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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ∆/ΝΣΗ ΠΟΛ. ΠΡΟΣ. 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Π.Ε. ΦΩΚΙ∆ΑΣ 

 
            
 

 Άµφισσα ,  28/6/2019 
                Αριθ. Πρωτ:145584/356   

      Ταχ. ∆νση    :   Ι. ΓΙ∆ΟΓΙΑΝΝΟΥ31 
      Ταχ.Κώδικας:  331 00, Άµφισσα 
      Πληροφορίες:  Κ. ∆ασκαλόπουλος 
      Αρ.τηλεφ.     :   22653 50620  
      Αρ. FAX       :   22650 28738  
      E-mail         :   k.daskalopoulos@fokida.gr 
 

  
 

 

  

ΘΕΜΑ:    Απαγόρευση κυκλοφορίας οχηµάτων και παραµονή εκδροµέων σε εθνικούς δρυ-

µούς, δάση και  ευπαθείς περιοχές για την αντιπυρική περίοδο έτους 2019 

*** 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙ∆ΑΣ 

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 

Προστασίας 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 συνθη-

µατική λέξη “ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ”» και τις εγκυκλίους που εκδίδει η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής 

Προστασίας ανά κατηγορία καταστροφής. 

4.- Την αριθµ. 143004/541 της 25-6-2019 (Α∆Α : Ψ7ΟΖ7ΛΗ-ΜΨΖ) απόφασης του 

Περιφερειάρχη 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 15/04/2019  συνεδρίασης του Σ.Ο.Π.Π. της Π.Ε. Φωκίδας. 
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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. Φωκίδας 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 αρχι-

κή σελίδα του ιστοτόπου της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου 

Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης (www.civilprotection.gr), παρουσιάζει για τις 

περιοχές που εφαρµόζεται η απαγόρευση κατάσταση κινδύνου, 4 (πολύ υψηλή), ή 5 (κατάσ-

ταση 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 ασφαλτοστρωµέ-

νων επαρχιακών οδών (πλην της εξαίρεσης που αναφέρεται παρακάτω), των οδών εντός 

των κατοικηµένων τόπων, των αγροτικών οδών, που συνδέουν καλλιεργήσιµες εκτάσεις 

πλησίον των κατοικηµένων τόπων, καθώς και των δρόµων που επικοινωνούν µε παραλίες. 

Από την απαγόρευση εξαιρούνται οι κατά τόπους αγροκτηνοτρόφοι, διαµένοντες στις περιο-

χές 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 (παραθερισ-

τές, εκδροµείς, κλπ).  

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

τικής Προστασίας της Π.Ε. Φωκίδας , µία ηµέρα πριν την έναρξη της απαγόρευσης θα 

αποστέλλει µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email) ή τηλεοµοιοτυπία (fax) για 

την ενηµέρωση των εµπλεκοµένων υπηρεσιών. 
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Η παρούσα απόφαση θα υλοποιηθεί µε  µέριµνα της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης 

Φωκίδας, των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νοµού και των αρµοδίων κάθε φορά 

∆ασαρχείων τα οποία και θα καθορίζουν κατά την κρίση τους τα δάση και τις περιο-

χές που θα ισχύει το µέτρο της απαγόρευσης , λαµβάνοντας υπόψη τον ηµερήσιο 

χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιών της Γ.Γ.Π.Π. και τις ιδιαιτερότητες που επικ-

ρατούν στην περιοχή ευθύνης τους. 

Καλούνται οι ∆ήµοι της ΠΕ Φωκίδας να συνδράµουν για την τήρηση της πα-

ρούσας στα πλαίσια της χωρικής ευθύνης τους. 

 

 

 
 
 
        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  

 
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΓΟΥΝΟΣ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
 
Α. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1. Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Περιφέρειας Στ. Ελλάδας 

(gadpstelladas@hellenicpolice.gr)  
2. ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας Φωκίδας               

(adfokidas@hellenicpolice.gr)   
3. Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Π.Υ. Στ. Ελλάδας   

(pdanster@psnet.gr)  
4. Πυροσβεστική Υπηρεσία Άµφισσας 

(amfissa@psnet.gr) 
5    Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιτέας 
       (itea@psnet.gr)  
6.   Πυροσβεστική Υπηρεσία Ναυπάκτου 

(nafpakt@psnet.gr)  
7.   ∆/νση ∆ασών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας  
      Στερεάς Ελλάδας.   (fax : 2231022410)        
        (ddasonfthiot@apdthest.gov.gr) 
8.   ∆ασαρχείο Άµφισσας   

(dasamf@apdthest.gov.gr) 
9.   ∆ασαρχείο Λιδωρικίου 

(daslid@apdthest.gov.gr) 
10. ∆ήµοι Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας  

(dimarxos@delphi.gov.gr 
 dimarxos@dorida.gr) 
 
  

 
 
Β. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (µε email ή fax) : 
1. Γ. Γ. Π. Π. (info@civilprotection.gr)  

 2  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
     α. Περιφερειάρχη Π.Σ.Ε. (periferiarxis@pste.gov.gr)  
     β. Εκτελεστικό Γραµµατέα Π.Σ.Ε. (k.roussopoulos@pste.gov.gr)  
3.  Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας (e.katsagounos@pste.gov.gr) 
4.  Αντιπεριφερειάρχη  Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Συντονισµού     
     Πολιτικής Προστασίας  
     κ. Αθανάσιο   Kαρακάτζα(pe.fth@pste.gov.gr) ,  
 5. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας  
     – Στερεάς Ελλάδας polprostasia@apdthest.gov.gr 
 6. Αυτ/λης ∆/νση Π.Π. Π.ΣΤ.Ε. (pprostasia@pste.gov.gr)  
 7. Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυµού Παρνασσού  
    (info@parnassosnp.gr) 
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