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Ι. Εισαγωγή

Σε ορισμένες διατάξεις, γενικά, του (ουσιαστικού) ποινι-
κού δικαίου και ειδικότερα του Ποινικού Κώδικα, ο νομοθέ-
της χρησιμοποιεί τους όρους «πυρκαγιά» και «φωτιά», προ-
κειμένου, μαζί με άλλα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστα-
σης των εγκλημάτων που περιγράφονται από τις σχετικές 
διατάξεις, να περιγράψει την ποινική υπόστασή τους. Σ' έναν 
κανόνα δικαίου γενικά και ειδικότερα των εν λόγω κανόνων 
του Ποινικού Κώδικα τα αξιολογικά στοιχεία του πραγματι-
κού του, μπορεί να δημιουργήσουν κατά την εφαρμογή του 
αοριστία και ασάφεια, εξ αιτίας των ερμηνευτικών προβλη-
μάτων και ζητημάτων, που ανακύπτουν. Η άρση της αοριστί-
ας, όταν απαιτούνται νομικές αξιολογήσεις, είναι ευχερής με 
τη βοήθεια κανόνων άλλων κλάδων δικαίου. Ο όρος «πυρκα-
γιά» καθώς και ο όρος «φωτιά», είναι από τα στοιχεία που 
καλούνται μετανομικά ή αξιολογικά1. Για τον λόγο αυτό το πε-
ριεχόμενό του θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια και πλη-
ρότητα. Ο νομοθέτης όμως στον ποινικό μας κώδικα και συ-
γκεκριμένα στις διατάξεις των άρθρων 264, 265, 382 παρ. 
2γ΄ και 433 ΠΚ, όπως και σε άλλες διατάξεις ειδικών ποινικών 
νόμων, δεν έχει καθορίσει το εννοιολογικό περιεχόμενο των 
όρων «πυρκαγιά» και «φωτιά» με κάποιον ορισμό ή άλλον συ-
γκεκριμένο τρόπο. Βέβαια το ίδιο συμβαίνει και στο ποινικό 
δίκαιο άλλων χωρών, όπως στις ΗΠΑ, Αυστραλία, Καναδά, 
Γερμανία, Αυστρία, Ιταλία. Την αναπλήρωση του ανωτέρω 
κενού στη χώρα μας καλείται η νομολογία και η θεωρία να κα-
λύψει, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται ερμηνευτικά προ-
βλήματα από την εφαρμογή των προαναφερόμενων διατά-
ξεων από τα δικαστήρια της ουσίας.

1.  Ν. Χωραφάς, Ποιν. Δίκ., 1960, σελ. 55.

ΙΙ. Ιστορική επισκόπηση του όρου 
«πυρκαγιά»

Ιστορικά, το εννοιολογικό περιεχόμενο του εν λόγω όρου 
έχει διαφοροποιηθεί μέχρι σήμερα, όπως παρακάτω περι-
γράφεται στη θεωρία αλλά και τη νομολογία, επί το αυστη-
ρότερο. 

Πριν τον ισχύοντα Ποινικό Κώδικα, ίσχυσε ο Ελληνικός 
Ποινικός Νόμος της 18 (30) Δεκ. 1833, ο οποίος αναδημοσι-
εύτηκε με το Διάταγμα της 24 Ιουλ./18 Σεπτ. 1835 «Περί με-
τατυπώσεως του ελληνικού κειμένου του Ποινικού Νόμου». 
Στον εν λόγω Ελληνικό Ποινικό Νόμο δεν περιλαμβανόταν 
αυτοτελές κεφάλαιο για τα κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα. 
Αυτά τα συναντούσαμε στα κατ' ιδίαν κεφάλαια για την προ-
στασία των εννόμων αγαθών της ζωής, ιδιοκτησίας κ.ά. Στις 
διατάξεις των άρθρων 408–420, που προστάτευαν την ιδιο-
κτησία, εντάσσονταν ο εμπρησμός, όπου στον εμπρησμό με 
πρόθεση γίνονταν διάκριση μεταξύ εμπρησμού ξένων και 
ιδιόκτητων πραγμάτων. Στο Κεφάλαιο ΚΕ΄ «Περί ζημιών γι-
νομένων δι' εμπρησμού ή πλημμύρας» λοιπόν περιγράφεται 
ο εμπρησμός ως εξής (άρθρο 413):- «Εμπρησμός υπάρχει 
οσάκις το πυρ μεταδοθή εις άλλα πράγματα, εκτός των 
εμπρηστικών υλών». Δηλαδή αρκούσε απλά η θέση του 
πυρός, μεταξύ άλλων, για να στοιχειοθετεί η αντικειμενική 
υπόσταση του εμπρησμού. Αναλυτικότερα οι σχετικές διατά-
ξεις για τον εμπρησμό έχουν ως εξής2:

Ο ανωτέρω Ποινικός Νόμος του 1835, όπως αργότερα 
συμπληρώθηκε επανειλημμένα, ίσχυσε μέχρι το 1950, και 

2.  Α. Γκουρμπάτσης, Εμπρησμός στο ισχύον Δίκαιο, Β΄ έκδ., 2001, 
σελ. 21-24.

Η έννοια της «πυρκαγιάς» 
στον Ποινικό Κώδικα

Ανδριανού Γκουρμπάτση, Αντιστράτηγου – Υπαρχηγού 
ΠΣ, ε.α, Νομικού

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να προσεγγίσει και να 
προσδιορίσει το εννοιολογικό περιεχόμενο του όρου 
«πυρκαγιά», ο οποίος χρησιμοποιείται στα αντικειμενικά 
στοιχεία ορισμένων αδικημάτων του Ποινικού Κώδικα με 
περισσότερο σαφή, πιο περιεκτικά και αντικειμενικά κριτήρια, 
που να προσομοιάζουν στο μετανομικό και αξιολογικό 
χαρακτήρα του και να μη δημιουργεί ερμηνευτικά προβλήματα 
στους εφαρμοστές του δικαίου, όπως μπορεί να συμβεί με 
τα αντίστοιχα κριτήρια που χρησιμοποιούνται σήμερα στην 
κρατούσα νομολογία των ποινικών δικαστηρίων της ουσίας και 
του Αρείου Πάγου αλλά και στη θεωρία.

This survey attempts to approach and determine the concep-
tual content of the term “fire”, which is used in the objec-
tive data of some offences of the penal code with more clear, 
more comprehensive and objective criteria, which would 
simulate to its post legal and evaluative character and not to 
create explanatory problems to the supporters of the law, as 
it could happen with the corresponding criteria that are used 
nowadays in the existing legislation of the criminal trial court 
and of the supreme court but in theory as well.



2 Α. ΓΚΟΥΡΜΠΑΤΣΗΣ

ΠοινΔικ 8-9/2016  Έτος 19ο

καταργήθηκε με το άρθρο 461 του νέου Ποινικού Νόμου. 
Με το άρθρο μόνο του Νόμου υπ΄ αριθμ. 1492 της 17/117 
Αυγ. 1950 «Περί κυρώσεως του Ποινικού Κώδικος», κυρώ-
θηκε ο ισχύων Ποινικός Κώδικας, που τέθηκε σε ισχύ από 
1 Ιανουαρίου 1951. Ο εν λόγω ΠΚ υπήρξε προϊόν μακράς 
επεξεργασίας και σύνταξης σχεδίων από το έτος 1911, αρ-
χής γενομένης από το έτος 1924, που αναθεωρήθηκε και 
δημοσιεύθηκε πάλι το 1933 και μετά από νέες αναθεωρήσεις 
το 1937 και μετέπειτα ψηφίστηκε το 1950. Στο σχέδιο του 
Ελληνικού Ποινικού Κώδικα, διατάξεις που αφορούσαν τον 
εμπρησμό περιελήφθησαν στο Κεφάλαιο ΙΗ΄ «Κοινώς επικίν-
δυνα εγκλήματα», άρθρα 209–212. 

Στην Αιτιολογική Έκθεση του σχεδίου του Ελληνικού 
Ποινικού Κώδικα, που καταρτίστηκε από την οικεία 
Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, και συγκεκριμένα στο άρ-
θρο 209 αυτού, που αφορά τον εμπρησμό και διατυπώνε-
ται, ως αδίκημα ουσιαστικό, δηλαδή δεν αρκεί φωτιά, αλλά 
απαιτείται αυτή να εξελίσσεται κάθε φορά σε πυρκαγιά, για 
να θεωρείται ως τελειωμένο (ολοκληρωμένο) έγκλημα. 

Ο όρος «πυρ» δηλαδή «φωτιά» στο προϊσχύον καθεστώς 
αντικαταστάθηκε από τον νομοθέτη του ισχύοντος ΠΚ με 
τον ευρύτερο όρο «πυρκαγιά» και βέβαια ο εμπρησμός (άρ-
θρο 264 ΠΚ), που είναι έγκλημα ουσιαστικό και όχι τυπικό, 
από έγκλημα αφηρημένης διακινδύνευσης, που ήταν στο 
προηγούμενο καθεστώς, στον ισχύοντα Ποινικό Κώδικα με-
τετράπη σε έγκλημα αφηρημένα – συγκεκριμένης διακινδύ-
νευσης. Και αυτό προφανώς έγινε εσκεμμένα, γιατί η βούλη-
σή του νομοθέτη ήταν να εξαιρεθούν κι έτσι να μην χαρακτη-
ρίζονται αξιόποινες αμελείς συμπεριφορές, συνεπώς να μει-
ωθούν οι ποινικά κολάσιμες πράξεις, οι οποίες θεωρούνται 
ήσσονος σημασίας. Βέβαια, μια εξ αμελείας πυρκαγιά π.χ. 
σε αστικό περιβάλλον, μπορεί από σύμπτωση να μην εξελι-
χθεί σε πυρκαγιά, και συνεπώς να μην είναι ποινικά κολά-
σιμη για εμπρησμό από αμέλεια (μένει ατιμώρητη), ενώ η 
ίδια κάτω από διαφορετικές συνθήκες και προϋποθέσεις 
μπορεί και να εξελιχθεί. Για παράδειγμα, η άμεση επέμβα-
ση της Πυροσβεστικής, που συμπτωματικά βρισκόταν πλη-
σίον του περιστατικού, έσβησε έγκαιρα τη φωτιά, πριν αυ-
τή προλάβει να εξελιχτεί σε πυρκαγιά. Βέβαια στις ως άνω 
περιπτώσεις ασήμαντες φωτιές μπορεί, αν συντρέχουν οι 
προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις, να τύχει εφαρ-
μογής η πταισματική παράβαση του άρθρου 433 περ. α΄ ΠΚ. 
Για να μετριάσει κάπως αυτήν την «αδικία», ο νομοθέτης ει-
σήγαγε τις διατάξεις του άρθρου 267 ΠΚ με προσωπικό λόγο 
απαλλαγής από την ποινή, έτσι ώστε να τύχει της ίδιας ποι-
νικής μεταχείρισης ο υπαίτιος εμπρησμού από αμέλεια, με 
εκείνον που έμεινε ατιμώρητος, επειδή τον ευνόησαν οι συν-
θήκες και οι συμπτώσεις και δεν εξελίχθηκε μια προκαλού-
μενη από αμέλεια φωτιά σε πυρκαγιά. Ωστόσο η χρήση του 
όρου «πυρκαγιά» στις διατάξεις των άρθρων 264–266 ΠΚ, 
περιέπλεξε τα πράγματα, αφού δεν καθορίστηκε έκτοτε από 
τον ποινικό νομοθέτη με σαφήνεια και πληρότητα το εννοιο-
λογικό του περιεχόμενο και συνεχίζει μέχρι σήμερα από το 
1951, να παραμένει αμετάβλητος. Θα μπορούσε ο νομοθέτης 
να τυποποιήσει ως βασικό έγκλημα τη φωτιά, όπως έπρα-
ξε στην προϊσχύουσα ποινική νομοθεσία, αφού εξ ορισμού 
έτσι κι αλλιώς είναι ένα επικίνδυνο φαινόμενο (πηγή κινδύ-
νου). Και είναι πηγή κινδύνου εξ αιτίας της επεκτατικής δύ-
ναμης και των καταστροφικών δυνατοτήτων που έχει από 
την έκλυση φυσικών δυνάμεων με τη μορφή της θερμικής 
ενέργειας, και βέβαια τα επικίνδυνα για τη ζωή του ανθρώ-

που προϊόντα καύσης, όπως τοξικά αέρια, καπνός, τα οποία 
έχουν καταστροφικά και απρόβλεπτα αποτελέσματα σε διά-
φορα έννομα, προσωποπαγή και μη, αγαθά, όταν παρά τη 
θέληση του χρήστη της εκφεύγει του ελέγχου της. Στην περί-
πτωση δε που μια φωτιά εξελίσσονταν σε πυρκαγιά, να τυ-
ποποιούνταν ως ένα εκ του αποτελέσματος έγκλημα (επιβα-
ρυντική περίπτωση) του βασικού εγκλήματος. 

Επίσης ο ποινικός μας νομοθέτης θα μπορούσε να τυποποι-
ήσει το έγκλημα, όπως σήμερα, ως έγκλημα διακινδύνευ-
σης, με τη χρήση του όρου «έναρξη πυρκαγιάς», αντί του 
όρου «πυρκαγιά». Και αυτό για να περιλάβει και υπαγάγει 
στις οικείες διατάξεις, όλες τις περιπτώσεις που σήμερα μέ-
νουν ατιμώρητες, δηλαδή εμπρησμό από αμέλεια, όταν η μια 
φωτιά δεν λαμβάνει τη μορφή της πυρκαγιάς. Ωστόσο θα 
μπορεί να αντιταχθεί το επιχείρημα, ότι στην ανωτέρω περί-
πτωση δεν θα τιμωρούνταν η απόπειρα εμπρησμού. Όμως 
και αυτό ξεπερνιέται, αν ορίζονταν ρητά στις σχετικές δια-
τάξεις, όπως συμβαίνει με την παρ. 3 του άρθρου 265 ΠΚ, 
πως οι προπαρασκευαστικές ενέργειες τιμωρούνταν ως από-
πειρα εμπρησμού. Ούτε το επιχείρημα, ότι από τη χρήση του 
όρου «έναρξη πυρκαγιάς» δεν μπορεί, όπως με τη χρήση 
του όρου «πυρκαγιά», να υπάρξει δυνατότητα κοινού κινδύ-
νου σε ξένα πράγματα ή κίνδυνος σε άνθρωπο, έτσι ώστε να 
στοιχειοθετηθεί η αντικειμενική υπόσταση του εμπρησμού. 
Γιατί έτσι κι αλλιώς η δυνατότητα κινδύνου στη συγκεκρι-
μένη περίπτωση, κρίνεται κάθε φορά, όπως και σήμερα εκ 
του αποτελέσματος και με βάση τα πραγματικά περιστατι-
κά που συνέβησαν σε κάθε περιστατικό πυρκαγιάς. Σε κά-
θε περίπτωση πάντως η ουσιαστική φύση και η σοβαρότητα 
του εν λόγω εγκλήματος παραμένει αμετάβλητη, όσο κι αν 
τα στοιχεία που συνθέτουν και στοιχειοθετούν την αντικειμε-
νική υπόστασή του έχουν μεταβληθεί με το ισχύον νομοθετι-
κό καθεστώς προς το αυστηρότερο.

Παρά ταύτα, στη χώρα μας, όπως και σε άλλες χώρες, ού-
τε η νομολογία αλλά ούτε και η θεωρία έχουν προσδιορί-
σει με σαφήνεια και ίδια κριτήρια το εννοιολογικό περιεχό-
μενό του ανωτέρω όρου, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται 
πολλές φορές αμφισβητήσεις, αν από τη θέση κάποιας φω-
τιάς, προκλήθηκε στη συνέχεια πυρκαγιά ή όχι, από ποινι-
κής άποψης.

ΙΙΙ. Συγκριτικό δίκαιο

Όπως στον Ποινικό μας Κώδικα, έτσι και στον αντίστοι-
χο ποινικό νόμο άλλων δυτικών χωρών, όπως προαναφέρ-
θηκε, δεν καθορίζεται από τον νομοθέτη η έννοια του όρου 
«πυρκαγιά». Το αδίκημα του εμπρησμού σχεδόν σε όλες τις 
δυτικές χώρες έχει τυποποιηθεί ως έγκλημα βλάβης και έχει 
ενταχθεί στο κεφάλαιο εκείνων των εγκλημάτων που προ-
στατεύουν την ιδιοκτησία ή γενικά τα περιουσιακά αγαθά. 
Έτσι δεν δημιουργούνται ιδιαίτερα ερμηνευτικά προβλήματα 
από την έλλειψη σχετικού ορισμού κατά την εφαρμογή των 
σχετικών με τον εμπρησμό διατάξεων, αφού η βλάβη, που 
είναι ένα εμπειρικό μέγεθος μετρήσιμο, επέρχεται με την κα-
ταστροφή έστω και σε μικρή έκταση ενός πράγματος από τη 
φωτιά. Είναι δηλαδή τα πράγματα πιο απλά από ότι στη χώ-
ρα μας, που το εν λόγω έγκλημα ανήκει στα εγκλήματα δια-
κινδύνευσης και ο χαρακτηρισμός αυτός δημιουργεί περισ-
σότερα προβλήματα ερμηνείας. Ωστόσο στα αδικήματα σχε-
τικά με τον εμπρησμό, η ανάλογη χρήση του όρου «πυρκα-
γιά» έχει το παρακάτω για κάθε χώρα περιεχόμενο:
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Στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία 
(Ποινικό Κώδικα)3, και αναφορικά με το αδίκημα του εμπρη-
σμού, ένα άτομο είναι ένοχο για εμπρησμό, όταν αυτό 
εσκεμμένα και κακόβουλα βάζει (θέτει) φωτιά ή καταστρέ-
φει με φωτιά ... ή αναθέτει την καύση οποιασδήποτε δομής, 
δασικών εκτάσεων ή ιδιοκτησίας. 

Ειδικότερα στον Ποινικό Κώδικα της Νέας Υόρκης4 και σχε-
τικά με το αδίκημα του εμπρησμού όλων των βαθμών, πλην 
του πρώτου βαθμού, αντί του όρου «φωτιά», χρησιμοποιεί-
ται ο όρος «έναρξη πυρκαγιάς». Ο όρος «πυρκαγιά» χρησι-
μοποιείται μόνον στην παρ. 1 του εμπρησμού πρώτου βαθ-
μού, και τούτο γιατί αυτή προβλέπεται, ως επιβαρυντική 
περίπτωση (διακεκριμένος εμπρησμός), όταν προκαλείται 
από εμπρηστικό ή εκρηκτικό μηχανισμό. 

Εξάλλου, σύμφωνα με τον ποινικό νόμο της Πολιτείας της 
Νότιας Καρολίνας, εμπρησμός υπάρχει όταν, « ένα πρόσω-
πο το οποίο εσκεμμένα και κακόβουλα προκαλεί μια έκρη-
ξη ή βάζει φωτιά ... που έχει ως αποτέλεσμα ζημιές σε οι-
κία, κτίριο ...». Το ίδιο ισχύει και στον ποινικό κώδικα της 
Καλιφόρνιας5. Επίσης στον Ποινικό Κώδικα της Πολιτείας 
του Τέξας6 αναφέρεται, ότι εμπρησμό διαπράττει ένα πρό-
σωπο, αν ξεκινάει μια φωτιά, ανεξάρτητα από το αν η 
φωτιά συνεχίζει μετά την ανάφλεξη «A person commits an 
offense if the person starts a fire, regardless of whether the 
fire continue after ignition ...». Τέλος, σύμφωνα με τον ποι-
νικό νόμο της Πολιτείας της Βόρειας Καρολίνας7, εμπρησμό 
διαπράττει ένα πρόσωπο που εσκεμμένα και κακόβουλα «... 
έβαλε φωτιά για να κάψει ή να προκαλέσει ή να καούν ...».

Ωστόσο και στον Γερμανικό Ποινικό Κώδικα8, στις διατάξεις 
που περιγράφεται το αδίκημα του εμπρησμού και του δια-
κεκριμένου εμπρησμού αντίστοιχα, ο νομοθέτης χρησιμοποι-
εί τη φράση: «Όποιος βάζει φωτιά ή βάζοντας φωτιά ...». 

Η ίδια ως άνω φράση δηλαδή, «Όποιος βάζει φωτιά ...» 
χρησιμοποιείται και στον Αυστριακό Ποινικό Κώδικα.

Ακόμη και στον Ποινικό Κώδικα του Καναδά9, στο σχετικό 
με τον εμπρησμό αδίκημα αναφέρεται ότι, «Κάθε πρόσωπο 
που εκ προθέσεως ή εξ αμελείας προκαλεί ζημιές από φω-
τιά ή έκρηξη στην ιδιοκτησία, έστω κι αν αυτό το άτομο ανή-
κει στο ακίνητο, είναι ένοχος πλημμελήματος και υπόκειται 
σε φυλάκιση ... Α) ... Β) η φωτιά ή έκρηξη προκαλεί σωμα-
τική βλάβη σε άλλο πρόσωπο», ενώ σε άλλες διατάξεις ανα-
φέρεται, «Κάθε πρόσωπο που εκ προθέσεως ή εξ αμελείας 
προκαλεί ζημιές από φωτιά ή έκρηξη σε περιουσία που δεν 
ανήκει εξ ολοκλήρου στο πρόσωπο αυτό είναι ένοχο πλημ-

3.  US Code 2013 / Title 13 / Part I – Crimes / Chapter 5 – Arson / Sec. 
18.

4.  New York Laws P enal 2014 / Part 3 / Title I / Article 150.20 Arson in 
the first degree.

5.  California Code Penal 2014 / Part I / T;itle 13 – Crimes Against 
Property / Chapter I – Arson /Sec. 451.

6.  Texas Statutes Penal Code 2013 / Title 7 / Chapter 28 / Sec. 28.02 
– Arson.

7.  Article 15. Arson and Other Burnings.  / § 14-58. Punishment for 
arson.

8.  German Criminal Code/Achtundzwanzigster Abschnitt / 
Gemeingefährliche Straftaten / § 306 Brandstiftung.

9.  Criminal Code Canada / R.S.C., 1985, c. C-46 / sec 433- Arson and 
other fires.

μελήματος και υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα 
που δεν υπερβαίνει τα 14 χρόνια».

Επίσης και στον ποινικό νόμο του Ηνωμένου Βασιλείου9, 
ο εμπρησμός είναι έγκλημα βλάβης. Σύμφωνα με αυτόν, 
εμπρησμός είναι η χωρίς νόμιμη δικαιολογία, (κακόβουλη 
και σκόπιμη) καταστροφή ή πρόκληση βλάβης οποιουδή-
ποτε ακινήτου με πυρκαγιά. Αν δεν υπάρξει απόλυτη κατα-
στροφή ή καταστροφή τμήματος του ακινήτου δεν υπάρχει 
εμπρησμός, όπως για παράδειγμα ζημιές από θερμικές βλά-
βες στην επιφάνεια ακινήτου ή στα καλύμματα επιφανείας, 
όπως ταπετσαρίες, τάπητες.

Εξάλλου και στην Κύπρο, στον περί ποινικού κώδικα νό-
μο της Κύπρου10 στις διατάξεις σχετικά με τον εμπρησμό, 
χρησιμοποιήθηκε από τον νομοθέτη η ίδια ως άνω φράση: 
«Όποιος εσκεμμένα και παράνομα θέτει φωτιά ...». 

Αλλά και στην Αυστραλία, σύμφωνα με τη νομοθεσία για 
την κοινοπολιτεία, εμπρησμός είναι η πράξη της σκόπιμης 
και κακόβουλης καταστροφής ή βλάβης αγαθών με τη χρή-
ση φωτιάς.

Τέλος στην Ιταλία11, στον Ποινικό Κώδικα, ο εμπρησμός τυ-
ποποιείται ως έγκλημα διακινδύνευσης, όπως και στον ποι-
νικό μας Κώδικα. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 423, χρησιμο-
ποιείται η φράση, «... Όποιος προκαλεί πυρκαγιά ... αν η 
πράξη προκαλεί κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια», έστω 
και σε ιδιόκτητο πράγμα. Εξάλλου και στο άρθρο 423(1), 
αναφέρεται ότι, «Όποιος προκαλεί πυρκαγιά σε δάση ή ζού-
γκλα ή ...», ενώ στο τρίτο εδάφιο αυτού, περιγράφεται δια-
κεκριμένη μορφή του βασικού εγκλήματος, στην περίπτωση 
διακινδύνευσης κτιρίων ή πρόκληση ζημιάς σε προστατευό-
μενες περιοχές.

Όπως και στην κοινή τους χρήση οι όροι «φωτιά» και «πυρ-
καγιά» είναι ταυτόσημοι, έτσι και για την απόδοση των ιδί-
ων όρων στις διατάξεις των ανωτέρω ξενόγλωσσων ποινι-
κών κειμένων χρησιμοποιείται η λέξη «fire», όπως π.χ. «sets 
fire». Εκεί όμως που ο νομοθέτης ήθελε να χρησιμοποιήσει 
αποκλειστικά και μόνον τον όρο «φωτιά», και όχι «πυρκα-
γιά» χρησιμοποιεί τη λέξη “starting a fire” ή “starts a fire” 
δηλαδή «έναρξη πυρκαγιάς».

ΙV.  Η έννοια της «πυρκαγιάς» 
στη νομολογία

Η νομολογία του ανωτάτου ακυρωτικού ποινικού δικαστη-
ρίου της χώρας καθώς και των δικαστηρίων της ουσίας έχει 
πάγια καθιερώσει, κατ' ατυχή φυσικά τρόπο, το εννοιολογι-
κό, από ποινικής άποψης, περιεχόμενο του όρου «πυρκαγιά» 
στα εγκλήματα εμπρησμού (άρθρο 264 ΠΚ) και εμπρησμού 
σε δάση (άρθρο 265 ΠΚ). Σύμφωνα λοιπόν με την προϊσχύ-
σασα νομολογία12 «Πυρκαγιά είναι φωτιά με σημαντικά μεγά-
λη έκταση και τάση επεκτάσεως, που να μη σβήνει εύκολα 
και μπορεί να καταστρέψει ξένα πράγματα σε μεγάλη έκτα-

10.  “3. The offence of criminal damage where the property is 
destroyed or damaged by fire is charged as arson”.

11.  Ο περί Ποινικού Κώδικα Νόμος (Κεφ. 154) / Μέρος VII Κακόβουλη 
βλάβη σε περιουσία / Ποινικά αδικήματα που επιφέρουν βλάβη 
σε περιουσία / άρθρο 315 - Εμπρησμός.

12.  Libro II - Dei Delitini In Particolare / Titolo VI - Dei delitti contro 
l’incolumità pubblica / Capo I - Dei delitti di comune pericolo 
mediante violenza / 423. Incendio.
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ση ή να φέρει κίνδυνο σε άνθρωπο». Σύμφωνα με αυτήν γί-
νεται δεκτό, ότι «πυρκαγιά είναι μια φωτιά που καθ' εαυτήν, 
ως εμπειρικό φαινόμενο, παρουσιάζει τέτοια χαρακτηριστι-
κά, ώστε να μπορεί να δημιουργείται κατάσταση γενικής δι-
ακινδύνευσης»13. Η θέση αυτή φυσικά είναι εσφαλμένη, γιατί 
για να εξασφαλιστεί αυτή η προϋπόθεση της δημιουργίας κα-
τάστασης γενικής διακινδύνευσης, ως έκτακτης ανάγκης ενό-
ψει του απειλούμενου κοινού κινδύνου, θα πρέπει η φωτιά να 
μπορεί να εξαπλωθεί. Και βέβαια η εν λόγω θέση πέραν άλ-
λων ασαφειών και αοριστιών που εισήγαγε με τα συγκεκρι-
μένα κριτήρια που συνθέτουν τον όρο «πυρκαγιά», έσφαλε 
και για το γεγονός, ότι περιέλαβε στο εννοιολογικό περιεχό-
μενο του όρου «πυρκαγιά», πέραν των άλλων, και τη διακιν-
δύνευση, η οποία αποτελεί στοιχείο της αντικειμενικής υπό-
στασης του εμπρησμού και όχι του εννοιολογικού περιεχομέ-
νου του όρου αυτού. Σήμερα η επικρατούσα θέση της νομο-
λογίας14, που σήμερα έχει παγιωθεί, και είναι παρόμοια με 
την αντίστοιχη των Ιταλικών Δικαστηρίων, έχει περιορίσει 
—και ορθώς— τα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό της «πυρκα-
γιάς», ως στοιχείου για τη στοιχειοθέτηση της αντικειμενικής 
υπόστασης του εγκλήματος εμπρησμού από πρόθεση (άρθρο 
264, στοιχ. α΄ ΠΚ), αφού δεν περιέλαβε σε αυτά και τη δι-
ακινδύνευση. Σύμφωνα λοιπόν με αυτήν, απαιτείται, μεταξύ 
άλλων, σε ό,τι αφορά τον όρο «πυρκαγιά»:

«α) πρόκληση πυρκαγιάς με οποιονδήποτε τρόπο, η οποία 
θεωρείται ότι υπάρχει, όταν εκραγεί φωτιά οπωσδήπο-
τε σημαντική και όχι συνηθισμένης έκτασης με τάση εξά-
πλωσης και χωρίς να μπορεί εύκολα να κατασβεστεί και 
β) ...».

Η εν λόγω ισχύουσα σήμερα πάγια νομολογία των ποινι-
κών δικαστηρίων, με τον καθορισμό συγκεκριμένων κριτη-
ρίων που πρέπει να συντρέχουν, για να θεωρηθεί μια φωτιά, 
ως «πυρκαγιά», από νομικής άποψης, προφανώς αποσκο-
πεί στο να μην υπαχθούν στις διατάξεις του εμπρησμού ασή-
μαντες περιπτώσεις φωτιάς, καθώς και επίσης και να μην 
υπάρχει δυσχέρεια της διάκρισης των περιπτώσεων εμπρη-
σμού και διακεκριμένης φθοράς ξένης ιδιοκτησίας15, αλλά 
να υπαχθούν μόνον οι άξιες ποινικού κολασμού περιπτώσεις 
πυρκαγιών. 

Επίσης, στη νομολογία του Ομοσπονδιακού Γερμανικού 
Ακυρωτικού Δικαστηρίου16, στην οποία παραπέμπουν και 
Έλληνες συγγραφείς, πυρκαγιά προκαλείται, όταν τα αντι-
κείμενα προσβάλλονται από φωτιά κατά τέτοιον τρόπο, 
 ώστε να μπορεί να συνεχιστεί η καύση τους και μετά την 
απομάκρυνση της εμπρηστικής ύλης.

13.  ΑΠ 719/1982 ΠοινΧρ ΛΓ΄, 143, ΑΠ 1394/1983 ΠοινΧρ ΛΔ΄, 360, 
ΑΠ 902/1993 ΠοινΧρ ΝΓ΄, 682, ΑΠ 532/1992 ΕλλΔνη 1992, 355, 
ΑΠ 362/1990 ΠοινΧρ Μ΄, 1099 και ΣυμβΠλημΠειρ 225/2004 
ΠοινΔικ 2004, 936.

14. ΑΠ 597/1998.

15.  ΑΠ 532/1992 Υπερ 1992, 1135, ΑΠ 276/1995 ΠοινΧρ ΜΕ΄, 209, ΑΠ 
846/1998 ΠοινΧρ ΜΘ΄, 446, ΑΠ 1825/2003 ΠΛογ 2003, 2054, ΑΠ 
2001/2005 ΠοινΧρ ΝΔ΄, 713, ΑΠ 2095/2007 ΠοινΧρ ΝΗ΄, 741, ΑΠ 
736/2009, ΑΠ 351/2009, ΑΠ 108/2011, ΑΠ 750/2012 ΠοινΧρ ΞΓ΄, 
110 και ΑΠ 825/2013.

16.  Χ. Δέδες, Ποιν. Δίκ., Ειδ. Μέρ., Εγκλ. Κοιν. Κινδ., Αθήνα 1979, 
σελ. 55.

V. Η έννοια της «πυρκαγιάς» στη θεωρία

Στη θεωρία για το εννοιολογικό περιεχόμενο της πυρκα-
γιάς υποστηρίζονται θέσεις με σημαντικά διαφορετικές από 
τη νομολογία εννοιολογικές προσεγγίσεις του όρου «πυρ-
καγιά» καθώς και διαφορετικά κριτήρια. Πιο συγκεκριμένα 
στη Νομική Επιστήμη και ειδικότερα στο χώρο του ποινικού 
δικαίου, ο όρος «πυρκαγιά» απαντάται με το παρακάτω πε-
ριεχόμενο17:

α) «Ενώπιον πυρκαϊάς ευρισκόμεθα όταν το πυρ, έχει λάβει 
έκτασιν τινά, ή δεικνύει τάσιν εξαπλώσεως ή δεν δύναται να 
κατασβεσθή ευχερώς»18.

β) «Πυρκαϊά νοείται πυρ ποιας τινός εκτάσεως, συμφώνως 
άλλως τε προς την κοινή χρήσιν της λέξεως, η οποία δεν εν-
νοεί παν οιονδήποτε εκραγέν πυρ, αλλ' εκείνον όπερ είναι 
πως σημαντικόν και συνήθους εκτάσεως, αποδεικνύον τάσιν 
εξαπλώσεως και μη δυνάμενον να κατασβεσθή ευκόλως».

γ) «Δεν είναι εμπρησμός πυρά οιωνδήποτε διαστάσεων, 
εφ' όσον εκ ταύτης δεν προκύπτει κίνδυνος εις πράγματα ή 
πρόσωπον ... Δεν είναι απαραίτητον να υπάρχουν εμφανείς 
φλόγες, αρκεί και υποβόσκον πυρ».

δ) «Η πυρκαϊά πραγματώνεται...όταν το αντικείμενο κατα-
λαμβάνεται υπό του πυρός κατά τοιούτον τρόπον, ώστε να 
δύναται τούτο αυτοτελώς να καίεται περαιτέρω άνευ επι-
δράσεως της προς πρόκλησιν της πυράς ουσίας», περαιτέ-
ρω δε «Δεν είναι ανάγκη να προκληθή φλοξ, αρκεί και υπο-
βόσκουσα πυρά».

ε) «Πρόκλησις δε πυρκαϊάς υπάρχει, κατά την γερμανικήν 
νομολογία, όταν το πυρ μεταδόθη επί του αντικειμένου κατά 
τοιούτον τρόπον ώστε ταύτα να δύναται περαιτέρω να καί-
εται αυτοτελώς και μετά την απομάκρυνσιν της εμπρηστι-
κής ύλης», επιπλέον δε «... το αντικείμενον της πυρκαϊάς να 
είναι μεγαλυτέρας εις χώρον εκτάσεως και υλικού περιεχο-
μένου εις τον οποίον να δύναται να εύρη το πυρ τροφή και 
να κερδίσει μεγαλυτέραν έκτασιν ...».

στ) «Πυρκαϊάν νοούμε βεβαίως πυρ ποιας τινός εκτάσεως 
...».

ζ) Ενώπιον πυρκαγιάς βρισκόμεθα, «... όταν ο δράστης δεν 
είναι σε θέση να περιορίσει τον από την πράξιν του προκα-
λούμενον κίνδυνον σε ωρισμένα πρόσωπα ή αγαθά, πράγ-
μα το οποίον συμβαίνει ιδίως όταν εξαπολύονται δυνάμεις 
της φύσεως, οι οποίες δεν μπορούν να τιθασευθούν από τον 
δράστη»19.

η) Επίσης, υποστηρίζεται20, ότι: «η πυρκαγιά είναι ένα ολο-
κληρωμένο εξωτερικά βλαπτικό αποτέλεσμα του εμπειρι-
κού κόσμου που άρχεται από τη δυνατότητα κινδύνου που 
μπορεί να επιφέρει για διάφορα έννομα αγαθά ...» και ότι ο 
πυρήνας της έννοιας της πυρκαγιάς είναι η τάση αυτοδύνα-
μης εξάπλωσής της και ότι καθ' εαυτήν, ως εμπειρικό φαινό-
μενο, μπορεί να δημιουργήσει κατάσταση κοινού κινδύνου. 
Ειδικότερα δε προϋποθέτει ότι έχει ξεπεραστεί οπωσδήποτε 

17. R.G. 71/194, βλ. Σχετικά Schonker: Op. Cit., 1952, σελ. 840

18.  Α. Γκουρμπάτσης, Εμπρησμός στο ισχύον Δίκαιο, Β΄ εκδ., 2001, 
σελ. 48-49, με τις εκεί παραπομπές υπ' αριθ. 18 έως 22.

19.  Χ. Δέδες, Ποιν. Δίκ., Ειδ. Μέρ., Εγκλ. Κοιν. Κινδ., Αθήνα 1979, 
σελ. 55.

20.  Ν. Ανδρουλάκης, Ποιν. Δικ., Γεν. Μέρ., τεύχ. Β΄ (1985), σελ. 
187.
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η καύση του εμπρηστικού υλικού και έχει μεταδοθεί η φωτιά 
σε κάποια αντικείμενα, τα οποία σε συνδυασμό με τις κρα-
τούσες στη συγκεκριμένη περίπτωση περιβαλλοντικές συν-
θήκες μπορούν να εξασφαλίσουν την αυτοδύναμη εξέλιξή 
της.

θ) Εξάλλου, και στο Ιταλικό Δίκαιο, ως πυρκαγιά, χαρακτη-
ρίζεται φωτιά μεγάλων διαστάσεων, η οποία καλύπτει ολό-
κληρο το αντικείμενο ή σημαντικό μέρος αυτού, με τάση να 
προοδεύσει και να διαδοθεί, ενώ κατά το Ιταλικό Ακυρωτικό 
Δικαστήριο, τα στοιχεία της πυρκαγιάς είναι: 1) Ικανές δια-
στάσεις και 2) Δυσχέρεια κατάσβεσής της, δηλαδή «... μέ-
γεθος αναλογιών, τάση για πρόοδο και δυσκολία κατάσβε-
σης ...».

ι) Τέλος και στην Αιτιολογική Έκθεση του Ελβετικού προσχε-
δίου 190821, «Πυρκαγιά είναι το πυρ, το οποίον δεν δύναται 
να κατασταλή δια της ενεργείας ενός μόνον προσώπου και 
το οποίον εμβάλλει εις τρόμον τους κατοικούντας εις ωρι-
σμένην περιοχήν ή εν πάση περιπτώσει καθιστά αναγκαία 
την επέμβασιν της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας».

VI.  Η έννοια της «πυρκαγιάς» στον Ποινικό 
Κώδικα

Ο όρος «πυρκαγιά», έτσι κι αλλιώς δεν έχει και δεν μπορεί 
να έχει σαφές και πλήρες εύρος και πλάτος του περιεχομέ-
νου του, δεδομένου, όπως προαναφέρθηκε, αποτελεί με-
τανομικό ή αξιολογικό στοιχείο. Για την έννοια της «πυρ-
καγιάς», ως στοιχείο της αντικειμενικής υπόστασης του άρ-
θρου 264 ΠΚ, ως έγκλημα ουσιαστικό, σύμφωνα με την 
Αιτιολογική Έκθεση, δυστυχώς δεν υπάρχει ομοφωνία της 
θεωρίας και νομολογίας, αλλά αντίθετα πλουραλισμός από-
ψεων, τεκμηριωμένων ή μη, ανεξάρτητα αν υιοθετούνται 
αυτές ή όχι, ως νομικά ορθές. 

Στη θεωρία και νομολογία λοιπόν, συνοψίζοντας, μπορού-
με να διακρίνουμε ότι υποστηρίζονται τέσσερις θέσεις, οι 
 οποίες κατηγοριοποιούνται ως εξής:

1η θέση: Σύμφωνα με αυτήν, παρόλο που στην Αιτιολογική 
Έκθεση δεν δίνεται ο ορισμός της «πυρκαγιάς», υπάρχει ευ-
θεία διασύνδεση αυτής με τον κοινό κίνδυνο. Έτσι για να 
υπάρξει εμπρησμός απαιτείται να προκλήθηκε πυρκαγιά 
και όχι απλά να τέθηκε φωτιά, ενώ ο κίνδυνος εμφανίζεται 
σε όλη την έκτασή του μόλις εκραγεί η πυρκαγιά.

2η θέση: Σύμφωνα με αυτή, για να χαρακτηριστεί μια φω-
τιά, ως πυρκαγιά, λαμβάνεται υπόψη, ως κριτήριο, η έκτα-
ση δηλαδή απαιτείται η φωτιά να έχει προσλάβει μεγάλη 
έκταση.

3η θέση: Σύμφωνα με αυτή, για να χαρακτηριστεί μια φω-
τιά, ως πυρκαγιά, λαμβάνεται υπόψη το κριτήριο της αυτο-
δύναμης επέκτασής της, δηλαδή όταν καίγονται αντικείμε-
να με τέτοιον τρόπο, ώστε και μετά την απομάκρυνση ή το 
σβήσιμο του εμπρηστικού υλικού, να συνεχίζεται αυτοδύνα-
μα η καύση τους παραπέρα.

4η θέση: Σύμφωνα με αυτήν, που είναι και η επικρατούσα 
- κυρίαρχη (πάγια) στη νομολογία, πρόκληση πυρκαγιάς με 
οποιονδήποτε τρόπο, η οποία θεωρείται ότι υπάρχει, όταν 
εκραγεί φωτιά οπωσδήποτε σημαντική και όχι συνηθισμέ-

21.  Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Κοινώς Επικίνδυνα Εγκλήματα, 1999, εκδ. 
Β΄, σελ. 74 και 103.

νης έκτασης με τάση εξάπλωσης και χωρίς να μπορεί εύ-
κολα να κατασβεστεί.

Έτσι λοιπόν από τη ρευστότητα αυτή, η υπαγωγή των πραγ-
ματικών περιστατικών στις συγκεκριμένες ουσιαστικές ποι-
νικές διατάξεις και πιο συγκεκριμένα στον όρο «πυρκαγιά» 
είναι έργο κάθε φορά του δικαστηρίου της ουσίας. Η σχετική 
ερμηνευτική προβληματική παρουσιάζει ιδιαίτερη πρακτι-
κή σημασία, αλλά και ποινική αξία, αφού παράγονται σοβα-
ρές έννομες συνέπειες. Το δικαστήριο της ουσίας λοιπόν κα-
λείται, να δομήσει το εννοιολογικό περιεχόμενο της «πυρκα-
γιάς» με όρους καθαρά επιστημονικούς (επιστήμη της καύ-
σης), τους οποίους πρέπει όμως να προσαρμόσει και απο-
δώσει με όρους καθημερινότητας και εμπειρικούς, προκει-
μένου να είναι κατανοητοί και αντιληπτοί και φυσικά νομι-
κά αποδεκτοί, κυρίως από τον νομικό κόσμο, αλλά βέβαια 
και απλοί, όσο δυνατόν με περιεχόμενο από την κοινή καθη-
μερινή χρήση του εν λόγω όρου. Συνεπώς, υπάρχει σοβαρό 
ερμηνευτικό πρόβλημα, ιδίως αν βρισκόμαστε σε περίπτωση 
που τα πραγματικά περιστατικά βρίσκονται στα όρια του χα-
ρακτηρισμού ή όχις μια φωτιάς ως πυρκαγιάς. Γιατί εξ αντι-
κειμένου τα όρια αυτά είναι δυσδιάκριτα και βέβαια κρίνο-
νται κάθε φορά με υποκειμενικά και όχι αντικειμενικά κριτή-
ρια. Αν η περίπτωση πυρκαγιάς είναι ξεκάθαρη για το φαι-
νόμενο αυτό, ότι δηλαδή πρόκειται για καθαρή περίπτωση 
πυρκαγιάς και όχι για φωτιά, όπως για παράδειγμα, όταν η 
καμένη έκταση είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεν υπάρχει κα-
νένα ερμηνευτικό πρόβλημα και δεν δημιουργεί περαιτέρω 
προβλήματα. Ο καθιερωθείς από τη νομολογία των ποινικών 
δικαστηρίων ορισμός του όρου «πυρκαγιά» και χρησιμοποι-
ούμενος κατά την κρίση των δικαστηρίων της ουσίας στη χώ-
ρα μας, στηρίζεται στα εξής εννοιολογικά του όρου αυτού 
κριτήρια, που προσδιορίζουν αυτή, ως στοιχείο της αντικει-
μενικής υπόστασης του εμπρησμού:

α) Το μέγεθος της έκτασης της πυρκαγιάς, δηλαδή «... η 
φωτιά να έχει λάβει κάποια σημαντική έκταση ...». 

β) Το ρυθμό εξάπλωσής της, δηλαδή «... εμφανίζει τάση 
εξάπλωσης ...» και 

γ) Το βαθμό δυσκολίας της καταστολής της, δηλαδή «... 
δεν μπορεί εύκολα να κατασβεστεί ...».

Τα ανωτέρω όμως στοιχεία είναι αόριστα, ασαφή και επιδέ-
χονται ερμηνεία με υποκειμενικά κριτήρια, αφού δεν στηρί-
ζονται σε αντικειμενικά και σαφή κριτήρια, μάλιστα δε κά-
ποια από αυτά είναι ποσοτικά και εν τέλει αποτελούν ενδεί-
ξεις, για τον αν θα χαρακτηριστεί κάθε φορά μια φωτιά, ως 
πυρκαγιά. Για παράδειγμα: Ποια έκταση θεωρείται σημαντι-
κή; Δεδομένου ότι το κριτήριο αυτό είναι ποσοτικό και συνε-
πώς άλλη έκταση είναι για έναν πυροσβέστη σημαντική, άλ-
λη για έναν δικαστή και άλλη για έναν τρίτο, το μέσο άνθρω-
πο. Επίσης για το κριτήριο της έκτασης, παίζει ρόλο και το 
περιβάλλον εκδήλωσης μιας φωτιάς. Άλλη έκταση θεωρείται 
σημαντική σε μια πυρκαγιά σε αστικό περιβάλλον και άλλη 
σε δασικό περιβάλλον. Ακόμη και για τον μέσο ευσυνείδητο 
και συνετό άνθρωπο δεν υπάρχει ταύτιση στην ερμηνεία του 
όρου αυτού. Είναι εσφαλμένη η θέση της νομολογίας για το 
συγκεκριμένο κριτήριο να λάβει η φωτιά «σημαντική έκτα-
ση». Δεν υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια για να προσδι-
οριστεί το σημαντικό ή μη της καμένης έκτασης. Για παρά-
δειγμα, με το κριτήριο αυτό, αν καίγεται ένα μικρό όχημα 
π.χ. τύπου smart, δεν υπάρχει πυρκαγιά, ενώ αν καίγεται 
ένα πούλμαν, αποτελεί πυρκαγιά. Το ορθόν στα ανωτέρω 
παραδείγματα είναι, ότι πρόκειται και στις δύο περιπτώσεις 
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για πυρκαγιά. Εξάλλου ο νομοθέτης στο άρθρο 265 ΠΚ έχει 
κλιμακώσει την απειλούμενη ποινή, με βάση το κριτήριο αυ-
τό για την καμένη δασική έκταση π.χ. «μεγάλη έκταση» και 
«ιδιαίτερα μεγάλη» (άρθρο 265 ΠΚ παρ. 1 εδ. γ΄ και παρ. 2). 

Επίσης ασαφές εν μέρει είναι και το κριτήριο της «τάσης 
εξάπλωσης», η οποία πρέπει από τα πραγματικά περιστατι-
κά κάθε φορά να συμπεραίνεται. Είναι ένα κριτήριο που κρί-
νεται καθαρά υποκειμενικά με βάση την εμπειρία, τις γνώ-
σεις σε θέματα επιστήμης της καύσης, αλλά και τις επικρα-
τούσες συνθήκες και το περιβάλλον. Ένας που έχει για πα-
ράδειγμα ειδικές γνώσεις μπορεί να κρίνει, ότι δεν εγκυμο-
νεί η συγκεκριμένη φωτιά κίνδυνο για εξάπλωσή της, ενώ 
κάποιος άλλος μπορεί να κρίνει αντίθετα.

Τέλος και το κριτήριο της δυσκολίας στην κατάσβεση της 
πυρκαγιάς, είναι αόριστο, συμπτωματικό και καθαρά υπο-
κειμενικό, γιατί η ευκολία ή δυσκολία κατάσβεσης μιας πυρ-
καγιάς, εξαρτάται από πολλούς εξωτερικούς και αστάθ-
μητους παράγοντες, όπως φυσικές δυνάμεις και ικανότη-
τες του ατόμου που θα επέμβει να αντιμετωπίσει μια φωτιά, 
γνώσεις αυτού σε θέματα πυρόσβεσης, λειτουργία ή μη ΠΥ 
στην περιοχή που εκδηλώθηκε η φωτιά και απόσταση αυ-
τής από το περιστατικό, χρόνος εντοπισμού της φωτιάς και 
αναγγελίας αυτής στην ΠΥ κ.ά. και μάλλον η αντιμετώπισή 
της είναι θέμα συγκυριών, συνθηκών ή πολλές φορές είναι 
θέμα καθαρά τύχης (σύμπτωσης). Σύμφωνα με το εν λόγω 
κριτήριο, για παράδειγμα, δεν αποτελεί πυρκαγιά κατά την 
προαναφερόμενη νομολογία, μια φωτιά σε δασική έκταση 
ενός νησιού, που έχει εξαπλωθεί και λάβει διαστάσεις, αλ-
λά εξ αιτίας αλλαγής της διεύθυνσης του ανέμου αυτή κατευ-
θύνθηκε προς τη θάλασσα και έσβησε από μόνη της πριν την 
άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων. Και τούτο γιατί έσβη-
σε χωρίς δυσκολία στην κατάσβεσή της. Εξάλλου η δυσκολία 
ή ευκολία της καταστολής μιας φωτιάς έρχεται σε δεύτερη 
μοίρα, δηλαδή είναι ένα στάδιο μετά από την αναγκαιότητα 
της καταστολής. Με ποια λογική το αξιόποινο του υπαίτιου 
για εμπρησμό από αμέλεια, θα εξαρτηθεί από την ταχύτητα 
και αποτελεσματικότητα της δράσης του ατόμου που πρώτος 
θα επιληφθεί για να αντιμετωπίσει και καταστείλει τη φωτιά, 
είτε αυτό είναι ο πυροσβέστης, ο υπαίτιος για τη φωτιά ή τρί-
τος; Και τούτο γιατί, για παράδειγμα, σε μια αστική πυρκα-
γιά που γίνεται άμεσα αντιληπτή, ειδοποιηθεί χωρίς καθυ-
στέρηση η ΠΥ και αυτή τύχει να βρίσκεται πλησίον του συμ-
βάντος και αφιχθεί άμεσα ή τύχει και αντιμετωπιστεί η πυρ-
καγιά από πολίτη που έχει πυροσβεστικές γνώσεις και μάλι-
στα με αρκετές δυνάμεις, τα καιόμενα δε υλικά δεν είναι πο-
λύ εύφλεκτα η δυσκολία καταστολής θα είναι ασήμαντη, σε 
σχέση με την καθυστέρηση αναγγελίας της πυρκαγιάς, ή η 
πλησιέστερη ΠΥ βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από το συμ-
βάν, ή τα καιόμενα υλικά είναι εξαιρετικά εύφλεκτα κ.λπ., η 
καταστολή της πυρκαγιάς θα εμφανίσει μεγαλύτερες δυσκο-
λίες λόγω της μεγαλύτερης εξάπλωσης της πυρκαγιάς από 
την καθυστέρηση επέμβασης κ.λπ.

Εξάλλου για να βρεθούμε «... ενώπιον πυρκαγιάς, δεν απαι-
τείται να προκύψει και κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα ή 
κίνδυνος σε άνθρωπο, γιατί ο κίνδυνος αυτός είναι αναγκαί-
ος για την κατάφαση του αξιοποίνου του εμπρησμού και όχι 
για την ύπαρξη πυρκαγιάς»22. Πυρκαγιά μπορεί να υπάρχει 
και χωρίς αξιόποινη συμπεριφορά, για παράδειγμα από φυ-
σικό αίτιο, όπως πτώση κεραυνού, σεισμό, έκρηξη ηφαιστεί-

22. Berne, 1914, σελ. 262.

ου, ή όταν δεν μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα 
πράγματα ή κίνδυνος σε άνθρωπο23. 

Επίσης το αντικείμενο της καύσης από το οποίο αναπτύχθηκε 
και επεκτάθηκε η φωτιά και εξελίχθηκε σε πυρκαγιά, μπο-
ρεί να είναι οποιαδήποτε καύσιμη ύλη, σε οποιαδήποτε κα-
τάσταση, δηλαδή στερεή, υγρή ή αέρια και δεν επηρεάζει, 
αν ανήκει στον δράστη ή σε τρίτο.

Από τους προαναφερόμενους στη νομολογία αλλά και τη 
θεωρία ορισμούς γίνεται αντιληπτό, ότι τα κριτήρια προσδι-
ορισμού του όρου «πυρκαγιά» δεν είναι ίδια και κοινά «...
Όσα κάθε φορά χρησιμοποιούνται από τη μία ή άλλη άπο-
ψη, όπως “πυρ κάποιας έκτασης”, ή “οπωσδήποτε σε μεγά-
λη έκταση”, ή “πυρ σημαντικό ασυνήθους έκτασης” με “τά-
ση εξάπλωσης” ή “επέκτασης”, που “να μη σβήνει εύκολα”, 
ή “όταν ο δράστης δεν είναι σε θέση να περιορίσει τον από 
την πράξη του προκαλούμενο κίνδυνο” κ.ά., είναι επιρρεπή 
σε υποκειμενισμούς και τα διακρίνει η αοριστία, η ασάφεια 
και η αυθαιρεσία στην επιλογή τους. Ποια είναι η έκταση αυ-
τή, που θα καθορίσει ότι η φωτιά εξελίχθη σε πυρκαγιά ή ότι 
η φωτιά είναι σημαντική ή ασυνήθιστης έκτασης, αφού δεν 
υπάρχουν κριτήρια που καθορίζουν ποια είναι ασήμαντη ή 
συνηθισμένη. Για να κρίνει ο δικαστής, ότι η φωτιά έχει τάση 
εξάπλωσης, ή επέκτασης, θα πρέπει να γνωρίζει, κάθε φο-
ρά, τι θερμικό φορτίο υπάρχει στον καιόμενο χώρο και την 
ταχύτητα καύσης αυτού καθώς και τον ρυθμό έκλυσης θερ-
μότητας, για να κρίνει την ένταση που στη συνέχεια της καύ-
σης θα αποκτήσει η φωτιά. Το κριτήριο της μη εύκολης κα-
ταστολής της πυρκαγιάς ποιον αφορά, το δράστη, οποιοδή-
ποτε τρίτο ή τους πυροσβέστες, που θα επιληφθούν της κα-
ταστολής. Η καταστολή της πυρκαγιάς εξαρτάται, κάθε φο-
ρά, από το χρόνο που γίνεται αντιληπτή, το χρόνο που ει-
δοποιείται η Πυροσβεστική Υπηρεσία για να επέμβει ή ο 
οποιοσδήποτε άλλος επιχειρεί την καταστολή, την απόσταση 
από το χώρο της πυρκαγιάς και τις γνώσεις πυρόσβεσης που 
διαθέτει οποιοσδήποτε επεμβαίνει και καταστέλλει την πυρ-
καγιά. Με δεδομένα τ' ανωτέρω μία φωτιά μπορεί να σβηστεί 
έγκαιρα, έτσι ώστε να μην συντρέχει για τη θεμελίωση του 
εμπρησμού το αντικειμενικό στοιχείο της “πρόκλησης πυρ-
καγιάς” ...»24. 

Δεν είναι λοιπόν καθόλου εύκολο ο ποινικός νομοθέτης να 
προσδιορίσει επακριβώς και με σαφήνεια και πληρότητα το 
εύρος και πλάτος του περιεχομένου του όρου «πυρκαγιά», 
φυσικά από ποινικής άποψης. Για τον λόγο αυτόν και δεν 
το έπραξε στις σχετικές ποινικές διατάξεις και ιδίως των άρ-
θρων 264 και 265 ΠΚ. 

Είναι λοιπόν απαραίτητο η νομολογία να αναλάβει —και έχει 
αναλάβει— για να προσδιορίσει εννοιολογικά το περιεχό-
μενου του εν λόγω όρου με ενιαία πλην όμως αντικειμενι-
κά κριτήρια, που δεν θα επιδέχονται αυθαιρεσία στην κρίση 
τους, ούτε φυσικά θα προκαλούν ερμηνευτικούς προβλημα-
τισμούς. Βέβαια, όπως ήδη προαναφέρθηκε, το έχει πράξει, 
πλην όμως ανεπιτυχώς, δεδομένου ότι χρησιμοποιεί αδόκι-
μους όρους και παντελώς αόριστα και ασαφή κριτήρια, που 
δημιουργούν σωρεία ερμηνευτικών προβλημάτων. Η νομο-
λογία λοιπόν, προκειμένου να άρει την αοριστία του αξιο-
λογικού στοιχείου της πυρκαγιάς, ως στοιχείο της α.υ. του 
εγκλήματος του εμπρησμού και εμπρησμού σε δάση, πρέ-
πει να προσφύγει και κάνει χρήση και επίκληση κριτηρίων 

23.  Α. Γκουρμπάτσης, Εμπρησμός στο ισχύον Δίκαιο, ό.π., σελ. 51.

24.  Βλ. Γιάν. Μανωλεδάκης, «Ασκήσεις» , 1993, σελ. 170 και 174.
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και συστατικών στοιχείων της από την επιστήμη της καύσης, 
δεδομένου ότι η πυρκαγιά είναι πρωτίστως χημικό φαινόμε-
νο. Θα πρέπει όμως αυτά να είναι κατανοητά, δεδομένου ότι 
είναι ακολούθως και εμπειρικό φαινόμενο με ορατά και με-
τρήσιμα αποτελέσματα.

Α. Στάδια ανάπτυξης της φωτιάς

Πριν αναλυθούν όμως κάποιοι σημαντικοί όροι κρίνεται σκό-
πιμο, για να γίνει κατανοητή η λειτουργία (ανάπτυξη, επέ-
κταση και διάδοση) μιας φωτιάς, ως χημικό αλλά και εμπει-
ρικό φαινόμενο, πρέπει να αναφερθούμε στα στάδια ανά-
πτυξής της. Ο όρος «φωτιά» σε ένα κτίριο χρησιμοποιεί-
ται για να περιγράψει μια μη ελεγχόμενη καύση σε κλειστό 
χώρο. Η φωτιά στην περίπτωση αυτή εξελίσσεται ελεύθε-
ρα, όπου ο ρυθμός πυρόλυσης (χημικής αποσύνθεσης) και ο 
ρυθμός έκλυσης θερμότητας επηρεάζονται στην αρχική φά-
ση μόνον από το χημικό φαινόμενο της καύσης.

Α) Τα στάδια αυτά σε μια αστική πυρκαγιά25 σε κλειστό χώ-
ρο, όπως ένα κτίριο, εφόσον υπάρχει επάρκεια αερισμού, 
είναι με απλά λόγια τα εξής:

1ο Στάδιο: Το στάδιο της ανάπτυξης της φωτιάς.

Μετά την αρχική ανάφλεξη, στρώμα θερμών αερίων σχημα-
τίζεται στην οροφή του κτιρίου. Η θερμοκρασία παρόλο που 
είναι σχετικά χαμηλή, αρχίζει να αυξάνεται και η φωτιά αρ-
χίζει μεν να εξαπλώνεται, όμως περιορίζεται κοντά στην πε-
ριοχή από την οποία ξεκίνησε (σημείο προέλευσης ή έναρ-
ξης). 

2ο Στάδιο: Το στάδιο της πλήρους ανάπτυξης της πυρκα-
γιάς.

Στο στάδιο αυτό καίγεται, ό,τι μπορεί να καεί. Παρατηρείται 
δηλαδή καύση όλων των αναφλέξιμων αντικειμένων, αύξη-
ση της θερμοκρασίας και οι φλόγες και τα αέρια της καύσης 
εξαπλώνονται σε όλον τον χώρο και διαφεύγουν από όλα τα 
ανοίγματα του κτιρίου τόσο στο εσωτερικό του ίδιου κτιρί-
ου όσο και στον εξωτερικό χώρο, και πολλές φορές η φωτιά 
μεταδίδεται σε γειτονικά κτίρια. Στο στάδιο αυτό ο ρυθμός 
έκλυσης θερμότητας λαμβάνει τη μέγιστη τιμή (η φωτιά έχει 
τη μέγιστη ένταση).

3ο Στάδιο: Το στάδιο της εξασθένησης (αποσύνθεσης) της 
πυρκαγιάς.

Στο στάδιο αυτό βρισκόμαστε, όταν η μέση θερμοκρασία του 
χώρου γίνει χαμηλότερη του 80% της μέγιστης τιμής της. Ο 
ρυθμός καύσης και η ένταση της φωτιάς μειώνεται, καθώς 
εξαντλείται η καύσιμη ύλη. Η εξάντληση της καύσιμης ύλης 
συνοδεύεται με την απομάκρυνση πλέον των θερμών αερί-
ων από τον χώρο.

Μετά την έναρξη του φαινομένου της καύσης (ανάφλεξη) σε 
μια τοπική εστία φωτιάς, τρία πράγματα μπορεί να συμβούν:

α) Η φωτιά μπορεί να κάψει μόνον το αρχικό αντικείμενο της 
καύσης μέχρι τέλους, πριν προλάβει να εξαπλωθεί σε άλλα 
αντικείμενα κι έτσι να σβήσει, λόγω έλλειψης καυσίμου.

β) Η φωτιά μπορεί να σβήσει και ας υπάρχει επάρκεια καυσί-
μου, αν δεν υπάρχει επαρκής αερισμός, λόγω έλλειψης οξυ-
γόνου, ή να συνεχίσει να καίει με πολύ αργούς ρυθμούς, που 
είναι ανάλογοι με την περιεκτικότητα του χώρου σε οξυγό-
νο.

25.  Α. Γκουρμπάτσης, ό.π., σελ. 51-52.

γ) Αν υπάρχει αρκετή καύσιμη ύλη, αλλά και αέρας (οξυγό-
νο), η φωτιά μπορεί να εξελιχθεί σε πλήρως αναπτυγμένη 
πυρκαγιά, στην οποία όλα τα καύσιμα υλικά μέσα στον φλε-
γόμενο χώρο έχουν αρχίσει να καίγονται.

Β) Ωστόσο τα στάδια ανάπτυξης μιας δασικής πυρκαγιάς26 
είναι τα εξής:

1ο Στάδιο: Το στάδιο της προθέρμανσης.

Στο στάδιο αυτό, εξ αιτίας της πρόσληψης θερμότητας από 
την πηγή θέρμανσης, αποβάλλεται η υγρασία από τη βλά-
στηση, και αρχίζει εν μέρει η διεργασία της πυρόλυσης (χη-
μική αποσύνθεση) αυτής.

2ο Στάδιο: Το στάδιο της ανάφλεξης.

Από το στάδιο της προθέρμανσης η πυρκαγιά εισέρχεται στο 
στάδιο της ανάφλεξης. Στο στάδιο αυτό συνεχίζει η έκλυση 
των πτητικών αέριων της πυρόλυσης, τα οποία και αναφλέ-
γονται, ενώ αρχίζει η πυράκτωση των καυσίμων.

3ο Στάδιο: Το στάδιο της καύσης ή πυρακτώσεως.

Στο στάδιο αυτό η καύσιμη ύλη πλέον καίγεται. Ο ξυλάνθρα-
κας (κάρβουνο) που σχηματίστηκε από το προηγούμενο στά-
διο, καίγεται έντονα και αφήνει ποσότητα τέφρας.

Πρέπει να τονιστεί ότι τα ανωτέρω στάδια λαμβάνουν χώρα 
σε κανονικές και ελεγχόμενες συνθήκες. Στην πράξη, δηλα-
δή στο φυσικό (δασικό) περιβάλλον μπορεί, εξ αιτίας πολ-
λών παραγόντων, να μην τηρηθεί η ανωτέρω διαδικασία

Β. Επιστήμη της καύσης

Για την κατανόηση του ορισμού της «πυρκαγιάς», κρίνεται 
αναγκαία η επεξήγηση κάποιων σημαντικών όρων27, που 
συνθέτουν αυτόν, σύμφωνα με την επιστήμη της καύσης:

Ανάφλεξη είναι η έναρξη του φαινομένου της καύσης, πα-
ρουσία κάποιας πηγής θερμότητας (απαιτείται συνήθως η 
ύπαρξη κάποιας πηγής έναυσης).

Αυτανάφλεξη είναι η ανάφλεξη ενός καυσίμου υλικού χω-
ρίς την παρουσία εξωτερικής πηγής έναυσης (θερμότητας). 
Η θερμότητα μπορεί να παραχθεί από διάφορες αιτίες, όπως 
χημικές ή άλλες διαδικασίες και διεργασίες π.χ. αυτανάφλε-
ξη απορριμμάτων στις ανεξέλεγκτες χωματερές. Ανάλογα με 
τις συνθήκες και τη θερμότητα που θα αναπτυχθεί, μπορεί 
το φαινόμενο να οδηγήσει σε αυτοτροφοδοτούμενη φωτιά ή 
αυτή να σβήσει.

Καύση, κατά την χημική έννοια του όρου, είναι η εξώθερ-
μη χημική αντίδραση (οξειδοαναγωγής) μεταξύ δύο ουσιών, 
δηλαδή ενός καυσίμου με το οξυγόνο του αέρα ή άλλου οξει-
δωτικού μέσου, η οποία ανάλογα με τις ιδιότητες της ουσίας 
προκαλεί έκλυση μικρού ή μεγάλου ποσού θερμότητας, συ-
νήθως δε και φωτός, π.χ. καύση σε κινητήρα οχήματος, υψι-
κάμινο, φούρνο κ.ά. Η καύση μπορεί να είναι βραδεία, όπως 
π.χ. η οξείδωση του σιδήρου, ή ταχεία, όπως π.χ. η ένωση 
άνθρακα και οξυγόνου ή βίαιη, όπως π.χ. η έκρηξη υδρογό-
νου και οξυγόνου.

Είδη καύσης: Η ταξινόμηση της καύσης διακρίνεται στα εξής 
φαινόμενα:

26.  Α. Γκουρμπάτσης, Εγκλήματα εμπρησμού: Η εγκληματολογική 
έρευνα, 2013, σελ. 72–74 και Μ. Φουντή, Καθ. ΕΜΠ - 1ο Πανελ. 
Συνέδ. Δομικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα 21–23 Μαΐου 2003.

27. Α. Γκουρμπάτσης, ό.π, σελ. 119–120.
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α) φλόγες διάδοσης, β) αυτανάφλεξη, γ) βραδεία (ατελής) 
καύση ή υποβόσκουσα φωτιά και δ) φλόγες προανάμειξης.

Υποβόσκουσα φωτιά είναι μια μορφή καύσης και ονομάζε-
ται η αργή (ατελής) καύση του οξυγόνου του αέρα και μιας 
στερεής καύσιμης ύλης, χωρίς την εμφάνιση φλόγας, η 
οποία διατηρείται από τη θερμότητα που παράγεται από την 
ανωτέρω αντίδραση.

Καύσιμο είναι οποιαδήποτε ουσία, η οποία μπορεί μπορεί 
να υποστεί καύση, εφόσον συντρέχουν ορισμένες προϋπο-
θέσεις και αποδίδουν ενέργεια υπό μορφή θερμότητας. Η 
καύση ενός στερεού ή υγρού καυσίμου λαμβάνει χώρα πά-
νω από την επιφάνεια του καυσίμου και συγκεκριμένα σε μια 
περιοχή που εκλύονται οι πτητικοί ατμοί, εξ αιτίας της θέρ-
μανσης του καυσίμου. Δηλαδή είναι μια διεργασία παραγω-
γής θερμότητας εξ αιτίας χημικού φαινομένου

Η θερμότητα μπορεί να προέρχεται από τις συνθήκες περι-
βάλλοντος, από την παρουσία μιας πηγής θερμότητας (ανά-
φλεξης), όπως γυμνή φλόγα αναπτήρα ή σπίρτου, σπινθή-
ρας κ.ά., ή από την έκθεση σε μια προϋπάρχουσα φωτιά.

Οι φλόγες παράγονται από την καύση των αερίων και 
ατμών μετά από προηγούμενη ανάμειξη σε κατάλληλη ανα-
λογία με το οξυγόνο του αέρα.

Απανθράκωση είναι μια χημική διεργασία, κατά την οποία 
μια ουσία που περιέχει άνθρακα, μετατρέπεται σε στοιχειακό 
άνθρακα ή σε στερεό υπόλειμμα, αποτελούμενο κυρίως από 
άνθρακα, ή κατ' άλλον ορισμό, μια φυσική μεταβολή του ξύ-
λου και γενικά κάθε φυτικής ή ζωικής ύλης σε άνθρακα με 
την καύση. 

Αποτέφρωση είναι η ολοσχερής καύση κάποιου πράγματος 
(στερεής καύσιμης ύλης), μέχρι να γίνει στάχτη (τέφρα).

Η εξάπλωση της φωτιάς μέσα σε έναν χώρο.

Στην αρχή της φωτιάς η μεταφορά θερμότητας μέσω του αέ-
ρα αποτελεί τον βασικό τρόπο εξάπλωσης (επέκτασης) της 
φωτιάς στις επιφάνειες και γρήγορα όλος ο χώρος υπερθερ-
μαίνεται. Η εστία της φωτιάς, δηλαδή το σημείο έναρξης της 
φωτιάς, ακτινοβολεί θερμότητα, στην οποία προστίθεται η 
ακτινοβολία των θερμαινόμενων επιφανειών. Μόλις η θερ-
μοκρασία του χώρου αρχίζει και αυξάνεται γρήγορα η ακτι-
νοβολία γίνεται το κύριο μέσο εξάπλωσης της φωτιάς και τέ-
λος με αγωγιμότητα μεταδίδεται από την άλλη πλευρά του 
δομικού στοιχείου π.χ. πάτωμα, όπου εφάπτεται με την 
εστία της φωτιάς.

Η εξάπλωση (επέκταση) της φωτιάς από έναν χώρο σε 
έναν άλλο του ιδίου κτιρίου γίνεται με τρεις τρόπους: α) με 
ακτινοβολία, β) με τα ρεύματα του αέρα (μεταφορά) και γ) 
με αγωγιμότητα π.χ. μέσα από τη μάζα του τοίχου.

Φωτιά ή πυρ, κατά τη χημική έννοια του όρου, είναι μια (τα-
χεία) οξείδωση δηλαδή χημική εξώθερμη αντίδραση, μεταξύ 
καύσιμης ύλης και ενός οξειδωτικού, όπως το οξυγόνο του 
αέρα, κατά την οποία εκλύεται σημαντική ποσότητα θερμό-
τητας και συνήθως και φωτός (φλόγες). Σε μια φωτιά δεν 
είναι αναγκαίο να υπάρχουν πάντοτε φλόγες, π.χ. η καύση 
υδρογόνου με οξυγόνο (αέρα) παράγει μόνον ατμούς νερού.

Ο όρος πυρκαγιά απαντάται:

α) Με την κοινή έννοια του όρου,

β) Με την επιστημονική, δηλαδή αυτήν που χρησιμοποιείται 
στην επιστήμη της καύσης και 

γ) Με τη νομική έννοια, αυτή δηλαδή που απαντάται από τη 
χρήση του όρου σε διατάξεις του ποινικού δικαίου. 

Ο όρος αυτός είναι σύνθετος και προέρχεται ετυμολογι-
κά από το πυρ και καίω. Σημαίνει δε την, από φωτιά, φθο-
ρά, δηλαδή τη (μερική ή ολική) καταστροφή (καύση) πραγ-
μάτων. Από χημική άποψη, πυρκαγιά εννοούμε την ανεξέλε-
γκτη ταχεία καύση, κατά την οποία εκλύεται θερμότητα και 
φως (φλόγας), ενώ τις περισσότερες φορές έχει ως συνέ-
πεια τη ζημιογόνο καταστροφή του καιόμενου υλικού.

Θερμοκρασία καύσης. Μερικές φορές δεν είναι αρκετή η 
άνοδος της θερμοκρασίας, αλλά χρειάζεται παραμονή της 
πηγής θερμότητας που προκάλεσε τη φωτιά μέχρι τη δημι-
ουργία κατάλληλων συνθηκών, ώστε να συνεχιστεί η ανά-
φλεξη και η φωτιά μετά την απομάκρυνση της θερμότητας 
από το αντικείμενο καύσης. Αυτή η θερμοκρασία στην οποία 
ένα υλικό παράγει πτητικά αέρια, τα οποία ονομάζονται 
θερμοκρασία καύσης και είναι ανώτερη από τη θερμοκρα-
σία ανάφλεξης που είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία που 
χρειάζεται ένα υλικό για να αναφλεγεί.

Εστία ή σημείο προέλευσης ή έναρξης πυρκαγιάς είναι η 
εντός της περιοχής προέλευσης της πυρκαγιάς και πολύ μι-
κρή σε έκταση λίγων τετραγωνικών μέτρων (περιοχή/ση-
μείο), από όπου ξεκίνησε – «εκπήγασε» μια πυρκαγιά.

Αρχικό καύσιμο υλικό είναι το υλικό εκείνο στο οποίο μετα-
δίδεται πρώτα η ανάφλεξη και το οποίο συντηρεί την καύ-
ση πέρα από την πηγή ανάφλεξης και μετά την απομάκρυν-
σή της. Η φυσική διαμόρφωσή του (μορφή), δηλαδή η κα-
τάστασή του, παίζει σημαντικό ρόλο στην ικανότητα του να 
αναφλεγεί.

Τρόπος ανάφλεξης καυσίμων. Η έναρξη και εξάπλωση μιας 
πυρκαγιάς διέπεται από φυσικό – χημικές διεργασίες και κα-
νόνες, όπως της πυρόλυσης ή χημικής αποσύνθεσης (για τα 
στερεά καύσιμα), της μεταφοράς θερμότητας της καύσης 
κ.ά. Τα καύσιμα υλικά, ως γνωστόν, βρίσκονται σε μια από 
τις τρεις φάσεις της ύλης, δηλαδή στερεά, υγρή, αέρια.

Βάζω φωτιά σημαίνει κάνω ένα καύσιμο υλικό, με τη χρή-
ση οποιασδήποτε πηγής θερμότητας να αναφλεγεί ή εκτε-
λώ όλες εκείνες τις ενέργειες, που είναι απαραίτητες να ανα-
φλεγεί ένα καύσιμο υλικό, ενώ θέτω πυρ, σημαίνει τοποθε-
τώ μια πηγή θερμότητας (ανάφλεξης) σε κατάλληλη θέση 
στο καύσιμο υλικό που έχω επιλέξει για καύση.

Φωτιά, κατά τη νομική έννοια του όρου, είναι μεν καύση, 
πλην όμως δεν μπορεί να εξασφαλιστεί με αντικειμενικά 
και ασφαλή κριτήρια απόλυτα ο έλεγχός της.

Σε επιστημονικό επίπεδο, «φωτιά» και «καύση» είναι έννοιες 
συνώνυμες. Επίσης η «φωτιά» και η «πυρκαγιά» έχουν κοι-
νό γνώρισμα το φαινόμενο της καύσης και μάλιστα της έλ-
λειψης ελέγχου της. Σε πρακτικό και νομικό όμως επίπεδο, 
είναι φαινόμενα διαφορετικά. Και τούτο γιατί: Φωτιά, κατά 
τη νομική έννοια του όρου, είναι μεν καύση, πλην όμως 
δεν μπορεί να εξασφαλιστεί με αντικειμενικά και ασφα-
λή κριτήρια απόλυτα ο έλεγχος της. Αντίθετα, καύση, 
κατά τη νομική έννοια του όρου, είναι μια απολύτως και 
με ασφάλεια ελεγχόμενη φωτιά. Η διασφάλιση του ελέγ-
χου της δεν στηρίζεται φυσικά στον ανθρώπινο παράγο-
ντα, γιατί αυτός, ως υποκειμενικός παράγοντας, δεν μπορεί 
να εξασφαλίσει με βεβαιότητα και ασφάλεια τον έλεγχό της. 
Ο έλεγχός της, προκειμένου να χαρακτηρίζεται, ως καύση, 
απαιτείται να εξασφαλίζεται και στηρίζεται σε αντικειμενικά 
και μόνον κριτήρια και συνθήκες, όπως ασφαλείς συνθήκες 
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και χώρος ανάπτυξης της λειτουργίας της, τρόπος και διαδι-
κασία ελέγχου αυτής π.χ. καύση στον καυστήρα της κεντρι-
κής θέρμανσης ή στον κινητήρα του αυτοκινήτου.

Μια φωτιά για να αναπτυχθεί διέρχεται τις εξής φάσεις:

Μια φωτιά ξεκινάει, όταν ένα καύσιμο ή εύφλεκτο υλικό 
με την παρουσία του οξυγόνου του αέρα ή κάποιου άλλου 
οξειδωτικού παράγοντα, βρεθεί σε κατάλληλη θερμοκρα-
σία (θερμοκρασία ή σημείο ανάφλεξης), που είναι διαφορε-
τικό για κάθε υλικό. Αρχικά παρουσία κάποιας πηγής θερ-
μότητας, όπως π.χ. είναι η γυμνή φλόγα κ.ά., η καύσιμη 
ύλη (αντικείμενο της καύσης) υφίσταται χημική αποσύνθε-
ση (πυρόλυση), δηλαδή αρχίζει να εκλύει πτητικά (εύφλε-
κτα) αέρια (φάση της επώασης), τα οποία παρουσία του 
οξυγόνου του αέρα αναφλέγονται. Η ανάφλεξη λοιπόν της 
καύσιμης ύλης, είναι το αρχικό σημείο έναρξης (εκκίνησης) 
μιας φωτιάς και αποτελεί προστάδιο της ύπαρξης φωτιάς. 
Ακολούθως και εφόσον υπάρχουν καύσιμα υλικά και οξυγό-
νο του αέρα, από το φλεγόμενο καύσιμο στο σημείο έναρξής 
(προέλευσής) της, η φωτιά παράγει θερμική ενέργεια (θερ-
μότητα) και αρχίζει να αναπτύσσεται και μεταδίδεται και σε 
άλλα καύσιμα, δηλαδή έχουμε ανάπτυξη της φωτιάς. Στη 
συνέχεια, η φωτιά αρχίζει να εκφεύγει του ελέγχου της και 
να επεκτείνεται ακόμη περισσότερο στον χώρο, δηλαδή βρι-
σκόμαστε σε πλήρη ανάπτυξή της, οπότε στην περίπτωση 
αυτήν βρισκόμαστε μπροστά σε ολοκληρωμένη (τετελεσμέ-
νη) πυρκαγιά, δηλαδή, ως ολοκληρωμένο εμπειρικό φαινό-
μενο και όχι απλώς φωτιά, οπότε έχουμε τετελεσμένο (ολο-
κληρωμένο) έγκλημα εμπρησμού ή εμπρησμού σε δάση αντί-
στοιχα, όταν ο δράστης έχει πραγματώσει όλα τα στοιχεία 
της ειδικής υπόστασης, αντικειμενικά και υποκειμενικά28. 

Έτσι για τα εγκλήματα εκ του αποτελέσματος των άρθρων 
264 και 265 ΠΚ, τετελεσμένος είναι ο εμπρησμός και εμπρη-
σμός σε δάση αντίστοιχα, όταν επέλθει και το προβλεπόμενο 
από την αντικειμενική υπόστασή τους αποτέλεσμα. Από τη 
φάση της επώασης και ανάφλεξης των πτητικών αερίων των 
καυσίμων μέχρι και το σημείο της ανάπτυξης, έχουμε φω-
τιά, δηλαδή έναρξη πυρκαγιάς. Για τον λόγο αυτό βρισκό-
μαστε μπροστά σε απόπειρα εμπρησμού. Δεν υπάρχει αρ-
χή εκτελέσεως εμπρησμού π.χ. απλά με την προμήθεια πλα-
στικού δοχείου (μπιτονιού) με βενζίνη, για την εκπλήρωση 
εγκληματικού σκοπού, όπως κάψιμο καταστήματος αντι-
δίκου, όταν ο δράστης συλλαμβάνεται από την Αστυνομία, 
πριν προλάβει με αναπτήρα ή σπίρτα να θέσει φωτιά σε αυ-
τό ή στην περίπτωση, που ο αναπτήρας ήταν ελαττωματι-
κός και δεν υπήρξε αφή του εύφλεκτου καυσίμου, λόγω έλ-
λειψης πρόσφορου μέσου να προκαλέσει την ανάφλεξη. Και 
τούτο γιατί, «Η αξιόποινη πράξη του εμπρησμού, κατατασ-
σομένη μεταξύ των φυσικών εγκλημάτων, λόγω του ότι έχει 
ως πρώτο ορατό αποτέλεσμα την πυρκαγιά, προσδίδει έως 
κάποιο βαθμό και την οριοθέτηση της αρχής εκτελέσεώς της, 
θεωρουμένης ως τέτοιας εκείνες της ενέργειας που μπορεί 
να χωροθετηθεί στο στάδιο από τη χρησιμοποίηση των εύ-
φλεκτων υλικών μέχρι την εξέλιξη της εκδηλωθείσης φω-
τιάς»29. 

Η θέση αυτή εκτιμώ ότι είναι εσφαλμένη. Και τούτο γιατί 
δεν αρκεί μόνον η χρησιμοποίηση εύφλεκτων υλικών, όπως 

28.  Α. Γκουρμπάτσης, Εγκλήματα εμπρησμού: Η εγκληματολογική 
έρευνα, 2013, σελ. 21-25.

29.  Χρ. Μυλωνόπουλος, Ειδ. Μέρ., Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, 
2006, σελ. 318.

δια βροχή με εύφλεκτα υγρά καύσιμα ή η τοποθέτηση μά-
ζας καύσιμων στο χώρο, που πρόκειται να γίνει η πυρπόλυ-
σή τους, για τη διάπραξη του εγκληματικού σκοπού, προκει-
μένου να υπάρχει, κατά την προβλεπόμενη από το άρθρο 42 
ΠΚ, τουλάχιστον αρχή εκτέλεσης του εμπρησμού. Ούτε καν 
απρόσφορη απόπειρα δεν υπάρχει μέχρι εκείνη τη στιγμή, 
αφού δεν επιχειρήθηκε η ανάφλεξή τους με μέσο που δεν 
είναι πρόσφορο. Αν ωστόσο γινόταν χρήση αναπτήρα ελατ-
τωματικού ή που είχε τελειώσει το αέριο, μπορεί να διω-
χθεί για απρόσφορη απόπειρα εμπρησμού. Μπορεί όμως οι 
ανωτέρω προπαρασκευαστικές πράξεις να εκληφθούν, ως 
απειλή (άρθρο 333 ΠΚ), αφού οι ενέργειες αυτές του δρά-
στη, που στοχεύουν στην πρόκληση με πρόθεση πυρκα-
γιάς, π.χ. για εκδίκηση, προκαλούν τρόμο ή ανησυχία σε 
αυτόν. Πρέπει περαιτέρω να υπάρξει και ανάφλεξη αυτών, 
έτσι ώστε να αρχίσει, να αναπτύσσεται φωτιά. Αντίθετα στον 
εμπρησμό σε δάση, υπάρχει απόπειρα, σύμφωνα με το άρ-
θρο 265 παρ. 3 ΠΚ, ακόμη και με προπαρασκευαστικές πρά-
ξεις, όπως είναι η τοποθέτηση εύφλεκτων υλών σε δάσος ή 
δασική έκταση ή η μεταφορά πλαστικού δοχείου με εύφλε-
κτο καύσιμο, χωρίς την ανάφλεξή τους. Και τούτο γιατί ο νο-
μοθέτης έλαβε ειδική μέριμνα για την προστασία του δασι-
κού μας πλούτου και όρισε ρητά ότι οι προπαρασκευαστικές 
ενέργειες ισοδυναμούν με αρχή εκτέλεσης του συγκεκριμέ-
νου εγκλήματος, δηλαδή απόπειρα εμπρησμού σε δάση. 

Το μέγεθος της κατεστραμμένης από φωτιά έκτασης αποτε-
λεί τεκμήριο για το χαρακτηρισμό της ως πυρκαγιάς και όχι 
συστατικό εννοιολογικό στοιχείο του ορισμού της. Σε κάθε 
περίπτωση από τα πραγματικά περιστατικά και τις επικρα-
τούσες στο συμβάν πυρκαγιάς συνθήκες, που προκύπτουν 
από τα αποδεικτικά μέσα, ο δικαστής και ο εισαγγελέας θα 
κρίνει, αν υπάρχει πυρκαγιά ή φωτιά, για να προβεί σε ανά-
λογες νομικές σκέψεις και την υπαγωγή των περιστατικών 
αυτών στις αντίστοιχες ουσιαστικές ποινικές διατάξεις, που 
πρέπει να εφαρμόσει.

VII. Ορισμός της «πυρκαγιάς»

Η χρήση των όρων «πυρκαγιά» και «φωτιά» στο ποινικό δί-
καιο της χώρας μας γίνεται από τον ποινικό νομοθέτη: α) 
στις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και συγκεκριμένα στο 
Ειδικό Μέρος (Κεφάλαιο ΙΓ΄) «Κοινώς επικίνδυνα εγκλήμα-
τα» και συγκεκριμένα στα εγκλήματα για τον εμπρησμό και 
εμπρησμό σε δάση (άρθρα 264 – 267 ΠΚ), β) στις διατάξεις 
επίσης του Ειδικού Μέρους (Κεφάλαιο ΚΓ΄) «Εγκλήματα κατά 
της ιδιοκτησίας» στις διακεκριμένες φθορές ξένης ιδιοκτη-
σίας (άρθρο 382 παρ. 2γ΄ ΠΚ) και γ) στις διατάξεις επίσης 
του Ειδικού Μέρους (Κεφάλαιο ΚΣΤ΄) «Πταίσματα» στο άρ-
θρο 433 – Παράβαση διατάξεων για την προφύλαξη από τη 
φωτιά, καθώς επίσης και σε άλλες διατάξεις ειδικών ποινι-
κών νόμων. Ο χαρακτηρισμός μιας φωτιάς, ως πυρκαγιάς, 
και το αντίστροφο, είναι πολύ σημαντικό ζήτημα, δεδομένου 
ότι αποτελεί το θεμελιώδες στοιχείο των σχετικών εγκλη-
μάτων και από αυτόν παράγονται εκ του νόμου και διαφο-
ρετικές έννομες συνέπειες. Για παράδειγμα, μια εξ αμελεί-
ας φωτιά, δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, αφού δεν συ-
νιστά την αξιόποινη συμπεριφορά του εμπρησμού από αμέ-
λεια, που στοιχειοθετείται από το άρθρο 264 σε συνδυασμό 
με το άρθρο 226 παρ. 1 ΠΚ, ενώ μια φωτιά που προκαλεί-
ται από δόλο, συνιστά απόπειρα εμπρησμού (άρθρο 42 ΠΚ, 
σε συνδυασμό με το άρθρο 264 ΠΚ) και όχι ολοκληρωμένου 
(τετελεσμένου) εμπρησμού. Βέβαια από την απερίσκεπτη και 
αμελή χρήση της φωτιάς μπορεί να στοιχειοθετείται η ποινι-
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κή υπόσταση της πταισματικής παράβασης του άρθρου 433 
περ. α΄ ΠΚ. Έτσι λοιπόν, ένας όσο είναι δυνατόν περισσό-
τερο περιεκτικός και σαφής ορισμός, για τον όρο «πυρκα-
γιά», με τη νομική έννοια του όρου, χωρίς να δημιουργεί ερ-
μηνευτικά προβλήματα, μπορεί να οριστεί μόνον βάσει κα-
νόνων, αρχών, κριτηρίων και όρων της επιστήμης (επιστή-
μη της καύσης), ως χημικό φαινόμενο, βέβαια σε συνδυασμό 
και με μια πραγματική προσέγγιση, ως εμπειρικό φαινόμε-
νο, με ορατά και μετρήσιμα αποτελέσματα, που αναπτύσσε-
ται σε δυναμικό περιβάλλον, είναι ο εξής:

Πυρκαγιά, κατά τη νομική έννοια του όρου, είναι μια μη 
ελεγχόμενη και σε ανάπτυξη φωτιά, η επέκταση της 
 οποίας έχει λάβει διαστάσεις, που χρήζει άμεσα αντιμετώ-
πισης.

Βέβαια την πυρκαγιά πρέπει να τη δούμε και αντιμετωπίσου-
με, ως εμπειρικό φαινόμενο, ανεξάρτητα από το αν υπάρ-
χουν ή όχι κάθε φορά και ποινικές ευθύνες. Και τούτο για-
τί μια πυρκαγιά μπορεί να προκληθεί, είτε από τυχαία γεγο-
νότα ή φυσικά αίτια, όπως κεραυνό, σεισμό, έκρηξη ηφαι-
στείου, ή από ανθρωπογενή αίτια (αμελή ή δόλια συμπερι-
φορά). Ποινικά κολάσιμες όμως είναι μόνον οι πυρκαγιές 
που προκαλούνται από δόλιες ενέργειες ή αμελείς συμπε-
ριφορές (πράξεις ή παραλείψεις) και όχι σε φυσικά αίτια, 
 όπως κεραυνό, σεισμό, έκρηξη ηφαιστείου ή τυχαία γεγονό-
τα, όπως πτώση στο έδαφος από μηχανική βλάβη ή άλλη αι-
τία και ανάφλεξη αεροσκάφους ή σύγκρουση και ανάφλεξη 
οχημάτων. Επίσης πολλές φορές οι άνθρωποι ανάβουν φω-
τιές σκόπιμα για πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων και 
για περιπτώσεις νόμιμου σκοπού, όπως τζάκι, κάμπινγκ, 
όταν αυτό επιτρέπεται από τις σχετικές πυροσβεστικές δια-
τάξεις, οι προδιαγεγραμμένες φωτιές για τη διαχείριση της 
γης, με τους όρους και προϋποθέσεις που θέτει η Δασική 
Υπηρεσία, το αντιπύρ από τους πυροσβέστες, για την αντι-
μετώπιση μιας δασικής πυρκαγιάς. Σε όλες αυτές τις περι-
πτώσεις ναι μεν υπήρξε σκόπιμη ανάφλεξη, δεν είναι όμως 
κατ' αρχήν ποινικά κολάσιμη πράξη, γιατί λείπει το στοιχείο 
του δόλου (σκοπού ή ενδεχόμενου), δηλαδή η πρόθεση να 
προξενηθεί βλάβη ή ζημιά. Ο νομοθέτης στα άρθρα 264 και 
265 ΠΚ χρησιμοποιεί τη φράση «προξενεί πυρκαγιά», για-
τί η λέξη «προξενώ» είναι πρόσφορη λεκτικά για να απο-
δώσει το αποτέλεσμα μιας ανθρώπινης συμπεριφοράς, που 
στην προκειμένη περίπτωση, είναι η πυρκαγιά. «Προξενώ» 
σημαίνει επιφέρω ένα αποτέλεσμα και εδώ το αποτέλεσμα 
αυτό είναι η «πυρκαγιά». Δεν χρησιμοποιεί —και ορθώς— τη 
φράση «θέτει πυρκαγιά», γιατί η «θέση» είναι όρος που αρ-
μόζει στη συγκεκριμένη περίπτωση μόνον για να αποδώσει 
με ακρίβεια τη φράση «θέτει φωτιά». «Πρόκληση» ωστόσο 
είναι κάθε ενέργεια με στόχο την πρόκληση πυρκαγιάς π.χ. 
με χρήση κάθε εύφλεκτης ουσίας, όπως καύσιμο (επιταχυ-
ντή). Ο όρος «πυρκαγιά» αποτελεί στοιχείο της αντικειμε-
νικής υπόστασης (α.υ) του εμπρησμού (άρθρο 264 ΠΚ), αλ-
λά και του εμπρησμού σε δάση (άρθρο 265 ΠΚ). Επίσης πυρ-
καγιά μπορεί να υπάρχει, ανεξάρτητα αν μπορεί ή όχι να 
προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα ή κίνδυνος σε 
άνθρωπο. Γιατί, αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 
εμπρησμού (άρθρο 264 ΠΚ), μπορεί να στοιχειοθετείται η 
αντικειμενική υπόσταση της διακεκριμένης περίπτωσης φθο-
ράς ξένης ιδιοκτησίας με τη χρήση φωτιάς (άρθρο 382 παρ. 
2γ΄ ΠΚ). Η έκλυση μόνον καπνών π.χ. από ηλεκτρικό πίνακα 
ΔΕΗ από βραχυκύκλωμα, δεν στοιχειοθετεί το έγκλημα του 

εμπρησμού από αμέλεια, γιατί δεν έχει προκληθεί πυρκαγιά30 

και βέβαια, από άποψη υπαιτιότητας, δεν υπάρχει ούτε καν 
ελαφρά αμέλεια. Ωστόσο, η πλήρωση ενός μεγάλου κλει-
στού χώρου με καπνούς, που δεν αερίζεται για να τροφοδο-
τηθεί με οξυγόνο, δε σημαίνει ότι δεν υπάρχει φωτιά, επει-
δή δεν υπάρχουν μεν φλόγες (υποβόσκουσα φωτιά), η οποία 
κάποια στιγμή π.χ. με το άνοιγμα μιας πόρτας ή παραθύρου 
και την τροφοδότησή της με οξυγόνο, είναι σχεδόν βέβαιο 
ότι στη συνέχεια θα αναπτυχθεί και εξελιχθεί σε πυρκαγιά.

Τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν μια πυρκαγιά από τη 
φωτιά είναι τα εξής:

α) Η πυρκαγιά δεν ελέγχεται από τον υπαίτιο που την προ-
κάλεσε, ενώ η φωτιά βρίσκεται σε στάδιο ελέγχου της.

β) Η πυρκαγιά είναι μια αναπτυχθείσα φωτιά, σε βαθμό που 
η επέκτασή της έχει λάβει διαστάσεις και αυτό είναι το χαρα-
κτηριστικό που την κάνει να μην ελέγχεται. Αντίθετα η φω-
τιά δεν έχει λάβει στο στάδιο αυτό ακόμη επικίνδυνες δια-
στάσεις επέκτασης.

γ) Η πυρκαγιά χρήζει αντιμετώπισης εξ αιτίας των ανέλεγ-
κτων διαστάσεων που έχει λάβει η επέκτασή της. Αντίθετα η 
φωτιά βρίσκεται ακόμη σε στάδιο που ελέγχεται και δεν κρί-
νεται αναγκαία η αντιμετώπισή της.

Πυρκαγιά, είναι μια φωτιά που τη διακρίνει ένα σύνολο 
χαρακτηριστικών γνωρισμάτων και όχι οποιαδήποτε φω-
τιά. Για την ύπαρξη λοιπόν, από ποινικής άποψης, «πυρκα-
γιάς», απαιτούνται σωρευτικά τα εξής εννοιολογικά κριτή-
ρια, ως οι ελάχιστες προϋποθέσεις για να μπορούμε να κρί-
νουμε ότι βρισκόμαστε ενώπιον «πυρκαγιάς»:

i) Μη ελεγχόμενη φωτιά

Απαιτείται να υπάρχει φωτιά, δηλαδή με την απλή έννοια 
του όρου, ένωση (χημική αντίδραση) μιας καύσιμης ουσίας 
με το οξυγόνο του αέρα, παρουσία κατάλληλης θερμοκρα-
σίας, από την οποία εκλύεται θερμότητα, φως (φλόγα) και 
καπνός. Η φωτιά μπορεί να προξενηθεί με οποιοδήποτε τρό-
πο και μέσο (πηγή ανάφλεξης) , ακόμη και με αυτανάφλε-
ξη, όπως π.χ. αυτανάφλεξη σε ανεξέλεγκτους χώρους ενα-
πόθεσης απορριμμάτων (χωματερές), η οποία φυσικά να 
μην μπορεί να ελεγχθεί, επειδή έχει επεκταθεί στην ευρύτε-
ρη του σημείου έναρξής της περιοχή. Όσο ελέγχεται η καύ-
ση ενός αντικειμένου, δεν συνιστά φωτιά από νομικής άπο-
ψης, παρόλο που μπορεί να είναι καύση, από χημικής άπο-
ψης,  όπως για παράδειγμα οι φωτοβολίδες, βεγγαλικά και 
πυροτεχνήματα31 και τα είδη πυροτεχνίας32, όπως είναι τα 
είδη που χρησιμοποιούνται είτε σε εσωτερικούς ή εξωτερι-
κούς χώρους, για θεατρικούς και κινηματογραφικούς σκο-
πούς, αλλά και για τις ανάγκες τηλεοπτικών παραγωγών. 
Γεννιέται το ερώτημα: Η παρουσία σε έναν εσωτερικό χώ-
ρο π.χ., μόνον καπνού, ως προϊόν χημικής εξώθερμης αντί-
δρασης, συνιστά φωτιά; Προφανώς και όχι, αφού πρόκειται 
για ελεγχόμενες καύσεις, όπως η χρήση ειδών πυροτεχνίας. 
Αν τα είδη πυροτεχνίας χρησιμοποιηθούν για τις προαναφε-
ρόμενες ανάγκες από άτομο με εξειδικευμένες γνώσεις και 
εμπειρία, κατάλληλο για τον σκοπό αυτό και σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις, δεν παράγουν, 
κατά κανόνα, κίνδυνο πρόκλησης φωτιάς. Μπορεί όμως τα 

30. ΣυμβΠλημΘεσ 50/2007 ΠοινΔικ 2007, 275.

31. ΤρΠλημΠειρ 3338/2007 ΠοινΔικ 2007, 1125.

32.  Βλ. για τους ορισμούς το άρθρο 1 του Ν 456/1976 «Περί φωτοβο-
λίδων και πυροτεχνημάτων» (ΦΕΚ Α΄ 277).
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είδη πυροτεχνίας από κάποια αμελή συμπεριφορά, όπως για 
παράδειγμα αν η χρήση γίνει από μη εξουσιοδοτημένα άτο-
μα, να προκληθεί κίνδυνος ανάφλεξης και εκδήλωσης φω-
τιάς, κατά τη νομική έννοια του όρου. Ωστόσο τα προανα-
φερόμενα αντικείμενα, δηλαδή οι φωτοβολίδες, τα βεγγα-
λικά και τα είδη πυροτεχνίας, μπορεί να χρησιμοποιηθούν 
από δράστη εμπρησμού και εμπρησμού σε δάση από πρόθε-
ση, ως πηγή ανάφλεξης (θερμότητας) πυρπόλησης του αντι-
κειμένου εμπρησμού, για την πρόκληση πυρκαγιάς. Έχει δι-
απιστωθεί στο παρελθόν η πρόκληση δασικής πυρκαγιάς σε 
νησιωτική περιοχή από δράστη που έδρασε από τη θάλασσα 
και εκτόξευσε με πιστόλι φωτοβολίδα με αλεξίπτωτο, μετά 
την πτώση της οποίας προκλήθηκε πυρκαγιά. Επίσης, όταν 
διαπιστωθούν θερμικές βλάβες σε κάποιο αντικείμενο, δεν 
σημαίνει πάντοτε, ότι είναι αποτέλεσμα φωτιάς, με τη νομι-
κή έννοια του όρου. Γιατί οι βλάβες αυτές μπορεί να είναι 
αποτέλεσμα άλλων χημικών διεργασιών και όχι καύσης. 
Ούτε από την αλλοίωση του χρωματισμού (αποχρωματισμό) 
μιας επιφάνειας μόνον από τους καπνούς σημαίνει ότι υπάρ-
χει φωτιά, με τη νομική έννοια του όρου. Το ανέλεγκτο μιας 
φωτιάς θα πρέπει να κρίνεται κάθε φορά με βάση τον μέσο 
ευσυνείδητο και συνετό άνθρωπο και όχι με βάση τις ικανό-
τητας και δυνάμεις των πυροσβεστών. Δεν εννοείται λοιπόν 
εδώ ο έλεγχος μιας φωτιάς από την ΠΥ, γιατί οι πυροσβέστες 
και τις γνώσεις, την εμπειρία αλλά και τα μέσα έχουν να την 
ελέγξουν αργά ή γρήγορα. Το ανέλεγκτο φυσικά αποδεικνύ-
εται από τις διαστάσεις που λαμβάνει μια πυρκαγιά. Και τού-
το γιατί διαφορετικά δεν υφίσταται επέκταση με την έννοια 
των ανεξέλεγκτων διαστάσεων, απλά υπάρχει μεν επέκτα-
ση, αλλά σε μια έκταση που ακόμη δεν εγκυμονεί κατάστα-
ση κινδύνου. Όταν δεν ελέγχεται η φωτιά, η οποία αποτελεί 
εξ αντικειμένου, συνήθως τεχνολογική / επιστημονική πη-
γή κινδύνου, αποτελεί απρόβλεπτη απειλή για τον άνθρωπο 
και τη ζωή του αλλά και μια σειρά άλλων εννόμων αγαθών. 
Το χαρακτηριστικό αυτό του «μη ελέγχου» της αποδεικνύ-
ει την επικινδυνότητα και σοβαρότητα που αρχίζει και απο-
κτά η κατάσταση, η οποία προειδοποιεί για την επικείμενη ή 
αρχόμενη διακινδύνευση εννόμων αγαθών, όπως ανθρώπι-
νης ζωής, ιδιοκτησίας κ.ά. Και είναι επικίνδυνη η κατάστα-
ση, γιατί δεν αφήνεται στον υπαίτιο της φωτιάς η δυνατότη-
τα ελέγχου της με ευκολία, αφού ενεργοποιούνται και απε-
λευθερώνονται φυσικές δυνάμεις, όπως είναι η έκλυση (θερ-
μότητας) θερμικής ενέργειας, καπνού και άλλων τοξικών αε-
ρίων, που όσο περνά ο χρόνος δυσκολεύεται η παρέμβασή 
του και η αντιμετώπισή της, αλλά εγκυμονούν και κίνδυνο. 
Η πρόκληση της φωτιάς μπορεί να γίνει (με πράξη ή παρά-
λειψη) από ανθρωπογενή αίτια, δηλαδή υπαίτια συμπεριφο-
ρά, ή από φυσικά αίτια, όπως π.χ. κεραυνό, σεισμό, έκρη-
ξη ηφαιστείου ή από τυχαία γεγονότα. Με παράλειψη προ-
καλείται πυρκαγιά, όταν υπάρχει έλλειψη ελέγχου της. Για 
παράδειγμα σε εκδηλωθείσα φωτιά ο δράστης έχει ιδιαίτερη 
νομική υποχρέωση να την καταστείλει, όπως π.χ. οι πυρο-
σβέστες, ή οι ασφαλισμένοι για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Στον 
δράστη της από παράλειψης τέλεσης του εμπρησμού θα χρε-
ωθεί η μη αντιμετώπιση της επέκτασής της, όταν αυτός μπο-
ρούσε να το πράξει με τα αναγκαία μέσα. Επίσης η φωτιά 
μπορεί να προκλήθηκε από τη χρήση της, ως μέσου, πηγής 
θερμότητας, π.χ. χρήση γυμνής φλόγας αναπτήρα ή αναμ-
μένου σπίρτου για να αναφλεγεί κάποιο άλλο καύσιμο υλι-
κό, μπορεί όμως να είναι και αποτέλεσμα ανθρώπινης συ-
μπεριφοράς. Πολλές φορές ο δράστης θέτει πυρ που πιστεύ-
ει, ότι μπορεί αλλά και θέλει να ελέγξει την καύση, όπως για 
παράδειγμα στην περίπτωση που σε αγρόκτημα βάζει φωτιά 

για να κάψει ξερά αγριόχορτα, όμως από τις επικρατούσες 
καιρικές συνθήκες, αλλά και από το γεγονός ότι δεν έχει λά-
βει τα απαραίτητα προληπτικά αλλά και κατασταλτικά μέτρα 
και μέσα, όπως διαθέσιμο νερό, η φωτιά αναπτύσσεται και 
εξαπλώνεται και συνεπώς χάνει τον έλεγχό της. Οι «ελεγ-
χόμενες φωτιές» ή «προγραμματισμένες φωτιές / καύ-
σεις», που σε πολλές χώρες προβλέπονται από σχετικές δια-
τάξεις, στη χώρα μας δεν προβλέπεται, ως χρήσιμο εργαλείο 
(πρακτικές διαχείρισης) στην πρόληψη των δασικών πυρ-
καγιών, με τη μείωση φορτίου καύσιμης ύλης ή και για άλ-
λους στόχους της χρήσης της γης, όπως αντιμετώπιση κτη-
νοτροφικών αναγκών και γενικά ως εργαλείο για την απο-
κατάσταση και συντήρηση του δασικού οικοσυστήματος, δεν 
θεωρούνται, ως πυρκαγιές, κατά τη νομική έννοια του όρου 
και συνεπώς αν και τίθεται με πρόθεση δεν συνιστούν ποινι-
κά κολάσιμες πράξεις, γιατί στοχεύουν στην επίτευξη νόμι-
μου σκοπού. Κατ' εξαίρεση όμως, αν οι εν λόγω φωτιές, λό-
γω συνθηκών π.χ. απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες, ξεφύ-
γουν από τον έλεγχο του χρήστη / διαχειριστή ή χρησιμοποι-
ηθούν, κατά παράβαση των προβλεπόμενων μέτρων και μέ-
σων και εκτός των εγκεκριμένων από τις αρμόδιες Δασικές 
Αρχές, διαδικασιών και σχεδιασμών και η επέκτασή τους λά-
βει διαστάσεις και καταστούν ανεξέλεγκτες πυρκαγιές, κατά 
τη νομική έννοια του όρου, συνιστούν αξιόποινη συμπεριφο-
ρά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται από την κείμενη σχετική ποι-
νική νομοθεσία. Επίσης και η «φωτιά καταστολής», δηλα-
δή το «αντιπύρ», που χρησιμοποιείται σε πολλές χώρες νο-
μίμως από τους ειδικά έμπειρους και εκπαιδευμένους για το 
σκοπό αυτόν δασοπυροσβέστες και φυσικά πάντοτε, σύμ-
φωνα με την τακτική διαχείρισης και αντιμετώπισης των δα-
σικών πυρκαγιών, ως νομικά προβλεπόμενο εργαλείο αντι-
μετώπισης και καταπολέμησης των δασικών πυρκαγιών, δεν 
είναι ποινικά κολάσιμη φωτιά, αν και προκαλείται σκόπιμα, 
επειδή χρησιμοποιείται για την επίτευξη νόμιμου σκοπού, 
δηλαδή την αναχαίτιση και καταστολή μιας δασικής πυρκα-
γιάς και συνεπώς δεν συνιστά ποινικά κολάσιμη συμπεριφο-
ρά. Και για τη φωτιά αυτή, κατ' εξαίρεση ισχύουν τα προ-
αναφερόμενα για τις «προγραμματισμένες φωτιές», αν ξε-
φύγουν του συγκεκριμένου στόχου τους και μετατραπούν 
σε πηγή ανάφλεξης μιας δασικής έκτασης. Αν η φωτιά έχει 
τεθεί σε καύσιμα υλικά, σε χώρο όμως που προορίζεται για 
ελεγχόμενη καύση και συνεπώς δεν επιτρέπει αυτήν να ανα-
πτυχθεί και επεκταθεί πέραν του συγκεκριμένου χώρου, ό-
πως τζάκι, ψησταριά, ή σε χώρο που έχουν ληφθεί αναγκαία 
μέτρα και μέσα για την παρεμπόδισή της, όπως καύση ξερών 
χόρτων σε αγροτικές εκτάσεις, είναι φωτιά ελεγχόμενη και 
δεν συνιστά, όσο ελέγχεται, φαινόμενο καύσης που παρου-
σιάζει ποινικό ενδιαφέρον αξιολόγησης της συμπεριφοράς, 
που την προκάλεσε. Αν παρόλα αυτά για κάποιο λόγο μπο-
ρεί να μεταδοθεί από τον εν λόγω χώρο περαιτέρω σε άλ-
λα καύσιμα, βρισκόμαστε σε μια μη ελεγχόμενη φωτιά, που 
αποκτά ποινικό ενδιαφέρον και ιδιαίτερα όταν προκληθεί 
πυρκαγιά ...

ii) Ανάπτυξη της φωτιάς

Η ανάπτυξη μιας φωτιάς σε ένα κλειστό χώρο γίνεται με τους 
εξής τρόπους: α) Με την ακτινοβολία, β) Με τα ρεύματα του 
αέρα (μεταφορά) και γ) Με την αγωγιμότητα. 

Το χαρακτηριστικό αυτό της «ανάπτυξης της φωτιάς» ση-
μαίνει, ότι η φωτιά άρχισε αυτοδύναμα (αυτοτροφοδοτούμε-
νη) να αναπτύσσεται και εξαπλώνεται (επεκτείνεται) σε καύ-
σιμα υλικά πέραν του αρχικού σημείου έναρξής (προέλευ-
σής) της, φυσικά και αυτό μετά την απομάκρυνση της πηγής 
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θερμότητας (ανάφλεξης), χωρίς πλέον να μπορεί να ελεγ-
χθεί. Για να υπάρχει «ανάπτυξη φωτιάς», πρέπει δηλαδή να 
υπάρχει αυτονομία καύσης. Ο ρυθμός ανάπτυξης μιας φω-
τιάς εξαρτάται από τη διαδικασία ανάφλεξης, τη διάδοση της 
φλόγας και τη ροή της καύσιμης μάζας. Το αν ο ρυθμός αυ-
τός είναι αργός ή γρήγορος δεν παίζει κανένα ρόλο. Εκείνο 
που έχει αξία είναι να υπάρχει ρυθμός καύσης ή παροχής 
καύσιμης ύλης. Αν αυτός εξασθενήσει ή παύσει, δεν υπάρ-
χει ανάπτυξη, λόγω έλλειψης καυσίμων και συνεπώς η φω-
τιά θα σβήσει. Επίσης για την ανάπτυξη μιας φωτιάς δεν παί-
ζει ρόλο, αν είναι ταχύς ή βραδύς ο ρυθμός έκλυσης ενέρ-
γειας ή έκλυσης θερμότητας ή ισχύος της φωτιάς, αρκεί αυ-
τός να υφίσταται. Γιατί διαφορετικά η φωτιά περνά από το 
1ο στάδιο της ανάπτυξης, απευθείας στο 3ο και τελικό στά-
διο της εξασθένησης (σβησίματος). Δεν απαιτείται να ανα-
πτυχθεί και εξαπλωθεί η φωτιά σε διαφορετικό καύσιμο (άλ-
λο αντικείμενο) από το αρχικά αναφλεγέν. Αρκεί και στο 
ίδιο αντικείμενο, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει μετάδο-
σή της στην ευρύτερη περιοχή πέραν του σημείου προέλευ-
σης. Για παράδειγμα, φωτιά σε βιοτεχνία με μεγάλες ποσό-
τητες στρωμάτων τοποθετημένα σε στιβάδες. Για να συμβεί 
αυτό όμως πρέπει να υπάρχει επάρκεια καυσίμων, άλλως θα 
σβήσει από μόνη της, χωρίς να μπορεί να επεκταθεί περαιτέ-
ρω, όπως π.χ. φωτιά σε κάδο απορριμμάτων σε χώρο που 
δεν γειτνιάζει με άλλα αντικείμενα. Αν ο δράστης, βλέποντας 
ότι τα καύσιμα δεν επαρκούν για να αναπτυχθεί κι επεκτα-
θεί περαιτέρω για να κάψει συγκεκριμένο στόχο, μια και αυ-
τός είναι ο σκοπός του δόλου του, συνεπώς αρχίζει να εξα-
σθενεί ο ρυθμός καύσης ή παροχής καύσιμης ύλης και η φω-
τιά οδεύει προς εξασθένηση, την τροφοδοτεί με νέα καύσι-
μα ή εύφλεκτα υγρά μέχρι να επιτευχθεί ο εν λόγω εγκλημα-
τικός στόχος του, στην ουσία προκαλεί νέα φωτιά. Στο τέλος 
όμως το αποτέλεσμα κρίνεται σκόπιμο να κριθεί ενιαία, δη-
λαδή συνολικά προκλήθηκε μια πυρκαγιά. Επίσης δεν απαι-
τείται η φωτιά να λάβει και σημαντική έκταση για να έχουμε 
πυρκαγιά33. 

Για να βρεθεί η φωτιά στο στάδιο της ανάπτυξης απαιτού-
νται επιπλέον πρόσφορες συνθήκες του περιβάλλοντος, στο 
οποίο αναπτύσσεται η φωτιά, δηλαδή επάρκεια καυσίμου, 
οξυγόνου (αέρα), και θερμότητας, σε βαθμό που να μπο-
ρεί η φωτιά να οδηγηθεί στη συνέχεια σε πλήρη ανάπτυξη. 
Αν δεν υπάρχουν οι ανωτέρω πρόσφορες συνθήκες για την 
ανάπτυξη μιας φωτιάς, δηλαδή αν λείπει έστω και ένας από 
αυτούς τους παράγοντες, αυτή θα σβήσει από μόνη της. Δεν 
είναι απαραίτητο μια φωτιά να διέλθει από όλα τα προανα-
φερόμενα τρία στάδια για να πούμε ότι εξελίχθηκε σε πυρ-
καγιά. Μπορεί να υπάρξει πυρκαγιά και στο 1ο στάδιο της 
ανάπτυξης. Δεν είναι απαραίτητο για να υπάρξει πυρκαγιά, 
από νομικής άποψης, να μεταβεί η φωτιά από το 1ο στάδιο 
της ανάπτυξης, στο επόμενο 2ο στάδιο της πλήρους ανάπτυ-
ξης. Για παράδειγμα, μια φωτιά σε περιβάλλον με πολύ εύ-
φλεκτα υλικά π.χ. μεγάλες ποσότητες εύφλεκτων υλικών 
σε χημική βιομηχανία, αναπτύσσεται σε περιβάλλον με πρό-
σφορες συνθήκες για την απευθείας πλήρη ανάπτυξή της (2ο 

στάδιο), αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα και με τις απαιτούμε-
νες δυνάμεις. Αν φυσικά συμβεί η μετάβαση από το στάδιο 
της ανάπτυξης σε αυτό της πλήρους ανάπτυξης, τεκμαίρεται 
ότι βρισκόμαστε ενώπιον πυρκαγιάς. Και τούτο γιατί, αν δεν 
υπάρχουν οι ανωτέρω απαραίτητες συνθήκες και προϋπο-

33.  Παρατηρήσεις Ιάκ. Ζαγκαρόλα στην ΠλημΠαρνασ 1/1951 Π.ρ. 
Α΄, 147, και ΠλημAθ 1805/1970 ΠοινΧρ ΚΑ΄, 393.

θέσεις, η φωτιά θα σβήσει από μόνη της, είτε λόγω έλλει-
ψης καυσίμου ή λόγω ανεπάρκειας του οξυγόνου ή κατάλλη-
λης θερμοκρασίας. Επίσης οι πυρκαγιές, με βάση το μέγεθός 
τους, διακρίνονται, από πυροσβεστικής άποψης, σε μικρές, 
μεσαίες και μεγάλες. Η εν λόγω διάκριση, που γίνεται για τις 
ανάγκες του ΠΣ, δεν έχει ποινικό ενδιαφέρον για το έγκλημα 
του εμπρησμού με πρόθεση (άρθρο 264 ΠΚ). Αντίθετα στον 
εμπρησμό σε δάση (άρθρο 265 ΠΚ), η διάκριση με βάση το 
μέγεθος της καμένης έκτασης, λαμβάνεται υπόψη στην κλι-
μάκωση της απειλούμενης από τις σχετικές διατάξεις ποινές 
για τους δράστες. 

Η πυρκαγιά είναι συνήθως το αποτέλεσμα μιας αναπτυσσό-
μενης φωτιάς, η οποία κατά κανόνα διέρχεται από όλα τα 
στάδια ανάπτυξής της, δηλαδή ομαλή μετάβαση από ένα 
στάδιο στο επόμενο. Κατ' εξαίρεση, υπάρχουν και περιπτώ-
σεις που η πυρκαγιά αποκτά τα χαρακτηριστικά και τη μορ-
φή της εξ αρχής, δηλαδή πρόκληση πυρκαγιάς με βίαιο τρό-
πο, δηλαδή βίαιη μετάβαση απευθείας σε ένα επόμενο στά-
διο παρακάμπτοντας το προηγούμενο (μετάβαση απευθείας 
στο 2ο στάδιο της πλήρους ανάπτυξης). Και αυτό συμβαίνει 
συνήθως π.χ. μετά από μια έκρηξη ενός ισχυρού εκρηκτι-
κού μηχανισμού ή ανάφλεξη εκρηκτικού μίγματος αερίων, ή 
εκτόξευση βόμβας μολότοφ σε ιδιαίτερα εύφλεκτο περιβάλ-
λον κλειστού χώρου κ.λπ. 

Επίσης στο δασικό περιβάλλον η ανάπτυξη και περαιτέρω 
επέκταση (εξάπλωση) μιας φωτιάς αποκτά, πολλές φορές, 
ιδιαίτερα μεγάλες διαστάσεις, από ότι μπορεί να συμβεί σε 
ένα αστικό περιβάλλον και ιδίως σε κλειστό χώρα από μια 
(αστική) φωτιά. Και τούτο γιατί στις δασικές πυρκαγιές οι 
καιρικές συνθήκες, η καύσιμη ύλη (βλάστηση) και η τοπο-
γραφία, όπως η κλίση του εδάφους ευνοούν ευκολότερα την 
ανάπτυξη αυτή. Για παράδειγμα μια δασική πυρκαγιά μπορεί 
να αναπτυχθεί και εξαπλωθεί με ιδιαίτερη μεγάλη ταχύτητα 
(υψηλός ρυθμός ανάπτυξης), αν επικρατούν ισχυροί ή θυελ-
λώδεις άνεμοι, οι οποίοι φυσικά ευνοούν και την εκδήλωση 
του φαινομένου της κηλίδωσης, δηλαδή τη μεταφορά καύ-
τρας σε μεγάλες αποστάσεις και δημιουργία νέων σημείων 
εκκίνησης φωτιάς στην περιοχή που μεταφέρονται.

iii) Επέκταση που έχει λάβει διαστάσεις

Η επέκταση της φωτιάς, που είναι μέγεθος μετρήσιμο και ως 
εμπειρικό μέγεθος, ορατό διά παρατηρήσεως, είναι το απο-
τέλεσμα της ανάπτυξής της. Επέκταση σημαίνει κλιμάκωση 
της φωτιάς. Αυτή κρίνεται, κάθε φορά, όχι με βάση τα κατά 
τον χρόνο τέλεσης της πράξης, αλλά της ολοκλήρωσης της 
ανάπτυξης και επέκτασης της φωτιάς, πραγματικά περιστα-
τικά. Η ανάπτυξη της φωτιάς δεν αρκεί να βρίσκεται σε αρχι-
κό στάδιο, αλλά πρέπει να έχει επεκταθεί και μάλιστα η επέ-
κταση να λάβει διαστάσεις, μικρές ή μεγάλες, δεν έχει ση-
μασία, οι οποίες όμως παίζουν σημαντικό ρόλο στον καθο-
ρισμό, κάθε φορά, της επικινδυνότητας της κατάστασης και 
συνακόλουθα της αναγκαιότητας για άμεση αντιμετώπισή 
της. Αρκεί δηλαδή η φωτιά να έχει επεκτατική ικανότητα. Η 
λέξη «διαστάσεις» εδώ χρησιμοποιείται μεταφορικά, με την 
έννοια, ότι η επέκταση της φωτιάς έχει διανύσει κάποια από-
σταση και βέβαια προσιδιάζει στην περίσταση, αφού τα πα-
ραγόμενα προϊόντα και ιδίως οι φλόγες και ο καπνός ανα-
πτύσσονται στο φυσικό περιβάλλον και στις τρεις διαστά-
σεις, δηλαδή ύψος, πλάτος και μήκος. Η χρήση της λέξης 
«διαστάσεις» γίνεται για να καταδειχτεί όχι απλά μια όποια 
επέκταση σε μικρή έκταση, γιατί έτσι κι αλλιώς αυτό συμβαί-
νει και καλύπτεται με τη χρήση της λέξης «επέκταση», αλλά 
κάτι περισσότερο. Στις «διαστάσεις» δεν πρέπει να υπολογί-
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ζονται όλες οι ζημιές, όπως αυτές που προξενούνται από την 
εναπόθεση αιθάλης από το νερό της πυρόσβεσης, αλλά οι 
προερχόμενες πράγματι από τη φωτιά. Το χαρακτηριστικό 
αυτό των διαστάσεων που έχει λάβει η επέκταση της φωτιάς 
είναι αυτό που σηματοδοτεί μια αρχόμενη επικίνδυνη κατά-
σταση, που είναι άγνωστο, που θα οδηγήσει και τις απρό-
βλεπτες επιπτώσεις που θα επιφέρει σε έννομα αγαθά. Και 
βέβαια από το γεγονός ότι η επέκταση της φωτιάς έχει λάβει 
διαστάσεις, είναι αυτονόητο τουλάχιστον ότι η φωτιά είναι 
ζημιογόνος, δηλαδή επιφέρει βλαπτικά αποτελέσματα. Αυτό 
το γεγονός όμως δεν αναιρεί βέβαια τον χαρακτηρισμό του 
εμπρησμού από έγκλημα διακινδύνευσης σε βλάβης, δεδο-
μένου ότι η βλάβη, που είναι το αποτέλεσμα, ενυπάρχει και 
περιλαμβάνεται στη διακινδύνευση, ως στοιχείο της αντικει-
μενικής υπόστασης του εμπρησμού. Αν η επέκταση δεν λαμ-
βάνει διαστάσεις, δηλαδή κινείται αντίθετα με τη φυσική εξέ-
λιξη μιας αυτοτροφοδοτούμενης (αυτοσυντηρούμενης) φω-
τιάς, με απλά λόγια, δεν έχει δυναμική, μπορεί να οδεύει στη 
φάση της εξασθένησης. Εάν ο δράστης σε ένα χώρο αναφλέ-
ξει ταυτόχρονα περισσότερα του ενός σημεία έναρξης φω-
τιάς, αποτελεί ένδειξη, ότι η συγκεκριμένη φωτιά θα έχει 
συνήθως μεγαλύτερη επεκτατική δυναμική (ικανότητα), να 
εξελιχθεί σε πυρκαγιά, από ότι θα είχε, αν υπήρχε μόνον ένα 
σημείο έναρξής της.

iv) Ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης της φωτιάς

Η ανάπτυξη και επέκταση της φωτιάς και μάλιστα όχι 
οποιασδήποτε επέκτασης, αλλά αυτής που έχει λάβει ικα-
νές διαστάσεις, είναι τα στοιχεία που σωρευτικά συνθέτουν 
το επικίνδυνο περιβάλλον, στο οποίο εξελίσσεται μια φω-
τιά και το οποίο θέτει σε εγρήγορση την ανάγκη για επέμ-
βαση με σκοπό την αντιμετώπισή της και συνεπώς την κατά-
σβεσή της. Το στοιχείο αυτό της αναγκαιότητας —και μάλι-
στα της άμεσης— επέμβασης για την αντιμετώπιση της πυρ-
καγιάς είναι απόρροια της σοβαρότητας και επικινδυνότη-
τας, στην οποία περιήλθε πλέον η κατάσταση από την ανα-
πτυχθείσα και επεκταθείσα ήδη φωτιά. Υποδηλώνει επίσης 
το γεγονός, ότι η φωτιά πλέον έχει αυτά τα χαρακτηριστι-
κά, που δεν μπορεί, αν δεν αντιμετωπιστεί με την κατάσβε-
σή της και μάλιστα έγκαιρα, να ελεγχθεί εύκολα και να σβή-
σει. Το ανέλεγκτο φυσικά αποδεικνύεται και από τις διαστά-
σεις που λαμβάνει μια πυρκαγιά. Επειδή όμως δεν μπορεί 
να προσδιοριστεί με αντικειμενικά κριτήρια ποιες είναι, κά-
θε φορά, αυτές οι διαστάσεις, η αναγκαιότητα άμεσης αντι-
μετώπισης είναι αυτό το χαρακτηριστικό που επισφραγίζει 
το ανέλεγκτο μιας πυρκαγιάς. Και τούτο γιατί διαφορετικά 
δεν υφίσταται επέκταση με την έννοια των ανεξέλεγκτων δι-
αστάσεων, απλά υπάρχει μεν επέκταση, αλλά σε μια έκτα-
ση που ακόμη δεν εγκυμονεί κατάσταση διακινδύνευσης. Το 
άμεσα έχει την έννοια της από οποιονδήποτε τρίτο αντιμετώ-
πισης της πυρκαγιάς, μέχρι την άφιξη της ΠΥ. Το αν κατα-
σβεστεί ή όχι από την ΠΥ, δεν παίζει ρόλο για να χαρακτη-
ριστεί μια φωτιά ως πυρκαγιά. Έτσι πολλές φορές οι πυρ-
καγιές καταστέλλονται από τρίτους, πριν την άφιξη της ΠΥ. 
Η εν λόγω αναγκαιότητα προκαλεί στον μέσο συνετό άν-
θρωπο αισθήματα φόβου και ανησυχίας για την επικινδυνό-
τητα της δημιουργηθείσης, εξ αιτίας της φωτιάς, κατάστα-
σης. Δεν παίζει ρόλο με ποιο τρόπο ή μέσο θα γίνει η αντι-
μετώπισή της, αρκεί να γίνει έγκαιρα, γιατί υποδηλώνει την 
επικινδυνότητα της κατάστασης. Η αντιμετώπισή της μπορεί 
να γίνει με οποιοδήποτε μέσο, όπως φορητά μέσα π.χ. πυ-
ροσβεστήρες, ή μόνιμα μέσα πυρασφάλειας π.χ. υδροδοτι-
κό δίκτυο ή σύστημα καταιονισμού ύδατος, ή τρόπο, όπως 

αντιμετώπιση της φωτιάς από τον υπαίτιο, τρίτο ή την ΠΥ. 
Χρησιμοποιείται δε ο όρος «αντιμετώπιση» και όχι καταστο-
λή (κατάσβεση ή εξουδετέρωση) της φωτιάς, γιατί ο εν λό-
γω όρος είναι ευρύτερος και περιλαμβάνει κάθε προσπάθεια 
και ενέργεια που κατατείνει στην κατάσβεσή της, ανεξάρτη-
τα αν αυτή επέλθει, η οποία τελικά μπορεί και να μην επι-
τευχθεί, όπως για παράδειγμα απομάκρυνση από τον καιό-
μενο χώρο καύσιμης ύλης ή στην περίπτωση που επεμβαί-
νει να αντιμετωπίσει τη φωτιά κάποιος τρίτος ή ο υπαίτιος 
αυτής, μέχρι την άφιξη της ΠΥ, και ο οποίος, είτε δεν μπορεί 
για κάποιους λόγους φυσικής ή σωματικής αδυναμίας ή για-
τί δεν βρίσκει να χρησιμοποιήσει κάποιο πρόχειρο κατασβε-
στικό υλικό π.χ. νερό, για να την κατασβέσει. Το άτομο αυ-
τό στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της φωτιάς, μπορεί να κά-
νει χρήση του συναγερμού κινδύνου, που διαθέτει π.χ. μια 
επιχείρηση κι έτσι να ενεργοποιηθεί η ομάδα πυρασφάλειάς 
της, η οποία αν δεν μπορεί να την κατασβέσει, τουλάχιστον 
θα την περιορίσει σε σημαντικό βαθμό, μέχρι την άφιξη της 
ΠΥ. Άλλωστε και οι πυροσβέστες στο πλαίσιο της αντιμετώ-
πισης μια φωτιάς, πρώτα κάνουν προσπάθειες και φροντί-
ζουν να την ελέγξουν και κατόπιν να την κατασβέσουν. Όλες 
όμως οι ενέργειες των πυροσβεστών κατατείνουν πρώτα να 
ελέγξουν τη φωτιά και ακολούθως να την κατασβέσουν. Στις 
ανωτέρω περιπτώσεις αντιμετώπισης της φωτιάς βρισκόμα-
στε σε ένα στάδιο «οιονεί ελέγχου» ή παρεμπόδισης περαι-
τέρω εξάπλωσής της. Η ενεργοποίηση π.χ. σε μια επιχείρη-
ση, του μόνιμου αυτόματου συστήματος κατάσβεσης με κα-
ταιονισμό, αποτελεί ένδειξη ανάπτυξης και επέκτασης μιας 
φωτιάς. Ωστόσο φωτιά που αντιμετωπίστηκε επιτυχώς άμε-
σα και κατασβέστηκε π.χ. από το πλήρωμα πλοίου, δεν στοι-
χειοθετεί το έγκλημα του εμπρησμού από αμέλεια.

Στα ανωτέρω κριτήρια που συνθέτουν το εννοιολογικό περι-
εχόμενο του όρου «πυρκαγιά» δεν πρέπει να περιλαμβάνε-
ται και η «καταστροφικότητά της» δηλαδή οι βλάβες/φθο-
ρές των αντικειμένων που καίγονται, ως αποτέλεσμα (ζημι-
ογόνα αποτελέσματα της πυρκαγιάς). Και τούτο γιατί, όπως 
προαναφέρθηκε, ο εμπρησμός είναι έγκλημα διακινδύνευ-
σης και όχι βλάβης, δηλαδή ο νομοθέτης θέλησε να τυποποι-
ήσει, ως αδίκημα, την απαξία που έχει το έλασσον, δηλαδή η 
διακινδύνευση και όχι το μείζον, που είναι η βλάβη, που έτσι 
κι αλλιώς περιλαμβάνεται στη βλάβη, και αποτελεί συστα-
τικό στοιχείο του πυρήνα μιας πυρκαγιάς. Δεν υπάρχει με 
απλά λόγια εκδήλωση πυρκαγιάς ή ακόμη και φωτιάς, χω-
ρίς να υπάρχει ταυτόχρονα και βλάβη του εννόμου αγαθού 
της ιδιοκτησίας. Επίσης, βλάβες/φθορές (υλικές ζημιές) σε 
περιουσιακά (υλικά) αγαθά από πυρκαγιά δεν προέρχονται 
μόνον από την απανθράκωση και την καύση αντικειμένων, 
αλλά και από τα εγκαύματα (θερμικές βλάβες), το κάπνι-
σμα, το καψάλισμα, την επικάθιση αιθάλης σε αντικείμενα 
και επιφάνειες από το νερό της πυρόσβεσης, τον αποχρω-
ματισμό ή οποιαδήποτε άλλη αλλοίωση της σύνθεσής τους. 
Δεν έχει λοιπόν σημασία με ποιον τρόπο και σε ποια έκταση, 
δηλαδή απανθράκωση ή εγκαύματα (θερμικές βλάβες) ή κα-
ψάλισμα, αποχρωματισμός από τα προϊόντα της, όπως αιθά-
λη του καπνού κ.λπ., προκαλούνται οι βλάβες στα αντικεί-
μενα που προσβλήθηκαν από μια πυρκαγιά. Επίσης η θερμό-
τητα, ως θερμική ενέργεια, που μπορεί να προξενήσει βλά-
βη σε υλικό αντικείμενο, δεν είναι στοιχείο αρκετό από μό-
νο του, για να κριθεί στη συγκεκριμένη περίπτωση, ότι βρι-
σκόμαστε ενώπιον ανάφλεξης, αν δεν συνυπάρχουν στο 
περιβάλλον αυτό κι άλλα προϊόντα καύσης, όπως καπνός, 
φλόγες ή και τα δύο. Για παράδειγμα, καταστρέφεται ή αλ-
λοιώνεται η υφή ή τα χαρακτηριστικά αντικειμένου από θερ-
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μότητα, εξ αιτίας υπερθερμασμένης επιφάνειας ή συστήμα-
τος που λειτουργεί, είτε με ηλεκτρική ενέργεια ή με άλλον 
τρόπο, π.χ. από εστία ηλεκτρικής κουζίνας σε λειτουργία 
λιώνουν πλησίον αυτής πλαστικά δοχεία. Βέβαια αλλάζουν 
τα πράγματα, όταν οι εν λόγω υπερθερμασμένες επιφάνει-
ες λειτουργήσουν περαιτέρω ως πηγή ανάφλεξης, για έναρ-
ξη πυρκαγιάς. Συνεπώς δεν απαιτείται η φωτιά να έχει δύνα-
μη ασυγκράτητη και καταστροφική, έτσι ώστε να χαρακτη-
ριστεί, ως πυρκαγιά.

Πυρκαγιά, με απλά λόγια, είναι κάτι περισσότερο από τη 
φωτιά, δηλαδή είναι μια φωτιά σε προχωρημένο στάδιο 
ή αλλιώς μια εκτεταμένη φωτιά. Αντιθέτως, φωτιά είναι η 
έναρξη, άλλως, στάδιο αρχομένης πυρκαγιάς. 

Η «φωτιά», από τεχνικής άποψης, είναι ο (φυσικοχημικός) 
μηχανισμός παραγωγής του φαινομένου και η «πυρκαγιά», 
το αποτέλεσμα της διεργασίας αυτού του μηχανισμού. Το 
ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις ισχυρών εκρήξεων, εξ αιτί-
ας των οποίων προκαλείται, πέραν των άλλων αποτελεσμά-
των, και πυρκαγιά, ως αιφνίδιο αποτέλεσμα. Εδώ λοιπόν, η 
«έκρηξη» είναι, από τεχνικής άποψης, ο (φυσικοχημικός) 
μηχανισμός και η προκληθείσα πυρκαγιά το αποτέλεσμα της 
διεργασίας αυτού του μηχανισμού.

Στο άρθρο 265 ΠΚ, το περιεχόμενο του όρου «πυρκαγιά» 
είναι ακριβώς το ίδιο με εκείνο του ίδιου όρου στο άρθρο 264 
ΠΚ. Η μόνη διαφορά στο άρθρο 265 ΠΚ είναι, ως προς το υλι-
κό αντικείμενο της συμπεριφοράς του δράστη, που είναι πο-
λύ συγκεκριμένο και συνταγματικά και νομικά προσδιορι-
σμένο. Οι δασικές πυρκαγιές, που αποτελούν ένα φίλο αλ-
λά και εχθρό, γιατί είναι μια φυσική πηγή έκλυσης ισχυρών 
δυνάμεων με τη μορφή θερμικής ενέργειας, που εύκολα δεν 
μπορούν να τιθασευτούν, όπως ακριβώς συμβαίνει με τους 
τυφώνες, ανεμοστρόβιλους και άλλες φυσικές καταστρο-
φές. Στο δασικό περιβάλλον, όπως είναι φυσικό, μια φω-
τιά μπορεί κατά κανόνα να αναπτυχθεί και εξαπλωθεί με πο-
λύ μεγαλύτερη ευκολία, από ότι σε αστικό περιβάλλον. Και 
τούτο γιατί συνήθως σε αυτό επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες, 
όπως επάρκεια οξυγόνου, αλλά συνήθως και καύσιμης ύλης, 
που σε συνδυασμό και με άλλους παράγοντες, για παράδειγ-
μα τις κλιματολογικές συνθήκες, την τοπογραφία κ.ά., καθι-
στούν το δασικό περιβάλλον ιδιαίτερα πρόσφορο για την πε-
ραιτέρω ταχεία επέκτασή της. Επίσης η πυρκαγιά σε δασικό 
περιβάλλον πρέπει να προκληθεί σε δάσος ή δασική έκταση, 
κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 και 2 του Ν 998/1979 ή 
σε έκταση που έχει κηρυχθεί δασωτέα ή αναδασωτέα, κατά 
την έννοια της παρ. 5 του ιδίου ως άνω άρθρου, προκειμέ-
νου να στοιχειοθετηθεί η αντικειμενική υπόσταση του εμπρη-
σμού σε δάση (άρθρα 265 και 266 παρ. 2 ΠΚ). Ωστόσο μπορεί 
πέραν των ανωτέρω, να αναπτυχθεί και εξαπλωθεί από το 
δασικό και σε αστικό περιβάλλον ή το αντίθετο, δηλαδή να 
ξεκινήσει από αστικό περιβάλλον και να εξαπλωθεί σε δασι-
κό περιβάλλον. Αυτό συμβαίνει στην περιοχή μίξης ενός οικι-
στικού ιστού με το δασικό περιβάλλον.

Γεννιέται το ερώτημα: Μπορεί η υποβόσκουσα φωτιά να 
θεωρηθεί πυρκαγιά;

Η άποψη της θεωρίας, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη 
παράγραφο, ότι δεν είναι απαραίτητο για να υπάρχει πυρ-
καγιά, να υπάρχουν εμφανείς φλόγες, «... αρκεί και υποβό-
σκον πυρ» δεν είναι ορθή. Στην υποβόσκουσα φωτιά (ατε-
λή καύση), που συμβαίνει μόνον σε κλειστό χώρο, δεν υπάρ-
χει ένα από τα στοιχεία (τρίγωνο) της πυρκαγιάς και συγκε-
κριμένα το οξυγόνο του αέρα. Και αυτό γιατί προφανώς το 

οξυγόνο έχει καταναλωθεί από τη φωτιά που ξεκίνησε και 
δεν υπάρχει κατάλληλος αερισμός από κάποιο άνοιγμά του 
για να την τροφοδοτήσει. Συντηρείται δε η καύση από την 
παραγόμενη θερμότητα. Στη φάση αυτή, κατά την οποία δεν 
υπάρχει ανάπτυξη και επέκταση της εκδηλωθείσης φωτιάς, 
ελλείπουν απαραίτητα στοιχεία που μπορούν να χαρακτηρί-
σουν μια φωτιά, συντρεχόντων και των λοιπών κριτηρίων, 
ως πυρκαγιά, κατά τη νομική έννοια του όρου. Ωστόσο, εξα-
κολουθεί και παραμένει μια «εν δυνάμει πυρκαγιά», αφού 
για παράδειγμα, μόλις ο χώρος που έχει πληρωθεί από κα-
πνούς για κάποιο λόγο, όπως το άνοιγμα παραθύρου από 
τους πυροσβέστες, για να εκτονωθεί η εκρηκτική και γεμά-
τη τοξικά και δηλητηριώδη αέρια ατμόσφαιρα, προκειμένου 
να προβούν στην κατάσβεσή της, τροφοδοτηθεί από «φρέ-
σκο» οξυγόνο του αέρα, το πιθανότερο θα υπάρξει ακαριαία 
ανάφλεξη των εύφλεκτων αερίων του καπνού και επέκταση 
της φωτιάς σε όλο τον χώρο, δηλαδή θα προκληθεί το φαι-
νόμενο της αντεπιστροφής φλογών, γνωστό διεθνώς, ως 
backdraft, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά.

VIII.  Χρήση της «πυρκαγιάς» στον Ποινικό 
Κώδικα

α) Στις διατάξεις λοιπόν του εμπρησμού (άρθρο 264 ΠΚ), 
εμπρησμού σε δάση (άρθρο 265 ΠΚ) και εμπρησμού και 
εμπρησμού σε δάση από αμέλεια (άρθρο 266 παρ. 1 και 2 
ΠΚ, αντίστοιχα), ο όρος «πυρκαγιά» έχει το ανωτέρω πε-
ριγραφέν εννοιολογικό περιεχόμενο. Βέβαια το ίδιο περιε-
χόμενο του εν λόγω όρου ισχύει και για το άρθρο 267 ΠΚ. 
Στις διατάξεις του άρθρου αυτού, ο νομοθέτης χρησιμοποί-
ησε τον όρο «πυρκαγιά» και όχι «φωτιά» —και ορθώς— για-
τί η πυρκαγιά αποτελεί στοιχείο της αντικειμενικής υπόστα-
σης του εμπρησμού από αμέλεια, στις διατάξεις του οποίου 
παραπέμπει και έχει εφαρμογή το άρθρο 267 ΠΚ, και όχι ο 
όρος «φωτιά», που στον εμπρησμό από αμέλεια, δεν τιμω-
ρείται ποινικά.

β) Στις διατάξεις της διακεκριμένης φθοράς ξένης ιδιοκτη-
σίας του άρθρου 382 παρ. 2γ ΠΚ, ο νομοθέτης χρησιμοποιεί 
και ορθώς τον όρο «φωτιά», ως το έλασσον, και όχι το μεί-
ζον, την «πυρκαγιά», θέλοντας να χαρακτηρίσει το συγκε-
κριμένο μέσο, που χρησιμοποιεί ο δράστης για την τέλεση με 
αυτόν τον τρόπο της αξιόποινης πράξης του, ότι η συγκεκρι-
μένη πράξη έχει απαξία ακόμη και με τη χρήση φωτιάς, —αλ-
λά και την έκρηξη— ως πηγή κινδύνου, και ως εκ τούτου μέ-
σα επικίνδυνα για τα περιουσιακά αγαθά, —και όχι μόνον— 
το οποίο είναι πολύ πιθανόν και παρά τη θέληση του δρά-
στη, να εκφύγει από τον έλεγχό του με καταστροφικές επι-
πτώσεις. Η φωτιά δεν συνιστά μόνον φίλο, δηλαδή ένα βα-
σικό συντελεστή της τεχνολογικής και εκπολιτιστικής ανά-
πτυξης του ανθρώπου, αλλά μπορεί να μετατραπεί σε εχθρό 
του, αφού μπορεί να έχει σοβαρές και απρόβλεπτες επιπτώ-
σεις στη ζωή του ανθρώπου και σε διάφορα άλλα έννομα 
αγαθά. Η φωτιά χρησιμοποιείται, πέραν από τις περιπτώσεις 
για την πραγμάτωση νόμιμου σκοπού, όπως στις ελεγχόμε-
νες καύσεις για τη διαχείριση της γης ή, ως αντιπύρ, για την 
κατάσβεση δασικών πυρκαγιών, ή για κάμπινγκ, όταν αυ-
τό επιτρέπεται από τις σχετικές πυροσβεστικές διατάξεις, ως 
εργαλείο (μέσο) πολλές φορές για την επίτευξη εγκληματι-
κού σκοπού. Στις εν λόγω διατάξεις χρησιμοποιείται με αυ-
τήν την αποστολή και της αποδίδεται αυτός ο ρόλος. Η φθο-
ρά του ξένου κινητού πράγματος με φωτιά, μπορεί να γίνει 
με οποιονδήποτε τρόπο, όπως π.χ. με τη χρήση γυμνής φλό-
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γας ή μέσων φωτισμού. Πρέπει να υπάρξει φθορά του ξέ-
νου πράγματος από την καύση με την έννοια της απανθρά-
κωσης και όχι μόνον βλάβη από θερμότητα (θερμική βλά-
βη), γιατί αυτή μπορεί να μην είναι αποτέλεσμα χρήσης φω-
τιάς. Η φθορά ιδιοκτησίας με τη χρήση φωτιάς πραγματώ-
νεται με την ολοκλήρωση της φθοράς από αυτήν του αντι-
κειμένου που αποτελεί στόχο πυρπόλησης από τον δράστη. 
Στον ποινικό νόμο των ΗΠΑ, γίνεται στη θέση του όρου «χρή-
ση φωτιάς», όπως στις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 382 
παρ. 2γ΄ ΠΚ, η χρήση του όρου «εμπρηστική φωτιά», με 
την έννοια μιας φωτιάς που σκόπιμα αναφλέγεται υπό πε-
ριστάσεις από τις οποίες ένα πρόσωπο γνωρίζει, ότι η φωτιά 
δεν θα πρέπει να αναφλεγεί. Αν κατόπιν των ανωτέρω, από 
τη φωτιά μπορεί να προκύψει και κοινός κίνδυνος σε ξένα 
πράγματα ή κίνδυνος σε άνθρωπο, ο οποίος περιλαμβάνο-
νταν στο δόλο του δράστη, είναι ορθότερο ότι υπάρχει αλη-
θινή κατ' ιδέα συρροή της διακεκριμένη φθοράς ξένης ιδιο-
κτησίας (άρθρο 382 παρ. 2γ΄ ΠΚ) με την απόπειρα εμπρη-
σμού (άρθρο 264 ΠΚ), δεδομένου ότι δεν προκλήθηκε πυρ-
καγιά, αλλά φωτιά, άποψη που υποστηρίζεται και στη νομο-
λογία34. Υποστηρίζεται όμως και η αντίθετη άποψη35 για φαι-
νομενική συρροή. Η διά πυρός καταστροφή ιματιοθήκης και 
επίπλων ξένου διαμερίσματος ή ξένου οχήματος αποτελεί δι-
ακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας, που προβλέπεται και 
τιμωρείται από τις διατάξεις του άρθρου 382 παρ. 2γ΄ ΠΚ36.

γ) Επίσης στο άρθρο 433 ΠΚ, τόσο ο όρος «φωτιά» στον τίτ-
λο αυτού του άρθρου, όσο και η χρήση του ίδιου όρου στον 
α΄ τρόπο τέλεσης της συγκεκριμένης πταισματικής παράβα-
σης, έχει την έννοια της ελεγχόμενης καύσης, δεδομένου ότι 
«Η ελεγχόμενη φωτιά είναι σίγουρα υπηρέτης του ανθρώ-
που και καθημερινά γίνεται χρήση για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών του, π.χ. η φωτιά στο τζάκι, τη σόμπα, στο καμίνι, 
στην ψησταριά κ.ά. Απαιτείται λοιπόν περίσκεψη και προ-
σοχή κάθε στιγμή, γιατί διαφορετικά μπορεί να αλλάξει το 
φιλικό ρόλο της και να μετατραπεί σε καταστροφικό εχθρό 
του. Ο ποινικός νομοθέτης έχοντας επίγνωση τα καταστρο-
φικά αποτελέσματα που μπορεί να έχει για την κοινωνική 
ασφάλεια όχι μόνον η πυρκαγιά (το μείζον) αλλά και αυτή η 
φωτιά (το έλασσον), αμέσως μετά τη γέννησή της, θέλησε με 
τη διάταξη της περ. α΄ να προστατεύσει το έννομο αυτό αγα-
θό ...»37. Επίσης ο όρος «εμπρησμός», στις διατάξεις του β΄ 
τρόπου τέλεσης της ίδιας ως άνω πράξης, είναι ατυχής και 
δεν έχει την έννοια του άρθρου 264 ΠΚ, δηλαδή της κακό-

34. Ενδ. ΑΠ 1501/1983 ΠοινΧρ ΛΔ΄, 49.

35. Κ. Σταμάτης, Γεν. Αρχ., σελ. 207 και 313 επ.

36.  ΑΠ 1501/1983 ΠοινΧρ 34, 491, ΑΠ 292/1984 ΠοινΧρ 34, 812.

37.  Α. Γκουρμπάτσης, Εμπρησμός στο Ισχύον Δίκαιο, Β΄ έκδ., 2001, 
σελ. 120.

βουλης πυρκαγιάς, αλλά της «έναρξης πυρκαγιάς» και μά-
λιστα εδώ για να ακριβολογούμε, με την έννοια της φωτιάς. 
Και τούτο, γιατί η αρμόδια αρχή για την έκδοση των διατά-
ξεων «... για την αποτροπή του κινδύνου εμπρησμού» —και 
σήμερα είναι αποκλειστικά αρμόδια μόνον η Πυροσβεστική 
Υπηρεσία και η Λιμενική Αρχή για την περιοχή αρμοδιότητάς 
της— εκδίδει τις εν λόγω πυροσβεστικές διατάξεις, κανονι-
σμούς πυροπροστασίας και γενικά της νομοθεσίας πυροπρο-
στασίας, μεταξύ άλλων και για τη θέσπιση προληπτικών και 
κατασταλτικών μέτρων και μέσων παθητικής και ενεργητι-
κής πυροπροστασίας για την πρόληψη και καταστολή των 
πυρκαγιών, σε αγροτικές εκτάσεις και στις επιχειρήσεις και 
εγκαταστάσεις κάθε δραστηριότητας (βλ. άρθρο 14 παρ. 1 
και 4 του Ν 3511/2006, όπως η παρ. 4 αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 100 παρ. 4 του Ν 4249/2014). 

δ) Στις νομοθεσίες πολλών δυτικών χωρών, όπως στις ΗΠΑ, 
η πυρκαγιά για την είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης 
έχει τυποποιηθεί ως αυτοτελές έγκλημα (αδίκημα). Στην έν-
νομη τάξη της χώρας μας, η εν λόγω αξιόποινη συμπεριφο-
ρά έχει τυποποιηθεί κατ' έμμεσο τρόπο στις διατάξεις του άρ-
θρου 388 ΠΚ «Απάτη σχετική με τις ασφάλειες». Στις διατά-
ξεις αυτές ο δράστης, μεταξύ άλλων τρόπων, επιδιώκει την 
πραγμάτωση του ασφαλιστικού κινδύνου από την πυρκαγιά, 
(εμπρησμό με πρόθεση), ως πρόσφορου μέσου για τη φθο-
ρά του αντικειμένου ασφαλιστικής κάλυψης, είτε πρόκειται 
για κινητό πράγμα όπως όχημα ή ακίνητο π.χ. κατοικία, επι-
χείρηση κ.ά. Η πυρκαγιά είναι το περιστατικό (ασφαλιστι-
κός κίνδυνος) από το οποίο συμφωνήθηκε μεταξύ ασφαλι-
στή (ασφαλιστικής εταιρίας) και συμβαλλόμενου ότι εξαρτά-
ται η υποχρέωσή του για παροχή (ασφάλισμα). Προκαλεί δη-
λαδή με τη χρήση φωτιάς εκείνα τα πραγματικά περιστατι-
κά που αποτελούν την προϋπόθεση, σύμφωνα με τους σχε-
τικούς συμβατικούς όρους, για δικαίωμα καταβολής ασφα-
λιστικής αποζημίωσης από τον ασφαλιστή. Θα πρέπει δε η 
επικίνδυνη κατάσταση που προκαλεί ο δράστης να αποτε-
λεί προϋπόθεση είσπραξης της ασφαλιστικής αποζημίω-
σης. Στην ασφάλιση κατά ζημιών πράγματος, όπως είναι τα 
ασφαλιστήρια του κλάδου πυρός, η έκταση της παροχής του 
ασφαλιστή εξαρτάται, κατά κανόνα από την έκταση της ζη-
μιάς που προκλήθηκε εξ αιτίας επέλευσης του ασφαλισμέ-
νου κινδύνου, δηλαδή της πυρκαγιάς. Το ανωτέρω έγκλημα 
είναι ολοκληρωμένο μόλις συντελεστεί η πράξη που οδηγεί 
στην πραγμάτωση του κινδύνου από την πυρκαγιά. Η χρήση 
του όρου «φωτιά» ή «πυρκαγιά», ως ασφαλιστικού κινδύ-
νου, δεν έχει σημασία, αφού δεν επιφέρει διαφορετικές έν-
νομες συνέπειες από τη χρήση του ενός ή άλλου όρου. Το 
μόνον που έχει έννομες συνέπειες, ποινικές και αστικές ανά-
λογα, είναι η αιτία πρόκλησής της, αφού με βάση σχετικούς 
όρους καθορίζεται κάθε φορά πότε ο ασφαλιστής υποχρεού-
ται και πότε δεν ευθύνεται να καταβάλει το ασφάλισμα, με 
βάση την έκταση της ζημιάς ή τα συμφωνηθέντα.


