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           κ. Γ. Σουφλιά 
 

  

 

ΘΕΜΑ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΟΡΟΥΣ» 

 

Από την ίδρυσή του, ο ΑΣΔΑ έθεσε σαν βασικό στόχο της δραστηριότητάς του την οικολογική 

αποκατάσταση, αναβάθμιση και αξιοποίηση του Ποικίλου Όρους – Όρους Αιγάλεω με σκοπό την 

ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και της ζωής των κατοίκων της Δυτικής Αθήνας 

και του Λεκανοπεδίου γενικότερα. 

Ο ΑΣΔΑ, για τη χάραξη της στρατηγικής του όσον αφορά στο είδος των αναγκαίων παρεμβάσεων για τη 

βελτίωση της δασικής βλάστησης και την κλιμάκωση στο χρόνο με βάση τις προτεραιότητες και τους 

διαθέσιμους πόρους, εκπόνησε από το 1990 τη μελέτη «Διαμόρφωση του Ποικίλου Όρους». 

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης «το βουνό πρέπει να διαμορφωθεί σε υπερτοπικό πόλο 

πρασίνου, σε σημαντικό παράγοντα ανάσχεσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, σε κεντρικό λειτουργικό 

άξονα περιβαλλοντικής εξυγίανσης και αναβάθμισης της Δυτικής Αθήνας», να συμβάλλει στη «δημιουργία 

διασυνδεδεμένου πρασίνου συστήματος αστικού – περιαστικού πρασίνου στις δυτικές συνοικίες, αλλά και 

στο Λεκανοπέδιο γενικότερα, ενδυναμώνοντας το ρόλο του ορεινού όγκου σαν ρυθμιστικής ζώνης (buffer 

- zone) μεταξύ του Θριάσιου Πεδίου και της πόλης της Αθήνας». 

Με δεδομένο το αίτημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για ενεργό συμμετοχή της στην ανάπτυξη αξιοποίηση 

και προστασία των περιαστικών δασών, ο ΑΣΔΑ διεκδίκησε και πέτυχε την αναγνώριση της δυνατότητάς 

του να εκπονεί μελέτες και να εκτελεί έργα στο βουνό με τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το 

Υπουργείο Γεωργίας «για τη μελέτη και κατασκευή δημόσιων δασοτεχνικών έργων δασικής αναψυχής, 

ανάδειξης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις στο Ποικίλο 
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Όρος – Όρος Αιγάλεω Δυτικής Αττικής». Με βάση την Προγραμματική Σύμβαση ο ΑΣΔΑ επικέντρωσε το 

έργο του στους ακόλουθους τομείς: 

 

1. Βελτίωση και αύξηση του πρασίνου 

Σε υλοποίηση των παραπάνω κατευθύνσεων ο ΑΣΔΑ προσανατόλισε τη δραστηριότητά του στα χρόνια 

που ακολούθησαν σε μελέτες εφαρμογής και έργα για την οικολογική αποκατάσταση, τη βελτίωση και 

αύξηση του πρασίνου. Ειδικότερα: 

α.  Έγιναν εκτεταμένες συμπληρωματικές αναδασώσεις στις περιοχές του Καματερού της Πετρούπολης 

του Περιστερίου και του Χαϊδαρίου με μεγάλα φυτά και διάφορα είδη δέντρων με κριτήριο την 

αντοχή και την προσαρμοστικότητα στις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής. 

β.  Εγκαταστάθηκαν δεξαμενές και δίκτυα άρδευσης με σκοπό την υποστήριξη των αναδασώσεων στην 

πρώτη φάση ανάπτυξης των φυτών αλλά και για την υποστήριξη των αναγκών της πυροπροστασίας.  

γ.  Έγιναν παρεμβάσεις για τη βελτίωση του υπάρχοντος πρασίνου με καλλιεργητικές φροντίδες 

κλαδοκαθαρισμούς και καταπολέμηση της πιτυοκάμπης. 

δ.  Συνεργάστηκε συστηματικά με τους φορείς της εκπαίδευσης της περιοχής για την κινητοποίηση και 

ευαισθητοποίηση των μαθητών και τη συμμετοχή τους στις αναδασώσεις, διέθεσε χώρους τους 

οποίους υιοθέτησαν και ανέλαβαν τη φροντίδα τους.  

 

2. Ανάδειξη του βουνού σε πνεύμονα περιαστικού πρασίνου 

Με σκοπό την ενίσχυση του χαρακτήρα του βουνού σαν περιαστικό πράσινο, ο ΑΣΔΑ προχώρησε - με 

κριτήριο την ευκολία πρόσβασης στο βουνό - στη διαμόρφωση σε επιλεγμένες θέσεις, έργων 

διαμόρφωσης πόλων πολλαπλού λειτουργικού χαρακτήρα (άθλησης, αναψυχής κ.λπ.) και ταυτόχρονα 

εισόδου στο βουνό. Προχώρησε επίσης στην υλοποίηση έργων δασικής μικροαναψυχής στην ευρύτερη 

έκτασή του, στις ζώνες που βρίσκονται κοντά στον αστικό ιστό, με σκοπό την κάλυψη άμεσων αναγκών 

των κατοίκων της περιοχής. Επεδίωξε να εντάξει το βουνό στην καθημερινή ζωή των κατοίκων με στόχο 

την αναστροφή της εικόνας του σκουπιδότοπου στο περιθώριο της πόλης και την καθιέρωσή του στην 

συνείδηση τους σαν χώρο ζωτικής σημασίας για τις καθημερινές του ανάγκες. Να μετατρέψει τους 

κατοίκους από αδιάφορους, παθητικούς παρατηρητές της περιβαλλοντικής υποβάθμισής του, σε ενεργούς 

φύλακες υπερασπιστές του. 

3. Ανάπτυξη υποδομών 

Για την υποστήριξη των αναδασωτικών εργασιών ο ΑΣΔΑ αφού προηγουμένως εκπόνησε υδρογεωλογική 

μελέτη, πραγματοποίησε υδρογεωτρήσεις και εγκατέστησε αντλιοστάσια σε 5 από αυτές. Σύμφωνα με τη 

μελέτη αυτή, με την προϋπόθεση της σωστής διαχείρισης και της αντιμετώπισης του προβλήματος των 
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παράνομων υδρογεωτρήσεων, ο υδροφορέας της περιοχής είναι σε θέση καλύψει τις ανάγκες άρδευσης 

και πυρόσβεσης του βουνού καθώς και μέρους των αναγκών άρδευσης αστικού πρασίνου χωρίς τη χρήση 

νερού από την ΕΥΔΑΠ ή άλλες εξωτερικές πηγές. 

 

4. Προστασία 

α. Η βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου και η δημιουργία δικτύου πυρόσβεσης με τη μια ή την άλλη 

μορφή είναι επίσης ουσιαστική προϋπόθεση για την αποτελεσματική προστασία του βουνού και την 

αντιμετώπιση καταστροφών από πυρκαγιές αν εκδηλωθούν. 

β. Οι εργασίες αποψίλωσης που γίνονται σε ετήσια βάση στο περιαστικό πράσινο έχουν μειώσει στο 

ελάχιστο τα τελευταία χρόνια τον κίνδυνο πυρκαγιάς στο Ποικίλο Όρος. 

 

Παρόλα αυτά οι δραστηριότητες του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας δεν σταματούν εδώ. Ήδη 

ο ΑΣΔΑ έχει εκπονήσει ένα σημαντικό πρόγραμμα για την πλήρη ανάδειξη κα αξιοποίηση του ορεινού 

όγκου του Ποικίλου Όρους το οποίο περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες: 

1. Σύνταξη Διαχειριστικής Μελέτης Δημοσίου Δάσους Ποικίλου Όρους – Όρους Αιγάλεω»:  Η 

σύνταξη και υλοποίηση της μελέτης καθώς και ο βαθμός ανταπόκρισής της είναι σημαντικός γιατί αφορά 

τον σωστό προγραμματισμό υλοποίησης των δράσεων στο Ποικίλο Όρος που αποσκοπούν στην βελτίωση 

της οικολογικής και κοινωνικής αξίας του καθώς και των δασοκομικών χειρισμών που στόχο έχουν  την 

πρόληψη και προστασία του από πιθανούς κινδύνους πυρκαγιάς. 

2. Διευθέτηση ρεμάτων και κατασκευή μικρών χωμάτινων φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών 

για την αντιπλημμυρική θωράκιση πεδινών περιοχών της Δυτικής Αθήνας: Σκοπός του έργου 

είναι η δημιουργία μικρών χωμάτινων φραγμάτων στις κύριες ρεματιές του Ποικίλου όρους, με στόχο την 

ανάσχεση ροής και την αύξηση της κατείσδυσης των νερών στο ασβεστολιθικό υπόβαθρο με τελικό 

αποδέκτη τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, η κατασκευή μικρών λιμνοδεξαμενών με σκοπό την 

συγκράτηση και συγκέντρωση ποσοτήτων νερού για άρδευση του Όρους, και η κατασκευή των 

απαραίτητων αντλιοστασίων των γεωτρήσεων και των λιμνοδεξαμενών, που θα οδηγούν τις αναγκαίες 

ποσότητες νερού στις κεντρικές δεξαμενές 

3. Συντήρηση δικτύου πυρασφάλειας. 

4. Διαμόρφωση θέσεων θέας δασικής μικροαναψυχής σε επιλεγμένα σημεία του Ποικίλου 

Όρους: Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία περιοχών δασικής αναψυχής σε επιλεγμένα σημεία του 

Ποικίλου Όρους καθώς και σχέδιο για τη δημιουργία δικτύου ορεινής ποδηλασίας διεθνών προδιαγραφών. 

5. Καθαρισμοί και άλλοι κατάλληλοι δασοκομικοί χειρισμοί στο Ποικίλο Όρος: Το έργο αφορά 

καθαρισμό με τα κατάλληλα καλλιεργητικά μέτρα με σκοπό τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς με την 

απομάκρυνση της πυκνής καύσιμης ύλης, την βελτίωση και ανόρθωση των υποβαθμισμένων συστάδων 

και την αισθητική αναβάθμιση του δασικού τοπίου. 
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6. Εργασίες αποψίλωσης περιαστικού πρασίνου Ποικίλου Όρους: Σκοπός του έργου είναι οι 

εργασίες κοπής της παρεδαφιαίας βλάστησης στα σημεία υψηλής επικινδυνότητας σε όλους τους Δήμους 

της Δυτικής Αθήνας που συνορεύουν με το Ποικίλο Όρος. 

7. Αποκατάσταση δασικής βλάστησης – Συμπληρωματικές φυτεύσεις – Καλλιεργητικές 

επεμβάσεις στο Ποικίλο Όρος: Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός δάσους πολλαπλών χρήσεων 

(προστασία, αναψυχή, υδρολογική - εδαφολογική – οικολογική επίδραση) στα δυτικά γεωγραφικά όρια 

της πρωτεύουσας. Βασικός σκοπός τόσο των καλλιεργητικών επεμβάσεων όσο και των συμπληρωματικών 

φυτεύσεων είναι η αύξηση της κάλυψης της μελετούμενης επιφάνειας με δενδρώδη και θαμνώδη είδη, με 

σκοπό την αποκατάσταση κατά το δυνατόν της δασικής βλάστησης και συνεπώς της οικολογικής 

αναβάθμισης της περιοχής. Οι καλλιεργητικές επεμβάσεις σκοπό έχουν κυρίως να βοηθήσουν τα φυτά 

των αναδασώσεων να αναπτυχθούν παραπέρα με κατάλληλους χειρισμούς (πότισμα, βοτάνισμα και 

λίπανση). 

8. Βιολογική καταπολέμηση πιτυοκάμπης στο Ποικίλο Όρος με επίγειο ψεκασμό: Η 

καταπολέμηση θα γίνει με επίγειο ψεκασμό και σκοπός του έργου είναι η ορθή προστασία των πεύκων 

από την πιτυοκάμπη, της οποίας η προσβολή έχει συνήθως την μορφή επιδημίας. Η καταπολέμηση πρέπει 

να γίνεται με συστηματικό τρόπο. 

9. Καθαρισμός από σκουπίδια, μπάζα και άλλα άχρηστα αντικείμενα: Σκοπός  του έργου είναι ο 

συνεχής καθαρισμός, από μπάζα και όλα τα άχρηστα αντικείμενα τα οποία εναποτίθενται παράνομα σε 

διάφορα σημεία του Ποικίλου Όρους. Τα υλικά αυτά αποτελούν αφ’ ενός μεν εστίες μόλυνσης για τους 

κατοίκους, αφ’ ετέρου δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα για εκδήλωση πυρκαγιάς.  

10. Προγράμματος περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των μαθητών της Δυτικής Αθήνας: Το 

πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλίες στις περιβαλλοντικές ομάδες των σχολείων για θέματα οικολογίας και 

περιβάλλοντος, επισκέψεις στο Ποικίλο Όρος, συμβολικές αναδασώσεις και υιοθέτηση χώρων, πρόγραμμα 

βιολογικής καλλιέργειας ελιάς, συλλογής καρπού και εξαγωγή ελαιόλαδου και έκδοση ενημερωτικού 

έντυπου υλικού. 

11. Προμήθεια τεσσάρων πολυμηχανημάτων: Σκοπός της προμήθειας η αγορά τεσσάρων 

πολυμηχανημάτων εκ των οποίων το καθένα θα έχει τρεις δυνατότητες λειτουργίας (πυροσβεστικό - 

καλαθοφόρο - εκχιονιστικό) μαζί με όλα τα παρελκόμενά του και θα καλυφθούν οι ανάγκες των 

Υπηρεσιών Καθαριότητας, Πρασίνου, Εκχιονισμού  στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αθήνας, καθώς 

επίσης και το έργο πυρόσβεσης - άρδευσης στο Ποικίλο όρος. 

12. Προμήθεια συστήματος πυρανίχνευσης με τηλεπισκόπηση για την πυροπροστασία του 

Ποικίλου Όρους: Αφορά την προμήθεια συστήματος που θα ανιχνεύει αυτόματα την εκδήλωση 

πυρκαγιάς στο Ποικίλο Όρος και θα δίνει εντολή συναγερμού στην αρμόδια υπηρεσία. 

 Συνοπτικά το κόστος των παραπάνω παρεμβάσεων είναι: 

Α/Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΣ (€) 

    ΕΡΓΟ ΜΕΛΕΤΗ 
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1. Σύνταξη «Διαχειριστικής Μελέτης δημοσίου δάσους Ποικίλου Όρους – 
Όρους Αιγάλεω»   60.000,00 

2. 
Διευθέτηση ρεμάτων και κατασκευή μικρών χωμάτινων 
φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών για την αντιπλημμυρική 
θωράκιση πεδινών περιοχών της Δυτικής Αθήνας 

2.500.000,00 250.000,00 

3. Συντήρηση δικτύου πυρασφάλειας 200.000,00   

4. Διαμόρφωση θέσεων δασικής αναψυχής σε επιλεγμένα σημεία του 
Ποικίλου Όρους 200.000,00   

5. Καθαρισμοί και άλλοι κατάλληλοι δασοκομικοί  χειρισμοί στο Ποικίλο 
Όρος 40.000,00   

6. Εργασίες αποψίλωσης περιαστικού πρασίνου Ποικίλου Όρους 300.000,00  

7. Αποκατάσταση δασικής βλάστησης  - Συμπληρωματικές φυτεύσεις – 
Καλλιεργητικές επεμβάσεις στο Ποικίλο Όρος  300.000,00   

8. Βιολογική καταπολέμηση πιτυοκάμπης  στο Ποικίλο Όρος – Όρος 
Αιγάλεω με επίγειο ψεκασμό 100.000,00   

9. Καθαρισμός από μπάζα και άλλα άχρηστα αντικείμενα 100.000,00   

10.  Πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των μαθητών της 
Δυτικής Αθήνας 50.000,00   

11. Προμήθεια οχημάτων (4 πολυμηχανήματα) 642.000,00   

12. Προμήθεια συστήματος πυρανίχνευσης με τηλεπισκόπηση για 
την πυροπροστασία του Ποικίλου Όρους 

700.000,00  

       

  ΣΥΝΟΛΟ 5.132.000,00 310.000,00

        

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.442.000,00 

 

Μετά τις πρόσφατες τεράστιες σε έκταση και σημασία καταστροφές της Πάρνηθας, του Υμηττού και της 

Πεντέλης, η προστασία του Ποικίλου Όρους – Όρους Αιγάλεω αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.  

Για το σκοπό αυτό, ζητάμε να μας εντάξετε σε πρόγραμμα χρηματοδότησης  από το Υπουργείο σας, έτσι 

ώστε να την υλοποιήσουμε τους παραπάνω στόχους μας, που σκοπό έχουν την οικολογική ανάδειξη, 

αξιοποίηση και προστασία του Ποικίλου Όρους – Όρους Αιγάλεω. 

 

      Με τιμή 

      Πρόεδρος του ΑΣΔΑ 

 

      Λάμπρος Σπ. Μίχος 

      Δήμαρχος Αγ. Βαρβάρας 


