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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ 

ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

Σε συνέχεια της υπ¨αριθμ.300186/01-08-2021 Απόφασης μας για προληπτική 
απαγόρευση  κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε δάση και 
περιοχές ειδικής προστασίας της ΠΕ Λάρισας, για αύριο Παρασκευή 6 Αυγούστου 
2021  που ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι στο βαθμό 4 και θεωρείται  ΠΟΛΥ 
ΥΨΗΛΟΣ, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης  κινδύνου πυρκαγιάς  που εξέδωσε η 
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π)  και κατόπιν προτάσεων των 
Δήμων σε συνεργασία με τα κατά τόπους Δασαρχεία στο Έκτακτο Συντονιστικό 
Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στις 
30-06-2021, 
αποφασίζουμε: 
την άμεση τήρηση της  εφαρμογής του ανωτέρω μέτρου καθ’ όλη τη διάρκεια που 
διαρκεί η κατηγορία 4 στο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς καιιδιαίτερα για τις 
δασικές εκτάσεις των:  

 Δήμος Αγιάς:δάσος Πολυδενδρίου 

 Δήμος Ελασσόνας:περιαστικό δάσος της Ελασσόνας 

 Δήμος Κιλελέρ:Άγιος Νικόλαος- Βουναινα 
Άγιος Σπυρίδωνας- Νέες Καρυές 
Αγία Παρασκευή- Ζάππειο 
Δασάκι στο Κιλελέρ 
Άγιος Ραφαήλ- Νέα Λεύκη 
Προφήτης Ηλίας- Νέο Περιβόλι 
Άλσος Χάλκης 
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 Δήμος Φαρσάλων:περιαστικό δάσος Φαρσάλων 

 Δήμος Τεμπών:δάση Καλλιπεύκης,Ραψάνης,Κρανέας,Aιγάνης, 
Αμπελακίων και Σπηλιάς  

 Δήμος Τυρνάβου: περιαστικό δάσος ''Προφήτη Ηλία'' 
 
 
Επισημαίνεται ότι ο σχετικός χάρτης πρόβλεψης κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς 
δημοσιεύεται στην αρχική σελίδα τουιστοτόπου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας (www.civilprotection.gr). 
 
Επιπλέον, σύμφωνα με απόφαση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη    
επισυνάπτεται χάρτης με τις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, όπου 
εφαρμόζεται η απαγόρευση κυκλοφορίας. 
Ο χάρτης σε πλήρη ανάλυση θα είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας(www.thessaly.gov.gr). 
 
Της απαγόρευσης εξαιρούνται τα οχήματα και το προσωπικό των κρατικών 
υπηρεσιών και των Ο.Τ.Α που εποπτεύουν την απαγόρευση κυκλοφορίας, 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. 
 
Επιπλέον, απαιτείται μεγάλη προσοχή σε τοπικό επίπεδο των αγροτών, 
κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων , προς αποφυγή ενεργειών πρόκλησης πυρκαγιάς 
από αμέλεια οφειλόμενη σε εργασίες στην ύπαιθρο  
Το γενικό μέτρο απαγόρευσης της κυκλοφορίας σε εθνικούς δρυμούς, δάση και 
«ευπαθείς περιοχές» με απόφαση του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής 
Προστασίας, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν σε κάθε περιοχή ευθύνης, 
σε κάθε περίπτωση, αποσκοπεί στην προστασίατης ανθρώπινης ζωήςαλλά και του 
φυσικού και δασικού περιβάλλοντος. 
 
Παρακαλούνται οι αποδέκτες να ενεργήσουν σύμφωνα με την αρμοδιότητά τους για 
την εφαρμογή της παρούσας απόφασης με την κατάλληλη σήμανση οδών και με τον 
έλεγχο των προαναφερθέντων δρόμων - περιοχών, καθώς και την σχετική 
ενημέρωση των κατοίκων. 
 
 

 
            Ο Αντιπεριφερειάρχης 
  
 

 
                  Χρήστος Καλομπάτσιος 
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