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                                           ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

                           (Για ζητήµατα σχετικά µε τη διατήρηση της φύσης που αφορούν περιοχές) 

 

Άτοµο για επικοινωνία: Ευαγγελία ∆ηµητρίου     

 

Τηλ. 6944683652,  Φαξ: 2109712324, e-mail: kin.pol.il@gmail.com 

 

Κράτη Μέλη τα οποία αφορά η επιστολή σας: Ελλάδα 

 

∆ιοικητικές περιοχές τις οποίες αφορά η επιστολή σας: Αττική 

 

1) Η υπόθεση σχετίζεται άµεσα µε την κοινοτική νοµοθεσία που αφορά τη διατήρηση  της φύσης?  ΝΑΙ 

2) Αν ναι, µε ποια οδηγία?     79/409 -ΝΑΙ ,    92/43-ΝΑΙ 

Ή ποια άλλη νοµοθεσία?    85/337/ΕΟΚ - ΝΑΙ,   97/11/ΕΚ - ΝΑΙ 

 

3) ∆ώστε µια σαφή περιγραφή του αντικειµένου του περιβαλλοντικού ζητήµατος που θέσατε υπόψη της 

Επιτροπής. 

 

Στο λεκανοπέδιο της Αττικής συνωστίζεται το 35,5% του πληθυσµού της Ελλάδος, σύµφωνα µε τη 

Στρατηγική Εκτίµησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Νέου Ρυθµιστικού Σχεδίου Αττικής σελ.136.       

Στην έκταση της Αττικής αναλογεί το 3,2% της συνολικής έκτασης της χώρας (ΥΠΕΧΩ∆Ε- Αττική SOS -

1994) 

Για τις υπερβάσεις των ρύπων, που έχουν σαν µια κύρια πηγή προέλευσης τα οχήµατα, έχω ήδη 

αναφερθεί στην πρόσφατη επιστολή µου στις 6 Ιουλίου τρέχοντος έτους την οποία επισυνάπτω. 

      Η αναλογία πράσινου ανά κάτοικο στην Αττική, σύµφωνα µε τον Οργανισµό Αθήνας, ήταν 2,55 τµ.,    

το 2007 µετά τις φωτιές της Πάρνηθας, ενώ 20 χρόνια πριν ήταν 2,82.  

      Ο Υµηττός είναι ένας από τους τέσσερις ορεινούς όγκους της Αττικής, τόπος κοινοτικής σηµασίας, 

NATURA 2000, ο σηµαντικός ρόλος του οποίου στο κλίµα και την ποιότητα του αέρα του λεκανοπεδίου 

είναι αναµφισβήτητος. 

Η δασοκάλυψή του, έφτανε τα τέλη της δεκαετίας του 70 τα 56000 στρέµµατα (ποσοστό 70%), έκταση η 

οποία συνεχώς συρρικνώνεται, κυρίως από ανθρωπογενείς παρεµβάσεις. Mε το Π∆
1
 67/81 

προστατεύονται σηµαντικά είδη χλωρίδας µε αιτιολόγηση D και πολλά είδη πανίδας (Στρατηγική 

Εκτίµησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Νέου Ρυθµιστικού Σχεδίου Αττικής σελ.223).  

Σχόλιο: Σύµφωνα µε το Υπ. Γεωργίας οι δασικές εκτάσεις το 1978 ήταν 74.510 στρ.
2
 δεδοµένου ότι οι 

φρυγανότοποι είναι δασική έκταση. 

Ο Υµηττός έχει συνδέσει το όνοµά του µε τη βοτανική επιστήµη. Πολλά είδη συλλέχθηκαν για πρώτη φορά 

στο βουνό αυτό γι αυτό φέρουν το όνοµα  hymettia ή hymettium. Έχουν καταγραφεί 44είδη ορχεοειδών, 40 

ενδηµικά είδη από τα οποία η fritillaria oblique συµπεριλαµβάνεται στους καταλόγους της Συνθήκης 

της Βέρνης και στην κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ
3
 . Παράλληλα έχουν καταγραφεί 112 είδη πουλιών, το 

¼ αυτών που καταγράφονται στην Ελλάδα
4
. Η πανίδα του βουνού περιλαµβάνει πολλά ενδηµικά και 

πολλά προστατευόµενα είδη, σύµφωνα µε τη εισήγηση του ΟΡΣΑ
5
 από την οποία παραλείπονται δύο είδη 

χελώνας και ένα είδος φιδιού, τα οποία περιλαµβάνονται στα Παραρτήµατα ΙΙ και IVτης Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. 

Τέλος στα σπήλαια του Υµηττού, η ύπαρξη των οποίων συντέλεσε στο χαρακτηρισµό του ως τόπο κοινο- 

τικής σηµασίας φιλοξενούνται πολλά είδη νυχτερίδων, κάποιες από τις οποίες χρησιµοποιούν τον Υµηττό ως 

ενδιαίτηµα
6
 . 

Η κατασκευή αυτοκινητόδροµων στον Υµηττό και οι οποιεσδήποτε επιτρεπόµενες χρήσεις, είτε αφορούν 

αναψυκτήρια και κοινωφελείς εγκαταστάσεις, είτε χώρους πολιτισµού και αθλητισµού (ισχύον Προεδρικό 

∆ιάταγµα 31/8/1978 περί ζωνών χρήσεως του Υµηττού και τροποποίησή του που προωθείται από το 

ΥΠΕΧΩ∆Ε), θα επιφέρουν ακόµη µεγαλύτερη συρρίκνωση των ελεύθερων εκτάσεων του βουνού µε 

περαιτέρω υποβάθµιση αυτού του οικοσυστήµατος, µε καταστρεπτικές και ανεπανόρθωτες συνέπειες 

στην ακόµη πλούσια βιοποικιλότητα του και τη ζωή στην Αττική.  

Πώς µπορούµε να µιλήσουµε για σωστή διαχείριση της προστατευόµενης περιοχής και γι 

αποτελεσµατική προστασία του δικτύου Natura
7
 , όταν εξακολουθεί να επιτρέπεται η ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ και 

ΘΥΣΙΑ ενός οικοσυστήµατος, στο βωµό της τυφλής ανάπτυξης? 

 



4) Έχετε ήδη απευθυνθεί στις αρµόδιες αρχές της χώρας σας σχετικά µε την υπόθεσή σας? 

  

ΝΑΙ – Ποια? 

 

Α. Όσον αφορά τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  του έργου στις κάτωθι υπηρεσίες: 

• ∆ιεύθυνση Προστασίας Περιβάλλοντος-Πολυτεχνείου 4, Αθήνα 

• Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Λεωφ. Αλεξάνδρας 11, Αθήνα 

• Κ. Θεµιστοκλή Ξανθόπουλο, υφυπουργό ∆ηµ. Έργων, Χ. Τρικούπη 182, Αθήνα 

• Κ. Ευάγγελο Μπαλτά, Γεν. Γραµµατέα Περιβάλλοντος ΥΠΕΧΩ∆Ε, Αµαλιάδος 17, Αθήνα 

• Ειδική Υπηρεσία ∆ηµοσίων έργων Μελετών-Κατασκευών, Έργων Παραχώρησης Αττικής και 

Ιόνιας Οδού, (ΕΥ∆Ε/ΜΚ ΕΠΑ & IO) Καρύστου 5 Αθήνα 

• Κα Καρκάλου, Οργανισµό Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθηνών, Γ τµήµα, Πανόρµου 2, Αθήνα 

• Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ∆ιεύθυνση ∆ασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, 

∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης ∆ασών, Χαλκοκονδύλη 31, Αθήνα 

• ∆ιεύθυνση ∆ασών Ανατολικής Αττικής, Αγ. Ιωάννου 65, Αγία Παρασκευή 

• ∆ιεύθυνση ∆ασών Περιφέρειας Αττικής, Μεσογείων 239 Αθήνα 

• ∆ασαρχείο Πεντέλης, Κλεισθένους 403 Πεντέλη 

• Υπουργείο Πολιτισµού, ∆ιεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, 

Μπουµπουλίνας 20-22, Αθήνα 

• Υπουργείο Πολιτισµού, ∆ιεύθυνση Προϊστορικών και κλασσικών Αρχαιοτήτων, Μπουµπουλίνας 

20-22, Αθήνα 

• Υπουργείο Πολιτισµού, 1
η
 Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Πανός 16, Αθήνα 

 

Β. Όσον αφορά την προτεινόµενη από το ΥΠΕΧΩ∆Ε και εγκεκριµένη από την Εκτελεστική Επιτροπή 

του Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας τροποποίηση του από 31/7/1978 Προεδρικού ∆ιατάγµατος (Π.∆
1
)  

που αφορά τις ζώνες χρήσης γης του Υµηττού, στις κάτωθι:
 

 

• Κ. Κάρολο Παπούλια, Πρόεδρο της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας 

• Κ. Σουφλιά, Υπουργό Περιβάλλοντος και ∆ηµοσίων Έργων 

• Ειδική Υπηρεσία ∆ηµοσίων έργων Μελετών-Κατασκευών, Έργων Παραχώρησης Αττικής και 

Ιόνιας Οδού, (ΕΥ∆Ε/ΜΚ ΕΠΑ & IO) Καρύστου 5 Αθήνα 

• Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Λεωφ. Αλεξάνδρας 11, Αθήνα 

• Κα Καρκάλου, Οργανισµό Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθηνών, Γ τµήµα, Πανόρµου 2, Αθήνα 

 

   

Απάντηση/Αποτελέσµατα σε συντοµία 

 

• 1. Λάβαµε από την ΕΥΠΕ (Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος- Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ∆Ε) 

επιστολή σχετικά µε ενηµέρωση, από τη συγκεκριµένη αρµόδια υπηρεσία, της ΕΥ∆Ε Μελετών 

Κατασκευών Έργων Παραχώρησης Αττικής και Ιόνιας Οδού, για τις ενστάσεις και απόψεις που 

αφορούν τα Νέα Οδικά Έργα Αττικής και τους φορείς που τις διατύπωσαν, µέσα στα χρονικά 

όρια της δηµόσιας διαβούλευσης. 

• Από το Υπουργείο Πολιτισµού συνεκλήθη ΚΑΣ (Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο) µε θέµα 

τους Νέους Αυτοκινητόδροµους στον Υµηττό και το οποίο ενέκρινε τη ΜΠΕ του έργου αλλά 

έκρινε ακατάλληλο το σχεδιασµό, τουλάχιστον για τον κόµβο Σακέτα και το Ελληνικό, 

δεδοµένου ότι σχεδιάζονται οδικά έργα σε υψίστης αρχαιολογικής σηµασίας τόπους. Κρίνουν ότι 

πρώτα, στους χώρους αυτούς, πρέπει να µπεί αρχαιολογική σκαπάνη. 

 

 

 

5) Γνωρίζετε αν υπάρχει άµεση κοινοτική χρηµατοδότηση? 

 

ΠΕΠ (Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα) Αττικής 2007-2013 στη σελίδα 267 Πίνακας 2,  

κωδικός άξονα Ι, Ενίσχυση Υποδοµών Προσπελασιµότητας-Ενέργειας κεφ. 3.2, σελ.181, αναλύεται ο 

άξονας προτεραιότητας 1, όπου αναφέρονται οι Επεκτάσεις της Αττικής Οδού. 

 

 



6) Τόπος 

6.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ Ή ΤΩΝ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

 

Ονοµασία της ή των περιοχών: ΑΤΤΙΚΗ  

Σύµφωνα µε την ΜΠΕ
3
 του έργου, κεφ 2, σελ. 2-7:  

<< Η περιοχή µελέτης σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της απογραφής πληθυσµού 

του έτους 2001 της ΕΣΥΕ αριθµεί συνολικά 487.043 κατοίκους. Σε επίπεδο ζώνης επιρροής, το  

έργο αναφέρεται και επηρεάζει το σύνολο των κατοίκων του λεκανοπεδίου.>> 

 
Σχόλιο: Από την ΕΣΥΕ

8
 καταγράφονται οι κάτοικοι µιας περιοχής, που είναι εγγεγραµµένοι στα  

∆ηµοτολόγια της περιοχής αυτής. 

Στην πραγµατικότητα, οι κάτοικοι της Αττικής είναι πολύ περισσότεροι, λόγω µεγάλης αστυφιλίας, τις 

τελευταίες δεκαετίες. Πάρα πολλοί είναι κάτοικοι Αττικής αλλά εγγεγραµµένοι στα δηµοτολόγια του τόπου 

καταγωγής τους (χωριά , κωµοπόλεις, µικρές επαρχιακές πόλεις, για να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωµα στον 

τόπο καταγωγής τους). Με αυτούς τους υπολογισµούς, οι κάτοικοι της Αττικής ανέρχονται σε 5,5 εκατοµµύρια  

περίπου (το ήµισυ του ελληνικού πληθυσµού). 

Μόνο ο ∆ήµος Ηλιούπολης υπολογίζει τους κατοίκους της πόλης σε 120-150.000, αντί  των 76.000 που  

εµφανίζονται στους καταλόγους της ΕΣΥΕ
8
.   

Οπότε και το εν λόγω έργο επηρεάζει αντίστοιχα πολύ µεγαλύτερο πληθυσµό. 

 

Κοντινότερη µεγάλη πόλη:  

Άλιµος, Αργυρούπολη, Βάρη, Βύρωνας, Γλυφάδα, Ελληνικό, Ζωγράφου,  

Ηλιούπολη, Καισαριανή, Κορωπί, Παιανία, Παλλήνη, Πικέρµι, Σπάτα. 

 

Έκταση (εκτάρια): 34.129,5 εκτάρια συνολικά. 

 

Ζώνη Ειδικής Προστασίας (κατά το άρθρο 4 της Οδηγίας για τα πουλιά):   

Είναι Σηµαντική Περιοχή για τα Πουλιά της Ελλάδας (ΣΠΠΕ ή Important Bird Area-IBA), 

µε κωδικό 126. 

( Για τον Υµηττό και άλλες 69 ΣΠΠΕ στην Ελλάδα, εκπονείται πρόγραµµα µε τίτλο "Πρόγραµµα 

επαναξιολόγησης 69 ΣΠΠΕ για το χαρακτηρισµό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. 

Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας."  Αναθέτουσα αρχή είναι το 

ΥΠΕΧΩ∆Ε, µε χρηµατοδότηση του ΕΠΠΕΡ. Αυτό σηµαίνει ότι ο Υµηττός είναι στην διαδικασία 

αξιολόγησης για να ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 ως ΖΕΠ. Αυτό είναι σηµαντικό καθώς η Ελλάδα 

έχει καταδικαστεί για ελλιπή καθορισµό έκτασης ΖΕΠ (C-334/04), και µε το πρόγραµµα αυτό θα 

εκπληρώσει µέρος των υποχρεώσεών της προς την Ε.Ε.)
9
 . 

 

Ονοµασία: "Όρος Υµηττός" 

  

Προτεινόµενος Τόπος Κοινοτικής Σηµασίας
 
 (κατά το άρθρο 4 της Οδηγίας για τους Οικοτόπους) : Ναι   

Κωδικός NATURA 2000 : GR3000006. 

Πρόγραµµα CORINE, κωδικός: Α00060040 , Ονοµασία: Κορυφές όρους Υµηττός και περιοχή  

Καισαριανή – Καρέα (ΜΠΕ
3
 κεφ. 6, σελ.343) 

 

Η περιοχή βρίσκεται ήδη υπό εθνική προστασία   Ναι:   

1. Σύµφωνα µε το Π.∆
1                         

2. Κοινή Υπουργική Απόφαση για τους Οικότοπους (Κ.Υ.Α
10

) 

3. Με Υπουργική Απόφαση
11

 ιδρύθηκε µόνιµο καταφύγιο θηραµάτων.
 

4. Έχει κηρυχθεί, µαζί µε τα όρη Πεντελικό, Πάρνηθα, Κορυδαλλός και Αιγάλεω, ως τόποι που χρή- 

ζουν ειδικής σηµασίας
12

. 

5. Προεδρικό ∆ιάταγµα 91/22/1/1974 (ΦΕΚ 31
Α
-6/2/1974)–βάσει του οποίου κηρύχθηκε <<αισθητικό  

∆άσος>> η περί την Μονή Καισαριανής παραχωρηθείσα στη Φιλοδασική Ένωση Αθηνών έκταση.
13

   

 (για την κατασκευή του Α/Κ Σακέτα θα γίνει αποψίλωση 3800 δέντρων και υψηλόκορµων θάµνων,  

στην εν λόγω περιοχή. ΜΠΕ
3
 κεφ.7, σελ. 53). 

6. Προστατευτική διάταξη 12603/11.6.93 της ∆ιεύθυνσης Υγείας Νοµαρχίας Αθηνών, για τα νερά των  

πηγών Μονής Καισαριανής και Καλοπούλας
14

. 

Επιστηµονική περιγραφή:  

<<Υµηττός –Αισθητικό δάσος Καισαριανής- Λίµνη Βουλιαγµένης>> GR30000006 



 

6.2 ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ Ή ΤΩΝ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

 

Χάρτης 1, ΜΠΕ- ΣΧΕ∆ΙΑ-ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ, ΜΠΕ03, Κλίµακα 1:25.000 

Χάρτης 2, ΜΠΕ- ΣΧΕ∆ΙΑ-ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ, ΜΠΕ 09, Κλίµακα 1:25.000 

      

      

                                                                                                                          

      7. ΚΥΡΙΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ  

ΠΟΥ ΘΙΓΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ  

 

  *        Σηµειώστε αν ο τύπος οικοτόπου είναι προτεραιότητας κατά την έννοια του παραρτήµατος Ι  

της οδηγίας περί οικοτόπων 

Κωδικός:   Συµβουλευτείτε το Παράρτηµα Ι της Οδηγίας περί οικοτόπων 

Ονοµασία: Ονοµασία του τύπου οικοτόπου σύµφωνα µε την οδηγία περί οικοτόπων 

 

Ο πίνακας  που ακολουθεί περιγράφει τους τύπους των οικοτόπων που χαρτογραφήθηκαν µέσα στην  

οριοθετηµένη  περιοχή  Natura 2000, κωδικός GR3000006, του Υµηττού, βάσει των τύπων οικοτόπων της  

Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (ΜΠΕ
3
  κεφ. 6, σελ.89).   

 

                                                          ΥΜΗΤΤΟΣ  8123 (ha) 

Κωδικός Tύπος 

Οικοτόπου 

Κάλυψη % 

  Εκτάρια 

Αντιπροσω- 

πευτικότητα 

Σχετική 

Επιφάνεια 

∆ιατήρηση Συνολική 

Αξιολόγηση 

5212* ∆ενδρώδεις θαµνώνες 

Με Juniperus  

Phoenicea 

 

        5  

406,15 εκτ. 

 

        B 

 

         C 

 

       B 

 

         B 

5340** Garrigues της 

Ανατολικής 

Μεσογείου 

 

        1 

8,12 εκτ. 

 

         Β 

 

         Β 

 

        Β 

 

         Β 

5420* Φρύγανα 

Sarcopoterium 

Spinosum 

 

        19 

1543,37 εκτ. 

 

         C 

 

         C 

 

       C 

 

         C 

8216* Χασµοφυτική  

Βλάστηση ασβεστο- 

λιθικών πρανών 

της Ελλάδας 

 

 

         2 

162,46 εκτ. 

 

 

         Β 

 

 

         Β 

 

 

        Β 

 

 

         Β 

8310* Σπήλαια των οποίων 

δε γίνεται τουριστι- 

κή εκµετάλλευση 

 

         1 

 8,12 εκτ. 

 

        Β  

 

         C 

 

       B 

 

        B 

9320* ∆άση ελιάς και 

χαρουπιάς 

 

        33 

2683,56 εκτ. 

 

       C  

 

         B 

 

        C 

 

        C 

9540* Mεσογειακά δάση 

Πεύκης µε ενδηµικά 

είδη πεύκης (συµπερι- 

λαµβανόµενων των 

Pinus mugo και Pinus 

leucodermis) 

 

 

        22 

1787,06 εκτ. 

 

 

       Β 

 

 

        C  

 

 

        B 

 

 

         B 

 

* Τύποι Οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ,   **Άλλοι τύποι Οικοτόπων, Α=Άριστη, Β =Καλή, C =Επαρκής 

 

Σχόλια: Θα πρέπει να ληφθούν  υπόψιν οι τελευταίες φωτιές του 2007 και η µεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη  

Νότια πλευρά του Υµηττού, τον Ιούνιο τρέχοντος έτους, µε αποτέλεσµα να αποτεφρωθούν πολλές χιλιάδες 

στρέµµατα. Αν στην τεράστια καταστροφή που έχουν προκαλέσει στο βουνό οι αλλεπάλληλες φωτιές προσθέ- 

σουµε και τη ζηµιά που προκαλούν στη βλάστηση οι ρύποι των αυτοκινήτων, µπορεί να αντιληφθεί κανείς το  

βαθµό προστασίας του συγκεκριµένου πλούσιου οικότοπου. 

Στο χάρτη ΜΠΕ-9, φαίνονται οι τύποι των οικοτόπων στην περιοχή διέλευσης της χάραξης.  

 



 

               ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ  

                                                             ΠΟΥ ΘΙΓΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ 

Κωδικός Τµήµα χάραξης 

Από …..έως 

Τµήµα χάραξης 

Από …..έως 

Τµήµα χάραξης 

Από …..έως 

       Κυριότερα είδη 

 

   9320 

∆άση ελιάς 

& χαρουπιάς 

Α/Κ Κατεχάκη έως 

Χ.Θ. 10+000 

 

Χ.Θ Ο+000 έως  

Χ.Θ  1+400 

Α/Κ Κατεχάκη έως 

Χ.Θ. 10+000 

 

Χ.Θ  2+200 έως  

Χ.Θ  3+100 

A/Κ Σακέτα 

Μήκος 1406µ 

 

Είσοδος 

Σήραγγας Υµηττού 

Χ.Θ.0+350 

Oleo, Ceratonion, Quercus  

Cossifera, Euphorbia acantho- 

thamnos, Galium melananthe- 

rum, Brachypodium retusum, 

Asparagus acutifolius, Scalige-

ria napiformis, Helictotrichon 

convolutum, Silene spinescens 

     

 

    5420 

  Φρύγανα 

Α/Κ Κατεχάκη έως 

Χ.Θ. 10+000 

 

Χ.Θ  2+200 έως  

Χ.Θ  3+100 

Μετωπικός  

Σταθµός ∆ιοδίων 

Ηλιούπολης 

 

Μήκος 910µ 

A/Κ Σακέτα 

Μήκος 1406µ 

 

Είσοδος 

Σήραγγας Υµηττού 

Χ.Θ.0+350 

Sacropoterium spinosum,  

Coridothymion capitati, 

Coridothymus capitatus comm..

  

    9540 

Mεσογειακά 

δάση Πεύκης  

µε Ενδηµικά 

είδη Πεύκης 

 

Μετωπικός 

Σταθµός ∆ιοδίων 

Ηλιούπολης 

 

Μήκος 910µ. 

  A/Κ Σακέτα 

Μήκος 1406µ 

Επιφάνεια 127 στρ. 

 

Είσοδος 

Σήραγγας Υµηττού 

Χ.Θ.0+350 

 

Ceratonion, 

Rhamnion:  

Pinus Halepensis comm.. 

 

Θαµνώνες  

Μακκί 

(5210, 5212) 

 

 

Α/Κ Σπάτων  

Έως 

Α/Κ Γερασίµου 

 

  

 

 

     

 

 

 

 

Σχόλιο: Τα στοιχεία του Πίνακα προκύπτουν από τη ΜΠΕ
3
 , κεφ.6, σελ. 93-4.  

1. Oι θαµνώνες Μακκί αποτελούνται από είδη, πολλά από τα οποία περιλαµβάνονται στον κωδικό 5210, της  

βάσης δεδοµένων των περιοχών Natura 2000, κωδικός GR3000006 –Υµηττός, του Παραρτήµατος Ι της Οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ. Στην παρούσα Μελέτη γίνεται απλά µια αναφορά γι αυτούς για τη συγκεκριµένη περιοχή, χωρίς 

οποιαδήποτε άλλη πληροφορία. 

2. Στο κεφάλαιο αυτό της Μελέτης, δε γίνεται καµία αναφορά στο Μετωπικό Σταθµό διοδίων της Ηλιούπολης, 

ο οποίος είναι επιφανειακός και διασχίζει δύο τύπους οικοτόπων: 9540, 5420, µε µικρότερη απόσταση από τις 

κοντινότερες κατοικίες 100µ. Μπορεί να διαπιστώσει κανείς τα παραπάνω συµβουλευόµενος τον:  

Χάρτης 1, ΜΠΕ- ΣΧΕ∆ΙΑ-ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ, ΜΠΕ03, Κλίµακα 1:25.000 

 

3. Για τον Α/Κ Σακέτα η ΜΠΕ
3  

ότι θα  κοπούν 3800 δέντρα και υψηλόκορµοι θάµνοι…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. ΑΜΕΣΑ ΘΙΓΟΜΕΝΑ ΕΙ∆Η ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 

 

Ο
0
 :   ΟΜΑ∆Α: Θ= Θηλαστικά, Α= Αµφίβια, Ε= Ερπετά, Ι= Ιχθείς, Α= Ασπόνδυλα, Φ= Φυτά 

 

* :     Σηµειώστε αν το είδος είναι προτεραιότητας κατά την έννοια του Παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας  

         Περί Οικοτόπων 

 

                EΙ∆Η ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΠΕΤΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

                                                    ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 

 

   Ο
0
 

 

   * 

  Επιστηµονικό Όνοµα 

      (στα Λατινικά) 

 

 

 Παράρτηµα 

       ΙΙ 

   Οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ 

Παράρτηµα 

        IV 

Οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ 

   

   Θ 

  

Εrinaceus concolor 

  

ΚΟΙΝΟ 

  

    

   Θ 

  

Rhinolophus ferrumequinum 

  

ΤΡΩΤΟ 

  

    

   Θ 

  

Rhinolophus blasii 

  

 ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟ 

 

     ΝΑΙ 

 

     ΝΑΙ 

   

   Θ 

  

Rhinolophus hipossideros 

  

 ΤΡΩΤΟ 

 

     ΝΑΙ 

 

     ΝΑΙ 

   

   Θ 

  

Eptesicus serotinus 

  

 ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟ 

  

  

   Θ 

  

Nyctalus noctula 

  

 ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟ 

  

    

   Θ 

  

Pipistrellus pipistrellus 

  

 ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟ 

  

   

   Θ 

  

Pipistrellus savii 

  

 ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟ 

  

    

   Θ 

  

Lepus eurapeus 

  

 ΚΟΙΝΟ 

  

    

   Θ 

  

Apodemus mystacinus 

  

 ΚΟΙΝΟ 

  

    

   Θ 

  

Apodemus sylvaticus 

  

  ΚΟΙΝΟ 

  

   

   Θ 

  

Rattus rattus 

  

  ΚΟΙΝΟ 

  

    

   Θ 

  

Mus domesticus 

  

  ΚΟΙΝΟ 

  

    

   Θ 

  

Vulpes Vulpes 

  

   ΚΟΙΝΟ 

  

    

   Θ 

  

Mustela nivalis 

  

   ΚΟΙΝΟ  

  

    

   Θ 

  

Martes foina 

  

   ΚΟΙΝΟ 

  

    

   Θ 

  

Meles meles 

 ΤΡΩΤΑ 

ΕΝ∆ΗΜΙΚΑ ΕΙ∆Η 

  

    

   Ε 

  

Τestudo hermanni 

  

 

 

    ΝΑΙ 

 

     ΝΑΙ 

 

   Ε 

  

Testudo marginata 

  

   ΚΟΙΝΟ 

 

    ΝΑΙ 

 

     ΝΑΙ 

 

   Ε 

  

Hemidactylus turcicus 

  

    ΚΟΙΝΟ 

  

    

   Ε 

  

Ophiosaurus apodus 

  

    ΚΟΙΝΟ 

  

 

   Ε 

  

Ablepharus kitaibelli 

  

ΕΝ∆ΗΜΙΚΑ ΕΙ∆Η 

  



 

   Ε 

  

Chalcides ocellatus 

  

    ΚΟΙΝΟ 

  

 

   Ε 

  

Ophiomorus punctatissimus 

  

   ΚΟΙΝΟ 

  

       

 

    

   E 

  

Lacerta graeca 

  

  ΕΝ∆ΗΜΙΚΟ 

  

 

   E 

  

Lacerta trilineata 

  

Ενδηµικά Υποείδη 

  

 

   E 

  

Podarcis erhardii 

  

Ενδηµικά Υποείδη 

  

 

   E 

  

Podarcis muralis 

  

      ΚΟΙΝΟ  

  

    

   E 

  

Podarcis taurica 

  

Ενδηµικά Υποείδη 

  

 

   E 

  

Coluber najadum 

  

Ενδηµικά Υποείδη 

  

 

   E 

  

Elaphe situla 

  

      ΚΟΙΝΟ 

 

    ΝΑΙ 

 

    ΝΑΙ 

 

   E 

  

Vipera ammodytes 

  

      ΚΟΙΝΟ 

  

       

 

Σχόλια:  

• Τα είδη που εµφανίζονται στα Παραρτήµατα ΙΙ και ΙV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, σηµαίνει ότι για τη δια- 

τήρησή τους επιβάλλεται ο καθορισµός Ειδικών Ζωνών ∆ιατήρησης και η λήψη µέτρων για την αυστηρή τους 

προστασία
6
.  

• Τα είδη Rhinolophus blasii και Rhinolophus hipossideros, εµφανίζονται επίσης στο Παράρτηµα ΙΙ της 

Σύµβασης της Βέρνης και της Σύµβασης της Βόννης
6
. 

• ∆ε γίνεται καµία αναφορά στην ΜΠΕ
3
 για τα ΑΜΕΣΑ θιγόµενα είδη, της περιοχής διέλευσης της χάραξης. 

 

 

ΦΥΤΑ: 

Σύµφωνα µε το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών-Βοτανικό Μουσείο : 

Έκδοση << ο βιόκοσµος του Υµηττού>>, Αθήνα 2007, σελ. 51<<….η χλωρίδα του Υµηττού φαίνεται ότι 

περιλαµβάνει περίπου 650 ταξινοµικές µονάδες Πτεριδοφύτων και Σπερµατοφύτων, εκ των οποίων οι 54 

είναι ενδηµικές της Ελλάδας ενώ οι 59 προστατεύονται από την ελληνική νοµοθεσία και διεθνείς 

Συµβάσεις ή περιλαµβάνονται σε καταλόγους  απειλούµενων ειδών. Ο αριθµός αυτός ενδέχεται να 

αυξηθεί σε περίπτωση µιας πιο ενδελεχούς µελέτης για τον Υµηττό.>> 

Μέσα στα είδη αυτά ανήκουν 44 είδη ορχιδέας τα περισσότερα από τα οποία προστατεύονται σύµφωνα µε τη 

Σύµβαση CITES και άλλα µε τη Σύµβαση της Βέρνης ή µε το Π∆.67/81. 

 

Στην Εισήγηση στις 17/12/2008 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΟΡΣΑ (Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου 

Αθήνας) για τροποποίηση του Π∆ 31/8/78, περί ζωνών ρύθµισης του Υµηττού, σελ.5 αναφέρεται ότι το πιο 

ενδιαφέρον ενδηµικό είναι η fritillaria oblique, που περιλαµβάνεται στη Συνθήκη της Βέρνης και στο 

Παράρτηµα IV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. 

Επιπλέον άλλα έξη είδη είναι κοινοτικού ενδιαφέροντος καθώς η Ελλάδα είναι η µοναδική ευρωπαϊκή  

Χώρα που απαντώνται: Onosma graeca and Veronica glauca ssp.glauca (Balkan edermics) , Anthemis cretica  

ssp. Cretica (only in Anatolia out of Greece), Dianthus serratifolius ssp. Serratifolius (found only in Attiki and  

Libya), Atraphaxis billardieri (Greece and Asia), Brassica cretica ssp. Cretica (a hasmophyte found only in  

C. & S. Lebanon out of Greece), Carum Graecum ssp. Graecum is a Balkan edemic
15

 . 

 

 

 

  

 

 



 

9. AMEΣΑ ΘΙΓΟΜΕΝΑ ΕΙ∆Η ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ
16

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΟΛΙΑ: Τα παραπάνω είδη επηρεάζονται άµεσα, τόσο από την άµεση απώλεια 
βιοτόπου, όσο και από τη γενικότερη υποβάθµιση που θα προκύψει µετά από τη 
συρρίκνωση των διαθέσιµων εκτάσεων για φώλιασµα και ανεύρεση τροφής. 
Ιδιαίτερα για τα αρπακτικά, αυτό θα αποτελέσει καίριο πλήγµα καθώς ήδη το φυσικό 
περιβάλλον γύρω από τον Υµηττό υποβαθµίζεται συνεχώς από την επέκταση των 
οικισµών και τα αρπακτικά χρειάζονται πολύ µεγαλύτερο ζωτικό χώρο από τα 
στρουθιόµορφα στο οποίο αναζητούν τροφή16. 
 



 
 

10) 

        

10.1 Το σχέδιο/έργο έχει ήδη εγκριθεί από τις αρµόδιες αρχές :  Όχι 

 

       10.4 Αν το σχέδιο ή έργο δεν έχει ακόµα εγκριθεί, ποια είναι η ακολουθούµενη διοικητική διαδικασία 

       Και σε ποιο στάδιο βρίσκεται? 

 

Το ΥΠΕΧΩ∆Ε αφού διαβίβασε τη ΜΠΕ
3
 στα αρµόδια Νοµαρχιακά συµβούλια, τη δηµοσιοποίησε, οπότε 

άρχισε και η δηµόσια διαβούλευση (35 µέρες σύµφωνα µε το νόµο). 

Μετά το πέρας της δηµόσιας διαβούλευσης (έληξε 31 Μαρτίου), η ΕΥΠΕ (Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλο- 

ντος) αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ∆Ε, διαµορφώνει την εισήγησή της, βάσει της οποίας ο υπουργός 

ΠΕΧΩ∆Ε εγκρίνει τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου, ενδεχοµένως µε άλλους συναρµόδιους 

υπουργούς (Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κλπ.). Αυτή η κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α.) θα 

δηµοσιευτεί από τις Νοµαρχίες στις οποίες είχε αρχικά διαβιβαστεί η ΜΠΕ
3
. 

 

Έχει λήξει η δηµόσια διαβούλευση και αναµένεται η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων. 

 

 

 

11) 

      11.1   Έχει γίνει ή διενεργείται Εκτίµηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή Μελέτη Περιβαλλοντικών    

       Επιπτώσεων?                                          Ναι (ΜΠΕ
3
)  

 

11.2. Αν ναι, δώστε µια σύντοµη περιγραφή των αποτελεσµάτων της (το πολύ µισή Σελίδα) 

   

� ΜΠΕ
3 

κεφ.7, σελ43: <<…Η αποψίλωση τµήµατος της φυσικής βλάστησης  και η κατάληψη από το 

έργο των φυσικών οικοσυστηµάτων και των ενδιαιτηµάτων της πανίδας που απαντώνται στη ζώνη διέλευσής 

του, δύναται να επιφέρει αλλοίωση των φυσικών τους χαρακτηριστικών ακόµη και πλήρη απώλεια των εν 

λόγω οικοσυστηµάτων. Επίσης λόγω του µεγάλου µεγέθους και της γραµµικής φύσης που έχει το έργο ως 

κλειστού αυτοκινητόδροµου, είναι δυνατό να προκληθεί διάτµηση – αποµόνωση των οικοσυστηµάτων και 

ιδιαίτερα των περιλαµβανοµένων σε αυτά οικοτόπων  και ενδιαιτηµάτων…>>    
� Οι επιπτώσεις στα πευκοδάση στην περιοχή του Αισθητικού ∆άσους της Καισαριανής από την

 

κατασκευή του Α/Κ Σακέτα και της εισόδου της Σήραγγας του Υµηττού, αναµένεται να είναι ιδιαιτέρως 

σηµαντικές και µη αναστρέψιµες. ΜΠΕ
3
, κεφ.7, σελ.52. Για την κατασκευή του κόµβου αυτού θα 

απαιτηθεί η αποψίλωση της περιοχής κατάληψής του, στην οποία εκτιµάται ότι φύονται συνολικά περί τα 

3800 δέντρα και υψηλόκορµοι θάµνοι. ΜΠΕ
3 

κεφ.7, σελ53. 
� Για τη διαµόρφωση του Η/Κ Κύπρου, θα απαιτηθεί η αποψίλωση περί των 130 υψηλόκορµων 

δέντρων. ΜΠΕ
3 

κεφ.7, σελ54.
 

� Το τµήµα σήραγγα Υµηττού – Α/Κ Μεσογείων (κατά το µεγαλύτερο µέρος υπόγειο) βρίσκεται εξ 

ολοκλήρου εντός της περιοχής Natura «ΥΜΗΤΤΟΣ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ∆ΑΣΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ – ΛΙΜΝΗ 

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» GR 3000006, εντός της Ζώνης Β προστασίας του Υµηττού και εντός της Ζώνης Α. 

ΜΠΕ
3 

κεφ.2, σελ23. 

Σχόλιο: µέρος της σήραγγας αυτής είναι κατασκευή cut & cover, ΜΠΕ
3 

 5-17, η οποία είναι εξίσου 

καταστροφική µε την υπέργεια χάραξη, όσον αφορά τους οικοτόπους. 

� Ο Α/Κ Μεσογείων είναι εκτός της παραπάνω περιοχής NATURA και εντός της Ζώνης Β προστασίας 

του ορεινού όγκου του Υµηττού. ΜΠΕ
3 

κεφ.2, σελ23. 

� Τµήµα της χάραξης από Α/Κ Μεσογείων έως Χ.Θ 7+400 βρίσκεται στη Ζώνη Β του Υµηττού.  

Επίσης στο τµήµα Α/Κ Μεσογείων –Αγία Μαρίνα η χάραξη σε διάφορα τµήµατα της διέρχεται από την 

περιοχή NATURA του Υµηττού, τη Ζώνη Α και τη Ζώνη Β προστασίας του Υµηττού. ΜΠΕ
3 

κεφ.2, σελ24. 

Οι κλάδοι των κόµβων Αλεξιουπόλεως και Λ. Βουλιαγµένης αναπτύσσονται σε περιοχή όπου το 

ΓΠΣ Ελληνικού προβλέπει αστικό πράσινο και καταλαµβάνονται περί τα 14 στρέµµατα. 

� Στο τµήµα 4 το έργο σε πολλά του τµήµατα κινείται µέσα στις Ζώνες Β1 «Απολύτου προστασίας 

αρχαιολογικών χώρων» της ΖΟΕ Μεσογείων, Β2 «Μέσης προστασίας αρχαιολογικών χώρων» της ΖΟΕ 

Μεσογείων και Α «Απολύτου προστασίας του αρχαιολογικού χώρου και ΤΙΦΚ Πικερµίου. ΜΠΕ
3 

κεφ.2, 

σελ25. 

� Το τµήµα 5 κινείται ολόκληρο σε περιοχή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. ΜΠΕ
3 

κεφ.2, σελ26. 



� Στο τµήµα 6 το έργο διέρχεται µεταξύ των Χ.Θ 5+600 -8+000 σε απόσταση 100-500µ. από τον  

αρχαιολογικό χώρο Λαµπρικών Κορωπίου. Μεταξύ των Χ.Θ 6+700-10+600 κινείται µέσα σε αρχαιολογική 

περιοχή στο Κίτσι Κορωπίου (ΦΕΚ 479Β/94) και για 100µ. εντός της Ζώνης Β1. ΜΠΕ
3 

κεφ.2, σελ26 

� ΜΠΕ
3 

κεφ.2, σελ26-27: Κατά τη λειτουργία του έργου, αναµένονται υπερβάσεις του ορίου των 

67dBA για το δείκτη Leq στις προσόψεις των πλησίον στο έργο κτιρίων και συγκεκριµένα:  

• Στο τµήµα 1 από τη Χ.Θ 0+000 –Χ.Θ 0+300  ( στο τµήµα αυτό η στάθµη του 

θορύβου είναι ήδη υψηλή πέραν των ορίων της νοµοθεσίας, λόγω της σηµερινής λειτουργίας της λεωφόρου 

Ποσειδώνος). 

• Στο τµήµα 2 από τη Χ.Θ 1+000 –Χ.Θ 1+200 (κτίριο Πανεπιστηµίου) και στον 

Η/Κ Κύπρου (από ανάπτυξη των επιφανειακών τµηµάτων των κλάδων του κόµβου οι κατοικίες µε πρόσωπο 

στην οδό Αφροδίτης, ∆ήµου Ελληνικού – δύο τετράγωνα και το κτίριο σχολείου). 

• Στο τµήµα 3 από Χ.Θ 4+800 – 4+900 (κτίρια εντός σχεδίου) 

•  Χ.Θ 5+200 και Χ.Θ 6+450 (κτίριο εντός σχεδίου) 

• Στο τµήµα 6 Χ.Θ 8+600 (κτίριο εντός σχεδίου) 

� Το έργο διασταυρώνεται µε διάφορα ρέµατα ορισµένα από τα οποία είναι χαρακτηρισµένα ως 

ρέµατα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος όπως το Μεγάλο Ρέµα, το ρέµα Ραφήνας και το ρέµα Κιτσίου.  

ΜΠΕ
3 

κεφ.7, σελ 27-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) α) Περιγράψτε τις εναλλακτικές λύσεις για το σχέδιο ή έργο που εξετάστηκαν από τις εθνικές αρχές 

      (χρησιµοποιήστε τους χάρτες αν χρειάζεται) (το πολύ µισή σελίδα) 

 

Το έργο αποτελείται από επτά διακριτά τµήµατα  

 

Τµήµα 1 Λεωφόρος Ποσειδώνος – Λεωφόρος Βουλιαγµένης 

 

Τµήµα 2 Λεωφόρος Βουλιαγµένης – Ανισόπεδος Κόµβος (Α/Κ) Κατεχάκη 

 

Τµήµα 3 Σήραγγα Υµηττού – Α/Κ Ραφήνας 

 

Τµήµα 4 Α/Κ Μεσογείων – Α/Κ Ραφήνας 

 

Τµήµα 5 Α/Κ Σπάτων – Α/Κ Αγ. Γερασίµου 

 

Τµήµα 6 Α/Κ Μεσογείων – Αγία Μαρίνα 

 

Τµήµα 7 Α/Κ Σακέτα – Οδός Ούλωφ Πάλµε 

 

 

                                                       ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

 

1) Μηδενική λύση (do nothing scenario) 

 

2) Τµήµα 1 (Λ. Ποσειδώνος – Λ. Βουλιαγµένης) ( ΜΠΕ
3 

- Παραρτήµατα -Εναλλακτικές Λύσεις- 

σχ.Τ1-01,Τ1-02,Τ1-03,Τ1-04,Τ1-05) 

 

α) Εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού (σχέδιαΤ1-01,Τ1-02,Τ1-03) 

Οι εναλλακτικές εδώ αφορούν µόνο τον τρόπο ανάπτυξης των κόµβων  Ποσειδώνος, Αγ. Κοσµά και 

Βουλιαγµένης και δευτερευόντως το συνολικό µήκος των υπογειοποιηµένων τµηµάτων. 

              

β) Εκτός του Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού (σχέδιαΤ1-04, Τ1-05) 

 (µεταξύ του χώρου του πρώην αεροδροµίου Ελληνικού και του ορεινού Όγκου του Υµηττού) 



 Εξετάζονται τρεις λύσεις                

  Λύση Α 

 Σύνδεση µε Ν∆ΠΛΥ (Νότια ∆υτική Περιφερειακή Λεωφόρος Υµηττού) µε διέλευση στα όρια των ∆ήµων 

Ελληνικού , Αργυρούπολης και Γλυφάδας (µε νοτιοανατολική παράκαµψη του Νεκροταφείου 

Αργυρούπολης) 

Η λύση αυτή εξέτασε τρεις εναλλακτικές διατάξεις: 

                  Εναλλακτική διάταξη 1 (σχ.Τ1-04) 

                  Εναλλακτική διάταξη 2 (σχ.Τ1-05) 

                  Εναλλακτική διάταξη 3 πού είναι η προτεινόµενη λύση 

 

  Λύση Β 

Σύνδεση µε Ν∆ΠΛΥ βορείως του ανοικτού Πέτρινου Θεάτρου, µε όδευση στον πυθµένα της µισγάγκειας 

του βόρειου σκέλους του νότιου κλάδου του ρέµατος Τραχώνων (υπόγεια διέλευση διαµέσου του ∆ήµου 

Αργυρούπολης) 

 

 Λύση Γ 

 Σύνδεση µε Ν∆ΠΛΥ στην περιοχή του στρατοπέδου Σακέτα, µε χρησιµοποίηση του µεγάλου εύρους 

τµήµατος του διαδρόµου της Λ. Βουλιαγµένης, σε συνδυασµό µε τη λύση της σήραγγας Υµηττού µε  

 θέση δυτικού στοµίου στην περιοχή Σακέτα του ∆ήµου Βύρωνα. 

Εξετάζονται δύο εναλλακτικές διατάξεις: 

                  

Εναλλακτική διάταξη 1 

∆ηµιουργείται υπόγεια σήραγγα από τη συµβολή της Λ. Βουλιαγµένης µε την οδό Σ. Βενιζέλου στην 

Ηλιούπολη κατά µήκος της Σ. Βενιζέλου µέχρι την πλατεία Εθνικής Αντίστασης και συνεχίζει σε µήκος 4 

χλµ. κάτω από τον αστικό ιστό και τον ορεινό όγκο µέχρι την περιοχή Σακέτα.  

 

 Εναλλακτική διάταξη  

Χρησιµοποιεί ένα πρόσθετο µήκος 2100 µέτρων της Λ. Βουλιαγµένη µέχρι το ύψος της συµβολής µε την 

οδό Αγ. Κων/νου στην Ηλιούπολη απ’ όπου δηµιουργείται σήραγγα πού ακολουθεί την Αγ.Κων/νου µέχρι 

την οδό Κριεζώτου και ακολούθως διέρχεται κάτω από τον οικιστικό ιστό µέχρι την περιοχή Σακέτα.  

 

3) Τµήµα 2 (Λ. Βουλιαγµένης –Α/Κ Κατεχάκη)( ΜΠΕ
3 

- Παραρτήµατα -Εναλλακτικές Λύσεις -

σχέδιο Τ2-02) 

 

α) Εναλλακτική Λύση 1 (πράσινη χάραξη και µωβ χάραξη)  

β) Εναλλακτική Λύση 2 Ευρεία παράκαµψη στρατιωτικών εγκαταστάσεων (δεν παρουσιάζεται στο σχέδιο) 

 

γ) Εναλλακτική Λύση 3 Κίνηση επι του διαδρόµου της Λ. Αλίµου-Κατεχάκη (γαλάζια χάραξη) 

Πρόκειται για παραλλαγή της Νότιας Περιφερειακής στο τµήµα Καρέα-Λ. Βουλιαγµένης. Η χάραξη κινείται 

σε υπόγειο έργο κάτω από τις Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου και Σοφ. Βενιζέλου µε κατάληξη επί της Λ. Βουλια- 

γµένης. 

 

 δ) Εναλλακτική Λύση 4 (κόκκινη χάραξη) 

Πρόκειται για εναλλακτική χάραξη της Περιφερειακής Υµηττού µε αρχή επί της γέφυρας της Καισαριανής 

και κατάληξη επί της Λ. Βουλιαγµένης στην περιοχή της Ηλιούπολης. ∆ιέρχεται µε υπόγειο έργο σε µεγάλο 

µήκος κάτω από πολυκατοικίες µέχρι να διέλθει επί της Λ. Βουλιαγµένης στο ύψος του ρέµατος 

Πικροδάφνης. Κατά µήκος της Λ. Βουλιαγµένης συνεχίζει υπόγεια µέχρι το ύψος της Γλυφάδας. 

 

ε) Παραλλαγή 1 

Εξετάζεται η υπογειοποίηση της Λ. Σοφ. Βενιζέλου 

    

ζ) Εναλλακτικές λύσεις Κόµβου Κύπρου (ΜΠΕ
3 
- Παραρτήµατα -Εναλλακτικές Λύσεις -σχέδια Τ2-04, Τ2-

05, Τ2-06) 

      

ζ1) ∆ιαµόρφωση κυκλικής πλατείας και διέλευση των κλάδων εισόδου- εξόδου  Ανατολικά των 

πολυκατοικιών. 

         



ζ2) ∆ιαµόρφωση ανισόπεδης ράµπας εισόδου µε διέλευση των κλάδων εισόδου – εξόδου Ανατολικά των 

πολυκατοικιών.(σχ. Τ2-05) 

  

ζ3) ∆ιαµόρφωση ανισόπεδης ράµπας εισόδου µε διέλευση των κλάδων εισόδου – εξόδου Ανατολικά των 

πολυκατοικιών (παραλλαγή της ζ2 εναλλακτικής) 

 

ζ4) ∆ιαµόρφωση κυκλικής πλατείας επί των οδών Κύπρου – Γούναρη –Αφροδίτης. (σχ.Τ2-04) 

 

ζ5) Αποµάκρυνση του κόµβου από την πλατεία. (σχ.Τ2-06) 

 

4) Τµήµα 3 (Σήραγγα Υµηττού – Α/Κ Μεσογείων) (ΜΠΕ
3
–Παραρτήµατα-Εναλλακτικές Λύσεις 

σχέδια Τ3-01, Τ3-02, Τ3-04) 

 

Λύση 1 (σχ.Τ3-01 και Τ3-04) 

Περιοχές ∆υτικού στοµίου στην Αργυρούπολη και την Γλυφάδα 

 

Λύση 2 (σχ.Τ3-01 και Τ3-02) 

Περιοχή ∆υτικού στοµίου στο Βύρωνα (Σακέτα) Η λύση έχει δύο εναλλακτικές (σχ.Τ3-02) 

 

Αρχική λύση ΜΠΕ 1992 (σχ.Τ2-01) 

Εξετάζει τη µελέτη που είχε εκπονηθεί το 1992 

 

5) Τµήµα 4 (Α/Κ Μεσογείων – Α/Κ Ραφήνας) (ΜΠΕ
3 

–Παραρτήµατα- Εναλλακτικές Λύσεις -σχέδια 

Τ4-01, Τ4-02,Τ4-03) 

 

Υποτµήµα 4.3 (Α/Κ Σπάτων – Λ. Μαραθώνος) 

 

Εναλλακτική Λύση 1(σχ.Τ4-01) 

Η χάραξη κινείται δυτικά του λόφου Έτος 

 

Εναλλακτική Λύση 2(σχ.Τ4-02) 

Η χάραξη αυτή κινείται ανατολικά του λόφου Έτος µε επιφανειακό έργο. 

 

Εναλλακτική Λύση 3(σχ.Τ4-03)   

Η χάραξη αυτή κινείται επίσης ανατολικά του λόφου Έτος. Πρόκειται για χάραξη η οποία ακολουθεί την 

κατεύθυνση (χωρίς να ταυτίζεται) της ΖΟΕ Ανατολικής Αττικής. 

 

6) Τµήµα 5 (Α/Κ Σπάτων – Α/Κ Αγ. Γερασίµου) (ΜΠΕ
3 

–Παραρτήµατα- Εναλλακτικές Λύσεις 

σχέδιο Τ5-01) 

Εξετάζεται µια εναλλακτική λύση που κινείται λίγο βορειότερα από την προτεινόµενη. 

 

7) Τµήµα 6 (Α/Κ Μεσογείων – Αγ. Μαρίνα)( ΜΠΕ
2 

–Παραρτήµατα- Εναλλακτικές Λύσεις- σχέδια 

Τ6-01, Τ6-02, Τ6-03) 

Εναλλακτική Λύση 1(σχ.Τ6-01) 

Αναπτύσσεται δυτικά της προτεινόµενης λύσης. 

 

Εναλλακτική Λύση 2(σχ.Τ6-02) 

Αναπτύσσεται δυτικά της προτεινόµενης σε θέση ενδιάµεση µεταξύ της προτεινόµενης και της 

Εναλλακτικής Λύσης 1. 

 

Εναλλακτική Λύση 3(σχ.Τ6-03) 

∆ιέρχεται εντός του λατοµείου Ζωίτσα 

 

8) Τµήµα 7 (Α/Κ Σακέτα – Ούλωφ Πάλµε) (ΜΠΕ
3 

–Παραρτήµατα- Εναλλακτικές Λύσεις -σχέδιο Τ7-

01) 

Εναλλακτική Λύση 1 

Επιφανειακή χάραξη στην Καισαριανή  

 



Εναλλακτική Λύση 2 

Υπογειοποίηση του συνδετήριου τµήµατος µε Cut and Cover και κατάληξη επί της Ούλωφ Πάλµε. 

12 β) Περιγράψτε άλλες εναλλακτικές λύσεις για το σχέδιο ή έργο που θεωρείτε εφικτές και δεν 

εξετάστηκαν από τις εθνικές αρχές (χρησιµοποιήστε τους χάρτες αν χρειάζεται)(το πολύ µισή σελίδα) 

 

� Υπογειοποίηση της Λεωφ. Αλίµου – Κατεχάκη (ΜΠΕ
3  -  

Τµήµα 2, Εναλλακτική 3) σε συνδυασµό µε 

υπογειοποιήσεις και άλλων οδικών αρτηριών (Λεωφ. Αλεξάνδρας, Πατησίων, Κηφισίας, Μεσογείων κ.λ.π), 

κατασκευή νέων υπόγειων δρόµων και µεταξύ τους σύνδεση για να δηµιουργηθεί ένα δίκτυο υπόγειων 

δρόµων για την κίνηση των ΙΧ και τη διακίνηση των εµπορευµάτων. 

� Στους ελεύθερους από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων δροµους θα δηµιουργηθούν  

λεωφορειολωρίδες και ποδηλατόδροµοι, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η γρήγορη και συνεπής εκτέλεση των 

δροµολογίων των λεωφορείων και να προκληθεί η µετακίνηση µε ποδήλατο, σε µικρές τουλάχιστον 

αποστάσεις. 

� Ραγδαία ανάπτυξη του δικτύου των µέσων Σταθερής τροχιάς (µε τα οποία θα συνδεθεί και η 

Ανατολική µε τη ∆υτική πλευρά του Υµηττού), για να δηµιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις που 

θα καταστήσουν τη µετακίνηση των πολιτών µε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αξιόπιστη, προϋπόθεση 

απαραίτητη για να πεισθούν οι πολίτες να αφήσουν το ΙΧ και να χρησιµοποιήσουν ΜΜΜ (απόδειξη ότι 

οι περισσότεροι χρησιµοποιούν ΜΜΜ όταν ταξιδεύουν σε Ευρωπαικά κράτη, γεγονός που πολλές φορές 

είναι αντικείµενο συζήτησης στην επιστροφή τους στην Ελλάδα). 

Έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι, η κατασκευή νέων αυτοκινητόδροµων, κυρίως µέσα ή περιφερειακά ενός 

αστικού κέντρου, προκαλεί µεγαλύτερη κυκλοφορία αυτοκινήτων και τελικά οικιστική ή εµπορική 

ανάπτυξη. Οι νέοι αυτοκινητόδροµοι στον Υµηττό, σε συνδυασµό µε τις επιτρεπόµενες χρήσεις στις 

Ζώνες Α και Β του Υµηττού, θα σηµάνει την οικιστική επέκταση στο βουνό.  

Από την άλλη η κατασκευή ενός περιφερειακού αυτοκινητόδροµου <<δείχνει>> να λύνει το πρόβληµα στην 

αρχή και στη συνέχεια επιβαρύνει ασφυκτικά και επικίνδυνα τις πόλεις. Παράδειγµα η Λεωφόρος Καρέα για 

την Ηλιούπολη και η ∆ΠΛΥ (∆υτική Περιφερειακή Λεωφόρος Υµηττού), της οποίας η λειτουργία έχει 

ανακουφίσει σε µεγάλο βαθµό τη λεωφόρο Μεσογείων αλλά έχει επιβαρύνει το τοπικό δίκτυο του 

Χολαργού, της Αγίας Παρασκευής, του Παπάγου , της λεωφόρου Καρέα
17 

της Ηλιούπολης, επιβαρύνοντας 

τη ζωή των πολιτών στις πόλεις αυτές µε ακόµη περισσότερους ρύπους, ζέστη, θόρυβο. 

Πρόσφατο παράδειγµα η Αττική Οδός η οποία, στα επτά χρόνια λειτουργίας της άρχισε να παρουσιάζει, τις 

ώρες αιχµής, εικόνες κυκλοφοριακού χάους κυρίως στις εισόδους και εξόδους της, διότι η πληθώρα των 

αυτοκινήτων της περιφερειακής αυτής οδού αυξάνουν υπερβολικά τα αυτοκίνητα των πόλεων στις οποίες 

διοχετεύονται προκαλώντας ακόµη µεγαλύτερο κυκλοφοριακό πρόβληµα, κάνοντας εφιαλτική τη ζωή των 

κατοίκων στις περιοχές αυτές. 

Κλείνοντας επανέρχοµαι στην απαίτηση της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, άρθρο 6, παρ. 2 και 3, 

περί<<….στόχων διατήρησης του κοινοτικού τόπου και µη υποβάθµισης των φυσικών οικοτόπων και 

των οικοτόπων ειδών….>>, στο στόχο του 2010 της  διατήρησης της βιοποικιλότητας και στην 

αντιµετώπιση του φαινοµένου του θερµοκηπίου  και τα χρηµατικά ποσά που θα κληθούµε να 

πληρώσουµε οι πολίτες  της Ελλάδας, σαν πρόστιµα µη πιάνοντας το στόχο του Πρωτοκόλλου του 

Κιότο και το τίµηµα που θα πληρώσουµε πάλι εµείς, οι κάτοικοί της και µε την υγεία µας, για τη 

συνεχιζόµενη υποβάθµιση του περιβάλλοντός µας.  

 

 

Σχόλιο: Η θαυµάσια λειτουργία των δέντρων µε την οποία απορροφούν άνθρακα και τον µετατρέπουν σε 

οξυγόνο, µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν ένα καταπληκτικό φυσικό εργαλείο αντιµετώπισης του φαινοµένου 

του θερµοκηπίου
18

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

13) α) Περιγράψτε τα µέτρα αντιµετώπισης των επιπτώσεων που έχουν προταθεί ή εξεταστεί από τις 

     Εθνικές αρχές (χρησιµοποιήστε τους χάρτες αν χρειάζεται) 

      (το πολύ µισή σελίδα) 

 

� Για τη διέλευση τµηµάτων του έργου από περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος η µελέτη αναφέρει 

ότι θα πρέπει να ζητηθεί η συνδροµή των αρµόδιων εφορειών αρχαιοτήτων, οι οποίες θα θέσουν τους όρους 

και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι δυνατόν να υλοποιηθεί το µελετώµενο έργο. 

� Για την ακουστική ρύπανση προτείνεται η τοποθέτηση ηχοπετασµάτων στις περιοχές που 

υπολογίστηκε ότι η αναµενόµενη στάθµη θορύβου θα υπερβαίνει ή θα πλησιάζει τα νοµοθετηµένα όρια στις 

προσόψεις των πλησιέστερων κατοικιών. Οι ακριβείς θέσεις κατασκευής των ηχοπετασµάτων δίνονται στον 

πίνακα 8.11.2 ΜΠΕ
3
-ΚΕΙΜΕΝΑ-σελ.8-85. 

� Για τη διασταύρωση του έργου µε ρέµατα αναφέρεται ότι απαιτείται η εκπόνηση υδραυλικής 

Μελέτης και ότι  θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή  στη θέση ανάπτυξης του κόµβου Σακέτα. Επίσης να 

ληφθεί ιδιαίτερη µέριµνα κατά την κατασκευή της γέφυρας του Μεγάλου Ρέµατος στη Χ.Θ.20+780 του 

τµήµατος 4, κατά τη διέλευση του ρέµατος Ραφήνας στη Χ.Θ. 23+680 του ίδιου τµήµατος και µεταξύ των 

Χ.Θ. 4+500 – 5+000 του τµήµατος 6, όπου θα πρέπει να σχεδιαστεί από κατάλληλη υδραυλική µελέτη η 

διευθέτηση του ρέµατος που καταλαµβάνεται από το έργο. Η χρήση σκυροδέµατος θα πρέπει να είναι η 

ελάχιστη δυνατή και εναλλακτικά όπου είναι δυνατό να προτιµάται η χρήση συρµατοκιβωτίων.  

 

 

β) Περιγράψτε τα µέτρα των επιπτώσεων που θεωρείτε εφικτά και δεν έχουν προταθεί ή εξεταστεί από τις 

εθνικές αρχές (το πολύ µισή σελίδα). 

 

Πιστεύουµε ότι δεν υπάρχουν µέτρα επαρκή για αντιµετώπιση των επιπτώσεων οιουδήποτε έργου στον 

Υµηττό.  

Αντίθετα πιστεύουµε ότι έχουµε την υποχρέωση να αυξήσουµε τη δασοκάλυψή του µε ενδηµικά είδη, 

χρησιµοποιώντας τα δέντρα για την απορρόφηση του άνθρακα και την παραγωγή οξυγόνου. Ένας 

θαυµάσιος τρόπος για την αντιµετώπιση του φαινοµένου του θερµοκηπίου, όπως έθιξα επίσης στο σηµείο 

12β, που συζητήθηκε στα πλαίσια των υποχρεώσεων της Ε.Ε.  που απορρέουν από το πρωτόκολλο του 

Κιότο. Τρόπος που έγινε αποδεκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις διαπραγµατεύσεις της Βόννης το 

2001
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. Αυτός είναι από τους σηµαντικότερους λόγους που προτείνουµε την ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΤΤΙΚΗ.  

 

 

 

 

 

 

14) α) Περιγράψτε τα µέτρα για την αντιστάθµιση των επιπτώσεων στη διατήρηση της φύσης που έχουν 

προταθεί ή εξεταστεί από τις εθνικές αρχές (χρησιµοποιήστε τους χάρτες αν χρειάζεται)  

(το πολύ µισή σελίδα) 

 

Σε αντιστάθµιση της αποψίλωσης που θα γίνει στον Υµηττό η µελέτη προτείνει τα παρακάτω: 

• Για την οµαλή ένταξη του έργου στον περιβάλλοντα χώρο προτείνεται η εκπόνηση σχετικής µελέτης 

φυτοτεχνικών εργασιών και αποκατάστασης τοπίου. 

• Ως αντισταθµιστικό µέτρο για την υλοποίηση του έργου στην περιοχή της Αγ. Μαρίνας απαιτείται η  

πλήρης αποκατάσταση του λατοµείου Ζωίτσα, συµπεριλαµβανοµένης της φύτευσής του και της συντήρησης 

της βλάστησης για τουλάχιστον 3 έτη. 

• Προβλέπεται η πυκνή φύτευση σε πλάτος 500 µ. κατά µήκος της οριογραµµής του οικιστικού ιστού, 

στις περιοχές του Βύρωνα, της Ηλιούπολης και της Αργυρούπολης, δηλαδή η πυκνή φύτευση άνω των 5000 

στρεµµάτων.  

• Επίσης απαιτείται πυκνή φύτευση της περιοχής του κόµβου Σακέτα καθώς και ολόκληρης της 

παρακείµενης έκτασης η οποία έχει χαρακτηρισθεί αναδασωτέα. Η ελάχιστη έκταση περί τον κόµβο Σακέτα, 

η οποία θα πρέπει να φυτευθεί ανέρχεται σε 500 στρέµµατα.  

• Για όλα τα τεχνικά έργα και τις διαµορφώσεις υπαίθριων χώρων πρέπει να εκπονηθούν πλήρεις  

αρχιτεκτονικές µελέτες. 



• Μετά το πέρας 3 ετών από τη φύτευση θα πρέπει να µπορεί να αποδειχθεί ότι έχουν φυτευθεί 

τουλάχιστον 200.000 δένδρα στις εν λόγω περιοχές. 

Β) Περιγράψτε τα µέτρα για την αντιστάθµιση των επιπτώσεων που θεωρείτε εφικτά και δεν έχουν προταθεί 

ή εξεταστεί από τις εθνικές αρχές (χρησιµοποιήστε τους χάρτες αν χρειάζεται)  

(το πολύ µισή σελίδα) 

 

∆εν υπάρχουν µέτρα που µπορούν να αντισταθµίσουν τις επιπτώσεις του έργου αυτού στον Υµηττό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15) Άλλες πληροφορίες (το πολύ µισή σελίδα). Μπορούν να επισυναφθούν αντίγραφα σχετικών µελετών και 

δηµοσιεύσεων. 
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