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ΑΔΑ: 67Ψ07Λ7-8ΦΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Τηλέφωνο: 213 2005122/24
Ταχ. Δ/νση: 17ο χιλ. Λ.Μαραθώνος Προς : ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Ταχ.Κώδικας: 153 51  Παλλήνη
E-mail: ant.anatolikis@patt.gov.gr

                       
Α Π Ο Φ Α Σ Η

Εφαρμογή Μέτρου Απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας 
προσώπων και οχημάτων, σε περιοχές NATURA, καθώς και σε δασικά 
οικοσυστήματα, πάρκα και άλση, όπως ορίζονται στις διατάξεις του ν.998/179 
(Α’289), της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής κατά την διάρκεια της Αντιπυρικής 
περιόδου 2022

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

και 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Σ.Ο.Π.Π.

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 129,130,131 του Ν. 4926/20-4-2022 (ΦΕΚ Α’ 82/20-04-2022) Μέρος Ι΄, 

κεφάλαιο Δ΄ -«Επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης 

και Πολιτικής Προστασίας».

2. Τις διατάξεις: 

(α) των άρθρων 5, 11 και 12 του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ 102/1-5-2002, τ. Α).

(β) του άρθρου 25 του Ν.998/1979 (ΦΕΚ 289/29-12-1979, Α’).

(γ) του άρθρου μόνου του Π.Δ. 575/1980 (ΦΕΚ 157/157/09-07-1980, τ. Α)

(δ) των άρθρων 160, 282 και 283 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄   87/7-6-2010).

(ε) την παρ. 1 του αριθ. 112 του Ν.4249/14 (ΦΕΚ 73, τ. Α’).
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3. Την παρ. 1 του άρθρου 59 του Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ Α΄ 200/27-08-1998).

4. Το Ν. 2629/1999 «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 

4530/2018 (ΦΕΚ Α΄ 59/30-3-2018).

5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2902/27-04-2022 (ΑΔΑ: ΨΝΛΔ46ΝΠΙΘ-Μ57) έγγραφο της 

Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με θέμα «Έργα και μέτρα πρόληψης 

για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών- Προπαρασκευαστικές δράσεις 

εμπλεκόμενων φορέων».

6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 380789/4-5-2022 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη 

Ανατολικής Αττικής με θέμα «Παροχή εισήγησης σχετικά με την αναγκαιότητα 

επιβολής του μέτρου απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας 

προσώπων και οχημάτων, σε περιοχές NATURA, καθώς και σε δασικά 

οικοσυστήματα, πάρκα και άλση της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής»

7. Τη δεύτερη ειδική συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας 

Ανατολικής Αττικής (ΣΟΠΠ) που πραγματοποιήθηκε στις 28-04-2022 με αρ. 

πρωτ. 342971/19-04-2022, με τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης, «Τα θέματα που 

αφορούν στην απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων σε δάση και δασικές εκτάσεις 

κατά την θερινή περίοδο 2022», στην οποία τα μέλη του Σ.Ο.Π.Π. συμφώνησαν 

με την εισήγηση του Προέδρου αυτού, Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε.Α.Α. για την 

έκδοση της σχετικής Απόφασης όπως διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις προτάσεις 

που κατατέθηκαν από τους αρμόδιους φορείς.

8. Τη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Ανατολικής 

Αττικής (ΣΟΠΠ) που πραγματοποιήθηκε στις 23-05-2022 με αρ. πρωτ. 

455771/23-05-2022, με θέμα ημερήσιας διάταξης, «Εφαρμογή Μέτρου 

προληπτικής απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε 

Εθνικούς Δρυμούς, Δάση και ευπαθείς περιοχές κατά τη διάρκεια της Αντιπυρικής 

περιόδου 2022», στην οποία τα μέλη του Σ.Ο.Π.Π. συμφώνησαν με την εισήγηση 

του Προέδρου αυτού, Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε.Α.Α. για την έκδοση της σχετικής 

Απόφασης όπως διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις νέες προτάσεις-εισηγήσεις που 

κατατέθηκαν από τους αρμόδιους φορείς που προβλέπει η παρ. 2 του άρθρου 

129 του ν. 4929/2022 (Διοικητές ΔΙ.ΠΥ. Αθηνών και Ανατολικής Αττικής, 

Δασάρχες Καπανδριτίου, Πάρνηθας, Πειραιά, Πεντέλης, Λαυρίου)  κατόπιν του 

υπ. αριθμ. πρωτ. 380789/4-5-2022 έγγραφο του.
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9. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 439293/18-5-2022 (ΦΕΚ Β’ 2478/19-5-2022) Απόφαση του 

Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε χωρικούς 

Αντιπεριφερειάρχες» για την έκδοση απόφασης απαγόρευσης διέλευσης, 

παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων, σε περιοχές NATURA 

καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 29, του Ν. 4926/2022.

10.Το με αριθ. πρωτ. 4578/26-5-2022 (ΑΔΑ:6Ρ7Ψ46ΝΠΙΘ-9ΨΔ) έγγραφο της 

Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με θέμα «Έκδοση ημερήσιου Χάρτη 

Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από την Γ.Γ.Π.Π. κατά την αντιπυρική περίοδο 

2022».

11.Την με αρ. 499022/2-9-2019 (ΥΟΔΔ' 688) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 

«Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Αττικής / Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων».

12.Την αριθμ. πρωτ. 457959/07-07-2020 (ΦΕΚ Β΄ 2763) απόφαση του 

Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ανάθεση και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε 

Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό 

Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής» 

13.Την υπ. αρ. 625207/23-7-2021 (Β΄3353) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με 

θέμα: «Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής»

14.Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 555804/20-09-2019 (ΦΕΚ 3571/τ. Β΄ /25-09-2019 ΑΔΑ: 

69ΑΕ7Λ7-40Ι) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής που τροποποιεί και 

συμπληρώνει την υπ’ αριθμ. 499022/02-09-2019 Απόφαση για μεταβίβαση 

αρμοδιότητας συγκρότησης ΣΟΠΠ στον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας 

και Περιβάλλοντος

15.Το με αρ. πρωτ.8797/06.12.2019 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. «4η Έκδοση του Γενικού 

Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την 

κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ», στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής 

Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης»

16.Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. πρωτ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφασης του 

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/11-05-2018) 

«Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
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Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής»

17.Το με αρ. πρωτ. 603403/08-10-2019 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής 

Προστασίας με θέμα «Συγκρότηση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής 

Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής»

18.Την υπ’ αριθμ. 232/2019 απόφαση της 20ης συνεδρίασης του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Αττικής (ΑΔΑ: Ω8ΜΚ7Λ7-ΙΒΘ) που πραγματοποιήθηκε την 18η 

Σεπτεμβρίου 2019, με την οποία ορίζονται εκπρόσωποι του Περιφερειακού 

Συμβουλίου στα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών 

Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής

19.Την υπ’ αριθμ. 7575/18-10-2016 (ΦΕΚ 3591/ τ. Β΄ /2016 ΑΔΑ: 6ΖΞΖ465ΦΘΕ-

ΚΜΤ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης «Ρυθμίσεις λειτουργίας Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής 

Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της 

Χώρας

20.Τη με αριθμ. πρωτ. 3752/25-05-2018 (ΑΔΑ ΩΞΧΦ465ΧΘ7-ΣΚΗ) εγκύκλιο της 

Γ.Γ.Π.Π. με θέμα «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση 

κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών» και ειδικότερα την παράγραφο 1.12 

(προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας)

21.Η υπ’ αριθμ. 590499/21 ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 449770/03-06-2021 

απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

22.Το υπ’ αριθμ. 316664/11-4-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας 

με θέμα «Επικαιροποίηση οδών προς εφαρμογή του μέτρου προληπτικής 

απαγόρευσης κυκλοφορίας»

23.Το με αριθ. πρωτ. 48695/13-4-2022 έγγραφο του Δασαρχείου Πεντέλης, για 

επικαιροποίηση οδών.

24.Το με αριθ. πρωτ. 49826/14-4-2022 έγγραφο του Δασαρχείου Λαυρίου, για 

επικαιροποίηση οδών.

25.Το υπ’ αριθμ. πρωτ, 50290/15-4-2022 έγγραφο του Δασαρχείου Πειραιά, για 

επικαιροποίηση οδών.
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26.Το με αριθ. πρωτ. 51624/18-4-2022 έγγραφο του Δασαρχείου Πάρνηθας για 

επικαιροποίηση οδών.

27.Το με αριθ. πρωτ. 6730/19-4-2022 έγγραφο του Δήμου Σαρωνικού, για 

επικαιροποίηση οδών.

28.Το με αριθ. πρωτ. 4783/19-4-2022 έγγραφο της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών 

Πάρκων Πάρνηθας  Σχινιά και Προστατεύομενων περιοχών Σαρωνικού Κόλπου, 

για επικαιροποίηση οδών.

29.Το με αριθ. πρωτ. 5310/8/52-ξη/20-4-2022 έγγραφο του Α΄ Τμήματος Τροχαίας 

Νοτιοανατολικής Αττικής, για επικαιροποίηση οδών.

30.Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 347/Φ. 702.15/20-4-2022 έγγραφο της Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας Ν. Μάκρης, για επικαιροποίηση οδών. 

31.Το με αριθ. πρωτ. 7013/26-4-2022 έγγραφο του Δήμου Ραφήνας -Πικερμίου, για 

επικαιροποίηση οδών. 

32.Το με αρ. πρωτ. 11246/26-4-2022 έγγραφο του Δήμου Διονύσου, για 

επικαιροποίηση οδών.

33.Το υπ’ αριθμ. 498/Φ. 702.15/26/4/2022 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 

Λαυρίου, για επικαιροποιηση οδών.

34.Το με αριθ. πρωτ. 5310/8/25-ιζ/29-4-2022 έγγραφο του Α΄ Τμήματος Τροχαίας 

Βορειοανατολικής Αττικής, για επικαιροποίηση οδών.

35.Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 12649/6-5-2022 έγγραφο του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας, για 

επικαιροποίηση οδών και το από 1-6-2022 email της υπηρεσίας με διευκρινήσεις.

36.Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 57711/5-5-2022 έγγραφο του Δασαρχείου Πειραιά, σχετικά 

με την αναγκαιότητα επιβολής του μέτρου απαγόρευσης σε περιοχές NATURA 

καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση.

37.Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 59146/9-5-2022 έγγραφο του Δασαρχείου Καπανδριτίου, 

σχετικά με την αναγκαιότητα επιβολής του μέτρου απαγόρευσης σε περιοχές 

NATURA καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση.

38.Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18139/10-5-2022 έγγραφο του Δήμου Βάρης Βούλας 

Βουλιαγμένης, σχετικά με την αναγκαιότητα επιβολής του μέτρου απαγόρευσης 

σε περιοχές NATURA καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση.



Σελίδα 6 από 29

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 629896a82b1cceec6f9dd1fb στις 02/06/22 14:05
Σελίδα 6 από 29

39.Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 60492/10-5-2022 έγγραφο του Δασαρχείου Λαυρίου, σχετικά 

με την αναγκαιότητα επιβολής του μέτρου απαγόρευσης σε περιοχές NATURA 

καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση.

40.Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 9063/10-5-2022 έγγραφο του Δήμου Μαραθώνα, σχετικά με 

την αναγκαιότητα επιβολής του μέτρου απαγόρευσης σε περιοχές NATURA 

καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση.

41.Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7463/11-5-2022 έγγραφο του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, 

σχετικά με την αναγκαιότητα επιβολής του μέτρου απαγόρευσης σε περιοχές 

NATURA καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση.

42.Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7797/11-5-2022 έγγραφο του Δήμου Σαρωνικού, σχετικά με 

την αναγκαιότητα επιβολής του μέτρου απαγόρευσης σε περιοχές NATURA 

καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση.

43.Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 66638/23-5-2022 έγγραφο του Δασαρχείου Πάρνηθας, 

σχετικά με την αναγκαιότητα επιβολής του μέτρου απαγόρευσης σε περιοχές 

NATURA καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση.

44.Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 67857/24-5-2022 έγγραφο του Δασαρχείου Λαυρίου, σχετικά 

με την αναγκαιότητα επιβολής του μέτρου απαγόρευσης σε περιοχές NATURA 

καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση.

45.Το υπ’ αριθμ. 67812/24-5-2022 έγγραφο του Δασαρχείου Πειραιά, σχετικά με την 

αναγκαιότητα επιβολής του μέτρου απαγόρευσης σε περιοχές NATURA καθώς 

και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση.

46.Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 67679/24-5-2022 έγγραφο του Δασαρχείου Πεντέλης, 

σχετικά με την αναγκαιότητα επιβολής του μέτρου απαγόρευσης σε περιοχές 

NATURA καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση.

47.Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 987/Φ.702.15/25-5-2022 έγγραφο Διεύθυνσης 

Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής, σχετικά με την αναγκαιότητα 

επιβολής του μέτρου απαγόρευσης σε περιοχές NATURA καθώς και σε δασικά 

οικοσυστήματα, πάρκα και άλση.

48.Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 9715/Φ.702.15/25-5-2022 έγγραφο της ΠΕ. ΠΥ.Δ Αττικής 

Διοίκηση Π.Υ. Αθηνών, σχετικά με την αναγκαιότητα επιβολής του μέτρου 
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απαγόρευσης σε περιοχές NATURA καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα 

και άλση.

49.Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 21508/31-5-2022 ορθή επανάληψη έγγραφο του δήμου 

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, σχετικά με την αναγκαιότητα επιβολής του μέτρου 

απαγόρευσης σε περιοχές NATURA καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα 

και άλση.

50.Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 71885/31-5-2022 έγγραφο του Δασαρχείου Πειραιά, σχετικά 

με την αναγκαιότητα επιβολής του μέτρου απαγόρευσης σε περιοχές NATURA 

καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση.

51.Το από 31-5-2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Δασαρχείου Πεντέλης, 

σχετικά με την περιοχή Οχυρό και Ντράφι-Βαλανάρι στο δήμο Ραφήνας- 

Πικερμίου, σχετικά με την αναγκαιότητα επιβολής του μέτρου απαγόρευσης σε 

περιοχές NATURA καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση.

52.Το από 31-5-2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΔΙ. ΠΥ. Αθηνών για 

την περιοχή Λυκόρεμα-Βαλανάρης σχετικά με την αναγκαιότητα επιβολής του 

μέτρου απαγόρευσης σε περιοχές NATURA καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, 

πάρκα και άλση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την εφαρμογή του Μέτρου απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας 

προσώπων και οχημάτων, σε περιοχές NATURA, καθώς και σε δασικά 

οικοσυστήματα, πάρκα και άλση (όπως ορίζονται στις διατάξεις του ν.998/1979 

(Α’289)) της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής κατά τη διάρκεια της Αντιπυρικής περιόδου 

2022, προς αποτροπή κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, τις ημέρες εκείνες 

που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης 

Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, είναι 

κατηγορίας 3 (υψηλή), κατηγορίας 4 (πολύ υψηλή) ή κατηγορίας 5 (κατάσταση 

συναγερμού) στις οδούς-περιοχές όπως αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω.

Η απαγόρευση αφορά στην ημέρα πρόβλεψης και ενεργοποιείται άμεσα σε κάθε 

περίπτωση που εκδίδεται από το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας 

ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα για πρόβλεψη κινδύνου από πολύ υψηλή (κατηγορία 
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4) έως κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5) σε εφαρμογή του άρθρου 2 παρ. 4α του 

Ν. 3013/2002 και από πρόβλεψη κινδύνου υψηλή (κατηγορία 3), σε εφαρμογή του 

άρθρου 129 παρ. 1 του Ν. 4926/2022 και  κοινοποιείται στους δήμους με ευθύνη των 

Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διευθύνσεων. 

Επισημαίνεται ότι ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς δημοσιεύεται 

στην αρχική σελίδα του ιστότοπου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 

(www.civilprotection.gr).

Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται χάρτης με τις οδούς-περιοχές της 

Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής όπου εφαρμόζεται η απαγόρευση 

κυκλοφορίας (σύμφωνα με τα στοιχεία που μας διαβιβάστηκαν από τους αρμόδιους 

φορείς). Ο χάρτης αυτός σε πλήρη ανάλυση είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της 

Περιφέρειας Αττικής (www.patt.gov.gr).

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4926/2022:

Η ανωτέρω απαγορεύσεις δεν καταλαμβάνουν πρόσωπα που κατοικούν ή 

εργάζονται στις περιοχές που αναφέρονται στον πίνακα, αποκλειστικά για τη 

μετακίνησή τους από και προς την κατοικία ή την εργασία τους, καθώς και πρόσωπα 

που μετακινούνται εντός του οδικού δικτύου, με την επιφύλαξη της δυνατότητας 

επιβολής του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας και σε τμήματα του δικτύου 

αυτού από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Για κάθε παράβαση της απαγόρευσης της παρούσας απόφασης επιβάλλεται 

διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.

Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση εφαρμογής της απόφασης απαγόρευσης και τη 

βεβαίωση του προστίμου, ορίζονται τα αρμόδια όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας, 

του Πυροσβεστικού Σώματος, της Δασικής Υπηρεσίας και της Δημοτικής Αστυνομίας.

Παρακαλούνται οι αποδέκτες να ενεργήσουν καταλλήλως και αναλόγως με την 
αρμοδιότητά τους για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης με την 
κατάλληλη σήμανση των οδών και με τον έλεγχο εφαρμογής του μέτρου στις 
αναφερόμενες περιοχές/οδούς, καθώς και για τη σχετική ενημέρωση των 
κατοίκων.
Σε περίπτωση υποβολής νέων στοιχείων θα γίνει επικαιροποίηση της παρούσας 

απόφασης.                                                              

http://www.civilprotection.gr/
http://www.patt.gov.gr/
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Λίστα οδών & περιοχών προς απαγόρευση κυκλοφορίας 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 (ΥΨΗΛΗ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 (ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ)

1. Όλοι οι δρόμοι των εθνικών δρυμών Πάρνηθας και Σουνίου (Κατηγορία 4 & 5)

2. Το «Πευκοδάσος Σχινιά», η «παραλία του Σχινιά», ο δρόμος που διέρχεται 

μπροστά από το δάσος (τμήμα Λεωφόρου Σχινιά), όπως και η οδός 

Κωνσταντινουπόλεως (Κατηγορία 4 & 5)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

1. Οι Εσωτερικοί δασικοί δρόμοι της περιοχής Μετόχι Πάρνηθας                     

(Κατηγορία 4 & 5)
2. Η οδός Πάρνηθας από το τελεφερίκ και πάνω (Κατηγορία 4 & 5)
3. Η οδός Αγ. Μερκουρίου από το εξοχικό κέντρο «Θέα» και πάνω με εξαίρεση τους 

κατοίκους της Ιπποκρατείου Πολιτείας (Κατηγορία 4 & 5)
4. Η οδός Παναγίας Ντάρτιζας προς την Ιερά Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου 

(Κατηγορία 4 & 5)
5. Η οδός από την Ιερά Μονή «Ντάρδιζας» ως τη «Βασομηχανική» 

      (Κατηγορία 3, 4 & 5)
6. Η Συμβολή των οδών «Αγίας Παρασκευής και Αετόπετρας» στη Δ.Ε Αχαρνών 

(Κατηγορία 3, 4 & 5)

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Στους δρόμους της Δημοτικής Ενότητας Βούλας 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΥΚΩΤΟ
1. Από οδό Κανελλοπούλου έως Λόφο Τασσιανής (Κατηγορία 3, 4 & 5)
2. Από την συμβολή των οδών Γλυνού και Στρατή Δεληγιαννάκη, μπάρες έως 
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4. Στον Αγ. Κωνσταντίνο, ο δασικός δρόμος κοντά στις μπαρουταποθήκες πλησίον 

κτήμα Ζαγουρή (Κατηγορία 4 & 5)
5. Στον Αγ. Κωνσταντίνο - βουνό «Κιτσίου», ο δασικός δρόμος δεξιά αντιπυρική 

ζώνης (Κατηγορία 4 & 5)
6. Τον δασικό δρόμο από Άγιο Κωνσταντίνο προς Λεγραινά (Κατηγορία 4 & 5)
7. Το δρόμο Καμάριζας Σουνίου στον Εθνικό Δρυμό στη θέση «Βίλλα Κανέλλου» 

(Κατηγορία 4 & 5)
8. Από τη Ζ΄ εξοχική Κατασκήνωση Διονύσου Κερατέας προς Μοναστήρι 

Μεταμόρφωσης στο Δάσος Κουβαρά και αντιστρόφως (Κατηγορία 4 & 5)
9. Από τη Ζ΄ εξοχική Κατασκήνωση Διονύσου Κερατέας προς Τσουργκέλι και 

γυναικείο Μοναστήρι Παναγίας Πευκοβουνογιάτρισσας στην Κακή Θάλασσα 

Κερατέας και αντιστρόφως (Κατηγορία 4 & 5)
10.Η οδός Αγίας Σκέπης, στην συμβολή των οδών Ανθυποσμηναγού Βασιλείου 

Φιλίππου και Αγίας Σκέπης (Κατηγορία 4 & 5)
11.Η Λεωφόρος Νάτο Κερατέας, 1300μ. μετά τη συμβολή με την οδό Αριστοτέλη 

Μπότση (Κατηγορία 4 & 5)
12.Περιοχή Κερατέας από Στουργέλι έως Οικισμός Διόνυσος πριν τις παιδικές 

κατασκηνώσεις  (Κατηγορία 3, 4 & 5)
13.Παραλιακή Λεωφόρο, θέση «Άσπρο Λιθάρι» μετά την ταβέρνα «Σταμάτης» έως 

την εκκλησία Αγία Βαρβάρα (Κατηγορία 3, 4 & 5)
14.Παραλιακή Λεωφόρο, θέση «Άσπρο Λιθάρι» μετά την ταβέρνα «Σταμάτης» έως 

διασταύρωση ασφαλτόδρομου «ΚΑΜΑΡΙΖΗΣ-ΣΟΥΝΙΟΥ» (Κατηγορία 3, 4 & 5)

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

1. Στους δρόμους επάνω από τα θερμοκήπια του Μαραθώνα (περιοχή Βρανά), 

που οδηγούν προς Σταμάτα και Αγριλίκι (Κατηγορία 4 & 5)
2. Στο πευκοδάσος του Σχινιά του Δήμου Μαραθώνος (Κατηγορία 4 & 5)
3. Στο δρόμο Άνω Σούλι - Προφήτη Ηλία (Κατηγορία 5)
4. Στον οικισμό Προβάλινθο προς Λύρειο Ίδρυμα και Άγιο Πέτρο (περιοχή Ν. 

Βουτζα) (Κατηγορία 4 & 5)
5. Σταθμό Μεταφόρτωσης προς φράγμα Ραπεντσώνας (Ανατολή Ν. Μάκρης) 

(Κατηγορία 4 & 5)
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        Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής

                                                                                         και 

                                                                        Πρόεδρος του Σ.Ο.Π.Π 

                                                      

                                                                          Αθανάσιος Αυγερινός
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