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 Απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε δάση και «ευπαθείς» 
περιοχές, λόγω του κινδύνου εκ των πυρκαγιών 

 
 

 Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 105384/4644/05-07-2022 (ΑΔΑ: 61ΖΗ7Λ9-8ΙΧ) έγγραφο της 
Περιφέρειας Ηπείρου, Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, απαγορεύεται 
προληπτικά η κυκλοφορία των πάσης φύσεως οχημάτων και μηχανημάτων καθώς και η παραμονή 
εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και περιοχές ειδικής προστασίας σε ημέρες και ώρες που ο 
κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς θεωρείται υψηλός, (ο δείκτης επικινδυνότητας να είναι κατηγορίας τρία 
(3) και άνω, σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γ.Γ.Π.Π.), κατά το 
διάστημα από 5-7-2022 μέχρι και την λήξη της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι 31-10-2022 και από την δύση 
του ηλίου μέχρι 6ης πρωινής στους παρακάτω δασικούς και αγροτικούς δρόμους καθώς και περιοχές του 
Νομού λόγω του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιών.  
 
Πιο συγκεκριμένα για τον Δήμο Ζαγορίου η απαγόρευση ισχύει στις περιοχές: 
 
A΄ Στους Εθνικούς Δρυμούς Βίκου-Αώου και Πίνδου. 
 
Β΄Περιοχή Δασαρχείου Ιωαννίνων. 
 

1. Σε όλο το Δασικό οδικό δίκτυο και περιοχές των Δημοσίων και Δημοτικών δασών των       
Κοινοτήτων Τσεπελόβου, Σκαμνελίου, Ηλιοχωρίου, Βρυσοχωρίου και Λάιστας του Δήμου Ζαγορίου 
εκτός της οδού από διασταύρωση Μελισσόπετρας προς Ράχη Πιστρίτσιος και Ράχη Μόρφας. 
2. Στις δασικές οδούς Γκουφολάσα – Φασούλι - Μπαλντινίσιο της Κοινότητας Μακρίνου και             

Καστανώνας Παλιοκαρυά Πέντε Αδέλφια της Κοινότητας Καστανώνα του Δήμου Ζαγορίου. 
            
Γ΄ Περιοχή Δασαρχείου Μετσόβου. 
 

1. Στις οδούς Τόκα – Βακαράτσα και Σαλατούρα – Βακαράτσα του Δήμου Ζαγορίου. 
2. Σε όλο το Δασικό οδικό δίκτυο και περιοχές του Δημοσίου και Δημοτικού Δάσους της            
Κοινότητας Βοβούσας πλην των οδών προς Περιβόλι και προς Ράχη Πιστρίτσιος Μελισσόπετρας – 
Λάιστα.  
 

 Της απαγόρευσης εξαιρούνται τα μηχανήματα και οχήματα των Υπηρεσιών, των Δήμων καθώς 
και τα οχήματα παροχής βοήθειας, όπως επίσης και οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών και των Δήμων όταν 
εκτελούν υπηρεσία και των εθελοντικών ομάδων – οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας μετά από εντολή 
των Πυροσβεστικών υπηρεσιών όταν και όπου χρειαστούν. 
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