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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
18 Μαρτίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 17647 οικ. Φ.700.20
Έγκριση της υπ’ αρ. 20/2022 Πυροσβεστικής Διάταξης «Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών
σχεδίων και οικισμών».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των παρ. 1 και 2 του άρθρου 167 του ν. 4662/2020
«Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, Αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας, Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού
Σώματος και άλλες διατάξεις» (Α’ 27).
β. Του ν.δ. 3030/1954 «Περί Αγροφυλακής» (Α’ 244).
γ. Του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και
των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (Α’ 289).
δ. Του ν. 1845/1989 «Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις» (Α’ 102).
ε. Του ν. 2612/1998 «Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης
στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις» (Α’ 112).
στ. Του ν. 3585/2007 «Προστασία του περιβάλλοντος,
αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (Α’ 148).
ζ. Της περ. 26 της υποπαρ. β’ της παρ. Ι του άρθρου
75 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων» (Α’ 114).
η. Του π.δ. 575/1980 «Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαγιάς περιοχών δασών και δασικών
εκτάσεων ως επικινδύνων» (Α’ 157).
θ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
ι. Του π.δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 161).
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ια. Του π.δ. 71/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργού» (Α’ 162).
ιβ. Της υπ’ αρ. 1/13-09-2021 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,
Ευάγγελο Τουρνά» (Β’ 4215).
ιγ. Της υπό στοιχεία 12030 Φ.109.1/10-5-1999 κοινής
υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων συνεργασίας
του Πυροσβεστικού Σώματος με τους άλλους εμπλεκόμενους Φορείς στην πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών» (Β’ 713).
ιδ. της υπό στοιχεία 15005 οικ. Φ.700.9/13.5.2021
απόφασης του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη
«Έγκριση της υπ’ αρ. 9/2021 πυροσβεστικής διάταξης με
θέμα: Καθορισμός μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή
εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις
και οικοπεδικούς χώρους» (Β’ 1923).
2. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη βελτίωσης των
μέτρων πυροπροστασίας με σκοπό την πρόληψη και
αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε οικοπεδικούς
χώρους και λοιπούς ακάλυπτους χώρους, εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, για την
αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας
επέκτασής της.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 1944/ΓΔΟΥ/
ΔΠΔΑ/18.03.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αποφασίζουμε:
Την έγκριση της υπ’ αρ. 20/2022 Πυροσβεστικής Διάταξης του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος για τον
καθορισμό προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών.
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
1. Οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές
οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός
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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.
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.
Άρθρο 2
Αυτεπάγγελτος καθαρισμός
1. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων του
άρθρου 1, οι υπόχρεοι καλούνται από τον οικείο δήμο,
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης, στην οποία αναφέρεται κατ’
ελάχιστον ο χωρικός προσδιορισμός του οικοπέδου ή
άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο εντοπισμό του, να προβούν στις εργασίες καθαρισμού των χώρων της παρ. 1
του άρθρου 1. Η κοινοποίηση της πρόσκλησης γίνεται
στην ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση του υπόχρεου ή τυχόν αντικλήτου του, επί αποδείξει. Για την
ανεύρεση των στοιχείων του υπόχρεου, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων του προηγούμενου εδαφίου,
ο Δήμος δύναται να ανατρέχει ιδίως σε δεδομένα που
τηρούνται στα αρχεία του, καθώς και στα δεδομένα προσωπικού μητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) και του Εθνικού Κτηματολογίου.
2. Σε περίπτωση εγκαταλελειμμένων χώρων ή σε περίπτωση υπόχρεων προσώπων άγνωστων στοιχείων
ταυτότητας ή αγνώστου διαμονής, η κοινοποίηση της
πρόσκλησης γίνεται με θυροκόλληση και με ταυτόχρονη
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ανάρτηση της πρόσκλησης στον πίνακα ανακοινώσεων
του οικείου δήμου. Η ανάρτηση αυτή είναι η μοναδική
αναγκαία πράξη σε περίπτωση μη δυνατότητας θυροκόλλησης της πρόσκλησης.
3. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, ο οικείος Δήμος, προβαίνει σε αυτεπάγγελτο
καθαρισμό, ενώ σε περίπτωση περιφραγμένων ή επαρκώς περιτοιχισμένων χώρων, αιτείται προς την κατά τόπο
αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία τη διενέργεια αυτοψίας, με την οποία βεβαιώνεται η συνδρομή κινδύνου
πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς, και βάσει
αυτής, μεριμνά για την έκδοση Εισαγγελικής παραγγελίας δυνάμει της οποίας προβαίνει, στον αυτεπάγγελτο
καθαρισμό των χώρων των ανωτέρω παραγράφων.
Άρθρο 3
Καθορισμός υποχρεώσεων
1. Οι υπόχρεοι οφείλουν να εκπληρώνουν την υποχρέωση καθαρισμού, να συναινούν και να επιδεικνύουν
ανοχή στους τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους και ενέργειες των αρμοδίων οργάνων των οικείων δήμων και των
αρμόδιων πυροσβεστικών υπαλλήλων για την αποτροπή
κινδύνου πρόκλησης ή επέκτασης πυρκαγιάς.
2. Οι οικείοι Δήμοι οφείλουν να διενεργούν τους τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους, ύστερα από καταγγελία
ή και αυτεπαγγέλτως, για διαπίστωση εκπλήρωσης ή μη
των υποχρεώσεων των υπόχρεων της παρ. 1 του άρθρου
1, προσηκόντως και με τη δέουσα επιμέλεια.
Άρθρο 4
Κυρώσεις
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην
εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού, καθώς και σε
περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον δήμο,
επιβάλλεται στους υπόχρεους το πρόστιμο της περ. 26
της υποπαρ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114).
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 18 Μαρτίου 2022
Ο Υφυπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ
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