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ΘΕΜΑ: Προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας οχηµάτων και παραµονής εκδροµέων σε δάση και «ευπαθείς» 

περιοχές της Π.Ε Ηρακλείου σε ηµέρες και ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες κατά την αντιπυρική περίοδο 2018.     

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου 

 Έχοντας υπόψη : 

1. Τον ν.3852/2010 (Α΄87), «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης– 

Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

2.  Το 149/2010 Π.∆, (Α΄242), «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης». 

3. Τον ν.3013/2002 (Α΄102 ), «Αναβάθµιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις». 

4. Την 1299/07-04-2003 Υ.Α Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας µε τη συνθηµατική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» . 

5. Το υπ’ αρ. 3752/25-05-2018 (Α∆Α:ΩΞΧΦ465ΧΘ7-ΣΚΗ) έγγραφο της ∆/νσης Σχεδιασµού & Αντιµετώπισης 

Εκτάκτων Αναγκών της  Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών , περί 

«Σχεδίων δράσεων  Πολιτικής Προστασίας για την αντιµετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών» και 

ειδικότερα την παρ.1.12 περί «Προληπτικής Απαγόρευσης Κυκλοφορίας» . 

6. Την υπ’ αρ. πρωτ. 4475/25-06-2018 (Α∆Α: ΩΙΑΙ465ΧΘ7-ΡΓΤ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Εσωτερικών  µε την οποία ορίζεται, όπως, οι Συντονιστές των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων της χώρας, µε 

απόφασή τους εξουσιοδοτούν τους Περιφερειάρχες, οι οποίοι εν συνεχεία µε εντολή τους προς τους 

αρµόδιους Αντιπεριφερειάρχες να συγκαλούν τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των 

Περιφερειακών Ενοτήτων προκειµένου να αποφασίζουν για την εφαρµογή του µέτρου της απαγόρευσης της 

κυκλοφορίας οχηµάτων και παραµονής εκδροµέων σε εθνικούς δρυµούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές σε 

ηµέρες και ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν στην 

περιοχή ευθύνης τους. Οι ακριβείς περιοχές, ο χρόνος απαγόρευσης καθώς και όλες οι προϋποθέσεις για την 

εφαρµογή του µέτρου θα καθοριστούν στις συνεδριάσεις των Σ.Ο.Π.Π των Περιφερειακών Ενοτήτων και 

δύναται να ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.    

7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 44158/506/26-06-18 (Α∆Α: ΨΜΧ4ΟΡ1Θ-Β6Τ) Απόφαση της Συντονίστριας της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης περί εξουσιοδότησης του Περιφερειάρχη Κρήτης. 

8. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.229/27-06-18 (Α∆Α:ΨΗΕΩ7ΛΚ-9ΕΙ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης περί 

εξουσιοδότησης Αντιπεριφερειαρχών. 

9. Το υπ’ αρ. 5606/09-08-2018 έγγραφο της ∆/νσης Σχεδιασµού & Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της  

Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών , περί «Λήψης έκτακτων µέτρων 

πρόληψης και ετοιµότητας λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς ».  

10. Την έκτακτη συνεδρίαση του Σ.Ο.Π.Π της Π.Ε Ηρακλείου της Παρασκευής 10ης Αυγούστου 2018 µε θέµα  

«Πρόσθετα µέτρα ενίσχυσης µηχανισµού δασοπυρόσβεσης».  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
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ΠΡΟΣ :  ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

ΑΔΑ: 65ΧΩ7ΛΚ-8ΙΓ



 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Την εφαρµογή του µέτρου της απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχηµάτων και παραµονής εκδροµέων καθ ’όλη τη 

διάρκεια του 24ωρου ( από 06:00 π.µ εώς και 06:00 π.µ ) για τις ηµέρες εκείνες που ο «Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 

Πυρκαγιάς» της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας  είναι για τον µήνα Αύγουστο, κατηγορίας κινδύνου 3 

(υψηλός) και άνω και για την υπόλοιπη αντιπυρική περίοδο, κατηγορία κινδύνου 4 (πολύ υψηλός) και άνω, 

στα δάση-ευπαθείς περιοχές  :  

 

1. Σύµης , ∆ήµου Βιάννου 

2. Ρούβα-Ζαρού, ∆ήµου Γόρτυνας και ∆ήµου Φαιστού 

3. Γιούχτα – Φουρνί, ∆ήµου Αρχανών – Αστερουσίων  

4. Κέρης, ∆ήµου Μαλεβιζίου,  

 

 

Της απαγόρευσης εξαιρούνται τα οχήµατα και το προσωπικό των κρατικών υπηρεσιών και των Ο.Τ.Α που εποπτεύουν 

την απαγόρευση κυκλοφορίας ή  ασχολούνται µε τη συντήρηση- καθαρισµό ή λοιπές εργασίες των παραπάνω 

αναφερόµενων περιοχών καθώς και τα µέλη των εθελοντικών οργανώσεων που αποδεδειγµένα και µετά από σχετική 

συνεννόηση µε την πυροσβεστική υπηρεσία, εκτελούν χρέη επιτήρησης δασικών οικοσυστηµάτων κατά την αντιπυρική 

περίοδο. 

 

Οι ∆ήµοι τους οποίους αφορά η παρούσα απόφαση, παρακαλούνται όπως για την εύρυθµη εφαρµογή του µέτρου και 

την καλύτερη ενηµέρωση των πολιτών, να τοποθετήσουν ενηµερωτικές πινακίδες στα σηµεία εισόδου των παραπάνω 

περιοχών.  

 

Η εφαρµογή του µέτρου ανατίθεται στην Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Ηρακλείου. Επίσης,  παρακαλούνται όπως όλοι οι 

αποδέκτες της απόφασης αυτής, να βοηθήσουν για τη λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων στο πλαίσιο των 

αρµοδιοτήτων τους,  προς υλοποίηση αυτής.   

 

Η απόφαση αυτή θα έχει ισχύ κατά το υπόλοιπο της αντιπυρική περιόδου 2018 .    

 

                                                         

                                                             Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

              
 
                                                                                         ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΚΟΥΚΙΑ∆ΑΚΗΣ 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ: 

1. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
2. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
3. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
4. ∆ΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ 
5. ∆ΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 
6. ∆ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 
7. ∆ΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 
8. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ  

- ΓΡΑΦΕΙΟ κ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑΣ 
- ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 
 

ΑΔΑ: 65ΧΩ7ΛΚ-8ΙΓ


		2018-08-20T10:05:04+0300
	Athens




