
                                                                                                                                  

                                                                                                                                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Καλαµάτα  22-06-2016 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ∆/ΝΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

 Αριθ. πρωτ.: 162848/1133 
 
 

Ταχ. ∆/νση :  ∆ιοικητήριο 
Πληροφορίες: Νίκη Μαλαπάνη 
Ταχ. Κώδικας :  24131 
Τηλ. “ΣΥΖΕΥΞΙΣ”: 27213-61424 

                     27213-61426 
FAX : 27210-97433 
E-mail :  
politikiprostasia@na-messinias.gr 

ΠΡΟΣ: 1. Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαµάτας    
    & Γαργαλιάνων 
2.  ∆/νση Αστυνοµίας Μεσσηνίας 
3.  9ο Σύνταγµα Πεζικού 
4.  120 ΠΕΑ 
5.  ∆/νση ∆ασών Μεσσηνίας 
6.  ∆ήµοι Ν. Μεσσηνίας 
 

 ΚΟΙΝ. 1. Περιφέρεια Πελ/σου/Γρ. Περιφερειάρχη 
2. Π.Ε.Μ/Γρ. Αντιπεριφερειάρχη 
3. Περιφερειακή ∆ιοίκηση Π.Υ Πελ/σου 
4. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελ/σου, ∆.    
    Ελλάδας & Ιονίου/∆/νση Π.Π 
5. Περιφέρεια Πελ/σου/∆/νση Π.Π 
6. Εθελοντικές Οργανώσεις 

 
 
ΘΕΜΑ:  ¨Απαγόρευση κυκλοφορίας οχηµάτων και παραµονή εκδροµέων 
                σε εθνικούς δρυµούς, δάση και ευπαθείς περιοχές¨. 

            
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
H ANTIΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  Π.Ε ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ   

Έχοντας υπόψη: 
1.  Τις διατάξεις του Ν.3013/2002 περί «Αναβάθµισης Πολιτικής  Προστασίας και άλλες 

διατάξεις»(ΦΕΚ 102,τευχ.Α). 
     2.  Τις διατάξεις του Π.∆ 131/2010¨Οργανισµός Περιφέρειας Πελοποννήσου.¨(ΦΕΚ 224,τευχ.Α).    
     3. Τα άρθρα 113,114,159,160,186 του Ν. 3852/2010¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της  Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης.¨ 
     4. Ο Ν. 4249/24-03-2014¨Αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος 

και της Γ.Γ.Π.Π, κ.λ.π(ΦΕΚ 73, τευχ. Α).  
5.  Ο Ν. 4325/2015¨Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης-Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και 

Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση, Αποκατάσταση  αδικιών και άλλες διατάξεις¨(ΦΕΚ.47, τευχ. Α) 
 6. Το Π.∆ 575/1980 περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαγιάς περιοχών δασών και 

δασικών εκτάσεων ως επικινδύνων¨(ΦΕΚ157, τευχ. Α) 
 7. Το Π.∆. 24/2015 «Σύσταση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά της Γενικής Γραµµατείας 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων»(ΦΕΚ20. τευχ.Α΄). 
 8. Η Υ.Α 1299/8-4-2003 έγκριση Υπουργού Εσωτερικών του Γ.Σ.Π.Π. µε τη συνθηµατική λέξη 

Ξενοκράτης (ΦΕΚ 423,τευχ.Β΄). 
 9. Το υπ. αριθµ.3515/28-6-2013 «3η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων 

Αναγκών εξαιτίας ∆ασικών Πυρκαγιών, στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας 
µε τη συνθηµατική λέξη «Ξενοκράτης». 

10. Την υπ. αριθµ.80951/27377 (ΦΕΚ3101 Β/2014) απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου 
«Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στους άµεσα εκλεγµένους Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας 
Πελοποννήσου» 

11.Το υπ. αριθµ. πρωτ. 2648/08-04-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & ∆ιοικητικής   
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     Ανασυγκρότησης/ΓΓΠΠ. 
12. Η υπ. αρ. πρωτ.4464/17-06-2016 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών & 

∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης/ΓΓΠΠ ( Α∆Α:Ω4Π∆465ΦΘΕ-ΝΕ1). 
13. Την µε αριθ. πρωτ. 84264/1392/21-06-2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα   
      Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου- ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων περί   
      εξουσιοδότησης  Περιφερειαρχών.   
14. Την µε αριθ. πρωτ.162444/1131/21-06-2016  Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου περί 

εξουσιοδότηση Αντιπεριφερειαρχών. 
15. Το υπ. αριθµ.2934/6-5-2015 έγγραφο της ΓΓΠΠ «Κατευθυντήριες οδηγίες για την   

οργανωµένη αποµάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόµενη ή επικείµενη 
καταστροφή εξαιτίας δασικών πυρκαγιών» (Α∆Α:6ΛΗ846ΦΘΕ-ΝΜΙ). 

16. Την οµόφωνη εισήγηση του Σ.Ο.Π.Π της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας στις 04-05-2016 
        για την αναγκαιότητα επιβολής απαγορευτικών µέτρων σε δασικές περιοχές του Νοµού.     
     

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 Την απαγόρευση της κυκλοφορίας οχηµάτων και την παραµονή εκδροµέων  από 01-07-

2016 µέχρι και 31-10-2016 και καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου, όταν ο δείκτης 
επικινδυνότητας είναι 4 και 5, ως εξής: 

1. Εθνικοί δρυµοί και ευπαθείς περιοχές του ορεινού όγκου του Ταϋγέτου. 
  2. Από Άνω Βέργα µέχρι Προφήτη Ηλία, στο όρος Καλάθι. 
  3. Περιοχή ¨Ρεγκουζενίτσα¨ Ταϋγέτου. 
  4. Ο δρόµος προς Αγιάννη στην Πολιανή του ∆ήµου Καλαµάτας και 
  5. Η περιοχή Αγίου Νικολάου στον Πύργο Μεθώνης και η περιοχή του Προφήτη    
      Ηλία στη ∆.Ε Χιλιοχωρίων (Χανδρινού), ∆ήµου Πύλου-Νέστορος. 
 
Της απαγόρευσης εξαιρούνται οι παρακάτω δρόµοι: 
  α. Εθνική οδός Καλαµάτας  - Σπάρτης  
  β. ∆ιασταυρώσεις Εθνικής Οδού Καλαµάτας – Σπάρτης 
- προς Μενινά  - Περιβολάκια – Ελαιοχώριο – Αράχοβα - Φαραί 
- προς Καρβέλι – Λαδά – Αρτεµισία 
-µέχρι Νεοχώριο 
- µέχρι Νέδουσα 
- από Τουριστικό Περίπτερο µέχρι Αγία Μαρίνα 
γ. Νέδουσα – Αλαγονία – Πηγές – Αρτεµισία 
δ. ∆ιασταύρωση Εθνικής Οδού Καλαµάτας – Αρεόπολης µέχρι Εξωχώριο. 

Επίσης εξαιρούνται οι κάτοικοι των ανωτέρω περιοχών,  οι εργαζόµενοι σε δασικές 
εργασίες στο δάσος του Ταϋγέτου, οι κτηνοτρόφοι καθώς και τα µέλη των 
Εθελοντικών Οργανώσεων. 

 
 6. Απαγορεύεται  η κυκλοφορία οχηµάτων και η παραµονή εκδροµέων κατά το ανωτέρω   
     χρονικό διάστηµα και τις ανωτέρω ώρες στις εξής δασικές περιοχές: 
 α. στον ορεινό όγκο ΜΑΓΚΛΑΒΑΣ (∆ήµοι Μεσσήνης και Πύλου-Νέστορος) 
 β. στις δασικές περιοχές Νέδας, Σκληρού και Κακαλετρίου (∆ήµος Οιχαλίας) 
 γ. στις δασικές περιοχές Μάκραινας – Βούταινας και αυτές που περικλείονται από τα  ∆.∆.  
     Πλατανόβρυσης – Χορεύτρας – Ράδου – Κουτήφαρι – Κεφαλόβρυσου (∆ήµος Μεσσήνης) 
δ. στις δασικές περιοχές ∆ασοχωρίου – Μέλπειας – Αγ. Θεοδώρας (∆ήµος Οιχαλίας)      
ε.  στο δασικό οδικό δίκτυο ∆ασοχωρίου-Καρνασίου πλην του δρόµου που ενώνει το    
    Καρνάσι-∆ασοιχώρι-Άνω Μέλπεια και προς Αγία Θεοδώρα 

 στ. στις δασικές περιοχές Πολιανής και Αρφαρών (∆ήµος Καλαµάτας) 
  ζ. στις δασικές περιοχές Μάλης και η περιοχή του παραλιακού δάσους Ελαίας(∆ήµος    
      Τριφυλίας) 
  η. στις δασικές περιοχές Μεταξάδας, Αγυιάς και Μάλης προς Παλαιό Λουτρό και     
      Φλεσσιάδα (∆ήµος Πύλου-Νέστορος) 
  θ. στις δασικές περιοχές Νέδας(∆ήµος Οιχαλίας), Σιδηροκάστρου και δάσους Πηγαδούλας –  
      Παναγιάς (∆ήµος Τριφυλίας) 
  ι.  στις δασικές περιοχές Μαυροβουνίου – Ζαρναούρας – Χρυσοκελλαριάς (∆ήµος Πύλου- 
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 Νέστορος) 
ια.  στο δάσος της Βασιλικής µε εξαίρεση τους δρόµους προς Εξωχώρι και Παναγιά Γιάτρισσα   
      (∆ήµος ∆υτικής Μάνης) 
 ιβ. στη δασική περιοχή Μαγγανιακού και Μαυροµατίου Ιθώµης (∆ήµος Μεσσήνης) 

   ιγ. στις δασικές περιοχές Σελλά και Καλογερεσίου  (∆ήµος Τριφυλίας) 
   ιδ. στην περιοχή του Λυκόδηµου, και συγκεκριµένα στο δρόµο που οδηγεί στις  κεραίες(∆ήµος  
       Μεσσήνης).    

 
Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται οι ασφαλτοστρωµένοι δρόµοι. 
 

    7.  Απαγορεύεται επίσης σε 24ωρη βάση και για όλο το χρόνο η κυκλοφορία στους 
δρόµους από Εθνική Οδό Καλαµάτας - Σπάρτης προς τη θέση «Μαραθόλακα» του ∆ήµου 
Καλαµάτας µε εξαίρεση τους έχοντες εργασία και τους παρόδιους κτηµατίες. 

 
     8.  Απαγορεύεται η κυκλοφορία στις αγροτικές οδούς ¨Αλιµάκι-Κυπαρισσία¨, ¨Μαύρη Λίµνα-
Φιλιατρά¨ και ¨Αγριλιά Μπάκα-Γαργαλιάνοι¨ που οδηγούν στους ΧΑ∆Α στο ∆ήµο Τριφυλίας. 

    Α. Ενηµερώνονται οι πολίτες ότι, από 01-07-2016 µέχρι 31-10-2016 υπάρχει ενδεχόµενο 
ελέγχου, από εξουσιοδοτηµένα όργανα {Πυροσβεστική - Αστυνοµία - Στρατός – ∆ασαρχείο- 
Πιστοποιηµένες Εθελοντικές Οργανώσεις(σε συνεργασία µε τις προηγούµενες αρχές)} και γι’ 
αυτό  παρακαλούµε για τη συνεργασία τους, ώστε η κοινή αντιπυρική προσπάθεια να στεφθεί 
από επιτυχία. 

 
  Β. Η πραγµατοποίηση πολιτιστικών και θρησκευτικών εκδηλώσεων στις προαναφερόµενες 
περιοχές, κατά την διάρκεια των ωρών απαγόρευσης, απαιτεί ειδική άδεια από την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία και αφού ληφθούν τα µέτρα πυρασφάλειας, που από αυτή κρίνονται 
αναγκαία. 

 
Γ. Επισήµανση: Σύλληψη δράστη (περίπτωση σύλληψης εµπρηστή) ενεργούν οι αρµόδιες 

αρχές(Αστυνοµία-Πυροσβεστική-∆ασαρχείο-κ.λ.π). Οι παραβάτες της απαγόρευσης διώκονται 
και τιµωρούνται σύµφωνα µε το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα. 
 
∆. Παρακαλούνται οι αποδέκτες όπως ενεργήσουν καταλλήλως και σύµφωνα µε την 

αρµοδιότητά τους, για τη σήµανση και τον έλεγχο των προαναφερθεισών περιοχών, καθώς και 
την άµεση ενηµέρωση των κατοίκων. 

           
 Καλούµε τους πολίτες της Μεσσηνίας να συνδράµουν την προσπάθεια των 

Κρατικών Αρχών και των Εθελοντικών Οργανώσεων, για την Αντιπυρική Προστασία 
του Νοµού. 

                                                                
 
 
                                                                      Η Αντιπεριφερειάρχης  

                                       Π.Ε Μεσσηνίας 

 

                                                              Ελένη Αλειφέρη-Καραθανάση 

 

Ε.∆ 
1. Χ.Α 
2. Νίκη Μαλαπάνη 

 
                                                                                                                                                                               
 
 
 
 

ΑΔΑ: 7ΙΦΤ7Λ1-ΥΙΕ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 7ΙΦΤ7Λ1-ΥΙΕ


		2016-06-24T13:51:23+0300
	Athens




