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                                    Λιβαδειά : 01/7/2022  
                                    Αρ. πρφη :Φ039.150303/584 
 
 
 
 

 
 
 

                                Προς: 
                                 Πίλαθαο Απνδεθηώλ 

 

ΘΔΜΑ: Απαγόξεπζε δηέιεπζεο, παξακνλήο θαη θπθινθνξίαο πξνζώπσλ θαη 

νρεκάησλ ζε πεξηνρέο ΝATURA θαζώο θαη ζε δαζηθά νηθνζπζηήκαηα, πάξθα θαη 

άιζε όπσο νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.998/1979 (Α΄289) γηα ηελ αληηππξηθή 

πεξίνδν 2022 ζηελ ΠΔ Βνησηίαο.  

                                                           Α Π Ο Φ Α  Ζ  

                                      Ζ ΑΝΣΗΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ ΠΔ ΒΟΗΧΣΗΑ 

Έτονηας σπόυη:  

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη  ηεο Α-
πνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο».  

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3013/2002 (ΦΔΚ 102/Α΄/2002) “Πεξί αλαβάζκηζεο ηεο Πνιηηη-

θήο Πξνζηαζίαο & ινηπέο δηαηάμεηο”. 

3. Τελ Τ.Α.1299/7-4-2003 “Έγθξηζε ηνπ από 7.4.2003 Γεληθνύ Σρεδίνπ Πνιηηηθήο    

Πξνζηαζίαο κε ηε ζπλζεκαηηθή ιέμε ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ” (ΦΔΚ 423/Β΄/2003).  
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 4. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Π. Γ. 148/2010 «Οξγαληζκόο ηεο Πεξηθέξεηαο Σηεξεάο 

Διιάδαο» (ΦΔΚ 241/η. Α΄) όπσο ηζρύεη.  

5. Τελ κε αξηζκ. πξση. (νηθ.) 204072/3050_12/09/2019 (ΦΔΚ 3538 η.Β΄/20-09-

2019), όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ κε ζέκα ηελ «Αλάζεζε άζθεζεο ηνκέσλ 

θαη κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Φσξηθνύο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Σηεξεάο Διιάδαο».  

6. Τελ κε αξηζκ. πξση.: 144429/610-27-6-2022  ΑΓΑ: 6ΕΒΡ7ΛΖΦΦ,Μεηαβίβαζε 

άζθεζεο αξκνδηόηεηαο ζύγθιεζεο Σπληνληζηηθώλ Οξγάλσλ Πνιηηη-θήο Πξνζηαζίαο 

(Σ.Ο.Π.Π.) ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ, γηα επηβνιή ηνπ κέηξνπ «ΑΠΑΓΟΡΔΤΖ 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ, ΓΑΖ ΚΑΗ ΔΤΠΑΘΔΗ ΠΔΡΗΟΥΔ». 

7. Τνλ θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ησλ Σ.Ο.Π.Π. ησλ πεξηθεξεηαθώλ ελνηήησλ ηεο Πε-

ξηθέξεηαο Ση. Διιάδαο (Απόθαζε Πεξηθεξεηάξρε ππ. Αξηζκ. 203619/856 ηης 

12/9/2019 Α-ΓΑ: 9ΔΧ7ΛΖ-7ΞΦ), όπσο ζπγθξνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ  

8. Τα άξζξα 129-131 ηνπ Ν. 4926/2022 (ΦΔΚ 82/ Α΄/20.04.2022), πεξί κέηξσλ απν-

ηξνπήο θηλδύλνπ εθδήισζεο ππξθαγηάο ζε πεξηνρέο NATURA, δαζηθά 

νηθνζπζηήκαηα, πάξθα θαη άιζε.  

9.  Τν αξηζκ. 2902/27-04-2022(ΑΓΑ:ΦΝΛΓ46ΝΠΗΘ-Μ57) έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σρε-

δηαζκνύ & Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθώλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Κιηκαηηθήο Κξίζεο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο «Έξγα θαη 

κέηξα πξόιεςεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ Πξνπαξαζθεπαζηηθέο 

δξάζεηο εκπιεθόκελσλ θνξέσλ», θαη εηδηθόηεξα ηελ παρ. 1.12 πεξί «Μέηξα 

απνηξνπήο θηλδύλνπ εθδήισζεο ππξθαγηάο ζε πεξηνρέο NATURA, δαζηθά 

νηθνζπζηήκαηα, πάξθα  θαη άιζε».  

10. Τν ππ. Αξηζκ. 112316/03-6-2021 έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Γαζώλ Βνησηίαο 
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11. Τα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ησλ ηξηώλ εηδηθώλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Σ.Ο.Π.Π. 

ηεο Π.Δ. Βνησηίαο.  

12. Τν ππ. Αξηζκ. 5753/4-5-2022 έγγξαθν ηεο Μνλάδαο Γηαρείξηζεο Δ.Π. 

Παξλαζζνύ , Οίηεο θαη πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ Αλαηνιηθήο Σηεξεάο Διιάδαο 

κε ηελ πξόηαζή ηνπο γηα ζεκεία ειέγρνπ ζηελ πεξηνρή αξκνδηόηεηά ηνπο.  

13. Τν ππ. Αξηζκ. 4578/26-5-2022 (ΑΓΑ : 6Ρ7Φ46ΝΠΗΘ-9ΦΓ), έγγξαθν ηεο ΓΓΠΠ 

κε ζέκα ηελ “Έθδνζε εκεξήζηνπ Φάξηε Πξόβιεςεο Κηλδύλνπ Ππξθαγηάο από ηελ 

Γ.Γ.Π.Π. θαηά ηελ αληηππξηθή πεξίνδν 2022”.  

                                                         Α Π Ο Φ Α  Η Ε Ο Τ Μ Δ  

Τελ απαγόξεπζε δηέιεπζεο, παξακνλήο θαη θπθινθνξίαο πξνζώπσλ θαη 
νρεκάησλ ζε πεξηνρέο ΝATURA θαζώο θαη ζε δαζηθά νηθνζπζηήκαηα, πάξθα θαη 
άιζε όπσο νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.998/1979 (Α΄289), γηα ηελ αληηππξηθή 
πεξίνδν όπσο απηά έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ Γηεύζπλζε Γαζώλ Ννκνύ 
Βνησηίαο, θαη εκθαλίδνληαη ζηνπο ζπλεκκέλνπο ράξηεο, θαζώο θαη ζηα πεξηαζηηθά 
δάζε ησλ Γήκσλ ηεο Π.Δ. Βνησηίαο γηα όιε ηελ δηάξθεηα ηεο αληηππξηθήο πεξηόδνπ 
ηνπ έηοσς 2022.  

 

ΓΖΜΟ ΛΗΒΑΓΔΗΑ 

1. Άιζνο άλσζελ Αγίσλ Θενδώξσλ - Κεξακίδη 

2. Άιζνο Αγίνπ Λνπθά – Νεθξνηαθείν Εαγαξάο 

3. Αλαδαζσηέν ηκήκα Β.Γ. ηεο πόιεο ηεο Ληβαδεηάο ζην Πέξα Φσξηό 

4. Θέζε «Καξακπαηζέηθα» - Παιαηά νδόο Ληβαδεηά –Τζνπθαιάδεο 

5. Θέζε «Καξαβέιηα» δξόκνο πξνο Αγία Άλλα  Γ.Δ. Κνξσλείαο 

6. Αδηέμνδν πάλσ από ην Γεκνηηθό ζηάδην Ληβαδεηάο. 

ΓΖΜΟ ΘΖΒΑΗΧΝ 

1. Γάζνο Μνζρνπνδίνπ 
2. Γάζνο Αγίαο Τξηάδαο 
3. Γάζνο Κηζαηξώλα 

 
ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ 

1. Γάζνο Γεξβελνρσξίσλ  
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ΓΖΜΟ ΓΗΣΟΜΟΤ – ΑΡΑΥΧΒΑ- ΑΝΣΗΚΤΡΑ 

1. Δζληθόο Γξπκόο Παξλαζζνύ 

Τν κέηξν απαγόξεπζεο ηεο θπθινθνξίαο ζε θάζε πεξίπησζε, απνζθνπεί ζηελ 

πξνζηαζία ηεο αλζξώπηλεο δσήο αιιά θαη ηνπ θπζηθνύ θαη δαζηθνύ πεξηβάιινληνο 

ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηώλ γηα ηελ απνηξνπή επηθίλδπλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη πξόθιεζε ππξθαγηάο από ακέιεηα. .  

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 Αλαζπγθξόηεζε (www.civilprotection.gr), παξνπζηάδεη 

γηα ηηο πεξηνρέο πνπ εθαξκόδεηαη ε απαγόρεσζη καηάζηαζη κινδύνοσ, 4 (πολύ 

συηλή), ή 5 (καηάζηαζη ζσναγερμού), και θα ιζτύει από ηην 12η βραδινή ηης 

ηρέτοσζας ημέρας έφς ηην 12η βραδινή ηης επομένης ημέρας.  

Ζ απαγόξεπζε ηνπ δελ θαηαιακβάλεη πξόζσπα πνπ θαηνηθνύλ ή εξγάδνληαη ζηηο 

πεξηνρέο απηέο , απνθιεηζηηθά γηα ηε κεηαθίλεζή ηνπο από θαη πξνο ηελ θαηνηθία ή ηελ 

εξγαζία ηνπο, θαζώο θαη πξόζσπα πνπ κεηαθηλνύληαη εληόο ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ κε ηελ 

επηθύιαμε ηεο δπλαηόηεηαο επηβνιήο ηνπ κέηξνπ ηεο απαγόξεπζεο θπθινθνξίαο θαη 

ζε ηκήκαηα ηνπ δηθηύνπ απηνύ από ηα θαηά πεξίπησζε αξκόδηα όξγαλα ζύκθσλα κε 

ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

Τεο απαγόξεπζεο εμαηξνύληαη επίζεο ηα νρήκαηα θαη ην πξνζσπηθό ησλ θξαηηθώλ 

ππεξεζηώλ , ησλ Ο.Τ.Α , ησλ Σηξαηησηηθώλ Υπεξεζηώλ , πνπ επνπηεύνπλ ηελ 

απαγόξεπζε θπθινθνξίαο, θαζώο θαη ηα κέιε ησλ εζεινληηθώλ νξγαλώζεσλ πνπ 

απνδεδεηγκέλα θαη κεηά από ζρεηηθή ζπλελλόεζε κε ηελ ππξνζβεζηηθή ππεξεζία ή 

ηελ Γαζηθή Υπεξεζία ή ηνλ νηθείν Γήκν ή ηεο Μνλάδαο Γηαρείξηζεο Δζληθώλ Πάξθσλ 

Παξλαζζνύ, Οίηεο θαη Πξνζηαηεπόκελσλ Πεξηνρώλ Αλαηνιηθήο Σηεξεάο Διιάδαο , 

εθηεινύλ ρξέε επηηήξεζεο δαζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ θαηά ηελ αληηππξηθή πεξίνδν.  
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Παξαθαινύληαη νη απνδέθηεο λα ελεξγήζνπλ ζύκθσλα κε ηελ αξκνδηόηεηά ηνπο γηα 

ηελ εθαξκνγή ηεο παξνύζαο απόθαζεο κε ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε νδώλ , κε ηνλ 

έιεγρν ησλ πξναλαθεξζέλησλ δξόκσλ - πεξηνρώλ, θαζώο θαη ηελ ζρεηηθή 

ελεκέξσζε ησλ θαηνίθσλ.  

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

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

απνζηέιιεη κήλπκα ηλεκηρονικού ηατσδρομείοσ (email) γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ     

εκπιεθνκέλσλ ππεξεζηώλ θαη ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπο.  

Ζ παξνύζα απόθαζε ζα πινπνηεζεί κε κέξηκλα ησλ αξκνδίσλ θάζε θνξά Γαζαξρείσλ 

, ηεο Αζηπλνκηθήο Γηεύζπλζεο Βνησηίαο , ησλ Ππξνζβεζηηθώλ Υπεξεζηώλ, ηηο 

Σηξαηησηηθέο Υπεξεζίεο ηνπ Ννκνύ ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ εκεξήζην ράξηε 

πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηώλ ηεο Γ.Γ.Π.Π. θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο πνπ επηθξαηνύλ 

ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπο.  

Τα αξκόδηα Γαζαξρεία δύλαληαη ιακβάλνληαο ππόςε ηελ δηαζεζηκόηεηα ηνπ 

πξνζσπηθνύ ηνπο θαη ησλ κέζσλ πνπ δηαζέηνπλ , λα αηηεζνύλ ζπλδξνκή από 

ηνλ/ηνπο Γήκνπο λα ελεξγνπνηήζνπλ εζεινληηθέο νξγαλώζεηο , Φνξείο θα γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ θαζνξίδνληαο από θνηλνύ ηα ζεκεία επηηήξεζεο θαη ειέγρνπ 

θάζε Υπεξεζίαο.  

Καινύληαη νη Γήκνη ηεο ΠΔ Βνησηίαο λα ζπλδξάκνπλ γηα ηελ ηήξεζε ηεο παξνύζαο 

ζε δαζηθά νηθνζπζηήκαηα, πάξθα θαη άιζε αξκνδηόηεηάο ηνπο θαζώο θαη γηα ηελ 

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

κε ηελ ελεξγνπνίεζε θαη ζπλδξνκή Φνξέσλ, Δζεινληηθώλ Οξγαλώζεσλ ε 

Παξαξηεκάησλ ηνπο , θα πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ πεξηνρή ηνπο .  
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Ζ παξνύζα ζπλνδεύεηαη από ηνπο ζπλεκκέλνπο ράξηεο ησλ πεξηνρώλ, ζύκθσλα 

κε ην ζρεη. (10) έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Γαζώλ Ν. Βνησηίαο θαη ην ζρεη. (12) 

έγγξαθν ηεο ΜΓΔΠ ΠΑΡΝΑΟ ΟΗΣΖ θαη ζα δεκνζηεπηεί γηα ιόγνπο ελεκέξσζεο 

ηνπ θνηλνύ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθέξεηαο Σηεξεάο Διιάδαο. 

ΤΝΖΜΜΔΝΑ: ΥΑΡΣΔ (9) 

 

 Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡ/ΝΟ Π.Π                                     Ζ ΑΝΣΗΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ 
         ΠΔ ΒΟΗΧΣΗΑ                                                       ΠΔ ΒΟΗΧΣΗΑ                                                                           
 
  
  ΜΑΡΗΟ  ΚΑΚΟΑΗΟ                                           ΦΑΝΖ  ΠΑΠΑΘΧΜΑ 
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ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ 
 

Α. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ (με 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  (kostas.koutsovasilis@apdthest.gov.gr).    

10. Γαζαξρείν Θήβαο  (kostas.amiridis@apdthest.gov.gr) 

11. Γήκνη Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Βνησηίαο                                      

(gtagkalegkas@livadia.gr),(dimosthivas@thiva.gr), (stathas75@gmail.com), 

b.lagogiannis@gmail.com  (dimarxos@orchomenos.gr),(ntasiotisg@yahoo.gr) 

giadim.76@gmail.com kostasmichalis1@gmail.com anastlygg@yahoo.gr 

ahatzistamatis@thiva.gr spapanastasiou@thiva.gr  dimarxos@thiva.gr dimarhos@tanagra.gr  

v.kary@0815.syzefxis.gov.gr Vidb1964@gmail.com  dtzouvelekis@orchomenos.gr    

nontastsigaridas@gmail.com  

 

 

ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ (με email): 

1.  Γ. Γ. Π. Π. (info@civilprotection.gr) 

2. Σηξαηησηηθό Γηνηθεηή (ΚΔΠΒ) ή εθπξόζσπό (dimitrios.psaros.kepv@gmail.com) 

3. 114 Π.Μ (staslanian@gmail.com) 

4.  Περιθέρεια ηερεάς Δλλάδας: 

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.   Γλζε Τερληθώλ Έξγσλ. Βνησηίαο  ( ispapantoniou@pste.gov.gr) 

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

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.  Πεξηθεξεηαθό Σύκβνπιν θ. Νηθνιάνπ Σπύξν  (sp.nikol@yahoo.gr) 
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8.   Απνθεληξσκέλε  Γηνίθεζε Γ/λζε Π. Πξνζηαζίαο   (polprostasia@apdthest.gov.gr) 

9.   Απηνηειήο Γ/λζε Π.Π. Π.ΣΤ.Δ. (pprostasia@pste.gov.gr), (p.zois@pste.gov.gr) 

10.   Δθελονηικές Οργανώζεις Π.Δ. Βοιφηίας  

 α. Δ.Δ.Δ.Γ (eeedlivadias@gmail.com) 

 β. E.Γ.Υ.Σ (info@kskattos.gr)  
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