
                                                                                                       

                                                               
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                               Σάμος, 24/5/2021 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                                           Αρ. πρωτ. οικ: 28084/1296 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ    

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   Π.Ε. ΣΑΜΟΥ   

Ταχ. Δνση : Δερβενακίων 

Τ.Κ. 831 00 ,  ΣΑΜΟΣ 

Πληροφ. : Αλέξανδρος Τατούρης  

Τηλ.: 22733 53415 

Fax : 22733 53416 

e-mail : alexandros.tatouris@samos.gr 

             gpp@samos.gr 

 

 

ΘΕΜΑ: «Προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής 

προσώπων σε δάση και περιοχές ειδικής προστασίας του Νομού Σάμου» . 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΑΜΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1.  Το Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της 

     Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης –  Πρόγραµµα Καλλικράτης ( αρθ.160 παρ.3 περ.δ,ε, 

στ ) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Π.∆.137/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Β. Αιγαίου» όπως 

ισχύουν σήμερα. 

3.  Τις  διατάξεις  του  Νόµου  3013/ΦΕΚ102/01-05-2002  περί  αναβάθμισης  της  

Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις. 

4. Την με αρ. πρωτ. 26724/1242/ 18-5-2021 πρόσκληση για σύγκληση  του  

Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π) στις 20/5/2021. 

5.  Το ΦΕΚ 1944/Β/13-5-2020. 

6. Την με αρ. πρωτ. 23893/18-5-2021 (ΑΔΑ:9ΥΔΥΟΡ1Ι-ΙΒΗ) Απόφαση του 

συντονιστή της     Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.   

7. Την ομόφωνη απόφαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας 

(Σ.Ο.Π.Π) στην συνεδρίαση της 20ης  Μαΐου 2021. 

 

 

                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

 

 1.  Την υλοποίηση της απόφασης του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής 

Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π) κατά την συνεδρίαση της 20ης  Μαΐου 2021 , για την 

απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε δάση 

και ευπαθείς περιοχές του Νομού Σάμου, από τις 6 κάθε βράδυ έως τις  6 το πρωί 
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και για το διάστημα από 1/6/2021  μέχρι την λήξη της αντιπυρικής περιόδου στις 

31/10/2021. 
H παραπάνω απαγόρευση θα ισχύει στις περιπτώσεις που ο ημερήσιος χάρτης  

κινδύνου πυρκαγιών που δημοσιεύεται στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου της 

Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας  του Υπουργείου Προστασίας του 

Πολίτη (www.gscp.gr), παρουσιάζει για τις περιοχές που εφαρμόζεται η απαγόρευση 

κατάσταση κινδύνου 3 (υψηλή), 4 (πολύ υψηλή), ή 5 (κατάσταση συναγερμού). Στην 

απαγόρευση δεν συμπεριλαμβάνεται η κυκλοφορία εντός των ασφαλτοστρωμένων 

επαρχιακών οδών (και μόνο για τον χώρο που καταλαμβάνει το πλάτος της οδού), 

των οδών εντός των κατοικημένων τόπων, των  αγροτικών οδών  οι οποίοι συνδέουν 

καλλιεργήσιμες εκτάσεις πλησίον των κατοικημένων τόπων, καθώς επίσης 

εξαιρούνται οι κάτοικοι των ανωτέρω περιοχών, οι έχοντες εργασία και οι παρόδιοι 

κτηματίες, τα μηχανήματα και οχήματα των Υπηρεσιών, των Δήμων, ως και τα 

οχήματα παροχής βοηθείας, όπως επίσης και οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών και των 

Δήμων όταν εκτελούν υπηρεσία. 

 

2. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και διέλευσης και παραμονής 

εκδρομέων - πολιτών το ίδιο χρονικό διάστημα 1/6/2021 μέχρι και  31/10/2021 

επί  εικοσιτετράωρου βάσεως και ανεξάρτητά του δείκτη  κινδύνου πυρκαγιών 

που δημοσιεύεται στην αρχική σελίδα του ιστότοπου   της Γενικής Γραμματείας 

Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη  πέριξ   και 

εντός της  περιοχής  natura GR4120008   όρος Κέρκη από τα Σεϊτάνια μέχρι του 

Δάσους Καστανίας. 

 

 

3. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και της παρουσίας πολιτών το 

ίδιο χρονικό διάστημα 1/6/2021  μέχρι και 31/10/2021  επί  εικοσιτετράωρου 

βάσεως και ανεξάρτητά του δείκτη  κινδύνου πυρκαγιών που δημοσιεύεται στην 

αρχική σελίδα του ιστότοπου   της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 

του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη  πέριξ   και εντός των:  

    α) ΧΥΤΑ ευθύνης του Συνδέσμου Ανατολικής Σάμου στην περιοχή Καμάρα 

Δ.Ε. Βαθέος και 

  β) των ΧΑΔΑ Ραχών και Ευδήλου  ευθύνης του Δήμου Ικαρίας. 

Στην απαγόρευση δεν συμπεριλαμβάνεται η κυκλοφορία εντός των 

ασφαλτοστρωμένων επαρχιακών οδών (και μόνο για τον χώρο που καταλαμβάνει το 

πλάτος της οδού), των οδών εντός των κατοικημένων τόπων, των  αγροτικών οδών  οι 

οποίοι συνδέουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις πλησίον των κατοικημένων τόπων, καθώς 

επίσης εξαιρούνται οι κάτοικοι των ανωτέρω περιοχών, οι έχοντες εργασία και οι 

παρόδιοι κτηματίες, τα μηχανήματα και οχήματα των Υπηρεσιών, των Δήμων, ως και 

τα οχήματα παροχής βοηθείας, όπως επίσης και οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών και των 

Δήμων όταν εκτελούν υπηρεσία. 

 

4. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων και παραμονής 

εκδρομέων σε δάση και ευπαθείς περιοχές περιμετρικά  του Κέντρου Πρώτης 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης Σάμου και για το διάστημα από 1/6/2021 μέχρι την 

λήξη της αντιπυρικής περιόδου στις 31/10/2021 επί  εικοσιτετράωρου βάσεως 

και ανεξάρτητά του δείκτη  κινδύνου πυρκαγιών που δημοσιεύεται στην αρχική 

σελίδα του ιστοτόπου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του 

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Στην απαγόρευση δεν συμπεριλαμβάνεται η 

κυκλοφορία εντός των ασφαλτοστρωμένων επαρχιακών οδών (και μόνο για τον χώρο 

που καταλαμβάνει το πλάτος της οδού), των οδών εντός των κατοικημένων τόπων, 

των  αγροτικών οδών  οι οποίοι συνδέουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις πλησίον των 
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κατοικημένων τόπων, καθώς επίσης εξαιρούνται οι κάτοικοι των ανωτέρω περιοχών, 

οι έχοντες εργασία και οι παρόδιοι κτηματίες, τα μηχανήματα και οχήματα των 

Υπηρεσιών, των Δήμων, ως και τα οχήματα παροχής βοηθείας, όπως επίσης και οι 

υπάλληλοι των Υπηρεσιών και των Δήμων όταν εκτελούν υπηρεσία. 

 

5.  Ενημερώνονται οι πολίτες ότι από 1/6/2021 μέχρι και 31/10/2021 υπάρχει 

ενδεχόμενο ελέγχου,  από  εξουσιοδοτημένα  όργανα  (Πυροσβεστική  –  Αστυνομία  

– Λιμενικό - Στρατός   –Δασαρχείο) και γι’ αυτό παρακαλούμε για τη συνεργασία 

τους, ώστε η κοινή  αντιπυρική προσπάθεια να έχει θετικό αποτέλεσμα.                                            

Η πραγματοποίηση πολιτιστικών και θρησκευτικών  εκδηλώσεων στις     

προαναφερόμενες περιοχές,  κατά  τη  διάρκεια  των  ωρών  απαγόρευσης,  απαιτεί  

ειδική  άδεια  από  την Πυροσβεστική  Υπηρεσία  και  αφού  ληφθούν  τα μέτρα  

πυρασφάλειας,  που  από  αυτή κρίνονται αναγκαία. 

 H εφαρμογή της απόφασης ανατίθεται στις κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές, στις  

 Δασικές και στις  Πυροσβεστικές  Υπηρεσίες  µε  περιοχή  ευθύνης  τους  Δήμους   

των  αντίστοιχων περιοχών. 

       Οι τοπικές ομάδες πυρασφάλειας, πρέπει να εντάξουν στις περιπολίες τους & τις 

        περιοχές όπου ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας, ιδιαίτερα όταν οι καιρικές 

συνθήκες ευνοούν εκδήλωση πυρκαγιάς, επίπεδο 3 (υψηλό), 4 (πολύ υψηλό), ή 5 

(κατάσταση συναγερμού) του Χάρτη  πρόβλεψης υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς της 

∆/νσης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 

       Οι παραβάτες της απαγόρευσης διώκονται και τιμωρούνται συμφώνα µε το 

άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα. 

       Καλούμε τους πολίτες του Νομού Σάμου  να συνδράμουν στην προσπάθεια των 

κρατικών, αυτοδιοικητικών αρχών και των εθελοντικών οργανώσεων, για την 

αντιπυρική προστασία του Νομού.»  

 

Β) Την αποστολή αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών και στην Γενική 

Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για αύξηση των πιστώσεων που αφορούν την  

κάλυψη των δράσεων πυροπροστασίας  για το έτος 2021    του Δήμου  Ανατολικής 

Σάμου από το ποσό των 81.200 στο ποσό των 240.000   και στο Δήμο Δυτικής 

Σάμου από το ποσό των 67.200 στο ποσό των 210.000 ευρώ  δεδομένου ότι η 

Νήσος Σάμος μετά  την εκδήλωση της φονικής σεισμικής δόνησης της 30ης 

Οκτωβρίου 2020 και των καταστροφικών πλημμυρών της 2 Φεβρουαρίου 2021 έχει 

υποστεί  ολοκληρωματική καταστροφή στο δασικό, αγροτικό, επαρχιακό και εθνικό 

της  δίκτυο αλλά και στις υποδομές των χειμάρρων και των ρεμάτων  που χρήζουν 

στο σύνολο τους  παρεμβάσεων.   

 

 

 

                                                                                             Ο Πρόεδρος του Σ.Ο.Π.Π. 

            

 

 

 

                                                                                        ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΟΥΡΑΚΗΣ  

                                                                                            Αντιπεριφερειάρχης Σάμου  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 

 

1.Αναπληρωτής Υπουργός του Υπουργείου Εσωτερικών, Στυλιανός Πέτσας.  

2.Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νικόλαος   Χαρδαλιά.  

3.Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειος  Παπαγεωργίους.  

4  Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου , Μουτζούρης Κωνσταντίνος.  

5. ∆\ντή Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Μαλλιαρό Δημήτριο. 

6. Δ\ντη Π. Π. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κ. Παγώνη Παναγιώτη. 

7.  Δήμαρχός Ανατολικής Σάμου, Στάντζο Γεωργιο. 

8.  Δήμαρχος Δυτικής Σάμου Λυμπέρη Αλέξανδρο. 

9.  Δήμαρχος Ικαρίας, Καλαμπόκα Νικόλαο. 

10. Δήμαρχος Φούρνων – Κορσεών Καρύδη Δημήτριο. 

11. Στρατιωτικός Διοικητής 79 ΑΔΤΕ.  

12. Διοικητής Αστυνομικής Δ/νσης Σάμου. 

13. Συντονιστής  Επιχειρήσεων Βορείου,  Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. 

14. Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας  Ν. Σάμου. 

15 Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σάμου. 

16. Διοικητής Κεντρικού Λιμεναρχείου Σάμου. 

17. Διοικητής Νοσοκομείου Σάμου.  

18. Προϊσταμένη της Δ/νσης Δασών Σάμου.  

19.Διοικητή Κέντρου Υποδοχής Ταυτοποίησης Σάμου. 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες για Κοινοποίηση 

 

1. Εκπρόσωποι ΜΜΕ 
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