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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο – Βόλος 

Τ.Κ.: 380 01 

Τηλ. 24213 52464 

 

 

Βόλος, 03-08-2021 

Αριθμ. πρωτ.304149 

 

ΠΡΟΣ: Μέλη του Σ.Ο.Π.Π.   

 
Κοινοποίηση 

1.Γενική Γραμματεία Πολιτικής 

Προστασίας 

2.Περιφερειάρχη Θεσσαλίας 

3.Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής 

Προστασίας Περιφέρειας Θεσσαλίας 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ 

ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

 
Σε συνέχεια της αριθμ. 301986/02-08-2021 Απόφασης μας για προληπτική απαγόρευση    

κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε δάση και περιοχές ειδικής 

προστασίας της ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων και του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς 

που εξέδωσε η Γ.Γ.Π.Π., σύμφωνα με τον οποίο ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι στο 

βαθμό 4 (ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΣ) για τον νομό Μαγνησίας  

αποφασίζουμε: 
την άμεση τήρηση της  εφαρμογής του ανωτέρω μέτρου καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου 
(από 00:00 έως και 24:00 )  ιδιαίτερα και για τις δασικές εκτάσεις του νομού Μαγνησίας  για 
αύριο Τετάρτη 04 Αυγούστου 2021 
 

Επισημαίνεται ότι ο σχετικός χάρτης πρόβλεψης κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς 

δημοσιεύεται στην αρχική σελίδα ιστοτόπου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας (www.civilprotection.gr). 
 

Επιπλέον, σύμφωνα με απόφαση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη επισυνάπτονται 

αντίστοιχα δασικοί χάρτες  με τις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και 

Σποράδων, όπου εφαρμόζεται η απαγόρευση κυκλοφορίας. 

Οι  χάρτες σε πλήρη ανάλυση είναι αναρτημένοι  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 ή ασχολούνται με τη συντήρηση-

καθαρισμό ή λοιπές εργασίες των παραπάνω αναφερόμενων περιοχών 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», σε κάθε περίπτωση, αποσκοπεί στην προστασία του φυσικού και δασικού 

περιβάλλοντος, αλλά και της ίδιας της ανθρώπινης ζωής 
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Παρακαλούνται οι αποδέκτες να ενεργήσουν καταλλήλως και 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. 
 
 

   Η Αντιπεριφερειάρχης 

 

                        Δωροθέα Κολυνδρίνη 
 


