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Τρίπολη, 30-07-2013 

 

 

 

ΘΕΜΑ: “Απαγόρευση κυκλοφορίας οχηµάτων και παραµονής εκδροµέων σε εθνικούς δρυµούς, δάση και 

ευπαθείς περιοχές” 

 

ΣΧΕΤ: Υπ’ αριθ. 46653/15711/03-07-2013 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αρκαδίας. 

 

     

 Σύµφωνα µε το ανωτέρω σχετικό, εφαρµόζεται απαγόρευση κυκλοφορίας από Τρίτη 30 Ιουλίου 

και ώρα 13.00 π.µ. έως Πέµπτη 01 Αυγούστου και ώρα 22.00 π.µ., στις κατωτέρω περιοχές:  

   

  α. Σε όλον τον ορεινό όγκο του Μαινάλου όπως ορίζεται από το περίγραµµα των επαρχιακών οδών 

Τρίπολη - Λεβίδι – Βυτίνα – Μαγούλιανα – Βαλτεσινίκο - ∆ηµητσάνα – Στεµνίτσα - Σύρνα – Ψάρι – 

Παλαιοµοίρι – Καράτουλας – Βάγγος – Αραχαµίτες – ∆όριζα - Μάκρη – Τρίπολη (παράρτηµα Α) 

 β.  Το δάσος Σκυρίτιδας – Βλαχοκερασιάς όπως ορίζεται από το περίγραµµα  Βλαχοκερασιά – 

Κερασιά – Εθν. Οδός Τρίπολης – Σπάρτης (Απο 18ο ως το 40ο χιλιόµετρο) – νότιο σύνορο της 

Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας – Αχούρι - Κοίτη του ποταµού Ευρώτα  – Αγριακόνα – Μαυρόγιαννης - 

Λαγκάδα – Βλαχοκερασιά. (παράρτηµα Β) 

 γ. Όλη η εδαφική έκταση του Εθνικού ∆ρυµού Πάρνωνα, όπως προκύπτει από την Κ.Y.A. υπ' αριθµ. 

33999/ 6-09-2010 «Kαθορισµός χρήσεων όρων και περιορισµών δόµησης για την προστασία χερσαίων και 

υδάτινων εκτάσεων των ∆ήµων Βόρειας Κυνουρίας, Λεωνιδίου, Σκιρίτιδας και Τυρού του Ν. Αρκαδίας, των 

∆ήµων Θεραπνών, Οινούντος και Γερόνθρων του Ν. Λακωνίας και των κοινοτήτων Κοσµά (Ν. Αρκαδίας) 

και Καρυών (Ν. Λακωνίας) της περιοχής όρους Πάρνωνα-Υγροτόπου Μουστού (ΦΕΚ 353/ΑΑΠ/6-9-2010) 

και τροποποίηση αυτής (ΦΕΚ 160/ΑΑΠΘ/16-6-2011 και ΦΕΚ 226/ΑΑΠ/15.4.2013)» 

  δ. Τα περιαστικά της Τρίπολης αλσύλια (Αγίου Γεωργίου, Αγίων Θεοδώρων, Αγίου Ιωάννη, Μάη 

Θανασάκου). 

 Στην απαγόρευση δεν συµπεριλαµβάνεται η κυκλοφορία εντός των ασφαλτοστρωµένων επαρχιακών 

οδών (πλην της εξαίρεσης που αναφέρεται παρακάτω), των οδών εντός των κατοικηµένων τόπων, καθώς και 

των αγροτικών οδών οι οποίοι συνδέουν καλλιεργήσιµες εκτάσεις πλησίον των κατοικηµένων τόπων. Οι 

παραπάνω εξαιρέσεις δεν ισχύουν για τους µη έχοντες εντοπιότητα. Τονίζεται ότι στην απαγόρευση 

συµπεριλαµβάνεται το οδικό ασφαλτοστρωµένο τµήµα Αλωνίσταινα - Βυτίνα- Οστρακίνα - Άνω Καρδαράς 

και Ελάτη - διασταύρωση επαρχιακής οδού Χρυσοβιτσίου - Στεµνίτσας (κατασκηνώσεις Κωτσόβολου).      
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