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ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΖΩΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ Ο ΕΠΙΒΛΑΒΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
RHYNCHOPHORUS     FERRUGINEUS   ΣΤΗΝ ΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Το  Ν.3852/2010  (Α΄  87)  "Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης".

2. Π.Δ. 133/2010 (Α΄, 226) (Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας)
3. Την υπ’  αριθ.οικ.461114 (9980)/14 (ΦΕΚ.3129 Β/21-11-2014):Μεταβίβαση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων

και  παροχή  εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων  πράξεων  «ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»,  στους  Αντιπεριφερειάρχες,  στον  Εκτελεστικό  Γραμματέα  και  στους  Προϊσταμένους
Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων , Τμημάτων, και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

4. Το ΠΔ365/2002 (Α΄307)
5. Την υπ’ αριθ. 12155/140126/15-12-2015 (ΦΕΚ 2973 Β΄/2015) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών

και Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Τροποποίηση της αριθμ 101137/6-
10-2011 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και  Τροφίμων «Ορισμός των
φυτοϋγειονομικών ελεγτών στις Περιφερειακές Ενότητες και καθορισμός των καθηκόντων τους» (Β΄2384),
όπως ισχύει”

6. Την Απόφαση της Επιτροπής 2007/365/ΕΚ σχετικά με προσωρινά έκτακτα μέτρα για την πρόληψη της
εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Κοινότητα του Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

7. Την Απόφαση της Επιτροπής 2008/776/ΕΚ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/365/ΕΚ σχετικά με
προσωρινά  έκτακτα  μέτρα  για  την  πρόληψη  της  εισαγωγής  και  της  εξάπλωσης  στην  Κοινότητα  του
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

8. Την Απόφαση της Επιτροπής 2010/467/ΕΕ για τροποποίηση της απόφασης 2007/365/ΕΚ όσον αφορά τα
ευπαθή φυτά και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περιπτώσεις εντοπισμού του  Rhynchophorus
ferrugineus (Olivier).

9. Την υπ’ αριθμ. 05/2694/11-03-2016 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής « Νέα οριοθέτηση ζωνών
σε περιοχή που διαπιστώθηκε ο επιβλαβής οργανισμός Rhynchophorus ferrugineus στην ΠΕ Χαλκιδικής»

10. Την υπ’ αριθμ.  6135/18-05-2016 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχισσας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης «Οριοθέτηση
ζώνης απομόνωσης για τον επιβλαβή οργανισμό Rhynchophorus ferrugineus στη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης»
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11. Το υπ’  αριθμ.  14338/20-10-2016 έγγραφο της  υπηρεσίας  μας  προς τη  Διεύθυνση Προστασίας  Φυτικής
Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, όπου αναφέρεται η πρώτη διαπίστωση
παρουσίας του επιβλαβούς εντόμου R. ferrugineus στην ΜΕ Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τον  καθορισμό  οριοθετημένων  περιοχών  όπως  αναφέρεται  στο  άρθρο  6  και  στο  Παράτημα  ΙΙ  της
Απόφασης 2007/365/ΕΚ:

1) μιας Μολυσμένης ζώνης μέσα στην οποία επιβεβαιώθηκε η παρουσία του εν λόγω οργανισμού (περιοχή
Καλαμαριάς  -  δύο  κανάριοι  φοίνικες  με  συντεταγμένες  (Χ:0441241  Ψ:  4491919)  και  (Χ:0411245
Ψ:4491917)) η οποία περιλαμβάνει τον Δήμο Καλαμαριάς

2) μιας  ζώνης  Απομόνωσης  σε  απόσταση  τουλάχιστον  10  km από  τη  μολυσμένη  ζώνη,  η  οποία
περιλαμβάνει την παρακάτω περιοχή: 

Το δυτικό όριο της ζώνης Απομόνωσης ξεκινάει από την ακτογραμμή νοτιοανατολικά της Χαλάστρας και
εκτείνεται βορειοδυτικά περνώντας 4 χιλ. νότια της Σίνδου και 1,7 χιλ. νότια της Νέας Μαγνησίας. Στη συνέχεια,
βορειοδυτικά το όριο της ζώνης περνάει  νότια  από τα όρια του οικοδομικού συγκροτήματος  Διαβατών,  και
βόρεια η ζώνη περιλαμβάνει την Ευκαρπία. Βορειοανατολικά το όριο εκτείνεται 3 χιλ. νότια του Καβαλαρίου και
2,7 χιλ. νότια του Αγίου Βασιλείου συμπεριλαμβάνοντας ανατολικά τον Χορτιάτη. Έπειτα, νοτιοανατολικά το όριο
συνεχίζεται 3,8 χιλ.  ανατολικά της Λακκιάς και  2,4 χιλ.  ανατολικά των Βασιλικών.  Το νότιο όριο της ζώνης
Απομόνωσης συναντά την Π.Ε Χαλκιδικής και ενώνεται με τη δική της ζώνη Απομόνωσης.

Τα επίσημα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 6 της Απόφασης 2007/365/ΕΚ και πρέπει να λαμβάνονται
στις οριοθετημένες περιοχές περιλαμβάνουν:

α) κατάλληλα μέτρα με στόχο την εκρίζωση του εν λόγω οργανισμού 

β) εντατική παρακολούθηση για το ενδεχόμενο παρουσίας του εν λόγω οργανισμού, μέσω των ενδεδειγμένων
επιθεωρήσεων.

Η υπηρεσία  μας  έχει  καταρτίσει  σχέδιο  δράσης  για  την  για  την  παρεμπόδιση  της  εξάπλωσης του  R.
ferrugineus το οποίο είναι σε εφαρμογή.

Συνημμένα: Χάρτης οριοθετημένης ζώνης.

                                                                                                                                                                                   

                                                                        Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΆΡΧΗΣ

                                                                        Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ

                                                                        ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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