
Δασικοί χάρτες στην Αττική 

Υπάρχουν πολλά ερωτήματα για την Αττική και τους Δασικούς της χάρτες. Οι δασικοί χάρτες 
είχαν ανατεθεί στην Ανατολική Αττική από το 2008, παραλειφθεί από το 2010, αλλά μόνο 
σε έξι ΟΤΑ αναρτήθηκαν έως το 2017 (Πεντέλη, Νέα Πεντέλη, Μαραθώνας, Φυλή, Κηφισιά, 
Δροσιά).  

Ποιος ήταν αυτός που κρατούσε το έργο στα συρτάρια; 

Οι προηγούμενες κυβερνήσεις, όσο και οι Δήμοι, αδιαφόρησαν και δεν έδωσαν ποτέ σχέδια 
πόλης για να οριοθετηθούν στους χάρτες και να μπορέσουν αυτοί να αναρτηθούν. 

Παρατίθενται μερικά χαρακτηριστικά για την Αττική και τους χάρτες στις Διευθύνσεις 
Δασών Ανατολικής και Δυτικής Αττικής: 

1. Ανατολική Αττική 

Οι δασικοί χάρτες στην Ανατολική Αττική ανατέθηκαν με τις μελέτες ΔΧ-05 και ΔΧ-06 το 
2008. 

Παραδόθηκαν το 2010 

Αναρτήθηκαν και κυρώθηκαν μόνο των περιοχών Πεντέλη, Νέα Πεντέλη, Μαραθώνα, 
Φυλής, Κηφισιάς, Δροσιάς 

• τότε ήταν υποχρεωτικό να βάλουν οι δήμοι τα όρια των πόλεων 
• μόνο οι παραπάνω το υλοποίησαν και η Μπιρμπίλη αποφάσισε να αναρτήσει μόνο 

αυτούς 
• αυτοί κυρώθηκαν μερικώς από το 2011-2013 
• οι αντιρρήσεις τους εξετάζονται σήμερα από εμάς 

Οι πληρωμές έγιναν το 2011 

Οι υπόλοιποι δασικοί χάρτες δεν θεωρήθηκαν τότε από τη Δνση Δασών Ανατολικής Αττικής 
ΚΑΙ λόγω έλλειψης προσωπικού 

• Το 2013 η ΝΔ μεταφέρει την αποκλειστική αρμοδιότητα στην ΕΚΧΑ για την 
ανάρτηση των δασικών χαρτών 

• Η ΕΚΧΑ δεν προβαίνει σε καμιά ανάρτηση 
• Το 2016 με τον νόμο 4389/2016 η κυβέρνησή μας μεταφέρει την αρμοδιότητα της 

θεώρησης, ανάρτησης και κύρωσης των δασικών χαρτών επιστρέφει στις Δνσεις 
Δασών. 

 
2. Δυτική Αττική 

Στη Δυτική Αττική ισχύουν και τα παραπάνω με τις εξής διαφορές 

• Ένα κομμάτι των χαρτών έγινε με τις συμβάσεις ΔΧ-05 και ΔΧ-06 και τις υπόλοιπες 
κινήσεις που αναφέρονται παραπάνω 

• Το υπόλοιπο κομμάτι έγινε με σύμβαση του 2012 
• Αυτοί οι χάρτες παραδόθηκαν το 2014-2015 και πληρώθηκαν το 2015. 
• Στη Δυτική Αττική δεν αναρτήθηκε ποτέ χάρτης. 
• Πρώτη φορά αναρτήθηκε από εμάς στις 10/2/2017. 



• Απομένει για ανάρτηση το κομμάτι των Μεγάρων και ολοκληρώνεται η περιοχή. 

Επισημαίνεται ότι κανένας δασικός χάρτης της Αττικής δεν είναι στις νέες συμβάσεις. 

Όλοι έχουν καταρτιστεί και κάποιοι επικαιροποιούνται προς ανάρτηση. 

 

3. Πορεία ανάρτησης και κύρωσης δασικών χαρτών στην Αττική 

Ανάρτηση και κύρωση 2011-2013 

Στην Ανατολική Αττική αναρτήθηκαν στις 6/4/2011 οι δασικοί χάρτες των περιοχών 
Πεντέλης, Νέας Πεντέλης, Μαραθώνος. Οι χάρτες Πεντέλης-Νέας Πεντέλης κυρώθηκαν 
μερικώς στις 22/12/2011 και Μαραθώνος στις 24/2/2012.  

Στις 23 Μαρτίου 2012 αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης Φυλής και κυρώθηκε μερικώς στις 11 
Μαρτίου 2013  

Στις 5 Ιουλίου 2012 αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης της Κηφισιάς και κυρώθηκε μερικώς στις 
10 Οκτωβρίου 2013  

Τέλος, στις 9 Ιουλίου 2012 αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης της Δροσιάς και κυρώθηκε 
μερικώς στις 14 Νοεμβρίου 2013  

Σήμερα εξετάζονται από τις ΕΠΕΑ οι αντιρρήσεις των ενστάσεων που υποβλήθηκαν εκείνη 
την περίοδο και δεν είχαν εξεταστεί ποτέ. 

Ανάρτηση και κύρωση 2017 

Στις 10 Φεβρουαρίου 2017 αναρτήθηκαν δασικοί χάρτες στην Ανατολική και Δυτική Αττική 
ως εξής 

• Βαρνάβα (Ανατ. Αττική) 
• Γραμματικό (Ανατ. Αττική) 
• Καπανδρίτι (Ανατ. Αττική) 
Ø Αγίας Βαρβάρας (Δ. Αττική) 
Ø Αιγάλεω (Δ. Αττική) 
Ø Αγίων Αναργύρων (Δ. Αττική) 
Ø Καματερού (Δ. Αττική) 
Ø Ασπροπύργου (Δ. Αττική) 
Ø Ιλίου (Δ. Αττική) 
Ø Μάνδρας-Ειδυλλίας (Δ. Αττική) 
Ø Περιστερίου (Δ. Αττική) 
Ø Πετρούπολης (Δ. Αττική) 
Ø Χαιδαρίου (Δ. Αττική) 

Ήταν η πρώτη φορά που αναρτήθηκε δασικός χάρτης στη Δυτική Αττική 

Οι χάρτες αυτοί κυρώθηκαν στις 21/12/2017 μερικώς και τώρα εξετάζονται οι αντιρρήσεις 
για να κυρωθούν ολικά έως τα τέλη του 2018. 

Ανάρτηση 2018 



Μέσα στο 2018 έχουν αναρτηθεί και βρίσκονται ακόμα σε ανάρτηση δασικοί χάρτες 
Ανατολικής και Δυτικής Αττικής στις παρακάτω περιοχές: 

• Συκάμινου (Ανατολική Αττική, ανάρτηση 2/3/2018) 
• Νέων Παλατιών (Ανατολική Αττική, ανάρτηση 2/3/2018) 
• Καλάμου (Ανατολική Αττική, ανάρτηση 2/3/2018) 
• Ωρωπού (Ανατολική Αττική, ανάρτηση 2/3/2018) 
• Σκάλας Ωρωπού (Ανατολική Αττική, ανάρτηση 2/3/2018) 
• Μαρκόπουλο Ωρωπού (Ανατολική Αττική, ανάρτηση 2/3/2018) 
Ø Νέα Πέραμος (Δυτική Αττική, ανάρτηση 22/6/2018) 
Ø Οινόη (Δυτική Αττική, ανάρτηση 22/6/2018) 
Ø Βίλια (Δυτική Αττική, ανάρτηση 22/6/2018) 
Ø Ερυθρές (Δυτική Αττική, ανάρτηση 22/6/2018) 
Ø Κορυδαλλός (Δυτική Αττική, ανάρτηση 22/6/2018) 
Ø Ελευσίνα (Δυτική Αττική, ανάρτηση 22/6/2018) 
Ø Μαγούλα (Δυτική Αττική, ανάρτηση 22/6/2018) 
o Αγίας Παρασκευής (Ανατολική Αττική, ανάρτηση 27/7/2018) 
o Βριλησσίων (Ανατολική Αττική, ανάρτηση 27/7/2018) 
o Ανθούσας (Ανατολική Αττική, ανάρτηση 27/7/2018) 
o Ν. Ηρακλείου (Ανατολική Αττική, ανάρτηση 27/7/2018) 
o Γέρακα (Ανατολική Αττική, ανάρτηση 27/7/2018) 
o Παλλήνης (Ανατολική Αττική, ανάρτηση 27/7/2018) 
o Νέο Ψυχικό (Ανατολική Αττική, ανάρτηση 27/7/2018) 

Αυτοί οι δασικοί χάρτες θα είναι αναρτημένοι έως 10/9/2018, 18/10/2018 και 22/11/2018 
αντίστοιχα. 

 

Προς ανάρτηση δασικοί χάρτες στην Αττική 

Στην Ανατολική Αττική επικαιροποιούνται τις επόμενες μέρες ώστε να είναι διαθέσιμοι για 
ανάρτηση τον Σεπτέμβριο 2018 οι δασικοί χάρτες των περιοχών 

• ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
• ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
• ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
• ΑΝΑΒΥΣΟΥ 
• ΑΝΟΙΞΕΩΣ 
• ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 
• ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ (ΛΟΥΤΣΑ) 
• ΑΥΛΩΝΟΣ 
• ΑΦΙΔΝΩΝ 
• ΑΧΑΡΝΩΝ 
• ΒΥΡΩΝΟΣ 
• ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ 
• ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
• ΕΚΑΛΗΣ 
• ΖΕΦΥΡΙΟΥ 
• ΖΩΓΡΑΦΟΥ 



• ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 
• ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 
• ΚΑΛΥΒΙΩΝ-ΘΟΡΙΚΟΥ 
• ΚΕΡΑΤΕΑΣ 
• ΚΟΥΒΑΡΑ 
• ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 
• ΚΡΩΠΙΑΣ 
• ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
• ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ 
• ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ 
• ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 
• ΜΕΛΙΣΣΙΑ 
• ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 
• ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ 
• ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 
• ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 
• ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 
• ΠΑΙΑΝΙΑ 
• ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ 
• ΠΑΠΑΓΟΥ 
• ΠΕΥΚΗΣ 
• ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 
• ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ 
• ΡΑΦΗΝΑΣ 
• ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ (ΜΠΑΛΑΣ) 
• ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ 
• ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ 
• ΣΤΑΜΑΤΑΣ 
• ΦΙΛΟΘΕΗ 
• ΧΑΛΑΝΔΡΙ 
• ΧΟΛΑΡΓΟΣ 

Στη Δυτική Αττική απομένει προς ανάρτηση μόνο ο Δασικός χάρτης των Μεγάρων, ο 
οποίος επίσης επικαιροποιείται τις επόμενες μέρες και θα είναι διαθέσιμος για ανάρτηση 
τον Σεπτέμβριο 2018. 


