ΑΔΑ: ΩΞΠΜ7ΛΛ-Δ5Ε
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.08.10 15:40:28
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Θεσσαλονίκη, 10 Αυγούστου 2019
Αρ. Πρωτ.:ΦΦΚ/509471(3483)

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ταχ. ∆/νση:
Τ.Κ.
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο :
Fax:
e-mail :

ΘΕΜΑ :

Βασ. Όλγας 198
541 10
Α. Κουρούδη
2313/319.733
2313/319.784
ppro@pkm.gov.gr

ΠΡΟΣ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ

ΚΟΙΝ.:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Απαγόρευση κυκλοφορίας στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις του άρθρου 25 και 36 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας»,

2.

Το Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α) «Αναβάθµιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α),

3.

Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»,

4.

Το Π.∆. 575/1980 (ΦΕΚ 157/Α), «Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαισθήτων εις πυρκαϊάς περιοχών δασών και δασικών εκτάσεων
ως επικινδύνων»,

5.

Το Π.∆. 133/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/Α), όπως τροποποιήθηκε µε τις υπ' αριθµ.
81320 και 77909 / 01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης
(ΦΕΚ. 4302./τ.Β/30-12-2016), µε τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισµού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
(π.δ. 133/2010, ΦΕΚ 226/τ.Α/27-12-2010),

6.

Την υπ’ αριθµό 9752/2014 (03.06.2014) Απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης Περί Ανακήρυξης του
Περιφερειάρχη ΠΚΜ, των Αντιπεριφερειαρχών Περιφερειακών Ενοτήτων και των Περιφερειακών Συµβούλων για την περίοδο
1/9/2014 έως 31/8/2019,

7.

Την υπ' αριθµ. οικ. 30110/385/27.01.2017(ΦΕΚ 390/Β΄/10-02-2017) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας µε
θέµα «Μεταβίβαση συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραµµατέα και στους Προϊσταµένους Γενικών
∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων, Τµηµάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»,

8.

Το υπ. αριθµ. Α.Π. 3752/25.05.2018 (Α∆Α:ΩΞΧΦ465ΧΘ7–ΣΚΗ) εγγράφου της ΓΓΠΠ µε θέµα «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής
Προστασίας για την αντιµετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών πργ. 1.12 »,

9.

Την υπ’ αριθµ. Α.Π.3946/27.05.2019 (Α∆Α:ΩΕΣ∆46ΜΚ6Π-ΜΝ∆) έγγραφο της ΓΓΠΠ/∆νση Σχεδιασµού & Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, µε θέµα «Έκδοση ηµερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από την Γ.Γ.Π.Π. κατά την αντιπυρική
περίοδο 2019»,
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10. Την µε Α.Π. 4397/19.06.2019 (Α∆Α:ΨΛ2Φ46ΜΚ6Π-ΠΨ2) Απόφαση της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη,
11. Την µε Α.Π.368/19.06.2019 (Α∆Α:Ω19ΩΟΡ1Υ-ΖΞΘ) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας –

Θράκης,
12. Την µε Α.Π. ΦΦΚ/389088(2432)/19.06.2019 (Α∆Α: 7Χ557ΛΛ-ΡΝΟ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, µε την

οποία δίνει εντολή στους Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων, να συγκαλούν τα ΣΟΠΠ των Π.Ε. αρµοδιότητας
τους, προκειµένου να αποφασίζουν για την εφαρµογή του µέτρου της απαγόρευση κυκλοφορίας οχηµάτων και παραµονής εκδροµέων σε Εθνικούς ∆ρυµούς, ∆άση 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 καθορίζονται στις ανωτέρω συνεδριάσεις των ΣΟΠΠ των Π.Ε. και
δύναται να ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2019,
13. Την Απόφαση του ΣΟΠΠ Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης µε θέµα «Σχεδιασµός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας

για την αντιµετώπιση κινδύνων λόγω δασικών Πυρκαγιών αντιπυρικής περιόδου 2019», σύµφωνα µε την οποία «κάθε φορά
που δείκτης του ηµερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, ανεβαίνει στο 4 ή στο 5, ή στο 3 παρουσία ισχυρών ανέµων (> 5 µποφόρ), και για όλο το διάστηµα που είναι σε ισχύ, καθ’ όλη την διάρκεια της Αντιπυρικής περιόδου 2017, να ενεργοποιείται η εφαρµογή του µέτρου απαγόρευσης κυκλοφορίας οχηµάτων και παραµονής εκδροµέων σε δάση και ευπαθείς
περιοχές και ειδικότερα στο περιαστικό δάσους του Σεϊχ Σου, µετά από σχετική Απόφαση του Περιφερειάρχη ή της Αντιπεριφερειάρχη ΜΕΘ»,
14. Έκτακτη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, στην οποία συµµετείχαν οι αρ-

µόδιοι φορείς, κατά την οποία προτάθηκε ως επιπλέον πρόσθετο µέτρο πρόληψης και ετοιµότητας λόγω υψηλού κινδύνου
πυρκαγιάς η απαγόρευση κυκλοφορίας στο περιαστικό δάσος του Σειχ Σου,
15. Το υπ’ αριθµό πρωτ. 16100 Φ.702.15/10.08.2019 έγγραφο της ∆.Π.Υ. Ν. Θεσ/νίκης, µε θέµα «Απαγόρευση Κυκλοφορίας στο

περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης», µε το οποίο προτείνεται η εφαρµογή του µέτρου απαγόρευσης κυκλοφορίας στο Περιαστικό ∆άσος Σειχ Σου κατά της ηµεροµηνίες από σήµερα Σάββατο 10.08.2019 και ώρα 14.00 µέχρι την Τρίτη
13.08.2019 και ώρα 07:30,
16. Το υπ’ αριθµό 3729/10.08.2019 έγγραφο της ΓΓΠΠ µε τίτλο «∆ιαβίβαση Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς - Λήψη µέ-

τρων λόγω Ακραίου Κινδύνου Πυρκαγιάς» και τον συνηµµένο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για την 11/08/2019
17. Το υπ’ αριθµό 3727/10.08.2019 έγγραφο της ΓΓΠΠ µε τίτλο «Πρόγνωση Καιρικών Φαινοµένων» και το συνηµµένο ∆ελτίο

Πρόγνωσης Καιρού της Ε.Μ.Υ./Ε.Μ.Κ. 10-08-2019/13:00 αναφορικά µε τα καιρικά φαινόµενα που προβλέπεται να σηµειωθούν στην περιοχή µας, την Κυριακή 11-08-2019.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α.

Την απαγόρευση της κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους, στο τµήµα του Περιαστικού ∆άσους Θεσσαλονίκης (Σειχ-Σου), που περικλείεται από την Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, την Επαρχιακή Οδό Πεύκων – Ασβεστοχωρίου - Εξοχής και την Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Πανοράµατος – Χορτιάτη, από σήµερα Σάββατο 10.08.2019
και ώρα 14.00µµ µέχρι την Τρίτη 13.08.2019 και ώρα 07:30πµ.

Β.

Για την εφαρµογή του µέτρου αποδεχόµαστε τον σχεδιασµό της ∆ιοίκησης Π.Υ. Θεσσαλονίκης ως κάτωθι:
Ορίζονται δεκαέξι (16) σηµεία ελέγχου και απαγόρευσης εισόδου, ως εξής:

Από την ΕΛ.ΑΣ:
•

Στην διασταύρωση της οδού Ελαιώνων µε την 17η Νοεµβρίου, πλησίον του υδροστοµίου (η είσοδος θα επιτρέπεται µόνο στους κατοίκους
της περιοχής)

•

Έµπροσθεν του αναψυκτήριου «Λόφος» µε απαγόρευση της εισόδου εντός του περιαστικού

•

Στην συµβολή των οδών Εµµανουήλ Παππά (Ασβεστοχώρι) µε την δασική οδό Φιλίππειο-Εξοχή

•

Στα Συµµαχικά Κοιµητήρια (έξοδο προς χωριό Εξοχή)
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•

Στην διασταύρωση Εξοχής (έξοδο χωριού) προς Ξενοδοχείο «Φιλίππειο»

Από την Πυροσβεστική Υπηρεσία:
•

Στην συµβολή της οδού Ανθέων µε το δρόµο προς Φιλίππειο-Εξοχή στο Επταπύργιο, έµπροσθεν γηπέδου Κεραυνού (η είσοδος θα επιτρέπεται µόνο στους πολίτες που κατευθύνονται στο ξενοδοχείο «Φιλίππειο») (2/30)

•

Στην είσοδο του δασικού δρόµου που βρίσκεται επί της οδού Νεαπόλεως-Ρετζικίου, αµέσως µετά τον κόµβο Κ6 Νεαπόλεως
της Περιφερειακής οδού και δεξιά (πρώην Πορσελάνα) (2/20)

•

Θέατρο ∆άσους (1/20)

•

Στην είσοδο του δασικού δρόµου παραπλεύρως του Π.Κ. Κέδρινου Λόφου (Λυόµενο) (1/30)

•

Επί της αερογέφυρας της περιφερειακής οδού στην προέκταση της οδού Χρ.Περραιβού προς το δάσος, στην Άνω Τούµπα
(3/20)

Με την χρήση φραγµών - εµποδίων:
•

Στην είσοδο του δασικού δρόµου προς τον Λόφο Αντωνιάδη έξοδος κόµβου Νεάπολης (100 µ. µετά το φανάρι του κόµβου µε
κατεύθυνση ανατολικά στην περιφερειακή)

•

Στο δασικό δρόµο που βρίσκεται δεξιά στην έξοδο της αερογέφυρας Κατσιµίδου (προς τα δυτικά ) προς την περιφερειακή οδό
στον κόµβο Κ8 Τριανδρίας

•

Στην είσοδο του δασικού δρόµου που βρίσκεται στην προέκταση της οδού ∆ιαγόρα στο Κρυονέρι Άνω Τούµπα, πάνω από την περιφερειακή οδό, προς το χώρο αναψυχής

•

Στην είσοδο του δασικού δρόµου που βρίσκεται 200 µέτρα πριν τον κόµβο Τούµπας επί της Περιφερειακής οδού, µε κατεύθυνση από
Ανατολικά προς ∆υτικά

•

Πλησίον της εισόδου της Κλινικής ‘’Άγιος Λουκάς’’

•

Στην είσοδο του δασικού δρόµου που βρίσκεται έναντι στρατοπέδου «Παπαπασχάλη» στο Πανόραµα

Όλα τα σηµεία ελέγχου οχηµάτων και πεζών θα βρίσκονται στην είσοδο του δάσους και στην συµβολή των δασικών δρόµων µε
τους αντίστοιχους επαρχιακούς και της περιφερειακής οδού.
Αποµάκρυνση όλων των ευρισκοµένων στο δάσος από τα περιπολικά οχήµατα του Π.Σ. και ΕΛ.ΑΣ., εκτός των µελών εθελοντικών
οργανώσεων (πεζών ή εποχούµενων), που συµµετέχουν στην πυροπροστασία του Περιαστικού ∆άσους Θεσ/νίκης, κατόπιν έγκρισης της ∆.Π.Υ.Ν. Θεσσαλονίκης.
Καταγραφή των πινακίδων κυκλοφορίας όλων των οχηµάτων που κινούνται στο δάσος.
Το ∆ασαρχείο Θεσσαλονίκης παρακαλείται όπως ενισχύσει την παραπάνω δράση, µε δικό της περίπολο, µε σκοπό την άσκηση
ελέγχου σε οχήµατα και οδηγούς, εντός του περιαστικού δάσους κατά την απαγόρευση.
Οι Εθελοντικές Οργανώσεις της ΓΓΠΠ που συµµετέχουν στο σχεδιασµό και δράσεις για την συµπληρωµατική επιτήρηση των δασών της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, αντιπυρικής περιόδου 2019, όπως τεθούν σε αυξηµένη ετοιµότητα µε εντατικοποίηση των περιπολιών τους στους τοµείς ευθύνης τους, σύµφωνα και µε την Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. µε Α.Π.
ΦΦΚ/323811(2005)/22.05.2019.
Οι ∆ήµοι της Π.Ε. Θεσ/νικης όπως ενισχύσουν το έργο της ∆.Π.Υ.Ν.Θ. σύµφωνα µε το ΦΦΚ/οικ./361403/2262/07-06-2019 έγγραφο Τµήµατος Π.Π. Μ.Ε.Θ.
Οι ∆ήµοι της Π.Ε. Θεσ/νίκης, που έχουν δασικές εκτάσεις στα όρια ευθύνης τους, σύµφωνα και µε το παραπάνω σχετικό, παρακαλούµε όπως προβούν στη λήψη όλων των απαιτούµενων προληπτικών µέτρων.
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Γ. Η εφαρµογή της Απόφασης ανατίθεται στην Γ.Α.∆.Θ. και στην ∆.Π.Υ.Ν.Θ.
∆. Οι παραβάτες της Απόφασης τιµωρούνται σύµφωνα µε το άρθρο 458 Π.Κ., εάν δεν συντρέχει περίπτωση βαρύτερης αξιόποινης
πράξης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Γραφ. Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θεσσαλονίκης
Αυτοτελής ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας ΠΚΜ
Προϊστ. Α∆ΠΠ/ΠΚΜ
Θεµατικός Φάκελος
Χρονολογικό Αρχείο
Αρµόδιος Υπάλληλος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΛΙ∆ΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΡΟΥΔΗ
Π.Ε. Μηχανικών με Α' β
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ:
1.

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2.

ΓΕΝ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3.

∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

4.

∆ΗΜΑΡΧΟΙ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

5.

ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΗΜΩΝ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

6.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ∆ΑΣΩΝ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ:
1.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Γραφ. Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας

2.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Γραφ. Περιφερειάρχη Κ.Μ.
Γραφ. Εκτελεστικού Γραµµατέα Κ.Μ.
Γεν. ∆/νση Προγραµµατισµού Υποδοµών
∆ΤΕ ΠΚΜ
∆ΤΕ Π.Ε.
Υ/∆ΤΕ Μ.Ε. Θεσσαλονίκης
Γραφείο Τύπου ΠΚΜ

3.

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Α∆ΜΘ

4.

Γ’ Σ.Σ. / 3Ο ΕΓ
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