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Λαύριο 15-3-2018
Αριθμ.Πρωτ:οικ.614/22252
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Π. Καμπούρογλου
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Φ. Νέγρη 5
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:19500
Τηλ.: 2292023100
Fax: 2292027761
Email: dasarxeio_lavriou@attica.gr

ΠΡΟΣ : Ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Συνδρομή για την εφαρμογή απαγόρευσης διέλευσης δικύκλων/μοτοσυκλετών
εντός των δασών του Εθνικού Δρυμού Σουνίου αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της
Λαυρεωτικής.

ΣΧΕΤ.: α΄.) Το με α.π.2514/9/18/26-2-2018 έγγραφο Τμήματος Τροχαίας Κερατέας.
β’.) Το Π.Δ. 182/1974 (ΦΕΚ 67 Α’/Ι6-3-74), βάσει του οποίου καθορίστηκαν η έκταση
και τα όρια του πυρήνα και της περιφερειακής ζώνης του Εθνικού Δρυμού Σουνίου .
γ΄.) Η υπ’ αριθμ. 174086/5086/9-7-1985 Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Εθνικού
Δρυμού Σουνίου του Υπουργού Γεωργίας ( ΦΕΚ 458/23-7-1985 τ.Β’ ) .
δ΄.) Η αρίθ.ΑΙ/Φ02/30896/1243/11-7-1980 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 852Β΄/3-9-1980)
Περί κηρύξεως της περιοχής Λαυρεωτικής ως Αρχαιολογικού χώρου και η υπ’αρίθμ.
ΔΑΔ 2/3280/85/6-2-1986 Δασαρχείου μας.
Με αφορμή το θανάσιμο ατύχημα δικυκλιστή, ο οποίος πρόσφατα κατά τη διάρκεια εκτός δρόμου
διαδρομής με μοτοσυκλέτα, έπεσε σε φρέαρ μεταλλείων (πηγάδι) στη θέση «Μπαρουταποθήκες»,
Αγίου Κωνσταντίνου, Δήμου Λαυρεωτικής, σας γνωρίζουμε τα εξής :
1.
Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται ολοένα και περισσότερο μια ιδιότυπη μορφή
μηχανοκίνητου "αθλητισμού", η οποία χρησιμοποιεί παρανόμως ως πεδίο διαδρομής -βόλτας
enduro ή ως πίστες δοκιμών και αγώνων μοτοσυκλετών εκτός δρόμου, τις ευρύτερες δασικές
εκτάσεις και τα δάση αρμοδιότητος μας, δραστηριότητα, η οποία εκτός από τις δυσμενέστατες
περιβαλλοντικές επιπτώσεις εγκυμονεί και σοβαρότατους κινδύνους για την ασφάλεια τόσο των
ίδιων των μοτοσυκλετιστών, όσο και των υπόλοιπων χρηστών του δάσους (επισκέπτες
-περιπατητές, μελισσοκόμους, μανιταροσυλέκτες, κυνηγούς κλπ) .
2.
Ειδικότερα, έχει παρατηρηθεί, κυρίως κατά τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή, ό,τι ομάδες
ή μεμονωμένα άτομα αγνώστων στοιχείων, επιβαίνοντας σε μοτοσυκλέτες εκτός δρόμου (enduro
-motocross) άνευ πινακίδων και με πλήρη εξοπλισμό (κράνη, στολές γάντια κτλ), ξεκινούν από
παραλιακές συνήθως περιοχές (Ανάβυσσος) και διανύουν πολλές δεκάδες χιλιόμετρα τόσο εντός
του υπάρχοντος οδικού δικτύου από αγροτοδασικές και επαρχιακές οδούς, όσο και εκτός, από
δασικές εκτάσεις και τμήματα δάσους, στα οποία αυθαίρετα έχουν χαράξει ειδικές διαδρομές από
τις οποίες διέρχονται με μεγάλη ταχύτητα, ακόμη και δίπλα σε εξαιρετικά υψηλού κινδύνου
θέσεις ακάλυπτων στομίων φρεάτων μεταλλείων, τα οποία αφθονούν στην περιοχή μας.
Επισημαίνουμε ότι, η ιστορική εξέλιξη της περιοχής μας έχει συμβάλλει ώστε αρχαίες δεξαμενές
μεγάλου ύψους, επικίνδυνοι γεωλογικοί σχηματισμοί και φυσικές βαραθρώσεις και καταβυθίσεις,
με απρόβλεπτες εισόδους (μπούκες) μεταλλευτικών στοών και ανοιχτά φρέατα (πηγάδια) επί του
εδάφους, να συνυπάρχουν με το Μεσογειακό δάσος σε έκταση χιλιάδων στρεμμάτων, στοιχεία τα
οποία αποτέλεσαν την αιτία για την οποία η Λαυρεωτική κηρύχθηκε ως αρχαιολογικός χώρος και
ιστορικός τόπος με την υπ’αρίθ.ΑΙ/Φ02/30896/1243 /11-7-1980 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 852Β΄/3-91980) αρμοδίου Υπουργού «Περί κηρύξεως της περιοχής Λαυρεωτικής ως Αρχαιολογικού χώρου
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και τοπίου ιδιαίτερου φυσικού Κάλλους». Ως εκ τούτου η περιοχή της Λαυρεωτικής είναι μια
καθόλα ιδιαίτερη περιοχή, στην οποία απαιτείται αυξημένη επαγρύπνηση από τους επισκέπτες,
αφού πρακτικά είναι αδύνατη η πλήρης εξασφάλιση των επικινδύνων εγκαταλελειμμένων
μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, οι οποίες είναι αχαρτογράφητες και σε πολλές περιπτώσεις
καλύπτονται από σχίνα και πεύκα που φυτρώνουν ακόμη και μέσα σε αυτές. Κατά συνέπεια η
χρήση των δασών της Λαυρεωτικής ως πεδίου διαδρομής -βόλτας enduro ή ως πίστας δοκιμών και
αγώνων μοτοσυκλετών εκτός δρόμου (enduro -motocross), είναι μια αυθαίρετη και εξαιρετικά
αυξημένης επικινδυνότητας δραστηριότητα, η οποία δεν μπορεί να ασκείται.
3.
Επιπροσθέτως, η δραστηριότητα αυτή είναι περιβαλλοντικά επιζήμια αφού αποκόπτονται
κλάδοι πεύκων και διανοίγονται χαντάκια-συρμοί, από τη συχνή διέλευση των μοτοσυκλετών, και
το έδαφος συμπιέζεται, συχνά ανασκάπτεται τοπικά, ενώ παράλληλα η ανάπτυξη υπερβολικής
ταχύτητας και θορύβων, ακόμη και σε εποχές όπως η άνοιξη, προκαλεί όχληση στους πληθυσμούς
της άγριας πανίδας με δυσμενείς επιπτώσεις για την διαβίωση και την αναπαραγωγική επιτυχία των
ειδών και γενικώς την περιβαλλοντική ισορροπία της περιοχής. Έχει επίσης παρατηρηθεί, ότι ο
έντονος ήχος από τις μοτοσυκλέτες που διασχίζουν το δάσος, προκαλεί ενόχληση και άγχος στους
επισκέπτες του Εθνικού Δρυμού, που απολαμβάνουν τη φύση, ενώ είναι επίσης γεγονός πως μια
τυχαία συνάντηση των μοτοσυκλετιστών με έναν μανιταροσυλλέκτη ή άλλο χρήστη του δάσους σε
κάποιο χωρίς ορατότητα σημείο του, μπορεί να έχει τραγικές και ανυπολόγιστες συνέπειες.
Κατόπιν των προαναφερθέντων και επειδή όποιος διέρχεται με δίκυκλο/μοτοσυκλέτα εντός
δάσους και δασικής εκτάσεως, στην ευρύτερη περιοχή του Εθνικού Δρυμού Σουνίου και της
Λαυρεωτικής:
α. διαπράττει το αδίκημα της φθοράς δάσους κατά παράβαση του άρθρου 268, νδ 86/69 "Δασικός
κώδιξ" όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β. παραβιάζει τον Κανονισμό λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού Σουνίου για τον οποίο ειδικότερα
ισχύει η υπ’ αριθμ. 174086/5086/9-7-1985 Απόφαση Υπουργού Γεωργίας περί « Έγκρισης
Κανονισμού Λειτουργίας Εθνικού Δρυμού Σουνίου (ΦΕΚ 458/23-7-1985 τ.Β’ ) και την υπ’αρίθμ.
2/3280/85/6-2-1986 Δασική Απαγορευτική Διάταξη του Δασαρχείου μας σύμφωνα με τις οποίες
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρησιμοποίηση του δικτύου των δρόμων για κάθε είδους δοκιμές και
αγώνες αυτοκινήτων και δικύκλων καθώς και η ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας και
εκκωφαντικών θορύβων,
γ. παραβιάζει τις διατάξεις περί προστασίας του πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Σουνίου εφόσον
διέρχεται από αυτόν σύμφωνα με το άρθρο 80, νδ 86/69, ως ισχύει αλλά και τις ειδικότερες για την
άγρια ζωή διατάξεις,
δ. θέτει σε σοβαρότατο κίνδυνο τη ζωή του και τη ζωή των λοιπών χρηστών και επισκεπτών του
δάσους,
ΚΑΛΟΥΜΕ
1. Τους αρμόδιους δασικούς υπαλλήλους να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την
πραγματοποίηση αυξημένων ελέγχων και περιπολιών για την σύλληψη όσων
δικυκλιστών/μοτοσυκλετιστών παρανόμως διέρχονται ή χρησιμοποιούν ως πεδίο διαδρομής βόλτας enduro, δοκιμής και αγώνων μοτοσυκλετών τα δάση και τις δασικές εκτάσεις του Εθνικού
Δρυμού Σουνίου αλλά και ευρύτερα της Λαυρεωτικής.
2. Τις αρμόδιες αρχές της Τροχαίας και των Αστυνομικών Τμημάτων της περιοχής μας,
προκειμένου να παράσχουν τη συνδρομή τους για την εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων
του νόμου και για να αυξηθούν οι έλεγχοι σε κάθε είδους δίκυκλο /μοτοσυκλέτα, ιδίως σε
μοτοσυκλέτες εκτός δρόμου αγωνιστικού τύπου(enduro -motocros), οι οποίες διέρχονται αυθαίρετα
εντός του δάσους του Εθνικού Δρυμού Σουνίου ή κυκλοφορούν παρανόμως στην ευρύτερη
περιοχή αρμοδιότητός μας, χωρίς πινακίδες και ενδεχομένως χωρίς ασφάλεια, ιδίως κατά τα
Σάββατα και τις Κυριακές.
3. Τους μοτοσυκλετιστές και τις λέσχες τους να ενημερώσουν τα μέλη τους για το περιεχόμενο της
παρούσας και να σταματήσουν αυτήν την παράνομη και επικίνδυνη δραστηριότητα. Επίσης, και
εφόσον το επιθυμούν, να προσέλθουν στις αρμόδιες δασικές αρχές προκειμένου να εξετασθεί η
δυνατότητα καθορισμού συγκεκριμένου τμήματος του δάσους, εκτός του Εθνικού Δρυμού Σουνίου
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και εκτός των εγκαταλελειμμένων μεταλλευτικών εγκαταστάσεων για την διεξαγωγή τέτοιων
αγώνων κάτω από τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.
Το παρόν κοινοποιείται :
α) Στην αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία, προκειμένου να ενημερώσει σχετικά με την παρούσα
τους αρχαιοφύλακες και το προσωπικό της προκειμένου να συνδράμουν στην εφαρμογή της.
β) Στον Δήμο Λαυρεωτικής, την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου και κάθε άλλο ιδιοκτήτη
παλαιών μεταλλευτικών εγκαταστάσεων προκειμένου να ενημερώσουν τους επισκέπτες και να
λάβουν παν ενδεικνυόμενο μέτρο για την προστασία των πολιτών από τυχόν ανοιχτά
φρέατα(πηγάδια) που έχουν στην ιδιοκτησία τους.
γ). Στους Δήμους της περιοχής αρμοδιότητός μας, τις Τοπικές Κοινότητες , το Τεχνολογικό
Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου (Τ.Π.Π.Λ) και τις δασικές αρχές της Αττικής προκειμένου να
ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο τους πολίτες, με αναρτήσεις και ανακοινώσεις στον τοπικό
και ηλεκτρονικό τύπο.
Συνημμένα
1.Η υπ’ αριθμ. 174086/5086/9-7-1985 Απόφαση Υπουργού Γεωργίας περί «Έγκρισης Κανονισμού
Λειτουργίας Εθνικού Δρυμού Σουνίου (ΦΕΚ 458/23-7-1985 τ.Β’).
2. Το Π.Δ. 182/1974 (ΦΕΚ 67 Α’/Ι6-3-74), βάσει του οποίου καθορίστηκαν η έκταση
και τα όρια του πυρήνα και της περιφερειακής ζώνης του Εθνικού Δρυμού Σουνίου.
3.Απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ κλίμακας 1:100.000 με τα όρια του πυρήνα και της περιφερειακής
Ζώνης του Εθνικού Δρυμού Σουνίου.
Με εντολή Σ.Α.Δ.Α.
Ο Δασάρχης

Χρήστος Αντωνέλλης
Δασολόγος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1.Δασονομείο Λαυρίου.
2.Δασονομείο Κερατέας.
3.Δασικό προσωπικό και Δασοφύλακες σε εμάς
με ανάλογο αριθμό αντιτύπων για ΑΝΑΡΤΗΣΗ της παρούσας στους Δήμους αρμοδιότητάς μας και
υποβολή των αποδεικτικών αναρτήσεως- δημοσιεύσεώς της.
4.Αστυνομικά Τμήματα Λαυρίου, Κερατέας, Καλυβίων, Σαρωνίδας και Αναβύσσου.
5.Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, Θ. Δεληγιάννη 24-26, T.K.104 38, Aθήνα, e-mail:
dtroxat@hellenicpolice.gr.
6. Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, Β΄ Τμ. Τροχαίας Ανατολικής Αττικής, Δημ. Αρ.Μπότση 01,ΤΚ
19001 Κερατέα, FAX:2299069490.
Β. ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Γεν.Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και
Δασικού Περιβάλλοντος, Δνση Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος Τμήμα Δασικών
Προστατευόμενων περιοχών & Δασικής Αναψυχής, Τέρμα Αλκμάνος, ΤΚ 11528, Ιλίσια.
2. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος, Τμήμα
Επιθεώρησης Μεταλλείων, Μεσογείων 119, ΑΘΗΝΑ
3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Γραφ.Συντονιστή , Κατεχάκη 56, Αθήνα
4.Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
Κατεχάκη 56, ΤΚ 11525 ΑΘΗΝΑ.
5 .Δνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, Μεσογείων 239, 15451, ΨΥΧΙΚΟ.
6.Δ/νση Δασών Ανατ. Αττικής, Aγίου Ιωάννου 65 & Ελευθερίας 2, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
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7.Εφορεία Αρχαιοτήτων Αν. Αττικής, Λεωφ. Συγγρού 98-100,Τ.Κ. 11741 - ΑΘΗΝΑ.
8.Κτηματική Υπηρεσία Δημοσίου, Περιφερειακή Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας, Φερρών 24 &
3ης Σεπτεμβρίου Αθήνα , ΤΚ 10434.
9. Κτηματική Υπηρεσία Αν.Αττικής , Λεωφόρος Μεσογείων 318 και Κονδυλάκη, Τσακός, ΤΚ 153
41 Αγία Παρασκευή.
10.Δήμος Λαυρεωτικής – με την παράκληση να αναρτηθεί και στις κοινοτικές και δημοτικές
ενότητές του και να μας αποστείλει αποδεικτικό αναρτήσεως.
11.Δήμος Σαρωνικού- με την παράκληση να αναρτηθεί στις κοινοτικές και δημοτικές ενότητές του
και να μας αποστείλει αποδεικτικό αναρτήσεως.
12.Tεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, Kτίριο Διοίκησης Πολυτεχνειούπολη Zωγράφου,
Hρώων Πολυτεχνείου 9 - Zωγράφου, ΤΚ 157 73, AΘHNA, Tηλ.: 210 7721907 - 210 7721805,
Fax : 210 7721806. Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου (Τ.Π.Π.Λ.),Συγκρότημα Γαλλικής
Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου ,Λεωφόρος Aθηνών - Λαυρίου, ΤΚ 195 00, ΛΑΥΡΙΟ,Τηλ.: 22920
25316, Fax: 22920 25749
13.ΜΟ.Τ.Ο.Ε.,Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδας-Αθήνα, Λαγουμιτζή 44, Τ.Κ. 11745
Αθήνα,
14. Λ.Ε.ΜΟΤ.,Λέσχη Ελλήνων Μοτοσυκλετιστών, Λαγουμιτζή 44, Τ.Κ. 11745 Αθήνα τηλ.
2109230082.
15.Αθλητικό Σωματείο ¨Ομάδα Εκτός Δρόμου¨,¨OFF ROAD TEAM¨ ,Χειμάρας 59, Αθήνα.
16 .Αθλητική ΜΟΤοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδας, Φαναρίου 8, Τ.Κ. 65404, ΚΑΒΑΛΑ,
-Γραμματεία Α.ΜΟΤ.Ο.Ε., Κηφισίας 37, Ο.Α.Κ.Α.,(κλειστό Μπάσκετ), Τ.Κ. 15123, Αττική Fax:
2118008242.
17. ΕΛΠΑ, Ελληνική Λέσχη Περιήγησης Αυτοκινήτου, Μεσογείων 541, Αγία Παρασκευή, ΤΚ
15343, Αθήνα. φαχ 2106068800.
18. Τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο με την παράκληση της δωρεάν δημοσίευσης.
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