
 

  

                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Καρπενήσι  29-06-2022 
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  Αρ. Πρωτ.:  144628/335 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤ. Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  
  
Ταχ. Δ/νση : Γ. Καραϊσκάκη 1  Προς:  
Ταχ. Κώδικας : 36100  
Πληροφορίες : Κ. Κοντοπάνος  
Τηλέφωνο : 22373 52419 Κοιν:  
Αρ. Τηλεομ. : 22373 52434   
Διεύθ. Ηλ. Ταχ. : k.kontopanos@pste.gov.gr   

 
 

ΘΕΜΑ: Απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε 

περιοχές ΝATURA καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση όπως ορίζονται στις 

διατάξεις του Ν.998/1979 (Α΄289) για την αντιπυρική περίοδο 2022 στην Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
                                                                            
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

 
Έχοντας υπ’ όψιν:  

1.- Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

2.- Τις διατάξεις του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α΄/2002) “Περί αναβάθμισης της Πολιτικής 

Προστασίας & λοιπές διατάξεις”, 

3.-Την Υ.Α.1299/7-4-2003 “Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής 

Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ” (ΦΕΚ 423/Β΄/2003), 

4. -Τις διατάξεις του Π. Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 

(ΦΕΚ 241/τ. Α΄) όπως ισχύει,  

5.- Την με αριθμ. πρωτ. (οικ.) 204072/3050_12/09/2019 (ΦΕΚ 3538 τ.Β΄/20-09-2019), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με θέμα την «Ανάθεση άσκησης τομέων και μεταβίβαση  

αρμοδιοτήτων στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».  

 6.- Τον κανονισμό λειτουργείας των Σ.Ο.Π.Π. των περιφερειακών ενοτήτων της 

Περιφέρειας Στ. Ελλάδας (Απόφαση  Περιφερειάρχη υπ. Αριθμ. 203619/856 της 12/9/2019 ΑΔΑ: 

9ΕΩΣ7ΛΗ-7ΞΦ), όπως συγκροτήθηκαν και ισχύουν  

7. - Τα άρθρα 129-131 του Ν. 4926/2022 (ΦΕΚ 82/ Α΄/20.04.2022), περί μέτρων 

αποτροπής κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές NATURA, δασικά οικοσυστήματα, 

πάρκα και άλση. 

8. - Το αριθμ. 2902/27-04-2022 (ΑΔΑ: ΨΝΛΔ46ΝΠΙΘ-Μ57) έγγραφο της Δ/νσης 

Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 

του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Έργα και μέτρα πρόληψης για την 

αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών – Προπαρασκευαστικές δράσεις εμπλεκόμενων φορέων» 
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και ειδικότερα την παρ. 1.12 περί «Μέτρα αποτροπής κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σε 

περιοχές NATURA, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση». 

9.  Τα πρακτικά της συνεδρίασης των τριών ειδικών συνεδριάσεων του Σ.Ο.Π.Π. της Π.Ε. 

Ευρυτανίας. 

10. Το υπ. αριθμ. 4578/26-5-2022 (ΑΔΑ: 6Ρ7Ψ46ΝΠΙΘ-9ΨΔ) έγγραφο της ΓΓΠΠ με θέμα 

την  “Έκδοση ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από την Γ.Γ.Π.Π. κατά την 

αντιπυρική περίοδο 2022”. 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Την απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και 
οχημάτων, σε όλες τις περιοχές ΝATURA και σε όλα τα δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και 
άλση όπως ορίζονται στις διατάξεις του Ν.998/1979 (Α΄289) της Π.Ε. Ευρυτανίας, καθώς 
και σε όλα τα περιαστικά δάση των Δήμων της Π.Ε. Ευρυτανίας, για όλη την διάρκεια της 
αντιπυρικής περιόδου του έτους 2022.           

           Το μέτρο απαγόρευσης της κυκλοφορίας σε κάθε περίπτωση, αποσκοπεί στην 

προστασία της ανθρώπινης ζωής αλλά και του φυσικού και δασικού περιβάλλοντος  στην 

ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αποτροπή επικίνδυνων δραστηριοτήτων και 

πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. 

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.  

Η απαγόρευση του δεν καταλαμβάνει πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται στις 

περιοχές αυτές, αποκλειστικά για τη μετακίνησή τους από και προς την κατοικία  ή την 

εργασία τους, καθώς και πρόσωπα που μετακινούνται εντός του οδικού δικτύου με την 

επιφύλαξη της δυνατότητας επιβολής του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας και σε 

τμήματα του δικτύου αυτού από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα  σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις. 

Της απαγόρευσης εξαιρούνται επίσης τα οχήματα και το προσωπικό των κρατικών 

υπηρεσιών,  των Ο.Τ.Α, των Στρατιωτικών Υπηρεσιών, που εποπτεύουν την 

απαγόρευση κυκλοφορίας, καθώς και τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων που 

αποδεδειγμένα και μετά από σχετική συνεννόηση με την πυροσβεστική υπηρεσία ή την 

Δασική Υπηρεσία ή τον οικείο Δήμο, εκτελούν χρέη επιτήρησης δασικών οικοσυστημάτων 

κατά την αντιπυρική περίοδο. 
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Παρακαλούνται οι αποδέκτες να ενεργήσουν σύμφωνα με την αρμοδιότητά τους 

για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης με την κατάλληλη σήμανση οδών,  με τον 

έλεγχο των προαναφερθέντων δρόμων - περιοχών, καθώς και την σχετική ενημέρωση 

των κατοίκων. 
        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 
αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για την ενημέρωση των 
εμπλεκομένων υπηρεσιών και την ενεργοποίησή τους. 

Η παρούσα απόφαση θα υλοποιηθεί με μέριμνα των αρμοδίων κάθε φορά 
Δασαρχείων, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ευρυτανίας, των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, 
τις Στρατιωτικές Υπηρεσίες του Νομού λαμβάνοντας υπόψη τον ημερήσιο χάρτη 
πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιών της Γ.Γ.Π.Π. και τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν στην 
περιοχή ευθύνης τους. 

Τα αρμόδια Δασαρχεία δύνανται λαμβάνοντας υπόψη την διαθεσιμότητα του 
προσωπικού τους και των μέσων που διαθέτουν, να αιτηθούν συνδρομή από τον/τους 
Δήμους να ενεργοποιήσει/ουν εθελοντικές οργανώσεις, Φορείς κ.α. για την εφαρμογή του 
μέτρου καθορίζοντας από κοινού τα σημεία επιτήρησης και ελέγχου κάθε Υπηρεσίας. 

Καλούνται οι Δήμοι της Π.Ε. Ευρυτανίας να συνδράμουν για την τήρηση της 
παρούσας σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση αρμοδιότητάς τους καθώς και για  
την υποστήριξη του έργου των οικείων Δασαρχείων με μέσα ή προσωπικό καθώς και με 
την ενεργοποίηση και συνδρομή Φορέων, Εθελοντικών Οργανώσεων η Παραρτημάτων 
τους, κα  που δραστηριοποιούνται στην περιοχή τους. 

 
Η παρούσα συνοδεύεται από συνημμένο χάρτη 1:180.000 της Π.Ε. Ευρυτανίας, 

και θα δημοσιευτεί για λόγους ενημέρωσης του κοινού στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας. 
 
 
 

    Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
 
 
 
 
 

 
     ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΑΣΙΟΣ 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : ΧΑΡΤΗΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 
Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (με email)  
1. Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Στ. Ελλάδας 

(gadpstelladas@hellenicpolice.gr)  
2. Αστυνομική Διεύθυνση Ευρυτανίας 

(adevritanias@hellenicpolice.gr, adevritanias@astynomia.gr)  
3. Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Υ. Στ. Ελλάδας 

          (pdanster@psnet.gr) 
4. ΔΙ.Π.Υ.  Ν. Ευρυτανίας 

          (dpy.evrytanias@psnet.gr)  
5. Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρπενησίου 

          (karpenis@psnet.gr) 
6.   Στρατιωτικό Διοικητή (ΚΕΥΠ) (keyp@army.gr) 
7.   Δ/νση Δασών Ευρυτανίας (ioannis.fakas@apdthest.gov.gr, 

fakas.ioannis.1957@gmail.com)  
8.   Δασαρχείο Καρπενησίου, Δασαρχείο Φουρνάς 

(daskarpen@apdthest.gov.gr, dasfourna@apdthest.gov.gr)   
9. Δήμοι Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας  (contact@karpenissi.gr, 

g.papaioannou@0716.syzefxis.gov.gr, 
g.grammateas@0716.syzefxis.gov.gr, info@agrafa.gr, 
n.gkorogias@0929.syzefxis.gov.gr, chrismakkas@yahoo.gr) 

 
 

Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (με email)  
1. Γ. Γ. Π. Π. (generalsecretary@civilprotection.gr)   
2. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

α. Περιφερειάρχη Π.Σ.Ε. (periferiarxis@pste.gov.gr) 
β. Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Σ.Ε. (ektelestikos@pste.gov.gr) 
γ.  Δ/νση Διαφάνειας και Ηλ. Διακυβέρνησης (ddhd@pste.gov.gr) 
     για την δημοσίευση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας   

3. Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας (a.tasios@pste.gov.gr) 
4. Περιφερειακό Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας κ. Κων/νο Καραμπέτσο   

(k.karabetsos@pste.gov.gr)  
5. Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Αντωνίου Λάμπρο (avalon8500@gmail.com) 
6. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Δ/νση Πολ. 

Προστασίας (polprostasia@apdthest.gov.gr) 
7.Αυτ/λης Δ/νση Π.Π. Π.ΣΤ.Ε. (pprostasia@pste.gov.gr)   
8. Εθελοντικές Οργανώσεις Π.Ε. Ευρυτανίας (diasosi.evritanias@gmail.com) 
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