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ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 66,78, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 114 του ΝΔ. 86/69 

(ΦΕΚ 7/τ.Α΄7/18-1-1969) "περί Δασικού Κώδικος" όπως μερικά απ' αυτά τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν απ' τις διατάξεις του Ν.Δ. 996/30-9-1971 (ΦΕΚ 192/τ.Α΄/6-10-1971) και το 
άρθρο 23 του Ν.998/79  όπως προστέθηκε με την παρ.13 του άρθρου 38 του Ν.1845/1989.

2. Το άρθρο 13 παρ.4 (α) και (β) του Νόμου 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 και του άρθρου 7 του Ν.4042/2012 περί ποινικής προστασίας του 

περιβάλλοντος όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 544/78 (ΦΕΚ 544 τ.Δ' /20-10-78) "περί καθορισμού ζωνών 

ρυθμίσεως και προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού".
5.  Τις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 21, 23, 25, 29, 36, 38, 41, 42, 45, 67α, 69, 70, 71 και λοιπών 

άρθρων του Ν.998/79 "περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της 
Χώρας" όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

6.  Το άρθρο 38 του Ν.1845/1989.
7. Τις με αριθ. 58060/1103/14-4-54 και 17369/299/31-5-56 Αποφάσεις Υπουργού Γεωργίας και 

τις ΥΓ 312486/5-6-72 και ΥΓ 316809/23-2-73 Αποφάσεις Νομαρχίας Αττικής με τις οποίες 
παραχωρήθηκε στη Φιλοδασική Ένωση Αθηνών για αναδάσωση έκταση: (α) οριστικά με τις 
αριθμ. 58060/1103/14-4-54 και αριθμ. 17369/299/31-1-56 αποφάσεις Υπ. Γεωργίας & (β) κατά 
χρήση με τις αριθμ. 312486/5-6-72, 315058/13-7-72 & 316809/72/23-1-73 αποφάσεις 
Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 91/74 (ΦΕΚ 31 τ.Α' /6-2-74) "περί κηρύξεως της παραχωρηθείσης προς 
αναδάσωσιν εις την Φιλοδασικήν  Ένωσιν Αθηνών δασικής εκτάσεως περιοχής Καισαριανής 
ως Αισθητικόν Δάσος".

9. Την με αριθ. 66618/4483/11-6-74 Αποφ. Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ 711/ τ.B΄/17-7-74) "περί 
λήψεως μέτρων προστασίας του Αισθητικού Δάσους Καισαριανής Αττικής".

10.Την Υ.Α. 38070/1972/06-05-1976 (ΦΕΚ 683/Β/1976) περί Ίδρυσης Καταφυγίου Θηραμάτων και 
νυν Άγριας Ζωής (Άρθρο 21 παρ.2 του Ν.3937/2011).

11. Διατάξεις σχετικές με την προστασία της αυτοφυούς χλωρίδας και πανίδας και του 
πανευρωπαϊκού δικτύου περιοχών κοινοτικού ενδιαφέροντος ή Τόπων Κοινοτικής Σημασίας 
(Ειδικές Ζώνες Διατήρησης-Ε.Ζ.Δ., Ζώνες Ειδικής Προστασίας- Ζ.Ε.Π. ) για την προστασία της 
φύσης και της βιοποικιλότητας της Οδηγίας 92/43 (NATURA-2000) και την οδηγία 79/409/ΕΟΚ 
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για τα πτηνά, δεδομένου ότι στον εθνικό κατάλογο τόπων κοινοτικής σημασίας 
περιλαμβάνεται ο Υμηττός (ως ΕΖΔ «Υμηττός, Αισθητικό Δάσος Καισαριανής - Λίμνη 
Βουλιαγμένης» GR 300 0006 και ΖΕΠ GR300 0015 με τα είδη πτηνών Buteo rufinus - 
αετογερακίνα και Sylvia rueppelli - μουστακοτσιροβάκος) και ειδικότερα το Π.Δ. 67/1981 (ΦΕΚ 
23 και 43/Α/1981), τα άρθρα 19, 20, 21, 28, 29 και 30 του Νόμου 1650/1986 όπως ισχύει, την 
Κ.Υ.Α. 33318/3028/1998 (ΦΕΚ1289/Β/1998), την Κ.Υ.Α. Η.Π. 14849/853/Ε103 (ΦΕΚ 
645/Β/2008), την Κ.Υ.Α. Η.Π. 8353/276/Ε103/17-02-2012 (ΦΕΚ415/Β/2012), τον Νόμο 
3937/2011, την Κ.Υ.Α.50743/2017 (ΦΕΚ4432/Β/2017).

12.Την με αρ. 5573π.έ./19/5-7-2011 Δασική Απαγορευτική Διάταξη του Δασαρχείου Πεντέλης η 
ισχύς της οποίας έληξε στις 30-06-2020.

13.Την με αρ. 29700/12-03-2021 εγκριτική διαταγή της Δ/νσης Δασών Ανατ. Αττικής.
14.Το γεγονός ότι για λόγους περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και δασικής αναψυχής 

συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός επισκεπτών και ως εκ τούτου επιβάλλεται η λήψη ειδικών 
μέτρων, με σκοπό τη διατήρηση της φυσικής βλάστησης και πανίδας (με είδη φυτών και ζώων 
που περιλαμβάνονται στο Π.Δ. 67/81, τη Σύμβαση της Βέρνης- Ν. 1335/83 και το παράρτημα 
IV –αυστηρή προστασία της οδηγίας 92/43 της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και του ιδιαίτερου 
φυσικού κάλλους του Αισθητικού Δάσους Καισαριανής, της ιστορικής κληρονομιάς της Ι.Μ. 
Καισαριανής, την ανάγκη αποτροπής του κινδύνου έναρξης και διάδοσης πυρκαγιάς και την 
αποτροπή της υποβάθμισης, ρύπανσης και αλλοίωσης του τοπίου, της κατάστασης 
διατήρησης των ενδιαιτημάτων-οικοτόπων και των πληθυσμών των ειδών της χλωρίδας και 
πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Επί μία 10ετία δηλαδή έως 30-6-2030 στο Αισθητικό Δάσος Καισαριανής που καθορίζεται από 
κλειστή οριογραμμή, αρχίζοντας από τον χώρο της παιδικής χαράς του Δήμου Καισαριανής που 
βρίσκεται στο τέρμα της οδού Ανατολικής Θράκης και της σημερινής οδού Τανταλίδου και 
ακολουθεί τα όρια της Πανεπιστημιούπολης Ιλισίων σε μήκος 700 μέτρων περίπου περνώντας 
από τις αθλητικές εγκαταστάσεις και το αναψυκτήριο του χώρου αναψυχής Αγ. Ιωάννη μέχρι να 
συναντήσει την κοίτη του ρεύματος "Ηριδανός" την οποία ακολουθεί μέχρι το σημείο στο ανάντη 
του ανισόπεδου κόμβου της λεωφόρου Κατεχάκη όπου η περίφραξη που αποτελεί και την 
οριογραμμή της Παν/πόλης κάνει στροφή προς τα ΒΑ και ακολουθώντας την περίφραξη συναντά 
στην ράχη "Πύργος" την οποία ακολουθεί κάνοντας στροφή προς τα ανάντη και περνώντας από 
το κτίσμα "Πύργος" διασχίζει τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο μέχρι να συναντήσει τον κεντρικό 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο Καισαριανής – κορυφής Υμηττού τον οποίο ακολουθεί προς την 
Καισαριανή σε μήκος 600 μέτρων περίπου μέχρι τον αυχένα και στη συνέχεια κάνει στροφή προς 
τα ΝΑ ακολουθώντας την μικρομισγάγγεια φθάνει στον κεντρικό δρόμο που τον ακολουθεί μέχρι 
να συναντήσει το προηγούμενο από την υπάρχουσα εκεί υδατοδεξαμενή ρεύμα της 
"Καλοπούλας" το οποίο ακολουθεί προς τα ανάντη σε μήκος 170 μέτρων περίπου μέχρι την 
συμβολή των δύο κλάδων και από εκεί ακολουθεί τον ΝΔ κλάδο προς τα ανάντη μέχρι την 
κορυφή των απότομων βράχων αφού έχει περάσει τον περιφερειακό δασικό δρόμο και 
ακολουθεί νοητή γραμμή που συνδέει τους βράχους μέχρι να συναντήσει τα ίχνη του παλαιού 
(ημιονικού) δρομίσκου και φθάνει στα βράχια ακολουθώντας τις κορυφές τους ώστε από εκεί 
φθάνοντας στο μικρορεύμα όπου βρίσκεται ένα παλαιό όρυγμα κατευθύνεται προς τον δρόμο 
που οδηγεί στον κεντρικό δρόμο ανόδου στην χωματερή του Καρέα και από εκεί ακολουθώντας 
το μικρό ρεύμασυναντά το ρεύμα του Αγ. Γεωργίου του Κουτάλα το οποίο ακολουθεί μέχρι τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο του στρατοπέδου Σακέτα όπου κάνοντας στροφή προς τα Β και 
περνώντας στα Α του πυροφυλακείου του δήμου Βύρωνα και σε απόσταση 50 μέτρων περίπου 
από την διασταύρωση με την λεωφόρο Κατεχάκη την ακολουθεί φθάνοντας μέχρι την 
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διασταύρωση προς Καισαριανή και ακολουθώντας τον δρόμο προς το νεκροταφείο κάνει στροφή 
προς τα ΒΔ και περνώντας λίγα μέτρα ΝΔ της διασταύρωσης δίπλα στο στάδιο ακολουθεί τον 
κεντρικό δρόμο της Καισαριανής μέχρι την παιδική χαρά και ακολουθεί το όριο της περίφραξης 
μέχρι το σημείο που τερματίζει η οδός Ανατολικής Θράκης στα όρια των αθλητικών 
εγκαταστάσεων.

Α. Απαγορεύεται:
1. Το άναμμα φωτιάς, η χρήση φλόγας, η απόρριψη τσιγάρων στην ύπαιθρο, αντικειμένων που 

παράγουν σπινθήρες ή εστιασμένες δέσμες υπέρυθρης ακτινοβολίας και φωτός (laser), η 
μεταφορά ή χρήση βεγγαλικών και κάθε άλλη δραστηριότητα που μπορεί να επιφέρει 
εκδήλωση πυρκαγιάς κατά την διάρκεια όλου του έτους.

2. Η υλοτομία και εκφλοίωση δέντρων ή θάμνων, η κοπή κλάδων δένδρων και θάμνων, η 
αφαίρεση ή εκρίζωση ανθέων, σπερμάτων και τμημάτων φυτών και κάθε άλλη πράξη που 
θίγει τα δένδρα, θάμνους, φρύγανα και πόες άνευ ειδικής αδείας.

3. Η λατόμευση, συλλογή επιφανειακών λίθων και η χωματοληψία.
4. Η απόρριψη απορριμμάτων, γυάλινων φιαλών ή δοχείων και κάθε είδους αδρανών υλικών 

(μπάζων) καθώς και υγρών λυμάτων.
5. Η κατασκήνωση και διανυκτέρευση εκτός από ειδικές περιπτώσεις κατόπιν ειδικής αδείας.
6. Η βοσκή και η ταφή κάθε ζώου.
7. Το κυνήγι και η εκγύμναση σκύλων και η όχληση της πανίδας με οποιονδήποτε τρόπο.
8. Η συλλογή και μεταφορά καυσόξυλων. 
9. Η εκχέρσωση.
10.Η κυκλοφορία μηχανοκίνητων οχημάτων, εξαιρουμένων των υπηρεσιακών, στους χωμάτινους 

δασικούς δρόμους, στα μονοπάτια ή τους δρόμους που έχουν εμπόδια ή απαγορευτικά 
σήματα. 

11.Η είσοδος, παραμονή και κυκλοφορία επισκεπτών με ή χωρίς όχημα, όλες τις ημέρες από τη 
δύση μέχρι την ανατολή του ηλίου, ακόμα και στις οδούς και πλατείες του Αισθητικού 
Δάσους, ενώ επιτρέπεται μετά τη δύση του ηλίου και μέχρι την ανατολή, η διέλευση 
οχημάτων,  χωρίς στάθμευση, μόνο μέσω της κεντρικής ασφαλτοστρωμένης αμαξιτής οδού 
Καισαριανής - Κορυφή Εύζωνας Υμηττού. Τυγχάνουν εφαρμογής οι έκτακτες γενικές 
απαγορεύσεις κυκλοφορίας για λόγους πυροπροστασίας που εκδίδονται τις ημέρες υψηλού 
κινδύνου (κατηγορία 4 και 5) εκδήλωσης πυρκαγιάς της Πολιτικής Προστασίας.

12.Η τοποθέτηση κυψελών μελισσών αλλά και ο εμβολιασμός των δένδρων με το έντομο 
Marchalina hellenica ή με οποιοδήποτε άλλο συναφές έντομο ή οργανισμό, με σκοπό την 
παραγωγή πευκόμελου ή άλλου παρεμφερούς προϊόντος σε απόσταση 100 μ. περιμετρικά 
από τα όρια του Αισθητικού Δάσους Καισαριανής, όπως παραπάνω καθορίζονται.

13.Η όχληση των επισκεπτών με οποιοδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο όπως φορητές 
συσκευές αναπαραγωγής μουσικής με ηχεία ή ηχητικών εγκαταστάσεων και συσκευών που 
παράγουν θόρυβο.

14.Η ρητίνευση των δένδρων πεύκης.
15.Οι κινηματογραφήσεις για εμπορικό σκοπό και η χρήση τηλεκατευθυνόμενων πτητικών 

συσκευών (drones) άνευ ειδικής αδείας.
16.Οι οργανωμένες μουσικές ή άλλες υπαίθριες εκδηλώσεις και πολυπληθείς συγκεντρώσεις. 

Εξαιρούνται της απαγόρευσης οι εκδηλώσεις ιστορικής πολιτιστικής και περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης-ευαισθητοποίησης και ανάπτυξης φιλοδασικού πνεύματος που διοργανώνονται 
κατόπιν ειδικής αδείας.

17.Η προετοιμασία και διενέργεια αγώνων δικύκλων, μοτοσυκλετών και ποδηλάτων
παντός τύπου καθώς και η εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών.

18.Η κυκλοφορία λυτών σκύλων.

ΑΔΑ: Ψ579ΟΡ1Κ-1ΦΩ



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 604b6834843ce89b29aeca28 στις 16/03/21 12:20
4

19.Η φύτευση και σπορά φυτών άνευ ειδικής αδείας, η απελευθέρωση άγριων ζώων άνευ ειδικής 
αδείας και η απελευθέρωση παντός είδους κατοικίδιων ζώων.

20.Η στάθμευση οχημάτων σε χώρους πέραν των προκαθορισμένων που μπορεί να δυσχεράνει 
τη διέλευση πυροσβεστικών και υπηρεσιακών οχημάτων.

21.Η καταστροφή, αφαίρεση ή κατ’ οιονδήποτε τρόπο φθορά πολιτιστικών μνημείων, τεχνικών 
έργων, περιφράξεων, σημάνσεων, ενημερωτικών και κυκλοφοριακών πινακίδων, η χρήση 
γκράφιτι ή η εγχάραξη.

22.Η εγκατάσταση παντός είδους μόνιμων ή προσωρινών αυθαίρετων κατασκευών, 
περιφράξεων, διαφημιστικών πινακίδων, παρεμβάσεις τοποθέτησης προσωρινών 
διακοσμητικών υλικών κλπ.

23.Η υπαίθρια πώληση τροφίμων ή άλλων αντικειμένων και οι κερδοσκοπικές δραστηριότητες ή 
οι επαγγελματικές αθλητικές δραστηριότητες. Οργανωμένες εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και 
ερασιτεχνικές αθλητικές δραστηριότητες επιτρέπονται μόνον κατόπιν ειδικής αδείας.

24.Η κυκλοφορία παιδιών κάτω των 12 ετών χωρίς συνοδούς.

Β. Οι παραβάτες της παρούσας και εκείνοι που ενεργούν κατ' εντολή τους, τιμωρούνται κατά τις 
ισχύουσες Διατάξεις του Δασικού Κώδικα Ν.Δ. 86/69 (άρθρα 268,  271, 276 και 278, όπως 
ισχύουν), τα άρθρα 67α, 70 και 71 του Ν. 998/79 και τις λοιπές Διατάξεις Δασ. Νόμων όπως 
ισχύουν κάθε φορά, ενώ οι παραβάσεις υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας 
και ρύπανσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 119 του Ν. 1892/1990, τα άρθρα 28-30 του 
Ν.1650/1986 και τα άρθρα 3 και 7 του Ν.4042/2012 περί ποινικής προστασίας του 
περιβάλλοντος, όπως ισχύουν.

Γ. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευσή της.

Δ. Η εφαρμογή και τήρηση της παρούσας ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, στην Αστυνομία, στη 
Φιλοδασική Ένωση Αθηνών και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Με εντολή Συντονιστή Α.Δ.Α.
Ο Δασάρχης Πεντέλης α.α.

Ρέππας  Αθανάσιος
Δασολόγος
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Για ενέργεια:
1. Φιλοδασική Ένωση Αθηνών

Ηροδότου 10, 106 75 Αθήνα
2. Δασονομεία:  Αγ. Στέφανου, Αγ. Παρασκευής, Κορωπίου, Μαρκοπούλου & Σπάτων
      (έδρες τους)

για τη δημοσίευσή της και υποβολή αποδεικτικού
3. Δήμοι και Δ.Κ. περιοχής μας (έδρες τους) και όλοι οι όμοροι Δήμοι του Υμηττού, για την  

δημοσίευσή της και αποστολή σε μας του αποδεικτικού: 
 Αγ. Παρασκευής: Λεωφόρος Μεσογείων 415-417, 153 43 Αγία Παρασκευή
 Παπάγου-Χολαργού: Λεωφόρος Περικλέους 55, Άνω Χολαργός, 155 62 Χολαργός Αττικής
 Καισαριανής: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας, 161  21 Καισαριανή
 Ζωγράφου: Ζωγράφου Γεώργιου 7, Άγιος Θεράπων, 157 72 Ζωγράφος Αττικής
 Βύρωνα: Καραολή & Δημητρίου 36-44, Ζωοδόχος Πηγή - Άνω Βύρωνας, 162 33 Βύρωνας 

Αττικής
 Γλυφάδας: Άλσους 15, Άγιος Κωνσταντίνος, 166 75 Γλυφάδα Αττικής
 Ηλιούπολης: Λεωφ. Σοφ. Βενιζέλου 112 & Πρωτόπαππα, 163 10 Ηλιούπολη 
 Δάφνης-Υμηττού: Έλλης 16 και Κανάρη Κωνσταντίνου, 172 35 Αγία Βαρβάρα (Δάφνη 

Αττικής)
 Ελληνικού – Αργυρούπολης: Λεωφόρος Κύπρου 68, Αγία Τριάδα, 164 52 Αργυρούπολη 

Αττικής
 Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης: Λεωφόρος Καραμανλή Κωνσταντίνου 18, 166 73 Βούλα 

Αττικής
 Παιανίας - Γλυκών Νερών: Καραολή & Δημητρίου 38Α, Κέντρο, 190 02 Παιανία Αττικής
 Κρωπίας:  Βασιλέως Κωνσταντίνου 47, 194 41 Κορωπί

4. Αστυνομικά Τμήματα περιοχής μας (έδρες τους)
για τη ανάρτησή της στον Πίνακα Ανακοινώσεων τους

Για κοινοποίηση:
1.Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών

Μεσογείων 239 - Τ.Κ. 154 51 Ν. Ψυχικό
2. Δ/νση Δασών Ανατολικής Αττικής

Αγ. Ιωάννου 65 & Ελευθερίας 2, 153 4, Αγ.Παρασκευή
3. Πυροσβεστική Υπηρεσία

Μουρούζη 4 - Κολωνάκι

ΑΔΑ: Ψ579ΟΡ1Κ-1ΦΩ
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