ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Υποχρεωμένοι οι πολίτες να καθαρίζουν τις ιδιοκτησίες τους για να μην
υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς!

Σαφέστατη είναι η νομοθεσία σύμφωνα με την οποία οι ιδιοκτήτες
οικοπέδων αλλά και όσοι τα εκμεταλλεύονται (νομείς και επικαρπωτές)
είναι και οι μόνοι υπεύθυνοι για την αποψίλωσή τους ώστε να
αποφεύγεται – κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες – η πρόκληση
πυρκαγιών από αγριόχορτα και κάθε λογής εύφλεκτα υλικά!
Η εντύπωση που υπάρχει ότι την ευθύνη για την αποψίλωση ακόμη και
των ιδιωτικών χώρων φέρει ο δήμος είναι πέρα για πέρα εσφαλμένη και
αυτό επισημαίνεται, κάθε χρονιά και με πολλούς τρόπους τόσο από
τους ΟΤΑ όσο και από την ίδια την Πυροσβεστική!
Η άγνοια – ηθελημένη ή αθέλητη – πολλών πολιτών οι οποίοι σπεύδουν
στα δημαρχεία απαιτώντας οι αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες να
καθαρίσουν τις ιδιοκτησίες τους, είναι πέρα ως πέρα εκτός
πραγματικότητας και σίγουρα δεν περιποιεί καμία απολύτως τιμή σε
πολίτες οι οποίοι θέλουν να αποκαλούνται υπεύθυνοι.
Μάλιστα όπως επεσήμανε σε πρόσφατη ανακοίνωσή της η Διοίκηση
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής, οι ιδιοκτήτες, νομείς και
επικαρπωτές των οικοπέδων δεν έχουν ευθύνη για αυτά μόνον εφόσον
βρίσκονται εντός πόλεων και οικισμών αλλά «και σε απόσταση μέχρι 100
μέτρων από τα όριά τους»!
Σημειώνεται ότι, πάντα με βάση τον ισχύοντα νόμο, «σε βάρος εκείνων
που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών,
ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο

του οικείου δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη
του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του
άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα (σ.σ.:Παράβαση διατάξεων για την
προφύλαξη από τη φωτιά)», το οποίο αναφέρει επί λέξει τα εξής: «Με
κράτηση μέχρι τριών μηνών ή με πρόστιμο τιμωρείται, αν άλλη διάταξη
δεν επιβάλλει βαρύτερη ποινή, όποιος: α) κάνει απερίσκεπτη και αμελή
χρήση της φωτιάς η των μέσων φωτισμού, κατά τρόπο που να μπορεί
να προκύψει από αυτήν βλάβη σε άνθρωπο ή σε ξένο πράγμα και β)
παραβαίνει τις διατάξεις που εκδίδει η αρμόδια αρχή, και ιδίως η
αστυνομική, για την αποτροπή του κινδύνου εμπρησμού»!
Οι ποινικές κυρώσεις ασκούνται από την Πυροσβεστική Αρχή, ενώ η
αρμοδιότητα για την εξέταση καταγγελιών περί μη συμμόρφωσης των
υπόχρεων για αποψίλωση και καθαρισμό ανήκει στους δήμους!

