
                                                                                                          
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

          ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ    
                     Π. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 
                          Χανιά   2     -    7    -      2019  
                          Αριθμ. Πρωτ.φ.320/431 
 
ΠΡΟΣ: 1. Περιφέρεια Κρήτης- Γραφείο  
                 Περιφερειάρχη 
             2. Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών   
                 Περιφερειακών Ενοτήτων Κρήτης 
             3. Τμήματα Πολιτικής Προστασίας  
                 Π.Ε.Κρήτης 
 
 
ΚΟΙΝ:  1.  Γενική Γραμματεία Πολιτικής   
                  Προστασίας  - Δ/νση Σχεδιασμού &  
                 Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 

2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης 
-  Γραφείο Συντονίστριας 
- Δ/νση Πολιτικής Προστασίας 

   Ταχ. Δ/νση     :  Πλατεία Ελευθερίας 1 
Ταχ. Κώδικας : 731 32 
Πληροφορίες  : Ιωάννης Βερυκοκίδης 
Τηλέφωνα      : 28213 40130 -131 
FAX                : 28213 40210 
E-mail             : pol.prostasia@crete.gov.gr   
Ιστοσελίδα      : www.crete.gov.gr 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων 

Έχοντας υπόψη : 
1. Τον ν. 3852/2010 (Α΄87), «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης– 
    Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Το 149/2010 Π.Δ, (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 (ΑΔΑ:ΩΞΧΦ465ΧΘ7-ΣΚΗ) έγγραφο της Δ/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’ αριθμ. 253/28-03-2019 Απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με την 
    οποία εγκρίθηκε η πυροσβεστική διάταξη 01/2019 όπως εκδόθηκε από την Περιφερειακή Πυροσβεστική 
    Διοίκηση Κρήτης, σχετικά με την απαγόρευση καύσης και χρήσης πυρός σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές   
    Και αγροτικές εκτάσεις κατά τη χρονική περίοδο από 01-05-2019 ως και 31-10-2019 που βρίσκονται σε 
    βραχώδεις και πετρώδεις εκτάσεις, σε πεδινά και ανώμαλα εδάφη και λόφους της Περιφέρειας Κρήτης. 
7. Την υπ’ αρ. πρωτ. 4397/19-06-2019 (ΑΔΑ: ΨΛ2Φ46ΜΚ6Π-ΠΨ2) Απόφαση της Υπουργού Προστασίας του 
    Πολίτη με την οποία ορίζεται, όπως, οι Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 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. Για λόγους πληρέστερης ενημέρωσης   
    του κοινού, οι αποφάσεις των ΣΟΠΠ θα πρέπει να συνοδεύονται και από σχετικό χάρτη στον οποίο θα 
    απεικονίζονται τα όρια της περιοχής στην οποία ισχύει το μέτρο της απαγόρευσης. 
8. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 41429/500/20-06-19 (ΑΔΑ: ΩΜΛΗΟΡ1Θ-ΚΤΑ) Απόφαση της Συντονίστριας της 
    Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί εξουσιοδότησης του Περιφερειάρχη Κρήτης. 
9. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 274/24-06-18 (ΑΔΑ: ΩΒΒΨ7ΛΚ-ΟΟ5) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης περί 
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    εξουσιοδότησης Αντιπεριφερειαρχών. 
10. Τα υπ’αριθμ. 271/22-04-2019 πρακτικά της συνεδρίασης του ΣΟΠΠ της Π.Ε. Χανίων, της  Παρασκευής 22   
Απριλίου 2019 με θέμα : «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων 
λόγω δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2019». 
    

Αποφασίζουμε 
 
   Την εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε δάση, 
σε περιαστικά η μη δάση, σε ευπαθείς και ευαίσθητες περιοχές στο σύνολο της έκτασης της Π.Ε.Χανίων, καθ’ 
όλη τη διάρκεια του 24ωρου (από 00:00 έως και 24:00 ) για τις ημέρες εκείνες που ο «χάρτης πρόβλεψης 
κινδύνου πυρκαγιάς» της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας είναι κατηγορίας κινδύνου 4 (πολύ 
υψηλός) και άνω. 
 
   Ιδιαίτερα απαγορεύεται η κίνηση και η παραμονή εκδρομέων στις παρακάτω περιοχές του Εθνικού Πάρκου 
Σαμαριάς:  

1. Φαράγγι της Σαμαριάς 
2. Φαράγγι Αγίας Ειρήνης 
3. Φαράγγι Ίμπρου 
 

      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. 
 
    Επίσης υπενθυμίζουμε την απαγόρευση ελεύθερου κάμπιγκ, καθώς και το άναμα φωτιάς στην ύπαιθρο καθ΄ 
όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 
 
   Οι Δήμοι 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 Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Χανίων παρακαλείται όπως ενημερώσει αρμοδίως τα κατά 
τόπους πυροσβεστικά κλιμάκια καθώς και τα μέλη των μικτών περιπόλων. 
 
   Η εφαρμογή του μέτρου ανατίθεται στην Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων, η οποία παρακαλείται όπως 
ενημερώσει τα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα και σταθμούς καθώς και το επιτελείο ημέρας.. 
 

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 από την υπογραφή της και για όλη την διάρκεια της αντιπυρική περιόδου 2019, 
ήτοι έως 31 Οκτωβρίου 2019 ή ως την ημερομηνία τυχούσας παράτασης της (6) σχετικής. 

 
Ο Αντιπεριφερειάρχης 

 
Απόστολος Βουλγαράκης 

Συνημμένα: Χάρτης Ν.Χανίων 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1. Αστυνομική Δ/νση Χανίων 
2. Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν.Χανίων 
3. Λιμεναρχείο Χανίων 
4. 5η Μεραρχία  
5. Δήμοι Π.Ε.Χανίων 
6. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης 
7. Δ/νση Δασών Ν.Χανίων 
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