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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εσωτερικών,

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

Θέμα: Για την προστασία της δημόσιας ιδιοκτησίας στην περιοχή ΠΕΥΚΑ – ΒΕΡΔΗ στο Ποικίλο Όρος.

Σε νέα και πιο κρίσιμη φάση μπήκε η υπόθεση της έκτασης «Πεύκα Βέρδη» και του Ποικίλου Όρους
γενικότερα.

Το Γ’ Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, εξέδωσε την υπ’ αρ. 1.341/2013 απόφασή του, με την οποία
απορρίφθηκε η αίτηση αναίρεσης του Ελληνικού Δημοσίου και η πρόσθετη παρέμβαση του Δήμου
Πετρούπολης, σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της επίδικης έκταση στο Ποικίλο Όρος. Το επίδικο
ακίνητο των 79.600 τ.μ. και η ευρύτερη έκταση με την ονομασία «ΠΕΥΚΑ ΒΕΡΔΗ», ανήκε ανέκαθεν στο
Ελληνικό Δημόσιο σαν δάσος ή σαν δασική έκταση ή σαν βραχώδες άγονο έδαφος.

Με την παραπάνω απόφαση του Αρείου Πάγου, ωστόσο, κατέστη αμετάκλητη η υπ’ αριθμόν 9846/2013
απόφαση του Εφετείου Αθηνών, δικαιώθηκαν οι «διεκδικητές» - ιδιώτες και η επίδικη έκταση των 79.600
τ.μ. απώλεσε τον Δημόσιο χαρακτήρα της.

Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα αρνητική. Όπως είναι γνωστό, διάφοροι διεκδικητές – φερόμενοι ως
«ιδιοκτήτες», μεταξύ αυτών και ο Ιερός Ναός «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» Λαμίας, εποφθαλμιούν τμήμα
του Ποικίλου Όρους. Είναι απόλυτα βέβαιο ότι η εκδοθείσα υπ’ αριθμόν 1.341/2013 απόφαση του Αρείου
Πάγου, θα αποτελέσει δικαστικό προηγούμενο και σε άλλες υποθέσεις «διεκδικητών», που αφορούν
τμήματα της μείζονος έκτασης «ΠΕΥΚΑ ΒΕΡΔΗ», με συνέπεια να χαθεί και η μείζων έκταση και να
υπονομευτεί συνολικά ο δασικός της χαρακτήρας.

Με δεδομένο ότι:
α) Το Ποικίλο Όρος αποτελεί έναν από τους ελάχιστους εναπομείναντες πνεύμονες πράσινου στη

Δυτική Αττική, μια ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη περιοχή, που θα στερηθεί από ελεύθερους χώρους
πράσινου – κοινόχρηστους χώρους, θα υποβαθμιστεί το περιβάλλον και η ποιότητα ζωής των κατοίκων.

β) Το Ποικίλο Όρος κινδυνεύει τόσο από διεκδικητές που επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν – οικο-
δομήσουν τμήμα της περιοχής, ιδιαίτερα εκείνων που με δικαστικές αποφάσεις θεωρούνται ιδιωτικά, όσο
και επιχειρηματικές δραστηριότητες που επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν το δασικό οικοσύστημα της χώρας.

γ) Εκκρεμεί από το 2008 απόφαση του ΥΠΕΚΑ (με θετική εισήγηση) περί απένταξης από το εγκεκριμένο
ρυμοτομικό σχέδιο πόλης του Δήμου Πετρούπολης των 18,5 στρεμμάτων, από τα επίδικα 79 στρ., που
είχαν ενταχθεί, επί δικτατορίας, στο ρυμοτομικό σχέδιο και επανάκτησης του δημόσιου και δασικού
χαρακτήρα της έκτασης αυτής.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία, ώστε να κατοχυρωθεί ο δασικός

χαρακτήρας της επίδικης έκτασης των 79 στρεμμάτων και να μη μπορεί να οικοδομηθεί από τους
αναγνωρισμένους, με την παραπάνω δικαστική απόφαση του Αρείου Πάγου, ιδιοκτήτες.

2. Τι μέτρα θα πάρει για να διασφαλισθεί ο δημόσιος και δασικός χαρακτήρας της μείζονος έκτασης
Πεύκα Βέρδη.

3. Προτίθεται η κυβέρνηση να απαγορεύσει κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα στο Ποικίλο Όρος,
ώστε να μην αλλοιωθεί ο δασικός χαρακτήρας του.

Οι βουλευτές

Θανάσης Παφίλης

Χρήστος Κατσώτης

Διαμάντω Μανωλάκου

Σπύρος Χαλβατζής


