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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Καθαρισμός και αποψίλωση οικοπέδων, αγροτεμαχίων και ακάλυπτων χώρων ενόψει 

αντιπυρικής περιόδου 

 

Ο Δήμος Δελφών ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, από 01.05.2022 έως και 31.10.2022, 

καλεί όλους τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός των 

ορίων του Δήμου, να προβούν έγκαιρα στον καθαρισμό τους, απομακρύνοντας χόρτα, 

κλαδιά και οποιαδήποτε άλλα υλικά, τα οποία δύνανται να αποτελέσουν καύσιμη ύλη σε 

περίπτωση πυρκαγιάς. 

Η υποχρέωση καθαρισμού των οικοπέδων προκύπτει από τις Πυροσβεστικές Διατάξεις: 

α) 9/2021 (ΦEK 1923, τεύχος Β', της 13.5.2021) «Καθορισμός μέτρων για την πρόληψη και 

αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους» 

β) 20/2022 (ΦEK 1923, τεύχος Β', της 13.5.2021) «Καθορισμός προληπτικών μέτρων 

πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων 

ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών» 

Στις παραπάνω διατάξεις ρητά αναφέρεται ότι: 

1. Οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων 

χώρων, εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, υποχρεούνται, να 

προβαίνουν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου 

πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της. 

2. Ο καθαρισμός περιλαμβάνει: 

α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων 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. 



3. Στους χώρους αυτούς απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων 

τσιγάρων – σπίρτων και άλλων υλών από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου κάθε 

έτους. 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων αναφορικά με τον καθαρισμό των 

οικοπέδων, θα επιβάλλονται σε βάρος τους τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, καθώς 

επίσης αυτοί θα διώκονται και θα τιμωρούνται σύμφωνα  με τις σχετικές ποινικές διατάξεις. 

Ο Δήμος Δελφών, απευθύνει έκκληση προς όλους τους ιδιοκτήτες και επικαρπωτές 

οικοπέδων ν’ ανταποκριθούν έγκαιρα στην υποχρέωσή τους για τον καθαρισμό των 

οικοπέδων τους. 

 

 


