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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ΠΡΟΟΧΗ: Τποχρεωτικόσ Καθαριςμόσ Οικοπζδων και Ακάλυπτων Χώρων 
 
 Η αντιπυρικι περίοδοσ αρχίηει τθν 1θ Μαΐου και τελειώνει τθν 31θ Οκτωβρίου. φμφωνα με το 
νόμο, ςε αυτό το διάςτθμα υποχρεοφνται οι ιδιοκτήτεσ, νομείσ και επικαρπωτζσ οικοπζδων και κάθε 
μορφήσ ακάλυπτων χώρων, που βρίςκονται εντόσ πόλεων και οικιςμών ή ζωσ και 100 μζτρα από τα 
όριά τουσ, να προβαίνουν ςε άμεςο και ςυςτηματικό καθαριςμό των ιδιοκτηςιών τουσ από ξερά κλαδιά, 
χόρτα και γενικά κάκε μορφισ καφςιμα/εφφλεκτα υλικά που κα μποροφςαν να προκαλζςουν ι να 
επεκτείνουν μια πυρκαγιά. 
 
 Πιο ςυγκεκριμζνα και ςφμφωνα με τθ ςχετικι Πυροςβεςτικι Διάταξθ (20/2022), ο υποχρεωτικόσ 
κακαριςμόσ περιλαμβάνει: 
  α. Υλοτομία και απομάκρυνςθ των ξερϊν και ςπαςμζνων δζντρων και κλαδιϊν, κακϊσ και των κλαδιϊν 
που βρίςκονται ςε μικρι απόςταςθ από κτίςματα (τουλάχιςτον 3μ.) δθμιουργϊντασ κίνδυνο μετάδοςθσ τθσ 
πυρκαγιάσ. Απομάκρυνςθ τθσ καφςιμθσ φυτικισ φλθσ που βρίςκεται ςτθν επιφάνεια του εδάφουσ, όπωσ 
ενδεικτικά το φυλλόςτρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά. 
  β. Κλάδεμα τθσ κόμθσ των δζντρων από το ζδαφοσ εξαςφαλίηοντασ ςε κάκε περίπτωςθ το φψοσ τθσ 
ςτθκιαίασ διαμζτρου (περίπου 1,50μ.) και το 50% τθσ κόμθσ τουσ. 
  γ. Απομάκρυνςθ τυχόν άλλων εγκαταλελειμμζνων καυςτϊν ι εκριξιμων υλικϊν ι αντικειμζνων εντόσ των 
ωσ άνω χϊρων. 
  δ. Συλλογι και απομάκρυνςθ όλων των υπολειμμάτων κακαριςμοφ. 
 
 Υπενκυμίηουμε επίςθσ το άρκρο 94 § 26 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010), που ζχει ωσ εξισ: 
«Η μζριμνα, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ πυροςβεςτικζσ διατάξεισ, για τθν τιρθςθ των υποχρεϊςεων 
κακαριςμοφ, από τουσ ιδιοκτιτεσ, νομείσ, και επικαρπωτζσ, των οικοπεδικϊν και λοιπϊν ακάλυπτων 
χϊρων, που βρίςκονται εντόσ πόλεων, κωμοπόλεων και οικιςμϊν και ςε απόςταςθ μζχρι 100 μζτρων από 
τα όριά τουσ, κακϊσ και θ υποχρζωςθ αυτεπάγγελτου κακαριςμοφ από τουσ διμουσ, ςε περίπτωςθ μθ 
ςυμμόρφωςθσ των υπόχρεων. Σε βάροσ εκείνων που δεν ςυμμορφϊνονται επιβάλλεται πρόςτιμο πενιντα 
(50) λεπτϊν, ανά τετραγωνικό μζτρο του οικείου χϊρου, το οποίο και αποτελεί ζςοδο του οικείου διμου, 
βεβαιοφται εισ βάροσ τουσ θ ιςόποςθ ςχετικι δαπάνθ του διμου προσ κακαριςμό και υποβάλλεται μινυςθ 
για το αδίκθμα του άρκρου 433 του Ποινικοφ Κϊδικα.» 
 
 Ο Διμοσ Μεγαρζων, ςφμφωνα με το νόμο, κα διενεργεί τακτικοφσ και ζκτακτουσ ελζγχουσ, τόςο 
αυτεπάγγελτα όςο και μετά από καταγγελία, για τθ ςυμμόρφωςθ των υπόχρεων, προβαίνοντασ όπου 
χρειάηεται ςε αυτεπάγγελτουσ κακαριςμοφσ, ενθμερώνοντασ παράλλθλα τθν Πυροςβεςτικι Υπθρεςία και 
τον Ειςαγγελζα και επιβάλλοντασ τα ςχετικά πρόςτιμα. 
 
 Πάνω από όλα όμωσ και πζρα από τισ ποινικζσ και διοικητικζσ κυρώςεισ, καλοφμε όλουσ τουσ 
πολίτεσ να φερθοφν υπεφθυνα: η ευςυνειδηςία προλαβαίνει πυρκαγιζσ ενώ η αςυνειδηςία τισ 
προκαλεί. 

 


