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Θέμα: Συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση για Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου 
Προστασίας του Ορεινού Όγκου Υμηττού 
Σχετ.: - 
 
Στο πλαίσιο των στενών χρονικών περιθωρίων που ετέθησαν για τη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης της 
ΣΜΠΕ επισημαίνονται, από την Εθελοντική Δασοπροστασία Νοτίου Υμηττού, οι εξής γενικές παρατηρήσεις, 
ακολουθούμενες από συγκεκριμένες παρατηρήσεις, επισημάνσεις και προτάσεις. 
 
Γενικές Παρατηρήσεις 
 

Η δημοσιοποίηση, μετά από σειρά ετών, της ΣΜΠΕ που θα αποτελέσει Αρχή Σχεδιασμού του ΠΔ Προστασίας του 
Ορεινού όγκου Υμηττού, αποτελεί θετική εξέλιξη όμως αυτή θα έπρεπε να διέπεται από σαφή και εν γένει 
περιβαλλοντική, προστατευτική προσέγγιση. Αντ’αυτού, η απουσία δασολόγου από τη συντακτική ομάδα, η 
απουσία ουσιαστικής αναφοράς σε δασαρχείο/φορέα διαχείρισης και οι αποσπασματικές και γενικόλογες 
αναφορές στη δασική-περιβαλλοντική νομοθεσία, η οποία ετέθη σε «δεύτερη μοίρα» (σαφής κατεύθυνση που 
ακολούθησε η ΣΜΠΕ και σε επιμέρους ζητήματα όπως διαφαίνεται πχ από τα αναγραφόμενα στο Κεφ.1, σελ37 «Ο 

μονοσήμαντος ορισμός της Ζώνης Α’ με βάση την πολεοδομική και όχι την περιβαλλοντική νομοθεσία 

εκτιμάται ότι θα έχει θετικές επιπτώσεις…»), δεν διακατέχονται από τη δέουσα σαφήνεια και νομική τεκμηρίωση 
ενώ, παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη ΣΜΠΕ παρέμενε αδημοσίευτη επί σειρά ετών και υπέστη πρόσφατη 
(Μάρτιος 2020) επικαιροποίηση, αυτή κρίνεται ελλιπής και δύναται να οδηγήσει σε ασάφειες και αντικρουόμενες 
διατάξεις που αυτοαναιρούν την προστατευτική της δυνατότητα. Οι προτάσεις πολεοδομικών εφαρμογών επίσης 
δεν συνάδουν με τον χαρακτήρα μιας ΣΜΠΕ προστατευτικού χαρακτήρα για το περιβάλλον, κυρίως δε καθώς 
κρίνονται ανεφάρμοστες, εφόσον αναφέρονται σε περιοχές οι οποίες ήδη έχουν απωλέσει τον φυσικό τους 
χαρακτήρα, έχουν δομηθεί άναρχα και μετατραπεί σε περιοχές όπου το περιβάλλον πρακτικά δεν προστατεύεται 
(πχ οικισμοί). Επιπρόσθετα, παρά τον ισχυρισμό περί αύξησης της προστατευόμενης έκτασης κατηγορίας Α, σε 
σχέση με την αντίστοιχη ζώνη του ΠΔ του 1978 και όχι του τελευταίου ΠΔ του 2011, όπως σαφώς αναφέρεται στο 
Κεφ.1, σελ.21 
«Η Ζώνη Α, «υψηλής προστασίας της φύσης και των μνημείων» αυξήθηκε σημαντικά σε έκταση σε σχέση με 

τις προβλέψεις του Προεδρικού Διατάγματος του 1978…» και στο Κεφ.4, σελ.11 «Η Ζώνη Α στο πλαίσιο του 

νέου σχεδιασμού προστασίας (σ.σ.ΠΔ2011) αυξήθηκε σημαντικά σε έκταση σε σχέση με τις προβλέψεις του 

Προεδρικού Διατάγματος του 1978 και οι επιτρεπόμενες χρήσεις εντός των ορίων της άλλαξαν προς το 

αυστηρότερο.», η επικαιροποίηση αποτυγχάνει να εντοπίσει περιοχές που θα μπορούσαν να αυξήσουν ουσιαστικά 
τη Ζώνη Α -και έναντι των οριζόμενων στο ΠΔ 2011- χωρίς να προκαλέσουν αντιδράσεις, υπηρετώντας με αυτό τον 
τρόπο πιο ουσιαστικά την αποστολή που η ΣΜΠΕ καλείται να επιτελέσει (βλ. Πρόταση Ένταξης Περιοχών στη Ζώνη 
Α). 
 

Μεγάλη σημασία δίνεται στη σημειολογική επιλογή μετονομασίας της Ζώνης Α από Ζώνη «Απόλυτης Προστασίας 
της Φύσης και των Μνημείων» σε Ζώνη «Υψηλής Προστασίας της Φύσης και των Μνημείων» με επιχείρημα το πως 
αντιλαμβάνεται το ευρύ κοινό τον όρο «απόλυτη». Όμως, καθώς η χρησιμοποιούμενη ορολογία δεν είναι 
περιγραφική και δεν απευθύνεται στο ευρύ κοινό αλλά πρέπει να έχει νομική βάση -και δη στη δασική 
/περιβαλλοντική νομοθεσία- δημιουργείται τελικώς η εντύπωση υποβάθμισης της προστασίας και χρησιμοποιείται 
ένας αδόκιμος όρος. Προτείνεται επομένως, η χρησιμοποιούμενη ορολογία να μη δημιουργεί περιγραφικούς 
όρους, προς γενική χρήση, αλλά να περιορίζεται στη χρήση υπαρχόντων όρων της δασικής/περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας. 
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Παρατηρήσεις 
 
Ελλιπής καταγραφή αρχαιολογικών χώρων 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα των ελλιπών καταγραφών είναι ότι στη λίστα με τους αρχαιολογικούς χώρους (1.13) 
που χωροθετούνται στην περιοχή προστασίας του ορεινού όγκου του Υμηττού (Κεφ.1, σελ.17) δεν αναφέρονται τα 
μεγάλης αρχαιολογικής σημασίας Σπήλαιο Αρχεδήμου (αναφέρεται μόνο ως σπήλαιο) και Αρχαία Οικία Βάρης 
(αναφέρεται -εις τριπλούν, ένδειξη της προχειρότητας με την οποία συντάχθηκε η ΣΜΠΕ- στο Κεφ.3.3.4.1.50, σελ.93 
ως «αρχιτεκτονικό λείψανο»), τα οποία δεν εμφανίζονται ούτε στον χάρτη 6.Ιστορικού και Πολιτιστικού 
Ενδιαφέροντος. 
 
Δυνατότητες επιπλέον δόμησης 
Εντός της Ζώνης Β προστίθενται δυνατότητες περαιτέρω δόμησης -και επομένως περαιτέρω κατακερματισμού και 
υποβάθμισης της φυσικής συνέχειας- αφού, καταργείται μεν η δυνατότητα -που παρείχε το ΠΔ2011- δημιουργίας 
ενός βιοκλιματικού κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ανά (ανατολικό) Δήμο, δίνεται όμως η δυνατότητα 
δημιουργίας χώρων υπαίθριας αναψυχής (χωρίς επαρκείς διευκρινίσεις και ρητούς περιορισμούς δόμησης, χρήσης 
υλικών, κλπ), μειώνεται η αρτιότητα και αυξάνεται το όριο δόμησης βοηθητικών χώρων των υπαίθριων 
εγκαταστάσεων. 
Κεφ.1, σελ.22 
«Επιτρέπεται επίσης η δημιουργία ενός δημοτικού βιοκλιματικού κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ανά 

Δήμο, στους Δήμους Βάρης - Βούλας -Βουλιαγμένης, Κρωπίας και Παιανίας. Τέλος στη Ζώνη Β επιτρέπονται 

οι διαμορφώσεις χώρων υπαίθριας αναψυχής. 

Οι όροι δόμησης εξειδικεύονται για κάθε επιμέρους χρήση.» 

Κεφ.7.1.2.2, σελ.14 «…καταργείται η δυνατότητα ίδρυσης ενός δημοτικού βιοκλιματικού κέντρου 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ανά δήμο στους Δήμους της ανατολικής πλευράς (Βάρης-Βούλας-

Βουλιαγμένης, Κρωπίας και Παιανίας), η οποία προβλεπόταν στον υπό μελέτη σχεδιασμό, όπως αυτός 

κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. του 2011. Αντίθετα προσδιορίζεται με πιο ρεαλιστικούς όρους η δυνατότητα 

χωροθέτησης υπαίθριων εγκαταστάσεων αθλητισμού, πολιτισμού και αναψυχής, καθώς και η κατασκευή 

γεωργικών αποθηκών, μειώνοντας την αρτιότητα για τα παραπάνω από τα 20 στα 10 στρέμματα και 

επιτρέποντας για τους βοηθητικούς χώρους των υπαίθριων εγκαταστάσεων δόμηση 60τ.μ. αντί για 30τ.μ. (η 

δόμηση των γεωργικών αποθηκών παραμένει στα 30τ.μ.).» 
Η μείωση της αρτιότητας αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω κατακερματισμό και δόμηση επί ιδιοκτησιών και 
γηπέδων που χωροθετούνται εντός της περιοχής προστασίας. Είναι σαφές ότι το ζητούμενο, που είναι η προστασία 
της φύσης και των μνημείων του Υμηττού, δεν εξυπηρετείται από δυνατότητες επιπλέον δόμησης. 
 
Μη επιβολή υποχρεωτικής περιβαλλοντικής αποκατάστασης στις ειδικές ζώνες 
Στις ειδικές ζώνες δεν επιβάλλεται η περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου σε περίπτωση απομάκρυνσης της 
«κοινωφελούς» χρήσης, όπως ισχύει για τις ΣΜΑ (Κεφ.1, σελ.49), αλλά δίνεται η «θεσμική δυνατότητα» μεταφοράς 
του γηπέδου στη Ζώνη Α αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτή τελικά να μην λάβει χώρα και οι χώροι αυτοί να 
μην αποκατασταθούν. 
Κεφ.1, σελ.34 & Κεφ.7, σελ.10 
«Οι Ειδικές Ζώνες προσδιορίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις επιμέρους ειδικές κοινωφελείς χρήσεις που έχουν 

εγκατασταθεί στον Υμηττό. Δεν αποτελούν χωροθέτηση νέων χρήσεων αλλά προσδιορισμό υφιστάμενων, με 

την επιπλέον πρόβλεψη της θεσμικής δυνατότητας σε περίπτωση απομάκρυνσης μιας ειδικής χρήσης, το 

γήπεδό της να μεταφέρεται στη Ζώνη Α, με στόχο την περιβαλλοντική αποκατάσταση» 

Προτείνεται η προσέγγιση της περιβαλλοντικής αποκατάστασης και ένταξης στη Ζώνη Α να επιβάλλεται 
υποχρεωτικά, όπως συμβαίνει αντίστοιχα με την υποχρέωση απομάκρυνσης των ΣΜΑ εντός τριών ετών. 
Κεφ.1, σελ.49 
«Μελέτες μετεγκατάστασης Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 

Οι Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) της Ζώνης Ε5 λειτουργούν στις θέσεις αυτές προσωρινά 

και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία χρόνια. Μετά το πέρας του παραπάνω χρονικού 

διαστήματος επιβάλλεται η μετεγκατάστασή τους και η μετατροπή των περιοχών αυτών από Ζώνη Ε5 σε Ζώνη 

Α1.» 
 
Αναφορά σε νόμο ρύθμισης πολεοδομικών αυθαιρεσιών που έληξε και αντικαταστάθηκε (επικαιροποίηση) 
6.3.1.2.1: Στο Κεφ.6, σελ.19 γίνεται αναφορά στον Ν.4178/13 (Ρύθμιση Αυθαιρέτων) και συγκεκριμένα στο Άρθρο 
23, Παρ.17 και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 66931/03.12.2013 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού 
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ως αντεπιχείρημα χρήσης 
«οριζόντιων» λύσεων αντιμετώπισης της αυθαίρετης δόμησης. Η αναφορά γίνεται σαν οι παραπάνω διατάξεις να 
είναι ακόμη σε ισχύ ενώ αυτές καταργήθηκαν με την Παρ.6 Άρθρο 125 Ν.4495/2017. Χρειάζεται επικαιροποίηση 



και ανάλυση των δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα κατάσταση και νομοθεσία που δεν παρέχει πλέον 
δυνατότητες τέτοιων «ρυθμίσεων». 
 
Δίκτυα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
Όσον αφορά τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται αναφορά στο Κεφ. 7.1.2.1 «Λειτουργία Ζώνης Α», 
σελ.4 «Ειδικά για τις εναέριες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος που διασχίζουν τη Ζώνη Α του 

Υμηττού, δηλαδή συγκεκριμένα για τη γραμμή Παλλήνη – Ηλιούπολη/Αργυρούπολη και τη γραμμή Λαύριο – 

Ηλιούπολη/Αργυρούπολη, προστίθεται η δυνατότητα να παραμείνουν και να μπορούν να συντηρούνται και 

να επισκευάζονται χωρίς καμία χωρική επέκταση, έτσι ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα αδυναμίας τέλεσης 

ακόμη και των πολύ αναγκαίων εργασιών συντήρησης που σε πολλές περιπτώσεις είναι δυνατό να 

υπονομεύει τόσο την ασφάλεια των υποδομών όσο και την ασφάλεια του βουνού (π.χ. από εκδήλωση 

πυρκαγιών).» αλλά η αναφορά αυτή περιορίζεται μόνο στα κεντρικά δίκτυα Υψηλής Τάσης που διαχειρίζεται η 
ΑΔΜΗΕ. Δεν γίνεται καταγραφή, αναφορά ή διευθέτηση των δικτύων Μέσης Τάσης, που διαχειρίζεται ο ΔΕΔΔΗΕ, 
τα οποία είναι πολυάριθμα στον Υμηττό και μάλιστα πιο επιρρεπή σε πρόκληση πυρκαγιάς. 
 
Νεκροταφεία και επεκτάσεις τους 
Παρά τη διαπίστωση του Κεφ.3, σελ.63, στην οποία εκφράζεται «επιφύλαξη για τον κίνδυνο δημιουργίας στις 

παρυφές του Υμηττού μια εκτεταμένης νεκρόπολης, κρίνεται ότι υπό προϋποθέσεις, η εγκατάσταση 

νεκροταφείων στην Β' ζώνη προστασίας του Υμηττού δεν έρχεται σε αντίθεση με τον χαρακτήρα της 

αναψυχής και του περιπάτου που οφείλει να έχει ο ορεινός όγκος» ενώ υφίσταται και η δυνατότητα επέκτασης 
νεκροταφείων όπως αναφέρεται στο Κεφ.7, σελ.13 «…τα υφιστάμενα πριν την 8η.8.2014 κοιμητήρια σε δασικές 

εκτάσεις μπορούν να θεωρηθούν νομίμως υφιστάμενα, αλλά και να επεκταθούν υπό όρους και 

προϋποθέσεις, σύμφωνα με την παρ.16 του άρθρ.52 του ν.4280/2014.» Η κοινωνική διάσταση του ζητήματος 
δεν είναι δυνατόν να επιβαρύνει διαρκώς το περιβαλλοντικό ισοζύγιο. Η δυνατότητα επέκτασης των κοιμητηρίων 
της Ζώνης Α πρέπει να επανεξεταστεί, αλλιώς θα προκύψει στο βουνό ακριβώς η «εκτεταμένη νεκρόπολη» που 
αναφέρεται ως «κίνδυνος». 
 
Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις ως «παράθυρο» για εισαγωγή άλλων χρήσεων 
Η διαπίστωση του Κεφ.1.18, σελ.32 περί «Ασύμβατων Χρήσεων», ότι «τα έργα εντός των στρατιωτικών 

εγκαταστάσεων δεν έχουν περιοριστεί σε όσα εξυπηρετούν αυστηρά επιχειρησιακούς σκοπούς» του ΥΕΘΑ και 
η πρόταση για απαγόρευση οποιασδήποτε οικοδομικής επέκτασης ή παραχώρησης σε τρίτο γίνεται 
επανειλημμένως αλλά τελικά αναιρείται. 
Κεφ.1, σελ.32 
«Στρατιωτικές εγκαταστάσεις 

Οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις καταλαμβάνουν σημαντικές εκτάσεις και βρίσκονται διάσπαρτες στην περιοχή 

προστασίας του Υμηττού. Αρνητική επίπτωση αποτελεί το γεγονός ότι η τα έργα εντός των στρατιωτικών 

εγκαταστάσεων δεν έχουν περιοριστεί σε όσα εξυπηρετούν αυστηρά επιχειρησιακούς σκοπούς.» 

Κεφ.1, σελ.36 
«Στρατιωτικές εγκαταστάσεις 

Οι αρνητικές επιπτώσεις προτείνεται να αντιμετωπιστούν με την πρόβλεψη ότι στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις 

εντός της Ζώνης Α απαγορεύεται οποιαδήποτε οικοδομική επέκταση ή παραχώρηση σε τρίτο για την 

εξυπηρέτηση μη αμιγώς επιχειρησιακών σκοπών» 

Κεφ.1, σελ.39 
«Η απαγόρευση οικοδομικών επεκτάσεων στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις για μη αμιγώς επιχειρησιακούς 

σκοπούς αναμένεται επίσης να έχει θετική περιβαλλοντική επίπτωση, αποτρέποντας την οικοδόμηση στην 

ζώνη Α υψηλής προστασίας όταν δεν είναι απολύτως απαραίτητο για λόγους που σχετίζονται με την εθνική 

ασφάλεια.» 

Κεφ.7, σελ.22 
«…έχουμε παρεμβάσεις στους χώρους των στρατιωτικών εγκαταστάσεων που δεν σχετίζονται άμεσα με 

επιχειρησιακούς σκοπούς των ενόπλων δυνάμεων, όπως η απόπειρα κατασκευής κατοικιών στο στρατόπεδο 

Σακέτα.» (σ.σ. όπως και η κατασκευή κατοικιών όπισθεν της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων) 
Όμως τελικώς παραμένει η δυνατότητα επεκτάσεων για μη αμιγώς επιχειρησιακούς σκοπούς αφού στο Κεφ.7, 
σελ.22 «στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις εντός της Ζώνης Α, οποιαδήποτε οικοδομική επέκταση ή 

παραχώρηση σε τρίτο για την εξυπηρέτηση μη αμιγώς επιχειρησιακών σκοπών, να γίνεται με την σύμφωνη 

γνώμη του Συμβουλίου Μητροπολιτικού Σχεδιασμού και μέχρι την συγκρότησή του τη Διεύθυνσης Σχεδιασμού 

Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του ΥΠΕΝ.» 
 

Επιπρόσθετα, στην πράξη, η ίδια η ΣΜΠΕ εγκρίνει μια τέτοια παραχώρηση, ενσωματώνοντας στο Κεφ.7.2, Πινακίδα 
9.15, σελ.216 «Παραχώρηση γηπέδου για δημιουργία μόνιμου ΣΜΑ Δήμου ΒΒΒ» ακριβώς μια τέτοια ρύθμιση 
που δεν συνάδει με τα αναφερόμενα και τις διαπιστώσεις περί Στρατιωτικών Εγκαταστάσεων και αποτροπής 



επέκτασης της δόμησης εντός αυτών ή παραχώρησης τέτοιων εκτάσεων σε τρίτους για μη επιχειρησιακούς 
σκοπούς. Μάλιστα αυτό γίνεται με απολύτως ασαφή τρόπο, αφού η χωροθέτηση ούτε οριοθετείται στον χάρτη 
(σημειώνεται με αστερίσκο ως «Μη οριοθετημένη επακριβώς Ζώνη Ε5 ΣΜΑ Δήμου Βάρης-Βούλας-

Βουλιαγμένης»), ούτε προσδιορίζεται σαφώς. 
 

 
 

Σχετική με το θέμα και άξια αναφοράς είναι και η κατασκευή οικισμού αξιωματικών (ΣΟΑ) της Στρατιωτικής Σχολής 
Ευελπίδων (ΣΣΕ), η οποία έλαβε χώρα σε παρεμφερή χρόνο με την αντίστοιχη ενέργεια που επιχειρήθηκε στο 
Στρατόπεδο Σακέτα, η οποία προκάλεσε αντιδράσεις και τελικώς ματαιώθηκε. Αντιθέτως, στην περίπτωση του ΣΟΑ 
της ΣΣΕ, αυτός υλοποιήθηκε εντός της Ζώνης Α. 
 
«Παράθυρο» για επανεξέταση της Θήρας 
Στο Κεφ.7.1.3.3, σελ.17 «Η απαγόρευση του κυνηγιού στο σύνολο των περιοχών προστασίας θεωρείται θετική 

και παραμένει.» αποτελεί σαφή τοποθέτηση και ακολουθείται από σημαντική τεκμηρίωση, που καταλήγει στη 
σελ.21 επίσης στο συμπέρασμα ότι «Με βάση τα παραπάνω εκτιμάται ότι η διατήρηση της πλήρους 

απαγόρευσης της θήρας συνάδει με τους στόχους προστασίας του ορεινού όγκου τόσο ως φυσικού όσο 

και ανθρωπογενούς πόρου.» Όμως, στην ίδια σελίδα ακολουθεί η παράγραφος «Η απαγόρευση θα μπορούσε 

να επανεξετασθεί ως προς την αναγκαιότητα, σκοπιμότητα και οριοθέτησή της μετά τη θεσμοθέτηση Σχεδίου 

Διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής και ίδρυσης και λειτουργίας Φορέα Διαχείρισης που θα μπορεί 

να εκτιμά εκ του σύνεγγυς τις συνθήκες, να επιλαμβάνεται ειδικών ρυθμίσεων και να επιβλέπει την τήρησή 

τους.» 
 
Ποιμνιοστάσια και Χοιροστάσια 
Παρά το ότι είναι γνωστή η ύπαρξη ενός μη αμελητέου αριθμού ποιμνιοστασίων και χοιροστασίων, εντός των 
Ζωνών Προστασίας της εξεταζόμενης ΣΜΠΕ, δεν υπάρχει ρητή πρόταση απομάκρυνσής τους παρά το γεγονός ότι η 
πρακτική της βοσκής (κυρίως αιγών και χοίρων) είναι επιβλαβής για ανακάμπτουσες, αναδασωτέες περιοχές και 
παράνομη σύμφωνα με πλήθος δασικές διατάξεις (η βόσκηση κατσικιών απαγορεύεται από το 1992 εντός του 
νομού Αττικής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 105 του Ν.Δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας», «Βοσκή εις 
αναδασωτέας εκτάσεις», «εγκατάσταση ποιμνιοστασίων ή ποιμνίων μέσα στις πόλεις, καθώς και σε απόσταση 
χιλίων μέτρων από αυτές», και ΔΑΔ Βοσκής σε αναδασωτέα έκταση). Επιπρόσθετα, η δραστηριότητα αυτή δεν 
συνάδει ούτε με την έννοια της λειτουργίας της Ζώνης Α2 (Υψηλή προστασία της φύσης και των μνημείων με την 
προσθήκη της γεωργικής χρήσης) αφού, όπως αναγράφεται στο Κεφ.7, σελ.6 «Στην περιοχή Α2 ισχύει το σύνολο 

των υπόλοιπων όρων και περιορισμών της Ζώνης Α1 και κάθε δόμηση απαγορεύεται ρητά, 

συμπεριλαμβανομένων ακόμα και των γεωργικών αποθηκών και των ποιμνιοστάσιων.» Επομένως προτείνεται 
να συμπεριληφθεί ρητή, γενική οδηγία απομάκρυνσης των ποιμνιοστασίων και των χοιροστασίων. 
 
Φορέας Διαχείρισης και Δασαρχείο 
Στη ΣΜΠΕ υπάρχουν αναφορές στη δημιουργία Φορέα Διαχείρισης ή την διαχείριση από τον υφιστάμενο Φορέα 
Διαχείρισης Σχοινιά-Μαραθώνα-Υμηττού και Ανατολικής Αττικής, όμως αυτές είναι αποσπασματικές κα αντίκεινται 



στην ορθή πρακτική της σαφούς οριοθέτησης αρμοδιοτήτων. Για τον λόγο αυτό προτείνεται να συμπεριληφθεί 
ρητή πρόταση δημιουργίας Φορέα Διαχείρισης (αποκλειστικά) Υμηττού και οικείου (λειτουργικού, καθώς σε αυτή 
τη φάση επιφορτισμένο με τα θέματα Υμηττού είναι το Δασαρχείο Πεντέλης) δασαρχείου.  
 
 
Παρατηρήσεις επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων του 7.2 
 
Κεφ.7.2 Πινακίδα 9.7, σελ.191 Ένταξη τμήματος Ζώνης Α σε Ζώνη Α2 
 

 
 

 
 

Η ένταξη αγροτικών εκτάσεων στη Ζώνη Α2 αποτελεί ορθή πρακτική, όπως αυτή εκφράζεται στο Κεφ.1.19, σελ.33, 
όσον αφορά «εκτάσεις ανέκαθεν αγροτικές» και η εφαρμογή της ακολουθεί τη λογική του Κεφ.7.1.2.1. ότι «Δεν 

εντάσσονται περιοχές που αποτελούν αποκομμένους θύλακες με αντίστοιχα χαρακτηριστικά των γεωργικών 

εκτάσεων που εισχωρούν πολύ βαθιά στον ορεινό όγκο», όμως η περίπτωση 9.7 αποτελεί ακριβώς έναν τέτοιο 
θύλακα που εισχωρεί πολύ βαθιά στον ορεινό όγκο και τη Ζώνη Α. Επιπρόσθετα, κατά μήκος του στενού βόρειου 
τμήματος αυτού του θύλακα, αναπτύσσονται κτηνοτροφικές δραστηριότητες βοσκής αιγοπροβάτων και 
ποιμνιοστάσια (μαντριά) ενώ η βόσκηση κατσικιών απαγορεύεται από το 1992 εντός του νομού Αττικής και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 105 του Ν.Δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας», «Βοσκή εις αναδασωτέας 
εκτάσεις», «εγκατάσταση ποιμνιοστασίων ή ποιμνίων μέσα στις πόλεις, καθώς και σε απόσταση χιλίων μέτρων από 
αυτές», και ΔΑΔ Βοσκής σε αναδασωτέα έκταση. Είναι δε προφανές ότι η βοσκή αυτή επεκτείνεται σε μεγάλη 



έκταση της Ζώνης Α, πολύ πέραν της λεπτής, επιμήκους έκτασης που αποτυπώνεται στο βόρειο τμήμα του 
σχήματος του χάρτη, εκατέρωθεν της οδού Νυμφών, Χέρωμα Βάρης. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουν εντοπισθεί 
κατσίκια να βοσκούν ακόμη και στην κορυφή «Σταυραετός», Νοτίου Υμηττού, υψομ.628μ. (βλ. φωτογραφία 
παρακάτω), με ότι συνέπειες αυτό συνεπάγεται για την βλάστηση της περιοχής, που παρουσιάζει σαφή εικόνα 
υποβάθμισης λόγω της υπερβόσκησης (βλ. φωτογραφία παρακάτω). Σημειώνεται δε, ότι στο Κεφ.7, σελ.6 
αναφέρεται ότι «Στην περιοχή Α2 ισχύει το σύνολο των υπόλοιπων όρων και περιορισμών της Ζώνης Α1 και 

κάθε δόμηση απαγορεύεται ρητά, συμπεριλαμβανομένων ακόμα και των γεωργικών αποθηκών και των 

ποιμνιοστάσιων.» Επομένως υπάρχει εκτενής επιχειρηματολογία εναντίον της ύπαρξης του συγκεκριμένου 
στενόμακρου κλάδου που εισχωρεί πολύ βαθιά στον ορεινό όγκο και εξυπηρετεί μόνο δραστηριότητα, η οποία 
απαγορεύεται και είναι επιβλαβής για την ανάκαμψη της φύσης του βουνού. 
 

 
Κατσίκια βόσκουν στην κορυφή Σταυραετός, Νοτίου Υμηττού, υψομ. 628μ. 

 

 
Φωτογραφία της εν λόγω περιοχής με σαφείς ενδείξεις υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος 

 
Κεφ.7.2 Πινακίδες 9.9, 10.2 & 10.3 Χέρωμα, Κίτσι, Σκάρπιζα 
Όσον αφορά τους οικισμούς που έχουν δημιουργηθεί εντός της ΖΕΠ, είναι προφανές ότι αυτοι πρέπει να ληφθούν 
υπόψη, να ανασχεθεί η περαιτέρω επέκτασή τους και να ληθεί ένα χρόνιο ζήτημα. Παρόλα αυτά, η μέθοδος 
πρότασης εφαρμογής πολεοδομικών σχεδιασμών υφιστάμενων οικισμών από μία ΣΜΠΕ προστατευτικού 
χαρακτήρα για το περιβάλλον δεν συνάδει με τον προστατευτικό και περιβαλλοντικό χαρακτήρα που θα έπρεπε να 
τη διέπει. Είναι δε άξιο αναφοράς ότι, σύμφωνα με τις αναφερόμενες εκτάσεις, η συνολική επιφάνεια που έχει 



απολέσει τον φυσικό της χαρακτήρα και καταλαμβάνεται από τους τρεις οικισμούς (Χέρωμα, Σκάρπιζα, Κίτσι),, οι 
οποίοι προτείνεται να ενταχθούν στις ειδικές ζώνες ανέρχεται σε 1.922,89 στρέμματα. 
 
Κεφ.7.2 Πινακίδα 9.10 Ένταξη τμήματος Ζώνης Α σε Ζώνη Α2 
«Προτείνεται η ένταξη της περιοχής που απεικονίζεται στο επόμενο σχήμα σε Ζώνη Α2 (όπου επιτρέπεται η 

γεωργική χρήση).» όμως πρόκειται κυρίως και στο μεγαλύτερο τμήμα του για αρχαιολογικό χώρο (Αρχαίο 
Νεκροταφείο Βάρης), στο μεγαλύτερο ποσοστό του νότιου τμήματος της έκτασης είναι περιφραγμένος από την 
Αρχαιολογική Υπηρεσία. Ο χώρος έχει σημειωθεί ως «Αρχαίο Νεκροταφείο» στον σχετικό Χάρτη 6.Ιστορικού και 
Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος της ΣΜΠΕ, όμως αυτή η πληροφορία δεν εμφανίζεται στον χάρτη της συγκεκριμένης 
πινακίδας. 

 
 
Κεφ. 7.2 Πινακίδα 9.14 Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμου Βάρης-Βούλας Βουλιαγμένης 
«Ο χώρος προτείνεται, μετά την απομάκρυνση του ΣΜΑ με το πέρας τριών ετών, να μετατραπεί σε Ζώνη Α 

(Α1).» 

Προτείνεται να αλλάξει η έκφραση σε «επιβάλλεται» ή «υποχρεούται», ώστε να συνάδει με τα αναφερόμενα στο 
Κεφ.1, σελ.49 ιδιαιτέρως δε καθώς ο χώρος γειτνιάζει με το Κοιμητήριο Βούλας και μπορεί να επιχειρηθεί να 
χρησιμοποιηθεί για επέκταση αυτού μετά την απομάκρυνση του προσωρινού ΣΜΑ. 
 

 
 
Πρόταση Ένταξης Περιοχών της Ζώνης Β στη Ζώνη Α 
Στους παρακάτω χάρτες επισημαίνονται περιοχές της Ζώνης Β (υπώρειες, ορεινοί όγκοι, λόφοι, ρέματα κλπ), με 
σαφή και αναντίρρητο δασικό χαρακτήρα (σε αρκετές περιπτώσεις αυτό προκύπτει και από τους δασικούς χάρτες), 
καθώς και ελεύθερες διεκδικήσεων, οι οποίες αποτελούν φυσική και λογική συνέχεια της Ζώνης Α ή σημεία στα 
οποία η χάραξη των ορίων της δεν ακολουθεί τα φυσικά όρια και το ανάγλυφο της περιοχής. Προτείνεται οι 
περιοχές αυτές να εξεταστούν και συμπεριληφθούν στις διατάξεις της Ζώνης Α, αυξάνοντας σημαντικά και χωρίς να 



προκαλέσουν αντιδράσεις αφού δεν θίγουν υφιστάμενες καταστάσεις, την επιφάνεια της Ζώνης Υψηλής 
Προστασίας της Φύσης και των Μνημείων. 
 

Η πρόταση αυτή συνάδει και με το πνεύμα των οριζόμενων στο Κεφ.1, σελ.37 που ορίζει ότι «Η στρατηγική 

αντικατάστασης της Ζώνης Β΄ … εκτιμάται ότι θα επιφέρει θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς οι 

χρήσεις προσδιορίζονται πιο συγκεκριμένα και οριοθετούνται για να αποφευχθεί η επέκτασή τους και περιοχές 

που παραμένουν αδόμητες προστατεύονται αποτελεσματικά.» καθώς και των οριζόμενων στο Κεφ.1, σελ.38 «Η 

επέκταση της Ζώνης Α΄ στις ανατολικές υπώρειες του Υμηττού εκτιμάται ότι θα επιφέρει τις εξής θετικές 

επιπτώσεις: θα προστατεύσει αποτελεσματικά αδόμητες εκτάσεις υψηλού πράσινου και ταυτόχρονα θα 

αναστρέψει το φαινόμενο της ύπαρξης χαμηλότερων όρων προστασίας στην περιοχή προστασίας του 

Υμηττού σε σχέση με όμορες περιοχές της ΖΟΕ…». Επιπρόσθετα, σε αρκετές περιπτώσεις προτείνεται η ένταξη 
στη Ζώνη Α περιοχών που γειτνιάζουν με οικισμούς (πχ Κορωπί) και ειδικές ζώνες της κατηγορίας Στ (οικισμούς 
όπως η Σκάρπιζα) προς ανάσχεση μελλοντικών επεκτατικών τάσεων. Η πρόταση συνάδει με την πρακτική που 
εφαρμόζεται και στην δυτική πλευρά του ορεινού όγκου του Υμηττού, στα όρια με το πυκνοδομημένο αστικό 
περιβάλλον της πρωτεύουσας. 
 
Οι προτεινόμενες, προς ένταξη στην Ζώνη Α, περιοχές επικεντρώνονται ακριβώς στο προαναφερθέν νότιο και 
ανατολικό τμήμα του βουνού, όπου και δραστηριοποιείται -και επομένως έχει καλή γνώση- η Εθελοντική 
Δασοπροστασία Νοτίου Υμηττού, χωρίς να αποκλείεται η πιθανότητα να υπάρχουν τέτοιες εκτάσεις, κατάλληλες 
προς ένταξη στην Ζώνη Α, και σε άλλα σημεία του βουνού. Για την επισήμανσή τους χρησιμοποιήθηκαν οι χάρτες 
του Προτεινόμενου Σχεδίου ΠΔ 9.8, 9.9 και 9.10. 
 

 



 
Περαιτέρω επικοινωνία, για οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις στα παρεχόμενα στοιχεία 
επικοινωνίας και στο τηλέφωνο 6977 47 9474. 
 

Για την Εθελοντική Δασοπροστασία Νοτίου Υμηττού, 
 
 
 

 
           Σπύρος Κίνιας 

            Εθελοντής Συντονιστής Δασοπροστασίας Ε.Δ.Ν.Υ. 


