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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.ΕΥΒΟΙΑΣ 

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 Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

2.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 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 

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

Πολιτικής Προστασίας ανά κατηγορία καταστροφής. 

4.- Την αριθμ. 143004/541 της 25-6-2019 (ΑΔΑ : 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 ΔΡΥΜΟΥΣ, ΔΑΣΗ ΚΑΙ 

ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ». 

6. Τα πρακτικά της από 24/4/2019 συνεδρίασης του Σ.Ο.Π.Π. της Π.Ε. Εύβοιας. 

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 Δήμων της Π.Ε. Ευβοίας για 

όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου του έτους 2019.  
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        H παραπάνω απαγόρευση θα ισχύει τις ημέρες , που ο ημερήσιος χάρτης  

πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιών, που δημοσιεύεται από την προηγούμενη ημέρα στην 

αρχική σελίδα του ιστοτόπου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου 

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

περιοχές που εφαρμόζεται η απαγόρευση 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 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 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, εκδρομείς, κλπ).  

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

Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Εύβοιας , μία ημέρα πριν την έναρξη της απαγόρευσης 

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

την ενημέρωση των εμπλεκομένων υπηρεσιών. 

Η παρούσα απόφαση θα υλοποιηθεί με  μέριμνα της Αστυνομικής Διεύθυνσης 

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

Δασαρχείων τα οποία και θα καθορίζουν κατά την κρίση τους τα δάση και τις περιοχές 

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

πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιών της Γ.Γ.Π.Π. και τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν 

στην περιοχή ευθύνης τους. 

Καλούνται οι Δήμοι της ΠΕ Εύβοιας να συνδράμουν για την τήρηση της 

παρούσας στα πλαίσια της χωρικής ευθύνης τους. 

          
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 

ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 
Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1. Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Στ. Ελλάδας (gadpstelladas@hellenicpolice.gr)  
2. Διεύθυνση Αστυνομίας Ευβοίας               

(adevias@astynomia.gr)   
3. Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Υ. Στ. Ελλάδας    

(pdanster@psnet.gr)  
4. Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας 
       (xalkida@psnet.gr) 
5. Δ/νση Δασών Ευβοίας       

        (ddasonevias@apdthest.gov.gr ) 
6. ΔασαρχείοΧαλκίδας, Δασαρχείο Αλιβερίου, Δασαρχείο Ιστιαίας,  

Δασαρχείο Λίμνης 
(dasxalk@apdthest.gov.gr , dasaliv@apdthest.gov.gr , dasistiaias@apdthest.gov.gr, 
daslimnis@apdthest.gov.gr,  

7. Δήμοι Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας  
      -Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων (gramatia@0781.syzefxis.gov.gr, messapia@otenet.gr)                        
      -Δήμος Ερέτριας   (eretriad@otenet.gr) 
      -Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού (distiaias@gmail.com);  
      -Δήμος Καρύστου ( info@dimoskarystou.gr)           
      -Δήμος Κύμης-Αλιβερίου (dimos.kimis-aliveriou@0902.syzefxis.gov.gr)  
      -Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας (dimos@malian.gov.gr); 
      -Δήμος Σκύρου (tr.dimitra@hotmail.com)  
      -Δήμος Χαλκιδέων (dchalki2@otenet.gr, dimarxos@0932.syzefxis.gov.gr)  

 

 

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

 2. Στρατιωτικό Διοικητή  (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.  Αντιπεριφερειάρχη Ευβοίας (grammateia.antip@evia.pste.gov.gr) 
5. Αντιπεριφερειάρχη εξυππηρέτησης του πολίτη και συντονιστή πολιτικής προστασίας κ. 

Αθανάσιο Καρακάτζα, Π.Σ.Ε. (karakatzas@pste.gov.gr)  
6. Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Δημήτριο Τιμπλαλέξη, Π.Σ.Ε. από την   
     μειοψηφία (dimit.tim@gmail.com) 
7. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας  
     – Στερεάς Ελλάδας polprostasia@apdthest.gov.gr 
 8. Αυτ/λης Δ/νση Π.Π. Π.ΣΤ.Ε. (pprostasia@pste.gov.gr)  
 9. Eθελοντικές Οργανώσεις Π.Ε.Ευβοίας  
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