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Θέμα: Πρόσκληση για κατεδάφιση – απομάκρυνση  αυθαιρέτων  κατασκευών.

 Σας πληροφορούμε τα εξής:
Μετά από καταγγελίες πολιτών, τα υπ΄ αριθ.41106/27-01-2023 & 472584/15-12-
2022  έγγραφα της Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών  Αττικής, σας 
πληροφορούμε τα εξής:  
Όπως διαπιστώθηκε από αρμόδιους υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας κατά την 
αυτοψία που διενεργήθηκε στον κοινόχρηστο χώρο  ‘Πεδίον Αρεως’  περιφέρειας 
Δήμου Αθηναίων και χωρίς έγκριση της Υπηρεσίας μας κατασκευάστηκαν 
αυθαίρετα τα εξής:
Στο βόρειο τμήμα της κτιριακής εγκατάστασης  ‘Κέντρον Αλσος΄  και εκτός της 
Ρυμοτομικής Γραμμής που καθορίζει τον παραπάνω  μνημονευόμενο χώρο ως 
αυτοτελή και  ξεχωριστό από το  υπόλοιπο Πεδίον Αρεως, ως προς τις 
επιτρεπόμενες χρήσεις του με ιδιαίτερο πολεοδομικό χαρακτηρισμό εντός 
αυτού του συγκεκριμένου τμήματος, δηλαδή εντός του κτιρίου του Θεάτρου και 
του περιβάλλοντος χώρου  αυτού  χρήση δημοσίων θεαμάτων»,  αναπτύχθηκαν 
τραπεζοκαθίσματα πάνω σε γκρό μπετόν με αντιολισθητική επίστρωση 

                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 239                                 
Ταχ. Κώδικας : 15451 Ν.ΨΥΧΙΚΟ
Πληροφορίες : Γ.Παπαδογεωργάκης
Τηλέφωνο :  210 3725791  
 Email : 
g.papadogeorgakis@eedpatt.ypen.gr

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

          Νέο  Ψυχικό        -02-2023   

 Αριθ. Πρωτ: 68827
  
Προς:  α) Περιφέρεια Αττικής
               Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 15-17
               117 43  Αθήνα   
            β) ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ  
                ΜΟΝ/ΕΠΕ    ΙΚΕ
                Ιερά Οδός 18-20 Κεραμικός
                104 35   Αθήνα     

Κοιν:  Τμήμα Προστασίας & 
           Διαχείρισης  Δασών  
           Δ/νσης  Δασών  Αθηνών                 
            (για  την  Επίδοση)                     
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επενδεδυμένο με ξύλινο deck μήκους 35μ. και πλάτους 4μ. περίπου, εμβαδού 144 
τ.μ. επι του οποίου  τοποθετήθηκαν μεταλλικοί δοκοί ύψους περίπου  3,5 μ. με 
στόχο την δημιουργία κλειστού ημιυπαίθριου χώρου.
Για  το  «Πεδίον  του  Αρεως» ισχύουν τα παρακάτω:
Με το Βασιλικό Διάταγμα της 23ης Ιουλίου του έτους 1887 (ΦΕΚ 201/Α/27-07-
1887), οριοθετήθηκε ο  χώρος του «Πεδίου  Αρεως» στο αντίστοιχο «διάγραμμα 
ρυθμίσεως» με ερυθρές γραμμές. 
Με το από 20-7-1900 διάταγμα «Περί τροποποιήσεως του σχεδίου της πόλεως 
Αθηνών κατά την Πλατείαν Άρεως» (Α΄ 228) ο χώρος του Πεδίου Άρεως 
χαρακτηρίσθηκε κοινόχρηστος, χωρίς να γίνει ειδικότερος καθορισμός του 
προορισμού του. 
Η πρώτη ονομασία που δόθηκε στο χώρο ήταν «Πλατεία του Άρεως», με το από 
20-11-1902 β.δ «Περί κηρύξεως δασωτέων εδαφών» (ΦΕΚ 229/10-12-1902) 
αναφέρεται ότι κηρύσσεται δασωτέα έκταση το «προς το βόρειον μέρος της 
πόλεως Αθηνών ανήκουσα τω Δημοσίω γνωστήν υπό το όνομα Πεδίον Άρεως ή 
Πολύγωνον» και αναδασωτέα με την αριθ. 108424/1934 Απόφαση του Υπ. 
Γεωργίας (ΦΕΚ 133/16-10-1934) και όπου δεν περιλαμβάνεται στίς εξαιρέσεις 
αυτής και  δεν έχει ανακληθεί με πράξη της Διοίκησης η ακυρωθεί με δικαστική 
απόφαση μέχρι σήμερα.
Με το από 18/28.5.1927 διάταγμα (Α΄ 100) ορίσθηκε ότι ο χώρος του Πεδίου 
Άρεως θα μετατραπεί σε κήπο. 
Ακολούθως, με σειρά ειδικών νομοθετικών διατάξεων (ν. 6171/1934, (ΦΕΚΑ΄ 
214), ν. 398/1941 (ΦΕΚ Α΄ 282), ν.δ 137/1946( ΦΕΚΑ΄ 298) προσδόθηκε στον 
χώρο αυτό η ιδιότητα του κοινοχρήστου άλσους  (σχετική και η αριθ. 2301/2017 
απόφαση ΣτΕ, Ε’ Τμήμα)
Το 1934 με το νόμο 6171/1934 (ΦΕΚ 214/Α/10-07-1934) «Περί συμβολής του 
Δημοσίου προς διαμόρφωση του Πεδίου του Άρεως εις κοινόχρηστον άλσος των 
Αθηνών», κινήθηκαν οι διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης της σημερινής 
μορφής του άλσους. Το Ειδικό Ταμείο Μονίμων Οδοστρωμάτων Αθηνών 
(ΕΤΜΟΑ) ανέλαβε όλα τα έξοδα για τη διαμόρφωση του χώρου σε Άλσος και την 
υποχρέωση να εκτελέσει τα σχετικά τεχνικά έργα.
Το Πεδίον του Άρεως δασώθηκε και διαμορφώθηκε ως Άλσος-Πάρκο σύμφωνα 
με σχέδιο διαμόρφωσης, που εκπονήθηκε από ειδική επιτροπή επιστημόνων του 
Πολυτεχνείου και της Ανώτατης Γεωπονικής Σχολής το 1933 και ολοκληρώθηκε το 
1940 περίπου (Πηγή: Ν.Ι. Βοσυνιώτης, 1949. «Το Άλσος Αθηνών (Πεδίον 
Άρεως)»).
Κατά συνέπεια σήμερα  η ερευνώμενη έκταση διαχειρίζεται απο την Υπηρεσία μας 
ως δασικό οικοσύστημα που υπάγεται στίς δ/ξεις του αρθ.3 παρ. 4 (πάρκο) και 
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αρθ.5 παρ.1 & 2 του Ν.998/79 (ΦΕΚ289Α΄/29-12-1979) όπως ισχύει σήμερα, 
εξομοιώνεται με τα δασικά οικοσυστήματα και υπάγεται στήν ιδιαίτερη προστασία  
που θεσπίζεται για τα δάση, δασικές εκτάσεις και αναδασωτέες εκτάσεις σύμφωνα 
με το αρθ.24 του Συντάγματος όπως εχει ερμηνευτεί απο τη Νομολογία του  
Συμβουλίου της Επικρατείας (Σ.τ.Ε. Ολ.677/2010, 974/2005, 3144/2004,55/1993) 
και δεν είναι επιτρεπτή η αλλαγή χρήσης του σύμφωνα με το άρθ. 117 παρ.3 
αυτού ως αναδασωτέας έκτασης έχουν δε εφαρμογή τα αρθ. 58 & 59 του 
Ν.998/79 και οι μόνες επιτρεπτές επεμβάσεις είναι αυτές πού προβλέπονται 
σύμφωνα με το αρθ.58 παρ.8 & αρθ. 59 του Ν.998/79 καθώς και την υπ’ αριθ. 
133384/6587/10-12-2015 (ΦΕΚ 2828Β΄/23-12-2015) απόφασης του Αναπληρωτή 
Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής περί «Προδιαγραφών 
Σύνταξης Μελετών Διαχείρισης Κοινόχρηστων χώρων πρασίνου» όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την υπ’αριθ. 114537/5557/27-11-2020(ΦΕΚ5283Β΄/1-12-2020) 
όμοια Απόφαση Υφυπουργού  Περιβάλλοντος & Ενέργειας. 
Με το άρθ. 1 του π.δ. 98/11-2-2000 (ΦΕΚ 85Α/15-3-2000) ανατέθηκαν στην τότε 
διευρυμένη Νομαρχία Αθηνών-Πειραιώς (σήμερα Περιφέρεια Αττικής), οι 
δραστηριότητες που σχετίζονται με τη Διεύθυνση, συντήρηση και 
εκμετάλλευση του Πεδίου του Άρεως.
Με  την αριθ. 102/24-07-1971 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 
Β157/11-08-1971) καθορίστηκαν οι κοινόχρηστοι χώροι και θέσεις εντός αυτών 
που επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση λειτουργία δημοσίων θεαμάτων και μεταξύ 
άλλων στο Άλσος Πεδίον Άρεως το Κέντρον «Άλσος», όπως φαίνονται στα 
συνημμένα στην Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου διαγράμματα (πράσινη και 
κόκκινη γραμμή).
Η Υπηρεσία  Δόμησης του Δήμου Αθηναίων με το υπ’ αριθ. 195560/18-07-2019 
έγγραφο της σχετικά με την παροχή στοιχείων  για το πολεοδομικό καθεστώς του 
«Θεάτρου Αλσους» (Οικονομίδη), αποσαφηνίζει ότι  «ο χώρος του Θεάτρου 
‘Αλσος’ όπως καθορίζεται από το ισχύον Ρυμοτομικό  Σχέδιο (102/24-07-
1971(ΦΕΚ 157Α) πράξη Υπουργικού Συμβουλίου είναι αυτοτελής και  
ξεχωριστός από  το  υπόλοιπο  Πεδίον Αρεως, ως προς τις επιτρεπόμενες 
χρήσεις του και εχει ιδιαίτερο πολεοδομικό χαρακτηρισμό εντός αυτού του 
συγκεκριμένου τμήματος, δηλαδή εντός του  κτιρίου του Θεάτρου ‘Αλσος’ και του  
περιβάλλοντος χώρου αυτού  ισχύει  η χρήση δημοσίων θεαμάτων» 
Στα πλαίσια αυτά εκπονήθηκε Διαχειριστική Μελέτη για το ‘Πεδίον Αρεως’ 
σύμφωνα  με  το άρθ. 4 παρ.2 εδαφ. β της αριθ. 133384/6587/10-12-2015 (ΦΕΚ 
2828Β/23-12-2015) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Προδιαγραφές Σύνταξης των Μελετών Διαχείρισης Πάρκων και 
Αλσών» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’αριθ. 114537/5557/27-11-
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2020(ΦΕΚ5283Β΄/1-12-2020) όμοια Απόφαση Υφυπουργού  Περιβάλλοντος  &  
Ενέργειας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αριθ. 818/35619/13-05-2020 (ΑΔΑ: 
ΩΞΑΥΟΡ1Κ-ΒΜ5) απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Η κατάληψη της ανωτέρω έκτασης του Πάρκου συντελέστηκε χωρίς φθορά της 
ξυλώδους η ποώδους βλάστησης.
Οι παραπάνω περιγραφόμενες αυθαίρετες κατασκευές - εγκαταστάσεις 
δημιουργήθηκαν, χωρίς  την  άδεια της αρμόδιας δασικής  Αρχής (αρθ. 5 παρ 2 
του Ν.998/79 όπως ισχύει σήμερα) καθώς & (αρθ 6 παρ.1, 3 & 4 της υπ’ 
αριθ.133384/6587/10-12-2015(ΦΕΚ2828Β΄/23-12-2015 απόφασης Υφυπουργού 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας)  και αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 71 Ν. 998/79 
(ΦΕΚ Α 289/1979) «περί προστασίας Δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων 
της  χώρας» όπως ισχύει σήμερα. 
Μετά τα παραπάνω, σύμφωνα με το αρθ.67Α παρ.3α του Ν.998/79 όπως ισχύει 
σήμερα, καλείσθε μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών από την 
επίδοση της παρούσας πρόσκλησης, να κατεδαφίσετε–απομακρύνετε τα 
προαναφερόμενα από την καταληφθείσα έκταση.
Σε αντίθετη περίπτωση θα εκδοθεί με εισήγηση μας σχετική απόφαση 
κατεδάφισης-απομάκρυνσης σύμφωνα με την παρ.3 του αρθ.67Α του Ν.998/79 
όπως ισχύει σήμερα κατά της οποίας έχετε το δικαίωμα προσφυγής ενώπιον του 
αρμοδίου  Διοικητικού Εφετείου  εντός εξήντα (60) ημερών  από την κοινοποίηση 
της.
Επιπροσθέτως σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1758/2001 
απόφαση του Ε΄ Τμήματος  του Σ.τ.Ε. δεν απαιτείται εκ του Νόμου νέα κλήτευσή 
σας για ακρόαση των ενδιαφερομένων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 20 του 
Συντάγματος.
Το Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης Δασών της Δ/νσης Δασών Αθηνών στο 
οποίο κοινοποιούμε το παρόν, παρακαλείται να  μεριμνήσει  για την επίδοση της 
παρούσης και για τις κατά Νόμο ενέργειες του.

                                                                                                     
                                                                                Ο  Δ/ντής  Δασών Αθηνών α.α                                                                                                                          
                                                                                                                    

                                                                                         Αλέξανδρος Ρήγας
              Δασολόγος
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