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* Περίληψη της πρότασης (κλικ εδώ).  
 
    Προς:  

 

1) Την Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  

2) Τον Πρόεδρο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ) 

      

   Κοινοποίηση:1) Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης 

                         2) WWF 

                         3) Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία  

                         4) Ελληνικό Δίκτυο «Φίλοι της Φύσης» (Friends of Nature) 

                         5) Παναττικό Δίκτυο Κινημάτων Πόλης & Ενεργών Πολιτών 
 
 
 
                                      

ΠΡΟΤΑΣΗ 
 
    Για τον χαρακτηρισμό του οικοσυστήματος του όρους Αιγάλεω – 

Ποικίλου και της λίμνης Ρειτών (Κουμουνδούρου) ως περιοχής προστασίας 

της φύσης από το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αττικής, σύμφωνα με: 

α) τις διατάξεις των άρθρων 18 – 21 του ν. 1650/86 «για την 

προστασία του περιβάλλοντος», 

β) της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ «για την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 

καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» και 

γ) της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ  «για τη διατήρηση των άγριων πουλιών» 

 

 

 

 

http://xaidari.blogspot.com/2010/10/blog-post_9913.html�
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   Ι. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

    Οι υπογράφοντες φορείς, συλλογικότητες, κινήσεις και έλληνες πολίτες, 

που εδρεύουν ή και κατοικούν σε Δήμους του λεκανοπεδίου της Αθήνας, μετά 

την ολοκλήρωση της διαβούλευσης επί του σχεδίου π.δ. προστασίας του 

Υμηττού και πριν την έναρξη της διαβούλευσης επί του σχεδίου για το νέο 

ΡΣΑ, υποβάλλουμε την παρούσα πρόταση. 

    Σκοπός της πρότασής μας είναι ο χαρακτηρισμός των ορεινών όγκων 

Αιγάλεω – Ποικίλου και της λίμνης Ρειτών (Κουμουνδούρου), ως περιοχής 

προστασίας της φύσης και η υπαγωγή τους, στις διατάξεις των άρθρων 

18-21 του ν. 1650/86, με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 21 

παρ. 1 του ν. 1650/86, δηλαδή από το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της 

Αττικής (ΡΣΑ). 

    Με τον χαρακτηρισμό και την υπαγωγή αυτή επιδιώκεται να υπάρξει σαφής 

οριοθέτηση των προστατευτέων περιοχών από τον οικιστικό ιστό και από 

άλλες εγκατεστημένες χρήσεις γης, να απαγορευθούν δραστηριότητες και 

έργα υποβάθμισης-όχλησης του φυσικού περιβάλλοντος, να απομακρυνθούν 

οι οχλούσες χρήσεις και εγκαταστάσεις, να προσδιορισθούν οι επιτρεπόμενες 

δραστηριότητες και οι διαχειριστικές επεμβάσεις στο οικοσύστημα να 

διέπονται από αυστηρά οικολογικά – επιστημονικά κριτήρια.    

    Το Αιγάλεω – Ποικίλο και η λίμνη Ρειτών (Κουμουνδούρου), παρά τη 

διαχρονική τους υποβάθμιση από επιβλαβείς ανθρώπινες δραστηριότητες 

(όπως άλλωστε συμβαίνει με όλα τα βουνά της Αττικής), διατηρούν αξιόλογο 

οικοσύστημα και βιοποικιλότητες που δεν έχουν μέχρι σήμερα αναδειχθεί.  

Η προστασία και διαχείρισή τους, ως στοιχείων του φυσικού και πολιτισμικού 

περιβάλλοντος, είναι αναγκαία για τη διατήρηση ενός ελάχιστου ανεκτού 

επιπέδου ποιότητας της ζωής των κατοίκων του λεκανοπεδίου της Αθήνας 

ενόψει και: α) Της προϊούσας υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος της 
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Αττικής εξαιτίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των πυρκαγιών 

(ιδιαίτερα Πάρνηθα 2007, ΒΑ Αττική 2009) β) Της ανάγκης διαφύλαξης των 

ελεύθερων δασικών περιοχών της Αττικής, γ) Του γεγονότος ότι το Αιγάλεω 

– Ποικίλο αποτελεί έναν από τους τέσσερεις ορεινούς όγκους που 

περιβάλλουν το λεκανοπέδιο της Αθήνας, δ) Της ανάγκης να ληφθούν 

αντισταθμιστικά μέτρα ώστε να μειωθούν οι υποβαθμιστικές για το 

περιβάλλον της Αττικής συνέπειες από τις πυρκαγιές των τελευταίων ετών, 

την κατασκευή μεγάλων τεχνικών έργων και τη μείωση των αδόμητων 

χώρων, ε) Του γεγονότος ότι το οικοσύστημα του Αιγάλεω - Ποικίλου 

περιλαμβάνει προστατευτέους τύπους οικοτόπων υπαγόμενους στις 

κατηγορίες της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, στ) Του γεγονότος ότι το Αιγάλεω - 

Ποικίλο αποτελεί βιότοπο σημαντικού αριθμού ενδημικών ή και 

προστατευόμενων ειδών πανίδας και χλωρίδας, ζ)  Του γεγονότος ότι η λίμνη 

Κουμουνδούρου είναι σημαντικός υγροβιότοπος της Αττικής για ένα μεγάλο 

αριθμό ειδών πουλιών, μεταξύ των οποίων πολλά προστατευόμενα, η) Της 

απομόνωσης του Αιγάλεω-Ποικίλου & λίμνης Κουμουνδούρου ως 

οικοσυστήματος άγριας ζωής εν μέσω εγκαταστάσεων υποδομής, 

βιομηχανικών, βιοτεχνικών και αστικών δραστηριοτήτων, θ) Του εύθραυστου 

της ήδη προσβεβλημένης οικολογικής ισορροπίας της προστατευτέας 

περιοχής, ι) Της θέσης της ανάμεσα στις πιο βεβαρημένες οικολογικά 

περιοχές της Αττικής (Θριάσιου – Αθήνας), ια) Του γεγονότος ότι η 

προστατευτέα περιοχή περιλαμβάνει αρχαιότητες, ιστορικά και πολιτιστικά 

μνημεία και ιβ) Του γεγονότος ότι η προστατευτέα περιοχή αποτελεί 

εναπομείναν στοιχείο του φυσικού Αττικού Τοπίου με μεγάλη αισθητική και 

πολιτισμική αξία. 
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 ΙΙ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ 

    Η περιοχή που αποτυπώνεται και περικλείεται από την περιφερειακή 

οριοθετική γραμμή στους χάρτες που επισυνάπτονται στο ν. 2742/99 (άρθρο 

21 με τίτλο "Καθορισμός ορίων ζωνών προστασίας του Όρους Αιγάλεω, 

καθώς και των χρήσεων και όρων δόμησης σε αυτές"), τα πρωτότυπα των 

οποίων ευρίσκονται στον «Οργανισμό της Αθήνας», με κατά τόπους 

διεύρυνση της περιφερειακής γραμμής ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτή όλες 

οι αδόμητες περιοχές, καθώς και όλες οι δημόσιες εκτάσεις ειδικών χρήσεων 

(νοσοκομεία, ψυχιατρεία, στρατόπεδα κ.α.) με τη μνεία ότι οι ειδικές αυτές 

χρήσεις θα παραμείνουν, μετά όμως την, με οιονδήποτε τρόπο, απομάκρυνσή 

τους οι περιοχές που καταλαμβάνουν θα ενσωματωθούν πλήρως στην 

περιοχή προστασίας και θα διέπονται στο εξής από το νομικό καθεστώς 

αυτής. 

 

 
Centaurea attica ssp attica 



 8 

 

       ΙΙΙ) ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

 

 

    

    1. Περιγραφή της προστατευτέας περιοχής – Γεωλογικά στοιχεία   

    Το Αιγάλεω - Ποικίλο Όρος είναι ένας μακρόστενος ορεινός όγκος που 

οριοθετεί το Λεκανοπέδιο της Αθήνας από τα ΒΔυτικά και το Θριάσιο Πεδίο 

από τα ΝΑνατολικά. Ο άξονάς του κινείται από ΝΔ σε ΒΑ κατεύθυνση. Έχει 

μέγιστο μήκος 20 χιλιόμετρα, μέγιστο πλάτος 4 χιλιόμετρα και περίμετρο 60 

(32+27) περίπου χιλιόμετρα. Η συνολική του έκταση είναι 50.000- περίπου 

στρέμματα. Χωρίζεται σε δύο τμήματα από την κοιλάδα Δαφνίου. Το Νότιο 

ονομάζεται σήμερα Αιγάλεω και το Βόρειο Ποικίλο. 

    Το Αιγάλεω έχει μέγιστο υψόμετρο 463 μ. (κορυφή Κούκος). Στις 

υπώρειές του έχουν αναπτυχθεί ανατολικά οι δήμοι Αιγάλεω, Αγ. Βαρβάρας, 
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Κορυδαλλού, Νίκαιας, νότια Περάματος, Νότια και Δυτικά κατέρχεται έως τη 

θάλασσα όπου καταλήγει στο στενό της Σαλαμίνας, εν μέρει στον Σαρωνικό 

Κόλπο και εν μέρει στον κόλπο της Ελευσίνας. Από την Δυτική πλευρά 

διέρχεται η περιφερειακή λεωφόρος Σχιστού που συνδέει τους δήμους του 

Πειραιά με την Ε.Ο. Κορίνθου. Επίσης διέρχεται τμήμα της νέας εμπορικής 

σιδηροδρομικής γραμμής Ικονίου –Ασπροπύργου που βρίσκεται στο στάδιο 

κατασκευής, και για τη διάνοιξή της καταστράφηκε ένα μεγάλο τμήμα του 

βουνού με αυτοφυή βλάστηση κωνοφόρων και θάμνων.  

    Το Ποικίλο έχει δύο ομάδες κορυφών, τη Βόρεια όπου η ψηλότερη κορυφή 

Ζαχαρίτσα (452 μ.) και τη Νότια όπου το δίκορφο Κασκαντάμι (414 – 418 μ.). 

Στις Α. και ΒΑ. υπώρειές του έχουν αναπτυχθεί οι δήμοι Χαϊδαρίου, 

Περιστερίου, Πετρούπολης, Ιλίου, Καματερού, Άνω Λιοσίων. ΝΔυτικά του 

Ποικίλου βρίσκεται οι οικισμός Νεόκτιστα Ασπροπύργου και Δυτικά η 

περιοχή βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων του Θριασίου Πεδίου, 

καθώς και η χωματερή Α. Λιοσίων. Δυτικά διέρχονται η σιδηροδρομική 

γραμμή προαστιακού Αθηνών – Κορίνθου, η περιφερειακή λεωφόρος που 

συνδέει τη Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου με την Αττική Οδό και τμήμα της νέας 

σιδηροδρομικής γραμμής Ικονίου - Ασπροπύργου που βρίσκεται στο στάδιο 

κατασκευής. 

    Στην προστατευτέα περιοχή εντάσσονται και τα υψώματα κάστρο Ζαστάνι 

(170 υψ) και Μπατάλα (90 υψ) που εκτείνονται ως βραχίονες Δ. του κυρίου 

όγκου του Ποικίλου, συνέχονται με αυτό και δεσπόζουν στην πόλη του 

Ασπροπύργου.   

    Στη ΝΔ απόληξη του Ποικίλου βρίσκεται η λίμνη Ρειτών (Κουμουνδούρου) 

που περιβάλλεται από στρατιωτικές εγκαταστάσεις (στρατόπεδο Ξηρογιάννη 

– 1.400 στρέμματα), διυλιστήρια (ΕΛ.ΠΕ – ΠΕΤΡΟΛΑ), άλλες βιομηχανικές – 

βιοτεχνικές – αποθηκευτικές εγκαταστάσεις και την Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου. 
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Μαζί με την γύρω ελώδη περιοχή και το συνεχόμενο δασύλλιο ευκαλύπτων 

καλύπτει επιφάνεια 250 περίπου στρεμμάτων.   

    Πρόκειται για ένα ασβεστολιθικό, πετρώδες και βραχώδες γενικά βουνό 

χαμηλού υψομέτρου,  που καλύπτεται εν μέρει από αυτοφυή δάση χαλεπίου 

πεύκης, δάση με αγριελιές, κυπαρίσσια, «κέδρους», σχίνους, πουρνάρια, 

φρυγανικές εκτάσεις και ασβεστολιθικούς βραχώδεις σχηματισμούς. Ένα 

μεγάλο τμήμα της βλάστησής του, κυρίως στα ανατολικά, προέρχεται από 

αναδασώσεις. Οι κλίσεις του είναι γενικά ομαλές πλην των βραχωδών 

εξάρσεων και άλλων γεωλογικών σχηματισμών (φαράγγια κλπ). Από 

γεωλογική άποψη ανήκει στη ζώνη της Ανατολικής Ελλάδας. Τα πετρώματά 

του είναι ιζηματογενή και αποτελούνται από ασβεστόλιθους, αργιλικό 

σχιστόλιθο και ψαμμίτες. Ο γεωλογικός του σχηματισμός ανάγεται στην 

ανώτερη παλαιοζωϊκή περίοδο. Στην επιφάνειά του παρατηρούνται 

εκτεταμένα επιμήκη ρήγματα καρστικού χαρακτήρα. Στη ΝΔ πλευρά του 

Ποικίλου, πάνω από τον οικισμό Νεόκτιστα, υπάρχει το μικρό, αλλά 

επιβλητικό φαράγγι Ζαστάνι, που είναι το πιο στενό της Αττικής (βλ. και 

Νέζη «Τα βουνά της Αττικής»). 

    Σπήλαια: Το πιο γνωστό είναι το σπήλαιο του Πανός που βρίσκεται σε 

πολύ μικρή απόσταση από τη Μονή Δαφνίου και η αξία του είναι κυρίως 

αρχαιολογική.  

Λόγω της ασβεστολιθικής σύστασης του βουνού υπάρχουν πολλά μικρά ή 

μεγαλύτερα σπήλαια ή σπηλαιώδεις κοιλότητες. Δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα 

συστηματική έρευνα και πλήρης καταγραφή αυτών. Η Ελληνική Σπηλαιολογική 

Εταιρία (Ε.Σ.Ε.) έχει καταγράψει ορισμένα σπήλαια, όπως π.χ. το σπήλαιο του 

Δρομέα, πρόσφατα δε, το έτος 2008, μετά από πρόσκληση κατοίκων της 

περιοχής, εξερεύνησε ένα νέο σπήλαιο (Α.Σ.Μ. 8520) κοντά στο ναό της 

Αφαίας Αφροδίτης. Σε σχετικό δελτίο της η Ε.Σ.Ε. το χαρακτηρίζει ως 
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ένα από τα  μεγαλύτερα και ωραιότερα σπήλαια της Αττικής και 

σημειώνει ότι πρέπει να τεθεί υπό ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας. 

(βλ. και http://www.ese.edu.gr/default.asp?V_DOC_ID=2114 ).  

    2. Αρχαιολογικά – Ιστορικά – Πολιτισμικά στοιχεία 

 
Ιερό Αφροδίτης 

 

   Γνωρίζουμε ότι στα πρώτα – πρώτα χρόνια της Αττικής στους πρόποδες 

του Αιγάλεω είχαν συγκεντρωθεί τρείς ομάδες μεταλλουργών, οι Ευπυρίδες, 

οι Κροπίδες και οι Πελέκες οι οποίοι είχαν διαμορφώσει μία τρικωμία. Ο 

λόγος της εγκατάστασης τους εκεί ήταν γιατί από το βουνό μπορούσαν να 

προμηθεύονται εύκολα ξυλοκάρβουνα για τα καμίνια τους (βλ. Αιμιλίου Μιρώ 

«Η καθημερινή ζωή στην εποχή του Ομήρου» εκδ. Παπαζήση). Μπορούμε να 

υποθέσουμε ότι για τον ίδιο λόγο είχαν εγκατασταθεί εκεί και κεραμείς και 

ανθρακείς. Επίσης μπορούμε βάσιμα να συνάγουμε ότι η βλάστηση του βουνού 

από τότε ήταν κατάλληλη για ξυλοκάρβουνα δηλαδή ήταν κυρίως θαμνώδης 

(κατηγορία μακκίας βλάστησης). Αργότερα δημιουργήθηκαν γύρω από το 

http://www.ese.edu.gr/default.asp?V_DOC_ID=2114�
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βουνό και γεωργοκτηνοτροφικοί οικισμοί. Ένας από αυτούς ήταν ο δήμος του 

Έρμου στη θέση του σημερινού Χαϊδαρίου. Στην περιοχή της μονής Δαφνίου 

υπήρχε ναός του Δαφνίου Απόλλωνα (Παυσανίας – Αττικά). Δομικά στοιχεία 

αυτού χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή της μονής και βρίσκονται 

εντοιχισμένα στα οικοδομήματά της. Ήταν από τα ιερά που καταστράφηκαν με 

διατάγματα του αυτοκράτορα του Βυζαντίου Θεοδοσίου. Στην έξοδο της 

εθνικής οδού πριν τον Σκαραμαγκά βρίσκονται τα υπολείμματα του Ιερού της 

Αφαίας Αφροδίτης. Πολλές από τις κόγχες που διατηρούνται μέχρι σήμερα 

στον εκεί βράχο χρησίμευαν για την ανάθεση μαρμάρινων περιστεριών, των 

ιερών πουλιών της Αφροδίτης. Σε ανασκαφές βρέθηκαν πολλά από αυτά 

όπως και ειδώλια της θεάς. Αρχαιολογικά ευρήματα από το Ιερό της 

Αφροδίτης εκθέτονται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. 

 (βλ. και http://www.archetai.gr/site/content.php?artid=33 ). 

    Στη θέση της λίμνης Κουμουνδούρου βρίσκονταν οι αρχαίοι Ρειτοί (ρειτοί 

πόροι ή ρύακες). Ήταν ρέματα που σχηματίζονταν από πολλές πηγές σε δύο 

γειτονικές θέσεις των δυτικών υπωρειών του Ποικίλου και χύνονταν στον 

κόλπο της Ελευσίνας. Επειδή οι πηγές βρίσκονταν σε εσοχές του εδάφους 

ήδη στην αρχαιότητα σχηματίσθηκαν σ΄αυτά δύο λίμνες με τεχνητά φράγματα 

προς την πλευρά της θάλασσας. Οι λίμνες αυτές ήταν αφιερωμένες στη Θεά 

Δήμητρα και στη Κόρη της  Περσεφόνη. Από τις τεχνητές διαρροές των 

νερών αυτών προς τη θάλασσα κινούνταν 2 παραλιακοί υδρόμυλοι που 

περιέγραψε ο Leake στις αρχές του 19ου αιώνα. Η μία από τις δύο λίμνες 

αποξηράνθηκε τη δεκαετία του 1950 και αποτελεί στις μέρες μας τμήμα των 

ΕΛΠΕ Ασπροπύργου. Η Λίμνη Κουμουνδούρου και 50 μέτρα περιφερειακά 

έχει χαρακτηριστεί από το 1974 αρχαιολογικός χώρος (ΦΕΚ 5/Β/8-1-1974, 

ΥΑ41/1/2-74). 

http://www.archetai.gr/site/content.php?artid=33�
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    Επάνω από τη λίμνη Ρειτών υψώνεται ο Λόφος της Ηχούς και βόρεια της 

λίμνης, στο λόφο «Γκίκα», σώζονται τα ερείπια αρχαίου Φάρου, που είναι ο 

πρώτος στον ελλαδικό χώρο.  

    Σε διάφορες κορυφές του Αιγάλεω - Ποικίλου σώζονται τα ερείπια 

φρυκτωριών. Η παρουσία τους, σε συνδυασμό με τα σωζόμενα υπολείμματα 

από το τείχος του Δέματος μεταξύ Ποικίλου – Πάρνηθας, υποδηλώνει ένα 

καλά οργανωμένο δίκτυο αμυντικού συστήματος της αρχαίας Αθήνας (5ος π.χ. 

αιώνας). Από την κοιλάδα Δαφνιού διέρχονταν η αρχαία Ιερά Οδός (βλ. και 

http://xaidari.blogspot.com/2009/06/blog-post_10.html ), από την 

οποία σώζεται ένα σημαντικό κομμάτι της διαδρομής τεσσάρων (4) περίπου 

χιλιομέτρων του πανάρχαιου δρόμου, που διέρχεται από τα σημερινά όρια του 

Δήμου Χαϊδαρίου, βρίσκεται μέσα στα όρια του Βοτανικού Κήπου Διομήδους, 

πριν και μετά τη Μονή Δαφνίου και στην περιοχή της Αφαίας Σκαραμαγκά, 

προς τη λίμνη των Ρειτών (σημ. λίμνη Κουμουνδούρου). Επιπλέον, κατάλοιπα 

των παρόδιων μνημείων που υπήρχαν στα κράσπεδά της, ταφικού κυρίως 

χαρακτήρα, είναι ορατά μέσα στον Βοτανικό Κήπο, έτσι όπως τα αποκάλυψε ο 

πρώτος ανασκαφέας Δημήτριος Καμπούρογλου κατά τη δεκαετία του 1890. Η 

αρχαία οδός και τα μνημεία αυτά -ευτυχώς- διατηρούνται εν μέρει ακόμα μέσα 

στο σχεδόν αναλλοίωτο φυσικό τοπίο. Η αποκάλυψη, η ανάδειξη και η 

ενοποίηση των χώρων αυτών μαζί με τα ιερά που υπήρχαν στην πορεία του 

δρόμου (Ιερό Απόλλωνα στη θέση της Μονής Δαφνίου και ιερό της 

Αφροδίτης στην Αφαία) αποτελούν επιτακτική ανάγκη για τη διάσωση και 

προβολή της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς. 

    Το Ποικίλο αποτελεί πεδίο πρωτοβουλιακών ερευνών από συλλογικότητες 

και πολίτες για συστηματική καταγραφή των ιχνών της ανθρώπινης 

παρουσίας στο απώτερο παρελθόν. Μεταξύ αυτών βρίσκονται σε εξέλιξη 

έρευνες για τα ασβεστοκάμινα, τους εγκαταλελειμμένους οικισμούς, την 

http://xaidari.blogspot.com/2009/06/blog-post_10.html�
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αρχαία Ιερά Οδό, το μνημείο της Πυθιονίκης ( βλ. και 

http://ieraodo.blogspot.com/2010/03/2010.html ) κ.α. 

 

 

Μονή Δαφνίου 

 

    Μεταξύ των 2 τμημάτων του ορεινού όγκου (Αιγάλεω και Ποικίλο) 

βρίσκεται η Μονή Δαφνίου (11ος αι. μ.χ.) που έχει ανακηρυχθεί από την 

UNESCO μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Δυστυχώς, παρά 

τη παγκόσμια ακτινοβολία του μνημείου, στο εσωτερικό του οποίου σώζονται 

ολόχρυσα ψηφιδωτά μεγάλης ιστορικής, πολιτισμικής και αισθητικής αξίας, το 

μνημείο δεν είναι επισκέψιμο στο εσωτερικό του εξ αιτίας των έργων 

αποκατάστασης που δεν προχωρούν εδώ και 10 χρόνια από έλλειψη 

χρηματοδότησης (βλ. ημερήσιο τύπο της 20-5-2010 και τα blogs 

http://xpolis.blogspot.com/2010/05/60000.html, 

http://xaidari.blogspot.com/). 

http://ieraodo.blogspot.com/2010/03/2010.html�
http://xpolis.blogspot.com/2010/05/60000.html�
http://xaidari.blogspot.com/�
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    Σε μικρή απόσταση από τη μονή Δαφνίου βρίσκεται το σπήλαιο του 

Πανός με πανέμορφο καταστόλιστο εσωτερικό θάλαμο. Για την αρχαιολογική 

αξία του σπηλαίου Πανός υπάρχουν έγκυρες δημοσιεύσεις του αρχαιολόγου 

Ιωάννη Τραυλού (Αρχαιολογική Εφημερίς, 1937) αλλά και αναφορές του 

Δημήτριου Καμπούρογλου. 

http://xaidari.blogspot.com/2010/07/blog-post_09.html 

    Άλλα ιστορικά – πολιτισμικά στοιχεία της περιοχής είναι το Παλατάκι, το  

στρατόπεδο Χαϊδαρίου τόπος κράτησης και εκτελέσεων αγωνιστών της 

εθνικής αντίστασης κατά τη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής, (το Μπλοκ 15 

έχει χαρακτηριστεί Ιστορικό Διατηρητέο Μνημείο ΦΕΚ 329/ 24-6-1987), ο 

τόπος και το μνημείο εκτέλεσης του Νίκου Πλουμπίδη (1952), ο λόφος Αγ. 

Γεωργίου Κερατσινίου (ιστορικός τόπος – ΦΕΚ 119Β/2-4-59), κ.α. 

    Στην ίδια περιοχή βρίσκεται ο Διομήδειος Βοτανικός Κήπος, ο 

μεγαλύτερος και σημαντικότερος της ΝΑ Ευρώπης και της Α Μεσογείου. 

Καταλαμβάνει έκταση 1.860- περίπου στρεμμάτων με πλούσια αυτοφυή 

βλάστηση και φυτά από όλο τον κόσμο (περίπου 3.000 είδη φυτών). Στην 

έκτασή του υπάρχουν πεζοπορικές διαδρομές και καθιστικά για περιπάτους 

και υπαίθρια αναψυχή. Αποτελεί χώρο υλοποίησης προγραμμάτων 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οποίο ξεναγούνται κάθε χρόνο χιλιάδες 

μαθητές. Διεξάγονται εκεί βοτανικές έρευνες και μελέτες της χλωρίδας 

διαφόρων περιοχών της Ελλάδας (και του όρους Αιγάλεω – Ποικίλου) όπως 

και μελέτες και καταγραφές των ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων 

φυτών της Ελλάδας, στη διατήρηση των οποίων ο Κήπος συμβάλει με την 

καλλιέργειά τους ex situ. Ο Κήπος ακόμη αποτελεί χώρο έρευνας και 

υποστήριξης για την εκπόνηση πολλών επιστημονικών εργασιών και 

διατριβών (βλ. και http://www.diomedes-bg.uoa.gr/start.html ).  

 

 

http://xaidari.blogspot.com/2010/07/blog-post_09.html�
http://www.diomedes-bg.uoa.gr/start.html�
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 3. Το Τοπίο (Η Ελλάδα κύρωσε την Ευρ. Σύμβαση του Τοπίου την 25-2-

2010 με το ν. 3827/10).  

 
Τοπίο στο Ποικίλο 

   Χρησιμοποιούνται εδώ κυρίως ο ορισμός του τοπίου που διατυπώνεται στη 

διάταξη του άρθρου 2 στ. 16 ν. 1650/86 ως «κάθε δυναμικό σύνολο βιοτικών 

και μη βιοτικών παραγόντων και στοιχείων του περιβάλλοντος που 

μεμονωμένα ή αλληλοεπιδρώντας σε συγκεκριμένο χώρο συνθέτουν μια 

οπτική εμπειρία» καθώς και το περιεχόμενο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για 

το Τοπίο, ειδικότερα δε ο όρος α του άρθρου 5 σύμφωνα με τον οποίο «κάθε 

συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει την αναγνώριση του τοπίου ως 

αναπόσπαστου συστατικού του ανθρώπινου περιβάλλοντος, ως έκφραση της 

ποικιλίας της κοινής πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των πολιτών και 

ως θεμέλιο της ταυτότητάς τους».   

    Η προστατευτέα περιοχή αποτελεί οργανικό στοιχείο του Αττικού Τοπίου 

που χαρακτηρίζεται από την προσιτή στα ανθρώπινα μέτρα λιτότητά του. 
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Τίποτα κυριαρχικό, τίποτα που να προκαλεί δέος και να καθηλώνει τα 

ανθρώπινα συναισθήματα. Προκαλείται στον θεατή αίσθηση ελευθερίας στην 

εξατομικευμένη προσέγγιση, αντίληψη και πρόσληψη του τοπίου. Όπως έχει 

ήδη παρατηρηθεί (βλ. ενδεικτικά Αρ. ΑΝΤΟΝΑ «Η εικόνα που κρύβει ότι 

παρουσιάζει – το αττικό τοπίο και η φαντασίωση της απόκρυψης» σε 

Αρχιτεκτονικά Θέματα, τ. 28, 2004) το Αττικό Τοπίο, σε πρώτη θέαση, 

αποκρύπτει ότι περιλαμβάνει. Η αίσθηση ελευθερίας που προκαλεί η λιτότητά 

του οδηγεί τον θεατή σε ενεργητική συμπεριφορά αντίληψης και ένταξης. 

Έτσι, το Αττικό Τοπίο δεν είναι μόνο δεκτικό πολλαπλών «θεάσεων» που 

εκτείνονται σε όλες τις διαστάσεις, περιλαμβανομένης αυτής του χρόνου, 

αλλά η ολοκληρωμένη αντίληψή του προϋποθέτει και ορισμένη ενεργητική 

συμπεριφορά του θεατή, την οποία άλλωστε προκαλεί το ίδιο 

«προσφέροντας» σε αυτόν αίσθηση ελευθερίας. Ανάλογα με το βαθμό της 

συμπεριφοράς αυτής και την υποκειμενική του συγκρότηση αποκαλύπτεται 

στον θεατή το αποκρυπτόμενο υπό το φαινόμενο τοπίο.  

    Στην περίπτωση του Όρους Αιγάλεω – Ποικίλου η ενεργητική 

συμπεριφορά του θεατή συνίσταται στην εξερεύνησή του μέσα από 

πεζοπορικές διαδρομές. Έτσι, οι πρώτες από μακριά θεάσεις αντικαθίστανται 

από τις αποκρυπτόμενες. Το φαινομενικά πετρώδες και άγονο βουνό 

αποκαλύπτεται σε οικοσύστημα εξαιρετικά πλούσιο σε χλωρίδα και πανίδα, οι 

γυμνοί ασβεστολιθικοί βράχοι σε βραχόκηπους, η θαμνώδης βλάστηση σε 

άγριο δάσος στα ενδότερα, οι ομαλές πλαγιές σε απόκρημνα φαράγγια στο 

εσωτερικό του. Η ενεργητική – εξερευνητική συμπεριφορά του θεατή τον 

οδηγεί σε συνθέσεις οπτικών εμπειριών μεγάλης αισθητικής αξίας που 

παραμένουν «αθέατες» σε όσους δεν ανταποκρίνονται στην πρόκληση 

ελευθερίας που τους απευθύνεται ή η προσέγγισή τους δεν διέπεται από 

αισθητικά κριτήρια. 
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    Παρόμοιες οπτικές εμπειρίες συνθέτουν τα διάσπαρτα σε όλη την έκταση 

της προστατευτέας περιοχής αρχαιολογικά υπολείμματα, αλλά και τέτοια  

νεώτερων χρόνων (ερείπια οικισμών, χτισμάτων, αναβαθμίδων). 

    Το βουνό προσφέρει εξάλλου εξαιρετικά σημεία θέασης προς την 

Πάρνηθα, την Πεντέλη, τον Υμηττό, τα Γεράνεια (πίσω από τα οποία δύει ο 

ήλιος), το λεκανοπέδιο της Αθήνας (όπου με ευκρίνεια θεώνται τα 

Τουρκοβούνια, ο Λυκαβηττός, η Ακρόπολη, ο λόφος Φιλοπάππου κ.α.), τον 

Σαρωνικό Κόλπο, τη Σαλαμίνα, τον κόλπο της Ελευσίνας, το Θριάσιο Πεδίο. 

     Ο θεατής όμως είναι ελεύθερος να επιλέξει και τη διαχρονική φαντασιακή 

και συναισθηματική θέαση (βλ. και Πικιώνη «συναισθηματική τοπογραφία» 

1936). Γι’ αυτόν το φυσικό ανάγλυφο του λεκανοπέδιου, που έχει καλυφθεί εξ 

ολοκλήρου από τον αστικό ιστό, είναι ακόμη διακριτό. Ο ποταμός Κηφισός, 

ανάμεσα σε πυκνές δενδροστοιχίες ακόμη διασχίζει την εύφορη κοιλάδα. Στις 

δυό πλευρές του κήπια και παραπίσω αμπέλια κι ελιές. Ο Ελαιώνας, 

καλύπτοντας μια τεράστια έκταση, ακόμη ασημίζει τα φύλλα του στο φώς του 

ήλιου. Η Ιερά Οδός ακόμη διατρέχει τη στενή κατάφυτη κοιλάδα του Δαφνίου 

Απόλλωνα  και κατηφορίζει προς το ναό της Αφαίας Αφροδίτης, τη λίμνη των 

Ρειτών για να τραβήξει ύστερα ευθεία προς την μυστηριακή Ελευσίνα. Οι 

υπώρειες του βουνού, στα πόδια του, είναι ακόμη καλυμμένες από συστάδες 

πυκνών πευκοδασών (τα εναπομένοντα πεύκα σε πεζοδρόμια και αυλές 

σπιτιών τα μαρτυρούν) κι ανάμεσά τους λιβαδότοποι, συστάδες με αγριελιές, 

φιλίκια, ράμνους, σχίνους. Το βουνό γύρω του ακόμη λαμπερή αττική πέτρα 

και βράχια. Στις ρεματιές όμως και τις πλαγιές του συστάδες με πευκοδάση. 

Ανάμεσά τους ακόμη λειβαδότοποι, θαμνότοποι και πάλι βράχια, ορθοπλαγιές. 

Από πού όμως έρχονται τόσα αρώματα; Εδώ δεν πρόκειται για φαντασιακή 

αίσθηση. Θυμάρια, απήγανοι, αλισφακιές, λαδανιές, ρείκια, υπερικά, θρούμπια, 

βαλεριάνες σκορπίζουν ακόμη το άρωμά τους τριγύρω. Μέλισσες και 

πεταλούδες ακόμη φτεροκοπούν ακάματα μεθυσμένες από τον πλούτο και την 
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ένταση των αρωμάτων. Κι απάνω στα βράχια λουλούδια, κίτρινα, κόκκινα, 

γαλάζια, λευκά, σε όλες τις αποχρώσεις και συνδυασμούς που μπορεί να βάλει 

ο νους. Τα πραγματικά αυτά στοιχεία του περιβάλλοντος ενισχύουν τις 

οπτικές εμπειρίες του θεατή, με τη δημιουργία αποτελεσμάτων υψηλής 

πολιτισμικής ποιότητας. 

    Σύμφωνα με κείμενο της Γ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών 

Αρχαιοτήτων «η ευρύτερη περιοχή, γύρω από τη λίμνη Κουμουνδούρου, 

εντάσσεται στην αρχαία τοπογραφία, αποτελεί ιστορικό τοπίο, και 

παρουσιάζει αρχαιολογικό ενδιαφέρον, στοιχεία, δηλαδή, που δεν πρέπει να 

καταστραφούν από βιομηχανικές - βιοτεχνικές χρήσεις».   

    Όλες οι φυσικές ομορφιές της Αττικής γης, καταδιωγμένες από την 

άναρχη επέκταση των πόλεων, απομονώθηκαν στα βουνά της, τα τελευταία 

καταφύγιά τους. Θα επιτρέψουμε στην ανθρώπινη απληστία και την 

αυτοκαταστροφική επιδίωξη του κέρδους να τις εκδιώξει κι από εδώ ή θα 

διαφυλάξουμε τα βουνά της Αττικής επειδή είναι ότι απέμεινε από ένα τοπίο 

και φυσικό περιβάλλον που θαυμάστηκε και εξυμνήθηκε όσο λίγα στον κόσμο;  

    Η πλήρης προστασία της φύσης και του τοπίου των βουνών της Αττικής 

είναι πρόβλημα ιστορίας, πολιτισμού και αισθητικής που τίθεται για επίλυση 

στον παρόντα, ανεπίδεκτο αναβολής, χρόνο.   

   

   4. Το οικοσύστημα 

    Α. Γενικά χαρακτηριστικά 

    Το οικοσύστημα του Ποικίλου, νοούμενο ως σύνολο βιοτικών και μη 

βιοτικών παραγόντων και στοιχείων του περιβάλλοντος που δρουν σε 

ορισμένο χώρο και βρίσκονται σε αλληλεπίδραση μεταξύ τους, (άρθρο 2 παρ. 

6 ν. 1650/86), είναι απομονωμένο αφού από Α ο πυκνός αστικός ιστός έχει 

καταλάβει και το μέσο υψόμετρο του βουνού, από Δ επεκτείνονται άναρχα οι 

βιοτεχνικές – βιομηχανικές εγκαταστάσεις του Θριασίου, περιβάλλεται από 
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μεγάλο αριθμό στρατιωτικών εγκαταστάσεων, υπερτοπικούς, περιφερειακούς 

και εθνικούς οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες, (Ε.Ο. Αθηνών-Πατρών, 

Αττική οδός, περιφερειακή Αιγάλεω, προαστιακός Αθηνών-Κορίνθου, υπό 

κατασκευή σιδηροδρομική Ικονίου - Ασπροπύργου). Το χαρακτηριστικό αυτό 

γνώρισμα της απομόνωσης είναι κρίσιμο γιατί καθιστά το οικοσύστημα του 

Ποικίλου ιδιαίτερα ευαίσθητο σε περαιτέρω επεμβάσεις και επιβαρύνσεις που 

μπορεί να διαταράξουν την ισορροπία του και να προκαλέσουν σ' αυτό μη 

αναστρέψιμες βλάβες. Και αυτά ενώ η περιβαλλοντική του σημασία για την 

Αττική, έχει, μετά την καταστροφή του Εθν. Δρυμού της Πάρνηθας και τις 

πυρκαγιές της ΒΑ Αττικής, καταστεί αναντικατάστατη. Το οικοσύστημα του 

Ποικίλου είναι επιπλέον ευαίσθητο γιατί αποτελεί αποδέκτη των 

βιομηχανικών ρύπων του Θριάσιου πεδίου και των αστικών ρύπων του 

Λεκανοπεδίου της Αθήνας, περιλαμβανομένων και των ηχητικών ρύπων 

(περισσότερα για το ρόλο της οροσειράς Αιγάλεω - Ποικίλου «Ρύπανση και 

θόρυβος στην περιοχή Χαϊδαρίου», Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Μάρτιος 

2010). Είναι επίσης ευαίσθητο γιατί δέχεται συνεχείς βίαιες επεμβάσεις από 

ανθρώπινες δραστηριότητες (από απόθεση σκουπιδιών μέχρι διανοίξεις 

δρόμων). Τέλος είναι ευαίσθητο εξαιτίας της συνεχούς έκθεσης σε κινδύνους 

πυρκαγιάς και γενικά καταστροφών που απορρέουν από τις αστικές και 

βιομηχανικές δράσεις. 

    Η βλάστηση του Αιγάλεω - Ποικίλου ανήκει στη θερμομεσογειακή ζώνη 

των αείφυλλων σκληρόφυλλων θάμνων, των μεσογειακών κωνοφόρων και των  

φρυγάνων. Κυριαρχεί η συνένωση Oleo-Ceratonion siliquae (βλ. και SARLIS 

"The Flora of Mount Egaleo" Phyton (Austria) τ. 20/1980 σελ. 261-278) 

που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ με τον κωδικό 

9320, ως προστατευτέος τύπος οικοτόπου, ή υποβαθμισμένες μορφές της - 

μεταβατικές καταστάσεις προς την κλάση των φρυγάνων Cisto-

Micromerietea julianae. Μεγάλο μέρος του βουνού καλύπτει και η κλάση 
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των φρυγάνων Cisto-Micromerietea julianae. Μικρότερης έκτασης, αλλά 

πολύ σημαντική για την χλωρίδα που περιλαμβάνει είναι η βλάστηση που 

αναπτύσσεται στις βραχώδεις κορυφές και στις εσωτερικές απόκρημνες 

πλαγιές και η οποία ανήκει στη τάξη Cirsietalia chamaepeucis. 

  

    Β. Οι οικότοποι του Αιγάλεω – Ποικίλου  

    Στο βουνό συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν τέσσερεις επί μέρους τύποι 

οικοτόπων (βλ. και μελέτη "Ορος Αιγάλεω – Ποικίλο, αποκατάσταση του 

δασικού χαρακτήρα, προστασία και ανάδειξη" Αθήνα 2004, με συνεργασία 

ΥΠΕΧΩΔΕ, ΑΣΔΑ, ΕΘΙΑΓΕ, σελ. 17). Οι οικότοποι αυτοί εντάσσονται σε 

προστατευτέους τύπους της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. 

    Β.1) Οικότοπος της Χαλεπίου πεύκης (Pinus halepensis) - κωδικός 

9540 Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 

 
Δάσος πεύκης 
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    Σχηματίζει εκτεταμένες, για την έκταση του βουνού, αυτοφυείς δασικές 

συστάδες, κύρια στα δυτικά, λιγότερο στο κέντρο, αλλά και σε ορισμένες 

περιοχές των ανατολικών πλαγιών. Τα πεύκα αυτά είναι εξαιρετικά 

ξηροφυτικά κατάλληλα για φτωχά και αβαθή ασβεστολιθικά εδάφη που δεν 

συγκρατούν υγρασία, όπως αυτά του Αιγάλεω - Ποικίλου.  

    Στο υπόροφό τους συναντώνται και πολλά θαμνώδη είδη, κυρίως 

πουρνάρια (Quercus coccifera), σπαράγγια (Asparagus spp.), ασφάκες 

(Phlomis fruticosa), θυμάρια (Coridothymus capitatus), κοκκορεβιθιές 

(Pistacia terebinthus), φιλλίκια (Phillyrea latifolia), λαγουδόχορτα (Prasium 

majus), το αγρωστώδες Brachypodium retusum αλλά και γεώφυτα, όπως  

Muscari spp., κυκλάμινα (Cyclamen graecum) κ.α. 

    Σε πολλές θέσεις Ν της Ιεράς Οδού, στο πευκοδάσος, έχουν φυτευτεί τα 

είδη: τραχεία πεύκη (Pinus brutia) και κυπαρίσσια (Cupressus 

sempervirens). Τα τελευταία στη συνέχεια έχουν πολλαπλασιαστεί μόνα τους.  

    Κατά τον δασολόγο Γ. Ντούρο (άρθρο σε περιοδικό "Νέα Οικολογία" τ. 

Δεκεμβρίου 1985 με τίτλο "Ένα φυσικό άλσος καταστρέφεται στις δυτ. 

συνοικίες της Αττικής") τα αυτοφυή πευκοδάση του Ποικίλου το 1985 είχαν 

ηλικία 30-40 ετών, και σε ορισμένα σημεία συδενδρίες είχαν ηλικία περίπου 

100 ετών, μάρτυρες κάποιου πευκοδάσους, που καταστράφηκε πριν από 

πολλά χρόνια και που ποτέ δεν είχε τις προϋποθέσεις να αναγεννηθεί. Η 

ηλικία αυτών των πευκοδασών ήδη είναι μεγαλύτερη κατά 25 χρόνια, δηλαδή 

60 και 125 ετών αντίστοιχα. Καλύπτουν περίπου το 1/3 της έκτασης του 

Αιγάλεω – Ποικίλου.  

    Από συστηματική παρατήρηση προκύπτει η ύπαρξη σημαντικού αριθμού 

νεαρών ατόμων πεύκης, στις υπάρχουσες αυτοφυείς δασικές συστάδες 

(πύκνωση) και στις συνεχόμενες με αυτές εκτάσεις των άλλων τύπων 

οικοτόπων (εξάπλωση) χαρακτηριστικό ενεργούς διαδικασίας φυσικής 

αναγέννησης του πευκοδάσους.   
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    Η χαλέπιος πεύκη που σε χαμηλή μορφή βρίσκεται σε εκτάσεις που 

καλύπτονται από μακκία βλάστηση και προέρχεται κυρίως από αναδασώσεις, 

σηματοδοτεί μια διαδικασία που θα οδηγήσει κατά πιθανότητα σε κατάσταση 

βαθμιαίας επέκτασης και επικράτησης του πευκοδάσους και στις εκτάσεις 

αυτές, υπό την προϋπόθεση της προστασίας και της οικολογικής διαχείρισης.  

      Αν και οι οικότοποι της Χαλεπίου πεύκης χαρακτηρίζονται ως 

"πυρόφιλοι" δεν ενεργείται καμία εργασία δασοκομίας (καθαρισμοί υπορόφων, 

αραιώσεις κλπ) ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι καταστροφής τους από 

πυρκαγιές, με εξαίρεση τον Διομήδειο Βοτανικό Κήπο. Σε ορισμένες περιοχές 

έχει σωρευθεί στους υπορόφους της πεύκης τόση καύσιμη ύλη 

(πευκοβελόνες, ξερά κλαριά κλπ πάχους πολλών εκατοστών) ώστε 

δημιουργείται η αίσθηση ότι αρκεί μία ανάσα για να εκδηλωθεί πυρκαγιά.  

       Β.2) Οικότοπος της μακκίας βλάστησης ή αείφυλλων σκληρόφυλλων 

θάμνων - κωδικός 5210 Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 
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    Πρόκειται για έναν χαρακτηριστικό τύπο μεσογειακού οικοτόπου και 

συνίσταται από φυτά τα οποία δημιουργούν πυκνές, συχνά αδιαπέραστες 

συστάδες, με ύψος συνήθως 1 – 2 μ. Το υπόστρωμα στο οποίο αναπτύσσεται 

είναι κυρίως ασβεστολιθικό και σε ποικιλία εδαφών, κλίσεων και εκθέσεων. 

Στο Αιγάλεω - Ποικίλο δεν έχει την πυκνότητα που συνήθως τη 

χαρακτηρίζει ώστε να καθίσταται αδιάβατη, επειδή το πετρώδες του εδάφους 

δεν ευνοεί την πυκνή βλάστηση. Υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις σε ορισμένες 

περιοχές, ιδιαίτερα στις ρεματιές του βουνού. Ανάλογα του βαθμού 

ανάπτυξης ή υποβάθμισής του οικοτόπου, κατά περιοχές,  συναντώνται σε 

μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό και φρυγανικά είδη. Αποτελείται κυρίως από 

αγριελιές (Olea europaea subsp. oleaster), «κέδρους» (Juniperus 

phoenicea), κοκορεβυθιές (Pistacia terebinthus) σχίνους (Pistacia 

lentiscus), πουρνάρια (Quercus coccifera), φυλλίκια (Phillyrea latifolia), 

ράμνους (Rhamnus lycioides subsp. graecus), πεύκα σε χαμηλή μορφή (Pinus 

halepensis), ασφάκες (Phlomis fruticosa), απήγανους (Ruta graveolens), 

θυμάρια (Coridothymus capitatus), λαδανιές (Cistus spp.), σπαράγγια 

(Asparagus spp.), ασφόδελους (Asphodelus spp.), γαλαστοιβές (Euphorbia 

acanthothamnos), αστοιβές (Sarcopoterium spinosum), αγράμπελες 

(Clematis cirrhosa), βραχόχορτα (Globularia alypum), υπερικά (Hypericum 

spp.), μηδικές (Medicago arborea), στομαχοβότανα  (Teucrium capitatum), 

θυμελαίες (Thymelaea spp.), αλογοθύμαρα (Anthyllis hermanniae), κ.α. Η 

χαρουπιά (Ceratonia siliqua) είναι σπάνια και η παρουσία της έχει ενισχυθεί 

με φυτεύσεις.  

    Από τα πιο πάνω είδη τα πεύκα, οι αγριελιές και τα κυπαρίσσια του Α 

τμήματος, σε χαμηλή μορφή, προέρχονται κυρίως από τις συστηματικές 

αναδασώσεις που έγιναν τα έτη 1978 – 1980.   

   Ο οικότοπος αυτός έχει επίσης τα χαρακτηριστικά στοιχεία του δάσους 

(σύμφωνα με το ν. 998/1979) και κυριαρχεί στις κεντρικές και 
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κεντροανατολικές περιοχές, πάντα όμως σε μίξη με φρύγανα και τα αυτοφυή 

πευκοδάση. 

   Το πουρνάρι έχει μεγάλη σπουδαιότητα για την προστασία των γυμνών και 

ξηρών ασβεστολιθικών εδαφών στα οποία είναι αναντικατάστατο, μέχρι να 

βελτιωθούν αυτά και να καταστεί δυνατή η εγκατάσταση άλλων ειδών. Στα 

φτωχά σκελετικά εδάφη δηλαδή, όπως το προκείμενο, το πουρνάρι μπορεί να 

αποτελέσει πρόδρομο είδος για την εγκατάσταση της χαλεπίου πεύκης.  

    Στις περιοχές αυτού του τύπου οικοτόπου, που λόγω της φύσης και των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των δένδρων και θάμνων που τον 

αποτελούν, αλλά και της πετρώδους γεωμορφολογίας του εδάφους, η 

βλάστηση είναι χαμηλότερη, φυτρώνουν και οι μεγαλύτεροι πληθυσμοί 

αγριολούλουδων του Ποικίλου. Πρόκειται για έναν μεγάλο αριθμό 

διαφορετικών ειδών που συναντώνται κυρίως σε πετρώδεις τοποθεσίες. 

Πολλά από αυτά φυτρώνουν στον υπόροφο των θάμνων που τους παρέχουν 

προστασία. Μεταξύ αυτών τα πιό ενδιαφέροντα και πιο διαδεδομένα είναι 

πολλά ορχεοειδή του γένους Ophrys, οι ορχιδέες Orchis italica, Orchis 

laxiflora, Orchis quadripunctata, Anacamptis pyramidalis, Himantoglossum 

robertianum, Serapias spp., καθώς και τα Aethionema saxatile, Allium 

subhirsutum, Anchusella variegata, Anthemis chia, Anthyllis vulneraria 

subsp. rubriflora, Ballota acetabulosa, Calendula arvensis, Campanula 

drabifolia, Chrysanthemum coronarium, Colchicum sp, Crocus spp., 

Cyclamen graecum, Echium spp., Ephedra foeminea, Erica manipuliflora, 

Erodium spp., Eruca sativa, Fritillaria graeca, Fritillaria obliqua, Fumana 

thymifolia, Fumana arabica, Gagea graeca, Geranium spp., Helianthemum 

hymettium & H. lavandulifolium, Helichrysum conglobatum (αμάραντο), 

Hermodactylus tuberosus, Iberis sp, Iris attica, Knautia integrifolia, 

Leontodon spp., Malcolmia graeca, Muscari spp., Onosma frutescens, 

Ornithogalum spp., Osyris alba, Petrorhagia spp., Phagnalon graecum, 
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Plantago spp., Prasium majus, Ranunculus spp., Reseda spp., Salvia spp., 

Scandix pecten-veneris, Scilla autumnalis, Scorzonera spp., Scrophularia 

spp., Senecio spp., Silene spp., Stachys spp., Sternbergia sicula, Teucrium 

spp., Tordylium apulum, Lomelosia brachiata, Trifolium spp., Trigonella 

spp., Urginea maritima, Valeriana sp, Verbascum undulatum, Vicia spp. Και 

εδώ η διαπίστωση ότι πολλά από τα παραπάνω είδη συναντώνται και στους 

άλλους τύπους οικοτόπων (χαλεπίου πεύκης και φρυγάνων) αλλά σε 

μικρότερους αριθμούς και μεγέθη.  

    Β.3) Οικότοπος των φρυγάνων - κωδικοί 5420 & 5430 Οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ 

 

    Και αυτός ο τύπος βλάστησης είναι χαρακτηριστικός των μεσογειακών 

οικοσυστημάτων και θεωρείται ότι είναι συνήθως αποτέλεσμα υποβάθμισης 

προϋπάρχουσας βλάστησης, μακκίας και δάσους. Αναπτύσσεται κυρίως σε 

φτωχά και βραχώδη ασβεστολιθικά και πυριτικά εδάφη ή σε εκτάσεις που 

έχουν επανειλημμένως καεί από πυρκαγιές ή έχουν υποστεί έντονη βόσκηση. 
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Τα αιθέρια έλαια, τα αγκάθια, μα και το σχήμα των φυτών που συνθέτουν τα 

φρύγανα τα προστατεύουν από τη βόσκηση και ταυτόχρονα προσφέρουν 

προστασία σε ένα πλήθος από ποώδη αγριολούλουδα που φύονται ανάμεσά 

τους με κυρίαρχες τις ορχιδέες. Τα φρύγανα, όπως είναι γνωστό, είναι ο 

πλουσιότερος σε βιοποικιλότητα τύπος οικοτόπου στη Μεσόγειο. 

    Στο Αιγάλεω - Ποικίλο ο τύπος αυτός εμφανίζεται κυρίως σε ανατολικές 

θέσεις, όπου και οι μεγαλύτερες πιέσεις από ανθρωπογενείς παράγοντες, 

αλλά και σε διάσπαρτες μικρές κοιλάδες που είναι ακόμη εμφανή τα ίχνη 

παληών ανθρώπινων εγκαταστάσεων (οικισμοί, πεζούλες) και 

δραστηριοτήτων (καλλιέργεια, βόσκηση κ.α.) στο κεντρικό τμήμα του βουνού. 

Τα είδη που εμφανίζονται περισσότερο σε αυτόν τον τύπο οικοτόπου είναι τα 

θαμνώδη Phlomis fruticosa (ασφάκα) που κυριαρχεί, Coridothymus 

capitatus (θυμάρι), Asparagus spp. (σπαράγγια), Ballota acetabulosa 

(λυχναράκι), Cistus spp. (λαδανιές), Helichrysum conglobatum (αμάραντο), 

Hypericum triquetrifolium (αγούδουρας), Teucrium capitatum 

(στομαχοβότανο), Sarcopoterium spinosum (αστοιβή), Euphorbia 

acanthothamnus (γαλαστοιβή), Eryngium campestre, Echinops spp., 

Centaurea spp., και τα αγριολούλουδα Asphodelus spp. (ασφόδελοι),  

Anemone coronaria (ανεμώνη), Anthemis chia (μαργαρίτα), Convolvulus spp., 

Fritillaria graeca, Erodium και Geranium spp. (αγριογεράνια), Muscari spp. 

(βολβοί), Papaver spp. (παπαρούνες), Urginea maritima (σκιλλοκρέμμυδο), 

Verbascum spp. όπως επίσης και πολλές ορχιδέες του γένους Ophrys, 

Orchis italica, Orchis quadripunctata κ.α.        

    Η βλάστηση που απαρτίζεται από φρύγανα είναι πολύ σημαντικός βιότοπος 

για πληθώρα ειδών του ζωικού βασίλειου. Αυτό μαρτυρεί και ο μεγάλος 

αριθμός εντόμων (πεταλούδες, σκαθάρια), αραχνών κ.α. που συναντώνται 

εκεί. 
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    Και εδώ η διαπίστωση ότι στους φρυγανότοπους του Αιγάλεω - Ποικίλου 

υπάρχουν και άλλα είδη σε μεμονωμένα άτομα ή σε αραιή διάταξη όπως 

αγριοσυκιές (Ficus carica), αγριελιές (Olea europaea subsp. oleaster), 

«κέδροι» (Juniperus phoenicea), κυπαρίσσια (Cupressus sempervirens), 

κοκκορεβυθιές (Pistacia terebinthus).  

    Από συστηματική παρατήρηση και οι τρεις πιο πάνω τύποι οικοτόπων 

βρίσκονται σε μεταβατικά στάδια που τους εξελίσσουν έτσι ώστε τα φρύγανα 

να δίδουν σταδιακά τη θέση τους στη μακκία βλάστηση και η μακκία στα δάση 

της χαλεπίου πεύκης (για τη διαδικασία αυτή βλ. και SARLIS ο.π. και 

ΑΠΛΑΔΑ σε «ΖΩΝΕΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ – Πάτρα 2003» 

(μεταπτυχιακή διατριβή).  

    Β.4) Βλάστηση ασβεστολιθικών βράχων και σχηματισμών - κωδικός 

8210 Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 

 
Onosma frutescens 
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    Η βλάστηση των ασβεστολιθικών βράχων φιλοξενεί μια χλωρίδα που είναι 

εξειδικευμένη τόσο σε είδη όσο και σε φυτοκοινωνίες, που δεν εμφανίζονται 

σε άλλες θέσεις. Η εξειδίκευση αυτή συνίσταται στο γεγονός ότι το 

περιβάλλον των απόκρημνων βράχων είναι ουσιαστικά αφιλόξενο για τα φυτά 

και συνεπώς, όσα επιβιώνουν εκεί, έχουν αναπτύξει κάποιες ιδιαίτερες 

προσαρμογές. Τα απόκρημνα βράχια συγκρατούν πολύ λίγο έδαφος και άρα 

πολύ λίγο νερό και θρεπτικά στοιχεία. Επιπλέον, είναι ένα περιβάλλον 

ευάλωτο στους ισχυρούς ανέμους και την πλήρη ηλιοφάνεια, καθώς δεν 

υπάρχει υψηλή βλάστηση που να προστατεύει από τους κλιματικούς αυτούς 

παράγοντες.  

    Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι πολλά από τα χασμόφυτα είναι ενδημικά 

είδη. Στο Αιγάλεω - Ποικίλο οι θέσεις με απόκρημνους ασβεστολιθικούς 

βράχους είναι διάσπαρτες με σημαντικότερες την περιοχή του φαραγγιού 

Ζaστάνι, βραχώδεις σχηματισμούς πάνω από τα Νεόκτιστα, τη λίμνη 

Κουμουνδούρου και σε όλο το μήκος των Δ πλαγιών, βραχώδη σχηματισμό ΒΑ 

των αθλητικών εγκαταστάσεων Πετρούπολης, βραχώδες ύψωμα πάνω από το 

νεκροταφείο της Πετρούπολης κ.α. Στις θέσεις αυτές συμμετέχουν κυρίως 

τα είδη: Campanula celsii ssp celsii, Aurinia saxatilis, Anthemis chia, 

Arisarum vulgare, Brassica cretica, Calycotome villosa, Capparis spinosa, 

Centaurea attica ssp attica, Centaurea raphanina susp. mixta, Centranthus 

ruber, Asplenium ceterach, Clematis cirrhosa, Delphinium sp, Cyclamen 

graecum, Erysimum spp., Geranium spp., Inula methanaea, Malcolmia 

graeca, Onosma frutescens, Prunus webii, Bituminaria bituminosa, 

Ptilostemon chamaepeuce, Rhamnus lycioides, Ruscus aculeatus, Sedum 

spp., Silene spp., Sternbergia sicula, Teucrium divaricatum, Umbilicus spp., 

Urginea maritima, Valeriana sp. κ.α.         

    Οι βιότοποι αυτοί είναι πολύ σημαντικοί, καθώς φιλοξενούν πολλά 

ενδημικά είδη. Η χασμοφυτική βλάστηση του Αιγάλεω - Ποικίλου πρέπει 
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επίσης να μελετηθεί συστηματικά γιατί στους απόκρημνους βραχώδεις 

οικοτόπους έχουν απομονωθεί σπάνια και προστατευόμενα είδη που μεταξύ 

άλλων παρέχουν μαρτυρίες για την χλωρίδα του βουνού στο μακρινό 

παρελθόν.   

   Η διαχρονική αλληλεπίδραση των πιο πάνω οικοτόπων, οι εσωτερικές 

λειτουργίες του οικοσυστήματος, οι μηχανισμοί που έχει αναπτύξει το 

σύστημα για την άμυνα του απέναντι στις πιέσεις του ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος, δεν μπορούν ακόμη να μελετηθούν και αξιολογηθούν γιατί 

λείπουν προηγούμενες συστηματικές παρατηρήσεις. Αυτό μπορεί να γίνει 

μόνο με τη δημιουργία βάσης δεδομένων και εφαρμογή προγράμματος 

μακρόχρονης παρατήρησης των στοιχείων του οικοσυστήματος και των 

μεταβολών τους, στα πλαίσια ειδικών προγραμμάτων μελέτης και οικολογικής 

διαχείρισης.     

    Πρέπει να σημειωθεί η παρατήρηση ότι κάποια είδη χλωρίδας είναι 

διεσπαρμένα σε όλη την έκταση του βουνού, ενώ άλλα έχουν περιορισθεί σε 

ορισμένες θέσεις, άσχετα με τον τύπο οικοτόπου στον οποίο συμμετέχουν. 

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις αυτές των Astragalus spruneri, Bunias 

erucago, Anemone coronaria, Anemone pavonina, Centaurea attica subsp. 

attica, Lomelosia hymettia, Ebenus sibthorpii, Hesperis laciniata subsp. 

secundiflora, Asyneuma limonifolium, Salvia pomifera subsp. calycina, 

Salvia viridis, Prunus webii, Rhamnus alaternus κ.α.  

    Η ακριβής χαρτογράφηση των παραπάνω τύπων οικοτόπων και η μελέτη 

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους είναι αναγκαία για την εκπόνηση 

προγράμματος οικολογικής διαχείρισης της περιοχής.  

    

   Γ. Η χλωρίδα του Αιγάλεω – Ποικίλου 

   Ο χλωριδικός πλούτος του όρους Αιγάλεω - Ποικίλου φαίνεται ότι 

προσέλκυσε από παλιά το ενδιαφέρον των βοτανικών, που γύριζαν περιοχές 
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της Ελλάδας και «βοτανολογούσαν» από τον 19ο αιώνα. Έτσι, στο γραμμένο 

στα λατινικά έργο του Halácsy “Conspectus Florae Graecae” και στα 

συμπληρώματά του (1901-1912), βρίσκουμε 63 είδη από το βουνό. Όμως, από 

ότι φαίνεται, πλήθος φυτικών δειγμάτων αυτού του αιώνα υπάρχουν σε 

διάφορες Φυτοθήκες και έτσι κάποια δείγματα φυτών από το Αιγάλεω 

αναφέρονται σε περιγραφές ειδών, στο σύγχρονο έργο Flora Hellenica. 

Μεταγενέστερες μελέτες και δημοσιεύσεις για τη χλωρίδα του βουνού έγιναν 

από τον G. SARLIS, με τον τίτλο "The Flora of Mount Egaleo (Attica, 

Greece)" στο τεύχος 20 του "Phyton" (Austria) το Σεπτέμβριο 1980 με την 

οποία καταγράφηκαν 443 είδη. Το 1991-1993 στα πλαίσια του προγράμματος 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης το 5ο Γυμνάσιο Νίκαιας εκπόνησε μελέτη με 

θέμα: "Τα οικοσυστήματα του όρους Αιγάλεω" υπό την επιστημονική εποπτεία 

της Ειρ. Βαλλιανάτου (βλ. κατωτέρω), με την οποία καταγράφηκαν άλλα 114 

είδη χλωρίδας. Σχετικό άρθρο του Π. Μάναλη δημοσιεύθηκε στο τ. 71/1995 

του περιοδικού της ΕΕΠΦ "η φύση". Στο βιβλίο του "ανθίζοντας και 

μοιρολογώντας – αγριολούλουδα και πεταλούδες των Νεοκτίστων 

Ασπροπύργου Ποικίλου όρους – Θριάσιου Πεδίου", που κυκλοφόρησε το έτος 

2000 (εκδ. Οξύ), ο Χ. Ρούσσος αναφέρει ότι φωτογράφισε πάνω από 400 

είδη χλωρίδας από τα οποία δημοσίευσε κατάλογο 119 ειδών. Το 2004, στο 

πλαίσιο του προγράμματος "Προστασία του Περιβάλλοντος και Βιώσιμη 

ανάπτυξη" με φορέα χρηματοδότησης το ΥΠΕΧΩΔΕ και ανάδοχο φορέα – 

χρήστη τον ΑΣΔΑ, εκπονήθηκε μελέτη με τίτλο "Ορος Αιγάλεω – Ποικίλο, 

αποκατάσταση του δασικού χαρακτήρα, προστασία και ανάδειξή του" που 

οδήγησε σε δημοσίευση 204 ειδών χλωρίδας, με τη διευκρίνιση των 

μελετητών ότι πρόκειται για πρώτη προσέγγιση που σκοπό έχει και την 

συμπλήρωση των ήδη δημοσιευμένων καταλόγων. 
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    Τα τελευταία χρόνια διεξάγεται εθελοντική έρευνα για την καταγραφή της 

χλωρίδας του βουνού, με σκοπό την προστασία του, που βρίσκεται σε 

εξέλιξη. Η έρευνα και καταγραφή γίνεται με τη σύμπραξη και  την 

επιστημονική επιμέλεια της Ειρήνης Βαλλιανάτου, βιολόγου, δρ. 

συστηματικής βοτανικής-φυτοκοινωνιολογίας, προϊσταμένης του Διομήδειου 

Βοτανικού Κήπου. Η χλωριδική έρευνα περιλαμβάνει λεπτομερή έλεγχο των 

παλιών καταλόγων και έρευνα πεδίου με παρατηρήσεις, φωτογραφίες, 

συλλογή και μελέτη φυτικών δειγμάτων. Μέχρι σήμερα έχει αποδώσει 

σημαντικούς καρπούς. Σύμφωνα με υπό δημοσίευση άρθρο της δρ Ειρ. 

Βαλλιανάτου και προφορικές της πληροφορίες, έως τώρα έχουν καταγραφεί 

και ταξινομηθεί πάνω από 750 αυτοφυή είδη και υποείδη. Από αυτά 41 

είδη είναι ελληνικά ενδημικά, 8 είναι ενδημικά της Ελλάδας και της 

ευρύτερης περιοχής του Αιγαίου και 30 χαρακτηρίζονται σημαντικά. Από 

τα 79 συνολικά αυτά είδη 40 είναι προστατευτέα, σύμφωνα με την 

ελληνική νομοθεσία ή ευρωπαϊκές και διεθνείς συνθήκες. Τα στοιχεία 

αυτά συνεχίζουν να εμπλουτίζονται και σύντομα θα δημοσιευθούν σε διεθνές 

επιστημονικό περιοδικό.  Αναδεικνύεται έτσι στο Αιγάλεω - Ποικίλο 

αξιοσημείωτη χλωριδική ποικιλότητα που δεν είχε μέχρι σήμερα 

καταγραφεί και αξιολογηθεί. Παράλληλα συγκροτείται βάση δεδομένων για 

τη χλωρίδα του βουνού ώστε να παρακολουθείται η κατάσταση και η εξέλιξή 

της, καθώς και να εμπλουτίζεται με νέα είδη και στοιχεία για την κατάσταση 

των πληθυσμών τους.  

    Συγκριτικά αναφέρεται ότι στο σύνολό της η ελληνική χλωρίδα 

περιλαμβάνει 6.000- είδη περίπου (με ένα ποσοστό ενδημικών που ξεπερνά 

το 15%) και η χλωρίδα της Αττικής περιλαμβάνει γύρω στα 1.500- είδη.  

Στην Πάρνηθα έχει εξακριβωθεί η παρουσία 1049 φυτικών ειδών (βλ. και 

Ειρήνη Απλαδά ο.π.». Στον Υμηττό είχαν καταγραφεί από τα μέσα του 19ου 
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αι. (Ορφανίδης, Χελδράϊχ κ.α.) μέχρι πρόσφατα, συνολικά 654 φυτικά είδη, 

από τα οποία τα 40 είναι ενδημικά της Ελλάδας.  

    Στο βουνό δεν υπάρχουν σαφείς φυσιογνωμικές διαφορές στη βλάστηση 

μεταξύ κατώτερης και ανώτερης ζώνης, αφού η υψομετρική διαφορά της 

περιοχής που παραμένει δασική και με βλάστηση είναι μικρή (από τα 150 μ. 

υψ. έως τα 450 μέτρα). 

    Είναι αξιοσημείωτο ότι στο Αιγάλεω - Ποικίλο εξακολουθούν να 

υπάρχουν ανέγγιχτες περιοχές με αυτοφυείς κοινότητες χαλεπίου πεύκης, 

αείφυλλων σκληρόφυλλων πλατύφυλλων θάμνων, χαμηλών ξηροφυτικών 

θάμνων (φρύγανα) και χασμοφυτική βλάστηση. Αυτές καλύπτουν περίπου 

το ½ της δασικής έκτασης. Ο πληθυσμός ενός σημαντικού αριθμού ειδών 

χλωρίδας έχει μειωθεί επικίνδυνα και κινδυνεύει να εξαφανισθεί εφόσον 

δεν ληφθούν σοβαρά μέτρα προστασίας (βλ. και Sarlis ο.π.). 

    Σημειώνεται η, σε όλη την έκταση του βουνού, εμφανής παρουσία των 

αγροστωδών Hyparrhenia hirta, Aegilops spp, Avena spp, Bromus spp, 

ειδών χαρακτηριστικών του τύπου οικοτόπου «ψευδοστέππα με αγροστώδη». 

Η παρουσία αυτή συνιστά δείκτη της κρίσιμης ισορροπίας του οικοσυστήματος 

και υποδηλώνει τους κινδύνους από την περαιτέρω υποβάθμιση των 

οικοτόπων του βουνού. Αυτό καθιστά πιο άμεση την ανάγκη να ληφθούν 

δραστικά μέτρα προστασίας του οικοσυστήματος και οικολογικής του 

διαχείρισης, ώστε να ανακοπεί η διαδικασία ερημοποίησης.  

           

    Στο Αιγάλεω - Ποικίλο φύεται και ένας σημαντικός αριθμός διαφόρων 

ειδών μανιταριών τα οποία δεν έχουν συμπεριληφθεί στους 

προαναφερόμενους καταλόγους. Πολλά από αυτά έχουν φωτογραφηθεί ή 

έχουν συλλεχθεί και έχουν παραδοθεί, μαζί με τα απαιτούμενα πληροφοριακά 
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στοιχεία, σε ειδικούς επιστήμονες του Εργαστηρίου Συστηματικής Βοτανικής 

του Βιολογικού Τμήματος του Ε.Κ.Π.Α. προκειμένου να μελετηθούν. 

    Τα βρύα και οι λειχήνες αποτελούν δείκτη υγείας του οικότοπου στον 

οποίον βρίσκονται. Στο Ποικίλο έχουν παρατηρηθεί διάφορα είδη από βρύα 

σε βράχους και στο έδαφος, ιδιαίτερα στον υπόροφο των δασών της χαλεπίου 

πεύκης, όπως και λειχήνες σε ξυλώδεις κορμούς θάμνων ιδιαίτερα το είδος 

Xanthoria polycarpa. Αυτά όμως δεν έχουν ακόμη μελετηθεί συστηματικά και 

ταξινομηθεί.  

    

    Γ.1) Πίνακας ενδημικών, σπάνιων, ή/και προστατευόμενων ειδών 

χλωρίδας της περιοχής πρότασης* 

 

    Γ.1.Α. Ενδημικά Ελλάδας 

 
Merendera attica 
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Araceae 

1) Biarum spruneri Boiss. (Στερεά Ελλάδα-Εύβοια, Πελοπόννησος). 

Προστατεύεται με το π.δ. 67/81. 

Aristolochiaceae 

2) Aristolochia microstoma Boiss.& Spruner  (περιοχή Nοτίου Αιγαίου, 

Κρήτη). 

Boraginaceae 

3) Anchusella variegata (L.) Bigazzi, Nardi & Selvi (Στερεά Ελλάδα, 

Πελοπόννησος, Κρήτη, νησιά Ιονίου-Αιγαίου). Ενδιαιτήματά του βρίσκονται 

και στις άκρες των δασικών δρόμων**. 

Campanulaceae 

4) Campanula celsii A.DC. subsp. celsii (Τροιζηνία, Αττική, νησιά 

Αργοσαρωνικού, Σίφνος). Ενδιαιτήματά του βρίσκονται και στις Ζώνες Β, Δ 

και Ζ1***.  

5) Campanula drabifolia Sm. (Ανατολική & Νότια Ελλάδα). Ενδιαιτήματά του 

βρίσκονται και στις Ζώνες Β, Δ και Ζ1***. 

Caryophyllaceae 

6) Silene corinthiaca Boiss.& Heldr. (Ανατολική Στερεά Ελλάδα –Εύβοια, 

Πελοπόννησος, Αμοργός). Ενδιαιτήματά του βρίσκονται και σε Ζώνη Β***. 

7) Silene spinescens Sm.  (Νοτιοανατολική Ελλάδα). Προστατεύεται με το 

π.δ. 67/81. Ενδιαιτήματά του βρίσκονται και σε Ζώνη Β***.  

Cistaceae 

8) Helianthemum hymettium Boiss.& Heldr.  (Νότια Ελλάδα, Κρήτη). 

Προστατεύεται με το π.δ. 67/81. Ενδιαιτήματά του βρίσκονται και σε Ζώνη 

Β***.  

Compositae 

9) Anthemis peregrina L. subsp. heracleotica (Boiss. & Heldr.) Georgiou  

(Ηπειρωτική Ελλάδα, νησιά Αιγαίου). 
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10) Centaurea attica Nyman subsp. attica (κυρίως περιοχή Αττικής). 

Προστατεύεται με το π.δ. 67/81. Ενδιαιτήματά του βρίσκονται και σε Ζώνη 

Β*** κυρίως δε στις άκρες δασικών δρόμων**. 

11) Centaurea raphanina Sm. subsp. mixta (DC.) Runemark  (Ανατολική & 

Νότια Ελλάδα, Κυκλάδες). Ενδιαιτήματά του βρίσκονται και στις Ζώνες Β, Δ 

και Ζ1***. 

12) Chondrilla ramosissima Sm. (Ηπειρωτική Ελλάδα & Νότιο Αιγαίο). 

Ενδιαιτήματά του βρίσκονται κυρίως στις άκρες δασικών δρόμων**. 

13) Crepis hellenica Kamari subsp. hellenica (Πελοπόννησος, Ανατολική 

Στερεά Ελλάδα-Εύβοια). 

14) Echinops graecus Miller (ηπειρωτική Ανατολική Ελλάδα, Εύβοια, 

Κυκλάδες). Ενδιαιτήματά του βρίσκονται κυρίως στις άκρες δασικών δρόμων* 

και σε Ζώνη Β***. 

15) Inula methanaea Hausskn. (Κεντρική & Νότια Ελλάδα). Ενδιαιτήματά του 

βρίσκονται και σε Ζώνη Β***. 

16) Leontodon graecus Boiss.& Heldr. (Ηπειρωτική Ελλάδα & Αιγαίο). 

Προστατεύεται με το π.δ. 67/81. 

17) Scorzonera crocifolia Sm. (Κεντρική & Νότια Ελλάδα & Αιγαίο). 

Προστατεύεται με το π.δ. 67/81. Ενδιαιτήματά του βρίσκονται και στις 

Ζώνες Β, Δ και Ζ1***.  

Cruciferae 

18) Erysimum atticum Boiss. (Στερεά Ελλάδα). Ενδιαιτήματά του βρίσκονται 

και σε Ζώνη Β***. 

19) Erysimum graecum Boiss.& Heldr. (Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα-

Εύβοια, Θεσσαλία). Ενδιαιτήματά του βρίσκονται και σε Ζώνη Β***. 

20) Hesperis laciniata All. subsp. secundiflora (Boiss. & Spruner) Breistr. 

(Βορειοανατολική Πελοπόννησος, Ανατολική Στερεά Ελλάδα-Εύβοια). 
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21) Malcolmia graeca Boiss.& Spruner subsp. graeca (Βορειοανατολική 

Πελοπόννησος, νησιά Αργοσαρωνικού, Αττική, Εύβοια). Ενδιαιτήματά του 

βρίσκονται και στις Ζώνες Β, Δ και Ζ1***.  

Dipsacaceae 

22) Lomelosia hymettia (Boiss. & Spruner) Greuter & Burdet (Κεντρική & 

Νότια Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο). Ενδιαιτήματά του βρίσκονται κυρίως σε Ζώνη 

Β*** και στις άκρες δασικών δρόμων**. 

23) Pterocephalus perennis Coulter subsp. perennis (Νότια & Ανατολική 

Ελλάδα). Ενδιαιτήματά του βρίσκονται σε Ζώνη Β*** και στις άκρες δασικών 

δρόμων**. 

Iridaceae 

24) Crocus cartwrightianus Herbert  (Νότια Ελλάδα, νησιά Αιγαίου). 

25) Crocus laevigatus Bory & Chaub. (Κεντρική & Νότια Ελλάδα). 

Ενδιαιτήματά του βρίσκονται και στις Ζώνες Β, Δ και Ζ1***.  

Labiatae 

26) Stachys spruneri Boiss. (Στερεά Ελλάδα). Προστατεύεται με το π.δ. 

67/81. Περιλαμβάνεται στο IUCN ως σπάνιο είδος. Ενδιαιτήματά του 

βρίσκονται και στις Ζώνες Β, Δ και Ζ1***. 

Leguminosae 

27) Ebenus sipthorpii  DC. (Νοτιοανατολική Ελλάδα). Προστατεύεται με το 

π.δ. 67/81. Το ενδιαίτημά του βρίσκεται σε άκρη δασικού δρόμου**. 

28) Melilotus graecus (Boiss.& Spruner) Lassen (Νότια & Δυτική Ελλάδα). 

Ενδιαιτήματά του βρίσκονται και στη Ζώνη Ζ1*** και σε άκρες δασικών 

δρόμων. 

29) Onobrychis ebenoides Boiss.& Spruner (Κεντρική & Νότια Ελλάδα). 

Προστατεύεται με το π.δ. 67/81. 
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30) Vicia villosa Roth subsp. microphylla (Dum.-Urville) P.W.Ball (Ιόνιο, 

Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Αιγαίο, Κρήτη). Ενδιαιτήματά του βρίσκονται 

και σε Ζώνη Β***. 

Liliaceae 

31) Bellevalia hyacinthoides (Bertol.) K. Person & Wendelbo. 

32) Fritillaria graeca Boiss.& Spruner (Ανατολική & Νότια Ελλάδα). 

Περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι της σύμβασης της Βέρνης. 

33) Fritillaria obliqua Ker-Gawler subsp. obliqua {αναφέρονται πληθυσμοί 

της μόνο από Σχοινιά Μαραθώνα, Πεντέλη, Πάρνηθα, Τουρκοβούνια, 

Μερέντα-Μαρκόπουλου, Εύβοια (Όλυμπος, Οχθωνιά)}. Προστατεύεται με το 

π.δ. 67/1981 και με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ (παράρτημα IV). Περιλαμβάνεται 

στο παράρτημα Ι της σύμβασης της Βέρνης και στο Red Data Book 

(επικαιροποίηση 2009) στην κατηγορία  NT (σχεδόν απειλούμενο). Το 

ενδιαίτημά της βρίσκεται κοντά σε Ζώνη Β***. 

34) Muscari pulchellum Heldr. & Sart. ex Boiss. subsp. pulchellum (Αττική, 

Βόρεια & Ανατολική Πελοπόννησος, Κυκλάδες). 

35) Ornithogalum atticum Boiss. & Heldr.  (Αττική, Εύβοια, Άνδρος). Τα 

ενδιαιτήματά του βρίσκονται και σε Ζώνες Β και Δ***. 

Orchidaceae 

36) Ophrys aesculapii Renz (Βόρεια & Ανατολική Πελοπόννησος, Στερεά 

Ελλάδα-Εύβοια, Λέσβος). Προστατεύεται με το π.δ. 67/81. Περιλαμβάνεται 

στο προσάρτημα ΙΙ της Σύμβασης CITES. 

37) Ophrys spruneri Nyman (ηπειρωτική Νότια & Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο, 

Κρήτη, Κύθηρα, Εύβοια, Ικαρία). Προστατεύεται με το π.δ. 67/81. 

Περιλαμβάνεται στο προσάρτημα ΙΙ της Σύμβασης CITES. 
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Consolida tenuissima 

 
Ranunculaceae 

38) Consolida tenuissima (Sm.) Soó (βουνά Αττικής). Περιλαμβάνεται στο 

Red Data Book (επικαιροποίηση 2009) ως τρωτό (VU). Αναφέρονται 

πληθυσμοί της στον Υμηττό, την Πάρνηθα, την Πεντέλη και τον Πατέρα. 

 39) Nigella arvensis L. subsp. aristata (Sm.) Nyman (Κεντρική & Νότια 

Ελλάδα). 

Rubiaceae 

40) Galium incurvum Sm.  (Νότιο Αιγαίο). 

Umbelliferae 

41) Johrenia distans (Griseb.) Halacsy. Προστατεύεται με το π.δ. 67/81.   
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    Γ.1.Β. Ενδημικά Ελλάδας – Ευρύτερης περιοχής Αιγαίου (δηλ. και στα 

παράλια της Τουρκίας) 

 

Caryophyllaceae 

1) Petrorhagia armerioides (Ser.) P.W. Ball & Heywood. 

2) Silene reinholdii Heldr. (syn. Silene behen) 

Compositae 

3) Carlina graeca Heldr.& Sart. 

4) Carthamus dentatus (Forsskal) Vahl subsp. ruber (Link) Hanelt. 

Labiatae 

5) Salvia pomifera L. subsp. calycina (Sm.) Hayek. Τα ενδιαιτήματά της 

βρίσκονται και στις άκρες δασικών δρόμων**. 

Liliaceae 

6) Gagea graeca (L.) Terracc. Ενδιαιτήματά του βρίσκονται και στις Ζώνες 

Β, Δ και Ζ1***. 

Orchidaceae 

7) Ophrys heldreichii  R. Schlechter. Προστατεύεται με το π.δ. 67/81. 

Περιλαμβάνεται στο προσάρτημα ΙΙ της Σύμβασης CITES. 

Valerianaceae 

8) Valerianella hirsutissima Link. Το ενδιαίτημά της βρίσκεται σε Ζώνη 

Β***. 

 

    Γ.1.Γ. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας 

 

Amaryllidaceae 

1) Sternbergia sicula Tineo ex Guss. Περιλαμβάνεται στο προσάρτημα ΙΙ 

της Σύμβασης CITES. Ενδιαιτήματά του βρίσκονται και στις Ζώνες Β, Δ και 

Ζ1***. 
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Caryophyllaceae 

2) Silene muscipula L. (πολύ σπάνιο, το αναφέρει ο Σαρλής). 

Iridaceae 

3) Crocus cancellatus Herbert subsp. mazziaricus (Herbert) B. Matthew 

(Ελλάδα, Τουρκία). 

4) Gynandriris monophylla Boiss. & Heldr. ex Klatt (σπάνιο). Το ενδιαίτημά 

του βρίσκεται σε Ζώνη Β*** και στην άκρη δασικού δρόμου**. 

Fumariaceae 

5) Fumaria officinalis L. subsp. wirtgenii (K. Koch) Arcang. (ελάχιστες 

αναφορές στην Ελλάδα). 

Labiatae 

6) Stachys cretica L. subsp. cretica (Αλγερία, ηπειρωτική Ελλάδα, Κρήτη). 

Ενδιαιτήματά του βρίσκονται σε Ζώνη Β*** και στην άκρη δασικών δρόμων**. 

Leguminosae 

7) Trigonella cariensis Boiss. (Ελλάδα, Μ. Ασία. Κύπρος). 

Liliaceae 

8) Allium chamaespathum Boiss. (Ελλάδα, Αλβανία). Προστατεύεται με το 

π.δ. 67/81. 

9) Merendera attica (Spruner ex Tommasini) Boiss. & Spruner. 

Προστατεύεται με το π.δ. 67/81. 

Orchidaceae (Περιλαμβάνονται όλα στο προσάρτημα ΙΙ της Σύμβασης 

CITES.  

10) Anacamptis pyramidalis (L.) L.C. M.Richard. Ενδιαιτήματά του βρίσκονται 

και στις Ζώνες Β, Δ και Ζ1*** καθώς και σε άκρες δασικών δρόμων**. 

11) Himantoglossum robertianum (Loisel.) P. Delforge. Ενδιαίτημά του 

βρίσκεται και σε Ζώνη Β***. 

12) Ophrys apifera Hudson.  

13) Ophrys fusca Link.  
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14) Ophrys lutea (Gouan.) Cav. Ενδιαιτήματά του βρίσκονται και στις Ζώνες 

Β, Δ και Ζ1***. 

15) Ophrys ferrum-equinum Desf. Ενδιαιτήματά του βρίσκονται και στις 

Ζώνες Β, Δ και Ζ1***. 

16) Ophrys mammosa Desf. subsp. mammosa  

17) Ophrys cornuta Stev. Ενδιαιτήματά του βρίσκονται και σε Ζώνη Β***. 

18) Ophrys sicula Tineo. 

19) Ophrys speculum Link.  

20) Ophrys tenthredinifera Willd. Ενδιαιτήματά του βρίσκονται και σε Ζώνη 

Β***. 

21) Orchis collina Banks & Soland ex Russel.  

22) Orchis fragrans Pollini. 

23) Orchis intacta Link.  

24) Orchis italica Poiret. Ενδιαιτήματά του βρίσκονται και σε Ζώνη Β**. 

25) Orchis laxiflora Lam.  

26) Orchis papilionacea L.  

27) Orchis quadripunctata Cyr. ex Ten. Ενδιαιτήματά του βρίσκονται και σε 

Ζώνη Β***. 

28) Serapias bergonii  E.G.Camus. Ενδιαιτήματά του βρίσκονται και σε Ζώνη 

Β***. 

29) Serapias lingua L. Ενδιαιτήματά του βρίσκονται και σε Ζώνη Β***. 

Primulaceae 

30) Cyclamen graecum Link  (Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρος). Περιλαμβάνεται 

στο προσάρτημα ΙΙ της Σύμβασης CITES. Ενδιαιτήματά του βρίσκονται και 

στις Ζώνες Β, Δ και Ζ1***. 
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Σημειώσεις: 

*  Ο πίνακας καταρτίστηκε από τους Ειρ. Βαλλιανάτου δρ συστηματικής βοτανικής – 

φυτοκοινωνιολογίας και Τ. Λύτρα δικηγόρο – ορειβάτη. Τα είδη που περιλαμβάνει είναι αυτά 

που έχουν ταξινομηθεί μέχρι σήμερα ενώ στο προσεχές μέλλον προβλέπεται ο εμπλουτισμός 

του και με νέα είδη. 

** Οι δασικοί δρόμοι της προστατευτέας περιοχής γίνονται πεδίο άστοχων διαχειριστικών 

παρεμβάσεων με διανοίξεις, επιστρώσεις, μπαζώματα, διαπλατύνσεις κλπ από βαριά 

μηχανήματα οδοποιίας. Συνέπεια αυτών είναι η καταστροφή των ενδιαιτημάτων και των 

ριζικών συστημάτων όχι μόνο των ανωτέρω αλλά και πολλών άλλων ειδών χλωρίδας. 

 *** Η προστατευτέα περιοχή διέπεται από το νομικό καθεστώς του άρθρου 21 ν. 2742/99. 

Σύμφωνα με αυτό έχει διαχωρισθεί σε Ζώνες χρήσεων γης και όρων δόμησης. Οι Ζώνες Β,Δ 

και Ζ1 προορίζονται για την ανέγερση και λειτουργία αναψυκτηρίων κλπ, αθλητικών 

εγκαταστάσεων, πολιτιστικών δραστηριοτήτων κ.α. (βλ. αναλυτικά κατωτέρω υπό «το άρθρο 

21 ν. 2742/99» σελ. ... επ.)   

 

    Στο βουνό, εκτός από τα αυτοφυή, υπάρχει πλέον και ένας σημαντικός 

αριθμός καλλιεργημένων ειδών, τα οποία έχουν εισαχθεί στο δασικό 

οικοσύστημα με δενδροφυτεύσεις όπως: Ailanthus altissima (βρωμόδεντρο), 

Albizia julibrissin, Nerium oleander (πικροδάφνη), Pyracantha coccinea 

(πυράκανθος), Rosmarinus officinalis (δενδρολίβανο), Tamarix gallica 

(αλμυρίκι), Vitex agnus castus (λυγαριά), Cupressus arizonica (Γλαυκό 

κυπαρίσσι), Acacia saligna (μακρόφυλλη ακακία), Robinia pseudoacacia 

(ψευδακακία), Quercus ilex (αριά), κ.α. Κάποια από αυτά έχουν εγκλιματισθεί 

και επεκταθεί. Οι διαταρακτικές επιπτώσεις των ειδών αυτών στην αυτοφυή 

βλάστηση πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ιδιαίτερης μελέτης στα πλαίσια 

της οικολογικής διαχείρισης του οικοσυστήματος.  
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    Δ. Η πανίδα του Αιγάλεω – Ποικίλου 

 

 
Testudo marginata 

    Στο βιβλίο του Ν. Νέζη «Τα βουνά της Αττικής» αναφέρεται ότι στο 

Αιγάλεω – Ποικίλο έχουν καταγραφεί αλεπούδες, νυφίτσες, λαγοί, κοτσύφια, 

πέρδικες, ορτύκια, αγριοπερίστερα, κορυδαλλοί, γεράκια, νυχτοπούλια, 

κίσσες, έντομα (πεταλούδες, κολεόπτερα, ακρίδες, αλογάκια κ.α.), σκαθάρια, 

ερπετά (σαρανταποδαρούσες, χελώνες). 

    Για την πανίδα του Αιγάλεω - Ποικίλου μέχρι σήμερα έχουν εκπονηθεί δύο 

μελέτες: 

    Η πρώτη το 1999, του Φώτη Περγαντή (βιολόγου, οικολόγου MSc, 

ορνιθολόγου, εμπειρογνώμονα διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος και 

προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και αναψυχής) με τίτλο 
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«ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΠΑΝΙΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ 

ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ ΣΤΟ ΠΟΙΚΙΛΟ ΟΡΟΣ 

ΑΙΓΑΛΕΩ» (ανέκδοτη).  

     Ο Περγαντής αναφέρει ότι έχει κάνει συστηματική καταγραφή της 

ορνιθοπανίδας, ενώ για τα θηλαστικά και ερπετά οι καταγραφές του είναι 

περιστασιακές. Στην εργασία του περιέχεται κατάλογος εκατόν δύο (102) 

διαφορετικών ειδών πουλιών από τα οποία 17 ανήκουν στα αυστηρά 

προστατευόμενα σύμφωνα με την οδηγία 409/79/ΕΟΚ, και 79 

περιλαμβάνονται στο προσάρτημα ΙΙ της σύμβασης της Βέρνης για την 

προστασία της άγριας ζωής.  

    Το 2004 ολοκληρώθηκε η τελική έκθεση της μελέτης με αντικείμενο: 

"Όρος Αιγάλεω – Ποικίλο, αποκατάσταση του δασικού χαρακτήρα, 

προστασία και ανάδειξή του" από ερευνητική ομάδα με εργοδοτικό φορέα τον 

ΑΣΔΑ και χρηματοδότηση του ΥΠΕΧΩΔΕ στα πλαίσια του προγράμματος 

"ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ". Με τη 

μελέτη αυτή, μεταξύ άλλων, όπως αναφέρεται, επιχειρήθηκε και μια πρώτη 

έρευνα και καταγραφή της ορνιθοπανίδας του Αιγάλεω-Ποικίλου. 

Καταγράφηκαν 84 είδη πουλιών που εμφανίζονται μονίμως ή σε 

συγκεκριμένες περιόδους (ιδιαίτερα το χειμώνα καθώς και κατά τις 

μεταναστευτικές περιόδους). Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και 11 είδη, τα 

οποία περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της κοινοτικής οδηγίας 79/409-

85/411/ΕΟΚ. 

 

   Δ.1) Ορνιθοπανίδα: 

    Από τις πιο πάνω μελέτες προκύπτει ότι στο Αιγάλεω – Ποικίλο έχουν 

καταγραφεί μέχρι σήμερα 115 είδη πουλιών από τα οποία τα εξής 20 

περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της κοινοτικής οδηγίας 79/409-

85/411/ΕΟΚ με τίτλο "ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΜΕΤΡΑ 
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ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΟΙΚΟΤΟΠΟ ΤΟΥΣ": 

1. Αετοβαρβακίνα (Buteo rufinus), 2. Αετομάχος (Lanius colurio), 3. 

Βαλτόκιρκος (Circus cyaneus), 4. Γαιδουροκεφαλάς (Lanius minor), 5. 

Γιδοβύζι (Caprimulgus europaeus), 6. Δεντροσταρήθρα (Lullula arborea), 7. 

Δρυομυγοχάφτης (Ficedula semitorquata), 8. Καμόκιρκος (Circus 

aeruginosus), 9. Κιρκινέζι (Falco naumanni), 10. Κρικομυγοχάφτης (Ficedula 

albicollis), 11. Λιοστριτσίδα (Hippolais olivetorum), 12. Μπούφος (Bubo 

bubo), 13. Νανομυγοχάφτης (Ficedula parva), 14. Ορνιο (Gyps fulvus), 15. 

Πετρίτης (Falco peregrinus), 16. Σαίνι (Accipiter brevipes), 17. 

Σκουρόβλαχος (Emberiza caesia), 18. Σφηκιάρης (Pernis apivorus), 19. 

Φιδαετός (Circaetus gallicus), 20.  Χαμοκελάδα (Anthus campestris). Από 

αυτά, 4 είδη φωλιάζουν στο Αιγάλεω – Ποικίλο (Γιδοβύζι, Μπούφος, 

Πετρίτης, Σκουρόβλαχος). 

    Εξάλλου, όπως προκύπτει από τις ίδιες μελέτες, στα είδη πουλιών, που 

έχουν μέχρι σήμερα καταγραφεί, περιλαμβάνονται και 79 που αναφέρονται 

στο προσάρτημα ΙΙ της σύμβασης της Βέρνης (Απόφαση Συμβουλίου 

82/72/ΕΟΚ της 3/12/81 και Ν. 1335/85) για τα αυστηρά προστατευόμενα 

είδη πανίδας. 

    Αναλυτικοί κατάλογοι των ειδών αυτών υπάρχουν στις ανωτέρω μελέτες 

που επισυνάπτονται στην παρούσα ως παραρτήματα.  
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    Δ.2) Έντομα 

 

 
Zerynthia polyxena 

  Στη μελέτη "Ορος Αιγάλεω – Ποικίλο, αποκατάσταση του δασικού 

χαρακτήρα, προστασία και ανάδειξή του" καταγράφηκαν επίσης 100 

περίπου είδη εντόμων (βλ. αναλυτικό κατάλογο στο σχετικό παράρτημα).     

    Πεταλούδες: Στο βουνό έχουν καταγραφεί, μέχρι σήμερα, 37 είδη 

πεταλούδων (Ο Χρ. Ρούσσος ο.π. φωτογράφησε και κατέγραψε 32 είδη). Στις 

πεταλούδες αυτές περιλαμβάνονται και τα εξής 4 προστατευόμενα είδη με το 

π.δ. 67/81: Colias hyale PIERIDAE,  Gonepteryx rhamni PIERIDAE, 

Zerynthia polyxena PAPILIONIDAE, Melanargia russiae SATYRIDAE. Η 

Zerynthia polyxena περιλαμβάνεται και στο παράρτημα IV της οδηγίας 

92/43/ΕΕ ως είδος κοινοτικού ενδιαφέροντος που απαιτεί αυστηρή 

προστασία.   
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    Τα άλλα είδη των καταγεγραμμένων πεταλούδων είναι: Anthoharis 

cardamines, Arctia festiva, Callophrys rubi, Carcharodus flocciferus, 

Cynthia cardui, Euchloe ausonia, Gonepteryx cleopatra, Hipparchia semele, 

Hyles livornica, Hyponephele lupina, Iphiclides podalirius, Lasiommata 

meqaera, Lycaena phlaea, Lycaena tityrus, Maniola chia, Maniola jurdina, 

Maniola telmessia, Melitaea didyma, Melitaea phoebe, Nemoptera sinuata,  

Neohipparchia fatua, Papilio machaon, Pieris brassicae, Pontia daplidice, 

Polyommatus icarus, Pseudochazara graeca, Satyrium esculi, Satyrus 

ferula, Stymonidia spini, Thaumetopoea pityocampa, Thymelicus 

sylvestris, Vanessa atalanta, Vanessa cardui. 

 

    Δ.3) Θηλαστικά 

  Έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα 12 είδη θηλαστικών (βλ. Περγαντής ο.π. 

και σε παράρτημα). Από αυτά ένα, η νονονυχτερίδα (Pipistrellus pipistrellus), 

περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και πέντε 

περιλαμβάνονται στο π.δ. 67/81, τα εξής: 1) Σκαντζόχοιρος (Erinaceus 

concolor), 2) Κηπομυγαλή (Crocidura suaveolens), 3) Νανομυγαλή (Sorex 

minutus), 4) Nονονυχτερίδα (Pipistrellus pipistrellus) και 5) Νυφίτσα 

(Mustela nivalis). 

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι αλεπούδες (Vulpes vulpes), που δυστυχώς δεν 

προστατεύονται, κινούνται κυρίως στα όρια των δομημένων περιοχών και 

μέρος της τροφής τους αποτελούν τα οικιακά απορρίμματα. 

 

    Δ.4) Ερπετά: Έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα είκοσι είδη ερπετών (βλ. 

Περγαντής ο.π. και σε παράρτημα) δεκαέξι από τα οποία με απόλυτη 

βεβαιότητα και επανειλημμένες επαληθεύσεις. Από αυτά δύο 

περιλαμβάνονται στα παραρτήματα II και IV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ: 1) Το 

σπιτόφιδο (Elaphe situla) και 2) Η κρασπεδωτή χελώνα (Testudo 
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marginata), για τα οποία επιβάλλεται από την ίδια Οδηγία η θέσπιση ειδικών 

ζωνών διατήρησης. Τα είδη αυτά και επιπλέον τα: Κυρτοδάκτυλος 

(Cyrtodactylus kotshyi), Τουρκοσαμιαμίδι (Hernidactylus turcicus), Κονάκι 

(Anguis fragilis), Λιακόνι (Chalcides ocellatus), Τρανόσαυρα (Lacerta 

trilineata), Πρασινόσαυρα (Lacerta viridis), Βαλκανόσαυρα (Podarcis 

taurica), Σαίτα (Coluber najadum), Ασινόφιδο (Coronella austriaca), 

Σαπίτης (Malpolon monspessulanus), Νερόφιδο (Natrix natrix) και Αγιόφιδο 

(Telescopus fallax), προστατεύονται και με το π.δ. 67/81. Τα περισσότερα 

από αυτά εξάλλου περιλαμβάνονται και στο παράρτημα IV της Οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ ως αυστηρά προστατευόμενα είδη (βλ. αναλυτικά σχετικό 

παράρτημα).    

    Είναι άξιο εδώ να σημειωθεί ότι η Testudo marginata διατηρεί στο βουνό 

έναν πολύ αξιόλογο πληθυσμό. Εκτός των άλλων κινδύνων όμως διατρέχει 

επιπρόσθετο κίνδυνο ως φαγώσιμο είδος. Σε συγκεκριμένο σημείο των 

δυτικών κλιτύων του Ποικίλου βρίσκονται σε μικρή έκταση συγκεντρωμένα 81 

καύκαλα της χελώνας αυτής από παληά θηρευτική εξόρμηση. Η ίδια χελώνα 

προστατεύεται εξάλλου και από τη Διεθνή Σύμβαση CITES, για την 

προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που κινδυνεύουν να 

εξαφανισθούν επειδή εμπορεύονται, και από τη σύμβαση της Βέρνης ως είδος 

πανίδας υπό αυστηρή προστασία και από τον Ευρωπαϊκό κόκκινο κατάλογο 

και το IURN Red List ως τρωτό είδος. 

 

    Δ.5) Αμφίβια: Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί τέσσερα είδη αμφιβίων 

(βλ. Περγαντής ο.π. και σε παράρτημα) δύο από τα οποία περιλαμβάνονται 

στο παράρτημα IV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και στο π.δ. 67/81 ως αυστηρά 

προστατευόμενα είδη: 1) Πρασινόφρυνος (Bufo viridis) και 2) 

Δενδροβατραχάκι (Hyla arborea).  

 



 50 

   Η περαιτέρω συστηματική έρευνα είναι πολύ πιθανό να αναδείξει στην 

περιοχή και άλλα προστατευόμενα ή άξια προστασίας είδη χλωρίδας και 

πανίδας. 

 

    Στο Αιγάλεω – Ποικίλο ενδιαιτεί ένας μεγάλος αριθμός από πέρδικες 

(Alectoris graeca και chukar) και λαγούς (Lepus europaeus) που 

εγκαταστάθηκαν στο βουνό από τότε που χαρακτηρίστηκε ως καταφύγιο 

θηραμάτων (1976). Συγχρόνως όμως, εξαιτίας της έλλειψης επαρκούς 

νομικής προστασίας, το βουνό χρησιμοποιείται και ως πεδίο εκγύμνασης 

κυνηγετικών σκύλων και με πρόσχημα αυτήν ασκείται συστηματική 

λαθροθηρία των ειδών αυτών. 

    

  Ε. Ο υγροβιότοπος της λίμνης Κουμουνδούρου 

 

 
    

Βρίσκεται στη ΝΔ απόληξη του Ποικίλου και περιβάλλεται από στρατιωτικές 

εγκαταστάσεις, διυλιστήρια, άλλες βιομηχανικές – βιοτεχνικές εγκαταστάσεις 
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και την Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου. Μαζί με την γύρω ελώδη περιοχή καλύπτει 

επιφάνεια 250 περίπου στρεμμάτων. Είναι ρηχή με βάθος που δεν υπερβαίνει 

το 1-1,5 μέτρα και συνδέεται με τον κόλπο της Ελευσίνας μέσω ενός στενού 

και αβαθούς διαύλου. Στις όχθες της κυριαρχούν το νεροκάλαμο, το βούρλο 

και το Arthcocnemum fruticosum. Στην άκρη της Λίμνης βρίσκεται και ένα 

μικρό δάσος από ευκαλύπτους. Η περιοχή στην οποία βρίσκεται είναι από τις 

πιο υποβαθμισμένες της Αττικής. 

    Παλαιοί κάτοικοι της περιοχής Σκαραμαγκά αναφέρουν ότι και οι δύο 

λίμνες υπήρχαν μέχρι και τη δεκαετία του 1950. Τις περιγράφουν με 

πεντακάθαρα, συνεχώς ανανεούμενα ύδατα, γεμάτες ψάρια, κυρίως κέφαλους 

αλλά και λαυράκια, χέλια κ.ά. Περιβάλλονταν από ψηλούς καλαμιώνες, όπου 

έβρισκαν καταφύγιο πολλά πουλιά και αποτελούσαν πραγματικούς 

υδροβιότοπους. (βλ. Φύλλα Εργασίας και υλικό για Σχολικό Πρόγραμμα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα τη Λίμνη Κουμουνδούρου. Τίτλος 

προγράμματος: «Κοιμήσου Περσεφόνη». Δέσποινα Μωϋσίδου - Καθ. 

Πληροφορικής. Αθήνα 2009).    

    Εκτός από υγροβιότοπος, έχει και ιδιαίτερη αρχαιολογική – πολιτισμική 

αξία. Από την αρχαιότητα μέχρι και την δεκαετία του 1950 υπήρχαν δύο 

λίμνες από τις οποίες η μία αποξηράνθηκε για να εγκατασταθούν στην ίδια 

θέση τα διυλιστήρια πετρελαίου. 

   Περιλαμβάνεται στην έκθεση έτους 2009 της Ε.Ο.Ε. με τίτλο «ΤΑ 

ΠΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ». Η λίμνη φιλοξενεί τον 

μεγαλύτερο αριθμό υδρόβιων πουλιών, σε σχέση με τους λοιπούς 

υγροβιότοπους της Αττικής με το μεγαλύτερο πληθυσμό αυτών να αποτελούν 

οι Φαλαρίδες, των οποίων ο αριθμός τον Δεκέμβριο 2008 ανήλθε σε 1060 

άτομα. Η λίμνη φιλοξενεί κυρίως υδρόβια πουλιά και γλαρόμορφα που τη 

χρησιμοποιούν για διαχείμαση. Επιπλέον στη λίμνη αναπαράγονται νερόκοτες, 

φαλαρίδες και νανοβουτηχτάρια. Τα είδη παπιών που παρατηρούνται είναι η 
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Χουλιαρόπαπια (Anas clypeata), το Κιρκίρι (Anas crecca), το Γκισάρι 

(Aythya ferina), ο Καπακλής (Anas strepera), το Σφυριχτάρι (Anas 

penelope) και η Βαλτόπαπια (Aythya nyroca). Το 2009 καταγράφηκαν 38 

είδη πουλιών, από τα οποία πέντε (5) είδη περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι 

της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ για τη διατήρηση των άγριων πτηνών (πρώην 

Οδηγία 79/409). Η παρουσία της Βαλτόπαπιας, που ο αριθμός των ατόμων 

της που παρατηρήθηκαν, τον Δεκέμβριο 2008 ανήλθε σε 25 άτομα, είναι 

ιδιαίτερα σημαντική αφού αυτή βρίσκεται και στο Κόκκινο βιβλίο των 

απειλούμενων ζώων της Ελλάδας (επικαιροποίηση 2009) με την ένδειξη VU 

(τρωτό). 

    Η λίμνη αποτελεί βιότοπο και για νεροχελώνες που δεν έχουν ακόμη 

ταυτοποιηθεί.  

    Εκτός από τις οχλήσεις που παράγονται από την Εθνική Οδό, το κύριο 

περιβαλλοντικό πρόβλημα είναι ότι η λίμνη είναι αποδέκτης βιομηχανικών κ.α. 

ρύπων που υποβαθμίζουν τον βιότοπο και επηρεάζουν αρνητικά την 

κατάσταση των ειδών που ενδιαιτούν σε αυτή (βλ. αναλυτικά την έκθεση της 

ΕΟΕ στο σχετικό παράρτημα και http://limnik.blogspot.com ). 

    Σύμφωνα με τον οδηγό Π.Ε. της Δ. Μωϋσίδου (βλ. ανωτέρω) πρόκειται για 

ένα πολύ επιβαρημένο οικοσύστημα με ευαίσθητες ισορροπίες. Συχνά 

παρατηρείται έλλειψη οξυγόνου, μείωση του pH, οπότε τα ιόντα αμμωνίου 

μετατρέπονται σε αδιάλυτη αμμωνία, που είναι πολύ τοξική, επίσης 

παρατηρείται έκλυση υδροθείου από τα ιζήματα (επίσης τοξική). Αποτέλεσμα 

αυτών είναι το φαινόμενο μαζικών θανάτων ψαριών. Ενώ η ποιότητα του 

νερού της λίμνης δεν παρουσιάζεται ιδιαίτερα υποβαθμισμένη, το ίζημα είναι 

τοξικό λόγω της συσσώρευσης χημικών ρυπαντών και ιδιαίτερα επιβαρυμένο 

με οργανική ύλη που αποικοδομείται σε συνθήκες απουσίας οξυγόνου 

(σαπίζει). Το ίζημα όταν αναμοχλεύεται ελκύει δυσάρεστη οσμή (συνθήκες 

απουσίας οξυγόνου). Η υψηλή τοξικότητα του ιζήματος σχετίζεται με τη 

http://limnik.blogspot.com/�
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χημική βιομηχανία και τη διαφυγή πετρελαιοειδών από τα διυλιστήρια. Οι 

ρύποι αυτοί περνούν στην τροφική αλυσίδα μέσω των υδρόβιων φυτών που 

έχουν το ριζικό τους σύστημα εντός του επιβαρυμένου ιζήματος.  

    Στη λίμνη υπάρχουν οι προϋποθέσεις που θα οδηγούν περιοδικά το 

σύστημα της λίμνης σε συνθήκες παροδικού «θανάτου». Το σύστημα 

προειδοποιεί για επερχόμενη, μη αναστρέψιμη περιβαλλοντική καταστροφή. 

   Το οικοσύστημα της λίμνης ρυπαίνεται υπόγεια από: α) τα στραγγίσματα των 

Χωματερών των Άνω Λιοσίων και της Φυλής, β) των διαρροών 

πετρελαιοειδών των ΕΛΠΕ Ασπροπύργου, τις δεξαμενές ΕΛΙΝΟΙΛ και τις 

αποθήκες καυσίμων του παρακείμενου στρατοπέδου (Ξηρογιάννη) και 

υπέργεια από την εκπομπή ρύπων (υδρογονάνθρακες, αιωρούμενα σωματίδια) 

των εργοστασίων του Θριασίου. 

 
Κύκνος στη λίμνη Κουμουνδούρου 

    Με τα δεδομένα αυτά, από την άνω Οδηγία ανακύπτει η υποχρέωση της 

Πολιτείας για τη λήψη ιδιαίτερων μέτρων προστασίας όσον αφορά στο 
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βιότοπο της λίμνης έτσι ώστε να διασφαλίζεται η επιβίωση και αναπαραγωγή 

των προστατευόμενων ειδών. 

      

   5. Αναδασώσεις: Το σύνολο της έκτασης του Αιγάλεω - Ποικίλου 

κηρύχθηκε αναδασωτέο με απόφαση του υπουργείου Γεωργίας το 1936.  

Κάποιες αναδασωτικές προσπάθειες που έγιναν την δεκαετία του 1960 σε 

ορισμένα σημεία της περιμέτρου (Καματερό, Ζοφριά) έδωσαν μικρά αλσύλλια, 

απόδειξη της δυνατότητας της περιοχής που γειτνιάζει με τον οικιστικό ιστό, 

να ξαναγίνει δάσος. Το 1976 η έκταση μπήκε στο πρόγραμμα αναδάσωσης της 

Διεύθυνσης Αναδασώσεων Αττικής και το 1978 δημιουργήθηκε ένα πυκνό 

δίκτυο δασικών δρόμων για την προσπέλαση και την πραγματοποίηση της 

αναδάσωσης. Το 1980 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναδάσωσης που κάλυψαν 

μεγάλο τμήμα του βουνού. Φυτεύθηκαν κυρίως πεύκα (Pinus halepensis), 

κυπαρίσσια (Cupressus sempervivens) και αγριελιές (Olea europaea subsp. 

oleaster). Τα είδη που προέρχονται από αναδάσωση είναι ευδιάκριτα γιατί τα 

ίχνη των εκσκαφών διατηρούνται ακόμη. Η εκτεταμένη αυτή αναδάσωση ήταν 

επιτυχής, αφού τα περισσότερα δενδρύλλια "έπιασαν". Η αναδάσωση έγινε 

μετά από μελέτη και χρησιμοποιήθηκαν είδη κατάλληλα για τις συνθήκες του 

Αιγάλεω - Ποικίλου, ίδια με τα προϋπάρχοντα αυτοφυή είδη. Είναι αλήθεια 

ότι αν και έχουν περάσει 30 χρόνια από τις πιο πάνω αναδασώσεις τα 

δενδρύλλια βρίσκονται ακόμη σε χαμηλή μορφή. Οι αιτίες γι΄αυτό πρέπει να 

αποτελέσουν αντικείμενο ιδιαίτερης δασολογικής μελέτης. Όμως είναι 

εμφανής η έλλειψη δασοκομίας.  Σημειώνεται ότι έχει ήδη παρουσιασθεί και 

βαμβακίαση στις αγριελιές της προστατευτέας περιοχής. Έχουν γίνει και 

άλλες αναδασωτικές προσπάθειες κατά καιρούς αλλά δεν είναι ούτε 

συστηματικές, ούτε γίνονται μετά από ειδικές μελέτες. Ιδιαίτερα οι 

αναδασώσεις που γίνονται στα πλαίσια μαθητικών εξορμήσεων σε συνεργασία 

με τους γύρω από το βουνό Δήμους είναι αναποτελεσματικές γιατί γίνονται 



 55 

χωρίς καμία προετοιμασία, με δενδρύλλια από τα φυτώρια των Δήμων που 

προορίζονται για πλατείες και άλση και βέβαια χωρίς επόμενη επιτήρηση και 

φροντίδα. Τελευταία εμφανίσθηκε και το φαινόμενο αναδασώσεων με 

πρωτοβουλία ιδιωτικών εταιρειών που γίνεται για διαφημιστικούς λόγους. Με 

τις αναδασώσεις αυτές εισάγονται στο βουνό ξενικά είδη που μπορεί να 

διαταράξουν την υφιστάμενη ισορροπία του οικοσυστήματος.  

    Υπάρχουν δύο περιπτώσεις αναδάσωσης βόρεια του δημοτικού γκαράζ 

Πετρούπολης, όπου προηγουμένως υπήρχαν δύο μικρά λατομεία, που 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή εκεί, στα πλαίσια της 

αποκατάστασης των λατομείων, εφαρμόσθηκε η μέθοδος της προηγούμενης 

επιχωμάτωσης που πολλοί τη θεωρούν ενδεδειγμένη. Πρόκειται για δύο 

βραχίονες του βουνού σε συνολική έκταση 200 περίπου στρεμμάτων, που 

αφού επιχωματώθηκαν, αναδασώθηκαν. Η επιχωμάτωση, με τον τρόπο που 

έγινε, δημιούργησε ένα υποβαθμισμένο αισθητικά περιβάλλον το οποίο ξενίζει 

σε σχέση με την πετρώδη σύσταση των συνεχόμενων εκτάσεων του Ποικίλου. 

Είτε επειδή χρησιμοποιήθηκαν στην αναδάσωση, είτε επειδή οι σπόροι τους 

υπήρχαν στα χώματα που σωρεύτηκαν, σε όλη την επιχωματωμένη – 

δασωμένη έκταση έχουν επικρατήσει πλέον τα σπάρτα (Spartium junceum) 

σε βάρος οποιασδήποτε αυτοφυούς βλάστησης που είναι απούσα από την 

συγκεκριμένη περιοχή. Εκτός από τα σπάρτα στην ίδια περιοχή υπάρχουν 

κυπαρίσσια (Cupressus sp), καλαμιές (Arundo donax), λυγαριές (Vitex agnus 

castus), αρμυρίκια (Tamarix sp) και ένα είδος διακοσμητικού δένδρου από 

την Ασία (Albizia julibrissin). Η συνολική εικόνα της περιοχής εφαρμογής 

της μεθόδου αυτής αναδάσωσης είναι εικόνα υποβάθμισης, βίαιης εισβολής 

στο οικοσύστημα του Ποικίλου και αλλοίωσης των οικοτόπων και της 

αυτοφυούς βλάστησής του. 

    Η υπαγωγή του βουνού στο νομικό καθεστώς προστασίας του ν. 1650/86 

μεταξύ των άλλων θα έχει ως συνέπεια και την οικολογική του διαχείριση, 
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έτσι ώστε οι όποιες αναδασωτικές επεμβάσεις να γίνονται σε επιλεγμένα 

σημεία, με μεθόδους και είδη συμβατές με το υφιστάμενο προστατευτέο 

οικοσύστημα, ύστερα από ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες.    

 

     6. Διαχρονικές αιτίες υποβάθμισης: Το Αιγάλεω – Ποικίλο είναι 

σήμερα ένα κακοποιημένο βουνό, όπως και όλα τα βουνά της Αττικής. Το 

λεκανοπέδιο της Αθήνας και το Θριάσιο Πεδίο έχουν και αυτά αλλάξει μορφή, 

όχι μόνο σε σχέση με την αρχαιότητα, αλλά και σε σχέση με τα μέσα του 20ου 

αιώνα.  

    Επικαλούμενοι ιστορικές πηγές και περιγραφές ορισμένοι μελετητές 

διατυπώνουν την άποψη ότι το Αιγάλεω - Ποικίλο στην αρχαιότητα (1ος 

αιώνας μ.χ.) ήταν δασωμένο. Αυτό όμως αποκλείεται από τη γεωλογική του 

σύσταση (καρστικός ασβεστόλιθος) και την απουσία νερών. Άλλωστε η 

εγκατάσταση, τουλάχιστον από τον 7ο αιώνα π.χ., στις υπώρειές του 

«δημιουργών» και η ξύλευσή του για την παρασκευή ξυλοκάρβουνου, 

υποδηλώνει ότι η κυρίαρχη βλάστηση στο βουνό ήταν πάντοτε θαμνώδης (βλ. 

και ανωτέρω σελ. 6).  Δασωμένες ενδεχομένως να ήταν η κοιλάδα από την 

οποία διέρχονταν η Ιερά Οδός και οι υπώρειες του βουνού στις οποίες 

σήμερα έχει επεκταθεί ο οικιστικός ιστός. Σε λιθογραφία της μονής Δαφνίου 

που σχεδίασε ο Th. du Moncel το έτος 1843 το όρος Αιγάλεω που έχει 

αποτυπωθεί στο φόντο της μονής παρουσιάζει την εικόνα που περίπου έχει 

και σήμερα (πετρώδες με αραιή βλάστηση κωνοφόρων). Η ίδια εικόνα έχει 

αποτυπωθεί και στο χάρτη "PYRGOS" του Kaupert (1883). Η ορεινή έκταση 

που αποκαλούμε σήμερα Αιγάλεω - Ποικίλο στην πραγματικότητα είναι αυτή 

που έχει διασωθεί από την επέκταση του οικιστικού ιστού από Α. και 

εκτείνεται από το υψόμετρο των 150 έως 200 μέτρων και πάνω, ενώ από τα 

υψόμετρα αυτά και κάτω οι πλαγιές του έχουν είτε οικοδομηθεί, είτε 

καταληφθεί από διάφορες εγκαταστάσεις και οδικούς άξονες. Εξακολουθούν 
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ωστόσο να υπάρχουν περιοχές του βουνού που παρέμειναν ανέγγιχτες, κύρια 

στα δυτικά, όπου διατηρούνται πυκνά πευκοδάση. Η αίσθηση που 

δημιουργείται εκεί για τον επισκέπτη – περιπατητή είναι ότι βρίσκεται σε 

περιβάλλον παρθένας και άγριας φύσης. Σήμερα το Αιγάλεω - Ποικίλο είναι, 

στη μεγαλύτερή του έκταση, ένα κακοποιημένο βουνό από διαχρονικές 

ανθρώπινες επεμβάσεις και εμφανίζει γενική εικόνα υποβάθμισης, όπως 

συμβαίνει και με τα άλλα βουνά της Αττικής. Αιτίες της υποβάθμισης αυτής 

είναι: α) Βόσκηση: Άρχισε τουλάχιστον από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας και 

συνεχίστηκε έως τη 10ετία του 1960 (βλ. και εφημ. ΕΜΠΡΟΣ 22/11/1922). 

Οι πλαγιές του βουνού χρησιμοποιούνταν κυρίως για χειμαδιά κοπαδιών που 

κατέβαιναν κάθε φθινόπωρο από τα βουνά της Ρούμελης και έμεναν μέχρι την 

Άνοιξη. Σήμερα υπάρχουν ακόμη στάνες στην περιφέρεια του ορεινού όγκου, 

παρά την ισχύουσα απαγόρευση της βόσκησης με Δ.Α.Δ.. Γίδια συνεχίζουν να 

ανεβαίνουν ανενόχλητα ακόμα και στις ανέγγιχτες και απόκρημνες περιοχές 

του βουνού.  β) Υλοτόμηση: Σύμφωνα με γραπτές πηγές το 1914 πρόσφυγες 

από την Ανατολική Ρωμυλία εγκαταστάθηκαν στις υπώρειες του βουνού και 

για να επιβιώσουν ασχολήθηκαν με τη εκτεταμένη υλοτόμηση και την 

παραγωγή καυσόξυλων. Επόμενη εκτεταμένη υλοτόμηση έγινε το 1922-1924 

από τους Μικρασιάτες πρόσφυγες και η πιο πρόσφατη την περίοδο της 

Κατοχής. γ) Λατομεία: Ανοιχτές πληγές τα λατομεία σε όλες τις πλευρές του. 

Οι λατομικές εκμεταλλεύσεις άρχισαν την 10ετία του 1950 για τις ανάγκες 

της νόμιμης και αυθαίρετης δόμησης που συνόδεψε το κύμα εσωτερικής 

μετανάστευσης. Έγιναν άναρχα, χωρίς καμία τεχνική προδιαγραφή και βέβαια 

χωρίς μέριμνα για περιβαλλοντική αποκατάσταση. Πρόκειται στο μεν Ποικίλο 

για 17 λατομεία που καταλαμβάνουν συνολική έκταση (στους πυθμένες τους) 

1000 περίπου στρεμμάτων, στο δε Αιγάλεω για σύμπλεγμα λατομείων στον 

Δήμο Κορυδαλλού (ανατολικά της Λ. Ποταμού) από τη λειτουργία των οποίων 

καταστράφηκε ολοσχερώς τμήμα του βουνού σε περιμετρική ζώνη 2,5 
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περίπου χιλιομέτρων και για μικρότερο σύμπλεγμα, στον ίδιο Δήμο (τέρμα 

Αγγ. Σικελιανού). Σήμερα δεν λειτουργεί κανένα λατομείο. Κάποια από αυτά 

έχουν διαμορφωθεί ή διαμορφώνονται σε αθλητικές εγκαταστάσεις, γήπεδα, 

θέατρα. Άλλα έχουν μετατραπεί σε χώρους εναπόθεσης μπάζων, γκαράζ 

εγκαταλειμμένων αυτοκινήτων και άλλα εντάχθηκαν σε σχέδια πόλεων και 

οικοδομήθηκαν. Στα περισσότερα από αυτά εκκρεμεί η αποκατάστασή τους. δ) 

Δόμηση: Από την πλευρά του λεκανοπέδιου της Αθήνας ο οικιστικός ιστός 

έχει εισχωρήσει βαθιά στις ρεματιές του Αιγάλεω - Ποικίλου, έχει 

σκαρφαλώσει στις πετρώδεις πλαγιές του, με αποτέλεσμα την μείωση της 

πραγματικής του επιφάνειας και της έκτασης των οικοτόπων του. 

Χαρακτηριστικά στον Δήμο Χαϊδαρίου η εντός ρυμοτομικού σχεδίου δομημένη 

έκταση έχει φτάσει στο υψόμετρο των 270 μέτρων από την επιφάνεια της 

θάλασσας (περιοχή νταμαριού στο Δάσος), στον Δήμο Περιστερίου των 200 

μέτρων (περιοχή Φοίνικα), στον Δήμο Πετρούπολης των 245 μέτρων 

(περιοχή μεταξύ θεάτρου Πέτρας και Δημοτικού Γκαράζ), στον Δήμο 

Λιοσίων των 215 μέτρων (περιοχή τέρμα Αγ. Νικολάου), στον Δήμο 

Καματερού των 230 μέτρων,  στον Δήμο Άνω Λιοσίων των 245 μέτρων, στον 

Δήμο Κορυδαλλού των 250 μέτρων και στον Δήμο Περάματος των 190 

μέτρων. Οι επεκτάσεις του οικιστικού ιστού έως τα υψόμετρα αυτά έγιναν 

κυρίως την 10ετία του 1970 και μετέπειτα. Σε πολλές περιοχές η έλλειψη 

σαφούς οριοθέτησης μεταξύ οικοδομών και δασικής έκτασης ενθαρρύνει την 

περαιτέρω αυθαίρετη δόμηση και τις βλέψεις επέκτασης του οικιστικού ιστού. 

ε) Ολυμπιακό σκοπευτήριο: Το 1984 παραχωρήθηκε έκταση 435 

στρεμμάτων για την κατασκευή Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου σε κεντρική 

περιοχή του Ποικίλου. Στη συνέχεια η ΜΟΜΑ ισοπέδωσε έκταση περίπου 

100 περίπου στρεμμάτων και εκχέρσωσε χιλιάδες δενδρύλλια που είχαν 

φυτευθεί, μαζί με φυσική θαμνώδη βλάστηση. Τα σχέδια ματαιώθηκαν ύστερα 

από κινητοποιήσεις της Τ.Α. και των κατοίκων της Δυτικής Αθήνας και 
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επιφανών δασολόγων (Γ. Ντούρος κ.α.), όμως η ισοπεδωμένη έκταση 

παραμένει μέχρι σήμερα, έστω και αναδασωμένη, για να υπενθυμίζει πόσο 

εύκολη είναι η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και πόσο δύσκολη η 

αποκατάστασή του. στ) Διάνοιξη οδών: Εθνικοί οδικοί άξονες, υπερτοπικής 

σημασίας οδοί, περιφερειακοί δρόμοι, σιδηροδρομικές γραμμές 

κατασκευάστηκαν, κατασκευάζονται και σχεδιάζεται να κατασκευασθούν γύρω 

του ασκώντας πρόσθετη πίεση και συνεχή όχληση στο οικοσύστημά του. Προς 

την Δ πλευρά του βουνού η νέα σιδηροδρομική γραμμή Ικονίου – 

Ασπροπύργου κατασκευάζεται σε μέσο υψόμετρο 180 περίπου μέτρων. Για τη 

διάνοιξή της αλλοιώθηκε σε μεγάλη έκταση το φυσικό ανάγλυφο, 

καταστράφηκαν ανέγγιχτες περιοχές κωνοφόρων και θαμνώδους βλάστησης, 

προκλήθηκε περαιτέρω αισθητική υποβάθμιση του τοπίου, μειώθηκε κι άλλο 

η συνοχή της προστατευτέας περιοχής. Τυχόν άλλη διάνοιξη δρόμου είναι 

πολύ πιθανό να οδηγήσει το οικοσύστημα σε ολοκληρωτική κατάρρευση. Την 

επιφάνεια του βουνού διασχίζει πλήθος ανοικτών (ελεύθερων σε 

προσπέλαση) δασικών δρόμων. Πολλές διακλαδώσεις αυτών οδηγούν σε 

αδιέξοδα. Οι δρόμοι αυτοί, στην πλειονότητά τους κατασκευάστηκαν αρχικά 

για την εξυπηρέτηση των λατομείων και στη συνέχεια για την εξυπηρέτηση 

των εργασιών της αναδάσωσης που έκανε το Υπουργείο Γεωργίας από το 

1978 έως το 1980 και για πυρασφάλεια. Σήμερα, εξυπηρετούν κυρίως τις 

πολυάριθμες εγκαταστάσεις κεραιών κινητής τηλεφωνίας και όσους θέλουν 

να απορρίψουν εκεί τα σκουπίδια και τα μπάζα τους. ζ) Οχλούσες 

εγκαταστάσεις: Στις κορυφές του βουνού έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετα 

πλήθος κεραίες ραδιοφωνίας και κινητής τηλεφωνίας, με άδειες αμφίβολης 

νομιμότητας. Από την πλευρά του Θριάσιου πεδίου τα διϋλιστήρια, οι 

βιοτεχνίες, η χωματερή αποτελούν επίσης πηγές μόνιμης ρύπανσης και 

όχλησης του υφιστάμενου οικοσυστήματος αλλά και κινδύνων πρόκλησης 

πυρκαγιών, η) Ιδιοκτησιακό: Το Ποικίλο ιδιαίτερα αποτελεί χρόνιο 
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ιδιοκτησιακό διακύβευμα εκκλησιαστικών ιδρυμάτων, ιδιωτών και διάφορων 

φορέων με απώτερο σκοπό την περαιτέρω λεηλασία του και την κερδοσκοπία, 

ενώ στην μεγαλύτερη έκτασή του είναι χαρακτηρισμένο ως δημόσια δασική 

έκταση. θ) Εναπόθεση απορριμμάτων: Σε όλες τις εισόδους του βουνού, σε 

διάφορα σημεία του δασικού οδικού δικτύου, ακόμη και στις αδιέξοδες 

απολήξεις δασικών δρόμων υπάρχει αυξημένο το φαινόμενο της απόρριψης 

μπαζών, οικοσκευών και απορριμμάτων. Έχει διαπιστωθεί ακόμη και η 

απόρριψη παλαιών δημοτικών κάδων απορριμμάτων. Το φαινόμενο αυτό 

αποτελεί υποβαθμιστικό παράγοντα, ρυπαίνει τους οικοτόπους – βιότοπους 

του βουνού, είναι αντιαισθητικό και αποτελεί ανασχετικό παράγοντα για την 

ανάπτυξη ήπιων δραστηριοτήτων. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο χώρος του 

Διομήδειου Βοτανικού Κήπου, ι) ΧΑΔΑ Σχιστού: Επί 20 έτη (από το 1979 

έως το 1999), ο ΧΑΔΑ Σχιστού δεχόταν -εκτός των άλλων- τα ραδιενεργά 

απόβλητα του εργοστασίου Φωσφορικών Λιπασμάτων της Δραπετσώνας στη 

θέση Λακκώματα. Εκτιμάται ότι στην εν λόγω χωματερή έχουν καταλήξει 

περισσότεροι από 10 εκατομμύρια τόνοι φωσφογύψου (καλύπτουν έκταση 125 

στρεμμάτων), του ορυκτού υλικού σε μορφή σκόνης, το οποίο έχει υψηλή 

περιεκτικότητα σε ράδιο (Ra-226). Επιπλέον εκτιμάται ότι στη χωματερή 

αυτή έχουν βρει «στέγη» 2 εκατ. τόνοι αδρανών και ογκωδών στερεών 

αποβλήτων και 1 εκατ. τόνοι αστικών στερεών αποβλήτων,  ια)  Πυρκαγιές: 

Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία από το έτος 1985 έως το έτος 

2000 μόνο στην περιοχή του Ποικίλου εκδηλώθηκαν 74 πυρκαγιές, από τις 

οποίες οι περισσότερες στα όρια του δάσους με τον αστικό ιστό. 

    Όλα αυτά ή και παρόμοια αίτια, εφόσον συνεχίζουν να παράγουν επιζήμιες 

συνέπειες, οδηγούν στην περαιτέρω υποβάθμιση του οικοσυστήματος και του 

τοπίου του Αιγάλεω - Ποικίλου και επηρεάζουν αρνητικά την οικολογική 

ισορροπία του βουνού, την ποιότητα ζωής και την υγεία των κατοίκων του 
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λεκανοπεδίου της Αθήνας, την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά που 

συνδέεται με αυτό και τις αισθητικές αξίες του πολιτισμού μας.  

 

 
Τα έργα συνεχίζουν να καταστρέφουν το πολύτιμο οικοσύστημα 

 

    7. Σημερινές πιέσεις, απειλές και οχλούσες χρήσεις 

α) Επέκταση δόμησης και αυθαίρετη δόμηση: Στην περιφέρεια της 

προστατευτέας περιοχής παρατηρείται αυθαίρετη εκτός σχεδίου δόμηση ενώ 

παράλληλα ασκούνται πιέσεις για περαιτέρω επέκταση των σχεδίων πόλεων 

σε βάρος του απομένοντος αδόμητου ορεινού όγκου. Η έλλειψη υποδομών 

στις πόλεις που οφείλεται στην άναρχη επέκταση του αστικού ιστού προκαλεί 

πιέσεις για την εγκατάσταση κτιρίων με ειδικές χρήσεις (εκπαιδευτήρια κ.α.) 

σε περιοχές του βουνού. Το ισχύον νομικό καθεστώς (ν. 2742/99 άρθρο 21)     

επιτρέπει την ανέγερση και λειτουργία αναψυκτηρίων, καφενείων, 

εστιατορίων, πολιτιστικών χρήσεων, κτιρίων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

και αθλητικών εγκαταστάσεων σε μεγάλα τμήματα της προστατευτέας 
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περιοχής τα οποία χαρακτηρίζει ως Ζώνες Β, Δ, Ζ1. Ζώνη Β έχει 

χωροθετηθεί ακόμη και στον πυρήνα της προστατευτέας περιοχής. Στις ίδιες 

ζώνες επιτρέπεται η δημιουργία χώρων στάθμευσης φορτηγών αυτοκινήτων. 

Σε όλη την έκταση του βουνού επιτρέπονται άλλωστε χωρίς περιορισμούς 

διανοίξεις οδών και διαπλατύνσεις των υπαρχόντων, όπως και έργα τεχνικής 

υποδομής (ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, ΟΤΕ κ.α.). Δίπλα στο ναό της Αφαίας Αφροδίτης και 

σε χώρο από τον οποίο διέρχεται τμήμα της αρχαίας Ιεράς Οδού λειτουργεί 

ήδη αναψυκτήριο με εγκαταστάσεις παιχνιδότοπου, νεροτσουλήθρες και 

χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, που έχουν καταλάβει ολοκληρωτικά 

έκταση 36 τουλάχιστον στρεμμάτων. Το ότι παρόμοιες εγκαταστάσεις δεν 

έχουν ακόμη κατασκευασθεί και σε άλλες θέσεις της προστατευτέας 

περιοχής οφείλεται στην συγκυρία της έλλειψης (προς το παρόν) 

επιχειρηματικού ενδιαφέροντος και στην παράλληλη ισχύ της δασικής 

νομοθεσίας.    

β) Διάνοιξη – Συντήρηση οδών: Την προστατευτέα περιοχή διατρέχει αλλά 

και πολλαπλά τέμνει ένα πυκνό οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο. Η Εθνική 

Οδός Αθηνών – Κορίνθου, η Περιφερειακή Αιγάλεω, η Λ. Σχιστού, η οδός 

που συνδέει το Χαϊδάρι με τον Κορυδαλλό (Σχιστό Κορυδαλλού), ο 

προαστιακός σιδηρόδρομος, η υπό κατασκευή νέα εμπορική σιδηροδρομική 

γραμμή Ικονίου – Ασπροπύργου (μήκους 21 χλμ). Επιπλέον η περιοχή 

διατρέχεται από πολλούς δασικούς δρόμους από τους οποίους μεγάλος 

αριθμός είναι αδιέξοδοι. Διανοίχθηκαν στο παρελθόν είτε για να 

εξυπηρετήσουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις, είτε για τις εργασίες 

αναδάσωσης και πυρασφάλειας της περιόδου 78-80. Η άναρχη και αυθαίρετη 

εγκατάσταση πλήθους κεραιών στο βουνό οδήγησε στην διάνοιξη και άλλων 

δρόμων. Το υφιστάμενο νομικό καθεστώς άλλωστε το επιτρέπει. Γίνονται 

έργα συντήρησης και διαπλάτυνσης του υφιστάμενου δασικού δικτύου, ενώ 

προωθείται η αναβάθμισή τους από τρίτης σε δεύτερης κατηγορίας. Τα έργα 
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συντήρησης και διαπλάτυνσης έχουν ως συνέπεια την καταστροφή των 

βιοτόπων πολλών ενδημικών και προστατευόμενων ειδών που φύονται στα 

πλαϊνά και στα πρανή των δασικών δρόμων με χαρακτηριστικές περιπτώσεις 

αυτές των Anchusa aegyptiaca, Astragalus spruneri, Bupleurum gracile, 

Centaurea attica ssp attica, Delphinium peregrinum, Ebenus sibthorpii,  

Echinops graecus, Malabaila aurea, Pterocephalus perennis ssp perennis, 

Lomelosia hymettia κ.α. 

Η κυκλοφορία οχημάτων σε όλους τους δασικούς δρόμους και η 

χρησιμοποίησή τους για διασχίσεις με μηχανές moto cross, αποτελεί πηγή 

μόνιμης όχλησης της πανίδας και χλωρίδας της περιοχής. Εξάλλου οι ίδιοι 

δρόμοι καθιστούν πρόσφορη τη απόρριψη μπαζών και σκουπιδιών ακόμη και 

στα πιο απομακρυσμένα σημεία του βουνού.    

Υπάρχει ανάγκη για την προστασία του οικοσυστήματος να απαγορευθεί άμεσα 

η διέλευση οχημάτων και μηχανών τουλάχιστον από τους αδιέξοδους 

δασικούς δρόμους, να απαγορευθεί η διάνοιξη νέων, καθώς και η εκτέλεση 

έργων διαπλάτυνσης. 

Προβάλλεται το επιχείρημα ότι η διαπλάτυνση των δασικών δρόμων και η 

διάνοιξη νέων εξυπηρετούν ανάγκες δασοπροστασίας και πυρασφάλειας. Αυτά 

όμως αντίθετα, ενώ δεν εξυπηρετούν καμία τέτοια ανάγκη, αυξάνουν 

κατακόρυφα τους κινδύνους εκδήλωσης πυρκαγιάς ακόμη και στον πυρήνα 

της προστατευτέας περιοχής.  

γ) Απόρριψη μπαζών, σκουπιδιών: Η ελεύθερη προσπέλαση κάθε οχήματος 

σε όλο το δασικό οδικό δίκτυο έχει μετατρέψει την προστατευτέα περιοχή σε 

χώρο εναπόθεσης μπαζών και απορριμμάτων. Με το υφιστάμενο νομικό 

καθεστώς δεν μπορούν να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα ανάσχεσης του 

προβλήματος, το οποίο εκτός από την αισθητική και περιβαλλοντική 

υποβάθμιση, προκαλεί σώρευση εύφλεκτων υλικών και διαρκή κίνδυνο 

εκδήλωσης πυρκαγιών.   
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δ) Κεραίες: Σε όλη την έκταση του ορεινού όγκου έχουν εγκατασταθεί 

αυθαίρετα κεραίες ραδιοφωνικών σταθμών και εταιρειών κινητής τηλεφωνίας  

με αποτέλεσμα την μεγάλη περιβαλλοντική και αισθητική υποβάθμιση του 

τοπίου και των οικολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής. Ο ν. 2742/99 

(άρθρο 21 παρ. ΙΙ στ. 6 στ΄) όχι μόνο τους έδωσε τη δυνατότητα να 

«νομιμοποιηθούν» αλλά επιπλέον χωροθέτησε την εγκατάσταση κεραιών 

τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνίας και τηλεόρασης «κατά προτίμηση στη Ζώνη 

Α», δηλαδή αυτήν που περιλαμβάνει το κεντρικό τμήμα της προστατευτέας 

περιοχής, την οποία κατά τα λοιπά χαρακτήρισε ως περιοχή απόλυτης 

προστασίας και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος, χωρίς βέβαια να 

προσδίδει στις έννοιες αυτές κανένα νομικό και ειδικό περιεχόμενο 

(προστασία τίνος αντικειμένου, από τι και για ποιο σκοπό). Έτσι, η Ζώνη Α 

παραμένει πεδίο «νόμιμης» εγκατάστασης κεραιών και, καθώς το καθεστώς 

παραμονής τους στην Πάρνηθα και τον Υμηττό καθίσταται αβέβαιο, είναι 

πολύ πιθανό το Αιγάλεω – Ποικίλο, ως μη προστατευόμενες περιοχές της 

φύσης, να γίνουν αποδέκτες του μεγαλύτερου αριθμού κεραιών του 

λεκανοπεδίου και μάλιστα με τρόπο άναρχο. Η εγκατάσταση και λειτουργία 

των κεραιών στην προστατευτέα περιοχή συνεπάγεται και κυκλοφοριακή 

επιβάρυνση του οικοσυστήματος αφού το δασικό οδικό δίκτυο που 

κατασκευάστηκε αρχικά για την εξυπηρέτηση των αναγκών αναδάσωσης 

σήμερα, αφού επεκτάθηκε, χρησιμοποιείται και για τη λειτουργία και φύλαξη 

των κεραιών (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αρκετές από τις κεραίες αν και βρίσκονται εκτός λειτουργίας 

και έχουν εγκαταλειφτεί από τους ιδιοκτήτες τους, δεν έχουν απομακρυνθεί και «ρυπαίνουν» 

άνευ λόγου τις κορυφογραμμές).  

ε) Λαθροθηρία: Μεγάλο τμήμα της προστατευτέας περιοχής αποτελεί μόνιμο 

καταφύγιο θηραμάτων από το έτος 1976. Έτσι, στο βουνό υπάρχει ένας 

μεγάλος αριθμός από πέρδικες και λαγούς. Η ίδια περιοχή όμως αποτελεί και 

πεδίο εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων με συνοδό την αυξημένη κυκλοφορία 
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αυτοκινήτων στους δασικούς δρόμους ιδιαίτερα ορισμένες περιόδους. Η 

δραστηριότητα αυτή είναι οχλούσα για την χλωρίδα και πανίδα της περιοχής, 

όμως η σοβαρότερη παράμετρός της είναι η λαθροθηρία που ασκείται με 

πρόσχημα την εκγύμναση των σκύλων. Πάντως πρέπει να σημειωθούν: α) ότι 

η λαθροθηρία δεν αποτελεί δραστηριότητα της πλειοψηφίας των κυνηγών που 

ανεβαίνουν στα βουνό για την εκγύμναση των σκυλιών τους, β) ο μεγάλος 

αριθμός κυνηγών στο βουνό αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα σε επίδοξους 

εμπρηστές, γ) ότι πολλοί κυνηγοί ασχολούνται εθελοντικά με την 

πυροπροστασία του βουνού. 

στ) Στρατόπεδα: Στρατόπεδο Καραϊσκάκη (Χαϊδάρι). Καταλαμβάνει έκταση 

3.200- στρεμμάτων, από τα οποία 2.800- στρ. στις πλαγιές του Ποικίλου 

Όρους. Η επί πολλά έτη λειτουργία πεδίου βολής, που στο παρελθόν 

περιελάμβανε ρίψη χειροβομβίδων και όλμων, έχει τεράστιες επιπτώσεις 

υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος σε μεγάλη έκταση του Ποικίλου που 

εκτείνεται από το ύψος του σημερινού θεάτρου Φοίνικα έως τα Δ όρια του 

στρατοπέδου. Οι επιπτώσεις αυτές στη συγκεκριμένη περιοχή, σε σχέση με 

την υπόλοιπη έκταση του Ποικίλου, είναι εμφανείς. Εκτός της διαρκούς 

όχλησης από τις συνεχείς ασκήσεις σκοποβολής στα διάφορα είδη πανίδας, τα 

οποία  έχουν απομακρυνθεί από την περιοχή, η φυσική βλάστηση εμφανίζει 

σαφή δείγματα υποχώρησης σε όλη την ανωτέρω έκταση (κυρίως αυτή που 

καταλαμβάνει πλαγιές του βουνού), η οποία, ως στρατιωτική, δεν μπορεί να 

δεχθεί επεμβάσεις προστασίας και οικολογικής διαχείρισης.  

ζ) Κίνδυνοι πυρκαγιών: Το ελεύθερα προσβάσιμο πυκνό δασικό δίκτυο, η 

εναπόθεση εύφλεκτων απορριμμάτων και ειδών οικιακής χρήσης,  η σώρευση 

καύσιμης δασικής ύλης στους υπορόφους των δασών της χαλεπίου πεύκης, η 

έλλειψη δασοκομίας, οι παραλείψεις των φορέων διαχείρισης για καθαρισμό 

των ξερών χόρτων στην περιφέρεια της προστατευτέας περιοχής, στα όριά 

της με τον οικιστικό ιστό, κατά μήκος του εθνικού, υπερτοπικού και τοπικού 
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οδικού δικτύου, η γειτνίαση του βουνού με αστικές πυκνοδομημένες περιοχές, 

η άσκηση βιοτεχνικών, βιομηχανικών δραστηριοτήτων στην Α. περιφέρειά 

του, οι εγκαταστάσεις δεξαμενών πετρελαιοειδών, οι βλέψεις 

εμπορευματοποίησης της δημόσιας δασικής έκτασης, κ.α. αποτελούν μόνιμους 

κινδύνους και θέτουν την προστατευτέα περιοχή υπό την συνεχή απειλή 

πυρκαγιάς. Ήδη, κατά τόπους, στα όρια με τον οικιστικό ιστό έχουν 

εκδηλωθεί μέσα στον Ιούνιο 2010, αρκετές πυρκαγιές από εμπρησμούς που 

ευτυχώς κατασβέστηκαν σχετικά έγκαιρα. Είναι αναγκαίο να υπογραμμισθεί 

ότι τυχόν πυρκαγιά στα αυτοφυή δάση της χαλεπίου πεύκης θα είναι σχεδόν 

αδύνατο να κατασβεσθεί, και θα οδηγήσει στην ολοκληρωτική καταστροφή του 

οικοσυστήματος, μαζί και στην περαιτέρω απότομη περαιτέρω υποβάθμιση 

του περιβάλλοντος και του κλίματος του Λεκανοπεδίου της Αθήνας.      

η) Βόσκηση: Στην περιφέρεια του βουνού βρίσκονται εγκατεστημένα  

ποιμνιοστάσια που συνεχίζουν να λειτουργούν παρά την ισχύουσα απαγόρευση 

της βόσκησης. Τα γιδοπρόβατα συνεχίζουν να ανεβαίνουν έως και τις 

κορυφογραμμές του βουνού καταστρέφοντας τα νεαρά αυτοφυή δενδρύλλια. 

Έτσι, αποτελούν σήμερα τον πιο σοβαρό ανασχετικό παράγοντα της φυσικής 

αναβλάστησης του δάσους. Οι βοσκοί παραβιάζουν ακόμη και τις περιφράξεις 

του Διομήδειου Βοτανικού Κήπου για να βόσκουν τα αιγοπρόβατά τους μέσα 

σε αυτόν με αποτέλεσμα συνεχείς κλήσεις και καταγγελίες στις αρμόδιες 

αρχές από τη Διοίκηση του Ιδρύματος με άγνωστα αποτελέσματα. 

θ) Μη αποκατάσταση ΧΑΔΑ Σχιστού:  Παρ’ όλο που η χωματερή σταμάτησε 

να λειτουργεί το 2003 και το 2004 ξεκίνησαν τα έργα αποκατάστασής της, 

από τα 125 στρέμματα που έχουν καλυφθεί με φωσφογύψο έχουν εξυγιανθεί 

με χρηματοδότηση του ΥΠΕΧΩΔΕ μόνο 50 στρέμματα ενώ υπολείπεται η 

αποκατάσταση 75 στρεμμάτων. Επειδή ο φωσφογύψος δεν μπορεί να 

απομακρυνθεί, το ραδιενεργό υλικό καλύφθηκε με ειδικές μεμβράνες και στη 

συνέχεια επιστρώθηκε με χώμα. Τα απόβλητα αυτά παρουσιάζουν αυξημένη 
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φυσική ραδιενέργεια, λόγω του ότι ο φωσφογύψος συγκεντρώνει υψηλά 

ποσοστά Ραδίου-226 (Ra-226). Σύμφωνα με την «Ελληνική Επιτροπή 

Ατομικής Ενέργειας» (ΕΕΑΕ), που διενήργησε δειγματοληπτικούς ελέγχους, 

οι συγκεντρώσεις Ra-226 στις εναποθέσεις φωσφογύψου είναι αυξημένες και 

κυμαίνονται από 580 έως 1180 Bq/kg, ενώ οι τυπικές συγκεντρώσεις στα 

ελληνικά εδάφη κυμαίνονται από 15 έως 100 Bq/kg. 

 

    8. Υφιστάμενες δραστηριότητες ομάδων και ατόμων 

   Το Αιγάλεω - Ποικίλο αποτελεί πεδίο ήπιων και συμβατών με τα ιδιαίτερα 

οικολογικά χαρακτηριστικά του δραστηριοτήτων όπως περίπατο στους 

δασικούς δρόμους, ορεινή πεζοπορία στο εκτεταμένο δίκτυο μονοπατιών που 

υπάρχει σε όλο τον ορεινό όγκο, ποδηλασία στους δασικούς δρόμους και 

μονοπάτια, αναρρίχηση στις φυσικές πίστες (κάθετους ασβεστόλιθους) που 

βρίσκονται στο φαράγγι Ζαστάνι (έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη αναρριχητική 

πίστα με περισσότερες από 50 διαδρομές) και σε άλλες θέσεις (Χαιδάρι κ.α.), 

συνδυασμός των δραστηριοτήτων αυτών με προσέγγιση σε σημεία θέασης 

προς το λεκανοπέδιο της Αθήνας, το Θριάσιο πεδίο, τη Σαλαμίνα, τον κόλπο 

της Ελευσίνας κ.α. Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο διοργανώνονται στο 

Ποικίλο ποδηλατικοί αγώνες με mountain – bike και αγώνας δρόμου κατά 

μήκος των δασικών δρόμων (Α.Ο. Απόλλων).  

    Σε σχετικά περιορισμένη έκταση υπάρχει εναπόθεση κυψελών που είναι 

παραδοσιακή ασχολία και συμβατή με το σύστημα. 

    Γύρω από το βουνό δεν υφίστανται ενεργές γεωργικές χρήσεις. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις, ιδίως στη ΝΔ πλευρά του Ποικίλου, υπάρχουν 

περιφραγμένες εκτάσεις με νεαρά ελαιόδενδρα κ.α., το ιδιοκτησιακό 

καθεστώς των οποίων πρέπει να διερευνηθεί. Το ίδιο ισχύει και για 

διάσπαρτες βιοτεχνικές και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται 

εκατέρωθεν της περιφερειακής λεωφόρου Αιγάλεω.  
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 9. Τα μονοπάτια του βουνού 

   Το βουνό διατρέχεται από μεγάλο αριθμό μονοπατιών τα οποία αφού 

καθαρισθούν και σηματοδοτηθούν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ήπιες έως 

μέτρια δύσκολες πεζοπορικές διαδρομές. Ορισμένα από τα μονοπάτια αυτά 

καταγράφονται στους χάρτες της Αττικής του Kaoupert (PYRGOS 1883) 

αλλά και σε χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού. Διακρίνονται σε 

τέσσερεις κατηγορίες: 1) παληά μονοπάτια που βρίσκονται ακόμη σε χρήση, 2) 

νέα μονοπάτια που χωρίς να οδηγούν σε ορισμένο προορισμό διατρέχουν 

ενδιαφέρουσες περιοχές θέασης και βλάστησης ή τις προσεγγίζουν, 3) παληά 

μονοπάτια που εξυπηρετούσαν τους οικισμούς, τις εγκαταστάσεις και τις 

καλλιέργειες του βουνού σε άγνωστους παρελθόντες χρόνους των οποίων 

σώζονται τμήματα, ενώ εν μέρει έχουν κλείσει από τη βλάστηση ή 

καταστραφεί από μετατοπίσεις του εδάφους ή τεχνικά έργα και 4) διαδρομές 
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– περάσματα (ασαφή μονοπάτια) που διατρέχουν απόκρημνες και άγριες αλλά 

συγχρόνως και υψηλής αισθητικής περιοχές του βουνού. 

Όλα τα μονοπάτια εξάλλου διέρχονται από περιοχές όπου, ανάλογα με την 

εποχή, συναντώνται ενδιαφέροντα έως σπάνια και προστατευόμενα είδη 

χλωρίδας και πανίδας.  

Μέσω αυτών μπορούν να σχεδιαστούν ολιγόωρες ή και πολύωρες 

πεζοπορικές διαδρομές είτε με επιστροφή στο σημείο εκκίνησης είτε με 

διασχίσεις του βουνού από το λεκανοπέδιο της Αθήνας στο Θριάσιο ή ακόμη 

και από κάποιον δήμο (π.χ. Καματερό) σε άλλον (π.χ. Περιστέρι ή Χαϊδάρι). 

Όλες οι εποχές προσφέρονται, εκτός από τους ζεστούς μήνες του 

καλοκαιριού.     

   10. Συμπεράσματα με βάση τα οικολογικά χαρακτηριστικά του βουνού    

    Παρά τις κακοποιήσεις, τις επεμβάσεις, τον περιορισμό της έκτασής τους, 

την απομόνωσή τους, τις συνεχείς έντονες πιέσεις που δέχονται, το Αιγάλεω 

- Ποικίλο και η λίμνη Κουμουνδούρου διατηρούν ένα δυναμικό και 

εξελισσόμενο οικοσύστημα, με χαρακτηριστικά τη βιοποικιλότητα, την 

εσωτερική αλληλεπίδραση και ισορροπία των ειδών. Ο μεγάλος αριθμός 

σπάνιων, ενδημικών ή/και προστατευόμενων ειδών χλωρίδας και πανίδας, 

καθώς και οι προστατευτέοι τύποι οικοτόπων της περιοχής, αφού ληφθούν 

υπόψη και τα αρχαιολογικά – ιστορικά – πολιτισμικά στοιχεία της περιοχής, 

καθώς και η θέση του οικοσυστήματος μεταξύ δύο επιβαρυμένων 

περιβαλλοντικά περιοχών (λεκανοπεδίου Αθήνας και Θριάσιο Πεδίο), 

καθιστούν αναγκαία την άμεση λήψη ουσιαστικών μέτρων περιβαλλοντικής 

προστασίας της περιοχής.       

         

    IV. ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ  

    Τα προπαρατιθέμενα στοιχεία και χαρακτηριστικά του Αιγάλεω – 

Ποικίλου και της λίμνης Κουμουνδούρου, συνοδευόμενα από τα παραρτήματα 
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της πρότασης, τεκμηριώνουν επαρκώς το αίτημα για την υπαγωγή του βουνού 

στο καθεστώς νομικής προστασίας του ν. 1650/86 με τον χαρακτηρισμό του, 

από το νέο ΡΣΑ, ως περιοχής προστασίας της φύσης (αντί του 

χαρακτηρισμού «ενιαίο πάρκο αναψυχής» που προέβλεπε το προηγούμενο 

σχέδιο ΡΣΑ με τους οποίους είμαστε ριζικά αντίθετοι). Η υπαγωγή αυτή 

μάλιστα επιβάλλεται ως υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις επιταγές του 

Ελληνικού Συντάγματος (άρθρο 24), του ν. 1650/86 (άρθρα 18 επ.), της 

Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και 

της άγριας πανίδας και χλωρίδας, της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ για τη 

διατήρηση των άγριων πτηνών, της σύμβασης της Βέρνης για τη διατήρηση 

της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης (ν. 

1335/1983), της σύμβασης CITES για το διεθνές εμπόριο αγρίων ειδών 

πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (ν. 2055/92), της 

σύμβασης του Ρίο για την βιοποικιλότητα (απόφαση 93/626/ΕΟΚ της 25-10-

1993), της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το τοπίο (ν. 3827/2010).    

    Περαιτέρω η επόμενη αξιολόγηση του ισχύοντος νομικού καθεστώτος και 

της διαχείρισης που ασκείται με βάση αυτό στη περιοχή, γίνεται σε διαρκή 

αντιστοίχιση με τα προεκτιθέμενα χαρακτηριστικά του οικοσυστήματος και 

προβάλλει την ανεπάρκεια έως αστοχία των υφιστάμενων ρυθμίσεων, ώστε 

να τεκμηριώνεται και από την άποψη αυτή η άμεση ανάγκη λήψης αυστηρών 

μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας της περιοχής. 

  Το οικοσύστημα του βουνού φιλοξενεί πάνω από 750 είδη χλωρίδας με 79 

από αυτά ενδημικά, σπάνια, η/και προστατευόμενα. Από αυτά 40 είδη είναι 

προστατευτέα, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή ευρωπαϊκές και 

διεθνείς συνθήκες. Δέκαέξι (16) από αυτά προστατεύονται με το π.δ. 67/81, 

ένα (1) περιλαμβάνεται και στο παράρτημα IV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, δύο 

(2) και στο παράρτημα Ι της σύμβασης της Βέρνης. Στο βουνό έχουν 
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καταγραφεί 23 είδη ορχιδεών που προστατεύονται από τη σύμβαση CITES. 

Έχουν καταγραφεί, μέχρι σήμερα, 20 είδη πουλιών που περιλαμβάνονται στο 

παράρτημα Ι της κοινοτικής οδηγίας 79/409-85/411/ΕΟΚ και 79 που 

αναφέρονται στο προσάρτημα ΙΙ της σύμβασης της Βέρνης. Έχουν 

καταγραφεί, μέχρι σήμερα, 37 είδη πεταλούδων, 4 από τα οποία 

προστατεύονται με το π.δ. 67/81 και 1 περιλαμβάνεται και στο παράρτημα IV 

της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Έχουν καταγραφεί, μέχρι σήμερα, 12 είδη 

θηλαστικών, από τα οποία το ένα περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV της 

Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και πέντε προστατεύονται με το π.δ. 67/81. Έχουν 

καταγραφεί, μέχρι σήμερα, δεκαέξι είδη ερπετών από τα οποία δύο 

περιλαμβάνονται στα παραρτήματα II και IV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και 14 

προστατεύονται με το π.δ. 67/81. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί τέσσερα 

είδη αμφιβίων δύο από τα οποία περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV της 

Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και στο π.δ. 67/81. Η λίμνη Ρειτών (Κουμουνδούρου) 

αναδεικνύεται σε σημαντικό υγροβιότοπο για τα πουλιά της Αττικής και όχι 

μόνο. Το 2009 καταγράφηκαν σ’ αυτήν 38 είδη πουλιών, από τα οποία πέντε 

είδη περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ. 

    Το οικοσύστημα της περιοχής έχει τα χαρακτηριστικά της απομόνωσης και 

ευαίσθητης ισορροπίας, εξαιτίας της θέσης του δε μεταξύ πυκνού αστικού 

ιστού, βιομηχανικών περιοχών και υπερτοπικών οδικών δικτύων, είναι 

αποδέκτης ρύπων και ισχυρών πιέσεων περαιτέρω περιορισμού και  

υποβάθμισης. Η γειτνίασή του με τις ίδιες περιοχές χρήσεων το εκθέτει σε 

συνεχείς κινδύνους περιβαλλοντικής καταστροφής. 

    Η υπαγωγή του σε αυστηρό νομικό καθεστώς περιβαλλοντικής προστασίας 

και μάλιστα στις διατάξεις των άρθρων 18-21 του ν. 1650/86 επιβάλλεται 

από λόγους ιστορικούς, πολιτισμικούς, αισθητικούς, προστασίας της 

βιοποικιλότητάς του, της φύσης του και του τοπίου του, ως βιότοπου 
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σπάνιων ή/και απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών αυτοφυούς χλωρίδας και 

άγριας πανίδας. Επίσης επιβάλλεται σε εφαρμογή του Σ. και της Ελληνικής 

Νομοθεσίας για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και σε 

εφαρμογή των Οδηγιών της Ε.Ε. και των διεθνών συμβάσεων στις οποίες 

έχει προσχωρήσει η χώρα μας για την προστασία των φυσικών οικοτόπων, 

της άγριας χλωρίδας και πανίδας, των άγριων πουλιών και της Ευρωπαϊκής 

Σύμβασης του Τοπίου. 

    Για τους ίδιους λόγους επιβάλλεται η κίνηση της διαδικασίας για την 

ένταξη της περιοχής στο δίκτυο Natura, επιπλέον δε και για λόγους 

αντιστάθμισης των περιβαλλοντικών καταστροφών της Αττικής από τις 

πυρκαγιές των τελευταίων ετών και της εξ αιτίας αυτών συντελεσθείσας 

μεγάλης υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος.     

 

 
Πρασινοκέφαλες πάπιες στη λίμνη Κουμουνδούρου 
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    1. Ιστορική αναδρομή: 

   Με την 108424/13.9.1934 απόφαση Υπουργού Γεωργίας "περί κηρύξεως 

αναδασωτέας της περιοχής του Λεκανοπεδίου Αττικής" που δημοσιεύτηκε 

στο 132/1934 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄, το σύνολο της έκτασης του βουνού 

κηρύχθηκε αναδασωτέο.   

    Με τις 25638/23-11-68 και 25638/27-3-1969 αποφάσεις του 

Υφυπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως «Περί κηρύξεως ορέων Υμηττού, 

Πεντελικού, Πάρνηθας, Κορυδαλλού και Αιγάλεω ως τόπων χρηζόντων 

ειδικής προστασίας» κηρύχθηκε ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, 

διεπόμενο από το ν. 1469/1950, «χάριν της διατηρήσεως και προστασίας του 

χαρακτήρος αυτών εκ της ασυδότου λατομήσεως και ατάκτου οικοδομήσεως" 

(ΦΕΚ 669 Β/68 και 236 Β/69).  

    Με την 34649/1753/6-5-1976 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας 

ιδρύθηκε μόνιμο καταφύγιο θηραμάτων "εις την θέσιν Δημόσιον Δάσος 

Αιγάλεω, περιοχής Καματερού, Πετρουπόλεως, Περιστερίου και Χαϊδαρίου 

επί εκτάσεως 27.000- περίπου στρεμμάτων", "προς προστασίαν, ανάπτυξιν, 

αναπαραγωγήν και εκμετάλλευσιν του θηραματικού πλούτου και της αγρίας 

πανίδος εν γένει" διεπόμενο από τις διατάξεις του ν.δ. 86/1969 και του ν. 

177/1975. 

    Μετά την ισχύ του 1650/86, το όρος Ποικίλο – Αιγάλεω δεν υπήχθη στις 

διατάξεις του παρ’ όλο που αυτό προβλέπονταν με τη ρητή προς τούτο 

διάταξη του άρθρου 31 παρ. 9 του ν. αυτού, σύμφωνα με την οποία: "Από την 

έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ό,τι έχει κηρυχθεί και προστατεύεται ως 

εθνικός δρυμός ... ή ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 1469/1950, εντάσσεται με π.δ. που εκδίδεται ύστερα από 

πρόταση των Υπουργών Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 

Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, στις 

κατηγορίες του άρθρ. 18 παρ. 3 σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρ. 19. Με το 
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ίδιο ή με όμοιο π.δ/γμα καθορίζονται ή υιοθετούνται οι αναγκαίοι για την 

προστασία του γενικοί όροι, περιορισμοί και απαγορεύσεις καθώς και οι 

λοιπές ρυθμίσεις που προβλέπονται στο άρθρ. 21 παρ 2». 

    Σύμφωνα δε με τη διάταξη της παρ. 10 του ίδιου ως άνω άρθρου: 

«Εωσότου εκδοθεί το π.δ/γμα της προηγούμενης παρ. 9 και οι οικείοι 

κανονισμοί λειτουργίας ή κανονισμοί λειτουργίας και διαχείρισης που 

προβλέπονται στο άρθρο 18 παρ. 5, τα αντικείμενα προστασίας της παρ. 9 

εξακολουθούν να διέπονται από τις προστατευτικές διατάξεις του άρθρου 6 

του Ν.Δ. 996/1971 ή του Νομ. 1469/1950 κατά περίπτωση". 

    Με Δασική Απαγορευτική Διάταξη του Δασαρχείου Αιγάλεω, η ισχύς της 

οποίας λήγει την 31-12-2011, έχει απαγορευθεί η βόσκηση, η εκχέρσωση, η 

ρητίνευση, η κοπή δένδρων, θάμνων, κλαδιών, ανθέων, η λατόμευση, η 

χωματοληψία και απόθεση μπαζών, σε έκταση 32.000- στρεμμάτων περίπου. 

  

    2. Το άρθρο 21 ν. 2742/99       

    Με το άρθρο 21 του ν. 2742/1999 υπό τον τίτλο «Καθορισμός ορίων 

ζωνών προστασίας του Όρους Αιγάλεω, καθώς και των χρήσεων και όρων 

δόμησης σε αυτές - Καθορισμός ειδικών χρήσεων και όρων δόμησης ζωνών 

στην περιφέρεια του ορεινού όγκου»  καθορίσθηκαν «τα όρια, οι χρήσεις γης 

και οι όροι δόμησης του Όρους Αιγάλεω».  

    Ειδικότερα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού οριοθετήθηκε η εκτός 

σχεδίου περιοχή των Δήμων Περάματος, Κερατσινίου, Νίκαιας, Κορυδαλλού, 

Αγίας Βαρβάρας Χαϊδαρίου, Περιστερίου, Πετρουπόλεως, Νέων Λιοσίων, 

Καματερού, Άνω Λιοσίων, Φυλής, Ασπροπύργου, και ορίσθηκαν εντός αυτής 

ζώνες χρήσεων γης (οκτώ Ζώνες και Υποζώνες) καθώς και όροι δόμησης. 

Επίσης ορίσθηκαν έξι Ζώνες ειδικών χρήσεων και όρων δόμησης στην 

περιφέρεια του ορεινού όγκου. Οι κυριότερες ρυθμίσεις είναι οι εξής: 
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    Στη Ζώνη Α, που χαρακτηρίζεται άστοχα ως «περιοχή απόλυτης 

προστασίας και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος» επιτρέπονται: 

υπαίθρια ή ημιυπαίθρια καθιστικά, έργα κοινής ωφέλειας, έργα τεχνικής 

υποδομής, «δηλαδή έργα και εγκαταστάσεις ενέργειας (Δ.Ε.Η. - Δ.ΕΠ.Α.), 

τηλεπικοινωνιών (Ο.Τ.Ε.), ύδρευσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. - Δήμοι), μεταφορών 

(Ο.Σ.Ε., οδικά έργα), πεζοδρομήσεις και οι απαραίτητες για την εξυπηρέτηση 

του κοινού εγκαταστάσεις υγιεινής», υπόγειες υδατοδεξαμενές και υπόγεια 

αντλιοστάσια για την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων. Κατά προτίμηση στη 

Ζώνη Α επιτρέπονται εγκαταστάσεις κεραιών τηλεπικοινωνιών, 

ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Στην πρώην χωματερή Σχιστού, που εμπίπτει 

στη ζώνη Α, επιτρέπονται και εγκαταστάσεις αναψυχής - αθλητισμού.   

    Στη Ζώνη Β,  που χαρακτηρίζεται ως περιοχή περιαστικού πάρκου, 

επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων αναψυκτηρίων, καφενείων, εστιατορίων, 

πολιτιστικών χρήσεων, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και μικρών αθλητικών 

εγκαταστάσεων. Επιπλέον επιτρέπονται και όλες οι εγκαταστάσεις που 

επιτρέπονται και στη Ζώνη Α (έργα τεχνικής υποδομής, ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, ΟΤΕ, 

οδικά έργα, κεραίες κλπ) όπως και χώροι στάθμευσης φορτηγών 

αυτοκινήτων. Από την πλευρά του Ποικίλου στη Ζώνη Β περιλαμβάνονται οι 

περιοχές του θεάτρου Φοίνικα και παλιών πεδίων βολής (όπου εκδηλώθηκαν 

και 3 πυρκαγιές τον Ιούνιο 2010), το ανενεργό λατομείο Μαλατέστα, 

ευρύτερη περιοχή γύρω από τις αθλητικές εγκαταστάσεις Πετρούπολης 

(λατομείο Γρηγορίου), η περιοχή του θεάτρου Πέτρας, η περιοχή του άλσους 

Καματερού, περιοχή στην θέση όπου θα κατασκευάζονταν το Ολυμπιακό 

Σκοπευτήριο στο κέντρο του βουνού. Από την πλευρά του Αιγάλεω στην ίδια 

Ζώνη περιλαμβάνονται περιοχή Β. του δήμου Αγ. Βαρβάρας, η περιοχή 

λατομείων του δήμου Κορυδαλλού, περιοχή του δήμου Νίκαιας (τέρμα Αγγ. 

Σικελιανού) και περιοχή στο δήμο Περάματος Δ. της Λ. Σχιστού.   
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    Στη Ζώνη Γ, που χαρακτηρίζεται περιοχή γεωργικής χρήσης, επιτρέπεται 

η ανέγερση γεωργικών αποθηκών και αντλιοστασίων. Επιπλέον επιτρέπονται 

και όλες οι εγκαταστάσεις που επιτρέπονται και στις Ζώνες Α και Β (έργα 

τεχνικής υποδομής, ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, ΟΤΕ, οδικά έργα, κεραίες κλπ) όπως και 

χώροι στάθμευσης φορτηγών αυτοκινήτων. Η Ζώνη Γ βρίσκεται στη ΒΔ 

απόληξη του Ποικίλου όπου και αυθαίρετη δόμηση. 

    Στη Ζώνη Δ, που χαρακτηρίζεται ως περιοχή του περιαστικού πάρκου 

της Βορειοδυτικής Πύλης της Αθήνας, επιτρέπεται η ανέγερση 

αναψυκτηρίων, καφενείων, εστιατορίων, μικρών αθλητικών εγκαταστάσεων, 

κτιρίων πολιτιστικών χρήσεων και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς και 

εγκαταστάσεις ζωολογικού κήπου. Επίσης επιτρέπονται οι διαμορφώσεις του 

χώρου με αισθητικές επεμβάσεις, που διευκολύνουν τη δημιουργία αδιάκοπης 

πορείας σύνδεσης του αστικού χώρου του Λεκανοπεδίου με το Ποικίλο Όρος 

και στη συνέχεια με την Πάρνηθα. Επιπλέον επιτρέπονται και όλες οι 

εγκαταστάσεις που επιτρέπονται και στις Ζώνες Α, Β, Γ (έργα τεχνικής 

υποδομής, ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, ΟΤΕ, οδικά έργα, κεραίες κλπ) όπως και χώροι 

στάθμευσης φορτηγών αυτοκινήτων. Στη Ζώνη Δ περιλαμβάνεται η ευρύτερη 

περιοχή στη θέση λατομείο Μουσαμά, η περιοχή των «αποκαταστημένων» 

λατομείων μεταξύ Πετρούπολης – Καματερού, και η περιοχή του άλσους Αγ. 

Δημητρίου στην Πετρούπολη.   

    Στη Ζώνη Ζ, που χαρακτηρίζεται ως περιοχή του περιαστικού πάρκου 

της Δυτικής Πύλης της Αθήνας, περιλαμβάνονται 3 υποζώνες: Στη Ζ1 

επιτρέπεται η ανέγερση περιπτέρων αναψυχής, περιπτέρων ιστορικής και 

περιβαλλοντικής ενημέρωσης για την περιοχή, καθώς και αναψυκτήρια. Η 

Ζώνη Ζ1 περιλαμβάνει την ευρύτερη περιοχή από τη λίμνη Κουμουνδούρου 

(συμπεριλαμβανομένης) το Ιερό της Αφαίας και συνεχίζει Α. του ομώνυμου 

οικισμού έως τα όρια σχεδίου του Δήμου Χαϊδαρίου. Από την άλλη πλευρά 

εκτείνεται από τη γέφυρα Σχιστού έως τη μονή Δαφνίου. Στη Ζ2 
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επιτρέπονται οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις. Η Ζ3 είναι η περιοχή 

του "Διομήδειου Βοτανικού Κήπου". Στις υποζώνες Ζ1 και Ζ2 επιπλέον 

επιτρέπονται και όλες οι εγκαταστάσεις που επιτρέπονται και στις Ζώνες Α, 

Β, Γ,Δ (έργα τεχνικής υποδομής, ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, ΟΤΕ, οδικά έργα, κεραίες 

κλπ) όπως και χώροι στάθμευσης φορτηγών αυτοκινήτων. 

   Σε όλες τις παραπάνω ζώνες ορίζονται οι εξής όροι δόμησης: Ελάχιστο 

εμβαδό οικοπέδου 20.000- τ.μ., μέγιστη επιφάνεια κτιρίου 200 τ.μ., ύψος 4 μ. 

(από την παρούσα αναφορά παραλείπονται οι επιμέρους όροι δόμησης, και οι 

ρυθμίσεις για μονές, Δημ. Στάδιο Αγ. Βαρβάρας, στρατόπεδα κ.α.).   

    Για τις χρήσεις, που απαριθμούνται στην παρ. ΙΙ περ. 6 του νόμου (έργα 

τεχνικής υποδομής, ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, ΟΤΕ, οδικά έργα, κεραίες κλπ) δεν 

τίθενται όροι δόμησης.  

    Περαιτέρω, οριοθετούνται 7 ζώνες ειδικών χρήσεων. Ζώνη Ε: ΧΥΤΑ Ανω 

Λιοσίων, Ζώνη Ε1: Νεκροταφείο Σχιστού, Ζώνη Ε2: Βιομηχανική περιοχή 

Σχιστού, Ζώνη Ε3: Σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων, Ζώνη Ε4: 

Εγκαταστάσεις ΔΕΠΑ, Ζώνη Η: Ήπια ανάπτυξη Α΄ κατοικίας σε Δήμους 

Κορυδαλλού και Νίκαιας, Ζώνη Η1: Α΄ κατοικία σε Δήμο Νίκαιας. 

    Για τους σκοπούς της παρούσας πρότασης είναι αξιοσημείωτες δύο επί 

μέρους ισχύουσες ρυθμίσεις: 

Α) Ανενεργά λατομεία: Για όσα βρίσκονται στη Ζώνη Α προβλέπεται η 

υποχρεωτική αποκατάστασή τους και αναδάσωση και για όσα βρίσκονται 

στις Ζώνες Β,Δ,Ζ1, προβλέπεται η μερική αποκατάσταση και χωροθέτηση 

των επιτρεπόμενων χρήσεων (αναψυκτήρια, εστιατόρια, πολιτιστικές - 

αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ).  

Β) ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων: Παρέχεται η δυνατότητα ανταλλαγής ίσων 

εκτάσεων μεταξύ Ζωνών Ε (ΧΥΤΑ) και Α που βρίσκονται εντός των 

ορίων Φυλής και Άνω Λιοσίων (παρ. IV εδ. 3).    
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Αυτό το μέλλον επιφυλάσσεται για το βουνό; 

 

    3. Διαχείριση: Το βουνό διαχειρίζεται στην μεγαλύτερή του έκταση το 

Δασαρχείο Αιγάλεω, ένα τμήμα του το Δασαρχείο Πάρνηθας (2.000- 

στρέμματα) και ένα τρίτο τμήμα του το Δασαρχείο Πειραιά, κυρίως ως 

δημόσιο δάσος, και σε επιμέρους περιπτώσεις ως δασική έκταση. Τα 

στρατόπεδα και οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις διέπονται από το δικό τους 

καθεστώς. Μέχρι το έτος 1999 η διαχείριση της προστατευτέας έκτασης 

διέπονταν αποκλειστικά από τις διατάξεις του Δασικού κώδικα και των 

λοιπών δασικών νόμων (ν. 998/79, ν. 1469/1950 κ.α.) ως τοπίου ιδιαίτερου 

φυσικού κάλλους (βλ. ανωτέρω). Μετά την υπαγωγή του βουνού στις 

ρυθμίσεις του άρθρου 21 ν. 2742/1999 καταρτίστηκε το 2003 μεταξύ 

Υπουργείου Γεωργίας και ΑΣΔΑ (Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής 

Αθήνας) η από 25-9-2003 προγραμματική σύμβαση «για τη μελέτη και 

κατασκευή δημοσίων δασοτεχνικών έργων δασικής αναψυχής, ανάδειξης και 

προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις 
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στο Ποικίλο Όρος – Όρος Αιγάλεω Δυτικής Αττικής». Η χρονική διάρκεια 

της σύμβασης αυτής, που ορίσθηκε για 5 έτη με δυνατότητα 2ετούς 

παράτασης, έληξε το 2008 και παρατάθηκε για δύο ακόμη έτη, με λήξη την 

25-9-2010. Η σύμβαση περιλαμβάνει την εκπόνηση μελετών οργάνωσης και 

τεχνικές μελέτες των έργων που θα εκτελεστούν καθώς επίσης και την 

εκτέλεση έργων στα οποία περιλαμβάνονται: κατασκευή-σήμανση δικτύου 

μονοπατιών, βελτίωση δασικού οδικού δικτύου, δημιουργία θέσεων θέας-

ανάπαυσης, αισθητική βελτίωση της βλάστησης και αναβάθμιση της 

αισθητικής του τοπίου, έργα υποδομής, σημάνσεις, δασοκομικοί χειρισμοί, 

αντιπυρική προστασία. Ως «εποπτεύουσα αρχή» ορίσθηκε η Δ/νση Δασών 

Δυτ. Αττικής.  

    4. Κριτική αξιολόγηση ισχύοντος νομικού καθεστώτος: Η 

προστατευτέα περιοχή από το 1934 έως το 1999 διέπονταν αποκλειστικά 

από τη δασική νομοθεσία που παρείχε τον αντίστοιχο βαθμό προστασίας. Η 

προστασία αυτή όμως δεν μπόρεσε να ανακόψει την επέκταση του αστικού 

ιστού από την πλευρά του λεκανοπεδίου, ούτε την κακοποίηση του βουνού 

από τη λειτουργία πολύ μεγάλου αριθμού λατομείων, ούτε από άλλες 

υποβαθμιστικές επενέργειες. Ο χαρακτηρισμός του βουνού ως τοπίου 

ιδιαίτερου φυσικού κάλλους το 1969 ενίσχυσε την προστασία του, αλλά οι 

πιέσεις συνεχίστηκαν με συνέπεια τα φυσικά όρια του βουνού και της έκτασης 

των δασικών του εκτάσεων να συρρικνώνονται. Σήμερα, που ο αστικός ιστός 

έχει καταλάβει και τη μέση υψομετρική στάθμη του βουνού από Ανατολή, 

Βορρά και Νότο, από Δ εξαπλώνεται η βιομηχανική περιοχή του Θριάσιου και 

κατασκευάζεται η νέα σιδηροδρομική γραμμή Ικονίου-Ασπροπύργου, το 

οικοσύστημά του βρίσκεται σε κατάσταση εύθραυστης ισορροπίας. Είναι 

σοβαρή παράλειψη της πολιτείας που δεν το υπήγαγε μέχρι σήμερα στο νομικό 

καθεστώς προστασίας του ν. 1650/86 αν και αυτό προβλέπονταν ρητά από τη 
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διάταξη του άρθρου 31 παρ. 9 του ν. αυτού, ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού 

κάλλους. Οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2742/99, στις οποίες υπήχθηκε, 

αντί να αυξήσουν το βαθμό προστασίας του, διέρρηξαν και αυτόν που υπήρχε 

μέχρι τότε, με τον καθορισμό ζωνών, όχι περιβαλλοντικής προστασίας, αλλά 

χρήσεων γης και καθορισμό όρων δόμησης, επιτρέποντας την εγκατάσταση 

χρήσεων υψηλής όχλησης του οικοσυστήματος (κεραίες, ενέργεια, μεταφορές) 

κυρίως στον πυρήνα της προστατευτέας περιοχής. Οι ρυθμίσεις για τις ζώνες 

Β, Δ και Ζ1 τις χαρακτηρίζουν «περιαστικά πάρκα» με πλήθος 

επιτρεπόμενων βλαπτικών χρήσεων, διαχειριστικών επεμβάσεων και 

πρόβλεψη ανέγερσης κτιρίων που οδηγούν ευθέως στην καταστροφή του 

φυσικού περιβάλλοντος, την εξαφάνιση των βιοτόπων των προστατευόμενων 

ειδών πανίδας και χλωρίδας του οικοσυστήματος του βουνού και την 

αντικατάστασή του από ένα άλλο τεχνητό «φυσικό περιβάλλον» που θα 

αποτελεί τον περιβάλλοντα χώρο για  καφετέριες, αναψυκτήρια, εστιατόρια, 

γήπεδα, πάρκιγκ φορτηγών, ζωολογικό κήπο, δρόμους, εγκαταστάσεις 

ενέργειας κ.α. Ήδη αυξάνονται οι πιέσεις για την τροποποίηση του νόμου 

ώστε να διευρυνθούν οι επιτρεπόμενες χρήσεις (εκπαίδευση κλπ). Χωρίς να 

επεκταθούμε περισσότερο είναι πρόδηλο ότι το υφιστάμενο νομικό 

καθεστώς βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία με τα οικολογικά 

χαρακτηριστικά της προστατευτέας περιοχής και η διατήρησή του καθιστά 

άμεσο και επικείμενο τον κίνδυνο να προκληθούν στο οικοσύστημα 

ανεπανόρθωτες και μη αναστρέψιμες καταστροφές.               

 

   5. Κριτική αξιολόγηση διαχείρισης 

    Η διαχείριση που ασκείται είναι αντίστοιχη σε χαρακτηριστικά και  

κατεύθυνση με το υφιστάμενο νομικό καθεστώς. Αν δεν διαφυλάσσονταν ο 

ρόλος της Δ/νσης Δασών Δυτ. Αττικής ως εποπτεύουσας αρχής και δεν 

διατηρείτο ο χαρακτηρισμός της περιοχής ως δάσους, τότε η κατάσταση θα 
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ήταν ασφαλώς χειρότερη. Είναι πάντως άξιο να σημειωθεί ότι ο ρόλος της 

Δ/νσης Δασών στη διαχείριση της περιοχής με τις διατάξεις του άρθρου 21 

ν. 2742/1999 υποβαθμίζεται σε γνωμοδοτικό ενώ αυξάνονται οι πιέσεις και η 

δημιουργία επικοινωνιακού περιβάλλοντος για την αντικατάσταση των όρων 

χαρακτηρισμού του βουνού από «δάσος» και «δασική έκταση» σε «περιαστικό 

πάρκο» (βλ. και προηγούμενο σχέδιο ΡΣΑ) έτσι ώστε να αποδυναμωθεί έως 

να ακυρωθεί ο ρόλος της Δ/νσης Δασών στη διαχείριση της προστατευτέας 

περιοχής και κατά συνέπεια και η εφαρμογή σε αυτή των προστατευτικών 

διατάξεων της δασικής νομοθεσίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά χρονικό 

διάστημα λειτουργίας της προγραμματικής σύμβασης διαχείρισης της 

περιοχής, από το 2003 έως σήμερα, δεν έχει γίνει καμία κατασκευή-σήμανση 

δικτύου μονοπατιών, ούτε δασοκομικοί χειρισμοί (καταπολέμηση της κάμπιας 

των πεύκων, της βαμβακίασης που έχει προσβάλει τις αγριελιές και άλλα 

είδη, κλαδέματα και καθαρισμοί υπορόφων κλπ), ούτε έχουν ληφθεί 

προληπτικά μέτρα αντιπυρικής προστασίας (καθαρισμοί υπορόφων, 

αραιώσεις, απαγόρευση διέλευσης μηχανοκίνητων μέσων στους αδιέξοδους 

δασικούς δρόμους, αξιοποίηση εθελοντών στη φύλαξη κλπ, συνεχείς 

καθαρισμοί των ξερών χόρτων στις παρυφές της Ε.Ο., της περιφερειακής 

Αιγάλεω και της λ. Σχιστού), συνεχής απομάκρυνση των μπαζών -  

σκουπιδιών σε όλες τις θέσεις που προσεγγίζονται μέσω του πυκνού δασικού 

δικτύου κ.α.. Η εκπλήρωση της συμβατικής υποχρέωσης βελτίωσης του 

δασικού οδικού δικτύου, στην πράξη συνίσταται σε διαπλατύνσεις, 

εκχερσώσεις και μπαζώματα που καταστρέφουν το βιότοπο σπάνιων και 

προστατευόμενων ειδών χλωρίδας τα οποία κατά προτίμηση φύονται στα 

πρανή και τις άκρες των δασικών δρόμων όπως εκτέθηκε ήδη ανωτέρω, ενώ 

επιχειρείται η αναβάθμιση του δασικού οδικού δικτύου από την κατηγορία Γ 

σε Β.  Η εκπλήρωση της συμβατικής υποχρέωσης αισθητικής βελτίωσης της 

βλάστησης στην πράξη γίνεται με δενδροφυτεύσεις, χωρίς προηγούμενη 
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περιβαλλοντική μελέτη, με τις οποίες εισάγονται στο οικοσύστημα και ξενικά, 

προς την αυτοφυή βλάστηση, είδη. Στις δενδροφυτεύσεις αυτές συμμετέχουν 

πλέον, ως συνδιοργανωτές, για λόγους προβολής, και μεγάλες ιδιωτικές 

εταιρείες. Στα πλαίσια της ασκούμενης διαχείρισης η μεγαλύτερη έκταση της 

προστατευτέας περιοχής έχει γεμίσει από κατακείμενα λάστιχα ποτίσματος 

τα οποία, ενώ καμία πρακτική χρησιμότητα δεν προσφέρουν, υποβαθμίζουν 

αισθητικά το τοπίο, συνιστούν εύφλεκτη ύλη και προκαλούν κινδύνους 

ατυχήματος σε περιπατητές. Γενικά οι φορείς διαχείρισης δεν έχουν 

συντάξει, όπως όφειλαν, ολοκληρωμένες περιβαλλοντικές μελέτες για το 

οικοσύστημα της προστατευτέας περιοχής (οικότοποι, χλωρίδα και πανίδα) τα 

χαρακτηριστικά του οποίου αγνοούν.     

 

    V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

    Η περιοχή του όρους Αιγάλεω – Ποικίλου και η λίμνη Κουμουνδούρου, 

περιλαμβάνουν οικοσύστημα με οικότοπους, χλωρίδα και πανίδα, μεγάλης 

οικολογικής αξίας. Η χλωρίδα και πανίδα χαρακτηρίζονται από μεγάλη 

βιοποικιλότητα και μεγάλο αριθμό σπάνιων, ενδημικών ή/και 

προστατευόμενων ειδών από την Ελληνική νομοθεσία, τις οδηγίες της Ε.Ε. 

και τις διεθνείς συμβάσεις στις οποίες έχει προσχωρήσει η χώρα μας. Όπως 

ορίζουν δε οι νόμοι αυτοί και Οδηγίες, τα προστατευόμενα είδη χλωρίδας και 

πανίδας πρέπει να προστατεύονται μαζί με τους βιοτόπους τους.  

    Το Αιγάλεω – Ποικίλο και η λίμνη Κουμουνδούρου συνιστούν εξάλλου ένα 

απομονωμένο και εύθραυστο οικοσύστημα που βρίσκεται ανάμεσα σε 

υποβαθμισμένες και οχλούσες περιοχές (λεκανοπέδιο Αθήνας και Θριάσιο 

πεδίο). Διαχρονικά έχει υποστεί και συνεχίζει να υφίσταται μεγάλες 

υποβαθμιστικές ενέργειες και πιέσεις. Η έκταση τους έχει συρρικνωθεί σε 

επικίνδυνο βαθμό για τα όρια ανοχής του οικοσυστήματος. 
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    Η περιβαλλοντική, ιστορική, πολιτισμική και αισθητική αξία της περιοχής 

για τους κατοίκους της Αθήνας και του Θριασίου είναι αναντικατάστατη, αφού 

ληφθεί υπόψη και η ραγδαία υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος στην 

Αττική.  

    Παρ’ όλα αυτά η περιοχή δεν προστατεύεται αποτελεσματικά. Το νομικό 

καθεστώς που διέπει τη διαχείριση της περιοχής είναι αναντίστοιχο προς τα 

οικολογικά της χαρακτηριστικά.   

   Το ζήτημα υπαγωγής της περιοχής στις προστατευτικές διατάξεις των 

άρθρων 18-21 του ν. 1650/86 και των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ,  79/409/ΕΟΚ 

είναι άμεσο και επιτακτικό.  

     Η ύπαρξη της πιο πάνω βιοποικιλότητας και προστατευόμενων ειδών 

υπάγει, σύμφωνα με το π.δ. 67/81 άμεσα την περιοχή στις προστατευτικές 

διατάξεις του ν. 998/1979 περί προστασίας των δασών και των δασικών εν 

γένει εκτάσεων της Χώρας, μεταξύ των οποίων και αυτή του άρθρου 19 παρ. 

4 σύμφωνα με την οποία "Κατά τη διαχείριση των δασών και των δασικών 

εκτάσεων λαμβάνεται μέριμνα για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας σε όλα 

της τα επίπεδα (γενετική, ειδών, οικοσυστημάτων και τοπίου"). 

    Η ίδια περιοχή, ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σύμφωνα με τη 

διάταξη του άρθρου 31 παρ. 9 ν. 1650/86 πρέπει και για το λόγο αυτό να 

υπαχθεί σε καθεστώς προστασίας της φύσης. 

    Σύμφωνα με τα κριτήρια του νόμου αυτού (άρθρο 19): Ως περιοχές 

προστασίας της φύσης χαρακτηρίζονται εκτάσεις μεγάλης οικολογικής ή 

βιολογικής αξίας. Στις περιοχές αυτές προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον 

από κάθε δραστηριότητα ή επέμβαση που είναι δυνατό να μεταβάλει ή να 

αλλοιώσει τη φυσική κατάσταση, σύνθεση ή εξέλιξη τους. 

    Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 του ίδιου ν. τα είδη της αυτοφυούς 

χλωρίδας και της άγριας πανίδας προστατεύονται και διατηρούνται μαζί με τη 

βιοκοινότητα και το βιότοπο ή οικότοπο τους, ως βιογενετικά αποθέματα και 
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ως συστατικά στοιχεία των οικοσυστημάτων. Ιδιαίτερα προστατεύονται και 

διατηρούνται είδη που είναι σπάνια ή απειλούνται με εξαφάνιση, είδη των 

οποίων ο πληθυσμός, χωρίς να διατρέχει άμεσο κίνδυνο εξαφάνισης, 

εμφανίζει τάση μείωσης λόγω υποβάθμισης των βιοτόπων του είδους ή 

υπερεκμετάλλευσής του, καθώς και είδη που έχουν ιδιαίτερη οικολογική, 

επιστημονική, γενετική, παραδοσιακή ή οικονομική αξία. 

    Η προστατευτέα περιοχή, όπως προκύπτει και από τη γενόμενη 

τεκμηρίωση, καλύπτει πλήρως τα προαναφερόμενα κριτήρια του άρθρου 

19 ν. 1650/86, για την υπαγωγή της σε καθεστώς περιβαλλοντικής 

προστασίας. 

   Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 1 ο χαρακτηρισμός περιοχών 

ως προστασίας της φύσης γίνεται και σε εφαρμογή περιφερειακού 

χωροταξικού σχεδίου, όπως είναι το ΡΣΑ.  

    Για όλους τους προεκτιθέμενους λόγους τεκμηριώνεται πλήρως το αίτημα 

χαρακτηρισμού της περιοχής των ορέων Αιγάλεω – Ποικίλου και της λίμνης 

Κουμουνδούρου ως "Περιοχής προστασίας της φύσης, των 

οικοσυστημάτων, της πανίδας και χλωρίδας της", υπαγόμενης στις 

διατάξεις του ν. 1650/86 και των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ,  79/409-

85/411/ΕΟΚ, στα πλαίσια εκπόνησης του νέου σχεδίου ΡΣΑ της Αττικής. 

   Η προστατευτέα περιοχή είναι αποτυπωμένη στα 16 τοπογραφικά 

διαγράμματα (κλίμακα 1 :5.000) του ΟΡΣΑ που αναφέρονται στο άρθρο 21 

του ν. 2742/99 και περιλαμβάνει όλη την έκταση που εμφαίνεται σε αυτά και 

οριοθετείται γύρωθεν από την περιμετρική διακεκομμένη μαύρη γραμμή και το 

γράμμα Δ (-Δ-), επιπλέον δε πρέπει να συμπεριλάβει: Τις εκτάσεις που 

καταλαμβάνουν τα στρατόπεδα Ξηρογιάννη, ΚΕΒΟΠ, Αεροπορίας, Ναυτικού, 

την έκταση που καταλαμβάνουν το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, το 

Δρομοκαίτειο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, το Αττικό Νοσοκομείο, οι 



 85 

αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις των Δήμων σε εκτάσεις 

συνεχόμενες με την προστατευτέα περιοχή.  

    Για τη διαχείριση της προστατευτέας περιοχής και τη σύνδεσή της με τον 

αστικό ιστό προτείνεται η καθιέρωση δύο Ζωνών Α και Β, από τις οποίες η Α 

θα περιλαμβάνει ολόκληρη την έκταση αυτής, πλην των τμημάτων που θα 

ενταχθούν στη Ζώνη Β και η Β θα περιλαμβάνει τις υφιστάμενες νόμιμα 

χρήσεις (εγκαταστάσεις και υποδομές αθλητικών και πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων, αρχαιολογικούς χώρους, βοτανικό κήπο, χρήσεις 

στρατιωτικές, εγκαταστάσεις και υποδομές υγείας – περίθαλψης, 

νεκροταφεία).  

    Ζώνη Α: Σε όλη την έκτασή της πρέπει να επιτρέπονται μόνο ήπιες 

δραστηριότητες υπαίθριας δασικής αναψυχής, περιπάτου, πεζοπορίας, 

ορειβασίας, αναρρίχησης σε καθορισμένες πίστες, ορεινής ποδηλασίας στο 

υφιστάμενο δίκτυο δασικών δρόμων και μονοπατιών, διαμόρφωση θέσεων 

θέασης και παρακολούθησης της άγριας πτηνοπανίδας και περιβαλλοντική 

εκπαίδευση υπαίθρου. Ακόμη έργα αντιπυρικής προστασίας, δασοκομικής 

διαχείρισης, αναδασώσεων (σε προσδιορισμένες περιοχές), χάραξης, 

καθαρισμού και σηματοδότησης μονοπατιών και ποδηλατικών διαδρομών. 

Τέλος να επιτρέπονται έργα αποκατάστασης των ανενεργών λατομείων.  

    Η δασική αναψυχή θα διέπεται από τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 

66102/970/14-3-95 Υ.Α. (ΦΕΚ 170 τ. Β΄) εκτός των περιπτώσεων Δ΄5, 

Δ΄14 και Δ΄15 που δεν θα εφαρμόζονται. 

    Σε προσδιορισμένες περιοχές μπορεί να επιτρέπεται η εναπόθεση 

κυψελών ύστερα από άδεια του αρμόδιου δασαρχείου. 

    Ο προσδιορισμός των θέσεων αναψυχής και δραστηριοτήτων θα γίνεται 

από τον Φορέα Διαχείρισης της προστατευτέας περιοχής σε συνεργασία με το 
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αρμόδια Δασική Υπηρεσία. Η οργάνωση και λειτουργία τους θα διέπεται από 

τον οικείο Κανονισμό Λειτουργίας. 

    Οποιαδήποτε εργασία θα πρέπει να γίνεται με τρόπο που να μην θίγει το 

περιβάλλον και την αυτοφυή χλωρίδα. 

    Οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, οι δασικές αστυνομικές ρυθμιστικές 

διατάξεις, καθώς και η Υ.Α. 34649/1753/24-5-1976 (ΦΕΚ 683 Τ. Β΄) «περί 

ιδρύσεως μονίμου καταφυγίου θηραμάτων» πρέπει να διατηρηθούν. 

    Με το π.δ. που θα εκδοθεί για την προστατευτέα περιοχή μπορούν να 

προβλέπονται και μέτρα ανάδειξης – ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων 

και μνημείων της κοιλάδας Δαφνίου (Μονή Δαφνίου, Σπήλαιο Πανός, αρχαία 

Ιερά Οδός, Ιερό Αφροδίτης, λίμνη Ρειτών). 

    Για την καλύτερη διαχείριση της προστατευτέας περιοχής πρέπει να 

εκπονηθούν άμεσα δύο τουλάχιστον μελέτες: 

Α. Εκπόνηση μελέτης οικολογικής διαχείρισης του προστατευτέου 

αντικειμένου που να περιλαμβάνει: 1) Την ακριβή χαρτογράφηση των 

οικοτόπων, 2) Τον προσδιορισμό των πληθυσμών των ενδημικών, σπάνιων, 

σημαντικών ειδών χλωρίδας καθώς και τα ενδιαιτήματά τους, 3) Την 

καταγραφή των ξενικών και καλλιεργημένων ειδών χλωρίδας που έχουν 

εισαχθεί στο οικοσύστημα με αναδασώσεις και τη μελέτη των επιπτώσεων 

στην αυτοφυή βλάστηση, 4) Τη δασοκομία και τις αναδασωτικές παρεμβάσεις 

που είναι αναγκαίες σε τμήματα της προστατευτέας περιοχής. Ανάλογα με τα 

συμπεράσματα της μελέτης αυτής μπορούν να προσδιορίζονται επί μέρους 

περιοχές στις οποίες δεν θα επιτρέπεται καμία δραστηριότητα. 

Β. Εκπόνηση μελέτης διαχείρισης επισκεπτών που να περιλαμβάνει: 1) Τους 

δασικούς δρόμους στους οποίους θα επιτρέπεται η κυκλοφορία οχημάτων, 2) 

Τον καθορισμό και την οργάνωση των εισόδων προσπέλασης στην 

προστατευόμενη περιοχή, 3) Τις θέσεις υποδοχής, 4) Τον αποκλεισμό 

εισόδου οχημάτων που μεταφέρουν απορρίμματα, μπάζα, κλπ 
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    Με βάση την γενόμενη τεκμηρίωση, τα ιδιαίτερα οικολογικά χαρακτηριστικά 

του προστατευτέου αντικειμένου και τους παράγοντες υποβάθμισης αυτού, 

είναι αναγκαία ή άμεση λήψη, μεταξύ άλλων, και των κατωτέρω μέτρων: 

- Απαγόρευση της βόσκησης σε όλη την έκταση της προστατευτέας περιοχής. 

- Απαγόρευση της θήρας (η οποία ήδη δεν επιτρέπεται).  

- Απαγόρευση διάνοιξης νέων οδών και διαπλάτυνσης των υφιστάμενων, 

καθώς και τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων. 

- Απαγόρευση κάθε είδους δόμησης και επέκτασης ρυμοτομικών σχεδίων. 

- Απαγόρευση εγκατάστασης κεραιών.  

- Κατεδάφιση και απομάκρυνση των ανενεργών και παράνομων κεραιών και 

εγκαταστάσεων ραδιοφωνίας, κινητής τηλεφωνίας και τηλεοπτικών σταθμών. 

- Ως στρατηγικός στόχος πρέπει να τεθεί η απομάκρυνση όλων των κεραιών.  

-  Να ενεργοποιηθεί άμεσα η διαδικασία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 

(Υ.Α. 15420/3278/2000 – ΦΕΚ Β΄ 783, όπως ισχύει) αποκατάστασης των 

ανενεργών λατομείων, με πρώτο αυτό του πρώην Μουσαμά στη ΒΔ πλευρά 

του Ποικίλου, το οποίο εμφανίζει και την πιο έντονη εικόνα υποβάθμισης και 

ρύπανσης. 

- Να ενεργοποιηθούν άμεσα οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση των εργασιών 

αποκατάστασης του ΧΑΔΑ Σχιστού σύμφωνα με τις υποδείξεις της  

Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ). 

- Καταγραφή όλων των εγκαταστάσεων, χρήσεων και οικοδομημάτων εντός 

της Ζώνης Α και έλεγχος της νομιμότητάς τους. Οι αυθαίρετες και 

παράνομες χρήσεις και εγκαταστάσεις πρέπει να κατεδαφισθούν και να 

απομακρυνθούν άμεσα. Για τις λοιπές, όσων η ύπαρξη και λειτουργία είναι 

ασύμβατη με τους σκοπούς της προστασίας (βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, 

αποθήκες υλικών  κλπ), να τεθεί χρονοδιάγραμμα απομάκρυνσης.    

    Στις υφιστάμενες νόμιμα χρήσεις και εγκαταστάσεις να επιτρέπονται μόνο 

επισκευές και εργασίες συντήρησης χωρίς δυνατότητα επέκτασης. 
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- Στη λίμνη Ρειτών (Κουμουνδούρου), η οποία πρέπει αναγνωρισθεί ως 

σημαντικός υγροβιότοπος της Αττικής, προτείνεται να: α) απομακρυνθούν 

από την περιφέρειά της άμεσα οι οχλούσες χρήσεις, β) τμήμα του 

στρατοπέδου Ξηρογιάννη περιφερειακά της λίμνης να καταστεί προσβάσιμο σε 

ερευνητές, επισκέπτες, γ) αξιοποιηθούν οι υφιστάμενες μελέτες για τη 

ρύπανση αυτής και να γίνει καταγραφή και έλεγχος των ρύπων σήμερα, δ) να 

ληφθούν άμεσα μέτρα απορρύπανσης σε συνεργασία με την Ε.Ο.Ε. 

    Ζώνη Β: Προτείνεται να περιλαμβάνει: α) τις ήδη υφιστάμενες αθλητικές 

εγκαταστάσεις στην περιφέρεια της προστατευτέας περιοχής και τις 

υποδομές που τις εξυπηρετούν, β) τις ήδη υφιστάμενες διαμορφώσεις και 

εγκαταστάσεις πολιτιστικών χρήσεων, καθώς και τις  υποδομές που τις 

εξυπηρετούν, γ) τον Διομήδειο Βοτανικό Κήπο, δ) τις υφιστάμενες 

εγκαταστάσεις, χώρους και κτίρια υγείας και περίθαλψης, ε) τις στρατιωτικές 

εγκαταστάσεις.  

    Στους χώρους που καταλαμβάνουν οι χρήσεις αυτές να επιτρέπονται 

εργασίες συντήρησης και επισκευής των υφισταμένων κτιρίων, διαμορφώσεις 

και εργασίες διευθέτησης για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητάς τους. 

    Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας αυτών ολικά η μερικά οι εκτάσεις 

που καταλαμβάνουν να εντάσσονται στη Ζώνη Α και στο εξής να διέπονται 

από το νομικό καθεστώς αυτής. 

     

    Σε όλη την έκταση της προστατευτέας περιοχής να απαγορεύεται η 

παραχώρηση, ή με οιονδήποτε τρόπο διάθεση, εκτάσεων του Δημοσίου. 

    Οι παραβάτες των διατάξεων που θα διέπουν το νομικό καθεστώς και τη 

διαχείριση της προστατευτέας περιοχής να υπόκεινται στις κυρώσεις του ν. 

1650/86 εκτός αν παραβιάζονται διατάξεις και άλλων νόμων.        

    Από τη δημοσίευση του ΡΣΑ πρέπει να καταργηθεί κάθε προηγούμενη 

διάταξη νόμου που αφορά το προστατευτέο αντικείμενο.  
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    Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών έκδοσης του σχετικού π.δ. για 

την προστατευτέα περιοχή πρέπει να ανασταλεί άμεσα η χορήγηση όλων 

των οικοδομικών αδειών, αδειών εγκατάστασης όλων των χρήσεων, και η 

εκτέλεση κάθε κατασκευαστικού έργου, καθώς και οποιαδήποτε άλλη 

διαχειριστική παρέμβαση, πλην αυτών που αφορούν την πυρασφάλεια και 

δασοκομικές εργασίες. 

 

    Στον Φορέα Διαχείρισης της προστατευτέας περιοχής ζητούμε να 

υπάρχει εκπροσώπηση και αυτών που υπογράφουν και υποβάλλουν την 

παρούσα πρόταση.  

 
Ασημόγλαρος στα μολυσμένα νερά της λίμνης Κουμουνδούρου 

 

    Επίμετρο: Οι υπογράφοντες την πρόταση αυτή, σε εποχή κλιματικών 

αλλαγών και συνθήκες οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής κρίσης, 

προκειμένου για την προστασία και διαχείριση των ορεινών όγκων της 

Αττικής, είμαστε αντίθετοι στη χρήση ασαφών προσδιορισμών όπως "πάρκο 
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αναψυχής" και "περιαστικό πάρκο", που εμπεριέχουν τις έννοιες της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας και της πληρωμένης αναψυχής. Θεωρούμε 

το περιβάλλον και το τοπίο ως μη εμπορεύσιμα και αδιαπραγμάτευτα 

κοινωνικά αγαθά. Το Αιγάλεω – Ποικίλο και η λίμνη Ρειτών δεν επιδέχονται  

περαιτέρω υποβάθμιση. Πρέπει να οριοθετηθούν σαφώς από τον οικιστικό 

ιστό, τις βιομηχανίες και βιοτεχνίες, καθώς και τους συγκοινωνιακούς 

άξονες που τα περιβάλλουν, να απομακρυνθούν από αυτά οι επιβλαβείς ή και 

αυθαίρετες εγκαταστάσεις, κτίσματα και υποδομές, και να τεθούν υπό νομικό 

και διαχειριστικό καθεστώς περιβαλλοντικής προστασίας ως ευαίσθητο και 

απομονωμένο δασικό οικοσύστημα και βιότοπος πλούσιας χλωρίδας και 

πανίδας με μεγάλο αριθμό σπάνιων, ενδημικών και προστατευομένων ειδών. 

Ακόμη, ως εναπομένον τμήμα του Αττικού Τοπίου υψηλής αισθητικής και 

πολιτισμικής αξίας. Να χαρακτηρισθούν σαφώς ως περιοχές προστασίας της 

φύσης.  

    Έχουμε πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι για την ολοκληρωμένη και 

αποτελεσματική προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από μόνοι τους οι 

νόμοι δεν επαρκούν. Το φυσικό περιβάλλον, με τη διατύπωση του 

ερωτήματος: προστατευτέο κοινωνικό αγαθό ή εμπορεύσιμο-εκμεταλλεύσιμο 

είδος, αποτελεί, κι αυτό, διαρκές διακύβευμα κοινωνικής αντιπαράθεσης. Η 

συστοίχιση με την πρώτη κατάφαση είναι για μας αυτονόητη. Η υποβολή της 

παρούσας πρότασης αποτελεί εκδήλωση αυτής της επιλογής μας την οποία 

και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε με τις δράσεις μας.  

 

    Σημείωση: Η πρόταση συντάχθηκε από τον Τάσο Λύτρα δικηγόρο – ορειβάτη. Όλοι οι 

υπογράφοντες συνέβαλαν στην τελική διατύπωση και παρουσίαση. Τα κεφάλαια του 

οικοσυστήματος, των οικοτόπων και της χλωρίδας ολοκληρώθηκαν με την επιστημονική 

εποπτεία και συμβολή της Ειρήνης Βαλλιανάτου δρ. συστηματικής βοτανικής – 

φυτοκοινωνιολογίας.   
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