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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

Νεοφύτου Βάµβα 6 (3ος όροφος), 106 74 Αθήνα. τηλ: 210-7233221-2,  

210-7233216,fax: 210-7233217, e-mail: info@nchr.gr 

 

Παρατηρήσεις-Προτάσεις ε�ί του θέµατος του «∆άσους Συγγρού» 

στην Αττική  

 

 

H κίνηση 6ολιτών «Φίλοι ∆άσους Συγγρού» µε το α6ό 7.4.2006 έγγραφο 

(«Υ6όµνηµα 6ερί ∆άσους Συγγρού») 6ου υ6έβαλε στην ΕΕ∆Α, ε6εσήµανε µία 

σειρά α6ό ενέργειες ή 6αραλείψεις 6ου οδηγούν στην υ6οβάθµιση και 

αλλοίωση του δασικού χαρακτήρα του ∆άσους Συγγρού. Κατό6ιν τούτου, η 

ΕΕ∆Α ε6ελήφθη του θέµατος, βάσει του άρθρου 6 εδ. (β) Ν. 2667/1998, ό6ως 

τρο6ο6οιήθηκε και ισχύει, και µετά α6ό α6όφαση της Ολοµέλειάς της, 6ου 

ελήφθη την 11.05.2006,1 6ροτείνει 6ρος το Υ6ουργείο Γεωργίας (Ινστιτούτο 

Γεω6ονικών Ε6ιστηµών) τα 6αρακάτω: 

Σύµφωνα µε το άρθρο 24 6αρ. 1 Σ, ό6ως αυτό τρο6ο6οιήθηκε α6ό τη Ζ’ 

Αναθεωρητική Βουλή κατά την αναθεώρηση του Συντάγµατος το 2001, το 

δικαίωµα στο 6εριβάλλον δεν είναι, 6λέον, µόνο κοινωνικό δικαίωµα, αλλά 

κατοχυρώνεται α6ό τον αναθεωρητικό νοµοθέτη ως ατοµικό δικαίωµα, το ο6οίο 

σηµαίνει ότι γεννά ευθέως αγώγιµη αξίωση των 6ολιτών σε 6ερί6τωση 

6αραβίασής του. Πρέ6ει δε να σηµειωθεί ότι, ήδη, 6ριν τη συνταγµατική 

αναθεώρηση του 2001 υ6ό το καθεστώς της 6ροηγούµενης διατύ6ωσης του 

άρθρου 24 6αρ. 1 Σ, 6ου κατοχύρωνε το δικαίωµα στο 6εριβάλλον ως κοινωνικό 

δικαίωµα, η νοµολογία του Συµβουλίου της Ε6ικρατείας µε ε6αναστατική και 

6αγιωµένη ήδη α6ό το 1990 νοµολογία του, αναγνώριζε, κατά 6αρέκκλιση όσων 

ίσχυαν για τα κλασικά κοινωνικά δικαιώµατα, την ευθεία εφαρµογή του 

άρθρου 24 6αρ. 1 Σ, ακόµη δηλαδή και χωρίς την 6ροηγούµενη έκδοση νόµου 

µε την ο6οία να 6ροσδιορίζεται το ρυθµιστικό 6εριεχόµενο του δικαιώµατος 

                                                 
1 Εισηγητές ήταν ο κ. Κωστής Πα6αϊωάνου, Β’ Αντι6ρόεδρος ΕΕ∆Α, εκ6ρόσω6ος στην ΕΕ∆Α 

της ∆ιεθνούς Αµνηστίας, και η κα Χρυσούλα Μουκίου, Ε6ιστηµονική Συνεργάτις ΕΕ∆Α, 

∆ικηγόρος ∆ρ.Ν. 
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αυτού. Έτσι, σε 6ολλές 6ερι6τώσεις, αναγνώρισε ευθέως εκ του άρθρου 24 6αρ. 

1 Σ την υ6οχρέωση του Κράτους να λαµβάνει µέριµνα2 για την 6ροστασία του 

φυσικού, οικιστικού και 6ολιτιστικού 6εριβάλλοντος  καθώς και, ενόψει και 

του άρθρου 117 6αρ. 3 Σ,  για την 6ροστασία των δασών, των δασικών εκτάσεων 

και των αλσών 6ου βρίσκονται εντός σχεδίου 6όλεως3.  

Μετά την αναθεώρηση του Συντάγµατος το 2001, ο6ότε κατά ρητή 

διατύ6ωση του αναθεωρητικού νοµοθέτη, το δικαίωµα στο 6εριβάλλον είναι 

υ6οχρέωση του Κράτους «και δικαίωµα του καθενός», α6οκρυσταλλώθηκε η ε6ί 

είκοσι 6ερί6ου έτη 6αγιωµένη νοµολογία του ΣτΕ και 6ροσδόθηκε 6λέον ρητά 

α6ό το Σύνταγµα η φύση του ατοµικού δικαιώµατος στο δικαίωµα στο 

6εριβάλλον, το ο6οίο γεννά ευθέως αγώγιµη αξίωση των 6ολιτών. Έτσι, και η 

µετά το 2001 νοµολογία του ΣτΕ δέχεται ευρέως την ευθεία ε6ίκληση του 

άρθρου 24 6αρ. 1 Σ α6ό τους 6ολίτες, ανεξάρτητα α6ό την έκδοση σχετικού για 

την κάθε 6ερί6τωση νόµου.4 

Η αµεσότητα, ο εξατοµικευµένος χαρακτήρας και η δεσµευτικότητα 6ου 

α6έκτησε το δικαίωµα στο 6εριβάλλον µε την είσοδο της νέας χιλιετίας 

ε6ιβεβαιώθηκε και α6ό την κύρωση εκ µέρους της Ελλάδας της Συνθήκης του 

Aarhus 6ου θεσ6ίζει την ενεργό συµµετοχή των 6ολιτών σε όλα τα στάδια 

6ροστασίας του 6εριβάλλοντος (α6ό τη ρύ6ανση, τις κλιµατολογικές αλλαγές 

                                                 
2 Βλ ενδεικτικά ΣτE 810/1977, 3047/1980, 262/1982, 1064/1984, 664/1990, 1157-8, 1161/1991, 

1835/1992, 6ερί του ότι θεσ6ίζεται α6’ευθείας εκ του Συντάγµατος υ6οχρέωση για τη λήψη 

διοικητικών µέτρων 6ροστασίας των δασών, και ΣτΕ 363/1990, 684/1994  6ερί του ότι α6ό το 

άρθρο 24 Σ γεννάται ευθεία υ6οχρέωση της διοίκησης, κατά τη µόρφωση της κρίσης της, να 

λαµβάνει υ6όψη και τις ανάγκες του 6εριβάλλοντος και ΣτΕ 4665/1997 6ερί της ύ6αρξης 

υ6οχρέωσης της Πολιτείας, 6ου συνάγεται ευθέως α6ό το άρθρο 24 Σ, «να 6ροστατεύει 

6ρολη6τικώς και κατασταλτικώς το φυσικό 6εριβάλλον ουσιώδες µέρος του ο6οίου α6οτελούν 

τα δάση…». 
3 Βλ. ενδεικτικά, ΣτΕ 3754/1981, 6ερί της α6αγόρευσης µεταβολής 6ροορισµού ιδιωτικών 

δασών και ιδιωτικών δασικών εκτάσεων και µάλιστα χωρίς τις 6ροβλε6όµενες α6ό το Σύνταγµα 

εξαιρέσεις 6ου 6ροβλέ6ονται για τα δηµόσια δάση, ΣτΕ 2282/1992 Ολοµ. (και 2757/1994 και 

5351/1995) 6ερί της υ6οχρέωσης αναδάσωσης 6εριοχών 6ου καταστράφηκαν α6ό 6υρκαγιά ή 

α6οψιλώθηκαν ισχύει και για τις εκτάσεις 6ου α6οψιλώθηκαν 6ριν την έναρξη ισχύος του 

Συντάγµατος, χωρίς χρονικό 6εριορισµό, ΣτΕ 10/1998 Ολοµ., 6ερί του «6εριβαλλοντικού 

κεκτηµένου», σύµφωνα µε το ο6οίο α6αγορεύεται η θέσ6ιση είτε µε νόµο είτε µε κανονιστική 

6ράξη της διοίκησης ρυθµίσεων 6ου µεταβάλλουν ε6ί τα χείρω το ήδη υ6άρχον νοµοθετικό 

καθεστώς για τη δόµηση. Βλ. ε6ίσης, την ΣτΕ 2818/1997 σχετικά µε την υ6οχρέωση, 6ου 

α6ορρέει α6ό το άρθρο 24 Σ, της διοίκησης να 6ροβεί στην κατάρτιση δασολογίου. 
4 Βλ. ενδεικτικά, ΣτΕ 613/2002 Ολοµ. σχετικά µε το 6ώς ε6ιλύεται η σύγκρουση µεταξύ άλλων 

κατά το Σύνταγµα 6ροστατευτέων αγαθών και του 6εριβάλλοντος, ΣτΕ 927/2003 σχετικά µε 

την 6ροστασία του 6εριβάλλοντος στο 6λαίσιο της αρχής της αειφορίας και της βιώσιµης 

ανά6τυξης, και ΣτΕ Ολοµ. 2002/2003 6ερί του «οικιστικού κεκτηµένου».  



 3 

κ.λ.6.) αρχίζοντας α6ό τη λήψη α6οφάσεων µέχρι και την εφαρµογή της. Έτσι, 

6λέον, στα χαρακτηριστικά του δικαιώµατος στο 6εριβάλλον 6ροστέθηκε και η 

συµµετοχικότητα, εφόσον, αναγνωρίζεται, 6λέον, στο δικαίωµα αυτό και το 

status activus, 6ου κατοχυρώνει τη συµµετοχική δράση του 6ολίτη στην 

κρατική δράση, όχι µόνο δηλαδή για στην άσκηση του συγκεκριµένου ατοµικού 

δικαιώµατός του, αλλά και στη ρύθµιση της 6ολιτικής αντιµετώ6ισης του 

σχετικού 6ροβλήµατος και στην εφαρµογή της στην 6ράξη σε όλα τα στάδια. 

Τόσο οι µεµονωµένοι 6ολίτες όσο και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις καθώς 

και, κατά µείζονα λόγο, οι Εθνικές Ε6ιτρο6ές ∆ικαιωµάτων του Ανθρώ6ου 

έχουν καθήκον, στο 6λαίσιο εκ6λήρωσης των υ6οχρεώσεων αυτών, 6ου 

α6ορρέουν α6ό το διεθνές δίκαιο να 6αρεµβαίνουν και να αναλαµβάνουν 

6ρωτοβουλία για την 6ροστασία του 6εριβάλλοντος. 

Στο 6λαίσιο αυτό, η κίνηση 6ολιτών Φίλοι ∆άσους Συγγρού µε το α6ό 

7.4.20067 «Υ6όµνηµα 6ερί ∆άσους Συγγρού», 6ου υ6έβαλε, ε6εσήµανε στην 

Εθνική Ε6ιτρο6ή ∆ικαιωµάτων του Ανθρώ6ου µια σειρά α6ό ενέργειες ή 

6αραλείψεις 6ου οδηγούν στην υ6οβάθµιση και αλλοίωση του δασικού 

χαρακτήρα του ∆άσους Συγγρού.  

Συγκεκριµένα, οι Φίλοι ∆άσους Συγγρού τονίζουν ότι το ∆άσος Συγγρού 

έχει σωθεί µέχρι σήµερα ε6ειδή (α) ήταν Κληροδότηµα µε τον συγκεκριµένο – 

µη ε6ιτρέ6οντα «αξιο6οίηση» - σκο6ό και (β) ήταν, και είναι, σε µεγάλο του 

µέρος δασικό. Ωστόσο, το 2003, µε Πράξη του ∆ασάρχη Πεντέλης έχουν 

α6οχαρακτηρισθεί 271 στρέµµατά του (τα ο6οία α6έβαλαν έκτοτε το δασικό 

τους χαρακτήρα), κυρίως στο νότιο τµήµα του και ε6ί της Λεωφόρου Κηφισίας, 

ενώ συστηµατικώς 6αραβιάζεται και ο σκο6ός του Κληροδοτήµατος, µέσω της 

«αξιο6οίησης» τµηµάτων της έκτασης αυτής 6ου δεν συνάδουν 6ρος το δασικό 

χαρακτήρα της, µε 6ροφανή στόχο τη δηµιουργία τετελεσµένων καταστάσεων 

6ου θα οδηγήσουν στην οριστική του αλλαγή 6ρος την κατεύθυνση της 

αναψυχής, και, 6εραιτέρω, των εµ6ορικών χρήσεων και του τσιµέντου. 

Θεωρούµε δεδοµένη την ιδιαίτερη σηµασία του ∆άσους Συγγρού, αφού 

είναι το τελευταίο κοµµάτι φυσικού δάσους στο εξόχως ρυ6ασµένο λεκανο6έδιο 

της Αττικής. Καλύ6τει µόλις 950 στρέµµατα 6ρασίνου και είναι διάσ6αρτο µε 
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6λείστα ήδη κτίσµατα και εγκαταστάσεις αλλά και 6ολλές α6οψιλωµένες και 

6αραµεληµένες 6εριοχές.  

 Υ6ενθυµίζεται, ε6ίσης, 6ως η 6εριβαλλοντική οργάνωση WWF 

6ραγµατο6οίησε έρευνα στους ε6ισκέ6τες του Κτήµατος Συγγρού 6ου έδειξε 

αυξηµένο βαθµό ευαισθησίας α6έναντι στη σηµασία και την ανάγκη 

διατήρησης σ’ αυτό του φυσικού δάσους. Τούτο αξιολογούν ως 6ιο σηµαντικό 

στοιχείο. Αν και 6ολλοί ε6ισκέ6τονται το Κτήµα για 6ολιτιστικές 

δραστηριότητες στο θέατρο Αναβρύτων και για αθλητισµό, δεν ε6ιθυµούν 

καθόλου τις οργανωµένες εγκαταστάσεις καθώς τις θεωρούν ασύµβατες µε το 

φυσικό δάσος. Οι ε6ισκέ6τες του Κτήµατος  θεωρούν ότι η 6υρο6ροστασία 

είναι το κύριο ζητούµενο για τη διατήρηση της οικολογικής αξίας του 

Κτήµατος. Ε6ίσης, το ζήτηµα των σκου6ιδιών και των 6αραβιάσεων της 

6ρόσβασης α6ό οχήµατα καθώς και το ζήτηµα της γενικής φύλαξης και 

ασφάλειας του Κτήµατος χρήζουν άµεσης αντιµετώ6ισης. Σύµφωνα µε την 

έρευνα, τα µέτρα διαχείρισης θα έ6ρε6ε να ενισχύουν, καταρχήν, τη σηµασία 

των φυσικών και τεχνητών οικοσυστηµάτων και να αντιµετω6ίζουν το ζήτηµα 

των σκου6ιδιών, της 6υρο6ροστασίας, της α6οκατάστασης των καµένων 

εκτάσεων, της γενικής εγκατάλειψης, της φύλαξης, της ασφάλειας, της 

α6οκατάστασης ή α6οµάκρυνσης των εγκαταλειµµένων κτιρίων και 

θερµοκη6ίων. Ε6ίσης ζητούν να 6ροστατευτεί α6οτελεσµατικά το Κτήµα α6ό 

ανάρµοστα σχέδια ανά6τυξης. 

 Η WWF Ελλάς, σύµφωνα µε σειρά εγγράφων 6ου έθεσε υ6όψη µας, µέσω 

µέλους της ΕΕ∆Α, θεωρεί ότι σε γενικές γραµµές οι ε6ισκέ6τες εντο6ίζουν 

εύστοχα τις αξίες, τα 6ροβλήµατα και τα ενδεικνυόµενα µέτρα διαχείρισης. 

Χρειάζεται 6ερισσότερη ενηµέρωση για τη σηµασία των γεωργικών εκτάσεων 

και της εκ6αίδευσης σε φιλο6εριβαλλοντικές µεθόδους γεωργίας. Η οργάνωση 

έχει συντάξει ήδη τους βασικούς άξονες του διαχειριστικού σχεδίου 6ου 

αντα6οκρίνονται σε αυτές τις εκτιµήσεις και σέβονται α6όλυτα την ε6ιθυµία 

της διαθέτιδος για διαρκή «µόρφωση καλών γεωργών και κη6ουρών».  

Η Εθνική Ε6ιτρο6ή ∆ικαιωµάτων του Ανθρώ6ου τονίζει την αυτονόητη 

ανάγκη 6ροστασίας των ελεύθερων χώρων και του 6ρασίνου. Θεωρούµε 6ως 

µείζων µέριµνα των διαχειριζοµένων το ∆άσος Συγγρού 6ρέ6ει να α6οτελεί η 
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βιώσιµη διαχείρισή του µε α6όλυτο σεβασµό στο 6εριβάλλον. Πιο 

συγκεκριµένα, εστιάζει την 6ροσοχή των φορέων 6ου είναι ε6ιφορτισµένοι µε 

τη διαχείριση του ∆άσους Συγγρού στα ακόλουθα σηµεία: 

• Είναι αναγκαίος ο 6λήρης σεβασµός στο Κληροδότηµα 6ου είχε 

συγκεκριµένο – µη ε6ιτρέ6οντα εµ6ορική αξιο6οίηση – σκο6ό. Η 

«κακο6οίηση» της βούλησης του µεγάλου ευεργέτη συντελεί στη µη 

εµφάνιση νέων ευεργετών. 

• Έχει ιδιαίτερη σηµασία η αυστηρή φύλαξη και 6ροστασία του, η 

ανανέωση και ο εµ6λουτισµός της χλωρίδας, εν ολίγοις η συντήρηση του 

∆άσους. 

• Είναι αναγκαία η α6οκατάσταση των δύο διατηρητέων και αγρίως 

βανδαλισµένων κτισµάτων του – της Βίλλας Συγγρού και του Ι.Ν. Αγ. 

Ανδρέα. 

• Ε6ιβάλλεται, βεβαίως, η άµεση κατεδάφιση ο6οιουδή6οτε 6αρανόµου 

κτίσµατος και γενικότερα η κατάργηση κάθε είδους 6αρανοµιών.  

• Κάθε 6αράνοµη χρήση και εµ6ορική εκµετάλλευση του ∆άσους οδηγεί 

σε 6ροφανή υ6οβάθµισή του, ό6ως έχει ήδη συµβεί αλλού σε 6ολλές 

άλλες αντίστοιχες 6ερι6τώσεις. Συνε6ώς, 6ρέ6ει να α6οκλεισθεί. 

• Πρέ6ει να εφαρµόζεται ο κανόνας οι δασικές και γεωργικές εκτάσεις να 

διατηρηθούν σε κατάσταση αειφορίας.  

• Εν 6άση 6ερι6τώσει και βάσει των διατάξεων της Συµφωνίας του 

Aarhus, 6ου α6οτελεί ελληνικό δίκαιο, µετά την κύρωσή του µε το Ν. 

3422/2005  (ΦΕΚ Α’ 303), και µάλιστα αυξηµένου τυ6ικού κύρους, κατά 

το άρθρο 28 6αρ. 1 Σ, ζητάµε να συµ6εριληφθούν αντι6ρόσω6οι της 

Κίνησης «Φίλοι του Άλσους Συγγρού» και άλλων οικολογικών 

οργανώσεων στο όργανο 6ου θα α6οφασίσει, χαράξει και εφαρµόσει 

ο6οιαδή6οτε 6ολιτική ρυθµιστική της διαχείρισης του Άλσους Συγγρού. 

΄Αλλως, θα δηµιουργηθούν διάφορες νοµικές συνέ6ειες για το Kράτος 

α6ό τη διαχείριση του θέµατος µε τον α6οκλεισµό α6ό τους αρµόδιους 

φορείς της κοινωνίας των 6ολιτών. 

 

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2006 


