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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ∆/ΝΣΗ ΠΟΛ. ΠΡΟΣ. 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

 
      

Καρπενήσι,    26.6.2019 
              Αριθµ.πρωτ:  143352/441 
 
 
 
 
 

Ταχ. ∆/νση : Γ. Καραϊσκάκη 1  

Ταχ. Κώδικας : 36100 

Πληροφορίες : Τµήµα Πολ. Προστασίας 

Τηλέφωνο : 22373 52426 

Αρ. Τηλεοµ. : 22373 52434 

∆ιεύθ. Ηλ. Ταχ. : tpp-evr@pste.gov.gr 
 

 

  

ΘΕΜΑ:    Απαγόρευση κυκλοφορίας οχηµάτων και παραµονή εκδροµέων σε εθνικούς δρυµούς, 

δάση και  ευπαθείς περιοχές για την αντιπυρική περίοδο έτους 2019. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε.ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1.- Τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 2 και του άρθρου 160 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 

Α’/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα 

Καλλικράτης».  

2.- Τις διατάξεις του Π.∆. 148/2010 (ΦΕΚ 241 Α'/2010) «Οργανισµός Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας». 

3.- Τις διατάξεις του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α΄/2002) «Αναβάθµιση της Πολιτικής Προστασί-

ας και λοιπές διατάξεις», σε συνδυασµό µε την Υ.Α.1299/07.04.2003 (ΦΕΚ 423 Β΄/2003) «Έγκριση 

του από 07.04.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας µε τη συνθηµατική λέξη “ΞΕΝΟΚΡΑΤΗ-

Σ”» και τις εγκυκλίους που εκδίδει η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας ανά κατηγορία κατα-

στροφής. 

4.- Την αριθµ. 14300/541 της 25-6-2019 (Α∆Α : Ψ7ΟΖ7ΛΗ-ΜΨΖ) απόφασης του Περιφε-

ρειάρχη Στ. Ελλάδας σχετικά µε την µεταβίβαση άσκησης αρµοδιότητας σύγκλησης  Συντονιστικών 

Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των Περιφερειακών Ενοτήτων, για επιβολή του µέτρου 

«ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ∆ΡΥΜΟΥΣ, ∆ΑΣΗ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ». 

6. Τα πρακτικά της από 06/05/2019 συνεδρίασης του Σ.Ο.Π.Π. της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
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                                                        Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  

Την απαγόρευση της κυκλοφορίας οχηµάτων και παραµονής εκδροµέων σε όλες τις 

δασικές περιοχές και στα περιαστικά δάση των ∆ήµων της Π.Ε. Ευρυτανίας για όλη την 

διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου του έτους 2019.  

        H παραπάνω απαγόρευση θα ισχύει τις ηµέρες , που ο ηµερήσιος χάρτης  πρόβλεψης 

κινδύνου πυρκαγιών, που δηµοσιεύεται από την προηγούµενη ηµέρα στην αρχική σελίδα του ιστο-

τόπου της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 

Ανασυγκρότησης (www.civilprotection.gr), παρουσιάζει για τις περιοχές που εφαρµόζεται η απαγό-

ρευση κατάσταση κινδύνου, 4 (πολύ υψηλή), ή 5 (κατάσταση συναγερµού) και θα ισχύει από την 

12η βραδινή της τρέχουσας ηµέρας έως την 12η βραδινή της εποµένης ηµέρας.  

Στην απαγόρευση δεν  συµπεριλαµβάνεται η κυκλοφορία εντός των ασφαλτοστρωµένων ε-

παρχιακών οδών (πλην της εξαίρεσης που αναφέρεται παρακάτω), των οδών εντός των κατοικηµέ-

νων τόπων, των αγροτικών οδών, που συνδέουν καλλιεργήσιµες εκτάσεις πλησίον των κατοικηµέ-

νων τόπων. Από την απαγόρευση εξαιρούνται οι κατά τόπους αγροκτηνοτρόφοι, διαµένοντες στις 

περιοχές αυτές, δασεργάτες, µελισσοκόµοι, προσωπικό εργοταξίων και εργοληπτικών εταιρειών, 

που εκτελούν έργα ή εργασίες κατόπιν αδείας των αρµοδίων δασαρχείων.  

 Οι παραπάνω εξαιρέσεις δεν ισχύουν για τους µη έχοντες εντοπιότητα (παραθεριστές, εκ-

δροµείς, κλπ).  

Για την ενηµέρωση του κοινού θα εκδίδεται  δελτίο τύπου, ενώ το Τµήµα Πολιτικής 

Προστασίας της Π.Ε. Ευρυτανίας , µία ηµέρα πριν την έναρξη της απαγόρευσης θα απο-

στέλλει µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email) ή τηλεοµοιοτυπία (fax) για την ενηµέ-

ρωση των εµπλεκοµένων υπηρεσιών. 

           Η παρούσα απόφαση θα υλοποιηθεί µε  µέριµνα της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Ευρυ-

τανίας, των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νοµού και των αρµοδίων κάθε φορά ∆ασαρ-

χείων τα οποία και θα καθορίζουν κατά την κρίση τους τα δάση και τις περιοχές που θα ι-

σχύει το µέτρο της απαγόρευσης , λαµβάνοντας υπόψη τον ηµερήσιο χάρτη πρόβλεψης 

κινδύνου πυρκαγιών της Γ.Γ.Π.Π. και τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν στην περιοχή ευθύ-

νης τους. 

Καλούνται οι ∆ήµοι της ΠΕ Ευρυτανίας να συνδράµουν για την τήρηση της παρούσας 

στα πλαίσια της χωρικής ευθύνης τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
          

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

 

 

 

 

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΤΑΣΙΟΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

 
Α. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Περιφέρειας Στ. Ελλάδας 
(gadpstelladas@hellenicpolice.gr)  

2. ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας Ευρυτανίας                
(adevritanias@hellenicpolice.gr)   

3. Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Π.Υ. Στ. Ελλάδας   
(pdanster@psnet.gr)  

4. ∆/νση ∆ασών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας  
      Στερεάς Ελλάδας.   (fax : 2231022410)        
5. ∆ασαρχείο Καρπενησίου (fax: 2237080006) 

∆ασαρχείο Φουρνάς  (fax: 2237051540) 
6. ∆ήµοι Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας  

∆ήµος Καρπενησίου  contact@karpenissi.gr 
∆ήµος Αγράφων  info@agrafa.gr 
 

 
Β. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (µε email ή fax) : 

 

1. Γ. Γ. Π. Π. (info@civilprotection.gr)  
 2. Στρατιωτικό ∆ιοικητή  (ΚΕΥΠ) ή εκπρόσωπό του. 

      (fax : 2231035899) 
3. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
     α. Περιφερειάρχη Π.Σ.Ε. (periferiarxis@pste.gov.gr)  
     β. Εκτελεστικό Γραµµατέα Π.Σ.Ε. (k.roussopoulos@pste.gov.gr)  
4. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας  
     – Στερεάς Ελλάδας polprostasia@apdthest.gov.gr 
 5. Αυτ/λης ∆/νση Π.Π. Π.ΣΤ.Ε. (pprostasia@pste.gov.gr)  
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