
Παράθεμα 4 ‘Απόφαση για έγκριση κανονισμού λειτουργίας πάρκων και
αλσών’
(πηγή :   https://dasarxeio.com/2013/09/30/955-5 )

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής με την υπ’ αριθμ.213/2013 απόφαση του ενέκρινε τον 
Κανονισμό Λειτουργίας Πάρκων και Αλσών της Περιφέρειας Αττικής.
Σύμφωνα με την απόφαση οι επισκέπτες των πάρκων και αλσών πρέπει να γνωρίζουν τον 
παρακάτω Κανονισμό Λειτουργίας τους.

1.Η είσοδος στα πάρκα και άλση επιτρέπεται μόνο από τις υπάρχουσες εισόδους και από τις έξι 

(6) το πρωί έως τις έντεκα (11) το βράδυ.

2.Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί με απόφαση της να θέτει περιορισμούς για χρήσεις σε τμήματα 

των πάρκων και αλσών.

3.Το ελεύθερο παιχνίδι επιτρέπεται μόνο στους χώρους που έχουν διαμορφωθεί για το σκοπό 

αυτό.

4.Κατά την παραμονή στα πάρκα και άλση δεν επιτρέπεται:
i. Η κυκλοφορία και η στάθμευση κάθε είδους τροχοφόρων χωρίς άδεια από την αρμόδια 
υπηρεσία.
ii. Η στάθμευση σε χώρους άλλους από τους ειδικούς χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων.
iii. Η φθορά, καταστροφή, ρύπανση, απομάκρυνση εξοπλισμού και υλικών των πάρκων και 
αλσών.
iν.Η κοπή δένδρων και θάμνων, το ξερίζωμα και η συλλογή φυτών και σπόρων 
και γενικά κάθε φθορά της βλάστησης.
ν. Η συλλογή και μεταφορά φυτοχώματος και καυσόξυλων.
vi. To άναμμα φωτιάς και το πέταμα αναμμένων τσιγάρων και σπίρτων.
νii. Η κατασκήνωση με οποιαδήποτε μορφή.
viii. H ελεύθερη κυκλοφορία σκύλων ή άλλων κατοικίδιων ζώων που συνοδεύουν επισκέπτες ή η 
είσοδος τους σε παιδικές χαρές ή το μπάνιο τους σε νερό των πάρκων και αλσών. Εξαιρούνται οι
σκύλοι−συνοδοί ατόμων με ειδικές ανάγκες.
ix. Η επίδειξη ή τοποθέτηση οποιωνδήποτε πινακίδων ή σημάτων χωρίς άδεια από την αρμόδια 
υπηρεσία.
x. Η πώληση αντικειμένων καθώς και η κατά οποιονδήποτε τρόπο έκθεση και διανομή αυτών 
χωρίς άδεια από την αρμόδια υπηρεσία.
xi. To κυνήγι ζώων με οποιοδήποτε μέσο.
xii. Η αφαίρεση ή καταστροφή φωλιών, αυγών ή νεοσσών των πουλιών και γενικά η ενόχληση 
και καταστροφή ειδών της πανίδας.
xiii. To ψάρεμα και η κολύμβηση.
xiv. Η κατά οποιονδήποτε τρόπο ενόχληση των άλλων επισκεπτών.
xv. Η τοποθέτηση σκουπιδιών σε χώρους άλλους από τα δοχεία απορριμμάτων και η ρύπανση 
του χώρου γενικά.
xνi. Η πρόκληση ζημιών σε γεωλογικούς σχηματισμούς.
xνii. Η φωτογράφιση και κινηματογράφηση για εμπορικούς σκοπούς χωρίς άδεια από την 
αρμόδια υπηρεσία.
xviii. Η βόσκηση ζώων.
xix. Η εγκατάσταση κυψελών και μελισσοσμηνών χωρίς άδεια της υπηρεσίας.
5. Αρμόδια Αρχή για χρήσιμες πληροφορίες είναι η Διεύθυνση Πάρκων και Αλσών της 
Περιφέρειας Αττικής.
6. Για τους παραβάτες του κανονισμού αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.Δ. 86/69, του Ν.Δ. 
996/71, του Ν. 177/75 και του Ν. 998/79.
7. Το Πάρκο μπορεί να παραχωρείται άνευ ανταλλάγματος, εφόσον ο φορέας στον οποίο 
παραχωρείται δεν ασκεί κερδοσκοπική δραστηριότητα.


