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Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α.Μ.Θ. 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.2647/98 (ΦΕΚ Α΄237/22.10.1998) περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στις 
Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

2. Το Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7.6.2010) περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
όπως τροποποιήθηκε  και  ισχύει. 

3.  Το   Ν.3013/02 (ΦΕΚ Τ. Α΄102/01.05.2002) περί «Αναβάθμισης της Πολιτικής 

     Προστασίας και λοιπές διατάξεις» όπως   τροποποιήθηκε  και   ισχύει. 

4. Το Π.Δ 184/2009 (ΦΕΚ 213 Τ. Α΄) περί «Σύστασης Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη και καθορισμός αρμοδιοτήτων του» 

5. Την με αριθμό 8778/14-03-2020 με ΑΔΑ: ΩΑΨΝ46ΜΤΛΒ-ΛΧΦ Απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί “Αναβίωσης ή 
εξακολούθησης λειτουργίας επιχειρησιακών και διοικητικών δόμων, 
λειτουργιών και οργάνων της Γ.Γ.Π.Π. σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο 
λειτουργίας τους προ της δημοσίευσης του Ν.4662/2020, και μέχρι την 
έκδοση των κανονιστικών πράξεων της διοίκησης του ως άνω νόμου”.  

6. Το με αριθμό 8797/06-12-2019 με ΑΔΑ: ΩΠ8Α46ΜΤΛΒ-ΥΤΧ έγγραφο της 
Γ.Γ.Π.Π. με το οποίο διαβιβάστηκε η 4η  έκδοση του γενικού σχεδίου 
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την 
κωδική ονομασία “ΙΟΛΑΟΣ”.  

7. Το 3752/25-05-2018 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 

(ΑΔΑ: ΩΞΧΦ465ΧΘ7- ΣΚΗ) το οποίο αναφέρεται στις δράσεις Πολιτικής 

Προστασίας για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών και ειδικότερα η 

παράγραφος 1.12 που προτείνει την απαγόρευση της κυκλοφορίας σε εθνικούς 

δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές με απόφαση του Κεντρικού Συντονιστικού 

Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. 

8. Την γνώμη των μελών του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής 
Προστασίας, όπως αυτή εκφράστηκε κατόπιν σχετικής αλληλογραφί ας 
με το με αριθμό 12102/14-04-2021 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία των τελευταίων αντιπυρικών 
περιόδων, καθώς   και  τα  μέτρα  που   έχουν ληφθεί   για   την   αντιμετώπιση των  
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πυρκαγιών και την ετοιμότητα των εμπλεκόμενων κρατικών φορέων και των 
ΟΤΑ σε μέσα και υπηρεσίες κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο.  

9. Την 3986/12-05-2021 με ΑΔΑ:ΩΤ4246ΜΤΛΒ-Θ91 Απόφαση της  Υπουργού  

Προστασίας του Πολίτη για εξουσιοδότηση των Συντονιστών των 

Αποκεντρωμένων διοικήσεων να εξουσιοδοτήσουν τους Περιφερειάρχες οι οποίοι 

εν συνεχεία με εντολή τους προς τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες να 

συγκαλούν τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των 

Περιφερειακών Ενοτήτων προκειμένου να αποφασίζουν για την εφαρμογή του 

μέτρου της απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων 

σε εθνικούς δρυμούς, περιαστικά δάση και εν γένει δασικά οικοσυστήματα 

υψηλής προστασίας που βρίσκονται σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας την 

εκδήλωση δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο  σε ημέρες και ώρες 

που θεωρούνται επικίνδυνες λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που 

επικρατούν στην περιοχή ευθύνης τους. 

10. Την 81010/20-05-2021 με ΑΔΑ:6Λ69ΟΡ1Υ-ΜΜ5 απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης προς τον Περιφερειάρχη 

Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, όπως με εντολή του προς τους 

Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας - Θράκης, να συγκαλούν τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής 

Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των Περιφερειακών Ενοτήτων, προκειμένου να 

αποφασίζουν για την εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας 

οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και εν γένει 

δασικά οικοσυστήματα υψηλής προστασίας που ευρίσκονται σε περιοχές υψηλής 

επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική 

περίοδο σε ημέρες και ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες, λαμβάνοντας υπόψη τις 

ιδιαιτερότητες που επικρατούν στην περιοχή ευθύνης τους. 

11. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» 

ΦΕΚ45 τ.Α/09-03-1999 σχετικά με την μεταβίβαση αρμοδιότητας των 

διοικητικών οργάνων κτλ. 

12. Το Π.Δ 144 /23-12-2010 για τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης ΦΕΚ 237Α/27-12-2010. 

13. Τις προτάσεις του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) της 

ΠΕ Δράμας, όπως διαμορφωθήκαν κατά την συνεδρίαση της 20-04-2021 με 

αριθμό πρωτοκόλλου πρακτικού 99025/928/23-04-2021 και Α.Δ.Α: 6ΖΘΜ7ΛΒ-

Π9Ψ  το οποίο συζήτησε το θέμα και έλαβε την απόφαση για την απαγόρευση κυκλοφορίας 

στα περιαστικά δάση κατόπιν εισηγήσεως της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και όταν 

εκδοθούν οι προβλεπόμενες αποφάσεις. 

14. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 134130/1179 28-05-2021 έγγραφο μας. 
 

A ΠΟ Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 
 

1. Επιβάλλουμε κατά περίπτωση, το μέτρο της απαγόρευσης της κυκλοφορίας πεζών και 

οχημάτων, από ώρες 12:00 το μεσημέρι έως 06:00 π.μ. της επομένης ημέρας, κατά 

την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2021, στο Περιαστικό δάσος του Κορυλόβου 

του Δήμου Δράμας, στο Περιαστικό δάσος της Καλλιφύτου του Δήμου Δράμας, στο 

Περιαστικό δάσος Κυργίων Δήμου Δοξάτου, στα Περιαστικά δάση Προσοτσάνης και 

Περιχώρας του Δήμου Προσοτσάνης κάθε φορά που ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου 

πυρκαγιάς  που  εκδίδεται    από  την    Γενική     Γραμματεία   Πολιτικής   Προστασίας  
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   θα προβλέπει για την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας κατηγορία κινδύνου 4 (Πολύ 

Υψηλή) και 5 (Κατάσταση Συναγερμού) και σε κάθε άλλη περίπτωση που κριθεί 

απαραίτητο από το Πυροσβεστικό Σώμα με μικρότερη κατηγορία κινδύνου. 

2. Η εφαρμογή της παρούσας (έναρξη-διάρκεια μέτρου, έλεγχος πεζών - οχημάτων κ.λ.π.) 

ανατίθεται,  στις Πυροσβεστικές και Αστυνομικές Αρχές Δράμας. Παράλληλα, ο 

Δήμος Δράμας, ο Δήμος Δοξάτου και Προσοτσάνης στην περιοχή των οποίων ανήκουν 

οι παραπάνω περιοχές, μπορούν να συνδράμουν με επί πλέον ομάδες πυρασφάλειας 

στο έργο των Πυροσβεστικών και Αστυνομικών Αρχών (στις παραπάνω περιπτώσεις 

κινδύνου) καθώς και των ομάδων πυρασφάλειας των εθελοντικών συλλόγων που 

περιπολούν καθημερινά στις περιοχές. 
3. Το γραφείο τύπου στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται να φροντίσει για 

        την έγκαιρη ενημέρωση του κοινού. 
 

Συνημμένα: 

Πέντε δασικοί χάρτες. 

Εσωτερική διανομή: 

1)Χρον. αρχείο 

2)Φ 311.11 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                           Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ      

                            Α.Μ.Θ. 

 

 
 

 

 

 

                         ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 

 

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

 

 

1. Δήμος Δράμας (Γραφείο Δημάρχου και Τμήμα Πολιτικής Προστασίας) 

2. Δήμος Δοξάτου (Γραφείο Δημάρχου και Τμήμα Πολιτικής Προστασίας) 

3. Δήμος Προσοτσάνης (Γραφείο Δημάρχου και Τμήμα Πολιτικής Προστασίας) 

4. ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δράμας (και ενημέρωση των υφιστάμενων μονάδων) 

5. Διεύθυνση Αστυνομίας Δράμας (και ενημέρωση των υφιστάμενων μονάδων) 

6. Ανώτατο Στρατιωτικό Διοικητή Φρουράς Δράμας 

7. Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Δράμας 

8. Γραφείο Τύπου Π.Ε. Δράμας 

 

 

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
 

 

 

1. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. 

2. Δ/νση Πολ. Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ.Θ. 

3. Δ/νση Δασών Δράμας. 

4. Δασαρχείο Δράμας. 

5. Δασαρχείο Νευροκοπίου. 

6. Εθελοντικές οργανώσεις Π.Ε. Δράμας. 

7. ΠΕΠΥΔ  Α.Μ.Θ. 
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