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Τι πρέπει να έχει υπόψη του ο επισκέπτης
Σε ολόκληρη την περιοχή του Αισθητικού δάσους ισχύει η Δασική Απαγορευτική Διάταξη
(ΔΑΔ 20)/4294/96 του Δασαρχείου Πεντέλης με βάση την οποία:
Από την 1/1/1996 μέχρι την 31/12/2005 ισχύουν τα εξής:
Μέσα στην περιοχή του Αισθητικού δάσους Καισαριανής συμπεριλαμβανομένων
των δρόμων και των πλατειών, όλες τις μέρες της εβδομάδας, από τη δύση μέχρι
την ανατολή του ηλίου α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι η είσοδος, παραμονή και κυκλοφορία
πεζών ή εποχουμένων επισκεπτών, με εξαίρεση τη διέλευση οχημάτων - χωρίς
στάθμευση - μόνο από τον κεντρικό δρόμο Καισαριανής - κορυφής "Εύζωνα"
Υμηττού.

Ακόμη απαγορεύεται:
1. Το άναμμα φωτιάς όλο το χρόνο.
2. Η κατασκήνωση για παραθερισμό χωρίς άδεια.
3. Η υλοτομία και εκφλοίωση, η κοπή φύλλων κλπ δένδρων, θάμνων, κλάδων,
ανθέων και πάσα άλλη πράξη που θίγει τα δένδρα, τους θάμνους και τα φρύγανα.
4. Η λατόμευση, η συλλογή επιφανειακών λίθων και η χωματοληψία χωρίς άδεια
της αρμόδιας Αρχής.
5. Οι οργανωμένες υπαίθριες εκδηλώσεις και πολυπληθείς συγκεντρώσεις.
6. Οι κινηματογραφήσεις για εμπορικό σκοπό.
7. Η προετοιμασία και διενέργεια αγώνων δικύκλων (Moto Cross).
8. Η κυκλοφορία λυτών σκύλων.
9. Η εκχέρσωση, η ρητίνευση των πευκοδένδρων, η τοποθέτηση κυψελών
μελισσών, η βοσκή παντός ζώου και το κάπνισμα στο δάσος, επιτρεπόμενο μόνο
στις πλατείες που βρίσκονται γύρω από τη Μονή Καισαριανής.

Οι παραβάτες τιμωρούνται κατά τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.Δ. 86/69, το Ν.Δ. 996/71, το
Ν. 998/79 και τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις των δασικών νόμων.
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Αρμόδια Δασική Αρχή είναι το Δασαρχείο Πεντέλης (τηλ. 0106135010) και για την
αναγγελία φωτιάς η Πυροσβεστική Υπηρεσία στο τηλ. 199.
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