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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πποληπηική απαγόπεςζη κςκλοθοπίαρ οσημάηων  

κι εκδπομέων ζε εθνικούρ δπςμούρ, δάζη κι εςπαθείρ πεπιοσέρ 

 καηά ηην διάπκεια ηηρ ανηιπςπικήρ πεπιόδος 

 

           Με ζρεηηθή (αξηζκ. Πξση:479276/11.6.21) απόθαζε ηνπ  

Αληηπεξηθεξεηάξρε θαη Πξνέδξνπ ηνπ πληνληζηηθνύ Οξγάλνπ Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Γπηηθήο Αηηηθήο θ. Λεςηέπη 

Κοζμόποςλος κέρξη ηέινπο ηνπ κελόο Οθησβξίνπ 2021, όζν δηαξθεί ε 

αληηππξηθή πεξίνδνο  εθαξκόδνληαη κέηξα πξνιεπηηθήο απαγόξεπζεο 

θπθινθνξίαο νρεκάησλ θη εθδξνκέσλ ζε Δζληθνύο δξπκνύο, δάζε θη 

εππαζείο πεξηνρέο ηεο πεξηνρήο Γπηηθήο Αηηηθήο. 

ςγκεκπιμένα ζηην πεπιοσή ηος Δήμος Μεγαπέων ηα μέηπα ηηρ 

απαγόπεςζηρ ιζσύοςν: 

1) ΓΕΡΑΝΕΙΑ ΟΡΗ ζηηο εμήο ζέζεηο: Οη πεξηνρέο Καβαιιάξε, Υάλη 

Νηνπξάθν (Αιεπνρσξίνπ), Μάδη πξνο Αέξα, Βαζύ Πεγάδη, 

Γθνύξα, ώξα, Κακαξάθη θαζώο θαη απνθιεηζκόο α) Διαηνδάζνπο 

Natura «Γεξαλείσλ» ζηηο ζέζεηο Υάλη Γεξβέλη Μεγάξσλ πξνο 

Γεξάλεηα θαη ηαπξόο Κηλέηηαο πξνο Γεξάλεηα θαη β) 

Πεπθνδάζνπο πεξηνρήο Κηλέηηαο ζηηο ζέζεηο Κηάθα Κηλέηηαο πξνο 

Ληνγξέτθα Κηλέηηαο θαη Αέξαο Γεξαλείσλ πξνο Κηλέηηα. 

2) ΟΡΟ ΠΑΣΕΡΑ ζηηο εμήο ζέζεηο θαη πεξηνρέο:  Γηαζηαύξσζε 

Οδώλ Καλδήιη πξνο πεξηνρή Ραληάξ  θαη Αγία Σξηάδα – Μειεηάθη, 

Παλαγία Κνύηζηζη πξνο πεξηνρή Γάθε θαη Γάθε πξνο πεξηνρή 

Παλαγία Κνύηζηζη, Αξηηθηέο, Αθξεο, Δθπαίδεπζε ΛΟΚ, Καληήιη, 

Κνπινπξηώηηθν κνλνπάηη, Γξόκνο Παλαρξάληνπ θαζώο θαη 

παιαηνθνύληνπξα πξνο όξνο Παηέξα, Φάζα πξνο Μεγάιν 

Βαζπρώξη – Πύξγνπο, Αιεπνρώξη πξνο παιαηό δξόκν 

Αιεπνρσξίνπ – Φάζαο, Λνύκπα, Μεγάιν Κξύθηε, Πεδίν Βνιήο 

πξνο Μηθξν Κξύθηε, Μπόηζηθα, Καιύβηα Πάλνπ θαζώο θαη 

απνθιεηζκόο πεπθνδάζνπο Βαζπρσξίσλ θαη Κξύθηε ζηηο ζέζεηο 

Βέληδα Βηιιίσλ πξνο Βαζπρώξη, ηαπξόο Γξίθνπ πξνο Βαζπρώξη 

θαη Αζθαιί πξνο Κξύθηε. 



Η Απαγόπεςζη ηεο θπθινθνξίαο αθνξά  ηελ εκέξα 

πξόβιεςεο  θαζ’ όιν ην 24σξν, ελώ επηζεκαίλεηαη όηη ν 

εκεξήζηνο ράξηεο θηλδύλνπ ππξθαγηώλ δεκνζηεύεηαη θαη ζηελ 

αξρηθή ζειίδα ηνπ Ιζηόηνπνπ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο (www.civilprotection.gr). 

Εξαιπούνηαι ηηρ παπούζαρ απαγόπεςζηρ : Οη θάηνηθνη 

ησλ πεξηνρώλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηή, κόλν σο πξνο ηε 

δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζηελ νηθία ηνπο. 

Η Κπθινθνξία ησλ νρεκάησλ ζηελ Π.Δ.Ο.Α.Θ  θαη ζηελ 

Π.Δ.Ο.Α.Κ εθηόο θη αλ ππάξρεη εληνιή ηεο αξκόδηαο 

Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο γηα δηαθνπή ή εθηξνπή ηεο 

θπθινθνξίαο ιόγσ εμέιημεο δαζηθήο ππξθαγηάο. 

Σα νρήκαηα πνπ κεηαβαίλνπλ ζε ιαηνκεία γηα εξγαζίεο ζην 

πιαίζην ιεηηνπξγίαο απηώλ. 
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