ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΥΣΕΙΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΞΗΡΩΝ ΧΟΡΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
Ενηµερώνουµε όλους τους συµπολίτες µας ότι από 01-05-2016 έως και
31-10-2016 απαγορεύεται το άναµµα της φωτιάς για εκτέλεση
γεωργικών ή άλλων εργασιών στην ύπαιθρο χωρίς την έκδοση άδειας
καύσης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Η άδεια καύσης εκδίδεται µετά
την λήψη συγκεκριµένων προληπτικών µέτρων (δηµιουργία ζώνης τριών
τουλάχιστον µέτρων – τεµαχισµός µε άροση όταν η έκταση απέχει λιγότερο
από 300 µέτρα από δάσος – εξασφάλιση φορητών µέσων), ενώ οι ποινές που
επιβάλλονται για την παραβίαση των διατάξεων της 9Α/2005 Πυροσβεστικής
Διάταξης είναι αυστηρότατες (πρόστιµο από 250 ευρώ έως και 600 ευρώ αλλά
και ποινή φυλάκισης σε ειδικότερες περιπτώσεις).
Επίσης απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισµα των κυψελών που βρίσκονται
µέσα σε δάση και σε µικρότερη απόσταση των 300 µέτρων από αυτά, χωρίς
την λήψη συγκεκριµένων µέτρων που περιγράφονται στην 9/2000
Πυροσβεστική Διάταξη.
Από την φετινή περίοδο επιπλέον ενηµερώνουµε τους φίλους αγρότες
ότι σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 87834/31.7.2015 εγκύκλιο του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σε περίπτωση που η Υπηρεσία µας αναφέρει καύση
υπολειµµάτων χωρίς την απαιτούµενη άδεια καύσης αγροτεµαχίων,
στην Υπηρεσία του Ο.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αυτή αναζητά µέσω γεωγραφικού
στίγµατος του ιδιοκτήτη του δηλωµένου αγροτεµαχίου και µε έγγραφο
τον ενηµερώνει ότι έχει υποπέσει στην παράβαση της «µη ορθής
διαχείρισης των υπολειµµάτων καλλιεργειών» και του επιβάλλει ποινή
περικοπής της επιδότησης (από -3% της ενιαίας ενίσχυσης έως και 27% σε περίπτωση συνεχόµενων παραβάσεων). Η παράβαση υφίσταται
µε την αναφορά και µόνο της καύσης από την Υπηρεσία µας και
επιβεβαιώνεται µε επιτόπια επίσκεψη υπαλλήλων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στα
αγροτεµάχια που υπάρχουν ενδείξεις καύσης, χωρίς την παρουσία του
γεωργού.
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η νοµοθεσία αυστηροποιείται ακόµα
περισσότερο σε κάθε επίπεδο ελέγχοντας τις περιπτώσεις ανεξέλεγκτης
καύσης τόσο σε πειθαρχικό – ποινικό όσο και σε διοικητικό πλαίσιο, µε την
περικοπή των ενισχύσεων.
Συνιστούµε σε όλους όσους απαραιτήτως πρόκειται να κάνουν χρήση
της καύσης για τις εργασίες τους, στην έκδοση της σχετικής από την
Υπηρεσία µας άδειας, προς αποφυγή κάθε δυσάρεστης συνέπειας.

