
 

 

 

 

 

Αθήνα, 12 Ιανοσαρίοσ 2021 

ΔΡΩΣΗΗ 
 

Προς ηον Τποσργό Περιβάλλονηος & Δνέργειας και  
Τποσργό Δθνικής Άμσνας 

Θέμα: Παρέμβαζη ζηον ορεινό όγκο ηοσ Τμηηηού 

Μαο θαηαγγέιζεθε από πνιίηεο ηεο Γιπθάδαο όηη ηελ παξακνλή ησλ Φξηζηνπγέλλσλ 
ζθαπηηθό κεράλεκα κε εληνιή ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Κέληξνπ Δξεπλώλ ηεο Αεξνπνξίαο 
πνπ εδξεύεη ζηελ Άλσ Γιπθάδα (Τεξςηζέα) πξνέβε ζε εξγαζίεο δηακόξθσζεο ηνπ 
δαζηθνύ ρώξνπ ζηα όξηα ηεο παιαηάο παξαρώξεζεο ηεο έθηαζεο δαζηθνύ ραξαθηήξα, 
από ην Υπνπξγείν Γεσξγίαο πνπ είρε ηόηε ηελ αξκνδηόηεηα ζην Υπνπξγείν Δζληθήο 
Άκπλαο, γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ελ ιόγσ Κέληξνπ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 
πεξίθξαμεο πνπ ππήξρε θάπνηε ζηα όξηα απηά. 

Γεδνκέλνπ όηη κε ην από 31.8.1978 Π.Γ. θαζνξίζηεθαλ δύν δώλεο πξνζηαζίαο ηεο 
πεξηνρήο ηεο δώλεο ηνπ όξνπο Υκεηηνύ κε πεξηνξηζκό ζηε ρξήζε θαη ζηε δόκεζε. Ζ 
πιένλ νξεηλή δώλε θαζνξίζηεθε σο ρώξνο αλαςπρήο θαη πεξηπάηνπ, ελώ 
πεξηθεξεηαθά ζε απηήλ ε δώλε Β θαζνξίζηεθε κόλν γηα ηελ εγθαηάζηαζε 
θνηλσθειώλ θαη θνηλόρξεζησλ ιεηηνπξγηώλ. Τν δηάηαγκα απηό ηξνπνπνηήζεθε κε ην 
από 17.3.1981. Τν ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην ηνπ Υκεηηνύ, όπσο δηακνξθώζεθε ζην 
πέξαζκα ησλ εηώλ από πξνεγνύκελεο θπβεξλήζεηο έρεη απνηειέζεη κέρξη ζήκεξα ηελ 
αζπίδα πξνζηαζίαο ηνπ θαζώο έρεη απνηξέςεη λνκνζέηε θαη δηνίθεζε λα επηηξέςνπλ 
ηε ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα επέθεξαλ ηελ 
ππνβάζκηζή ηνπ. 

Γεδομένοσ όηι: 

● ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε νη όπνηεο εξγαζίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ από 
όρεκα βαξέσο ηύπνπ ην νπνίν θαηέζηξεςε ηε βιάζηεζε πξνθαιώληαο παξάιιεια 
κεγάιε αλακόριεπζε θαη θαηαζηξνθή ηνπ εδάθνπο, θαη κάιηζηα ζε θιίζεηο πνπ δελ 
ην επηηξέπνπλ. 
● ε πεξηνρή πεξηιακβάλεηαη ζηηο Εώλεο Πξνζηαζίαο ηνπ Υκεηηνύ δειαδή έρεη 
θαζνξηζηεί σο πεξηνρή πξνζηαζίαο ηεο θύζεο, κε ζηόρν ηελ πξνζηαζία ησλ 
νηθνηόπσλ, ησλ εηδώλ ρισξίδαο θαη παλίδαο θαη ηελ νηθνινγηθά ζπκβαηή αλάδεημε 
ησλ ηδηαίηεξσλ θπζηθώλ, γεσινγηθώλ θαη ηζηνξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Υκεηηνύ 
ζηελ νπνία επηηξέπνληαη κόλν ρξήζεηο πνπ είλαη ζπκβαηέο ή θξίλνληαη απαξαίηεηεο 
γηα ηηο αλάγθεο πξνζηαζίαο ηεο πεξηνρήο, όπσο ηδίσο έξγα αληηππξηθήο πξνζηαζίαο, 
ππξνζβεζηηθνί θξνπλνί, εξγαζίεο δαζηθήο δηαρείξηζεο, ράξαμε κνλνπαηηώλ θαη 
πνδειαηηθώλ δηαδξνκώλ. 
● ζηε ζπλνιηθά παξαρσξεζείζα έθηαζε ην Υπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο έρεη 
εγθαηαζηήζεη πξόζθαηα, πέξαλ ηεο ρξήζεο ηνπ ρώξνπ γηα ηελ έγεξζε θηηξίνπ πνπ 
εμππεξεηνύζε ηνπο ζθνπνύο ηεο αξρηθήο παξαρώξεζεο θαη ζηξαηησηηθό –πνιηηηθό 
θνηκεηήξην ζε έθηαζε 40 θαη πιένλ ζηξεκκάησλ εληόο ηεο παξαρώξεζεο ζηα πιαίζηα 
ηεο νπνίαο έρεη εγθαηαζηαζεί πεξίθξαμε βαξέσο ηύπνπ θαη έρεη θαηαζθεπαζηεί 
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αζθάιηηλε νδόο γηα ηελ πξόζβαζε ζην θνηκεηήξην ε νπνία ιεηηνπξγεί ιόγσ ηνπ 
πιάηνπο ηεο θαη ησλ πεδνδξνκίσλ θαη σο αληηππξηθή δώλε. 
● ε δαζηθή πεξηνρή ζηα όξηα ηνπ Γήκνπ Γιπθάδαο είλαη πεξηνρή άκεζεο 
αλαςπρήο θαη πεδνπνξίαο ηελ νπνία επηζθέπηνληαη δεθάδεο πνιίηεο ηνπ Γήκνπ θαη 
ησλ όκνξσλ Γήκσλ ιόγσ ηεο εύθνιεο πξνζβαζηκόηεηαο θαη ηεο θαηάιεμεο πνιιώλ 
πεξηπαηεηηθώλ δηαδξνκώλ- κνλνπαηηώλ ζηελ πεξηνρή . 

Δρωηώνηαι οι κκ. Τποσργοί 

1. Γίλνληαη νη ελ ιόγσ ελέξγεηεο/εξγαζίεο δηάλνημεο βνεζεηηθήο νδνύ θαη 
ηνπνζέηεζεο πεξίθξαμεο κε εγθεθξηκέλε από ηελ νηθεία δαζηθή αξρή κειέηε, ιόγσ 
ηνπ δαζηθνύ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία κειέηε λα πξνβιέπεηαη ρξήζε 
βαξέσλ κεραλεκάησλ ή δηαλεημε βνεζεηηθώλ εξγαζηώλ (δηάλνημε νδώλ ζε κεγάιεο 
θιίζεηο) πνπ είλαη βέβαην όηη γηα λα γίλνπλ ζα πξνθαιέζνπλ θαηαζηξνθή ηεο 
βιάζηεζεο θαη αιινίσζε ηνπ θπζηθνύ ηνπίνπ; 

2. Πξνέβε ην αξκόδην Γαζαξρείν Πεληέιεο ζηνπο πξνβιεπόκελνπο από ηηο 
αξκνδηόηεηεο πνπ αζθεί κε βάζε ην λόκν λ.3852/2010 θαη ηνλ ηζρύνληα Οξγαληζκό 
ηεο, ειέγρνπο γηα ηε λνκηκόηεηα θαη ηελ θαλνληθόηεηα ησλ εθηεινύκελσλ εξγαζηώλ 
ζηελ έθηαζε δαζηθνύ ραξαθηήξα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ; Δπαξθεί ην δηαζέζηκν 
πξνζσπηθό ηνπ γηα ηελ δαζνπνιηηηθε επηηήξεζε θαη ηελ πξνζηαζία ηεο επξύηεξεο 
πεξηνρήο πξνζηαζίαο ηνπ Υκεηηνύ από απζαηξεζίεο; 

3. Δθόζνλ έρνπλ πινπνηεζεί νη ζθνπνί ηεο αξρηθήο παξαρώξεζεο ηεο έθηαζεο 
ζην Υπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο (θαη έρεη εγθαηαζηαζεί ε θηηξηαθή ππνδνκή πνπ 
πξνβιεπόηαλ) θαη πιένλ ν ρώξνο εληόο ηεο παξαρώξεζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα  
ινηπνύο ζθνπνύο,  πέξαλ ησλ αξρηθώλ (λεθξνηαθείν, πξνζσξηλή απόζεζε 
απνξξηκκάησλ), ππάξρεη ε πνιηηηθή βνύιεζε γηα ηξνπνπνίεζε ηεο απόθαζεο 
παξαρώξεζεο (θπξίσο ησλ νξίσλ ηεο) θαη ηελ απόδνζε ηεο ρξήζεο ηεο 
πιενλάδνπζαο έθηαζεο (δάζνο θαη δαζηθή έθηαζε) ζηνπο πνιίηεο ησλ Ννηίσλ 
Πξναζηίσλ, δεδνκέλεο ηεο πεδνπνξηθήο ρξήζεο ησλ πθηζηάκελσλ κνλνπαηηώλ θαη 
ηεο αλάγθεο πξνζηαζίαο ηνπο από θάζε επέκβαζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη εληόο ησλ 
νξίσλ ηεο Εώλεο Πξνζηαζίαο ηνπ Υκεηηνύ; 

 

Ο Δρωηών Βοσλεσηής 
 

Κρίηων Αρζένης 

 




