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                       ΕΠΕΙΓΟΝ 

 
Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2017 

Αριθ. πρωτ.: 17/177 
 

 
Θέμα: «Αίτημα απαγόρευσης της θήρας στον Υμηττό» 

 
  
Αξιότιμε κε Υπουργέ, 
 

Όπως γνωρίζετε, με τις αποφάσεις 2356-2362/2017 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της 
Επικρατείας ακυρώθηκε το Προεδρικό Διάταγμα «περί καθορισμού μέτρων προστασίας του 
όρους Υμηττού και των μητροπολιτικών πάρκων Γουδή – Ιλισίων», κατά το μέρος που αφορά 
τους Δήμους  Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Γλυφάδας, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Παιανίας-
Γλυκών Νερών, Παπάγου-Χολαργού, Ηλιούπολης και Κρωπίας (οι οποίοι είχαν ασκήσει 
σχετικές αιτήσεις ακυρώσεως), λόγω μη τήρησης της διαδικασίας προηγούμενης στρατηγικής 
περιβαλλοντικής εκτίμησης (ΣΜΠΕ) κατά τα προβλεπόμενα στην Οδηγία 2001/42/ΕΚ. Η 
διοίκηση, αναγνωρίζοντας το κανονιστικό και ρυθμιστικό κενό που προέκυψε από την εν μέρει 
ακύρωση του εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος, προέβη στη θέσπιση ρυθμίσεων που θα 
καλύπτουν το κενό αυτό και θα εξασφαλίζουν την απαραίτητη θεσμική θωράκιση για το όρος 
του Υμηττού προκειμένου να διατηρηθεί η περιβαλλοντική του αρτιότητα. Στο πνεύμα αυτό, 
εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 40399 ΥΑ βάσει της οποίας αναστέλλεται η έκδοση εγκρίσεων δόμησης, 
αδειών δόμησης και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών σε τμήμα της περιοχής του ορεινού 
όγκου του Υμηττού (βλ. ΦΕΚ 229/τ. Α.Α.Π./03.10.2017).  

Στο άρθρο 8 («Άλλες διατάξεις») παρ. 2 του εν λόγω Π.Δ. υπήρξε πρόβλεψη ότι: «Σε όλες 
τις ζώνες του παρόντος απαγορεύεται ο μηχανοκίνητος αθλητισμός και η θήρα». Ωστόσο, 
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ενόψει της δημοσίευσης των ως άνω ακυρωτικών αποφάσεων, και δεδομένου ότι με την εν 
μέρει ακύρωση του εν λόγω Π.Δ. δημιουργείται ένα κενό στο καθεστώς προστασίας του 
ορεινού όγκου του Υμηττού και των γύρω περιοχών όσον αφορά τα ζητήματα θήρας, ζητούμε 
να προβείτε άμεσα στην έκδοση απόφασης απαγόρευσης της θήρας σε όλες τις 
προβλεπόμενες από το Π.Δ. ζώνες, η οποία θα ισχύει τουλάχιστον μέχρι την έκδοση του νέου 
Π.Δ. για την προστασία του Υμηττού. 

Ευελπιστούμε στην εκ μέρους σας συνεργασία. 

 

Με εκτίμηση, 
 

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
WWF Ελλάς 

 
 


