
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΏΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΎ  

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), ανάρτησε και 
έθεσε σε δημόσια διαβούλευση,  τη Στρατηγική Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)για την προστασία του 
Υμηττού ορίζοντας ως προθεσμία για τη διατύπωση απόψεων επί 

της μελέτης την 15η Αυγούστου!!!! 

Την πρώτη παρατήρηση που θα μπορούσε να κάνει κάποιος 

καταρχάς και σε αυτή τη διαδικασία είναι ότι πάγια πολιτική της 
κυβέρνησης για τα πολύ σημαντικά θέματα του περιβάλλοντος είναι 

να παίρνει αποφάσεις και να ψηφίζει νόμους με όσο γίνεται λιγότερο 
διάλογο με τους πολίτες και τις συλλογικότητές τους. Γιατί δεν 

εξηγείται αλλιώς το ότι θέτει σε διαβούλευση στην καρδιά του 
καλοκαιριού. μια ΣΜΠΕ που αφορά τον Υμηττό, τα δασικά συστήματα 

του οποίου επηρεάζουν καθοριστικά την καθημερινή ζωή 
εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών του λεκανοπεδίου.  

Θα θυμίσουμε εδώ ότι την ίδια τακτική ακολούθησε και στον 
περιβαλλοντοκτόνο νόμο  4685/2020,    που ψήφισε πρόσφατα,  

παρά τις εντονότατες αντιδράσεις επιστημονικών φορέων, 
οικολογικών και γενικότερα κοινωνικών κινημάτων, σωματείων και 

πλήθους άλλων συλλογικοτήτων. Και στην περίπτωση αυτού του 
νόμου ο χρόνος της διαβούλευσης ορίστηκε στην περίοδο του lock 

down λόγω του κοροναϊού που ήταν αδύνατον να πραγματοποιηθεί 
οποιαδήποτε συνάντηση και συζήτηση γίνει  

Όσον αφορά την ίδια τη μελέτη έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: 

α) Έρχεται με μεγάλη καθυστέρηση, η οποία, όπως φαίνεται, είναι 

σκόπιμη προκειμένου να στηριχθούν οι παράνομες “νομιμοποιήσεις” 

και  στον προαναφερθέντα νόμου, 4685/2020. 

β) Με τις ρυθμίσεις που προβλέπει ουσιαστικά νομιμοποιεί  τις 

καταπατήσεις και γενικότερα τις αυθαιρεσίες που πραγματοποίησαν 

στον Υμηττό όχι μόνο ιδιώτες αλλά και φορείς όπως  δήμοι, η 

εκκλησία, ΔΕΗ και άλλοι. Επιχειρείται, δηλαδή να νομιμοποιηθούν 

αυθαίρετα κτίσματα, οικισμοί, νεκροταφεία κ.ά. Πολύ περισσότεροι 

μάλιστα που, όπως θα αναφέρουμε πιο κάτω, ουσιαστικά 

προετοιμάζει τη “νέα γενιά” καταπατητών, αυθαιρετούχων και 

εμπρηστών.  

Συγκεκριμένα: 1. Η  Ζώνη απόλυτης προστασίας της φύσης και των 

μνημείων (Α Ζώνη) που υπήρχε στο  Π.Δ. του 2011, με βάση την 

ΣΜΠΕ, χωρίζεται σε δύο ζώνες, δηλαδή σε Ζώνη Α1 και Ζώνη Α2 και 



στην Α2 επιτρέπονται γεωργικές χρήσεις και 2. Επιτρέπει τη 

δημιουργία γεωργικής γης σε μεγάλες εκτάσεις ακόμη και σε ορεινές 

τοποθεσίες, στις ζώνες Α2, Β και Γ, τη στιγμή που είναι γνωστό ότι 

εδώ και δεκαετίες οι γεωργικές χρήσεις που χωροθετούνταν πολύ 

συχνά μετά από πυρκαγιές, μετατρέπονταν σε οικιστικές περιοχές 

γ) Στην  νέα Ζώνη Στ4  νομιμοποιούνται αυθαίρετες οικιστικές 

πυκνώσεις στους οικισμούς Σκάρπεζα και Κίτσι - Θήτι του Δήμου 

Κρωπίας και Χέρωμα του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης με την 

ένταξή τους σε Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (Χωρικά Σχέδια με την 

προηγούμενη ονομασία),  που βρίσκονται σήμερα στη Ζώνη Α 

Απολύτου Προστασίας και παράλληλα είναι ενταγμένοι στο Δίκτυο 

Προστασίας Natura 2000. Ένας μάλιστα από αυτούς τους οικισμούς, 

το  Κίτσι - Θήτι του Δήμου Κρωπίας περιλαμβάνει και αρχαιολογικό 

χώρο.  Αξίζει να σημειώσουμε ότι παρόμοια πρόταση για αυτού του 

είδους τη ρύθμιση έχει πρόσφατα απορρίψει το Σ.τ.Ε.  

δ) Συνεχίζεται η διατήρηση των Σταθμών Μεταφόρτωσης 

Απορριμμάτων (ΣΜΑ), η οποία αναφέρεται ως προσωρινή, για τρία 

χρόνια. Την ίδια στιγμή όμως υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση προς τους 

Δήμους για ένταξη σε προγράμματα εκσυγχρονισμού των 

υπαρχόντων σταθμών μεταφόρτωσης που σημαίνει ότι θα είναι 

μόνιμη η διατήρηση των σταθμών. Αίτηση για ένταξη σε ένα τέτοιο 

πρόγραμμα εκσυγχρονισμού έχει κάνει ήδη ο Δήμος Παπάγου-

Χολαργού. 

Με δεδομένο μάλιστα ότι στις 31/7/2020, όπως καταγγέλλουν 

συλλογικότητες και κινήματα της Δυτικής Αττικής,  ολοκληρώθηκε η 

ανάθεση στα εργολαβικά σχήματα ΗΛΕΚΤΩΡ-ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ της Νέας 

Χωματερής στη Φυλή, που αποφασίσθηκε την 1/8/2019 από τη 

διοίκηση της κ. Δούρου, είναι κατανοητό ότι με τη ΣΜΠΕ 

προβλέπεται η μονιμοποίηση των σταθμών μεταφόρτωσης στον 

Υμηττό και το χρονικό διάστημα των τριών χρόνων προσωρινής 

παραμονής μπαίνει για να ξεπερασθούν τα εμπόδια του Σ.τ.Ε.  

Ειδικά μάλιστα για το Δήμο Βάρης-Βούλας -Βουλιαγμένης 

προβλέπεται η δημιουργία και χώρου διαχείρισης απορριμμάτων, για 

60 χρόνια, μέσα στο χώρο της Σχολής Ευελπίδων  και μάλιστα μέσα 

σε προστατευόμενη περιοχή, με τη μεταφορά “όλων των 

εγκαταστάσεων που έχει ο υφιστάμενος Σταθμός Μεταφόρτωσης της 

Βάρης και να κατασκευαστεί με τελευταία τεχνολογία χώρος 

διαχείρισης απορριμμάτων”, χωρίς να είναι συγκεκριμένο τι είδους 

διαχείριση.   



 Εμείς θεωρούμε ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι 

πρωταρχική ανάγκη τόσο για τη ζωή όλων των πολιτών σήμερα όσο, 

πολύ περισσότερο για τη ζωή των παιδιών μας στο μέλλον. Ιδιαίτερα 

μάλιστα η προστασία και η διεύρυνση των δασικών εκτάσεων και 

γενικότερα των χώρων πράσινου οι χώροι πράσινου έχει άμεση 

σχέση όχι μόνο με  τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής  και με την 

πανδημία που ζούμε στις ημέρες μας   

Και επειδή κρίνουμε ότι η  ΣΜΠΕ κινείται σε πιο αρνητική για το 

περιβάλλον κατεύθυνση σε σχέση με το καταργούμενο Προεδρικό 

Διάταγμα προτείνουμε την απόσυρσή της.  

Ειδικότερα για τα δύο σημαντικά θέματα  που αφορούν το Δήμο 

Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, δηλαδή το Χέρωμα και τους σταθμούς 

μεταφόρτωσης απορριμμάτων προτείνουμε:   

-Για τις υπό ένταξη στο στα νέα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια περιοχές  

που βρίσκονται στην Α’ Ζώνη Απόλυτης Προστασίας, δηλαδή τη 

Σκάρπεζα και το Κίτσι - Θήτι του Δήμου Κρωπίας και Χέρωμα του 

Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης θεωρούμε δίκαια τα αιτήματα 

των κατοίκων για σύγχρονο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης, για 

δίκτυο φωτισμού και άλλες υποδομές που εξασφαλίζουν την υγεία 

και την ποιότητα ζωής των κατοίκων και προτείνουμε τη σύνταξη 

μιας ειδικής μελέτης για τη δημιουργία των αναγκαίων υποδομών,  

στα πλαίσια βέβαια της νομιμότητας και της προβλεπόμενης από τις 

αποφάσεις του Σ.τ.Ε προστασίας του περιβάλλοντος, κάτι που είναι 

σε όφελος και των ίδιων των κατοίκων.   

 

-Για τη διαχείριση των απορριμμάτων, επαναλαμβάνουμε την πάγια 

θέση μας για την υιοθέτηση  της οποίας εδώ και πολλά χρόνια 

αγωνιζόμαστε και που συνοπτικά είναι: 

Διαχείριση των απορριμμάτων ανά δήμο με μείωση του όγκου των 

απορριμμάτων, διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση, κομποστοποίηση, 

επαναχρησιμοποίηση  

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΟΛΤΩΝ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

 

-ΕΝΑΛΛΑΚΤΘΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

 

-ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

"ΠΟΛΙΤΕΙΑ" ΒΟΥΛΑΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΟΥΛΑΣ 



  

 

 


