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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 

Ενόψει της θερινής περιόδου και σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 17647 οικ. 

Φ.700.20/2022 - ΦΕΚ 1301/Β/18-3-2022 σχετικά με την έγκριση της υπ' αρ. 20/2022 Πυροσβεστικής 

Διάταξης «Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων 

χώρων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών», ο Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας καλεί 

όλους τους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός 

εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, να προβούν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους προς 

αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της μέχρι την 30η Απριλίου 2022. 

Ο καθαρισμός των ιδιοκτησιών περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες: 

➢ 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. 

➢ 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. 

➢ Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός 

των ως άνω χώρων. 

➢ Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού. 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των δημοτών 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). 

Ο Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο πρόληψης, προκειμένου να μην 

υπάρξουν ή να αντιμετωπιστούν εγκαίρως τυχόν πυρκαγιές ή εστίες αυτών. Όμως, η ασφάλεια, η υγιεινή, η 

καθαριότητα και η προστασία τόσο των περιοίκων μας όσο και του περιβάλλοντος είναι ΕΥΘΥΝΗ ΟΛΩΝ 

ΜΑΣ! Ας φροντίσουμε όλοι μαζί να διατηρήσουμε τον Δήμο μας καθαρό και ασφαλή! 

 

Η Δήμαρχος 

Αμφίκλειας – Ελάτειας 

Αθανασία Πλ. Στιβακτή 
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