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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ & ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 100μ 

ΑΠΟ ΞΗΡΑ ΧΟΡΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚA 

Εν όψει της αντιπυρικής περιόδου, από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου 2022, και σύμφωνα με την 

υπ’ αρ. 20/2022 Πυροσβεστική Διάταξη «Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας 

οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και 

οικισμών»  (ΦΕΚ 1301/Β/18-03-2022), και τις διατάξεις της  9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης : 

«Καθορισμός μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές 

εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους» (ΦΕΚ 1923 Β/13-5-2021). 

Οι ιδιοκτήτες νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται 

εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα 

όριά τους, υποχρεούνται μέχρι 30η Απριλίου 2022 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.  

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η τοποθέτηση – απόρριψη των ανωτέρω αναφερόμενων υλικών 

στους δρόμους ή άλλους Κοινόχρηστους - Δημόσιους χώρους. 

Βάσει του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

άρθρο 75 περ.26, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 0,50  
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€ ανά τετραγωνικό μέτρο. Επιπλέον βεβαιώνεται σε βάρος των ιδιοκτητών, νομέων και 

επικαρπωτών που δεν συμμορφώνονται, η δαπάνη καθαρισμού των οικοπέδων. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω οι ιδιοκτήτες – νομείς και επικαρπωτές ακινήτων, καλούνται 

συμμορφωθούν με την κείμενη νομοθεσία και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες 

καθαρισμού των οικοπέδων τους έως 30/04/2022. 

Ο Δήμος προσβλέπει στην συνεργασία των Δημοτών του και τονίζει ότι κάθε ολιγωρία είναι σε 

βάρος του περιβάλλοντος, της υγείας, της ασφάλειας και της περιουσίας των πολιτών. 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στα δημοσιότερα μέρη των 

Κοινοτήτων & οικισμών του Δήμου Δωρίδος. 

 

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής  
Περιβάλλοντος & Κυκλικής Οικονομίας 

 
Αργυρόπουλος Ν. Θεόδωρος 
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