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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ανακοίνωση του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Εορδαίας. 

 

Εν όψει της αντιπυρικής περιόδου από 01/04 έως και 31/10/2022 οι δημότες πρέπει να είναι 

ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση φωτιάς και να λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα και μέσα 

προστασίας. 

Ειδικότερα οι δημότες πρέπει να ενημερώνονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίας (Πυροσβεστική 

Υπηρεσία), για την κατά περίπτωση χρήση φωτιάς (καύση υπολειμμάτων καλλιέργειας, καύση 

κλαδεμάτων πολυετών φυτών, καύση χορτολιβαδικών εκτάσεων, εύφλεκτα υλικά, απορρίμματα, 

απόβλητα, ογκώδη αντικείμενα, κάπνισμα μελισσών, άναμμα φωτιάς σε οικοπεδικούς χώρους, 

θερμές εργασίες, χρήση συσκευών έψηση, κλπ) και την εφαρμογή της στις κατά περίπτωση 

περιοχές (αγροτικές, δασικές,) και οικοπεδικές εκτάσεις (Υπουργική Απόφαση 15005/Φ700.9/21 

ΦΕΚ 1923/β/13-5-21) 

Ιδιαίτερα για τον καθαρισμό των οικοπέδων, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 17647 οικ. Φ.700.20/18-03-

2022 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1301/Β’/18-03-2022, προβλέπονται τα 

ακόλουθα: 

«1. Οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, 

εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, υποχρεούνται, μέχρι την 30η Απριλίου 

εκάστου έτους, να προβαίνουν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου 

πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.  
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2. Ο καθαρισμός περιλαμβάνει:  

α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμέ νων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των 

κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3μ.) δημιουργώντας 

κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην 

επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά 

κλαδιά.  

β. Κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος 

της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ.) και το 50% της κόμης τους.  

γ. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων 

εντός των ως άνω χώρων.  

δ. Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.»  

Οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που 

βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα 

όριά τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους, 

την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων 

που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας 

επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην 

αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.  

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων ισχύουν και εφαρμόζονται οι διοικητικές και 

ποινικές κυρώσεις του Άρθ. 94 παρ.1 περιπτ.26 εδαφ.β του Ν-3852/10 (ΦΕΚ-87/Α/10) "Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" 

και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του Αρθ-433 του Ποινικού Κώδικα. 

 


