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ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 
 

 Πξνο: 
Ιαηξηθό Σύιινγν Ληβαδεηάο 
Ιαηξηθό Σύιινγν Θεβώλ 
 

Σαρ. Γ/λζε     : Φίισλνο  35 - 39  Κνηλνπνίεζε: 
Σ.Κ.                 : 32100 - Ληβαδεηά  1. Γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε 
Σειέθσλν      : 22610 – 29036 
 Fax                 : 22613 - 50198 

  2. Δθηειεζηηθό Γξακκαηέα 
ΠΣΤΔ  

Email              :  tpp-vio@pste.gov.gr  3. Γ/λζε Π.Π. ΠΣΤΔ 
Πιεξνθνξίεο :  Μεηαμάο Αιεμ.      
   
   

 

   
 

 
 

       
 
              Ληβαδεηά : 31/05/2021  
              Αξ.πξση :113344/396 
 
 

Πξνο: 
Πίλαθαο Απνδεθηώλ 

 
 

ΘΔΜΑ:   Απόθαζε απαγόξεπζεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ θαη παξακνλή εθδξνκέσλ 

ζε εζληθνύο δξπκνύο, δάζε θαη  εππαζείο πεξηνρέο γηα ηελ αληηππξηθή πεξίνδν 

έηνπο 2021. 

Α Π Ο Φ Α  Ζ 

Ζ ΑΝΣΗΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ Π.Δ. ΒΟΗΩΣΗΑ 

 

Έρνληαο ππόςε: 

1.- Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 159 παξ. 2 θαη ηνπ άξζξνπ 160 ηνπ Ν. 3852/2010 

(ΦΔΚ 87 Α’/2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο».  

 

2.- Τηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 148/2010 (ΦΔΚ 241 Α'/2010) «Οξγαληζκόο 

Πεξηθέξεηαο Σηεξεάο Διιάδαο». 

 

3.- Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3013/2002 (ΦΔΚ 102 Α΄/2002) «Αλαβάζκηζε ηεο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο», ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 

Υ.Α.1299/07.04.2003 (ΦΔΚ 423 Β΄/2003) «Έγθξηζε ηνπ από 07.04.2003 Γεληθνύ 

Σρεδίνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ηε ζπλζεκαηηθή ιέμε “ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ”» θαη ηηο 

εγθπθιίνπο πνπ εθδίδεη ε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο αλά θαηεγνξία 

θαηαζηξνθήο. 



4.-Τν ππ’ αξηζ. 8797/6-12-2019 (ΑΓΑ: ΩΠ8Α46ΜΤΛΒ-ΥΤΦ) έγγξαθν ηεο ΓΓΠΠ 

κε ηελ 4ε έθδνζε ηνπ Γεληθνύ Σρεδίνπ Αληηκεηώπηζεο εθηάθησλ αλαγθώλ εμαηηίαο 

δαζηθώλ ππξθαγηώλ κε ηελ θσδηθή νλνκαζία <<ΗΟΛΑΟ>>, θαζώο θαη ην ππ’ αξηζ. 

3752 /25-05-2018 έγγξαθν ηεο Γ.Γ.Π.Πξνζηαζίαο, πνπ αλαθέξεηαη ζε ζρέδην 

δξάζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε θηλδύλσλ ιόγσ δαζηθώλ  

ππξθαγηώλ.  

           5.- Τελ αξηζ. 3986/12-05/2021 (ΑΓΑ:ΩΤ4246ΜΤΛΒ-Θ91) Απόθαζε ηνπ 

Υθππνπξγνύ  Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, Γ.Γ.Π. Πξνζηαζίαο. 

           6.- Τν ππ’ αξηζκ. 10041/482/18-05-2021 (ΑΓΑ: ΩΘΣ77ΛΗ-ΓΛΘ) έγγξαθν ηεο 

Απηνηεινύο Γ/λζεο  Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ζρεηηθά κε ηελ κεηαβίβαζε άζθεζεο 

αξκνδηόηεηαο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε, ζηνπο Φσξηθνύο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο Π.ΣΤ.Δ, 

ζύγθιεζεο Σπληνληζηηθώλ Οξγάλσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Σ.Ο.Π.Π.) ησλ 

Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ, γηα επηβνιή ηνπ κέηξνπ «ΑΠΑΓΟΡΔΤΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 

Δ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ, ΓΑΖ ΚΑΗ ΔΤΠΑΘΔΗ ΠΔΡΗΟΥΔ». 

          7.- Τελ ππ’ αξηζκ. Πξση.: Φ.012.103447/356/20-05-2021 απνζηνιή     

πξαθηηθώλ ζπλεδξίαζεο ηνπ .Ο.Π.Π.  ηεο Π.Δ. Βνησηίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε 

ηειεδηάζθεςε.. 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Ο Τ Μ Δ  

Σελ απαγόξεπζε ηεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ θαη παξακνλήο εθδξνκέσλ 

ζε όιεο ηηο δαζηθέο πεξηνρέο θαη ζηα πεξηαζηηθά δάζε ησλ Γήκσλ ηεο Π.Δ. 

Βνησηίαο γηα όιε ηελ δηάξθεηα ηεο αληηππξηθήο πεξηόδνπ ηνπ έηνπο 2021.  

H παξαπάλσ απαγόξεπζε ζα ηζρύεη ηηο εκέξεο , πνπ ν εκεξήζηνο ράξηεο  

πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηώλ, πνπ δεκνζηεύεηαη από ηελ πξνεγνύκελε εκέξα ζηελ 

αξρηθή ζειίδα ηνπ ηζηνηόπνπ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ 

Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο (www.civilprotection.gr), 

παξνπζηάδεη γηα ηηο πεξηνρέο πνπ εθαξκόδεηαη ε απαγόξεπζε θαηάζηαζε θηλδύλνπ, 

4 (πνιύ πςειή), ή 5 (θαηάζηαζε ζπλαγεξκνύ) θαη ζα ηζρύεη από ηελ 12ε βξαδηλή 

ηεο ηξέρνπζαο εκέξαο έσο ηελ 12ε βξαδηλή ηεο επνκέλεο εκέξαο.  

Σηελ απαγόξεπζε δελ  ζπκπεξηιακβάλεηαη ε θπθινθνξία εληόο ησλ 

αζθαιηνζηξσκέλσλ επαξρηαθώλ νδώλ (πιελ ηεο εμαίξεζεο πνπ αλαθέξεηαη 

παξαθάησ), ησλ νδώλ εληόο ησλ θαηνηθεκέλσλ ηόπσλ, ησλ αγξνηηθώλ νδώλ, πνπ 

ζπλδένπλ θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο πιεζίνλ ησλ θαηνηθεκέλσλ ηόπσλ, θαζώο θαη ησλ 

δξόκσλ πνπ επηθνηλσλνύλ κε παξαιίεο. Από ηελ απαγόξεπζε εμαηξνύληαη νη θαηά 

http://www.civilprotection.gr/


ηόπνπο αγξνθηελνηξόθνη, δηακέλνληεο ζηηο πεξηνρέο απηέο, δαζεξγάηεο, 

κειηζζνθόκνη, πξνζσπηθό εξγνηαμίσλ θαη εξγνιεπηηθώλ εηαηξεηώλ, πνπ εθηεινύλ έξγα 

ή εξγαζίεο θαηόπηλ αδείαο ησλ αξκνδίσλ δαζαξρείσλ.  

Οη παξαπάλσ εμαηξέζεηο δελ ηζρύνπλ γηα ηνπο κε έρνληεο εληνπηόηεηα 

(παξαζεξηζηέο, εθδξνκείο, θιπ).  

Γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ ζα εθδίδεηαη  δειηίν ηύπνπ, ελώ ην Σκήκα 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Π.Δ. Βνησηίαο, κία εκέξα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

απαγόξεπζεο ζα απνζηέιιεη κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (email) γηα 

ηελ ελεκέξσζε ησλ εκπιεθνκέλσλ ππεξεζηώλ. 

Ζ παξνύζα απόθαζε ζα πινπνηεζεί κε  κέξηκλα ηεο Αζηπλνκηθήο 

Γηεύζπλζεο Βνησηίαο, ησλ Ππξνζβεζηηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Ννκνύ θαη ησλ 

αξκνδίσλ θάζε θνξά Γαζαξρείσλ ηα νπνία θαη ζα θαζνξίδνπλ θαηά ηελ θξίζε 

ηνπο ηα δάζε θαη ηηο πεξηνρέο πνπ ζα ηζρύεη ην κέηξν ηεο απαγόξεπζεο , 

ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ εκεξήζην ράξηε πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηώλ ηεο 

Γ.Γ.Π.Π. θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο πνπ επηθξαηνύλ ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπο. 

Δπίζεο Καινύληαη νη Γήκνη ηεο Π.Δ. Βνησηίαο λα ζπλδξάκνπλ γηα ηελ 

ηήξεζε ηεο παξνύζαο ζηα πιαίζηα ηεο ρσξηθήο επζύλεο ηνπο κε ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ησλ Γαζαξρείσλ κε κέζα ή πξνζσπηθό, θαζώο θαη κε 

ηελ ελεξγνπνίεζε Φνξέσλ, Δζεινληηθώλ Οξγαλώζεσλ ε Παξαξηεκάησλ ηνπο 

πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ πεξηνρή ηνπο. Δπίζεο θαινύληαη γηα ιόγνπο 

ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνύ, γηα ηελ δεκνζίεπζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπο, ηεο 

παξνύζαο απόθαζεο θαζώο θαη ηνπ ράξηε πνπ ηελ ζπλνδεύεη. 

 

                                                                              Ζ ΑΝΣΗΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ 
                                                                                       Π.Δ. ΒΟΗΩΣΗΑ 

 
 
 
                                                                        
                                                                                    ΦΑΝΖ ΠΑΠΑΘΩΜΑ                                                      

      

 

 

 

 

 



 

ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ 

 

Α. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ (κε email)  
1. Αζηπλνκηθή Γηεύζπλζε Πεξηθέξεηαο Ση. Διιάδαο 

(gadpstelladas@hellenicpolice.gr)  
2. Αζηπλνκηθή Γηεύζπλζε Βνησηίαο 

(adviotias@astynomia.gr)  
3. Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Π.Υ. Ση. Διιάδαο 

           (pdanster@psnet.gr)  
4. Π.Υ Βνησηίαο 

           (dpy.biotias@psnet.gr) 
     5.    Π.Υ Ληβαδεηάο 

            (livadia@psnet.gr) 

     6.   Π.Υ Θήβαο 

           (thiva@psnet.gr) 

     7.    Π.Υ Οηλνθύησλ 

            (oinofyta@psnet.gr) 

8. Γ/λζε Γαζώλ Βνησηίαο 

      (ddasonvoiot@apdthest.gov.gr)  
9. Γαζαξρείν Ληβαδεηάο, Γαζαξρείν Θήβαο 

            (kostas.koutsovasilis@apdthest.gov.gr).(savas.katsianis@apdthest.gov.gr) 
10. Γήκνη Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Βνησηίαο                                      

(gtagkalegkas@livadia.gr),(dimosthivas@thiva.gr), 

(stathas75@gmail.com), 

(dimarxos@orchomenos.gr),(ntasiotisg@yahoo.gr)(dsximatariou@hol.gr) 
 

 
Β. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ (κε email)  
1. Γ. Γ. Π. Π. (info@civilprotection.gr)  
2. Σηξαηησηηθό Γηνηθεηή (ΚΔΠΒ) ή εθπξόζσπό ηνπ 

(dimskoufneo@yahoo.gr) 
3. 114 Π.Μ 
      (staslanian@gmail.com)  
4. Πεξηθέξεηα Σηεξεάο Διιάδαο 

           α. Πεξηθεξεηάξρε Π.Ση.Δ. (periferiarxis@pste.gov.gr) 

β. Δθηειεζηηθό Γξακκαηέα Π.Ση.Δ. (ektelestikos@pste.gov.gr)  
           γ. Αληηπεξηθεξεηάξρε Βνησηίαο (f.papathoma@pste.gov.gr) 

           δ. Γ.Τ.Δ Π.Δ.Βνησηίαο (ispapantoniou@viotia.gr) 

           ε. Γ/λζε Γηαθάλεηαο θαη Ηι. Γηαθπβέξλεζεο (ddhd@pste.gov.gr) 

     γηα ηελ δεκνζίεπζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθέξεηαο  
     5. Πεξηθεξεηαθό Σπληνληζηή Π. Πξνζηαζίαο θ. Κσλ/λν Καξακπέηζν 

         (k.karabetsos@pste.gov.gr)  
     6. Πεξηθεξεηαθή Σύκβνπιν θ. Κνξνπνύιε-Βάζσ Καηζηκίρα   

         (vasokatsimixa@gmail.com) 

     7.Απνθ. Γηνίθεζε Θεζζαιίαο–Ση Διιάδαο, Γ/λζε Π.Πξνζηαζίαο      

          (polprostasia@apdthest.gov.gr) 

8. Απη/ιεο Γ/λζε Π.Π. Π.ΣΤ.Δ. (pprostasia@pste.gov.gr)   
 9. Δζεινληηθέο Οξγαλώζεηο Π.Δ. Βνησηίαο  

                  α. Δ.Δ.Δ.Γ (eeedlivadias@gmail.com) 

                  β. E.Γ.Υ.Σ (info@kskattos.gr)  
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