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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΡΤΩΝ 



 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Για αιώνες ο άνθρωπος εκµεταλλεύεται τα φυσικά αγαθά στο όνοµα της 

προόδου και της ευηµερίας. Ιδιαίτερα µετά τον 19ο αιώνα και τη βιοµηχανική 

επανάσταση οι ανθρώπινες δραστηριότητες αυξήθηκαν τόσο σε ένταση και 

έκταση, ώστε να επιδρούν όχι µόνο σε τοπική κλίµακα αλλά σε ολόκληρο 

τον πλανήτη, µε συνέπειες όπως η υπερεκµετάλλευση των φυσικών πόρων 

(ανανεώσιµων και µη), η καταστροφή σπάνιων και ιδιαίτερα ευαίσθητων 

οικοσυστηµάτων, ο εκτοπισµός άλλων ειδών που δεν συνάδουν µε την 

ανθρώπινη «εξέλιξη», η αλλοίωση ή και πλήρης καταστροφή του φυσικού 

τοπίου και αντικατάστασή του µε καθαρά ανθρωπογενή στοιχεία   κ.λ.π. 

Κατά της επιθετικής και ανήθικης αυτής συµπεριφοράς απέναντι στη 

φύση έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί πολλές αντιρρήσεις και ενστάσεις. Τα 

τελευταία µάλιστα χρόνια θα λέγαµε ότι όλο και αυξάνονται οι φωνές 

διαµαρτυρίας, που επισηµαίνουν τα πεπερασµένα όρια αντοχής του πλανήτη 

µας και την ολοένα αυξανόµενη καταπάτηση τους από τον άνθρωπο. Πλήθος 

περιβαλλοντικών οργανώσεων, εκποµπών και δηµοσιευµάτων στα µέσα 

ενηµέρωσης, αναλύσεων από επιστηµονικούς κύκλους µιλούν για την 

επιδείνωση του προβλήµατος και την ανάγκη για λήψη άµεσων µέτρων. 

Ίσως µάλιστα αυτή η τάση «οικολογικής ευαισθητοποίησης» να αποτελεί 

κατά κάποιο τρόπο και µια µόδα της εποχής. 

Και ενώ µια τέτοια τάση θα ήταν σίγουρα παρήγορη και ενθαρρυντική για 

τη µελλοντική επίλυση του προβλήµατος, στη πράξη πολύ λίγα πράγµατα 

φαίνεται να επιτυγχάνονται. Η ευαισθητοποίηση του κοινού σε 

περιβαλλοντικά θέµατα φαίνεται να είναι µόνο επιφανειακή και σε τίποτα 

δεν έχει να κάνει µε τη διαµόρφωση µιας ουσιαστικής οικολογικής 

συνείδησης. Παράλληλα τα συνεχώς αυξανόµενα οικονοµικά συµφέροντα 

κοινωνιών που έχουν ως µόνη κινητήρια δύναµή τους το χρηµατικό κέρδος, 

καταπνίγουν χωρίς πολλές ενοχές οποιαδήποτε προσπάθεια ή έστω πρόθεση 

προστασίας της φύσης και των φυσικών πόρων, όταν µάλιστα αυτή 

µετριάζει τα επιδιωκόµενα κέρδη. 

Ιδιαίτερα κατά τις τελευταίες δεκαετίες η συντελούµενη περιβαλλοντική 

υποβάθµιση πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις, προκαλώντας ανησυχία και 

προβληµατισµό στη διεθνή κοινότητα. Η τελευταία στην προσπάθεια της να 
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προλάβει περαιτέρω επιδείνωση του προβλήµατος, έλαβε, έστω και 

καθυστερηµένα σε κάποιες περιπτώσεις, δραστικότερα µέτρα για τη 

διατήρηση της φύσης και των διεργασιών της. Βέβαια, λαµβάνοντας υπόψη 

τα σηµερινά πληθυσµιακά και οικονοµικά δεδοµένα καταλαβαίνουµε ότι κάτι 

τέτοιο δεν θα ήταν εφικτό να πραγµατοποιηθεί σε ευρύτερη, παγκόσµια 

κλίµακα. Ως ένα από τα πλέον αποτελεσµατικά µέτρα προς την κατεύθυνση 

αυτή αποδείχθηκε ότι ήταν η δηµιουργία περιοχών περιορισµένης έκτασης 

απαλλαγµένων από τις έντονες ανθρωπογενείς επιδράσεις, προς όφελος της 

προστασίας της φύσης, δηλ. η θέσπιση του θεσµού των προστατευόµενων 

φυσικών περιοχών. 

Μεταξύ άλλων, µια ιδιαίτερα σηµαντική κατηγορία προστατευοµένων 

περιοχών αποτελούν τα Εθνικά Πάρκα ή Εθνικοί ∆ρυµοί όπως έχει 

καθιερωθεί να ονοµάζονται στη χώρα µας, αφού πρόκειται για δάση και 

δασικές εκτάσεις τα οποία βρίσκονται υπό ειδικό καθεστώς προστασίας. 

Στην Ελλάδα από το 1937 έως σήµερα έχουν ιδρυθεί δέκα Εθνικοί ∆ρυµοί, σε 

δασικές περιοχές µε µεγάλη αισθητική, οικολογική και γενικότερη 

επιστηµονική αξία. 

Η αποτελεσµατική διαχείριση αυτών των τόσο ευαίσθητων περιοχών είναι 

θεµελιώδους σηµασίας για την διατήρηση των οικολογικών διαδικασιών 

τους, την προστασία των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, τη διαιώνιση 

των σηµαντικότατων αξιών που τις διέπουν και τελικά τη διασφάλιση της 

επιβίωσης της φύσης και κατ’ επέκταση και του ίδιου του ανθρώπου. Ο 

σχεδιασµός της απαιτεί εµπεριστατωµένες και µακροχρόνιες µελέτες από 

οµάδες εξειδικευµένων επιστηµόνων.  

Εξέχουσα θέση ανάµεσα στους ελληνικούς Εθνικούς ∆ρυµούς κατέχει ο 

Εθνικός ∆ρυµός της Πάρνηθας, λόγω κυρίως της µεγάλης βιοποικιλότητας 

που τον χαρακτηρίζει, αλλά και της γειτνίασης του µε το µεγαλύτερο αστικό 

κέντρο της χώρας. Οι αρµόδιοι διαχειριστικοί φορείς, δηλ. ο Φορέας 

∆ιαχείρισης του δρυµού και το ∆ασαρχείο Πάρνηθας, παρά τα 

οµολογουµένως πολλά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν σε θέµατα 

υποδοµών και χορηγούµενων πιστώσεων, καταφέρνουν  να συµβάλουν 

καθοριστικά στη διατήρηση αυτού του τελευταίου πνεύµονα της Αττικής, 

προστατεύοντάς τον από τις κατά καιρούς κακόβουλες ενέργειες και 
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παρεµβάσεις και αναδεικνύοντας τις ευεργετικές οικολογικές και αισθητικές 

αξίες που προσφέρει στην ευρύτερη περιοχή του λεκανοπεδίου.  

 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη της διαχείρισης των 

Εθνικών ∆ρυµών σε ευρύτερο πλαίσιο, καθώς και η έρευνα για τις µεθόδους 

διαχείρισης και προστασίας του Εθνικού ∆ρυµού της Πάρνηθας, της εξέλιξης 

τους τα τελευταία χρόνια, των σηµαντικότερων αδυναµιών και προβληµάτων 

που παρουσιάζουν καθώς και η κατάθεση προτάσεων για πιθανή βελτίωση 

της σηµερινής κατάστασης. 

Στο πρώτο µέρος της εργασίας γίνεται αναφορά στις κατηγορίες των 

προστατευόµενων περιοχών, στην εξέλιξη του θεσµού µέσα στους αιώνες, 

καθώς και στη σηµασία και τα οφέλη που προσφέρουν στον σύγχρονο 

άνθρωπο. Παράλληλα γίνεται συνοπτική παρουσίαση των ελληνικών 

Εθνικών ∆ρυµών ως µία από τις σηµαντικότερες κατηγορίες 

προστατευοµένων περιοχών της χώρας µας. Τέλος εξετάζονται 

αναλυτικότερα τα συστήµατα διαχείρισης των δρυµών, η σύνταξη και 

εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων που τους αφορούν και η διάρθρωση 

της διαχειριστικής τους αρχής. 

Στο δεύτερο µέρος µελετάται ειδικότερα η περίπτωση του Εθνικού 

∆ρυµού της Πάρνηθας. Παρουσιάζονται τα φυσιογραφικά στοιχεία της 

περιοχής, αναφέρονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά στοιχεία του δρυµού 

(ιδιοκτησιακό καθεστώς, χρήσεις γης, πανίδα, χλωρίδα, υποδοµές κ.α.), 

µελετάται η διαχείριση του δρυµού κατά τοµείς και γίνεται καταγραφή των 

προβλεπόµενων διαχειριστικών προγραµµάτων κατά την τελευταία δεκαετία 

καθώς και απολογισµός της επιτυχηµένης ή µη εφαρµογής τους. 

Όσον αφορά την ερευνητική µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την 

εκπόνηση της εργασίας, αυτή βασίστηκε σε διεξοδική µελέτη και 

επεξεργασία των αρχείων του ∆ασαρχείου Πάρνηθας, καθώς και άλλου 

βιβλιογραφικού υλικού, σε συλλογή πληροφοριών και στοιχείων από το 

προσωπικό του ∆ασαρχείου και του Φορέα ∆ιαχείρισης και σε επιτόπια 

παρατήρηση στην περιοχή του δρυµού. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ A 

 
Η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ∆ΡΥΜΩΝ 



 

Οι Προστατευόµενες Περιοχές 

κεφάλαιο 1 
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1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Τα φυσικά οικοσυστήµατα δεν είναι στατικά συστήµατα αλλά δυναµικά, 

εξελίσσονται δηλαδή µε το πέρασµα του χρόνου. Η εξέλιξη τους όµως είναι 

ιδιαίτερα αργή, πέρα από την κλίµακα του ανθρώπινου χρόνου, αφού 

λαµβάνει χώρα σε περιόδους εκατοµµυρίων ετών. Σε πολλές περιπτώσεις 

λοιπόν είναι επιβεβληµένη η προστασία τους από τις άµεσες και έµµεσες 

ανθρώπινες επεµβάσεις, ώστε να συνεχίσουν να εξελίσσονται ανενόχλητα 

κάτω από τις επιδράσεις του βιοτικού και αβιοτικού περιβάλλοντος.  

Η ίδρυση των προστατευόµενων περιοχών αποτελεί το πιο σηµαντικό 

µέτρο για την προστασία και διατήρηση των οικοσυστηµάτων αυτών, αλλά 

και γενικότερα των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του φυσικού 

περιβάλλοντος, όπως χαρακτηριστικοί γεωµορφολογικοί σχηµατισµοί, τοπία 

µε ξεχωριστά αισθητικά γνωρίσµατα, σπάνια ζωικά και φυτικά είδη. 

Κατά τον Κασιούµη (1993) προστατευόµενες περιοχές είναι: «Χερσαίες ή 

θαλάσσιες εκτάσεις, µε ιδιαίτερα φυσικά, οικολογικά ή τοπιακά 

χαρακτηριστικά, που προστατεύονται Νοµοθετικά, και βρίσκονται κάτω 

από Ειδικό Καθεστώς ∆ιαχείρισης, µε κύριο σκοπό τη ∆ιατήρηση των 

Ιδιαίτερων Αξιών τους, καθώς και την κατάλληλη αξιοποίηση τους για 

την Εξυπηρέτηση οικολογικών, κοινωνικών και οικονοµικών αναγκών, 

προς όφελος της παρούσας και των µελλοντικών γενεών».  

 

 

1.2 ΛΟΓΟΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

Τίθεται λοιπόν το ερώτηµα ποιοι είναι οι λόγοι δηµιουργίας τέτοιων 

προστατευόµενων περιοχών, όπως είναι οι Εθνικοί ∆ρυµοί. Συνοπτικά θα 

λέγαµε ότι οι λόγοι για τους οποίους πρέπει συγκεκριµένες περιοχές να 

βρίσκονται υπό καθεστώς απόλυτης ή µερικής προστασίας είναι οι εξής:  

1. Είναι αποθέµατα πλούσιου γενετικού υλικού και παρουσιάζουν ιδιαίτερο 

επιστηµονικό ενδιαφέρον για µελέτες και πειράµατα. Αποτελούν επίσης 

σηµείο αναφοράς για σύγκριση µε αλλοιωµένα οικοσυστήµατα και είδη. 

2. Είναι περιοχές µε µοναδική φυσική οµορφιά, οι οποίες αποτελούν 

κληρονοµιά όλων µας και γι’ αυτό πρέπει να τις διατηρήσουµε ανέπαφες.  
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3. Όλοι οι ζωντανοί οργανισµοί του πλανήτη έχουν το ηθικό δικαίωµα να 

επιβιώσουν και να ολοκληρώσουν ανενόχλητοι τον βιολογικό τους κύκλο.  

4. Για εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς λόγους 

5. Παρέχουν ευκαιρίες υπαίθριας αναψυχής στους πολίτες.  

∆εν θα πρέπει να ξεχνάµε ότι τα οικοσυστήµατα αυτά, για όλους τους 

παραπάνω λόγους, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα. Είναι εποµένως πολύ εύκολη η 

καταστροφή τους, αλλά πολύ δύσκολη, ή  και αδύνατη κάποιες φορές, η 

αποκατάσταση και επαναδηµιουργία τους.  

 

1.3 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 

Η ανάγκη για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος έχει ανακύψει 

από πολύ παλιά, παλαιότερα ίσως από ότι γενικά πιστεύεται. Πολλές 

κοινωνίες σε προηγούµενες ιστορικές περιόδους αναγνώρισαν την αξία 

συγκεκριµένων περιοχών και την ανάγκη για προστασία αυτών. Είναι βέβαια 

προφανές ότι τα αίτια που οδήγησαν αυτούς τους πολιτισµούς στο να 

λάβουν µέτρα προστασίας  συγκεκριµένων περιοχών ή ζωικών  και φυτικών 

ειδών ήταν αρκετά διαφορετικά από τα σηµερινά και η αποτελεσµατικότητα 

των προσπαθειών αυτών σχετικά περιορισµένη. 

Τα συνηθέστερα ίσως αίτια ήταν οι θρησκευτικές προκαταλήψεις. Από τα 

προϊστορικά ήδη χρόνια, πολλές κοινωνίες προσέδιδαν σε δέντρα και νερά 

ιδιαίτερες φυσικές δυνάµεις, καθιστώντας τα έτσι αντικείµενο λατρείας και 

προστασίας. Έτσι σε όλα τα µέρη του κόσµου συναντά κανείς µύθους και 

παραδόσεις για ιερά δάση. Στην αρχαία Ελλάδα  γνωρίζουµε ότι υπήρχαν 

Ιερά Άλση αφιερωµένα στους Θεούς και στις Νύµφες, τα οποία 

προστατεύονταν ακόµα και µε την ποινή του θανάτου. Επειδή πολλά από 

αυτά συγκροτούνταν από ∆ρυς (είδος κυρίαρχο στην χλωρίδα του τόπου 

µας) ονοµάζονταν ∆ρυµοί, από όπου πήραν και την ονοµασία τους οι 

σύγχρονοι Εθνικοί ∆ρυµοί. Αλλά και κλασσικοί συγγραφείς, όπως ο 

Πλάτωνας, έκαναν λόγο ήδη από τον τέταρτο αιώνα π.Χ. για τον ιδιαίτερο 

ρόλο των δασών στην προστασία του εδάφους και στη ρύθµιση των υδάτων. 

Στην υπόλοιπη Ευρώπη, πολλές φορές ντόπιοι πληθυσµοί ή κατακτητές 

που ασπάζονταν τον Χριστιανισµό, δώριζαν στην εκκλησία δασικές εκτάσεις, 
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οι οποίες στη συνέχεια έχαιραν προστασίας. Με τον τρόπο αυτό 

διατηρήθηκαν µεγάλα τµήµατα του δάσους Wurniam. Στην Αφρική και την 

Ασία συναντάµε επίσης Ιερά ∆άση, ενώ συγκεκριµένα δέντρα συνδέονταν µε 

ιεροτελεστίες. Επίσης από πολύ παλιά, ντόπιοι φύλαρχοι ίδρυαν καταφύγια 

ζώων για την προστασία σπάνιων ζωικών ειδών από το εκτεταµένο κυνήγι  

τους. 

Το παλαιότερο επίσηµο απόθεµα ζώων στον κόσµο είναι το δάσος 

Bialowieze στην Πολωνία. Τον 14ο αιώνα ο βασιλιάς Jagellon το µετέτρεψε 

σε µια απόλυτα προστατευµένη περιοχή, στη προσπάθεια του να διασώσει 

κάποια είδη άγριων ζώων που είχαν αρχίσει να απειλούνται µε εξαφάνιση 

από τις αρχές της δεύτερης χιλιετίας π.Χ., όπως ο ευρωπαϊκός Βίσονας και 

το άγριο άλογο ή Ταρπάν. Η περιοχή χρησιµοποιήθηκε ως κυνηγετικό 

απόθεµα από τους πολωνούς βασιλιάδες και τους ρώσους τσάρους και 

τελικά το 1921 ανακηρύχθηκε σε Εθνικό ∆ρυµό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στα µέσα του 19ου αιώνα ξεκινούν πλέον συστηµατικές προσπάθειες για 

την προστασία της φύσης. Τότε ήταν που ο άνθρωπος συνειδητοποίησε ότι η 

καταστροφές του περιβάλλοντος, ως οριστικές και µη αναστρέψιµες, 

επηρεάζουν αρνητικά την οικονοµία και την ποιότητα της ζωής του. Μεγάλες 

Εικ. 1. Ρούµπενς, ∆άσος µε ελάφια 
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εκτάσεις δασών αποψιλώνονται, η έλλειψη νερού δηµιουργεί προβλήµατα 

στη γεωργική παραγωγή, το χώµα γίνεται όλο και λιγότερο γόνιµο, λιµοί 

πλήττουν τον Τρίτο Κόσµο, ενώ  η ρύπανση και οι συνθήκες διαβίωσης στις 

µεγάλες πόλεις δυσχεραίνουν την ζωή των κατοίκων (Κορφιάτης, 2002). 

 Αυτός ο προβληµατισµός οδήγησε αρχικά στην θέσπιση αποσπασµατικών 

ρυθµίσεων και απαγορεύσεων για την προστασία ιδίως των ειδών που 

κινδύνευαν άµεσα µε εξαφάνιση. Παράλληλα ισχυρές οµάδες πίεσης από 

προσωπικότητες της εποχής εκείνης και άτοµα µε ιδιαίτερες ευαισθησίες, 

πιέζουν τις κυβερνήσεις για την αυστηρή προστασία ορισµένων περιοχών, µε 

σκοπό να εξασφαλιστεί η επιβίωση της άγριας ζωής και η διατήρηση των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του φυσικού περιβάλλοντος. Αποτέλεσµα ήταν 

η δηµιουργείται του θεσµού των «Προστατευόµενων Περιοχών», που 

αποτελεί έκτοτε το πιο σηµαντικό µέτρο για την προστασία της φύσης, των 

ειδών και των οικοσυστηµάτων της (Κασιούµης, 1995). 

Το πρώτο απόθεµα της φύσης στην σύγχρονη εποχή ιδρύεται το 1853 στη 

Γαλλία, από µια οµάδα ζωγράφων και όχι βιολόγων όπως θα περίµενε 

κανείς.  Αυτοί διασφάλισαν την προστασία ενός τµήµατος του δάσους 

Fontainebleau για να διαφυλάξουν την φυσική του οµορφιά. Χάρη σε αυτούς 

δηµιουργείται το 1861 νόµος για την προστασία 124 Ha άλσους οξυάς 

(Χατζηστάθης και Ισπικούδης, 1995).  

Το 1864, ο Αβραάµ Λίνκολν δηµιουργεί το φυσικό απόθεµα του Yosemite 

στην Καλιφόρνια, µε σκοπό την προστασία του απειλούµενου είδους της 

γιγάντιας Σεκόγια, ενός τεραστίων διαστάσεων κωνοφόρου, που κινδύνευε 

να εξαφανισθεί από την εντατική υλοτοµία. Όµως η πρώτη ουσιαστική και 

συντονισµένη προσπάθεια για την κατοχύρωση του θεσµού των 

προστατευόµενων περιοχών έγινε το 1872, όταν δηµοσιεύθηκε στις ΗΠΑ ο 

οµοσπονδιακός νόµος για την δηµιουργία του πρώτου Εθνικού Πάρκου στον 

κόσµο. Αυτό ήταν το Yellowstone στο  Wyoming. Στην δηµιουργία τέτοιων 

αποθεµάτων ακολούθησαν οι χώρες της δυτικής και βόρειας Ευρώπης 

(Βρετανία, Γερµανία, Σουηδία, Ελβετία) καθώς και η Αυστραλία, και κατόπιν 

η Αν. Ευρώπη, η Ασία και η Αφρική 
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1.4 ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Μετά το τέλος του δεύτερου Παγκοσµίου Πολέµου, παρατηρείται ραγδαία 

αύξηση στον αριθµό των προστατευόµενων περιοχών που ιδρύονταν 

παγκοσµίως. Τότε είναι που αλλάζουν και τα κριτήρια επιλογής των 

περιοχών που θα ανακηρύσσονταν ως προστατευόµενες, καθώς η 

διαθεσιµότητα ανέγγιχτων και µη ανεπτυγµένων περιοχών, οι οποίες 

επιλέγονταν ως τότε, µειώνεται σηµαντικά. 

Σηµαντική εξέλιξη είναι η ίδρυση το 1948 της ∆ιεθνούς Ένωσης για την 

Προστασία της Φύσης και των Φυσικών Πόρων, γνωστή και ως IUCN 

(International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources). 

Η IUCN διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο στην προώθηση των προστατευόµενων 

περιοχών παγκοσµίως και προσέφερε σηµαντική βοήθεια σε κυβερνήσεις, 

στον Ο.Η.Ε., σε επιστήµονες και σε άλλους ενδιαφερόµενους οργανισµούς. 

Σύµφωνα µε αυτή, ο αριθµός των Εθνικών Πάρκων ή παρόµοιων 

αποθεµάτων παγκοσµίως το 1967 ήταν 1.205. Το 1982 ανήλθε σε 2.250, ενώ 

το 1985 ο κατάλογος περιελάµβανε περισσότερες από 3500 περιοχές σε 136 

χώρες, µε συνολική έκταση πάνω από 423 εκατοµµύρια εκτάρια 

(Χατζηστάθης και Ισπικούδης, 1995). Οι περισσότερες από τις µισές από 

αυτές τις περιοχές ήταν Εθνικά Πάρκα.  

 

 

1.5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

Κάθε χώρα µπορεί να δηµιουργήσει ένα εθνικό σύστηµα ταξινόµησης των 

προστατευόµενων περιοχών της, έτσι ώστε το έθνος να µπορεί να 

ανταποκριθεί καλύτερα στην διαχείριση των περιοχών αυτών και των 

πεπερασµένων του φυσικών πόρων. Οι κατηγορίες των προστατευόµενων 

περιοχών που µπορεί κάθε χώρα να ανακηρύξει κατά την οργάνωση ενός 

τέτοιου εθνικού συστήµατος, όπως αυτές καθορίστηκαν από την IUCN το 

1994 (Κασιούµης, 1995), είναι: 

I. Αυστηρά Φυσικά Καταφύγια / Περιοχές Άγριας Ζωής (Strict Nature 

Reserve / Wilderness Area) 

II. Εθνικό Πάρκο / Εθνικός ∆ρυµός (National Park) 
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III. Μνηµείο της Φύσης (Natural Monument) 

IV. Περιοχή ∆ιαχείρισης Ειδών / Βιοτόπων (Habitat / Species Management 

Area)  

V. Προστατευόµενο Χερσαίο ή Θαλάσσιο Τοπίο (Protected Landscape or 

Seascape) 

VI. Προστατευόµενη Περιοχή ∆ιαχειριζόµενων Φυσικών Πόρων (Multiple-

Use Management Area) 

Ο παραπάνω κατάλογος µπορεί να συµπληρωθεί µε τρεις ακόµα 

κατηγορίες προστατευόµενων περιοχών διεθνούς σηµασίας: 

VII. Απόθεµα της Βιόσφαιρας (Biosphere Reserve) 

VIII. Θέσεις Παγκόσµιας Κληρονοµιάς (World Heritage Sites) 

IX. Υγροβιότοποι Ramsar 

Ο κατάλογος που εξέδωσε ο Ο.Η.Ε. σε συνεργασία µε την IUCN το 1997, 

περιελάµβανε 12.754 περιοχές σε όλο τον κόσµο που ανήκουν στις 

παραπάνω κατηγορίες προστατευόµενων περιοχών. Ο αντίστοιχος 

κατάλογος του 2003 αριθµούσε 68.066 περιοχές (IUCN–UNEP, 2003). 

Κατά τον σχεδιασµό ενός εθνικού συστήµατος προστατευόµενων 

περιοχών είναι πολύ σηµαντική η επιλογή των κατάλληλων περιοχών αλλά 

και η σωστή ταξινόµηση τους στις κατηγορίες που προαναφέρθηκαν, 

σύµφωνα πάντα µε τους διαχειριστικούς σκοπούς. Τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά µε βάση τα οποία κατατάσσονται οι διάφορες περιοχές στις 

κατηγορίες αυτές, είναι: 

- Είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας, ιδιαίτερα αυτά που είναι 

αντιπροσωπευτικά της περιοχής, σπάνια ή απειλούµενα µε εξαφάνιση.  

- Χαρακτηριστικά ή µοναδικά οικοσύστηµα και περιοχές µε ασυνήθιστη 

ποικιλότητα ειδών. 

- Ο βαθµός οικολογικής αντοχής ή ευπάθειας των διαφόρων ειδών και 

οικοσυστηµάτων. 

- Τοπία ή φυσιογραφικοί σχηµατισµοί και θέσεις µε ιδιαίτερη αισθητική, 

επιστηµονική ή άλλη αξία. 

- Εκτάσεις και χαρακτηριστικά µε ιδιαίτερο αναψυχικό και τουριστικό 

ενδιαφέρον. 
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- Ανθρωπογενή και πολιτιστικά στοιχεία και θέσεις που συνυπάρχουν ή 

συνδέονται µε τα παραπάνω χαρακτηριστικά. 

- Ο βαθµός που οι διάφορες χρήσεις γης που υφίστανται στην περιοχή είναι 

συµβιβασµένες µε τους σκοπούς προστασίας και διαχείρισης. 

 

 

1.6 ΣΚΟΠΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ – ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ 

Ο κύριος σκοπός της ίδρυσης και διαχείρισης των προστατευόµενων 

περιοχών, που αποτελεί και τη βασική οικολογική λειτουργία τους, είναι η 

προστασία και διατήρηση πολύτιµων στοιχείων της φυσικής κληρονοµιάς 

κάθε χώρας. Πέρα όµως από τον ρόλο αυτό που επιτελούν οι 

προστατευόµενες περιοχές, στην εποχή µας η δηµιουργία τους καθίσταται 

επιβεβληµένη και για πολλούς άλλους εξίσου σηµαντικούς και ιδιαίτερους 

σκοπούς, οι οποίοι είναι επιγραµµατικά οι ακόλουθοι: 

1. Η διατήρηση ουσιωδών  οικολογικών διαδικασιών. 

2. Προστασία της γενετικής και βιολογικής ποικιλότητας 

3. Προστασία φυσικών οικοσυστηµάτων και αισθητικών αξιών. 

4. Προστασία αντιπροσωπευτικών, σπάνιων και υπό εξαφάνιση φυτικών και 

ζωικών ειδών. 

5. Εξυπηρέτηση επιστηµονικών και ερευνητικών σκοπών 

6. Παροχή ευκαιριών για περιβαλλοντική εκπαίδευση, διαπαιδαγώγηση και 

ενηµέρωση του κοινού. 

7. Συµβολή στην αειφορική χρήση των φυσικών πόρων.  

8. ∆ιατήρηση της ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος (επίδραση σε 

λεκάνες απορροής, έλεγχος διάβρωσης εδάφους, διατήρηση της ποιότητας 

του αέρα κ.α.). 

9. Ικανοποίηση αναγκών υπαίθριας αναψυχής (οικοτουρισµός). 

10. Παροχή χρήσιµων αγαθών (ξυλεία, καρποί, ρητίνη, σπόροι κ.α.). 

11. Προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιά. 

Αντίστοιχα τα οφέλη που προκύπτουν από τις προστατευόµενες περιοχές, 

είτε αυτά αποτιµούνται σε νοµισµατικούς όρους είτε όχι, θα µπορούσαµε να 

τα οµαδοποιήσουµε στις παρακάτω κατηγορίες: 

1. Οικολογικές διαδικασίες (σχηµατισµός εδάφους, καθαρισµός αέρα) 
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2. Προστασία λεκανών απορροής (ρύθµιση χειµαρρικής ροής, προστασία 

εδάφους, µείωση πληµµυρών) 

3. Αναψυχή / τουρισµός 

4. Εκπαίδευση και έρευνα 

5. Καταναλωτικά αγαθά (ξυλεία, βοσκήσιµη ύλη, βότανα, φάρµακα, ρητίνη, 

ψάρια κ.α.) 

6. Μη καταναλωτικά αγαθά (αισθητικά, πνευµατικά, πολιτιστικά, ιστορικά) 

7. Βιοποικιλότητα (προστασία ειδών και οικοσυστηµάτων, γενετικοί πόροι) 

Κάποια από τα παραπάνω οφέλη, όπως η αναψυχή ή η παροχή 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, θα λέγαµε ότι έχουν ως απόρροια και άλλα 

οφέλη, όπως η τόνωση της τοπικής οικονοµίας. Με την παροχή αγαθών και 

υπηρεσιών (καταλύµατα, ξεναγήσεις, διατροφή, ψυχαγωγία) στους 

τουρίστες και επισκέπτες των περιοχών αυτών, δηµιουργούνται σηµαντικές 

ευκαιρίες απασχόλησης του ντόπιου πληθυσµού και µάλιστα πολλές φορές 

σε περιοχές αποµονωµένες και προβληµατικές. Με τον τρόπο αυτό 

αποτρέπεται ή έστω περιορίζεται η µετανάστευση προς τα αστικά κέντρα. 

 

 

1.7 ΟΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

Η πρώτη σηµαντική κίνηση σε θέµατα προστασίας του φυσικού 

περιβάλλοντος στην Ελλάδα, έγινε το 1937 µε την έκδοση του Α.Ν. 856/1937 

«Περί Εθνικών ∆ρυµών». Ο νόµος αυτός προέβλεπε την ίδρυση µέχρι πέντε 

Εθνικών ∆ρυµών, ως περιοχών µε ειδικό καθεστώς προστασίας. Το 1969 ο 

Νόµος 856/1937 ενσωµατώθηκε στο ∆ασικό Κώδικα (Ν.∆. 86/1969, άρθρα 

79,80,81) και όπως τροποποιήθηκε αργότερα µε το Ν.∆. 966/1971 (ΦΕΚ 192 

Α) και ισχύει µέχρι σήµερα, προβλέπει τη δυνατότητα θέσπισης δύο ακόµη 

κατηγοριών προστατευόµενων περιοχών, των Αισθητικών ∆ασών και των 

∆ιατηρητέων Μνηµείων της Φύσης. Η πρώτη προστατευόµενη περιοχή που 

ιδρύθηκε στην Ελλάδα ήταν ο Εθνικός ∆ρυµός του Ολύµπου. 

Θα µπορούσαµε εποµένως να πούµε ότι η  Ελλάδα ίδρυσε αρκετά νωρίς 

προστατευόµενες περιοχές, συγκριτικά µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό 

είναι ιδιαίτερα σηµαντικό αν σκεφτείς κανείς τα πολλά προβλήµατα που 

κατά καιρούς ταλαιπώρησαν τη χώρα, καθώς και την δοµή της κοινωνίας 
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της, η οποία ήταν κυρίως αγροτική, κάτι που µπορεί να θεωρηθεί σαν 

µειονέκτηµα σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος (Χατζηστάθης και 

Ισπικούδης, 1995).  

Εκτός από τους Εθνικούς ∆ρυµούς, τα Αισθητικά ∆άση και τα ∆ιατηρητέα 

Μνηµεία της Φύσης, οι υπόλοιπες κατηγορίες προστατευόµενων περιοχών 

στην Ελλάδα είναι τα Καταφύγια Άγριας Ζωής, τα Εκτροφεία Θηραµάτων, οι 

Ελεγχόµενες Κυνηγετικές Περιοχές, οι Υγροβιότοποι Ramsar, τα Θαλάσσια 

Πάρκα και οι Περιοχές NATURA 2000. Αναλυτικά: 

Εθνικοί ∆ρυµοί: Περιλαµβάνουν 10 περιοχές έκτασης 68.742 εκταρίων.  

Αισθητικά ∆άση: Ως τέτοια καθορίζονται δάση που έχουν ιδιαίτερη 

αισθητική, υγιεινή και τουριστική σηµασία, ώστε να επιβάλλεται η 

προστασία της πανίδας, της χλωρίδας και του ιδιαίτερου φυσικού κάλλους 

τους. Περιλαµβάνουν 19 περιοχές µεταξύ των οποίων το Φοινικόδασος Βάι, 

το ∆άσος Καισαριανής, η Κοιλάδα των Τεµπών, τα στενά του Ποταµού 

Νέστου κ.α., συνολικής έκτασης 33.106 εκταρίων.  

∆ιατηρητέα Μνηµεία της Φύσης: Σε αυτά περιλαµβάνονται δάση, 

µεµονωµένα δένδρα ή συστάδες δένδρων µε ιδιαίτερη βοτανική, οικολογική, 

αισθητική ή ιστορική και πολιτισµική αξία. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν 

επίσης εκτάσεις µε µεγάλο οικολογικό, παλαιοντολογικό, γεωµορφολογικό ή 

άλλο ενδιαφέρον, οι οποίες δεν µπορούν να χαρακτηριστούν ως Εθνικοί 

∆ρυµοί ή Αισθητικά ∆άση σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.∆. 996/1971.  

Μέχρι σήµερα έχουν ανακηρυχτεί 51 δάση ως ∆ιατηρητέα Μνηµεία της 

Φύσης, όπως το δάσος Κυνουρίας, το δάσος Κεντρικής Ροδόπης, το 

απολιθωµένο δάσος της Ρόδου, το µικτό δάσος Γράµµου κ.α. µε συνολική 

έκταση 16.500 εκτάρια. 

Καταφύγια Άγριας Ζωής: Ο Ν. 2637/1998 τροποποίησε τις διατάξεις του 

άρθρου 254 του ∆ασικού Κώδικα και αντικατέστησε τα Καταφύγια 

Θηραµάτων µε τα Καταφύγια Άγριας Ζωής (Λαζαρέτου, 2002). Είναι ένα 

δίκτυο περιοχών συνολικής έκτασης άνω των 700.000 εκταρίων, όπου οι 

διατάξεις περί θήρας παίζουν σηµαντικό ρόλο στην προστασία της πανίδας.   

Εκτροφεία Θηραµάτων: Περιλαµβάνουν 21 περιοχές οι οποίες 

χρησιµοποιούνται για την εκτροφή θηραµατικών ειδών (πέρδικες, φασιανοί, 

ορτύκια, ελάφια, ζαρκάδια, αγριοκάτσικα λαγοί και σε κάποιες περιπτώσεις 
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αγριογούρουνα) µε σκοπό την απελευθέρωσή τους σε φυσικούς βιότοπους. 

Έχουν συνολική έκταση 13.000 εκτάρια. Μεταξύ αυτών των περιοχών είναι 

τα νησιά Αντίµηλος, ∆ία και Θοδωρού, το ∆άσος Μονής Αγάθωνα, η Πάρνηθα 

κ.α. (Χατζηστάθης και Ισπικούδης, 1995).    

Ελεγχόµενες Κυνηγετικές Περιοχές: Είναι 7 πολύ σηµαντικοί βιότοποι  

που διαχειρίζονται κατάλληλα µε σκοπό όχι µόνο τη δηµιουργία πλούσιου 

θηράµατος για κυνήγι, αλλά και την προστασία της χλωρίδας, της πανίδας 

και του φυσικού περιβάλλοντος γενικότερα. Βρίσκονται στη νήσο ∆ία, στη 

Σκόπελο, στον Κόζιακα, στην Όσσα, στη νήσο Σαπιέντζα, στις Σέρρες και 

στην Αταλαντόνησο. Έχουν συνολική έκταση 107.086 εκτ.  

Υγρότοποι Ramsar: Είναι υγρότοποι µε διεθνές οικολογικό ενδιαφέρον. 

Στον κατάλογο Ramsar η Ελλάδα έχει περιλάβει 11 υγροτόπους: Το δέλτα 

του Έβρου, η λίµνη Μητρικού, η λίµνη Βιστωνίδα – Πόρτο Λάγος, το δέλτα 

του Νέστου, η τεχνητή λίµνη Κερκίνη, οι λίµνες Βόλβη και Κορώνεια, η λίµνη 

µικρή Πρέσπα, ο Αµβρακικός Κόλπος, η λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου, η 

λιµνοθάλασσα Κοτύχι-∆άσος Στροφυλιάς, τα δέλτα Αξιού-Λουδία–Αλιάκµονα. 

Εθνικά Πάρκα: Όταν το Εθνικό Πάρκο, ή µεγάλο τµήµα του, 

καταλαµβάνει δασικές εκτάσεις µπορεί να χαρακτηρίζεται ως Εθνικός 

∆ρυµός, ενώ όταν καταλαµβάνει θαλάσσιες περιοχές ως Θαλάσσιο Πάρκο. Η 

χώρα µας έχει κηρύξει 5 Εθνικά Πάρκα (Βορείου Πίνδου, Κορώνειας – Βόλβης 

και Τεµπών, Σχινιά – Μαραθώνα, Ζακύνθου, Αλοννήσου – Β. Σποράδων).  

Περιοχές NATURA 2000: Πρόκειται για φυσικούς οικοτόπους ιδιαίτερης 

οικολογικής αξίας οι οποίοι εντάσσονται στο διευρωπαϊκό δίκτυο 

προστατευόµενων περιοχών που δηµιουργήθηκε µε βάση την κοινοτική 

οδηγία 43 του 1992. Ο εθνικός κατάλογος που κατέθεσε η Ελλάδα στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαµβάνει 264 περιοχές κοινοτικού ενδιαφέροντος, οι 

οποίες τίθενται υπό ειδικό καθεστώς προστασίας. 

Περιοχές Ειδικής Προστασίας: Πρόκειται για περιοχές που έχουν ως 

σκοπό την προστασία και διατήρηση απειλούµενων ειδών της ορνιθοπανίδας 

και των βιοτόπων τους. Μέχρι σήµερα έχουν οριστεί 26 τέτοιες περιοχές. 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται συνοπτικά τα είδη των προστατευόµενων 

περιοχών, ο αριθµός τους, το νοµοθετικό τους πλαίσιο και η συνολική 

έκταση που καταλαµβάνουν ανά κατηγορία. 
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Κατηγορία 
Συνολικός 
Αριθµός 

Σχετική Νοµοθεσία 
Συνολική 

Έκταση (ha) 

Εθνικοί ∆ρυµοί 10 Ν.∆. 996/1971 68.742 

Αισθητικά ∆άση 19 Ν.∆. 996/1971 33.106 

∆ιατηρητέα Μνηµεία της Φύσης 51 Ν.∆. 996/1971 16.500 

Καταφύγια Άγριας Ζωής 500-700 Νόµος 2637/1998 700.000 

Εκτροφεία Θηραµάτων 21 
Νόµος 177/1975 και 
Νόµος 2637/1998 

13.000 

Ελεγχόµενες Κυνηγετικές Περιοχές 7 
Νόµος 177/1975 και 
Νόµος 2637/1998 

107.086 

Υγροβιότοποι Ramsar 11 
Ν.∆. 191/1974 και 
Οδηγία ΕΟΚ 409/79 

163.301 

Εθνικά Πάρκα 5 
Νόµος 1650/1986 

και Π.∆. 16/5/1992 
- 

Περιοχές NATURA 2000 264 Οδηγία EOK 43/92 3.000.000 

Περιοχές Ειδικής Προστασίας (SPA) 26 Οδηγία ΕΟΚ 409/79 - 

 Πίνακας 1: Οι κατηγορίες Προστατευόµενων Περιοχών στην Ελλάδα. 

Όσο εντυπωσιακοί και αν µας φαίνονται οι παραπάνω αριθµοί, στην 

πραγµατικότητα η έκταση του Ελλαδικού χώρου που προστατεύεται από το 

καθεστώς των διαφόρων κατηγοριών προστατευόµενων περιοχών (εκτός 

των περιοχών NATURA 2000), αντιπροσωπεύει το 2,72% της συνολικής 

έκτασης της χώρας, ποσοστό πολύ µικρό συγκριτικά µε αυτό άλλων χωρών 

(Χατζηστάθης και Ισπικούδης, 1995).  

Αναφορικά µε το δίκτυο NATURA 2000, συνολικά το 20,99% του ελληνικού 

εδάφους έχει προταθεί από την χώρα µας για να συµπεριληφθεί σε αυτό. Αν 

και το ποσοστό µπορεί να φαίνεται εντυπωσιακό, κατ’ ουσία δεν είναι 

µεγαλύτερο από αυτό άλλων χωρών όπως η Πορτογαλία, η ∆ανία ή η 

Ολλανδία, οι οποίες διαθέτουν πολύ µικρότερο φυσικό πλούτο. Μέχρι 

σήµερα µόνο το 6% των περιοχών αυτών έχει θεσµοθετηµένο καθεστώς 

προστασίας, ενώ το 50% δεν έχει καν µελετηθεί (Νικολόπουλος κ.α. 2007). 

Αυτό είναι ενδεικτικό του γεγονότος ότι ο γενικότερος προγραµµατισµός για 

τις προστατευόµενες περιοχές στη Ελλάδα είναι εξαιρετικά προβληµατικός.  



 

Οι Εθνικοί  ∆ρυµοί 

κεφάλαιο 2 
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2.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ∆ΡΥΜΟΥ 

Η έννοια των Εθνικών Πάρκων (ή Εθνικών ∆ρυµών) δεν ήταν πάντοτε 

επαρκώς αποσαφηνισµένη, µε αποτέλεσµα κατά καιρούς να υπάρχουν 

διχογνωµίες, σε παγκόσµια κλίµακα, όσον αφορά τον ορισµό τους. Για να 

εκλείψει αυτή η σύγχυση, η IUCN κατά την 10η συνοδό της, τον Νοέµβριο του 

1969 στο Νέο ∆ελχί, διατύπωσε το παρακάτω ορισµό: 

Εθνικό Πάρκο (National Park) είναι µια µεγάλη σχετικά έκταση, όπου: 

1. ένα η περισσότερα οικοσυστήµατα δεν έχουν υποστεί ουσιώδη αλλοίωση 

από την ανθρώπινη εκµετάλλευση και εξουσίαση, τα φυτικά και ζωικά είδη, 

οι γεωµορφολογικοί σχηµατισµοί και το οικολογικό περιβάλλον ζώων και 

φυτών (habitats) παρουσιάζουν επιστηµονικό, εκπαιδευτικό και αναψυχικό 

ενδιαφέρον ή προσφέρουν ένα φυσικό τοπίο µεγάλης ωραιότητας. 

2. Οι ανώτατες αρµόδιες αρχές της χώρας έχουν λάβει µέτρα για να 

προλάβουν και να αποτρέψουν, το γρηγορότερο δυνατόν, την εκµετάλλευση 

ή διακατοχή σ’ όλη την έκτασή του και να διασφαλίσουν έτσι αποτελεσµατικά 

µε έγκυρες αποφάσεις και πράξεις των προστασία των οικολογικών, 

γεωµορφολογικών και αισθητικών χαρακτηριστικών, που οδήγησαν στην 

ίδρυσή του. 

3. Οι επισκέπτες επιτρέπεται να εισέρχονται κάτω από ειδικές συνθήκες, για 

σκοπούς έµπνευσης, εκπαίδευσης, πνευµατικής καλλιέργειας και αναψυχής. 

Όσον αφορά τη χώρα µας, σαφής ορισµός του Εθνικού ∆ρυµού καθώς και 

τον σκοπών που επιτελεί διατυπώνεται στο Ν.∆. 996/71 (άρθρο 3, παρ.1). 

Σύµφωνα µε αυτό: 

«Ως Εθνικοί ∆ρυµοί µπορούν να κηρύσσoνται δασικές περιοχές, οι οποίες 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, από την άποψη διατήρησης της άγριας 

χλωρίδας και πανίδας, των γεωµορφικών σχηµατισµών, του υπεδάφους, της 

ατµόσφαιρας, των υδάτων και γενικώς του φυσικού περιβάλλοντος τους και 

των οποίων επιβάλλεται η προστασία, η διατήρηση και η βελτίωση της 

σύνθεσης της µορφής και των φυσικών καλλονών τους, για αισθητική, 

ψυχική και υγιεινή απόλαυση και ανάπτυξη του τουρισµού, ως και για τη 

διενέργεια πάσης φύσεως επιστηµονικών ερευνών.»  
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2.2 ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ∆ΡΥΜΩΝ 

Ο σκοπός των Εθνικών ∆ρυµών είναι γενικά η προστασία µεγάλων, 

φυσικών και εξαιρετικής ωραιότητας περιοχών, εθνικής ή διεθνούς σηµασίας 

για επιστηµονική, εκπαιδευτική και αναψυχική δράση (Χατζηστάθης και 

Ισπικούδης, 1995). Πιο συγκεκριµένα, οι σκοποί της ίδρυσης ενός Εθνικού 

∆ρυµού είναι η προστασία µιας µεγάλης ποικιλίας φυσικών 

χαρακτηριστικών, όπως: 

- Μοναδικά ή χαρακτηριστικά οικοσυστήµατα. 

- Σπάνια, απειλούµενα µε  εξαφάνιση ή ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ζωικά και 

φυτικά είδη. 

- Περιοχές µε ασυνήθιστη ποικιλία ειδών. 

- Γεωφυσικά χαρακτηριστικά µε µεγάλη επιστηµονική ή αισθητική αξία π.χ. 

καταρράκτες, παγετώνες κ.α. 

- Θέσεις ξεχωριστής φυσικής οµορφιάς για αναψυχή και τουρισµό. 

- Θέσεις ιδιαίτερου επιστηµονικού ενδιαφέροντος. 

- Θέσεις µε ξεχωριστό πολιτιστικό ενδιαφέρον, π.χ. αρχαιολογικές περιοχές, 

ιεροί τόποι. 

- Περιοχές που επιτελούν προστατευτικές λειτουργίες όσον αφορά τα νερά 

το έδαφος ή το κλίµα, όπως λεκάνες απορροής. 

 

 

2.3 Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ∆ΡΥΜΩΝ 

Το 1864 ο αµερικανός πρόεδρος Lincoln πέρασε οµόφωνα στο Κονγκρέσο 

ένα νόµο για την προστασία της κοιλάδας Yosemite και του γειτονικού 

δάσους της Mariposa στην πολιτεία της Καλιφόρνια, τα οποία και ονόµασε 

φυσικά αποθέµατα. Σκοπός του νόµου ήταν η προστασία των µεγαλοπρεπών 

δασών της Sequioa gigantea, τα οποία εκµεταλλεύονταν ληστρικά µέχρι 

τότε. Οι δύο παραπάνω περιοχές συγχωνεύτηκαν ουσιαστικά αργότερα στο 

Yosemite National Park. 

Όµως σαν έτος ίδρυσης των Εθνικών Πάρκων (∆ρυµών) θεωρείται το 

1872, όταν την 1η Μαρτίου δηµοσιεύθηκε στις ΗΠΑ ο οµοσπονδιακός νόµος 

για την δηµιουργία του πρώτου Εθνικού Πάρκου στον κόσµο, του 
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Yellowstone National Park στην πολιτεία του Wyoming. Σύµφωνα µε εκείνο 

τον νόµο «µια µεγάλη έκταση παρθένας φύσης (wilderness area) στην 

περιοχή Yellowstone, χαρακτηρίστηκε ως Εθνικός ∆ρυµός (National Park) 

και προσδιορίστηκε σαν χώρος στον οποίο αποκλείεται η εκµετάλλευση και 

η ανθρώπινη παρέµβαση, όπου το κοινό θα µπορεί να απολαµβάνει και να 

ωφελείται από τη φύση και το κράτος αναλαµβάνει τον αποκλειστικό έλεγχο 

και προστασία της περιοχής» (Κασιούµης, 1995). Βλέπουµε από τον 

παραπάνω ορισµό ότι για πρώτη φορά η προστασία της φύσης αποκτά την 

έννοια της κοινωνικής απαίτησης, γίνεται δηλαδή προς όφελος του λαού και 

όχι για κάποιες οµάδες ειδικών, ενώ παράλληλα η πολιτεία αναλαµβάνει την 

κατοχύρωσή της. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το παράδειγµα των ΗΠΑ ακολούθησε στην συνέχεια η Βρετανία 

µετατρέποντας µεγάλες εκτάσεις σε Εθνικά Πάρκα κατά τα τέλη του 19ου  

αιώνα. Το 1879 ιδρύεται το Royal National Park στην Αυστραλία, ενώ το 

1886 δηµιουργήθηκε το Glacier National Park στον Καναδά. Στην υπόλοιπη 

δυτική Ευρώπη η Σουηδία πρωτοστατεί,  ανακηρύσσοντας έξι Εθνικά Πάρκα 

το 1909, µεταξύ των οποίων τα Sarek και Stora Sjöfallet στη Λαπωνία. 

Σύντοµα ακολουθεί και η Ελβετία µε το Εθνικό Πάρκο της  Engandine to 

1915, το οποίο είναι το πρώτο που τα µέτρα προστασίας του βασίζονταν σε 

επιστηµονική τεκµηρίωση (Χατζηστάθης και Ισπικούδης, 1995). 

Αντίθετα µε αρκετά άλλα κράτη της δυτικής Ευρώπης, η Γαλλία 

καθυστέρησε πολύ στον τοµέα των Εθνικών Πάρκων και Φυσικών 

Αποθεµάτων. Το 1928 δηµιουργείται το ζωολογικό και βοτανικό απόθεµα στο 

Εικ. 2: Yellowstone N. P. (Wyoming, ΗΠΑ) Εικ. 3: Yosemite N. P. (California, ΗΠΑ) 
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Camargue µε ιδιωτική όµως πρωτοβουλία και όχι κρατική. Μόλις το 1960 

πέρασε ο πρώτος σχετικός νόµος και το 1963 ιδρύεται το Park National de la 

Vanoise µε κρατική πρωτοβουλία. Την ίδια εξέλιξη παρατηρούµε και στα 

κράτη της Ανατολικής Ευρώπης. Ήταν το 1945 που άρχισαν οι πρώτες 

σοβαρές προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή, αν και στην ΕΣΣ∆ υπήρχαν 

τα καταφύγια άγριας ζωής Zapoviedniki από τα πρώτα χρόνια της 

επανάστασης και τα οποία συναντάµε ακόµα και σήµερα στη Ρωσία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπως είδαµε παραπάνω τα πρώτα Εθνικά Πάρκα ιδρύθηκαν σε 

ανεπτυγµένα κράτη. Τα Εθνικά Πάρκα σε αναπτυσσόµενες χώρες 

εµφανίστηκαν πολύ αργότερα µε πρώτο ασιατικό πάρκο το Corbett National 

Εικ. 4: Glacier National Park (Καναδάς) 

Εικ. 5: Northeast Greenland National Park (Γροιλανδία) 
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Park που ιδρύθηκε  στην Ινδία το 1936, ενώ το 1955 ακολούθησε το Tadoba 

National Park στην ίδια χώρα. Μέχρι το 1982 όµως, περίπου οι µισές από τις 

χώρες που θεωρούνταν αναπτυσσόµενες είχαν ιδρύσει τουλάχιστον ένα 

Εθνικό Πάρκο.  

Σήµερα, τα περισσότερα Εθνικά Πάρκα (National Parks) στην Ευρώπη 

βρίσκονται στις βόρειες χώρες, µε τη Φινλανδία να διαθέτει 35, τη Ρωσία 32, 

τη Νορβηγία 29 και τη Σουηδία 28 (βλ. Χάρτες 1 και 2). Στην αφρικανική 

ήπειρο πρωτοστατεί η Νότιος Αφρική µε 21 πάρκα και ακολουθούν η Κένυα, 

η Τανζανία και η Γκαµπόν. Το µεγαλύτερο Εθνικό Πάρκο στον κόσµο είναι το 

Northeast Greenland National Park, το οποίο ιδρύθηκε το 1974 στην 

Γροιλανδία (υπάγεται διοικητικά στη ∆ανία), µε έκταση 972.000 km2. 

 

 

 

 

 

1. Αυστρία 10 

2. Βέλγιο 2  

3. Γαλλία 7 

4. Γερµανία 15 

5. ∆ανία 1 (Γροιλανδία) 

6. Ελλάδα 10 

7. Εσθονία 7 

8. Ην. Βασίλειο 16 

9. Ιρλανδία 6 

10. Ισπανία 13 

11. Ιταλία 21 

12. Κύπρος 1  

13. Λετονία 3 

14. Λιθουανία 5 

15. Λουξεµβούργο 0 

16. Μάλτα 0 

17. Ουγγαρία 10 

18. Ολλανδία 20 

19. Πολωνία 27 

20. Πορτογαλία 1 

21. Σλοβακία 9 

22. Σλοβενία 1 

23. Σουηδία 28  

24. Τσεχία 6  

25. Φινλανδία 35 

Χάρτης 1: Ο αριθµός των Εθνικών Πάρκων στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

1. Αλβανία 13 

2. Βοσνία Ερζεγοβίνη 2  

3. Βουλγαρία 3 

4. Ελβετία 1 

5. Ισλανδία 4 

6. Κροατία 8 

7. Λευκορωσία 4 

8. Νορβηγία 29 

9. Ουκρανία 12 

10. Ρουµανία 11 

11. Ρωσία 32 

12. Σερβία Μαυροβούνιο 9 

13. Π.Γ.∆.Μ. 3 

Χάρτης 2: Ο αριθµός των Εθνικών Πάρκων στα κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Οι Εθνικοί  ∆ρυµοί της Ελλάδας 

κεφάλαιο 3 
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3.1 Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

Η Ελλαδικός χώρος διαθέτει µια αξιοσηµείωτη ποικιλία ειδών και 

πληθυσµών αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας, ποικιλία βιοτόπων 

καθώς και ιδιαίτερους γεωµορφολογικούς σχηµατισµούς. Η γεωγραφική 

θέση της χώρας ανάµεσα σε τρεις ηπείρους, η γεωλογική-τεκτονική της 

ιστορία και το κλίµα της έχουν διαµορφώσει ένα ιδιαίτερα πλούσιο φυσικό 

περιβάλλον, που έχει εξέχουσα σηµασία σε Κοινοτικό, Μεσογειακό και 

διεθνές επίπεδο.  

Στην Ελλάδα συναντάµε ένα µεγάλο αριθµό περιοχών που φιλοξενούν  

προστατευόµενα, απειλούµενα, σπάνια και ενδηµικά είδη χλωρίδας και 

πανίδας και σηµαντικό αριθµό τύπων οικοτόπων. Πρόκειται για χερσαίες (µε 

στοιχεία υγροτοπικά ή µη), παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές, που 

καλύπτουν ποσοστό  µεταξύ 16 και 20% της χερσαίας έκτασης της χώρας. 

Παρόλο που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούµενες µελέτες, υπολογίζεται 

ότι η Ελλάδα περιλαµβάνει στην επικράτειά της 50.000 είδη πανίδας, από τα 

οποία 15.000 έχουν καταγραφεί µε ενδηµικότητα που πλησιάζει το 25%, και 

5.500 είδη χλωρίδας, από τα οποία 1.000 είναι ενδηµικά. Παράλληλα τo 4% 

της χλωρίδας και το 22% της πανίδας της χώρας θεωρούνται απειλούµενα 

(Παπαγιάννης, 2005). Αυτός ο πλούτος ζωικών και φυτικών ειδών οφείλεται 

στη µεγάλη ποικιλία βιοτόπων. ∆έκα υγρότοποι διεθνούς σηµασίας, δέκα 

Εθνικοί ∆ρυµοί και δύο θαλάσσια πάρκα έχουν θεσµοθετηθεί, ενώ το 

Κοινοτικό ∆ίκτυο «NATURA 2000» περιλαµβάνει στη χώρα µας 264 περιοχές. 

∆υστυχώς όµως κατά την µεταπολεµική κυρίως περίοδο παρατηρήθηκαν 

στη χώρα µας εκτεταµένες καταστροφές βιοτόπων και απώλειες πολύτιµων 

και σπάνιων ειδών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η αποξήρανση της λίµνης 

Κάρλας κατά τη δεκαετία του ’60, η οποία αποτελούσε ίσως τον 

σηµαντικότερο ελληνικό υγρότοπο, αλλά και οι απώλειες σε είδη της 

περιοχής των Πρεσπών.  

Παρόλα αυτά η χώρα µας εξακολουθεί να διαθέτει µεγάλο φυσικό πλούτο 

και βιοπικοιλότητα, συγκρινόµενη µε τις υπόλοιπες µεσογειακές αλλά και 

ευρωπαϊκές χώρες. Το γεγονός αυτό αν και αποτελεί ένα σηµαντικότατο 

συγκριτικό πλεονέκτηµα, όχι µόνο δεν αξιοποιείται από τις εκάστοτε 

ελληνικές κυβερνήσεις, αλλά αντίθετα υποβαθµίζεται κιόλας.  
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3.2 Ο ∆ΑΣΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

Η χώρα µας, παρά την γενική αντίληψη που επικρατεί συχνά, διαθέτει 

ακόµα και σήµερα έναν αξιόλογο δασικό πλούτο σε σχέση µε τα άλλα 

ευρωπαϊκά κράτη. Η σηµασία των δασών µας έγκειται στις πολλαπλές 

λειτουργίες που αυτά επιτελούν. ∆ηλαδή στην παραγωγικότητα τους 

(ιδιαίτερα στην παραγωγή ξύλου που αποτελεί έναν σηµαντικό ανανεώσιµο 

πόρο), στο ρυθµιστικό ρόλο που επιτελούν στο περιβάλλον (αντιδιαβρωτική 

προστασία, βελτίωση ποιότητας αέρα, εδαφογένεση), στην υδρονοµική 

προστασία που παρέχουν, στις δυνατότητες για αναψυχή που προσφέρουν 

στον σύγχρονο άνθρωπο και τέλος στο γεγονός ότι παρέχουν πολύτιµες 

ευκαιρίες εξέλιξης σε πολλά είδη του φυτικού και ζωικού βασιλείου. Παρόλα 

αυτά τα ελληνικά δάση έχουν κατά καιρούς υποστεί κακοµεταχείριση λόγω 

πυρκαγιών, υπερβόσκησης, εκχερσώσεων κ.α. οι οποία οδήγησαν στη 

σηµαντική τους υποβάθµιση ως προς την έκταση, το ξυλώδες κεφάλαιο και 

την προσαύξηση τους. Το αποτέλεσµα αυτής της µακροχρόνιας 

κακοµεταχείρισης είναι τα δάση µας να έχουν κακή σύνθεση, µικρή απόδοση 

και ως εκ τούτου να µην καλύπτουν τις ανάγκες της χώρας µας σε δασικά 

προϊόντα. 

 

3.2.1 Η έκταση των δασών  

Το µισό περίπου της χερσαίας έκτασης της Ελλάδας καλύπτεται σήµερα 

από δάση και δασικές εκτάσεις. Συγκεκριµένα τα δάση καλύπτουν 6.513.068 

ha δηλ. το 49,3 % της χώρας. Από αυτά, τα 3.359.186 ha είναι βιοµηχανικά 

δάση� που παράγουν εµπορεύσιµα προϊόντα ξύλου, ενώ τα 3.153.882 ha 

είναι µη βιοµηχανικά, θαµνώδη δάση, των οποίων η κύρια χρήση είναι η 

βοσκή, η παραγωγή καυσόξυλων και η προστασία των υδρολογικών 

λεκανών από τη διάβρωση  (Καρτέρης, 1999). 

  

3.2.2 Οι ζώνες βλάστησης  

Η µεγάλη κλιµατική ποικιλία που παρουσιάζει ο Ελλαδικός χώρος 

εκφράζεται µε τη µεγάλη ποικιλία των διαπλάσεων της φυσικής βλάστησης.  

� Βιοµηχανικά δάση: περιοχές ικανές να παράγουν τουλάχιστον 1 m3 ξύλου ανά εκτάριο κατ’ 
   έτος, καθώς και δέντρα µε κορµό ξυλείας κυτταρίνης τουλάχιστον 1,2 m. 
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Χάρτης 3: Χάρτης βλάστησης της Ελλάδας  

(Πηγή: Γενική Γραµµατεία ∆ασών & Φυσ. Περιβάλλοντος, 1992) 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ  
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Οι φυσικές διαπλάσεις κατά Γ. Μαυροµµάτη (Γεωργιάδης, 2004) είναι: 

1. Οι θερµο-µεσογειακές διαπλάσεις του Oleo-Ceratonion (Χαρουπιάς-

Αγριελιάς): Χαρακτηριστικά είδη ο Σχίνος (Pistacia lentiscus), η Αγριελιά  

(Olea oleaster), η Χαρουπία (Ceratonia siliqua), η χαλέπιος Πέυκη (Pinus 

halepensis) και την τραχεία Πεύκη (Pinus brutia). 

2. Η µεσογειακή διάπλαση του Quercion ilicis (Αριάς): Σχετικά 

υγροβιότερη της προηγούµενης, µε χαρακτηριστικό είδος το Quercus ilex. 

3. Η υποµεσογειακή διάπλαση του Ostryo-Carpinion: Χαρακτηριστικά είδη 

ο Γαύρος (Carpinus orientalis), η Οστρυά (Ostrya carpinifolia), ο Πρίνος 

(Quercus coccifera). 

4. Η υποµεσογειακή διάπλαση των υποηπειρωτικών θερµόφιλων 

φυλλοβόλων ∆ρυών: Χαρακτηριστικά είδη η χνοώδης ∆ρυς (Quercus 

pubescens), η πλατύφυλλος ∆ρυς (Quercus frainetto) και η ευθύφλοιος ∆ρυς 

(Quercus cerris). 

5. Οι οροµεσογειάκες διαπλάσεις της Ν. Ελλάδας: Χαρακτηριστικά είδη το 

Κυπαρίσσι (Cupressus sempervirens) και η ανατολική Σφένδαµος (Acer 

orientalis) στην Κρήτη και τα ∆ωδεκάνησα, ενώ στην υπόλοιπη Ν. Ελλάδα η 

κεφαλονιακή Ελάτη (Abies cephalonica) και η µαύρη Πεύκη (Pinus nigra). 

6. Οι οροµεσογειακές διαπλάσεις της Β. Ελλάδας:  Με τα είδη της 

µοισιακής Οξυάς (Fagus moesiaca), της υβριδογενούς Ελάτης (Abies borisii 

Regis) και της µαύρης Πεύκης (Pinus nigra). 

7. Οι οροµεσογειακές υπαλπικές διαπλάσεις: Με τα είδη της δασικής 

Πεύκης (Pinus silvestris), της Ερυθρελάτης (Picea excelsa), της δασικής 

Οξυάς (Fagus silvatica) και οι υπαλπικές βαλκανικές διαπλάσεις µε την 

λευκόδερµη Πεύκη (Pinus heldreichii). 

Οι κυριότεροι δασικοί τύποι κωνοφόρων είναι η ελάτη (Κεφαλληνιακή, 

υβριδογενής, λευκή) µε ποσοστό 8,34% (5,43 εκατ. στρ.), η χαλέπιος και η 

τραχεία πεύκη µε 8,72% (5,67 εκατ. στρ.) και η µαύρη πεύκη µε 4,33% (2,82 

εκατ. στρ.). Ακολουθούν η δασική πεύκη (0,32%), η λευκόδερµος πεύκη 

(0,13%) και η ερυθρελάτη (0,04%). Οι κυριότεροι δασικό τύποι πλατυφύλλων 

είναι η δρύς µε 22,6% (14,71 εκατ. στρ.) και η οξιά µε 5,17% (3,37 εκατ. 

στρ.). Επίσης ο πλάτανος µε 1,33%, η καστανιά µε 0,51% και η σηµύδα µε 

0,02% (Γενική Γραµµατεία ∆ασών & Φυσικού Περιβάλλοντος, 1992). 
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3.2.3 Η πανίδα των ελληνικών δασών  

Τα ελληνικά δάση διατηρούν ακόµα και σήµερα µια µεγάλη ποικιλία 

ειδών της άγριας πανίδας. Από άποψη γενετικής ποικιλότητας η Ελλάδα 

βρίσκεται στην τέταρτη θέση ανάµεσα στις Ευρωπαϊκές χώρες, αφού το 49% 

των θηλαστικών ειδών που συναντάµε στην Ευρώπη απαντάται και στη χώρα 

µας. Τυπικά είδη της πανίδας των δασών µας είναι η καφέ αρκούδα (Ursus 

arctos), ο γκρίζος λύκος (Canis Lupus), η αλεπού (Vulpes vulpes), το ελάφι 

(Cervus elaphus), το ζαρκάδι (Capreolus capreolus), το αγριόγιδο 

(Rupicarpa rupicarpa), ο λαγός (Lepus europaeus), ο ασβός (Meles meles), 

το κουνάβι (Martes martes), ο σκίουρος (Sciurus vulgaris), η αγριόγατα 

(Felis silvestris), ο αγριόχοιρος (Sus scrofa) κ.α.  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Η ορνιθοπανίδα των δασών µας παρουσιάζει επίσης µεγάλη ποικιλότητα. 

Εµφανίζονται 25 είδη αρπακτικών από τα 38 της Ευρώπης, όλα τα είδη 

δρυοκολαπτών, 7 από τα 13 είδη νυκτόβιων αρπακτικών και ένας πολύ 

µεγάλος αριθµός στρουθιόµορφων πτηνών από σπάνια και κοινά είδη. 

Χαρακτηριστικά είδη είναι ο βασιλαετός (Aquila heliaca), ο χρυσαετός 

(Aquila chrysaetos),  ο πετρίτης (Falco peregrinus), ο φασιανός (Phasianus 

colchicus), η ορεινή πέρδικα (Alectoris graeca), ο αγριόκουρκος (Tetrao 

urogalus), η µπεκάτσα (Scolopax rusticola), ο µπούφος (Bubo bubo) ο 

τσαλαπετεινός (Upura epops) και πολλά άλλα.  

Εικ. 6: Sus scrofa 

Εικ. 7: Canis lupus 
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Αυτή όµως η µεγάλη ποικιλία της ελληνικής δασικής πανίδας  είναι 

ιδιαίτερα ευάλωτη, γιατί τα περισσότερα είδη απειλούνται από το κυνήγι, τα  

δολώµατα, τα φυτοφάρµακα αλλά και την συνεχώς αυξανόµενη διατάραξη 

και καταστροφή των ενδιαιτηµάτων τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ελληνικών δασών 

Το µεγαλύτερο µέρος των ελληνικών δασών, δηλ. το 65,5% (16,4 εκατ. 

στρ.), ανήκει στο δηµόσιο. Το 12%  (3,01 εκατ. στρ.) είναι κοινοτικά, το 4,4% 

(1,09 εκατ. στρ.) ανήκουν σε µοναστήρια, ενώ το 0,4 % (112.250 στρ.) σε 

αγαθοεργά ιδρύµατα. Τέλος, το 9,7% (2,46 εκατ. στρ.) είναι συνιδιόκτητα 

και το 8% (1,99 εκατ. στρ.) είναι ιδιόκτητα (www.minagric.gr). 

 

3.2.5 Η οικονοµική σηµασία των ελληνικών δασών 

Η λειτουργία του δάσους που ασφαλώς συγκεντρώνει το µεγαλύτερο 

ενδιαφέρον του ανθρώπου, είναι ο παραγωγικός του ρόλος. Τα κυριότερα 

δασικά προϊόντα είναι: 

Ξύλο: Περίπου 1,5-2,0 εκατ. εκτάρια δασών υποβάλλονται σε εντατική 

διαχείριση για την παραγωγή τεχνικού και βιοµηχανικού ξύλου καθώς και 

καυσόξυλων. Τα αποθέµατα ξύλου των δασών αυτών είναι σήµερα της τάξης 

των 130.000 χιλ. κυβ. µέτρων συµπαγούς ξύλου και ανανεώνονται φυσικά 

Εικ. 8: Aquila chrysaetos 

Εικ. 9: Bubo bubo 
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µε ένα ρυθµό της τάξης των 3.000 έως 4.000 χιλ. κυβ. µέτρων ετησίως. Αυτό 

το ύψος παραγωγής δεν είναι ευκαταφρόνητο για τα ελληνικά δεδοµένα. 

Νερό: Η ποιότητα του νερού που καταναλώνεται, η οικονοµία και η 

διαθεσιµότητα του βρίσκονται σε άµεση εξάρτηση από τη συγκρότηση και 

την καλή λειτουργία των δασικών οικοσυστηµάτων. Έτσι, παρόλο που το 

νερό δεν αποτελεί προϊόν του δάσους, η παρεµβολή του δασικού 

οικοσυστήµατος στον κύκλο των νερών της βροχής, το καθιστά ως ένα 

φυσικό αγαθό του δάσους. Εκτιµάται ότι το 60% του νερού που 

καταναλώνεται ετησίως για διάφορες χρήσεις, προέρχεται από την 

υψοµετρική ζώνη πάνω από τα 600 µέτρα, όπου τον κυρίαρχο ρόλο στην 

υδατική οικονοµία έχουν τα δάση. Παράλληλα το νερό που περνάει και 

φιλτράρεται από το δασικό έδαφος είναι ποιοτικά ανώτερο από αυτό που 

περνάει από ακάλυπτες ή αγροτικές εκτάσεις (Ντάφης, 1995). Ιδιαίτερα 

ευνοϊκή επίδραση στην ποιότητα του νερού ασκούν τα δάση οξιάς (βλ. 

πίνακα 2). Ειδικότερα για τις περιβαλλοντικά επιβαρηµένες βιοµηχανικά 

ανεπτυγµένες χώρες, που υπάρχει έντονη κρίση πόσιµου νερού, η συµβολή 

αυτή είναι πολύ σηµαντική. Μεγάλο όφελος προκύπτει και για τον τοµέα της 

γεωργίας καθώς και για την παραγωγή ενέργειας, αφού οποιαδήποτε 

διατάραξη ή καταστροφή των δασών στις λεκάνες απορροής των ποταµών 

που τροφοδοτούν υδροηλεκτρικά εργοστάσια, θα σήµαινε απώλεια 

ενέργειας. 

Θέση λήψης δείγµατος 
Σπόρια κολοβακτηριδίων 

ανά λίτρο 

Ελάχιστη ποσότητα στην 
οποία αναβρίσκεται ένα 

κολοβακτηρίδιο 

Νερό από υπαίθριο περ/λον 920 1,1 

Νερό από δάσος πεύκης 18 56 

Νερό από δάσος δρυός 9 111 

Πίνακας 2: Βακτηριολογικά χαρακτηριστικά νερών από ακάλυπτη και δασωµένη επιφάνεια   
                 (Ντάφης,1995) 

Ρητίνη: Η ρητίνευση πραγµατοποιείται στα παραµεσόγεια δάση της 

χαλεπίου πεύκης. Η ετήσια παραγωγή ρητίνης ανήλθε το 1991 σε 7.400 

τόνους και έκτοτε εµφανίζει µια σταθερή πτωτική πορεία εξαιτίας 

προβληµάτων στο χώρο αυτό όπως οι πυρκαγιές, ο τουρισµός κ.α.  
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Βοσκήσιµη ύλη: Εκτιµάται ότι πάνω από 20 εκατ. στρ. βόσκονται σήµερα 

και η παραγωγή βοσκήσιµης ύλης στις εκτάσεις αυτές ανέρχεται περίπου σε 

500.000 τόνους ετησίως, η οποία αντιπροσωπεύει µια ακαθάριστη αξία της 

τάξης των 5-10 δις δραχµών ετησίως. Θα πρέπει πάντως να σηµειώσουµε ότι 

η βόσκηση θεωρείται ως ένας από τους παράγοντες που οδήγησαν στην 

υποβάθµιση και καταστροφή πολλών δασών µας, εξαιτίας του τρόπου µε τον 

οποίο ασκήθηκε στο παρελθόν. 

Θηράµατα:  Αν και η θήρα δεν αποτελεί παραγωγική δραστηριότητα, 

εντούτοις τα θηράµατα (πάνω από ένα εκατοµµύριο πτηνά και ζώα 

θανατώνονται κάθε χρόνο), θεωρούνται ως προϊόντα, αποκτώντας συχνά 

και αγοραία αξία. Τα θηράµατα που έχουν σήµερα υψηλό ενδιαφέρον για 

τους κυνηγούς είναι ο αγριόχοιρος, ο λαγός, η πέρδικα κ. α. Οι άδειες 

θήρας που εκδίδονται κάθε χρόνο ξεπερνούν τον υπερβολικό για τα 

ελληνικά δεδοµένα αριθµό των 300.000 ενώ αντίστοιχα τα έσοδα που 

εισρέουν από την έκδοση των αδειών κάθε χρόνο είναι ιδιαίτερα υψηλά. 

Ιχθυοπονία: Τα ψάρια των ορεινών ρεµάτων (πέστροφα, κέφαλος 

κ.λ.π.) αποτελούν ένα σηµαντικό πόρο, παρόλο που δεν υπήρξαν 

αντικείµενο εκµετάλλευσης µέχρι σήµερα από παραγωγικής άποψης. 

Συνήθως ερασιτέχνες ψαράδες ασχολούνται µε το ψάρεµα στα ρέµατα αυτά, 

για λόγους αναψυχής. Η αφθονία των ορεινών ρεµάτων φθίνει τα τελευταία 

χρόνια λόγω τόσο της αυθαίρετης και παράνοµης αλιείας, όσο και της 

µόλυνσης των ορεινών µας υδάτων, ενώ το νοµοθετικό πλαίσιο άσκησης της 

αλιευτικής δραστηριότητας δεν θεωρείται επαρκές. 

Άλλα δασικά προϊόντα: Τα ελληνικά δάση παράγουν και µια σειρά 

άλλων προϊόντων. Ενδεικτικά αναφέρονται τα Χριστουγεννιάτικα δέντρα, τα 

βελανίδια (για ζωοτροφές), οι εµπορεύσιµοι καρποί διαφόρων ειδών, ο 

φλοιός, το φυτόχωµα, τα αρωµατικά και καλλωπιστικά φυτά κ.α. 

Αναψυχή: Εκτιµάται ότι πάνω από το 50% των κατοίκων των αστικών 

κέντρων ενδιαφέρεται για δασική αναψυχή, ενώ ο αριθµός αυτών που 

επισκέπτονται τα δάση ξεπερνά τα 2,5 εκατ. κατ’ έτος. Ιδιαίτερα στα 

περιαστικά δάση η συχνότητα επίσκεψης είναι πολύ υψηλή, τόσο από άποψη 

αριθµού επισκεπτών όσο και ηµερών επίσκεψης. Μόνο στο περιαστικό δάσος 

της Θεσσαλονίκης, ο αριθµός των κατοίκων της που το επισκέπτονται 
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ξεπερνά τις 200.000 µε µια συχνότητα επίσκεψης 10-12 φορές το χρόνο. 

Ειδικότερα οι προστατευόµενες περιοχές, όπως οι Εθνικοί ∆ρυµοί, 

αποτελούν πόλο έλξης όχι µόνο για τους κατοίκους της χώρας, αλλά και για 

οµάδες ανθρώπων από άλλες χώρες, µε ειδικά ως προς τη φύση 

ενδιαφέροντα.  

 

 

3.3 ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ 

ΕΙ∆ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α  

3.3.1 Ελληνική Νοµοθεσία 

Γενικά το νοµοθετικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος στη 

χώρα µας χαρακτηρίζεται από επάρκεια. Από αρκετά νωρίς η δασική 

νοµοθεσία περιείχε διατάξεις για τα προστατευτικά δάση και δασικές 

εκτάσεις, όπως το Άρθρο 99 του Ν. 4173/1929 (Παπασταύρου και Μακρής, 

1986). Ο πρώτος σηµαντικός νόµος στην Ελλάδα για την προστασία της 

φύσης και την θεσµοθέτηση των προστατευόµενων περιοχών θεσπίστηκε το 

1937. Ο Νόµος 856/1937 καθόριζε της προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί 

µια περιοχή για να ανακηρυχθεί σε εθνικό δρυµό και προέβλεπε την ίδρυση 

µέχρι και πέντε εθνικών δρυµών στην χώρα µας. Με την εφαρµογή του 

νόµου αυτού κηρύχθηκαν από το 1938 µέχρι το 1966 οι Εθνικοί ∆ρυµοί του 

Ολύµπου, του Παρνασσού, της Πάρνηθας, του Αίνου και της Σαµαριάς.  

Το 1971 ο Α.Ν. 856/1937 τροποποιείται και βελτιώνεται µε το Ν.∆. 

996/1971, το οποίο καταργεί τον περιορισµό τον 5 εθνικών δρυµών και 

θεσπίζει δύο νέες κατηγορίες προστατευόµενων περιοχών, τα Αισθητικά 

∆άση και τα ∆ιατηρητέα Μνηµεία της Φύσης. Επίσης καθορίζει την 

διαδικασία κήρυξης των νέων αυτών προστατευόµενων περιοχών, δηλ. µε 

την έκδοση Π. ∆. µετά από πρόταση του Υπουργικού συµβουλίου και γνώµη 

του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ασών. Τέλος ορίζει ότι το σύνολο της 

οργάνωσης, προστασίας και διαχείρισης κάθε εθνικού δρυµού θα ρυθµίζεται 

από τον Ειδικό Κανονισµό Λειτουργίας, ο οποίος θα εκδίδεται σε εφαρµογή 

της παρ.2 του άρ. 5 του Ν. 996/1971 (βλ. Παράρτηµα) και θα τίθεται σε ισχύ 

µε την δηµοσίευσή του στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  
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Με το Σύνταγµα του 1975 (αρθ. 24, παρ. 1) η προστασία του φυσικού 

και πολιτιστικού περιβάλλοντος γίνεται πλέον βασική υποχρέωση του 

κράτους, το οποίο οφείλει να παίρνει όλα τα πρόσφορα προληπτικά ή 

κατασταλτικά µέτρα για την πραγµάτωση του παραπάνω σκοπού. Επίσης 

προβλέπεται για πρώτη φορά ειδική συνταγµατική διάταξη για την 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.  

∆ύο νέοι νόµοι εκδίδονται εν συνεχεία κατ’ επιταγήν  της συνταγµατικής 

αυτής διάταξης: Ο Ν. 860/1976 «Περί Χωροταξίας και Περιβάλλοντος» και ο 

Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει 

εκτάσεων της χώρας». Ο πρώτος νόµος θεσµοθετεί τη σύσταση του Εθνικού 

Συµβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, προσδιορίζει τις αρµοδιότητές 

του και κηρύσσει νέες περιοχές ειδικής προστασίας.  Ο δεύτερος νόµος 

προσδιορίζει τις κατηγορίες των δασών και δασικών εκτάσεων και ορίζει ότι 

η αρµοδιότητα για την προστασία τους ανήκει στη ∆ασική Υπηρεσία, 

αποτέλεσε δε τον βασικό κορµό της ∆ασικής Νοµοθεσίας.  

Όµως ο πλέον θεµελιώδης νόµος της ελληνικής νοµοθεσίας για την 

προστασία του περιβάλλοντος είναι ο Νόµος 1650/1986 «Για την προστασία 

του περιβάλλοντος», ο οποίος µαζί µε τους δύο προηγούµενους θέτουν ως 

αρχή την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο 

Ν. 1650/86 (άρθρα 18,19,21) µαζί µε το Ν. 2742/1999 για το χωροταξικό 

σχεδιασµό και την αειφόρο ανάπτυξη εισάγουν µία νέα κατάταξη των 

προστατευόµενων περιοχών, η οποία είναι πληρέστερη από την ήδη 

ισχύουσα όπως καθορίζεται από τον δασικό κώδικα (Λαζαρέτου, 2002). 

Σύµφωνα µε το άρθρο 18 και τα κριτήρια που περιγράφονται στο άρθρο 19 

του 1650/86, οι προστατευόµενες περιοχές στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται 

ως:  

1. Εθνικά Πάρκα 

2. Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης 

3. Περιοχές προστασίας της φύσης 

4. Προστατευόµενοι φυσικοί σχηµατισµοί, προστατευόµενα τοπία και 

στοιχεία  του τοπίου 

5. Περιοχές οικοανάπτυξης 
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Επίσης ο νόµος 1650/1986 καθορίζει την διαδικασία κήρυξης και 

διαχείρισης των Προστατευόµενων Περιοχών και κατοχυρώνει την ανάγκη 

σύνταξης Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, τόσο για την κήρυξη όσο και 

για την διαχείριση τους. Συγκεκριµένα οι προστατευόµενες αυτές φυσικές 

περιοχές διοικούνται και διαχειρίζονται από τον Φορέα ∆ιαχείρισης, που 

µπορεί να είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου, ή ∆ηµόσια Υπηρεσία, ή 

Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό ίδρυµα. Η 

διοίκηση γίνεται σύµφωνα µε τον κανονισµό διοίκησης και λειτουργίας και η 

διαχείριση σύµφωνα µε το σχέδιο διαχείρισης. Τόσο ο κανονισµός διοίκησης 

και λειτουργίας όσο και το σχέδιο διαχείρισης εγκρίνονται µε απόφαση του 

Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (Λαζαρέτου, 2002) 

Ωστόσο ο Ν. 1650/86 ακόµα και 20 χρόνια µετά την ψήφισή του 

παραµένει ουσιαστικά ανενεργός. Ειδικά για την περίπτωση των 

προστατευόµενων περιοχών που έχουν κηρυχθεί σύµφωνα µε τον Α.Ν. 

856/1937 και το  Ν.∆. 996/1971, για να ενταχθούν στις κατηγορίες του  Ν. 

1650/86 απαιτείται η έκδοση  ειδικού Προεδρικού ∆ιατάγµατος, µετά από 

πρόταση των Υπουργών Γεωργίας, ΠΕΧΩ∆Ε και του κατά περίπτωση 

αρµόδιου Υπουργού, το οποίο δεν έχει ακόµα εκδοθεί. Έτσι ακόµα και 

σήµερα η προστασία και διαχείριση των εθνικών δρυµών και των άλλων 

προστατευόµενων περιοχών γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.∆. 

996/1971. 

Όσον αφορά το νοµικό πλαίσιο προστασίας ειδών πανίδας και χλωρίδας, 

ο Ν. 1650/1986, στο άρθρο 20,  κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην προστασία 

των απειλούµενων ειδών, προβλέποντας αφενός την κατάρτιση καταλόγων 

για τα ιδιαίτερα προστατευόµενα είδη, ενώ αφετέρου προβλέπει διοικητικές 

και ποινικές κυρώσεις για παραβίαση του εν λόγω άρθρου. Επίσης το Π.∆. 

67/1981 «Περί προστασίας της αυτοφυούς Χλωρίδας και Αγρίας Πανίδας και 

καθορισµού διαδικασίας συντονισµού και ελέγχου της ερεύνης επ' αυτών» 

καταγράφει 200 περίπου είδη πανίδας (εξαιρουµένων των πουλιών) και 

χλωρίδας για τα οποία απαγορεύεται η συλλογή, φόνευση, σύλληψη, 

διατήρηση σε αιχµαλωσία, εµπορία ή εξαγωγή. Τέλος, µε την Κοινή 

Υπουργική Απόφαση 414985/1985 ελέγχεται το κυνήγι, η συλλογή, η 

διατήρηση σε αιχµαλωσία, το εµπόριο και η εξαγωγή πουλιών. Αυτή η 
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Υπουργική Απόφαση αποτελεί ουσιατικά την εναρµόνιση της ελληνική 

νοµοθεσία στην Κοινοτική Οδηγία 79/409. 

 

3.3.2 ∆ιεθνής Νοµοθεσία 

Εκτός όµως από την ελληνική, υπάρχει και ένα ευρύτερο πλαίσιο 

πανευρωπαϊκής αλλά και παγκόσµιας νοµοθεσίας, την οποία η Ελλάδα είναι 

υποχρεωµένη να εφαρµόσει (Κοινοτική Νοµοθεσία), είτε την έχει απλώς 

αποδεχθεί µε την υπογραφή ∆ιεθνών Συνθηκών.  

Στην Κοινοτική Νοµοθεσία ανήκουν: 

- Η Κοινοτική Οδηγία 92/43, «Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 

καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», η οποία προβλέπει τη 

δηµιουργία του δικτύου προστατευόµενων περιοχών «Natura 2000». Στόχος 

της οδηγίας είναι «να συµβάλει στην προστασία της βιολογικής 

ποικιλοµορφίας, µέσω της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων, καθώς και 

της άγριας χλωρίδας και πανίδας στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών µελών 

όπου εφαρµόζεται η συνθήκη». Συνοδεύεται από παραρτήµατα τα οποία 

καθορίζουν τους τύπους οικοτόπων και ειδών που απαιτούν την δηµιουργία 

ειδικών ζωνών διατήρησης για τη προστασία τους και προβλέπουν τα 

κριτήρια επιλογής των περιοχών αυτών. Συγκεκριµένα η ταξινόµηση των 

οικοτόπων στηρίζεται στο πρόγραµµα CORINE και περιλαµβάνει 207 

φυσικούς οικοτόπους, ενώ στο Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας περιλαµβάνονται 

508 ζωικά και φυτικά είδη ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ως απειλούµενα, 

σπάνια ή ενδηµικά. Αξίζει πάντως να σηµειωθεί ότι η παραπάνω Οδηγία 

προσεγγίζει µεθοδολογικά τη δυναµική διατήρηση της βιοποικιλότητας (και 

εποµένως και τη βιωσιµότητά της) µε ένα πολύ πιο λεπτοµερή και 

οργανωµένο τρόπο, απ΄ ό,τι συνέβαινε µε τη σύµβαση του Ρίο αλλά και µε 

την Οδηγία 79/409 για την προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας (Λύκος, 

2005). Το εθνικό µας δίκαιο έχει εναρµονιστεί µε την Οδηγία µε την ΚΥΑ 

414885/1985. Η χώρα µας έχει συµπεριλάβει 264 περιοχές στον κατάλογο 

του δικτύου «Natura 2000». 

- Η Κοινοτική Οδηγία 409/1979, περί «∆ιατήρησης όλων των ειδών 

πτηνών που ζουν εκ’ φύσεως σε άγρια κατάσταση στο έδαφος των κρατών 

µελών της Ε.Ε.», η οποία προβλέπει µια σειρά δεσµεύσεων και ενεργειών 
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για την προστασία του πληθυσµού απειλούµενων ειδών και των βιότοπών 

τους. Μια από τις σηµαντικότερες προσφορές της Οδηγίας είναι η πρόβλεψη 

δηµιουργίας των «Περιοχών Ειδικής Προστασίας» για την αποτροπή 

καταστροφής σηµαντικών βιοτόπων από ανθρώπινες δραστηριότητες. Η 

Ελλάδα εναρµόνισε την Οδηγία αυτή στην εθνική νοµοθεσία της µε την Κοινή 

Υπουργική Απόφαση 414983/1983. 

Στις διεθνείς συµβάσεις ανήκουν: 

- Η Σύµβαση Ramsar (1971) για την προστασία σηµαντικών 

οικοσυστηµάτων υγροτόπων µε διεθνές ορνιθολογικό ενδιαφέρον. Η Ελλάδα 

έχει ανακηρύξει 11 τέτοιους υγροτόπους. Ένας από αυτούς είναι και η λίµνη 

της µικρής Πρέσπας. 

- Η Σύµβαση της Βέρνης (1979) για τη διατήρηση της άγριας ζωής και 

του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης. 

- Η σύµβαση της Βόννης για τη διατήρηση των αποδηµητικών ειδών της 

άγριας πανίδας. 

- Η Σύµβαση του Ρίο (1992) για τη βιολογική ποικιλοµορφία. 

Θα πρέπει εδώ να πούµε ότι οι παραπάνω διεθνείς συµβάσεις δεν επισύρουν 

επιβολή κυρώσεων στα µέλη που δεν τις τηρούν ικανοποιητικά. 

Το Ελληνικό Κράτος προκειµένου να πραγµατώσει τις διεθνείς και 

κοινοτικές επιταγές αλλά και τη συνταγµατική επιταγή του άρθρου 24 παρ. 

1, σύµφωνα µε την οποία «Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους. Για τη διαφύλαξή του το 

Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά 

µέτρα», έχει επιλέξει ως νοµικά εργαλεία για τη συγκεκριµενοποίηση και 

υλοποίηση της διαδικασίας ίδρυσης προστατευόµενων φυσικών περιοχών το 

νόµο, το προεδρικό διάταγµα και την υπουργική απόφαση (Λαζαρέτου, 

2002). Το περιεχόµενο αυτών των νοµικών µέσων είναι: 

� η σύνταξη και έγκριση διαχειριστικών µελετών ή σχεδίων. 

� η ίδρυση προστατευόµενων φυσικών περιοχών. 

� η λήψη µέτρων που απαγορεύουν ή ρυθµίζουν την άσκηση ανθρωπίνων 

δραστηριοτήτων στις π. π. έτσι ώστε να µη τίθεται σε κίνδυνο η φύση. 

� η οριοθέτηση και συγκεκριµενοποίηση της συµµετοχής των ελλήνων 

πολιτών στο ζήτηµα της προστασίας και διατήρησης της φύσης 
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3.4 Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε. Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Το πρώτο πρόγραµµα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον 

καταρτίστηκε το 1973. Έκτοτε ακολούθησαν άλλα 5 ανάλογα προγράµµατα. 

Τα προγράµµατα αυτά υλοποιούνται νοµικά κυρίως µέσω των 350 οδηγιών 

που έχουν εκδοθεί µέχρι σήµερα, αρχικά ως «δράση» µε την Ενιαία 

Ευρωπαϊκή Πράξη και στη συνέχεια ως αυτόνοµη πολιτική µε τη Συνθήκη του 

Μάαστριχτ. Βασικός πολιτικός και στρατηγικός στόχος της κοινοτικής 

περιβαλλοντικής πολιτικής σύµφωνα µε την Συνθήκη του Άµστερνταµ (1997), 

είναι η έννοια της βιώσιµης  ή αειφόρου ανάπτυξης η οποία προσπαθεί να 

συγκεράσει περιβαλλοντική προστασία, οικονοµική ανάπτυξη και κοινωνική 

δικαιοσύνη (Νικολόπουλος κ.α., 2007). 

 

3.4.1 Η επίδραση της πολιτικής στην Ελλάδα  

Οι οικονοµικές εισροές που δέχεται η Ελλάδα από την Ε. Ε. µέσω των 

πολιτικών της τελευταίας, αποτελούν εδώ και χρόνια σηµαντικότατο µέρος 

του προϋπολογισµού του κράτους και εποµένως παίζουν καθοριστικό ρόλο 

στην ελληνική οικονοµία. ∆ίνεται έτσι η ευκαιρία να αναπτυχθεί ένα µεγάλο 

πλέγµα πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων, οι οποίες θα συντελέσουν στην 

ισόρροπη ανάπτυξη των περιφερειών της χώρας και θα θέσουν τις βάσεις 

για οικονοµική ανάκαµψη, µέσω της αποτελεσµατικότερη χρήσης του 

φυσικού, ανθρώπινου και πολιτιστικού δυναµικού της χώρας. 

Όµως σε αντίθεση µε κράτη όπως η ∆ανία και η Ολλανδία, που 

υιοθέτησαν αµέσως αυτές τις πολιτικές, ή µε κάποια άλλα (Πορτογαλία) που 

κατάλαβαν έστω και καθυστερηµένα ότι η συµµετοχή τους στις πολιτικές θα 

αποτελούσε τη µόνη λύση για την απεµπλοκή των κοινοτικών ενισχύσεων, η 

Ελλάδα επέδειξε καχυποψία και έλλειψη ευελιξίας.  

Αφενός η ενσωµάτωση των ευρωπαϊκών οδηγιών στο ελληνικό δίκαιο, 

που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγµάτωση των 

περιβαλλοντικών πολιτικών, γίνετε µε σηµαντική καθυστέρηση, αφετέρου 

διατιθέµενα κεφάλαια τα οποία θα έπρεπε να επενδυθούν στην προστασία 

της φύσης, χρησιµοποιήθηκαν συχνά κατά το παρελθόν απλά και µόνο για 

να καλύψουν ταµειακά ελλείµµατα της ελληνικής οικονοµίας, ή διατέθηκαν 
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για προσωρινή τόνωση της αγοράς µέσω βραχυπρόθεσµης ή µηδενικής 

ωφέλειας έργων, χάνοντας έτσι κάθε αναπτυξιακή αξία. Για παράδειγµα οι 

πιστώσεις από τα Ειδικά Κοινοτικά Προγράµµατα Προστασίας της Φύσης 

(LIFE) είτε δεν χρησιµοποιήθηκαν αποτελεσµατικά (πρόγραµµα προστασίας 

των Εθνικών ∆ρυµών του Υπουργείου Γεωργίας), είτε κατέληξαν σε µελέτες 

και προτάσεις που παρέµειναν ανεφάρµοστες, όπως στην περίπτωση των 

προγραµµάτων του ΥΠΕΧΩ∆Ε για τον Αµβρακικό και την λίµνη Μητρικού. 

Μεγάλο µέρος της ευθύνης για την µη ορθολογική χρήση των πόρων 

αυτών βαρύνει τους φορείς διαχείρισης τους, δηλαδή τα Υπουργεία, και 

κυρίως το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι φορείς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης φέρουν επίσης µερίδιο ευθύνης, αφού συνήθως λόγω 

ελλιπούς πληροφόρησης, δεν έχουν συναίσθηση του φυσικού και 

πολιτιστικού πλούτου των περιοχών τους, ώστε να τον διαφυλάξουν µε την 

κατάρτιση κατάλληλων προγραµµάτων. Ούτε αντιδρούν σε καταστροφές 

που πραγµατοποιούνται, προσδοκώντας οικονοµικά και πολιτικά οφέλη. 

 

3.4.2 Προγράµµατα προστασίας και διαχείρισης της ελληνικής φύσης  

Η αµέλεια εφαρµογής των περιβαλλοντικών οδηγιών από τα κράτη-µέλη, 

η έλλειψη συντονισµού και η ριζικές αποκλίσεις στην πολιτική των διαφόρων  

Γενικών ∆ιευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχαν ως αποτέλεσµα η 

πολιτική της Ε. Ε. για το περιβάλλον να χαρακτηρίζεται κατά καιρούς από 

έντονα σηµεία αντιφατικότητας. Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 έγιναν 

προσπάθειες για την άρση αυτών των αντιφάσεων και τη διαµόρφωση µιας 

συνεπέστερης περιβαλλοντικής πολιτική, µε κύριο άξονα την έννοια της 

αειφορίας στη χρήση των πόρων. Αυτές οδήγησαν σε µια σειρά εξελίξεων, 

οι σηµαντικότερες από τις οποίες είναι: 

- Το Κοινοτικό Πενταετές Πρόγραµµα για το Περιβάλλον (1992): Ενσωµάτωσε 

για πρώτη φορά την επιδίωξη της αειφορίας και προώθησε την έννοια της 

συνυπευθυνότητας για το περιβάλλον, µε την συµµετοχή όλων των 

κοινωνικών και παραγωγικών δυνάµεων για την διαφύλαξη της φυσικής 

κληρονοµιάς. Στην χώρα µας οι δύο αυτές επιδιώξεις παρέµειναν απλώς 

φραστικές διατυπώσεις χωρίς καµία ουσιαστική εφαρµογή.  
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- Η Οδηγία για τους Βιοτόπους: Αποτέλεσε την κύρια κοινοτική προσπάθεια 

για την υλοποίηση του Πενταετούς Προγράµµατος. Στην χώρα µας έγινε 

σηµαντική προεργασία για την κατάρτιση εθνικού καταλόγου 

προστατευόµενων περιοχών µε τη συνεργασία των Yπουργείων ΠΕΧΩ∆Ε, 

Γεωργίας, του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, του Ελληνικού 

Κέντρου Βιοτόπων και ορισµένων πανεπιστηµιακών σχολών.  

- Με βάση το κείµενο Ευρώπη 2000 και µε πλήθος διαδικασιών διαλόγου 

µεταξύ των κρατών-µελών και των αρµοδίων οργάνων της Επιτροπής, 

γίνεται προσπάθεια για την διαµόρφωση µιας ενιαίας αντίληψης στον τοµέα 

του περιβάλλοντος, µε κεντρική ιδέα αυτή της αειφορίας στη χρήση των 

πόρων και της διαφύλαξης του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου.  

Παράλληλα µε τις παραπάνω εξελίξεις, έγινε πλέον κατανοητό από τις 

Βρυξέλλες ότι τα προβλήµατα µε τα λιγότερο ανεπτυγµένα κράτη όπως η 

Ελλάδα είναι κυρίως οργανωτικά. Οφείλονται δηλαδή σε οργανωτικές 

αδυναµίες του δηµόσιου αλλά και του ιδιωτικού τοµέα, οι οποίες δεν 

επιτρέπουν την αποτελεσµατική χρήση των κοινοτικών ενισχύσεων και την 

ενσωµάτωση των ευρωπαϊκών Οδηγιών. Για τον λόγο αυτό, την περίοδο 

1991-1995 χρηµατοδοτήθηκαν πολλά προγράµµατα µε στόχο την ενίσχυση 

των οργανωτικών δοµών, κυρίως στον τοµέα του περιβάλλοντος: 

1. Προγράµµατα διαχείρισης και πρακτικών µέσων προστασίας ευαίσθητων βιοτόπων  

- Οικοσυστήµατα λιµνοθαλασσών Τσουκαλίου, Αυλερή, Ροδιά και Λογρού στον Αµβρακικό 

- Υγρότοποι της λίµνης Μητρικού (Θράκη) 

- Σύµπλεγµα υγροτόπων Μεσολογγίου 

2.  Πρόγραµµα προστασίας βιοτόπων απειλούµενων ειδών 

- Του αργυροπελεκάνου Pelecanus crispus στη Βόρεια Ελλάδα 

- Της φώκιας Monachus monachus στο Αιγαίο 

- Της θαλάσσιας φώκιας και χελώνας Caretta caretta στο Ιόνιο 

- Της αρκούδας Ursus arctos στη Ροδόπη και Πίνδο 

- Των αρπακτικών πουλιών στο δάσος ∆αδιάς-Σουφλίου 

3. Πρόγραµµα βελτίωσης και διαχείρισης των Εθνικών ∆ρυµών από την Γενική 
Γραµµατεία ∆ασών & Φυσικού Περιβάλλοντος (Υπουργείο Γεωργίας) 

4. Αποκατάσταση από τη δασική πυρκαγιά του 1990 και οικολογική διαχείριση του 
χώρου της ιεράς Μονής Σίµωνος Πέτρας στο Άγιο Όρος 

5. Ίδρυση του Ελληνικού Κέντρου Υγροτόπων Βιοτόπων από το Μουσείο Γουλανδρή 

6. ∆ιαµόρφωση εθνικής στρατηγικής για την ελληνική φύση. 

Πίνακας 3: Προγράµµατα για την προστασία της φύσης µε Κοινοτική στήριξη (1990-1995). 
   (Πηγή: WWF Ελλάς) 
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Από τα παραπάνω προγράµµατα, σηµαντική ήταν η χρηµατοδότηση κατά 

75% για την δηµιουργία στη Θεσσαλονίκη του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων-

Υγροτόπων, το οποίο παίζει σηµαντικό ρόλο στην προσέγγιση της 

προστασίας της φύσης. Τον ίδιο στόχο είχε και το πρόγραµµα για τους 

εθνικούς δρυµούς, που στόχευε στη ριζική αναδιοργάνωση της διαχείρισής 

τους, το οποίο όµως δεν προχώρησε. Το πρόγραµµα για τη διαµόρφωση 

εθνικής στρατηγικής για την ελληνική φύση, µε συµµετοχή υπουργείων και 

περιβαλλοντικών οργανώσεων, τελικά εγκαταλείφθηκε λόγω αδιαφορίας 

της πολιτικής ηγεσίας, αν και είναι προφανής η σπουδαιότητά του. 

Συµπερασµατικά θα λέγαµε ότι η στήριξη που παρέχει η Ε.Ε. στην Ελλάδα 

µέσω προγραµµάτων προστασίας και διαχείρισης ευαίσθητων περιοχών 

παραµένει άκαρπη σε πολλές περιπτώσεις, κυρίως λόγω αδυναµιών της 

δηµόσιας διοίκησης και έλλειψης πολιτικής βούλησης. Παρόλα αυτά δεν 

πρέπει να παραβλέψουµε και τα θετικά αποτελέσµατα των προγραµµάτων 

αυτών, όπως η ελεύθερη περιβαλλοντική πληροφόρηση, η εκπαίδευση 

στελεχών, η απαρχή δηµιουργίας κατάλληλων οργανωτικών δοµών και η 

ευαισθητοποίηση των υπευθύνων φορέων και του ευρύτερου κοινωνικού 

συνόλου σε θέµατα περιβάλλοντος.   

 

3.4.3 Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»  

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον» (Ε.Π.ΠΕΡ.) περιλαµβάνεται 

στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (2000-2006). Συγχρηµατοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και έχει ως στόχο την 

περιβαλλοντική αναβάθµιση της χώρας και τη δηµιουργία των απαραίτητων 

προϋποθέσεων για την υλοποίηση και εφαρµογή των αρχών της αειφόρου 

και βιώσιµης ανάπτυξης. Περιλαµβάνει 10 Άξονες Προτεραιοτήτων, 

ακολουθώντας την διάρθρωση του Γ’ Κ.Π.Σ. σε ότι αφορά τους βασικούς 

στόχους στον τοµέα του Περιβάλλοντος. ∆ιαχειρίζεται από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 8 του Ε.Π.ΠΕΡ. αφορά στην διαχείριση των 

Προστατευόµενων Περιοχών και Βιότοπων και περιλαµβάνει δύο Μέτρα. Το 

Μέτρο 8.1 εφαρµόζεται σε όλη την ελληνική επικράτεια και αναφέρεται στη 

«Προστασία και διαχείριση βιοτόπων – οικοτόπων, προστασία ειδών και 

περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους». Στόχοι του είναι η οργάνωση ενός 
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Εθνικού Συστήµατος Προστατευόµενων Περιοχών, η προστασία, διαχείριση 

και ανάδειξη περιοχών του εθνικού δικτύου «Natura 2000», η ολοκληρωµένη 

προστασία και διαχείριση οικοσυστηµάτων, ειδών και τοπίων καθώς και η 

διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας. Άµεση επιδίωξη είναι η εγκαθίδρυση 

καθεστώτος ολοκληρωµένης προστασίας, διοίκησης και διαχείρισης σε 

τουλάχιστον 25 περιοχές από τον Εθνικό Κατάλογο «Natura 2000» (ανάµεσά 

τους και ο Ε. ∆. Πάρνηθας) και ειδικότερα : 

α) Η οριοθέτηση, ο καθορισµός όρων χρήσης και προστασίας, και η κήρυξη 

των σηµαντικότερων βιοτόπων εκ του Εθνικού Καταλόγου, βάσει της 

οδηγίας 92/43/ΕΕ. 

β) Η οργάνωση των προστατευόµενων περιοχών, η εκπόνηση και η έναρξη 

εφαρµογής των Σχεδίων ∆ιαχείρισης. 

γ) Η συγκρότηση και λειτουργία των Φορέων ∆ιαχείρισης (βλ. παρ. 3.6.2). 

δ) Η οργάνωση και λειτουργία ενός ενιαίου εθνικού συστήµατος διαχείρισης, 

διοίκησης και επόπτευσης προστατευόµενων περιοχών. 

ε) Η εκπόνηση σχεδίων δράσης για ιδιαίτερα απειλούµενα είδη της χλωρίδας 

και πανίδας καθώς και η καταγραφή της κατανοµής των ειδών στις περιοχές 

του εθνικού καταλόγου Natura 2000. 

στ) Η πιλοτική εφαρµογή δράσεων προστασίας και διαχείρισης 

οικοσυστηµάτων και Τοπίων Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους.  

Παρά το γεγονός ότι οι ετήσιες διαχειριστικές ανάγκες των ελληνικών 

περιοχών Natura 2000 έχουν υπολογιστεί στα 200.000.000 €, το Ε.Π.ΠΕΡ. 

προβλέπει συνολικά την παροχή µόνο 54.880.000 € για την περίοδο 2003 - 

2006. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα το πρόγραµµα να παρουσιάζει ένα 

εξαιρετικά χαµηλό ποσοστό απορρόφησης (7,26% τον Νοέµβριο του 2004).               

(σε χιλ. €) 

 Ποσό 
Ποσοστό 
στη ∆.∆. 

του Μέτρου 

Ποσοστό στον 
άξονα 

προτεραιότητας 

Ποσοστό στο 
Πρόγραµµα 

  % % Σ.Κ. % ∆.∆. % Σ.Κ. %∆.∆ 

Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) 54.880  26,52  12,22  

∆ηµόσια ∆απάνη (∆.∆.) 54.880  26,52 26,52 12,22 12,22 

Κοινοτική Συµµετοχή (ΕΤΠΑ) 41.160 75 19,89 19,89 9,16 9,16 

Εθνική ∆ηµόσια ∆απάνη 13.720 25 6,63 6,63 3,05 3,05 

Πίνακας 4: Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του µέτρου 8.1.                          (Πηγή: www.epper.gr) 
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3.5 ΟΙ 10 ΕΘΝΙΚΟΙ ∆ΡΥΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

Το 1937 µε την έκδοση του νόµου 856 γίνεται η πρώτη ουσιαστική κίνηση 

για την θέσπιση Εθνικών ∆ρυµών στην Ελλάδα. Ο Α.Ν. 856/1937 προέβλεπε 

την ίδρυση σε ολόκληρη τη χώρα (εκτός από τα νησιά) µέχρι πέντε «Εθνικών 

∆ρυµών», ως περιοχών µε ειδικό καθεστώς προστασίας, µε σκοπό την 

«προστασία της χλωρίδας, βελτίωση και αύξηση της πανίδας, διατήρηση των 

γεωµορφολογικών σχηµατισµών, προστασία των φυσικών καλλονών, 

ανάπτυξη του τουρισµού και διενέργεια επιστηµονικών (ιδιαίτερα 

φυτογεωγραφικών) και δασικών ερευνών». Το 1969 ο νόµος 856/1937 

ενσωµατώθηκε στο ∆ασικό Κώδικα και µαζί µε την  τροποποίηση που έγινε 

αργότερα µε το Ν.∆. 966/1971 ισχύει µέχρι σήµερα.  

Σε αντίθεση µε πολλές άλλες χώρες στις οποίες έχει επικρατήσει ο όρος 

«Εθνικό Πάρκο» (National Park), στην Ελλάδα χρησιµοποιήθηκε ο όρος 

«Εθνικός ∆ρυµός». Ο όρος «∆ρυµός» έχει κυρίως την έννοια του «δάσους 

από δρυς», σηµαίνει όµως και «σύνδενδρος τόπος - περιοχή µε άγρια 

βλάστηση». Στη χώρα µας θεωρήθηκε ότι οι αξίες της φύσης που έχουν 

ανάγκη ιδιαίτερης προστασίας βρίσκονται κυρίως στον ορεινό χώρο, σε 

αποµονωµένες, παρθένες δασικές περιοχές (σε τέτοιες περιοχές άλλωστε 

επελέγησαν οι πρώτοι δρυµοί µας), γι’ αυτό λοιπόν και επικράτησε η χρήση 

του όρου «∆ρυµός» (Κασιούµης, 1995). 

Με βάση λοιπόν τον ιδρυτικό νόµο 856/1937 (άρθρα από 1 έως 12) και το 

Ν.∆. 86/1969 (άρθρα 54,55 και 78 έως 81) δηµιουργήθηκαν και λειτουργούν 

µέχρι σήµερα στην Ελλάδα 10 Εθνικοί ∆ρυµοί. Πρώτος ιδρύθηκε το 1938 ο 

Εθνικός ∆ρυµός του Ολύµπου, ενώ λίγο αργότερα, µέσα στον ίδιο χρόνο, 

θεσµοθετήθηκε ο Εθνικός ∆ρυµός Παρνασσού. Ακολούθησαν αυτός της 

Πάρνηθας το 1961, της Σαµαριάς και του Αίνου το 1962, της Πίνδου και της 

Οίτης το 1966, του Βίκου-Αωού το 1973 και του Σουνίου και των Πρεσπών 

µόλις το 1974 (Παπασταύρου και Μακρής, 1986). Στον χάρτη που ακολουθεί 

παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανοµή των εθνικών µας δρυµών στον 

Ελλαδικό χώρο. 
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Εθνικός ∆ρυµός Έτος Ίδρυσης ΦΕΚ 
Εµβαδόν 
(εκτάρια) 

Γεωγραφική Θέση 

1. Όλυµπος 1938 248/Α/1938 3.998 
Κοντά στο Λιτόχωρο.  
Νοµός Πιερίας. 

2. Παρνασσός 1938 
286/Α/38, 
1/Α/1939 

3.513 
Ανάµεσα σε Αράχοβα, ∆ελφούς και 
Επτάλοφο.  
Νοµοί Φωκίδας και Βοιωτίας. 

3. Πάρνηθα 1961 155/Α/1961 
3.816 

22.200* 
40 χιλ. Βόρεια την Αθήνας. 
Νοµός Αττικής. 

4. Αίνος 1962 199/Α/1962 2.682 
Στην Κεφαλονιά, κοντά στο 
Αργοστόλι και τη Σάµη.  
Νοµός Κεφαλληνίας. 

5. Σαµαριά 1962 
200/Α/1962, 
33/Α/1964  4.850 

Νότια των Χανίων, ανάµεσα στα 
χωριά Οµαλός και Αγ. Ρουµέλη.  
Νοµός Χανίων. 

6. Οίτη 1966 120/Α/1966 
3.010 
4.200* 

Κοντά στα χωριά Υπάτη και 
Παυλιανή. Νοµός Φθιώτιδος. 

7. Πίνδος 1966 120/Α/1966 
3.360 
6.780* 

Κοντά στα χωριά Κρανιά, Περιβόλι 
και Βωβούσα, στην περιοχή 
Μετσόβου. Νοµός Γρεβενών.  

8. Βίκος-Αώος 1973 198/Α/1973 
3.414 
9.225* 

Κοντά στην Κόνιτσα και στα χωριά 
Μονοδένδρι, Αρίστη και Πάπιγκο. 
Νοµός Ιωαννίνων. 

9. Πρέσπες 1974 19/Α/1975 
4.900 

14.570* 

Στα σύνορα Ελλάδας-ΦΥΡΟΜ-
Αλβανίας κοντά στα χωριά 
Μικρολίµνη, Καρυές και Λαιµός.  
Νοµός Φλώρινας. 

10. Σούνιο 1974 80/Α/1974 
750 

2.750* 
60 χλµ νοτιανατολικό της Αθήνα. 
Νοµός Αττικής. 

Πίνακας 5: Οι 10 Εθνικοί ∆ρυµοί της Ελλάδας                                             * Περιφερειακή ζώνη 

1 

2 
3 4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Χάρτης 4: Γεωγραφική κατανοµή των 10 εθνικών δρυµών στον ελλαδικό χώρο. 
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Η συνολική έκταση των Εθνικών µας ∆ρυµών είναι 90.932 ha, από τα 

οποία τα 34.378 ha είναι οι πυρήνες και προστατεύονται αυστηρά. Τα 

υπόλοιπα 56.554 ha αποτελούν τις περιφερειακές ζώνες έξι εθνικών 

δρυµών. Αυτές οι ζώνες ισχύουν και για τους υπόλοιπους δρυµούς αλλά η 

έκτασή τους δεν έχει ακόµα καθοριστεί. Οι εθνικοί δρυµοί που 

περιλαµβάνουν καθορισµένους πυρήνες και περιφερειακές ζώνες είναι των 

Πρεσπών, Πάρνηθας, Βίκου-Αώου, Πίνδου, Οίτης και Σουνίου. 

Αν και ο αριθµός των δρυµών µας είναι αρκετά µεγάλος, εντούτοις η 

έκταση που καλύπτουν, σαν σύνολο, είναι σχετικά µικρή. Η συνολική έκταση 

των δρυµών µας αντιστοιχεί στο 0,7% της συνολικής χερσαίας έκτασης της 

χώρας. Το αντίστοιχο ποσοστό σε άλλες χώρες είναι: στην Αγγλία 9%, στην 

Ελβετία 6%, στη Ιαπωνίας 3,2%, στην Τσεχοσλοβακία 3%, στην Ολλανδία 

1,14% και στην Ιταλία 0,65%. Είµαστε δηλαδή από τους τελευταίους. 

Η σηµασία των εθνικών µας δρυµοί είναι εξέχουσα όχι µόνο για το έθνος 

µας αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία επιδεικνύει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον. Οι 9 από τους 10 δρυµούς (εκτός του Σουνίου) περιλαµβάνονται 

στον κατάλογο των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (Special Protection Areas - 

S.P.A.) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στα πλαίσια της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ 

«για τα άγρια πτηνά», ενώ εντάσσονται και στο διευρωπαϊκό δίκτυο 

Προστατευόµενων Περιοχών «NATURA 2000» (Οδηγία ΕΟΚ 92/43). Τέλος ο Ε. 

∆. των Πρεσπών αποτελεί και υγροβιότοπο Ramsar διεθνούς σηµασίας. 

 

3.6 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ∆ΡΥΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

Η ευθύνη για τη διαχείριση και την προστασία των ελληνικών εθνικών 

δρυµών ανήκει στη «Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας  ∆ασών 

και Φυσικού Περιβάλλοντος» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων. Το αρµόδιο «Τµήµα ∆ασικού Περιβάλλοντος, Εθνικών ∆ρυµών και 

∆ασικής Αναψυχής» κατευθύνει και εποπτεύει σε εθνικό επίπεδο τις τοπικές 

∆ασικές Υπηρεσίες, οι οποίες είναι αρµόδιες για την προστασία, οργάνωση 

και τη διαχείριση των εθνικών δρυµών. Κάθε εθνικός δρυµός έχει το δικό 

του ∆ιαχειριστικό Σχέδιο και τον Ειδικό Κανονισµό Λειτουργίας του τα οποία 

κατευθύνουν τις δράσεις των αρµόδιων αρχών.  
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Η διαχείριση όλων των ελληνικών δρυµών καθορίζεται από το 

Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 996/1971, το οποίο προβλέπει ότι «οι Εθνικοί ∆ρυµοί 

αποτελούνται από τον πυρήνα, έκτασης τουλάχιστον 1.500 εκταρίων, και 

την περιφερειακή ζώνη έκτασης τουλάχιστον ίσης µε τον πυρήνα». Στον 

πυρήνα επιβάλλονται αυστηρές απαγορεύσεις σε δραστηριότητες όπως: 

ανασκαφές, εκµετάλλευση λατοµείων, βιοµηχανία, γεωργική και 

δασοπονική εκµετάλλευση, κατασκευή κτισµάτων, βοσκή, κυνήγι, ψάρεµα, 

τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων. Στην περιφερειακή ζώνη όλες οι 

δραστηριότητες ελέγχονται από τις αρµόδιες δασικές υπηρεσίες, ώστε να 

µην έχουν αρνητική επίδραση στον πυρήνα, και µε γνώµονα την επίτευξη 

των σκοπών ίδρυσης του δρυµού.  

 

3.6.1 Προβλήµατα και παραλείψεις  

Οι εθνικοί δρυµοί αποτελούν, µαζί µε τους υγρότοπους Ramsar, τη 

µεγαλύτερη κατηγορία προστατευόµενων περιοχών στην Ελλάδα. Τα 

προβλήµατα στον τοµέα της προστασίας και διαχείρισης τους θα λέγαµε ότι 

είναι παρεµφερή σε όλα τα είδη των περιοχών αυτών, µε κάποια ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά ανάλογα µε την περιοχή και το είδος. Τα προβλήµατα δεν 

ξεκινούν από το βασικό θεσµικό πλαίσιο που αφορά σε αυτές τις περιοχές, 

αφού αυτό θα λέγαµε ότι είναι επαρκές. Οι δυσκολίες εντοπίζονται στην 

ερµηνεία και εφαρµογή της νοµοθεσίας, κυρίως λόγο ελλείψεων στις 

υποδοµές και τους µηχανισµούς έλεγχου του κράτους.  

Η φύλαξη των Εθνικών ∆ρυµών στην Ελλάδα αποτελεί αρµοδιότητα του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο όµως δεν ακολουθεί παρά σε 

γενικές γραµµές τις κατευθύνσεις προστασίας που προσδιορίζει ο 

Ν.1650/86. ∆υστυχώς οι περισσότεροι από τους δρυµούς µας δεν 

λειτουργούν οργανωµένα και βάσει κάποιου κεντρικού σχεδιασµού. Η σωστή 

διαχείρισή τους έχει εναποτεθεί στην ευαισθησία των τοπικών δασικών 

υπηρεσιών, οι οποίες µε συχνά περιορισµένα µέσα και πόρους  αγωνίζονται 

να καλύψουν τις τεράστιες ανάγκες και απαιτήσεις ενός δρυµού. 

Ειδικότερα, τα προβλήµατα έχουν να κάνουν κυρίως µε τη διάκριση των 

διαφόρων ζωνών προστασίας (στους µισούς δεν έχουν καθοριστεί 

περιφερειακές ζώνες), αλλά και στο ότι σε πολλές περιπτώσεις τα 
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διαχειριστικά σχέδια που αφορούν στις περιοχές αυτές, είτε δεν έχουν 

ετοιµαστεί κατάλληλα, είτε δεν εφαρµόζονται στο σύνολό τους.  

Σηµαντικότατο πρόβληµα αποτελούν και οι σοβαρές πιέσεις που δέχονται 

οι περιοχές αυτές από πλήθος εξωτερικών παραγόντων και δραστηριοτήτων, 

µε άµεσες όµως επιπτώσεις σ’ αυτές. Οι πιέσεις αυτές εκφράζονται µε 

αµεσότερο τρόπο στο επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπου συχνά 

εγείρονται παράλογες διεκδικήσεις και αξιώσεις εις βάρος  των δρυµών. 

Επιπλέον δυσκολίες δηµιουργεί η έλλειψη συντονισµού και η σύγκρουση 

αρµοδιοτήτων µεταξύ συναρµόδιων υπουργείων. Τα  Υπουργεία Αγροτικής 

Ανάπτυξης και ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. παρουσιάζουν διάσταση όσον αφορά τις περιοχές 

που αναγνωρίζουν ως προστατευµένες. Τα δύο Υπουργεία ασχολούνται µε 

το ίδιο αντικείµενο, τις προστατευόµενες περιοχές, χωρίς να αναιρούνται 

αλλήλων, αλλά και χωρίς να αποσαφηνίζουν τις αρµοδιότητες και 

συναρµοδιότητές τους. ∆ηµιουργούνται έτσι σαφέστατα προβλήµατα στη 

λήψη αποτελεσµατικών και συντονισµένων µέτρων προστασίας και 

διαχείρισης των περιοχών αυτών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της 

απόκλισης είναι η Λίµνη Πρέσπα, που αποτελεί ταυτόχρονα περιοχή Ramsar 

(αρµοδιότητα ΥΠΕΧΩ∆Ε) και Εθνικό ∆ρυµό (αρµοδιότητα Υπουργείου Αγρ. 

Ανάπτυξης), ενώ πρακτικά δεν απολαµβάνει καµίας προστασίας. Όµως και 

στους δρυµούς που καλύπτουν αµιγώς δασικές περιοχές είναι συχνή η 

ανοιχτή ή µη µεταξύ τους αντιπαράθεση, αφού από τη µία το ΥΠΕΧΩ∆Ε έχει 

πλέον λόγο στη διαχείρισης τους, µέσω των πρόσφατα θεσµοθετηµένων 

Φορέων ∆ιαχείρισης, ενώ από την άλλη το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

θεωρεί τα δάση παραδοσιακά χώρο δικής του δικαιοδοσίας, µε αποτέλεσµα 

σπάνια να συνεργάζεται σε θέµατα φύλαξης ή ελέγχου της θήρας. 

∆εδοµένης της παραπάνω προβληµατικής κατάστασης η ανάθεση της 

πλήρους ευθύνης για την προστασία και διαχείριση των εθνικών δρυµών στο 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, µε αντίστοιχη αναδιοργάνωση και 

ενίσχυση των διευθύνσεων του, θα µπορούσε να προσφέρει µια 

ικανοποιητική λύση στο πρόβληµα, αφού το ίδιο το ΥΠΕΧΩ∆Ε µε τη στάση 

του απέναντι στη χρηµατοδότηση και τη γενικότερη στήριξη των Φορέων 

∆ιαχείρισης των προστατευόµενων περιοχών απέδειξε ότι προφανώς οι 

προτεραιότητες του είναι άλλες από την προστασία του περιβάλλοντος.  
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Κατά καιρούς έχει επίσης διατυπωθεί η άποψη ότι οι υπάρχοντες εθνικοί 

δρυµοί δεν επαρκούν για την προστασία της ελληνικής φύσης, λόγω της 

περιορισµένης έκταση και της άνισης κατανοµής τους στον ελληνικό χώρο. 

Έχει προταθεί µάλιστα όχι µόνο η επέκταση των υφισταµένων δρυµών, αλλά 

και η δηµιουργία νέων κυρίως στη Β. Ελλάδα και στην Πελοπόννησο, όπως 

στο δάσος της ∆αδιάς, στο όρος ∆ίρφη και στον Ταΰγετο. Λαµβάνοντας 

υπόψη τα προβλήµατα που ήδη αναφέρθηκαν, θα ήταν προτιµότερη 

καταρχήν η επίλυση των πλείστων προβληµάτων των υπαρχόντων δρυµών 

και κατόπιν η εξέταση της προοπτικής για την ίδρυση νέων.  

 

3.6.2. Οι Φορείς ∆ιαχείρισης 

Θα πρέπει τέλος να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στο θεσµό των Φορέων 

∆ιαχείρισης των Προστατευόµενων Περιοχών και στη µέχρι τώρα λειτουργία 

τους, η οποία αποδεικνύεται µάλλον προβληµατική.  

Οι Φορείς ∆ιαχείρισης είναι Ν.Π.Ι.∆. κοινωφελούς χαρακτήρα. 

Συστήνονται µε Προεδρικό ∆ιάταγµα και εποπτεύονται από τον υπουργό 

ΠΕΧΩ∆Ε. Σκοπός της δηµιουργίας τους ήταν «η διοίκηση και διαχείριση των 

περιοχών, στοιχείων και συνόλων της φύσης και του τοπίου». Μεταξύ των 

αρµοδιοτήτων τους είναι η ευθύνη της εφαρµογής των κανονισµών διοίκησης 

και λειτουργίας των περιοχών ευθύνης τους, η παροχή γνωµοδοτήσεων πριν 

από την έγκριση έργων και δραστηριοτήτων, η κατάρτιση µελετών και 

ερευνών, η εκτέλεση έργων του σχεδίου διαχείρισης και των προγραµµάτων 

δράσης των περιοχών, η εφαρµογή εθνικών - ευρωπαϊκών προγραµµάτων 

και δράσεων, η τήρηση της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. ∆ιοικούνται από 

επταµελή έως ενδεκαµελή διοικητικά συµβούλια µε τριετή θητεία. 

Οι δύο πρώτες περιοχές µε Φορείς ∆ιαχείρισης θεσµοθετήθηκαν το 1999 

µε τον ιδρυτικό Ν. 2742/1999 και είναι τα Θαλάσσια Πάρκα Ζακύνθου και 

Σχοινιά. Το 2002 θεσµοθετήθηκαν 25 ακόµα περιοχές µε τον Ν. 3044/2002, 

άρθρο 13. Οι 27 αυτές προστατευόµενες περιοχές είναι ενταγµένες στο 

Κοινοτικό δίκτυο «Natura 2000» (βλ. Παράρτηµα: Πίνακας Φορέων 

∆ιαχείρισης). Το 2003 στελεχώθηκαν τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των φορέων, 

οι οποίοι ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τον Ιούνιο του ίδιου χρόνου.  
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Στην ουσία οι Φ. ∆. έχουν σήµερα συντονιστικό-συµβουλευτικό, αλλά όχι 

υπό στενή έννοια πολιτικό ρόλο (Νικολόπουλος, 2004). Ιδρύθηκαν χωρίς 

ουσιαστική δέσµευση της Πολιτείας για τη λειτουργία τους και χωρίς 

πρόβλεψη για επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισµού (WWF Ελλάς, 

2004). Παρά τις δεσµεύσεις του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. για επαρκή επιχορήγηση τους, 

τα χρήµατα που δόθηκαν στους φορείς από εθνικούς πόρους ήταν µόλις 

15.000-25.000 €. Στη συνέχεια αφέθηκαν να εξασφαλίσουν µόνοι τους τα 

έσοδα τους, όµως κάποιες προσπάθειες αυτοχρηµατοδότησής τους µε 

αξιοποίηση µη κρατικών πόρων αποδείχτηκαν ανεπαρκείς. Αποτέλεσµα είναι 

κάποιοι Φ. ∆. να µη µπορούν να καλύψουν τα τρέχοντα έξοδά τους και ως 

εκ τούτου να είναι ιδιαίτερα δυσλειτουργικοί. Σήµερα το Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα Περιβάλλον αποτελεί τη βασική χρηµατοδοτική τους πηγή.  

 Εκτός από τα οικονοµικά και θεσµικά προβλήµατα των φορέων, έντονες 

είναι και οι αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών για τις «αναπτυξιακές 

ανάγκες» των προστατευόµενων περιοχών. Σε πολλές περιπτώσεις οι 

ντόπιοι πληθυσµοί εκφράζουν επιφυλάξεις και προβληµατισµούς βλέποντας 

είτε µια αχρήστευση (δέσµευση) των ιδιοκτησιών τους και αδυναµία 

αξιοποίησής τους, είτε την δηµιουργία µιας νέας τοπικής αναπτυξιακής 

«πίτας» µε πρόσχηµα την διαχείριση των π. π. (Νικολόπουλος, 2004). 

Οι 27 Φορείς ∆ιαχείρισης 

1. Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου 15. Ε. ∆. Βίκου – Αώου και Πίνδου 

2. Εθνικό Πάρκο Σχοινιά 16. Ε. ∆. Πρεσπών 

3. ∆έλτα Έβρου 17. Ε. ∆. Αίνου 

4. ∆άσους ∆αδιάς 18. Ε. ∆. Ολύµπου 

5. Λίµνης Κερκίνης 19. Ε. ∆. Σαµαριάς 

6. Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου 20. Ε. ∆. Παρνασσού 

7. ∆έλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκµονα 21. Ε. ∆. Πάρνηθας 

8. Λιµνών Κορώνειας - Βόλβης 22. Ε. ∆. Οίτης 

9. Θαλάσσιου Πάρκου Β. Σποράδων 23. Εκβολών Καλαµά και Αχέροντα 

10. ∆έλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισµαρίδας 24. Χελµού Βουραϊκού 

11. Όρους Πάρνωνα - Υγρότοπου Μουστού 25. Οροσειράς Ροδόπης 

12. Λίµνης Παµβώτιδος Ιωαννίνων 26. Καρπάθου – Σαρίας 

13. Υγροτόπων Αµβρακικού 

14. Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς 

27. Κάρλας – Μαυροβουνίου –Κεφαλόβρυσου 
Βελεστίνου 

Πίνακας 6: Οι υφιστάµενοι Φορείς ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών. 



 

Η ∆ιαχείριση των Εθνικών ∆ρυµών 

κεφάλαιο 4 
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4.1 Η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 

Η «διαχείριση» είναι κατά βάση ένας οικονοµικός όρος. Σύµφωνα µε τον 

Καρτέρη (1998) ένας γενικός ορισµός της διαχείρισης είναι: «Η τέχνη και η 

επιστήµη λήψης αποφάσεων που αφορούν στην οργάνωση, ανάπτυξη, 

προστασία και διατήρηση ενός οικοσυστήµατος, οργανισµού ή επιχείρησης». 

Ειδικότερα για τις προστατευόµενες περιοχές ο Σφενδουράκης (2002) 

αναφέρει: «Με τον όρο διαχείριση µιας προστατευόµενης περιοχής εννοούµε 

την εφαρµογή συγκεκριµένου σχεδίου που καθορίζει τις δραστηριότητες που 

είναι δυνατό να υλοποιηθούν στην περιοχή, καθώς και τις δραστηριότητες 

που απαιτούνται για τη βελτίωσή της».  

Η διαχείριση καλείται να επιλύσει και να συµβιβάσει πολύπλοκα 

βιολογικά, κοινωνικά, οικονοµικά και τεχνικά προβλήµατα τα οποία διέπουν 

την περιοχή στην οποία εφαρµόζεται. Ο σχεδιασµός της διαχείρισης των 

προστατευόµενων περιοχών αρχίζει µε την διαµόρφωση µιας εθνικής 

πολιτικής και της αντίστοιχης ειδικής νοµοθεσίας για τις περιοχές αυτές. 

Παράλληλα είναι απαραίτητο να υπάρχει κατάλληλη διοικητική οργάνωση 

που να εφαρµόζει στη πράξη τη σχετική νοµοθεσία (Κασιούµης, 1993). 

Προϋπόθεση για την υλοποίηση της διαχείρισης είναι η ουσιαστική γνώση 

όλων των πολύπλοκων διεργασιών και σχέσεων που χαρακτηρίζουν τη δοµή 

και τη λειτουργία του οικοσυστήµατος της περιοχής, προτού αποφασιστεί 

οποιοσδήποτε χειρισµός. ∆ηλαδή η γνώση των σχέσεων µεταξύ των έµβιων 

οργανισµών και του ανόργανου περιβάλλοντος, των ειδών και του αριθµού 

των οργανισµών που ζουν εκεί, των απαιτήσεων τους, των δραστηριοτήτων 

µπορούν να τους επηρεάσουν κ.α. Να είµαστε ακόµα βέβαιοι για το ποιες 

φυσικές διεργασίες είναι απαραίτητες για την εξέλιξη του κάθε 

οικοσυστήµατος, έτσι ώστε να επιτρέψουµε την συνέχισή τους σε φυσική 

συχνότητα και ένταση. Έχει π.χ. αποδειχθεί ότι οι διακοπτόµενες πυρκαγιές 

όχι µόνο δεν είναι καταστροφικές για µερικά δασικά οικοσυστήµατα, αλλά 

κρίνονται ως απαραίτητες για την ανακύκλωση των θρεπτικών συστατικών 

και την αναγέννηση του δάσους (Καϊλίδης,1993).  

Με άλλα λόγια πρέπει να γνωρίζουµε την οικολογία της συγκεκριµένης 

περιοχής, γιατί µόνο έτσι οι επεµβάσεις µας δεν θα διαταράξουν τις 

υπάρχουσες ισορροπίες. Εποµένως η συνεχής οικολογική έρευνα αποτελεί 
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βασικό στοιχείο για την ορθολογική διαχείριση µιας προστατευόµενης 

φυσικής περιοχής. 

Στην συνέχεια καθορίζουµε τους στόχους της διαχείρισης. Γενικά αυτοί 

µπορεί να είναι: α) Η επαναφορά οικοσυστηµάτων που έχουν δεχτεί έντονες 

αρνητικές επιδράσεις, σε επιθυµητή κατάσταση, β) Η διατήρηση των 

φυσικών διαδικασιών σε οικοσυστήµατα στα οποία η ανθρώπινη παρέµβαση 

ήταν αµελητέα, γ) Η διατήρηση της βιοποικιλότητας. Παράλληλα µας 

ενδιαφέρει το «προϊόν» να είναι ευεργετικό για τον άνθρωπο.  

Για τον καθορισµό των στόχων πρέπει πάντα να λαµβάνουµε υπόψη όχι 

µόνο το τι εµείς θέλουµε να πετύχουµε, αλλά και το αν οι στόχοι αυτοί 

συµβαδίζουν µε τη διατήρηση µιας προστατευόµενης περιοχής. ∆εν θα 

πρέπει να ξεχνάµε ότι κάθε οικοσύστηµα έχει ένα περιορισµένο βαθµό 

αντοχής και ανοχής σε λανθασµένους τρόπους διαχείρισης και βλαβερές 

επιδράσεις, µε αποτέλεσµα αν αυτές εφαρµοστούν κατ’ εξακολούθηση, το 

οικοσύστηµα να υποστεί ανεπανόρθωτες ζηµιές. Γνώµονας προς την σωστή 

κατεύθυνση είναι και πάλι η γνώση των αλληλεπιδράσεων των οικολογικών 

παραγόντων της περιοχής. 

Ο Κασιούµης (1993) επισηµαίνει ότι η επιτυχία κάθε προγράµµατος 

διαχείρισης µιας προστατευόµενης περιοχής βασίζεται σε 3 βασικές αρχές: 

1. Οποιαδήποτε µέτρα και ρυθµίσεις θα πρέπει να γίνονται µε βάση ένα  

ειδικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης. 

2. Βασικό εργαλείο για την αποτελεσµατική διαχείριση είναι η Ζωνική 

∆ιάκριση και οριοθέτηση των επιµέρους εκτάσεων της περιοχής. 

3. Είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός αποτελεσµατικού Οργάνου (Φορέα), 

υπεύθυνου για την προστασία, οργάνωση και αξιοποίηση της περιοχής.  

Και οι τρεις αυτές αρχές αναλύονται στις επόµενες παραγράφους. 

 

 

4.2 Η ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Τα οικολογικά συστήµατα δεν είναι µονοδιάστατα, αλλά αντίθετα είναι 

συστήµατα δυναµικά (εξελίσσονται µε το πέρασµα του χρόνου) και σύνθετα 

(περιλαµβάνουν πολλές µεταβλητές - οικολογικούς παράγοντες). Αυτή η 

πολυπλοκότητα καθιστά τη µελέτη τους ιδιαίτερα απαιτητική, έτσι ώστε 
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αυτή να µην µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε παραδοσιακές τεχνικές που 

βασίζονται σε µεµονωµένες και µονοδιάστατες έρευνες. Αντίθετα η ανάλυση 

τους απαιτεί τη συγκρότηση οµάδων ειδικών ερευνητών και τη χρήση 

ηλεκτρονικών υπολογιστών.  

Η ανάλυση οικοσυστηµάτων αποτελεί µια πολύ σηµαντική µέθοδο στην 

έρευνα των οικοσυστηµάτων και ένα σπουδαίο επιστηµονικό εργαλείο για τη 

διαχείριση του περιβάλλοντος. Είναι µια λογική επιστηµονική µέθοδος που 

προσεγγίζει σύνθετα φαινόµενα σε διάφορα στάδια χειρισµού, µε τη βοήθεια  

µαθηµατικών µοντέλων και προσοµοιώσεων από ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές. Ενδείκνυται για το χειρισµό πολύπλοκων ή πολύ µεγάλων 

οικοσυστήµατων, όπως τα δάση, στα οποία η πειραµατική προσέγγιση θα 

ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Τα στάδια της ανάλυσης είναι: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Η αποτελεσµατικότητα και η αξιοπιστία ενός τέτοιου συστήµατος 

εξαρτάται πρωτίστως από την ακρίβεια και την πληρότητα των στοιχείων 

που συγκεντρώνουµε από την ύπαιθρο, ύστερα από σχετική µελέτη. Όσο 

άρτιο και αν είναι το µαθηµατικό µοντέλο που έχουµε δηµιουργήσει, 

ελάχιστα µπορεί να βοηθήσει αν τα οικολογικά δεδοµένα που έχουµε 

συλλέξει είναι λανθασµένα ή ελλιπή (Χατζηστάθης και Ισπικούδης, 1995). Η 

Μετρήσεις  
του  

συστήµατος 

Ανάλυση 
δεδοµένων 

Μοντελοποίηση  
του  

συστήµατος 

Προσοµοίωση  
του  

συστήµατος 

Αριστοποίηση  
του  

συστήµατος 

- Ορισµός αντικειµενικών σκοπών 
- Αναγνώριση και καταγραφή των µεταβλητών  
- ∆εδοµένα αναφοράς στις µεταβλητές 

- Στατιστικά ανάλυση των σχέσεων µεταξύ των µεταβλητών 
- Αναγνώριση σηµαντικών αλληλεπιδράσεων 

- ∆όµηση του µαθηµατικού µοντέλου σαν υποθετική εξήγηση 
της αλληλεπίδρασης µεταξύ των µεταβλητών 

- Ανάλυση του µοντέλου µε Η/Υ για να εκτιµηθούν οι 
συνέπειες των µεταβολών στο σύστηµα 

- Καθορισµός των άριστων τρόπων για την επίτευξη των 
αντικειµενικών σκοπών 
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µέθοδος της ανάλυσης οικοσυστηµάτων δεν µας δίνει πάντα την τελική 

απάντηση στα περιβαλλοντικά προβλήµατα που έχουµε να αντιµετωπίσουµε. 

Μας επιτρέπει όµως να κατανοήσουµε τις σχέσεις και αλληλεπιδράσεις των 

σύνθετων παραγόντων που επιδρούν σε ένα οικολογικό σύστηµα, 

βοηθώντας µας έτσι να καταλήξουµε στην προσφορότερη λύση των 

προβληµάτων και στην πιο αποτελεσµατική διαχείριση των οικοσυστηµάτων. 

 

 

4.3 Η ΖΩΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ∆ΡΥΜΩΝ 

Κάθε εθνικός δρυµός, όπως και κάθε προστατευόµενη περιοχή 

γενικότερα, δεν παρουσιάζει οµοιοµορφία σε όλη του την έκταση. Αντίθετα, 

αποτελείται από επιµέρους περιοχές µε διαφορετική αξία, βαθµό 

ευαισθησίας στις ανθρώπινες επεµβάσεις και καταλληλότητα για τις 

διάφορες δραστηριότητες. Είναι λοιπόν επιβεβληµένη η εφαρµογή 

διαφορετικών διαχειριστικών σκοπών στις εκτάσεις αυτές.  

Αυτό πρακτικά επιτυγχάνεται µε την ζωνική διάκριση, δηλ. τον χωρισµό 

της περιοχής σε ζώνες και την εφαρµογή σε κάθε µια από αυτές των 

κατάλληλων κριτηρίων διαχείρισης, σύµφωνα µε τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τους και τους σκοπούς που θέλουµε να εξυπηρετούν. Η 

ζωνική διάκριση αποτελεί το βασικό εργαλείο για την αποτελεσµατική 

διαχείριση µιας προστατευόµενης περιοχής και τον καθορισµό της 

φιλοσοφίας της διαχείρισης ( Κασιούµης, 1993). 

Έτσι λοιπόν ένας εθνικός δρυµός µπορεί αποτελείται από 3 κύριους 

τύπους ζωνών, τον Πυρήνα Απόλυτης Προστασίας ή Απόθεµα, τις 

Περιφερειακές Ζώνες Προστασίας και τις Ζώνες Παραδοσιακών Χρήσεων. 

 

4.3.1 Ο Πυρήνα Απόλυτης Προστασίας 

Ο Πυρήνας ή Απόθεµα είναι η περιοχή του δρυµού που εφαρµόζεται το 

µέγιστο της προστασίας, είτε µε πλήρη αποκλεισµό των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων, εκτός από αυτές που σχετίζονται µε την έρευνα (ιδιαίτερα 

για τις περιπτώσεις παρθένων περιοχών), είτε µε αυστηρό έλεγχο αυτών. 
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Ειδικότερα στους πυρήνες των ελληνικών εθνικών δρυµών, σύµφωνα µε το 

άρθρο 78 του Νοµοθετικού ∆ιατάγµατος 86 του1969, απαγορεύεται: 

- κάθε µορφής παραχώρηση προς φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και δηµόσιες 

υπηρεσίες για σκοπό άλλον από αυτόν της ίδρυσης του εθνικού δρυµού.  

- η ανόρυξη και εκµετάλλευση µεταλλείων και λατοµείων, η απόληψη 

ορυκτών προϊόντων και κατασκευή σχετικών εγκαταστάσεων.  

- η ανασκαφή, η επιχωµάτωση, η δειγµατοληψία και κάθε άλλη ενέργεια 

που µπορεί ν' αλλοιώσει τους γεωµορφολογικούς σχηµατισµούς και τις 

φυσικές καλλονές του δρυµού.  

- η τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων και αγγελιών, πλην αυτών που 

εγκρίνονται από τον αρµόδιο Υπουργό και αποσκοπούν στην ανάπτυξη του 

τουρισµού, της φιλoδασικής ενηµέρωσης, των επιστηµονικών µελετών και 

στην εξυπηρέτηση γενικότερων συµφερόντων.  

- η βιοµηχανική δραστηριότητα γενικά.  

- η εγκατάσταση οικισµών, οικιών, αγροικιών και παραπηγµάτων, καθώς 

και η κατασκευή οποιουδήποτε έργου, πλην αυτών που είναι απαραίτητα για 

την προστασία και λειτουργία του εθνικού δρυµού, όπως δασικά κτίρια, 

επιστηµονικά εργαστήρια, οδικό δίκτυο, διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, κ.ά.  

- η υλοτοµία, κοπή, εκρίζωση, καταστροφή, συλλογή ή µεταφορά φυτικών 

ειδών και δασικών προϊόντων.  

- η βοσκή σε όλη τη διάρκεια του έτους και η κατασκευή κτηνοτροφικών 

έργων (ποτίστρες, στέγαστρα).  

- το κυνήγι κάθε ζώου (πλην των επιβλαβών Θηραµάτων για τα οποία 

επιτρέπεται, µετά από σχετική απόφαση του Νοµάρχη, η εξόντωση µε 

δολώµατα), καθώς και η διάσχιση µε, κυνηγετικό όπλο του εθνικού δρυµού.  

- το ψάρεµα, καθ’ όλο το έτος, σε λίµνες και ορεινά ρέοντα ύδατα. 

Αντίθετα, διαχειριστικές ενέργειες που είναι δυνατόν να επιτραπούν µέσα 

στον πυρήνα είναι:  

- Η επιστηµονική έρευνα µόνο µε µετρήσεις και παρατηρήσεις, πειράµατα 

µικρής κλίµακας και συλλογή δειγµάτων για αναγνώριση. 

- Συλλογή αυγών, νεοσσών κτλ, για εκτροφεία άγριων ζώων ή για 

επανεγκατάσταση σε άλλους βιότοπους. 
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- Η φύτευση και σπορά ειδών για την ευνοηθούν επιλεγµένα είδη της άγριας 

πανίδας. 

- Η συντήρηση ανοιχτών χώρων για βόσκηση άγριων ζώων. 

- Ο έλεγχος των αρπακτικών ή επιβλαβών ειδών που προστατεύονται. 

- Η κοπή και καύση της βλάστησης για να συντηρούνται τα επιθυµητά στάδια 

εξέλιξης της. 

- Οι εισαγωγές ή µεταφορές άγριων ζώων, για γενετική ανταλλαγή κλπ. 

- Η συντήρηση µονοπατιών, παρατηρητηρίων. 

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας µε το ποσοστό που καταλαµβάνει ο 

πυρήνας κάθε Εθνικού ∆ρυµού της Ελλάδας επί της συνολικής του έκτασης: 

Εθνικός ∆ρυµός % κάλυψη 

Ολύµπου 100 

Πίνδου 49 

Πρεσπών 25 

Βίκου Αωού 27 

Αίνου 100 

Παρνασσού 100 

Οίτης 43 

Σουνίου 15 

Πάρνηθας 14 

Σαµαριάς 100 

    Πίνακας 7: Ποσοστό κάλυψης πυρήνα σε σχέση µε την συνολική έκταση του δρυµού. 

 

4.3.2 Οι Περιφερειακές Ζώνες Προστασίας 

Ως Περιφερειακές Ζώνες Προστασίας ορίζονται περιοχές που είναι 

γειτονικές και συνεχόµενες του πυρήνα και οι οποίες του προσδίδουν ένα 

επιπρόσθετο επίπεδο προστασίας. Χρησιµοποιούνται για την χωροθέτηση 

συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων, µε σκοπό συνήθως την «αξιοποίηση» 

της προστατευόµενης περιοχής (Κασιούµης, 1993). Σε αντίθεση µε τον 

πυρήνα που απαγορεύεται οποιαδήποτε κάρπωση, µέσα σε αυτές 

επιτρέπεται η ελεγχόµενη εκµετάλλευση των φυσικών πόρων σε µία 

αειφορική βάση. Σε πολλές περιπτώσεις προµηθεύουν µε αξιόλογα οφέλη τις 

γειτονικές αγροτικές κοινότητες. 
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Για  να καθορίσουµε τον τύπο και την έκταση των περιφερειακών ζωνών 

σε έναν εθνικό δρυµό, θα πρέπει να λάβουµε υπόψη τους ακόλουθους 

παράγοντες:  

- Η ανάγκη των απειλούµενων ειδών της άγριας πανίδας για επέκταση των 

βιοτόπων τους, έξω από τα όρια του πυρήνα. 

- Η ανάγκη να εξυπηρετήσουν οι ζώνες αυτές και άλλες προστατευτικές 

λειτουργίες, όπως ο έλεγχος της διάβρωσης του εδάφους, αντιπυρική 

προστασία και προστασία του νερού. 

- Οι ανάγκες των ντόπιων για γη, βοσκοτόπια, δασικά και άλλα προϊόντα. 

- Η ανάγκη συγκράτησης ειδών της άγριας πανίδας που παρουσιάζουν τάση 

φυγής από τον πυρήνα (απόθεµα). 

- Η έκταση που είναι διαθέσιµη να χρησιµοποιηθεί ως ζώνη προστασίας, το 

είδος της βλάστησης που την καλύπτει και η παρούσα χρήση της. 

- Η καταλληλότητα της συγκεκριµένης περιοχής για την ανάπτυξη πιθανών 

χρήσεων και καλλιεργειών. Για παράδειγµα θα έπρεπε να αποφευχθεί η 

εγκατάσταση κυψελών κοντά σε ένα απόθεµα για αρκούδες. 

Ένας γενικός κανόνας που θα µπορούσε να διατυπωθεί για τον 

καθορισµό των ζωνών προστασίας είναι ο ακόλουθος: Η πρώτη 

προτεραιότητα θα πρέπει να δίδεται στην κάλυψη των αναγκών προστασίας, 

η δεύτερη στις ανάγκες των ντόπιων κατοίκων και η τρίτη στην ανάπτυξη 

οικονοµικών καλλιεργειών (Χατζηστάθης και Ισπικούδης, 1995). 

 

4.3.2.1 Απαγορεύσεις στις Περιφερειακές Ζώνες 

Αν και περισσότερο συµβατές µε τις ανθρώπινες επεµβάσεις οι 

Περιφερειακές Ζώνες θα πρέπει επίσης να υπόκεινται σε συγκεκριµένους 

περιορισµούς, ώστε να προλαµβάνεται η υπερβολική εκµετάλλευση του 

δρυµού και να διασφαλίζεται η διατήρηση της φυσιογνωµίας του ως 

προστατευόµενης περιοχής. Οι δραστηριότητες και παρεµβάσεις που 

απαγορεύονται σε αυτές είναι: 

- Η ανέγερση µόνιµων εγκαταστάσεων, οικισµών και καταυλισµών. 

- Γενικά η καύση της βλάστησης. Εξαίρεση αποτελούν κάποιες ιδιαίτερες 

περιπτώσεις,  όπως τα µεσογειακά οικοσυστήµατα, στα οποία οι κοινότητες 

των ειδών είναι προσαρµοσµένες σε τακτικές ελεγχόµενων πυρκαγιών. 
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- Η εισαγωγή µέσα στις ζώνες φυτικών ή ζωικών ειδών που είναι δυνατόν να 

ξεφύγουν και να εισβάλουν ή να απειλήσουν τον πυρήνα.  

- Το κυνήγι και η χρήση δηλητηρίων, τα οποία ενδεχοµένως να θέσουν σε 

κίνδυνο σπάνια και απειλούµενα είδη µέσα στον πυρήνα. 

- Η καλλιέργεια ειδών που ενδεχοµένως να ενθαρρύνουν είδη της άγριας 

πανίδας του πυρήνα να διαφύγουν εκτός αυτού. 

 

4.3.3 Οι Ζώνες Παραδοσιακών Χρήσεων 

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η έκταση έξω από τον πυρήνα µιας 

προστατευόµενης περιοχής δεν είναι κατάλληλη για την δηµιουργία των 

περιφερειακών ζωνών, όπως όταν υπάρχουν χωριά ή οικισµοί εντός των 

ορίων της περιοχής. Στις περιπτώσεις αυτές είναι προτιµότερο να επιτραπεί 

στους ντόπιους πληθυσµούς η κάρπωση κάποιων φυσικών προϊόντων από 

τις περιοχές αυτές, παρά να αποκοπούν πολύτιµα τµήµατα γης για την 

δηµιουργία των προστατευτικών ζωνών. Με τον τρόπο αυτό οι ντόπιοι 

πληθυσµοί συνεχίζουν να ζουν µέσα ή κοντά στην προστατευόµενη περιοχή 

και να ασκούν κάποιες παραδοσιακές δραστηριότητες για την κάλυψη των 

αναγκών τους σε δασικά προϊόντα. Οι δραστηριότητες που είναι δυνατόν να 

επιτρέπονται µέσα σε αυτές τις Ζώνες Παραδοσιακών Χρήσεων είναι:  

- Ψάρεµα χωρίς δηλητήρια ή εκρηκτικά. 

- Κόψιµο καλαµιών, άχυρου, βούρλων. 

- Παραδοσιακό κυνήγι µη προστατευµένων ειδών, χωρίς παγίδες ή φωτιά. 

- Συλλογή άγριων φρούτων ή µελιού, χωρίς να τραυµατίζονται τα δέντρα. 

- Συλλογή φυσικά πεσµένων δέντρων για ξυλεία ή καυσόξυλα για χρήση των 

ντόπιων αποκλειστικά. 

- Εποχιακή βόσκηση ντόπιων φυλών οικόσιτων ζώων, αρκεί τα βοσκούµενα 

είδη φυτών να µην είναι σπάνια ή απειλούµενα. 

- Συλλογή ρητίνης, µε την προϋπόθεση ότι δεν θανατώνονται τα δέντρα. 

Οι δραστηριότητες που µπορεί να απαγορεύονται αυστηρά είναι: 

- Η βόσκηση ξενικών ειδών ζώων. 

- Η εγκατάσταση κάθε είδους φυτειών. 

- Η υλοτοµία ζώντων δέντρων και η καύση της βλάστησης.  

- Η δηµιουργία οικισµών ή εγκαταστάσεων. 
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4.4 ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ∆ΡΥΜΩΝ 

4.4.1 Η Απόλυτη Προστασία και η Ενεργός ∆ιαχείριση 

Στα πρώτα στάδια ανάπτυξης του θεσµού των εθνικών δρυµών, υπήρχε η 

αντίληψη ότι οι περιοχές αυτές θα πρέπει να τίθενται υπό καθεστώς 

απόλυτης προστασίας, όχι µόνο στον πυρήνα τους, αλλά στο σύνολο της 

έκτασής τους. Επικρατούσε δηλαδή η τάση να αποκλείεται οποιαδήποτε 

ανθρώπινη δραστηριότητα και παρέµβαση στις περιοχές, µε σκοπό να µην 

αλλοιωθεί η φυσική οµορφιά τους. Χαρακτηριστικό παράδειγµά είναι αυτό 

του Ε. ∆. της Σαµαριάς, κατά την ίδρυση του οποίου το 1962, το κράτος 

απαλλοτρίωσε τα σπίτια και τα χωράφια των κατοίκων του οµώνυµου 

χωριού, αναγκάζοντάς τους να το εγκαταλείψουν (Κασιούµης, 1995). 

Η αρχή της Απόλυτης Προστασίας τελικά εγκαταλείφθηκε για 3 

βασικούς λόγους: 1) ∆εν εξασφάλιζε τη διατήρηση της οικολογικής 

ισορροπίας και της υπόστασης µιας προστατευόµενης περιοχής. Π. χ. 

περιπτώσεις σοβαρών απειλών, όπως ασθένειες ή πυρκαγιές, απαιτούν την 

ανθρώπινη παρέµβαση για να αντιµετωπιστούν. Παράλληλα µπορεί να 

οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη αύξηση των πληθυσµών ζωικών ή φυτικών ειδών. 

2) Επηρέαζε αρνητικά τις δραστηριότητες και το εισόδηµα των ντόπιων 

(περιορισµός στην χρήση και εκµετάλλευση εκτάσεων), χωρίς παράλληλα να 

τους προσφέρει αντισταθµιστικά ανταλλάγµατα που θα αναπλήρωναν 

ικανοποιητικά τα χαµένα οφέλη τους. 3) Οι σύγχρονες συνθήκες διαβίωσης, 

κυρίως του αστικού πληθυσµού, καθιστούν επιβεβληµένη την έξοδό του στην 

ύπαιθρο και την επαφή του µε τη φύση. Οι εθνικοί δρυµοί αποτελούν 

σηµαντικό πόλο έλξης ενός συνεχώς αυξανόµενου αριθµού τέτοιων 

επισκεπτών, γεγονός που δηµιουργεί εκτός των άλλων και σηµαντικές 

ευκαιρίες τόνωσης της τοπικής οικονοµίας (Κασιούµης, 1993). 

Περάσαµε έτσι στη αρχή της Ενεργού ∆ιαχείρισης, συνειδητοποιώντας 

ότι οι εθνικοί δρυµοί δεν είναι αποµονωµένα στοιχεία, αλλά οντότητες µε 

κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτιστικές προεκτάσεις (Κασιούµης, 1995). 

Είναι εποµένως όχι απλώς επιτρεπτή αλλά και επιβεβληµένη η παρέµβαση 

του ανθρώπου, για την εξυπηρέτηση των σκοπών της ίδρυσής τους, αλλά 

και για την ανάδειξη των πλεονεκτηµάτων τους. 
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 4.4.2 Η Αειφορική ∆ιαχείριση 

Στην εποχή µας τα περισσότερα οικοσυστήµατα έχουν ήδη υποστεί 

σοβαρές επεµβάσεις και αλλοιώσεις από τον άνθρωπο, για οικονοµικούς ή 

άλλους λόγους. Εποµένως µια απλή πολιτική για την διαχείριση τους θα 

ήταν ανεπαρκής. Αντίθετα υπάρχει η ανάγκη εφαρµογής δραστικότερων 

προγραµµάτων, εγκαταλείποντας την παλαιότερη αντίληψη της 

απεριόριστης εκµετάλλευσης των φυσικών πόρων και υιοθετώντας την ιδέα 

της λελογισµένης και αειφορικής διαχείρισης. 

Με τον όρο Αειφορία εννοούµε τη στρατηγική για το είδος εκείνο της 

ανάπτυξης, που αφενός παρέχει τη δυνατότητα για πραγµατικές βελτιώσεις 

στην ποιότητα ζωής του ανθρώπου και αφετέρου προστατεύει την 

βιοποικιλότητα και την παραγωγικότητα της φύσης (Χατζηστάθης και 

Ισπικούδης, 1995). Η νέα αυτή αντίληψη στηρίζεται στην παραδοχή της 

άποψης ότι οι φυσικοί πόροι δεν είναι απεριόριστοι αλλά πεπερασµένοι. Γι’ 

αυτό χρήζουν ορθολογικής διαχείρισης, ιδιαίτερα οι ανανεώσιµοι, ώστε να 

µπορεί να χρησιµοποιηθούν αειφορικά µε τη βοήθεια της επιστήµης, χωρίς 

να απεµπολείται παράλληλα, η έννοια της προόδου και της ευηµερίας της 

ανθρωπότητας (Λύκος, 2005).  

Αντίθετα προς όλα τα παραπάνω, τα µοντέλα ανάπτυξης επί δεκαετίες 

εξαντλούσαν τους φυσικούς πόρους του πλανήτη, στο όνοµα της προόδου 

και της ανθρώπινης ευηµερίας. Το αποτέλεσµα ήταν όχι µόνο να προκαλείται 

σοβαρή υποβάθµιση στο φυσικό περιβάλλον, αλλά και να αντιµετωπίζονται 

ατελώς οι ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου για ένα υψηλότερο βιοτικό 

επίπεδο. Σήµερα, η ραγδαία αύξηση του πληθυσµού της γης, τα διογκούµενα 

περιβαλλοντικά προβλήµατα και η ανησυχητική µείωση των παγκόσµιων 

ενεργειακών αποθεµάτων, καθιστούν την εφαρµογή ενός αειφορικού 

µοντέλου διαχείρισης περισσότερο επιτακτική από ποτέ. 

 

4.5 ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Η σηµαντικότερη ίσως προϋπόθεση για την σωστή διαχείρισης µιας 

προστατευόµενης περιοχής είναι η ύπαρξη ενός άρτιου και αποτελεσµατικού 

Σχεδίου ∆ιαχείρισης ή ∆ιαχειριστικής Μελέτης. Το σχέδιο διαχείρισης 
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καθορίζει τους σκοπούς διαχείρισης της περιοχής, περιγράφει τους λόγους 

δηµιουργίας της, αναφέρεται στα µέσα οργάνωσης και λειτουργίας της και 

χρησιµεύει σαν βάση για την παροχή των αναγκαίων πόρων (ανθρώπινο 

δυναµικό και δαπάνες) για την αποτελεσµατική διαχείριση και λειτουργία 

της για τη εξυπηρέτηση των σκοπών κηρύξεώς της (Κασιούµης, 1993).  

Ουσιαστικά βοηθάει τον διαχειριστή να αξιοποιήσει κατάλληλα τα διαθέσιµα 

µέσα, προσωπικό και υλικά για να επιτύχει τους διαχειριστικούς σκοπούς. 

Σύµφωνα µε το Ν.1650/1986, όπως αναθεωρήθηκε µε το άρθρο 16 του 

Ν.2742/1999, για τις Προστατευόµενες Περιοχές της παραγράφου 3 

(Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης, Εθνικά Πάρκα, Προστατευόµενοι 

Φυσικοί Σχηµατισµοί, Τοπία και Στοιχεία του Τοπίου και Περιοχές 

Οικοανάπτυξης) εγκρίνονται πενταετή Σχέδια ∆ιαχείρισης. Εξαίρεση 

αποτελούν τα δασικά συµπλέγµατα για τα οποία εκπονούνται δεκαετή 

∆ιαχειριστικά Σχέδια, που αφορούν κυρίως την διαχείριση των υλοτοµιών.  

Τα διαχειριστικά σχέδια των εθνικών µας δρυµών είναι 10ετούς 

διάρκειας, αντίθετα µε αρκετές άλλες χώρες, όπως ο Καναδάς, που 

διαρκούν 5 χρόνια. Συντάσσονται, διαµορφώνονται και υλοποιούνται στα 

πλαίσια του Ν. ∆. 996/1971, το οποίο αποτελεί το θεµελιώδη νόµο για την 

διαχείριση των εθνικών δρυµών της χώρας. Καταρτίζονται από την τοπική 

∆ασική Υπηρεσία και εγκρίνονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίµων. ∆εν επιτρέπεται η τροποποίηση, συµπλήρωση και αναθεώρηση 

του σχεδίου εφόσον εγκριθεί και για όσο διαρκεί η περίοδος εφαρµογής του. 

  

4.5.1 Η σύνταξη του σχεδίου διαχείρισης 

Ένα σχέδιο διαχείρισης συγκροτείται συνήθως από έξι θεµελιώδη 

κεφάλαια, τα οποία παρουσιάζουν µια λογική ακολουθία, έτσι ώστε να 

οδηγούν στο τελικό αποτέλεσµα, που είναι ο καθορισµός των προτάσεων 

διαχείρισης και οι µέθοδοι που θα ακολουθηθούν για την υλοποίηση τους. Σε 

αυτά αναλύονται και αξιολογούνται τα υφιστάµενα χαρακτηριστικά, 

προβλήµατα και αξίες της προστατευόµενης περιοχής, περιγράφονται οι 

λόγοι που οδήγησαν στην ίδρυσή της και καθορίζονται τα µέσα για την 

ορθολογική της διαχείριση. Γενικά, η διάρθρωση ενός διαχειριστικού 

σχεδίου είναι η ακόλουθη (Καρέτσος, 2002): 
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Ι. ΣΚΟΠΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΟΡΙΑ - ΕΚΤΑΣΗ 

2. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ 

3. Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

4. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

4.1 Αβιοτικό Περιβάλλον 

- Ανάγλυφο 

- Πετρώµατα και Εδάφη 

- Κλίµα 

- Υδρολογία 

        4.2 Βιοτικό Περιβάλλον 

    - Χλωρίδα 

    - Πανίδα 

        4.3 Τοπίο 

 5. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

        5.1 Οικισµοί 

        5.2 Πληθυσµός – ∆ηµογραφικά Στοιχεία 

        5.3 Πρωτογενής Τοµέας 

              - Γεωργία 

     - Κτηνοτροφία 

              - ∆ασοπονία 

              - Μεταλλευτική – Λατοµική ∆ραστηριότητα 

        5.4 ∆ευτερογενής Τοµέας 

              - Βιοµηχανία – Βιοτεχνία 

              - Εµπόριο 

        5.5 Τριτογενής Τοµέας 

              - Συγκοινωνίες 

              - Εκπαίδευση – Πολιτισµός – Αθλητισµός 

              - ∆ηµόσια Υγεία 

              - Τουρισµός 

ΙΙΙ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

ΙV. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

V. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΚΟΣΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

VI. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

- ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΧΑΡΤΩΝ, ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ 
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4.5.2 Η εκπόνηση του σχεδίου διαχείρισης 

Η εκπόνηση του διαχειριστικού σχεδίου µιας προστατευόµενης περιοχής 

είναι µια σύνθετη και χρονοβόρα διαδικασία που περιλαµβάνει πολλά 

στάδια. Τα στάδια αυτά καλύπτουν όλο το φάσµα των δυνατών παραγόντων 

που πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψη. Η ολοκλήρωση του απαιτεί συνήθως 

ένα χρονικό διάστηµα από ένα έως δύο χρόνια, ανάλογα βέβαια µε την 

ύπαρξη των κατάλληλων συνθηκών και τη διαθεσιµότητα των απαραίτητων 

µέσων (στοιχεία, δεδοµένα, προσωπικό κ.τ.λ.).  

Σύµφωνα µε τον Οδηγό για την Παραγωγή Σχεδίων ∆ιαχείρισης για 

Φυσικά Αποθέµατα και Προστατευόµενες Περιοχές (Γεωργιάδης, 2004), τα 

διαδοχικά βήµατα που πρέπει να ακολουθηθούν για την παραγωγή ενός 

πλήρους διαχειριστικού σχεδίου είναι: 

1. Πολιτική: Καθορισµός της γενικότερης πρόθεσης που έχουµε για τη 

διαχείριση της περιοχής. 

2. Περιγραφή: Καταγραφή όλων των πληροφοριών (φυσικών, 

βιολογικών, πολιτιστικών) που περιγράφουν πλήρως την περιοχή. 

3. Επιβεβαίωση όλων των σηµαντικών γνωρισµάτων: Καταγραφή όλων 

των ιδιαίτερων γνωρισµάτων της περιοχής που την καθιστούν κατάλληλη για 

προστασία και διαχείριση, π. χ. ένας σηµαντικός οικότοπος, ένας πληθυσµός 

σπάνιου ζώου ή φυτού. 

4. Παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν τα γνωρίσµατα: 

Προσδιορίζουµε όλους τους σηµαντικούς φυσικούς και ανθροπωγενείς 

παράγοντες, τάσεις και εξαναγκασµούς που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά 

τα γνωρίσµατα της περιοχής. Π. χ. διάβρωση εδάφους, βόσκηση κοπαδιών, 

κλιµατολογικές αλλαγές, ανθρώπινες δραστηριότητες κ.λ.π. 

5.1 Ταυτοποίηση - επιλογή χαρακτηριστικών: Εξακρίβωση των 

ιδιοτήτων που χαρακτηρίζουν κάθε γνώρισµα. Π. χ. τα χαρακτηριστικά ενός 

οικότοπου είναι η δοµή, η σύνθεση των ειδών, το µέγεθος της περιοχής που 

καταλαµβάνει κ.λ.π. 

5.2.1 Αντικειµενικοί σκοποί: Προσδιορισµός του αντικειµενικού σκοπού 

για κάθε σηµαντικό γνώρισµα της περιοχής, δηλ. σε ποια κατάσταση 

στοχεύουµε να φτάσει το κάθε γνώρισµα  µέσω της διαχείρισής του. 
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5.2.2 Όρια Αποδεκτής Αλλαγής (Ο.Α.Α.): Για κάθε χαρακτηριστικό ενός 

γνωρίσµατος καθορίζουµε το βαθµό κατά τον οποίο µπορεί αυτό να 

κυµαίνεται γύρω από µια αυστηρά καθορισµένη τιµή στόχο, χωρίς να 

δηµιουργείται ανησυχία ή να απαιτείται η λήψη µέτρων. 

5.3 Γενική κατάσταση του γνωρίσµατος: Για κάθε γνώρισµα προκύπτει 

η «γενική κατάστασή» του ως η διαφορά µεταξύ της παρούσας και της 

ευνοϊκής (αυτής που ορίζεται από τον διαχειριστικό σκοπό και τα Ο.Α.Α.) 

κατάστασής. 

5.4.1 Ανάλυση: Γίνεται εκτίµηση του πώς τα γνωρίσµατα µπορούν να 

επηρεαστούν από τάσεις και περιορισµούς. Εξακριβώνονται πιθανές 

συγκρούσεις µεταξύ γνωρισµάτων. Πιστοποιούνται οι σηµαντικότερες 

διαδικασίες διαχείρισης. 

5.4.2 Λειτουργικά όρια: Καθορίζουµε τα Λειτουργικά Όρια, δηλ. το 

αποδεκτό εύρος για καθέναν από τους παράγοντα που επηρεάζουν τα 

γνωρίσµατα. 

5.4.3 Επιλογές διαχείρισης: Πρόκειται για γενικότερες κατευθύνσεις της 

διαχείρισης που πρέπει να ακολουθηθούν για την πραγµατοποίηση των 

αντικειµενικών σκοπών. Π. χ. για τη διαχείριση ενός οικοτόπου µπορεί να 

επιλέγει η ενεργή διαχείριση, η περιορισµένη παρέµβαση ή να µην γίνει 

καµία παρέµβαση. 

5.5 Σχέδιο δράσης: Περιγράφουµε όλα τα των διαχειριστικά µέτρα και 

προγράµµατα που θα πρέπει να εφαρµοστούν για την επίτευξη των 

αντικειµενικών σκοπών διαχείρισης. 

6. Κατάλογος προγραµµάτων: Περιλαµβάνει όλα τα προηγούµενα, 

τρέχοντα και µελλοντικά προγράµµατα για την περιοχή. Για καθένα θα 

πρέπει να αναφέρεται η διάρκεια, η περιοχή που θα εφαρµοστεί, ποιος θα το 

εφαρµόσει, πόσο θα κοστίσει και τι εξοπλισµός θα απαιτηθεί. 

7. Καταγραφή, παρακολούθηση, αναθεώρηση:  Καταγράφουµε όλες τις 

δραστηριότητες παρακολούθησης και διαχείρισης καθώς και σηµαντικά 

γεγονότα και µετρήσεις. Απαιτείται τέλος αναθεώρηση του σχεδίου ανά 

τακτά χρονικά διαστήµατα για επαναπροσδιορίσουµε την κατάσταση των 

γνωρισµάτων και χαρακτηριστικών της τοποθεσίας και για να 

εξασφαλίσουµε ότι οι αρχικοί αντικειµενικοί σκοποί είναι ακόµα κατάλληλοι. 
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                ∆ιάγραµµα 1: Η διαδικασία εκπόνησης των διαχειριστικών σχεδίων. 

Η παραπάνω διαδικασία ολοκληρώνεται µε την παρακολούθηση και 

αναθεώρηση του διαχειριστικού σχεδίου, οι οποίες µας δίνουν την 

δυνατότητα να κάνουµε τις απαραίτητες διορθώσεις και να εντοπίσουµε 

αδυναµίες και παραλήψεις που θα αποφύγουµε να επαναλάβουµε κατά τον 

επόµενο σχεδιασµό της διαχείρισης. Αυτό προσδίδει µια κυκλικότητα στην 

όλη διαδικασία εκπόνησης των διαχειριστικών σχεδίων η οποία 

παρουσιάζεται σχηµατικά στο διάγραµµα 2. 

1. Πολιτική 

2. Περιγραφή 

3. Επιβεβαίωση σηµαντικών γνωρισµάτων 

4. Παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν 
τα γνωρίσµατα 

5. Ταυτοποίηση - επιλογή χαρακτηριστικών 

Αντικειµενικοί σκοποί 

Όρια Αποδεκτής Αλλαγής (Ο.Α.Α.) 

Γενική κατάσταση του γνωρίσµατος 

Ανάλυση 

Λειτουργικά όρια 

Επιλογές διαχείρισης 

Σχέδιο δράσης 

6. Κατάλογος προγραµµάτων 

7. Καταγραφή – Παρακολούθηση - 
Αναθεώρηση 
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∆ιάγραµµα 2: Ο κυκλικός χαρακτήρας της διαδικασία εκπόνησης διαχειριστικών σχεδίων. 

 

Κατά την εκπόνηση του σχεδίου απαραίτητη είναι η ουσιαστική 

συµµετοχή των αρµόδιων για την προστατευόµενη περιοχή υπηρεσιών, αφού 

αυτές θα κληθούν να υλοποιήσουν τα οποιαδήποτε διαχειριστικά µέτρα θα 

προταθούν. Θα πρέπει ακόµα να παρέχεται η ευκαιρία συµµετοχής στη 

διαδικασία στους κάτοικους της περιοχής καθώς και στους τοπικοί φορείς, 

έτσι ώστε να υπάρχει κατά το δυνατόν κοινή συναίνεση για τα διαχειριστικά 

µέτρα. Για το λόγο αυτό το ∆ιαχειριστικό Σχέδιο θα πρέπει να είναι 

περιεκτικό και κατανοητό. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η υποστήριξη 

της κοινής γνώµης, η συνεργασία των ντόπιων κατοίκων αλλά και η πολιτική 

υποστήριξη για την εξεύρεση των απαραίτητων χρηµατοδοτήσεων.  

Η συµµετοχή του κοινού µπορεί να γίνει σε πολλά επίπεδα (Australia and 

New Zealand Environment and Conservation Council, 2000): 

- Πρόβλεψη για ενηµέρωση των κατοίκων για τη διαδικασία σχεδιασµού και 

πρόσκληση για κατάθεση των απόψεων τους (σχεδιασµός για το κοινό). 

- ∆ιαβουλεύσεις µε οµάδες και ιδιώτες για συγκεκριµένα θέµατα (σχεδιασµός 

µε το κοινό). 

- Ενεργή συµµετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων (σχεδιασµός από το 

κοινό). 

Αντικειµενικοί σκοποί 
τι θέλουµε να πετύχουµε 

∆ιαχειριστικές δράσεις 
πως θα το πετύχουµε 

Παρακολούθηση  
πετύχαµε τους σκοπούς µας; 

Αναθεώρηση 
τι χρειάζεται να γίνει  

για να βελτιωθεί η απόδοση; 

βελτίωση διαχείρισης 
(αν απαιτείται) 

προσαρµογή δράσεων 
(αν απαιτείται) 
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4.6 Η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 

Η διαχειριστική αρχή είναι το τοπικό όργανο το οποίο αναλαµβάνει να 

εφαρµόσει στην πράξη το σχέδιο διαχείρισης της προστατευόµενης περιοχής. 

Είναι δηλαδή ο φορέας που έχει την ευθύνη για την αποτελεσµατική φύλαξη, 

προστασία, οργάνωση και διαχείριση της περιοχής. Είναι επίσης 

επιφορτισµένη µε την σύνταξη και εκπόνηση του διαχειριστικού σχεδίου. 

Για τους παραπάνω λόγους η διαχειριστική αρχή θα πρέπει να είναι 

στελεχωµένη µε το κατάλληλο προσωπικό όλων των βαθµίδων και 

ειδικοτήτων (επιστηµονικό, τεχνικό, διοικητικό, φύλακες κ.λ.π.) το οποίο να 

µπορεί να εφαρµόσει επαρκώς τα καθήκοντα που του αναλογούν. Πρέπει 

ακόµα να διαθέτει όλα τα απαραίτητα µέσα και εφόδια για να αντεπεξέλθει 

στην αποστολή του. Για την Ελλάδα η αρµόδιες διαχειριστικές αρχές για 

τους εθνικούς δρυµούς είναι οι κατά τόπους ∆ασικές Υπηρεσίες και οι 

αντίστοιχοι Φορείς ∆ιαχείρισης.  

Καθοριστικής σηµασίας για την επιτυχή εφαρµογή του Σχεδίου 

∆ιαχείρισης είναι η επιλογή του κατάλληλου προσωπικού και η ανάθεση των 

ανάλογων καθηκόντων. Σε πολλές περιπτώσεις ενδείκνυται για τη κάλυψη 

συγκεκριµένων καθηκόντων, όπως η φύλαξη και αστυνόµευση της περιοχής, 

η χρήση κατοίκων της περιοχής ή της ευρύτερης περιφέρειας εφόσον βέβαια 

διαθέτουν τα προσόντα να ανταποκριθούν στα συγκεκριµένα καθήκοντα. 

Συχνά παρουσιάζεται η ανάγκη για απασχόληση και εποχιακού προσωπικού 

ή και για ανάθεση εργασιών σε εξωτερικούς φορείς µε αντίστοιχη εµπειρία. 

Σε κάθε περίπτωση το προσωπικό της διαχειριστικής αρχής πρέπει να 

οργανώνεται ορθολογικά, να ελέγχεται και να επιµορφώνεται κατάλληλα σε 

τακτικά διαστήµατα ώστε να ανταποκρίνεται µε τον πλέον αποτελεσµατικό 

τρόπο στις ανάγκες προστασίας και διαχείρισης. Η οργάνωση του 

προσωπικού ενός δρυµού ποικίλει και εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες 

της περιοχής, τη γενικότερη διοικητική οργάνωση και τις διαθέσιµες 

πιστώσεις για την πρόσληψη προσωπικού. Είναι απαραίτητο να υπάρχει 

προσωπικό όλων των βαθµίδων.  

Στο διάγραµµα 3 παρουσιάζεται η τυπική διάρθρωση του προσωπικού 

ενός εθνικού δρυµού (Κασιούµης, 1995): 
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∆ιάγραµµα 3: Η τυπική διάρθρωση του προσωπικού ενός εθνικού δρυµού. 

ΑΝΩΤΕΡΟ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΜΕΣΑΙΟ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΚΑΤΩΤΕΡΟ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ε. ∆. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ 

ΕΡΓΑΤΕΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
∆ΡΥΜΟΥ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & 
ΕΡΕΥΝΑ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & 

∆ΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΧΕΣΕΩΝ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
Κ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Ο∆ΗΓΟΙ & 
ΞΕΝΑΓΟΙ 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ 
ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΦΥΛΑΚΕΣ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ & 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 



 

ΜΕΡΟΣ B 

 
Η ΠΑΡΝΗΘΑ 



κεφάλαιο 

 

Το ορεινό συγκρότηµα της 

Πάρνηθας 

1 
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1.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Η Πάρνηθα είναι το υψηλότερο και µεγαλύτερο σε έκταση βουνό της 

Αττικής. Βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του νοµού, 20 χλµ. σε ευθεία και 36 

χλµ. οδικώς βόρεια της πόλεως των Αθηνών, µε άνετη προσπέλαση από 

ασφαλτόδροµους.  Ένα µικρό τµήµα της στα ∆-Β∆ ανήκει στο Νοµό Βοιωτίας. 

Καταλαµβάνει µια έκταση 300.000 στρ. περίπου µε µέγιστο µήκος από Α-∆ 32 

χλµ. και µέγιστο πλάτος από Β-Ν 19 χλµ. Το βουνό είναι ορατό από την 

Ελευσίνα, την Αθήνα και τα Βόρεια προάστια. Το µέγιστο υψόµετρο φτάνει 

τα 1413 µ. (κορυφή «Καραβόλα»). ∆ιοικητικά, η Πάρνηθα υπάγεται στη 

µεγαλύτερη έκτασή της (200.000 στρ.) στο ∆ασαρχείο Πάρνηθας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 ΟΡΙΑ 

Τα όρια του ορεινού όγκου της Πάρνηθας είναι τα ακόλουθα: 

Βόρεια οι οικισµοί Αυλώνα, Σφενδάµης και Μαλακάσας. 

ΒΑ-Α οι οικισµοί Αφιδνών και Κοκκινόβραχου. 

Α-ΝΑ οι οικισµοί ∆ροσοπηγής και Κρυονερίου. 

ΝΑ οι οικισµοί Βαρυµπόµπης και Θρακοµακεδόνων. 

Νότια οι οικισµοί Αχαρνών, Άνω Λιοσίων και Φυλής. 

∆υτικά ο ποταµός Σαρανταπόταµος, το οροπέδιο των ∆ερβενοχωρίων και οι 

οικισµοί Στεφανή και Σκούρτα. 

Β∆ οι οικισµοί Κλειδί και Άγιος Θωµάς. 

Επίσης περιβάλλεται νότια από το Όρος Αιγάλεω και νοτιοδυτικά από τo 

βουνό της Πεντέλης. 

Εικ. 10: Το ελατοδάσος της Πάρνηθας 
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Χάρτης 5: Η ευρύτερη περιοχή της Πάρνηθας 

 
(Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων) 
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1.3 ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 

Το ορεινό συγκρότηµα της Πάρνηθας έχει διεύθυνση Α-∆. ∆εν συνδέεται 

µε άλλους ορεινούς όγκους, εκτός από τα Β∆ που ενώνεται µε το µεγάλο 

οροπέδιο των ∆ερβενοχωρίων. Χαρακτηρίζεται από έντονο ανάγλυφο και 

µεγάλη ποικιλία τοπίων. Θα λέγαµε ότι χωρίζεται σε τέσσερα µεγάλα 

τµήµατα, την κεντρική-νότια Πάρνηθα, όπου βρίσκονται και οι ψηλότερες 

κορυφές, την ανατολική Πάρνηθα, που βρίσκονται οι περισσότεροι οικισµοί 

και το κτήµα Τατοΐου, τη Βόρεια Πάρνηθα και τη ∆υτική Πάρνηθα µε το 

οροπέδιο των ∆ερβενοχωρίων.  

Το ανάγλυφο του βουνού 

παρουσιάζει µεγάλη ποικιλία. 

Συναντάµε από  ήπιες γεωµορφές, 

όπως λιβάδια, κοιλάδες, λάκκες 

και µικρά οροπέδια, µέχρι 

χαράδρες, βαθιά ρέµατα, όπως το 

Μαυρόρεµα στην Β.∆. Πάρνηθα και 

το ρέµα της Γκούρας στη δυτική, 

και φαράγγια, µε σπουδαιότερο 

εκείνο του Κελάδωνα στη δυτική 

Πάρνηθα µήκους 2,5 χλµ. 

Αναρριχητικά πεδία όπως της 

Πέτρας Βαρυµπόµπης, ανατολικά 

των Θρακοµακεδόνων, το µικρό 

και µεγάλο Αρµένι στη βόρεια 

Πάρνηθα κ.ά., προσελκύουν πολύ 

µεγάλο αριθµό ορειβατών. Ορεινά λιβάδια και λάκκες όπως η Σαλωνίκη, το 

Λοιµικό, το Κλιµέντι κ.ά. δηµιουργούν τοπία εξαιρετικής οµορφιάς, 

ικανοποιώντας και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη.  

Το συγκρότηµα της Πάρνηθας έχει 16 κορυφές πάνω από 1000 µ. και 114 

από 500-1000µ. Οι υψηλότερες κορυφές του βουνού είναι: Καραβόλα (1413 

µ.), Όρνιο (1350 µ.), Αβγό (1201 µ.), Κυρά (1160 µ.),  Πλατοβούνι (1163 µ.), 

Αέρας (1126 µ.), Μαυροβούνι (1091 µ.), Ξεροβούνι (1121 µ.), Φλαµπούρι 

(1158 µ.). 

Εικ. 11: Το οροπέδιο Βούτιµα στη  Β∆  
             Πάρνηθα 
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1.4 ΓΕΩΛΟΓΙΑ - Ε∆ΑΦΟΛΟΓΙΑ 

Η  Πάρνηθα ανήκει στην γεωτεκτονική Υποπελαγική ζώνη ή ζώνη της 

Ανατολικής Ευρώπης. Τα κυρίαρχα πετρώµατα είναι ιζηµατογενή όπως 

σκληροί ασβεστόλιθοι, σχιστόλιθος και φλύσχης. Συγκεκριµένα ο φλύσχης 

αυτός είναι ένας σχηµατισµός αργιλικού σχιστόλιθου και ψαµµιτών και είναι 

γνωστός ως αθηναϊκός σχιστόλιθος. Ανάµεσα στις µάζες του ασβεστόλιθου 

υπάρχουν και αµµοαργιλικά πετρώµατα καθώς και αµµουδερά µε µαύρους 

ασβεστόλιθους (βλ. Παράρτηµα Χαρτών: Γεωλογικός Χάρτης Πάρνηθας).  

Υπολογίζεται ότι η διαδικασία σχηµατισµού των πετρωµάτων που 

συγκροτούν τον ορεινό όγκο της Πάρνηθας διήρκεσε 300.000.000 χρόνια, 

δηλ. κατά τον παλαιοζωικό, µεσοζωικό και καινοζωικό αιώνα, και τελείωσε 

πριν 60.000.000 χρόνια περίπου. Τα παλαιότερα πετρώµατα του βουνού 

είναι ηλικίας 340.000.000 ετών και  τα συναντάµε µεταξύ καταφυγίου 

Μπάφι, κορυφής Μαυροβουνίου και Αγίας Τριάδας. 

Τα εδάφη της Πάρνηθας είναι γενικά άγονα, αβαθή, έντονα διαβρωµένα 

και ασυνεχή από την εµφάνιση του µητρικού πετρώµατος. Εξαίρεση 

αποτελούν ορισµένα καρστικά πλατώµατα και βυθίσµατα, όπως της Μόλας, 

της Ντράσιζας, του Λοιµικού, της Σαλονίκης, του Ξερολίβαδου κ.α., που 

είναι φυσικά λιβάδια µε πλούσια ποώδη βλάστηση και αποτελούν 

εξαιρετικούς βιοτόπους θηραµάτων (βλ. Παράρτηµα Χαρτών: Εδαφολογικός 

Χάρτης Πάρνηθας).  

Με βάση εδαφοτοµές που έχουν γίνει στην περιοχή, οι εδαφικοί τύποι 

(κατάταξη σύµφωνα µε το σύστηµα FAO – UNESCO) που αναγνωρίστηκαν 

είναι: 

α) REGOSOL 

β) LUVISOL 

γ) AGRISOL 

δ) PHAEOZEM  

Η υφή των παραπάνω εδαφών µε βάση την περιεκτικότητα τους σε 

άργιλο, ιλύ και άµµο, είναι κατά κύριο λόγο αργιλώδης. Απαντώνται επίσης 

εδάφη µε υφή αργιλοπηλώδη και αµµοαργιλοπηλώδη (βλ. ∆ιάγραµµα 4). 
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1.5 Υ∆ΡΟΛΟΓΙΑ 

Στην Πάρνηθα µπορεί να συναντήσει κανείς µεγάλο αριθµό πηγών, µε 

συνεχή ή εποχιακή ροή. Αυτό οφείλεται κυρίως στο είδος και στην διάταξη 

των πετρωµάτων, και συγκεκριµένα στην σχεδόν παράλληλη στωµάτωση 

των ασβεστόλιθων και σχιστόλιθων. Έτσι τα νερά της βροχής διαπερνούν τα 

υπερκείµενα ασβεστολιθικά πετρώµατα, τα οποία είναι πορώδη και 

διαπερατά, και φτάνουν µέχρι τα συµπαγή στρώµατα του αδιαπέραστου 

σχιστόλιθου, οπότε και αναγκάζονται να βγουν πάλι στην επιφάνεια µε τη 

µορφή πηγών, στα σηµεία ένωσης των δύο πετρωµάτων. Κατά την 

αρχαιότητα οι πηγές της Kιθάρας και της Γκούρας τροφοδοτούσαν τον 

ανατολικό και δυτικό κλάδο αντίστοιχα του Αδριάνειου υδραγωγείου, από 

τους οποίους υδρεύονταν οι πόλεις των Αθηνών και της Ελευσίνας. 

Τις προηγούµενες δεκαετίες 

υπολογίζεται ότι υπήρχαν στην 

Πάρνηθα πάνω από 70 πηγές και 

περίπου 120 βρύσες και πηγάδια, 

κυρίως πάνω από τα 600µ. Αρκετά 

όµως από αυτά έχουν κλείσει στις 

µέρες µας. Σήµερα έχουν µετρηθεί και 

καταγραφεί συνολικά 46 πηγές. Τα 

νερά κάποιων µεγάλων πηγών 

χρησιµοποιούνται ακόµα για την 

ύδρευση οικισµών και στρατιωτικών 

µονάδων. Οι σπουδαιότερες από τις 

πηγές είναι:  της Αγ. Τριάδας,  της 

Μόλας, του Παλιοχωρίου, του Βιλλια- 

νίου, του Αγ. Γεωργίου, της Γκούρας, του Μαυροµήτρου, της Αγίας 

Παρασκευής, της Κοροµηλιάς, της Σκίπιζας, της Πλατάνας, της Κιθάρας, των 

Μαχουνίων κ.α. 

Από την περιοχή των ψηλότερων κορυφών ξεκινούν προς διάφορες 

κατευθύνσεις βαθιά ρέµατα µε χειµαρρώδη εποχιακή ροή (από τον Νοέµβριο 

µέχρι τον Μάιο), που σχηµατίζουν συχνά µικρούς καταρράκτες και λίµνες. 

Τα κυριότερα από αυτά είναι: της Μονής Κλειστών ή φαράγγι της Γιαννούλας 

Εικ. 12: Το ρέµα της Γκούρας 



1  |  ΤΟ  ΟΡΕ ΙΝΟ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ  ΤΗΣ  ΠΑΡΝΗΘΑΣ  

 

 76 

(αρχ. Κελάδωνας) µε κατακόρυφα πρανή (ορθοπλαγιές), της Αγ. Τριάδας, 

επίσης µε ορθοπλαγιές στα ανατολικά, της Μόλας ή Χάραδρος, που χύνεται 

στη λίµνη του Μαραθώνα, του Αγίου Μερκουρίου Σφενδάλης, του Αγ. 

Γεωργίου, της Θοδώρας, το Μαυρόρεµα και άλλα πολλά µικρότερα ρέµατα 

που διαµορφώνουν ένα πολύ έντονο ανάγλυφο. 

Τέλος, στην Πάρνηθα συναντάµε και δύο µικρές λίµνες σε υψόµετρο 

περίπου 600 µ. Η πρώτη λίµνη είναι µικρή και βρίσκεται κοντά στην Αγία 

Τριάδα του οικισµού των Αφιδνών και συγκεκριµένα Ν-ΝΑ της κορυφής 

Μπελέτσι.  Έχει σχηµατιστεί κυρίως από τα νερά της πηγής Κρόνιεζι και 

βρίσκεται σήµερα σε ιδιόκτητο κτήµα. Η δεύτερη λίµνη βρίσκεται Ν∆ της 

κορυφής Μπελέτσι, είναι µεγαλύτερη, µε µέγιστο βάθος τον χειµώνα 

περίπου 4 µ., µεγάλο πληθυσµό ψαριών, και σχηµατίστηκε «τυχαία» κατά 

την διάνοιξη του δασικού δρόµου που συνδέει τον Άγιο Μερκούριο µε τα 

Κιούρκα. Είναι µάλλον µια από τις σπάνιες περιπτώσεις που µια ανθρώπινη 

παρέµβαση στη φύση δηµιουργεί ένα τόσο ωραίο τοπίο.  

 

 

1.6 ΚΑΡΣΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 

Η γεωλογική δοµή του βουνού από συµπαγή ασβεστόλιθο συνετέλεσε 

στην ανάπτυξη περισσότερων των 100 καρστικών µορφών, όπως σπήλαια, 

καταβόθρες και σπηλαιοβάραθρα. Τα σπουδαιότερα είναι:  

Το «Σπήλαιο του Πανός» ή «Λυχνοσπηλιά» ή «Πάνειο Άντρο»: 

Βρίσκεται στην αριστερή πλαγιά της χαράδρας της Γκούρας σε υψόµετρο 770 

µ., στο βουνό Ταµίλθι, στους νοτιοδυτικούς πρόποδες της Πάρνηθας. Λόγω 

έντονης γεωτεκτονικής δράσης έχει επέλθει κατακρήµνιση που είχε ως 

αποτέλεσµα τη δηµιουργία της χαράδρας Κελάδωνα (αρχαία ονοµασία της 

Γκούρας). Το σπήλαιο θεωρείτο ιερό κατά την αρχαιότητα, αφού εκεί 

λατρευόταν ο θεός Πάνας, προστάτης των βουνών, των δασών και των 

σπηλαίων. Γύρω από την είσοδο του σπηλαίου, υπάρχουν λαξευµένες από 

την αρχαιότητα υποδοχές για τοποθέτηση των αναθηµάτων καθώς και 

επιγραφές, από τις οποίες µόνο µία κατορθώθηκε να αναγνωσθεί στα τέλη 

του 19ου αι. Έτσι αποκαλύφθηκε τόσο το αρχαίο όνοµα της ρεµατιάς 

(Κελάδων), όσο και του θεού Πάνα.  
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Η είσοδο είναι κωνικού σχήµατος και οδηγεί σε µια στενόµακρη αίθουσα, 

µήκους 68 µ. και πλάτους µέχρι 15 µ. Από στενότατο πέρασµα οδηγούµαστε 

σε δεύτερη αίθουσα µήκους 20 µ., πλάτους 9 µ. και ύψους 4 µ. και µεγάλη 

λιθωµατική λεκάνη, άλλοτε γεµάτη νερό, µε λευκούς σταλακτίτες. Σε αυτή 

την αίθουσα υπάρχει σε ψηλότερο σηµείο δεύτερη αλλά απρόσιτη έξοδος - 

είσοδος. Στη σπηλιά βρέθηκαν περισσότερα από 2.000 λυχνάρια (εξ’ ου και 

η ονοµασία «Λυχνοσπηλιά»), θραύσµατα αγγείων των προχριστιανικών 

χρόνων, πήλινα ειδώλια, χάλκινα νοµίσµατα, ιατρικά εργαλεία και 

αγάλµατα του Πάνα και των Νυµφών. Το σπήλαιο παρουσιάζει σταγονορροή 

και έχει πανίδα από νυχτερίδες και δολιχόποδα (∆εληγιώργη, 1980). 

«Το Κρησφύγετο του Νταβέλη»: Πρόκειται για σπηλαιοβάραθρο που 

βρίσκεται κοντά στον δρόµο από Βαρυµπόµπη προς Αγ. Μερκούριο. 

Θεωρείται κρησφύγετο του λήσταρχου Νταβέλη. Το σπήλαιο εξερευνήθηκε 

πλήρως µόλις προ 4ετίας, ύστερα από αρκετές προσπάθειες για τον 

εντοπισµό του. Η είσοδός του έχει διαστάσεις 5x3.5 µ. µε κατηφορική κλίση 

και οδηγεί σε επίσης κατηφορική αίθουσα µήκους 40 µ. µε σταλακτίτες και 

σταλαγµίτες. Στο βάθος της αίθουσας εντοπίζονται υπολείµµατα από παλαιές 

εστίες που επιβεβαιώνουν την παρουσία ανθρώπου. Από στενό πέρασµα 

διανοίγεται δεύτερη µικρότερη αίθουσα µε ένα µικρό και ένα µεγαλύτερο 

βάραθρο στο µέσον της. Στο σπήλαιο παρατηρείται σταγονορροή, καθώς και 

πανίδα από νυχτερίδες, δολιχόποδα και αραχνοειδή.  

Εικ. 13: Σταλακτιτικός και σταλαγµιτικός διάκοσµος στο 
             «Σπήλαιο του Πανός» 
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Άλλα σηµαντικές καρστικές µορφές της Πάρνηθας είναι: Το βάραθρο της 

κορυφής Κεραµίδι (βάθος 27 µ.), το βάραθρο του Ταµιλθίου (βάθος 35 µ. και 

µήκος 75 µ.), το βάραθρο της Γκούρας (βάθος 20 µ.), το σπηλαιοβάραθρο 

∆εκέλειας (βάθος 23 µ.) και το σπήλαιο της Αγίας Τριάδας (50x10 µ.). 

 

 

1.7 ΚΛΙΜΑ 

Από άποψη κλιµατολογικών συνθηκών η Πάρνηθα διαφέρει από τις 

υπόλοιπες περιοχές της Αττικής.  Σε όλη την περιοχή του βουνού και κυρίως 

στο ελατοδάσος, το κλίµα είναι σηµαντικά δροσερότερο κατά τους θερινούς 

µήνες συγκριτικά µε της υπόλοιπης Αττικής (6-70C χαµηλότερες 

θερµοκρασίες). Για το λόγο αυτό το κλίµα της Πάρνηθας θεωρείται 

εξαιρετικά υγιεινό, µε αποτέλεσµα να λειτουργήσει εκεί Σανατόριο. Επίσης 

πριν και λίγο µετά τον Πόλεµο, εποχή που η φυµατίωση ήταν σε έξαρση, 

χιλιάδες Αθηναίοι κατασκήνωναν στην Πάρνηθα κατά τους θερινούς µήνες.  

Οι κλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής συνοπτικά είναι οι εξείς: 

Θερµοκρασία: Η θερµοκρασία κυµαίνεται το χειµώνα µεταξύ -7oC και 

+13oC (µέση +3oC) και το καλοκαίρι µεταξύ +12oC και +28oC (µέση +20oC). 

Θερµότερος µήνας είναι ο Ιούλιος µε µέση θερµοκρασία +21oC και 

ψυχρότερος ο Ιανουάριος µε µέση θερµοκρασία +2oC.  

Βροχοπτώσεις: Έχει 700 κ.ε. µέσο ετήσιο ύψος βροχής, 110 βροχερές 

ηµέρες/έτος και µήνες µε τις περισσότερες βροχοπτώσεις είναι κατά σειρά οι 

∆εκέµβριος, Ιανουάριος, Νοέµβριος και Φεβρουάριος. 

Χιονοπτώσεις: Το µέσος ετήσιο ύψος χιονιού σε υψόµετρο 1000µ. είναι 

120 εκ. και ο µέσος ετήσιος αριθµός ηµερών χιονόπτωσης και διατήρησης 

της ανέρχεται σε 22 ηµέρες και χαλαζόπτωσης σε 5 ηµέρες. 

Υγρασία: Η µέση ετήσια τιµή της σχετικής υγρασίας είναι 74%. Οι 

υγρότεροι µήνες είναι ο ∆εκέµβριος και ο Ιανουάριος (90%) και οι ξηρότεροι 

ο Ιούλιος και ο Αύγουστος (58%). 

Άνεµοι: Για τις υψηλότερες περιοχές δεν υπάρχουν ειδικές 

παρατηρήσεις. Στις υπόριες του βουνού οι άνεµοι είναι τους περισσότερους 

µήνες (8-9) Β και ΒΑ, ενώ τους υπόλοιπους µήνες είναι Ν και Ν∆.  

Τέλος, ο παγετός και η οµίχλη αποτελούν συχνότατα φαινόµενα. 
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Πλήρη κλιµατολογικά στοιχεία  για µεγάλο χρονικό διάστηµα (1956–1992) 

υπάρχουν µόνο για τον µετεωρολογικό σταθµό του κτήµατος Τατοΐου (υψ. 

234,7 µ.). Οι σταθµοί Σανατορίου και ΙΓΜΕ στον κυρίο ορεινό όγκο 

λειτούργησαν αποσπασµατικά, για µικρά διαστήµατα. Με βάση τις µετρήσεις 

θερµοκρασίας, σχετικής υγρασίας και κατακρηµνισµάτων του σταθµού 

Τατοΐου για την περίοδο 1956 – 1992, προέκυψε ο πίνακας 8: 

Θερµοκρασία (oC) 
Κατακρηµνίσµατα 

(mm) 
Μήνας 

Μέση  
Μέσος όρος 
µέγιστης 

Μέσος όρος 
ελάχιστης  

Σχετική 
υγρασία 

Συνολικά 
Μέγιστη 
το 24ωρο 

Ιανουάριος 7,3 11,8 3,1 76,2 67,2 138,8 

Φεβρουάριος 7,9 12,5 3,5 74,7 53,8 68,5 

Μάρτιος 10,1 14,8 5,0 71,2 44,0 37,0 

Απρίλης 14,3 19,5 7,7 64,2 23,3 41,0 

Μάιος 19,4 24,8 11,7 56,1 20,9 37,3 

Ιούνιος 24,4 29,6 15,9 47,8 11,2 29,4 

Ιούλιος 26,6 31,8 18,9 44,8 10,2 46,0 

Αύγουστος 26,2 31,6 19,1 45,3 3,5 21,9 

Σεπτέµβριος 22,1 27,9 15,5 54,6 14,2 44,0 

Οκτώβριος 16,9 22,3 11,7 66,4 50,5 110,7 

Νοέµβριος 12,6 1,77 7,7 75,3 54,3 175,1 

∆εκέµβριος 9,0 13,5 4,8 77,2 74,4 111,0 

 Πίνακας  8: Μέσοι όροι µετεωρολογικών παρατηρήσεων στο σταθµό Τατοΐου (1956-1992). 
                                                                                                       (Πηγή: ∆ασαρχείο Πάρνηθας) 

  

Από την ανάλυση του πίνακα 8 προκύπτουν τα διαγράµµατα 5, 6 και 7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

             ∆ιάγραµµα 5: Μέσες µηνιαίες θερµοκρασίες για την περίοδο 1956-1992. 
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                ∆ιάγραµµα 6: Μέση σχετική υγρασία (1956-1992). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ∆ιάγραµµα 7: Μέσο µηνιαίο ύψος κατακρηµνισµάτων (1956-1992). 
 

Από την ερµηνεία του Πίνακα 8 και των ∆ιαγραµµάτων 4,5 και 6, για την 

περιοχή του Τατοΐου Πάρνηθας την περίοδο 1956 - 1992, προκύπτει ότι: 

- Η µέση θερµοκρασία στην περιοχή ήταν 16,4oC. Θερµότερος µήνας ήταν ο 

Ιούλιος µε µέση θερµοκρασία 26,2oC και ψυχρότερος ο Ιανουάριος µε µέση 

θερµοκρασία 7,3oC. 

- Ο µήνας µε την υψηλότερη τιµή σχετικής υγρασίας ήταν ο ∆εκέµβριος και 

µε τη χαµηλότερη ο Ιούλιος. 

- Το µεγαλύτερο ύψος κατακρηµνισµάτων παρατηρήθηκε τον ∆εκέµβριο µε 

74,4 mm και το µικρότερο τον Αύγουστο µε 3,5 mm.   
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1.8 ΙΣΤΟΡΙΑ 

Σύµφωνα µε πλήθος ιστορικών µαρτυριών και αρχαιολογικών 

ευρηµάτων, η Πάρνηθα ήταν µια κατοικηµένη και πολυσύχναστη περιοχή 

από την αρχαιότητα και µάλιστα από τους Μυκηναϊκούς ακόµα χρόνους. 

Αυτό µαρτυρούν και οι αρχαίες ονοµασίες που έχουν διασωθεί µέχρι σήµερα, 

όπως ο ποταµός «Κελάδωνας», το σπήλαιο του «Πάνα» ή «Νυµφαίο», η 

κορυφή «Άρµα», ο «Αυλώνας» και η «Σφενδάλη», οι «Αφίδνες», οι ∆ήµοι 

«Αχαρνών» και «∆εκέλειας», ο συνοικισµός της «Φυλής» κ.α.  

Υπήρχαν αρκετοί δήµοι και οικισµοί γύρω από την Πάρνηθα, όπως της 

Αιθαλίας, των Μελαινών, της Φυλής, των Αχαρνών, της ∆εκέλειας, των 

Αφιδνών, της Σφενδάλης κ.α. Πάνω στην Πάρνηθα υπήρχαν και µικροί 

αγροτικοί οικισµοί στη Φυλή, στο Μπόρσι, στο Παλιοχώρι, στο Ρουµάνι κ.α. 

Οι πλαγιές του βουνού πρόσφεραν άφθονο νερό και πρόσφορο έδαφος για 

γεωργικές καλλιέργειες, κτηνοτροφικές και µελισσοκοµικές ασχολίες. Η 

κυριότερη πλουτοπαραγωγική πηγή των κατοίκων φαίνεται να ήταν το 

κάρβουνο που κατασκεύαζαν και πουλούσαν στην Αγορά της Αθήνας.  

Επίσης το βουνό ήταν τόπος κυνηγιού αλλά και λατρείας του ∆ία και του 

θεού Πάνα. Σύµφωνα µε τον Παυσανίας, στην κορυφή Άρµα ήταν το κέντρο 

της λατρείας των Φυλασίων, όπου υπήρχε χάλκινο άγαλµα και βωµός του 

Σηµαλέου ∆ία (Πλάτωνος, 2005). Ένας ακόµα λατρευτικός χώρος κατά την 

αρχαιότητα ήταν το «Σπήλαιο του Πανός» ή «Άντρο Πανός» ή «Νυµφαίο». 

Η Πάρνηθα έχει τα περισσότερα φρούρια και πύργους από όλα τα 

ελληνικά βουνά. Αυτό δικαιολογείται από τη θέση που κατέχει. Μαζί µε τα 

συνεχόµενα βουνά Πατέρας και Κιθαιρώνας, δηµιουργεί ένα φυσικό τείχος 

µήκους 60 χιλ., από τον Ευβοϊκό Κόλπο µέχρι τον κόλπο των Μεγάρων, 

λειτουργώντας έτσι ως προπύργιο της Αττικής από βόρειες επιθέσεις. 

Αξιόλογα φρούρια κατά τους ιστορικούς χρόνους ήταν της Πάνακτου, της 

Φυλής, του Κατσιµιδίου και της ∆εκέλειας, για τα οποία γίνεται λόγος σε 

ιστορικές αφηγήσεις. Άλλες οχυρωµένες θέσεις ήταν στο Λειψίδριο και ο 

τετράγωνος πύργος του Λοιµικού του 4ου αι. π.Χ.  

Από το Φρούριο της Φυλής εξόρµησε ο Θρασύβουλος το 403 π.Χ. και 

κατέλυσε την τυραννία των τριάκοντα στην Αθήνα (Πλάτωνος, 2005). Στη 

συνέχεια εγκαταλείφθηκε και τον 4ο αι. χτίστηκε το νέο φρούριο της Φυλής. 
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Στη ∆εκέλεια υπάρχει και ο τάφος του τραγικού ποιητή Σοφοκλή. Ευρήµατα 

αρχαίων υδραγωγείων υπάρχουν στα ρέµατα Γκούρας και Θοδώρας και 

λείψανα αρχαίου τείχους µεταξύ των κορφών Κυράς και Κεραµιδίου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 

Στην Πάρνηθα υπάρχουν 15 µοναστήρια και 52 εκκλησάκια. Εντοπίζονται  

κυρίως στους πρόποδες του βουνού, αφού στον κυρίως ορεινό όγκο λόγω 

κλίµατος και δυσχερούς προσπέλασης ήταν δύσκολη η ανέγερση τέτοιων 

µνηµείων. Τα πλέον αξιόλογα από αυτά είναι η Μονή Κλειστών, η Μονή 

Αγίου Κυπριανού, η Μονή της Ντάρδιζας, η Μονή Αγ. Παρασκευής στο 

Γκατζανά, του Αγ. Νικολάου στη Βαρυµπόµπη και του Αγ. Πέτρου στη Μόλα. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 14: Το νεότερο φρούριο της Φυλής (4ος αι. π.X.) 

Εικ. 15: Το εκκλησάκι του Αγίου Πέτρου στη Μόλα  



 

Ο Εθνικός ∆ρυµός της Πάρνηθας 

κεφάλαιο 2 
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2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Το µεγαλύτερο τµήµα του βουνού της Πάρνηθας κηρύχθηκε Εθνικός 

∆ρυµός το 1961 µε το ιδρυτικό διάταγµα Β.∆. 644/61. Η συνολική έκταση 

του δρυµού υπερβαίνει τα 260.000 στρ. και αποτελείται από τον πυρήνα, 

που καταλαµβάνει την κεντρική περιοχή του δρυµού και την περιφερειακή 

ζώνη. Κυρίαρχα είδη της χλωρίδα είναι η κεφαλληνιακή Ελάτη, που 

κυριαρχεί στον πυρήνα και η χαλέπιος Πεύκη, που καλύπτει µεγάλο µέρος 

της περιφερειακής ζώνης. Σηµαντικότερο είδος της πανίδας είναι το ελάφι. 

Η περιοχή χαρακτηρίστηκε ως προστατευόµενη µε τον νόµο 1650/1986, ενώ 

ο δρυµός απέκτησε Φορέα ∆ιαχείρισης το 2003.  

 

 

2.2 Ο ΠΥΡΗΝΑΣ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ∆ΡΥΜΟΥ 

2.2.1 Ο πυρήνας 

Ο πυρήνας του δρυµού έχει έκταση 38.120 στρ. Περιλαµβάνει  το δηµόσιο 

δάσος της Πάρνηθας, τµήµατα των δηµοσίων δασών Φυλής και Άνω Λιοσίων 

και το δάσος του Ε.Ο.Τ. Πάρνηθας. Επίσης µια έκταση 12.000 στρ. της Ι. Μ. 

Πετράκη, η οποία απαλλοτριώθηκε υπέρ του ∆ηµοσίου.  

Προκειµένου να ιδρυθεί ο Εθνικός ∆ρυµός Πάρνηθας έγιναν αναγκαστικές 

απαλλοτριώσεις σε εκτάσεις 12.000 στρ. ιδιοκτησίας Ο.∆.Ε.Π., καθώς και 

δικαιωµάτων ρητινοσυλλογής φυσικών προσώπων σε πευκοδάση των 

περιοχών Ρουµάνι και Πετράλωνα στη ∆υτική Πάρνηθα. Αυτές οι εκτάσεις 

µαζί µε τις καθαρά δηµόσιες εκτάσεις της Κεντρικής Πάρνηθας συγκρότησαν 

τον πυρήνα του δρυµού. 

Λόγω του πολύπλοκου ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Πάρνηθας και των 

υφιστάµενων δικαιωµάτων τρίτων επί των δηµοσίων δασών, εκτός του 

πυρήνα του δρυµού έµειναν εκτάσεις µεγάλης οικολογικής και αισθητικής 

αξίας, όπως τα δάση Λοιµικού και Σαλωνίκης. Οι εκτάσεις αυτές καλύπτουν 

επιφάνεια τετραπλάσια του πυρήνα, συνέχονται µε αυτόν από όλες τις 

πλευρές του και αποτελούν µαζί του γεωγραφική, οικολογική και 

πολιτιστική ενότητα (∆ασαρχείο Πάρνηθας). Με το Π. ∆. που αφορά στην 
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προστασία του ορεινού όγκου της Πάρνηθας, επιδιώκεται η επέκταση των 

ορίων του πυρήνα και η ενιαία διαχείριση των παραπάνω εκτάσεων. 

Πριν την κήρυξη δρυµού, στην περιοχή του πυρήνα είχαν γίνει 

σηµαντικές ανθρώπινες επεµβάσεις, όπως η εγκατάσταση στρατιωτικών 

µονάδων, ορειβατικών καταφυγίων, ξενοδοχείου και καζίνο. Επόµενο ήταν 

από τον πυρήνα να εξαιρεθούν οι κορυφές που βρίσκονται οι εγκαταστάσεις 

αυτές. Μετά την κήρυξη του δρυµού, οι µόνες επεµβάσεις που επιτρέπονται 

στον πυρήνα είναι οι εξυγιαντικές υλοτοµίες για επιδηµίες ξυλοφάγων 

εντόµων και η κατασκευή δρόµων και χώρων αναψυχής.  

 

2.2.2 Η περιφερειακή ζώνη 

Η περιφερειακή ζώνη έχει έκταση 222.000 στρ. Με το ιδρυτικό διάταγµα 

του δρυµού (Β.∆. 644/61) στην περιφερειακή του ζώνη εντάχθηκε ολόκληρη 

η έκταση που βρίσκεται στην αρµοδιότητα του ∆ασαρχείου Πάρνηθας. Αυτή 

περιλαµβάνει εκτός των δασών και δασικών εκτάσεων και ευρείες αγροτικές 

εκτάσεις, οικιστικές ενότητες (∆ήµοι Αχαρνών και Άνω Λιοσίων), καθώς και 

γυµνές ή υποβαθµισµένες εκτάσεις (λατοµία, σκουπιδότοποι), που δεν 

δικαιολογούν την ένταξή τους στο ειδικό καθεστώς προστασίας ενός 

δρυµού. Το αποτέλεσµα είναι η προστασία και διαχείριση αυτών των 

εκτάσεων να καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη ή και ανέφικτη κάποιες φορές. 

Επίσης στην περιφερειακή ζώνη περιλαµβάνονται και τα 42.000 στρ. του 

δάσους Τατοΐου, το οποίο έχει περιέλθει πλέον στο δηµόσιο µετά από 

πολυετή αντιδικία µε την τέως βασιλική οικογένεια. Προβλέπεται η 

τροποποίηση και των ορίων της περιφερειακής ζώνης από τα διοικητικά όρια 

του δασαρχείου, στα όρια της περιοχής µελέτης του διαχειριστικού σχεδίου 

(βλ. Χάρτη Ζωνών Προστασίας Πάρνηθας). 

 

 

2.3 ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 

Οι κατηγορίες χρήσεων γης εντός των ορίων του Ε. ∆. Πάρνηθας είναι: 

1. ∆άση: Περιοχές που καλύπτονται από δέντρα ή θάµνους σε ποσοστό 

µεγαλύτερο από 15% και µπορούν να παράγουν ξύλο ή άλλα δασικά 
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προϊόντα. ∆ιακρίνονται σε πυκνά δάση µε συγκόµωση πάνω από 40% και σε 

αραιά δάση µε συγκόµωση κάτω από 40%. 

2. Θαµνώνες: Περιοχές που καλύπτονται από θάµνους ή βλάστηση σε 

ποσοστό µεγαλύτερο από 15%. ∆ιακρίνονται σε πυκνούς θαµνώνες µε 

συγκόµωση πάνω από 40% και σε αραιούς θαµνώνες µε συγκόµωση < 40 %. 

3. Χορτολιβαδικές εκτάσεις (βοσκότοποι): Περιοχές που καλύπτονται 

από λιβαδική βλάστηση. 

4. Φρυγανότοποι: Περιοχές που καλύπτονται από φρύγανα. 

5. Γεωργικές καλλιέργειες: Περιοχές που χρησιµοποιούνται για 

γεωργική παραγωγή. 

6. Λοιπές χρήσεις: Στρατιωτικές εγκαταστάσεις, καζίνο κ.α. (βλ. και 

Παράρτηµα Χαρτών: Χάρτης χρήσεων γης). 

Όπως προέκυψε από την κτηµατογράφηση της περιοχής στα πλαίσια 

εφαρµογής του N. 248/76, τα ποσοστά των χρήσεων γης ως προς τη 

συνολική έκταση που ανήκει στην αρµοδιότητα του δασαρχείου, είναι: 

Περιγραφή Εµβαδόν (στρ.) Ποσοστό (%) 

Άγονα 1.003,97 0,57 

Βοσκότοποι 2.282,86 1,29 

Γεωργικές καλλιέργειες 1.815,34 1,03 

∆άση 132.347,22 74,87 

Εγκαταλελειµµένοι αγροί 548,89 0,31 

Θαµνώνες 35.875,67 20,30 

Καµένες εκτάσεις 1.768,98 1,00 

Λοιπές χρήσεις (στρατ. εγκ., καζίνο κτλ) 1.117,39 0,63 

ΣΥΝΟΛΟ 176.760,32 100,00 

Πίνακας 9: Οι κατηγορίες χρήσεων γης του Ε. ∆. Πάρνηθας    (Πηγή: ∆ασαρχείο Πάρνηθας) 

 

 

 

 

 

 

      ∆ιάγραµµα 8: Οι κατηγορίες χρήσεων γης εντός των ορίων του Ε. ∆. Πάρνηθας. 

Εγκαταλελειµένοι αγροί

∆άση

Θαµνώνες 

Γεωργικές καλλιέργειες

Καµένες εκτάσεις

Βοσκότοποι

Λοιπές χρήσεις 

Άγονα

(Πηγή: ∆ασαρχείο Πάρνηθας) 
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2.4 ΤΟ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

Μέσα στα όρια του Εθνικού ∆ρυµού περιλαµβάνονται τα δηµόσια δάση 

της κεντρικής Πάρνηθας και των Άνω Λιοσίων, καθώς και τα δάση του 

Λοιµικού, της Σαλωνίκης και του Μήλεσι - Τσαπόχθι (21.000 στρ.) τα οποία 

είναι δηµόσια διακατεχόµενα, δηλ. η κυριότητα ανήκει στο ∆ηµόσιο, ενώ η 

κάρπωση των προϊόντων (βοσκή, ξύλευση) σε ιδιώτες. Επίσης, το 

µοναστηριακό δάσος της Ι. Μ. Κλειστών (1.651 στρ.), το δάσος του ΕΟΤ 

(2.813 στρ.) στην Αγ. Τριάδα Πάρνηθας και το δηµόσιο δάσος Φυλής (36.498 

στρ.) µε δικαιώµατα (δουλείες) ρητίνευσης από τους κατοίκους του ∆ήµου 

Φυλής. Τέλος, το δάσος Τατοΐου (42.612 στρ.) στην ανατολική Πάρνηθα, το 

οποίο έγινε οριστικά δηµόσιο (βλ. Παράρτηµα, Πίνακας 20).  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, πριν την ίδρυση δρυµού, στην περιοχή του 

πυρήνα του λειτουργούσαν  στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Πολεµικής 

Αεροπορίας, του Στρατού Ξηράς και του Ναυτικού. Καταλαµβάνουν 

αντίστοιχα τις πιο ψηλές κορυφές Καραβόλα, Αέρα και Λαγού. Το ίδιο ισχύει 

για το Καζίνο Πάρνηθας στο Μαυροβούνι και το «Ξενία» στην Αγία Τριάδα. 

Μετά την ίδρυση του δρυµού προστέθηκαν οι εγκαταστάσεις του Ο.Τ.Ε. και 

οι κεραίες ραδιοτηλεοπτικών σταθµών στο Oρνιό, καθώς και το πάρκο 

κεραιών στη θέση Αέρας. Είναι προφανές ότι η λειτουργία των παραπάνω 

εγκαταστάσεων δεν συµβαδίζει µε τους σκοπούς ίδρυσης του δρυµού, 

δυσχεραίνοντας έτσι την προστασία και διαχείριση του (βλ. και Παράρτηµα 

Χαρτών: Χάρτης Ιδιοκτησιακού Καθεστώτος). 

 

 

2.5 Η ΧΛΩΡΙ∆Α ΤΟΥ ∆ΡΥΜΟΥ 

Η Πάρνηθα, σε αντίθεση µε τα άλλα βουνά της Αττικής, είναι σχεδόν στο 

σύνολό της δασωµένη. Η χλωρίδα της είναι από τις πλουσιότερες της χώρας. 

Μέχρι τη δεκαετία του 1950 είχαν καταγραφεί περίπου 800 είδη και υποείδη.  

Σύµφωνα µε νεότερες έρευνες, ο αριθµός ανήλθε στα 1.093 φυτικά είδη και 

υποείδη (το 1/6 της ελληνικής χλωρίδας), από τα οποία 93 ελληνικά 

ενδηµικά και σπάνια. Ο µεγάλος αυτός πλούτος οφείλεται κυρίως στην 

µεγάλη έκταση του βουνού και στην µεγάλη ποικιλία των βιοτόπων του. 
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Η εξέλιξη της χλωρίδας του δρυµού είναι γενικά  οµαλή. Η κύρια αίτία γι’ 

αυτό είναι το γεγονός ότι σηµαντικό µέρος του δρυµού έχει µένει 

ανεπηρέαστο από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Στις περιπτώσεις αντίθετα 

που η ανθρώπινη παρουσία ήταν έντονη (χώροι αναψυχής, βοσκότοποι), η 

εξέλιξη της χλωρίδας επηρεάστηκε αρνητικά.  Επίσης, διαταραχές και 

οπισθοδρόµηση παρατηρήθηκαν στις εκτάσεις που υπέστησαν πυρκαγιές. 

Στη συνέχεια ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των τύπων βλάστησης του 

Ε. ∆. Πάρνηθας (βλ. και Χάρτη Βλάστησης): 

Περιγραφή Εµβαδόν (στρ.) Ποσοστό (%) 

Άγονες εκτάσεις 1003,97 0,57 

Αραιό δάσος ελάτης 1636,78 0,93 

Αραιό δάσος χαλεπίου πεύκης 5791,5 3,28 

Αραιοί θάµνοι 6412,09 3,63 

Βοσκότοποι 2282,86 1,29 

Γεωργικές καλλιέργειες 1815,34 1,03 

∆ρυς 21,01 0,01 

Εκταταλελειµένοι αγροί 548,89 0,31 

Θάµνοι και κέδροι 68,53 0,04 

Καµένες εκτάσεις 1768,98 1,00 

Κέδρο αραιό 71,3 0,04 

Κέδρο πυκνό 967,88 0,55 

Κυπαρίσσι 167,96 0,10 

Μαύρη πεύκη 73,12 0,04 

Μικτό δάσος ελάτης - θάµνων 613,59 0,35 

Μικτό δάσος ελάτης - κέδρου 424,26 0,24 

Μικτό δάσος ελάτης – µαύρης πεύκης 78,87 0,04 

Μικτό δάσος χαλεπίου  - θάµνων 28953,69 16,38 

Μικτό δάσος χαλεπίου - ελάτης 1109,76 0,63 

Μικτό δάσος χαλεπίου – ελάτης - θάµνων 99,58 0,06 

Μικτό δάσος χαλεπίου - κυπαρισσιού 80,82 0,05 

Πλάτανος 189,76 0,11 

Πυκνό δάσος ελάτης 33155,89 18,76 

Πυκνό δάσος χαλεπίου πεύκης 58911,45 33,33 

Πυκνοί θάµνοι 29395,05 16,63 

Λοιπές χρήσεις 1117,39 0,63 

ΣΥΝΟΛΟ 176760,32 100,00 

Πίνακας 10: Τύποι βλάστησης του Ε. ∆. Πάρνηθας.                 (Πηγή: ∆ασαρχείο Πάρνηθας) 
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2.5.1 Τα αυτοφυή φυτά της Πάρνηθας 

Η ταξινόµηση των αυτοφυών ειδών της Πάρνηθας κατά άθροισµα, τάξη 

και οικογένεια παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

Άθροισµα Τάξη Οικογένεια 

SELAGINACEAE 

EQUISETACEAE Ι. ΠΤΕΡΙ∆ΟΦΥΤΑ  
POLYPOPIACEAE 
CUPRESSACEAE 

PINACEAE 

ABIETACEAE 
Α. ΓΥΜΝΟΣΠΕΡΜΑ 

ERHEDRACEAE 
ARISTOLOCHIACEAE SALICACEAE 
RAFFLECIACEAE FAGACEAE 

BERBERIDACEAE ERICACEAE 
RANUNCULACEAE PRIMULACEAE 
CRASSULACEAE PLUMBAGINACEAE 
SAXIFRAGACEAE PLATAGINACEAE 

ROSACEAE STYRACACEAE 
PAPILLONACEAE CENTIANACEAE 
THYMELEACEAE APOCYNACEAE 
MYRTACEAE ASCLEPIANACEAE 

OENOTHERACEAE OLEACEAE 
PAPAVERACEAE CONVOLVULACEAE 
CRUCIFERAE BORRAGINACEAE 
CISTACEAE VERBENACEAE 

VIOLACEAE LABIATAE 
GUTTIFERAE SOLANACEAE 
MALVECEAE SCHOPHULARIACEAE 
LINACEAE OROBANHACEAE 

GERANIACEAE RYBIACEAE 
RUTACEAE CAPRIFOLIACEAE 

POLYGALACEAE DIPSACACEAE 
ANACARDIACEAE CAMPANULACEAE 

RHAMNACEAE COMPOSITAE 
ARALIACEAE LILIACEAE 
UMBELLIFERAE IRIDACEAE 
AMARANTACEAE AMARYLIDACEAE 

THELIGONACEAE DIOSCORACEAE 
CARYOPHYLLACEAE JUNCACEAE 
POLYGONACEAE CYPERACEAE 
SANTALACEAE GRAMINEAE 

LARANTHACEAE ORCHIDACEAE 
EUPHORBIACEAE ARACEAE 

II. ΣΠΕΡΜΑΤΟΦΥΤΑ 

Β. ΑΓΓΕΙΟΣΠΕΡΜΑ 

URTICACEAE  

Πίνακας 11: Ταξινόµηση αυτοφυών φυτών της Πάρνηθας   (Πηγή: ∆ασαρχείο Πάρνηθας) 

 

2.5.2 Ενδηµικά, σπάνια και απειλούµενα είδη 

Το γεγονός ότι στην σχετικά περιορισµένη έκταση της Πάρνηθας 

συγκεντρώνονται τόσα πολλά και διαφορετικά φυτικά είδη, προσδίδει στην 

περιοχή αξία σε διεθνές επίπεδο. Η ιδιαιτέρως πλούσια χλωρίδα της 

περιλαµβάνει πολλά σπάνια και ενδηµικά φυτά τα οποία προστατεύονται 

από την εθνική και διεθνή νοµοθεσία. Πολλά από αυτά αναπτύσσονται σε 
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ακραία περιβάλλοντα, όπως σε φαράγγια, σε σχισµές βράχων και στην 

αλπική ζώνη. 

Τα πιο σπάνια φυτά της Πάρνηθας είναι: 

Verbascum delphicum: Είναι το πιο σπάνιο είδος της Πάρνηθας. 

Προστατεύεται από το Προεδρικό ∆ιάταγµα «Περί προστασίας της αυτοφυούς 

Χλωρίδας και άγριας Πανίδας και καθορισµού διαδικασίας, συντονισµού και 

ελέγχου της Έρευνας επ’ αυτών», αλλά και από τη διεθνή νοµοθεσία (IUCN 

1993). 

Paeonia mascula: Είναι πολύ σπάνιο είδος. Έχουν εντοπιστεί µόνο τρεις 

µικροί πληθυσµοί που αριθµούν συνολικά 70 άτοµα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulipa undulatifolia ή boeotica: Παλαιότερα φύτρωνε σε λιβάδια χαµηλού 

και µέσου υψοµέτρου, σήµερα πιθανώς να έχει εξαφανιστεί από το βουνό. 

Περιλαµβάνεται στο Κόκκινο Βιβλίο των Σπάνιων και Απειλούµενων Φυτών 

της Ελλάδας και έχει κηρυχθεί προστατευόµενο είδος (Π. ∆. 67/1981). 

Lilium chalcedonicum ή heldreichii: Είναι άκρως απειλούµενο είδος. 

Σώζονται µόνο τρεις πληθυσµοί, ο ένας εκ των οποίων κινδυνεύει γιατί 

βρίσκεται σε πολυσύχναστο ορειβατικό µονοπάτι. Προστατεύεται µε το Π. ∆. 

67/1981.  

Tulipa silvestris: Έχει λίγους πληθυσµούς κυρίως στις νότιες κορυφές 

Κυρά, Αέρας κ.α. Κινδυνεύει και αυτό από τη συλλογή. 

Εικ. 16: Verbascum delphicum 

Εικ. 17: Paeonia mascula 
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Salvia rigens: Πολύ σπάνιο. Έχουν επισηµανθεί ελάχιστα φυτά στις νότιες 

πλαγιές της Πάρνηθας. 

Iris sintenisii: Έχουν εντοπιστεί µόνο δύο πολύ µικροί πληθυσµοί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iberis tenoreana: Απειλείται µε εξαφάνιση λόγω της υπερβολικής συλλογής 

του από τους επισκέπτες. 

Scabiosa hymettia: Υπάρχουν ελάχιστα φυτά στην περιοχή των 

Θρακοµακεδόνων, του τελεφερίκ και στο Μετόχι. 

Εικ. 18: Lilium chalcedonicum 

Εικ. 19: Tulipa silvestris 

Εικ. 20: Salvia rigens 

Εικ. 21: Iris sintenisii 
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Ebenus sibthorpii: Είναι ιδιαιτέρως απειλούµενο είδος. Ένας µικρός 

πληθυσµός του υπάρχει µόνο στην περιοχή των Θρακοµακεδόνων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σηµαντικά ενδηµικά αλλά µη απειλούµενα, τουλάχιστον προς το παρόν, 

είδη της Πάρνηθας είναι: 

Campanula celsii υποείδος parnesii: Ενδηµικό φυτό που απαντάται µόνο 

στο όρος Πάρνηθα. ∆εν απειλείται. 

Tulipa hageri: Έχουν εντοπιστεί αρκετοί πληθυσµοί, οι οποίοι όµως 

κινδυνεύουν από τη συλλογή από επισκέπτες του δρυµού. Ιδιαίτερα ο 

πληθυσµός της Μόλας, όπου υπάρχει και χώρος αναψυχής. Έχει κηρυχθεί 

προστατευόµενο είδος σύµφωνα µε το Π. ∆. 67/1981.  

Επίσης τα: Crataegus heldreichii, Vicia pinetorum, Malosorbus florentina,  

Astragalus parnasii, Viola riviniana, Verbascum boissieri, Cephalaria 

ambrosioides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 25: Tulipa hageri  

Εικ. 22: Scabiosa hymettia  Εικ. 23: Ebenus sibthorpii 

Εικ. 24: Campanula celsii 
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Είδη µε διεθνή σηµασία, γιατί βρέθηκαν µόνο στην Ελλάδα και σε 

κάποιες γειτονικές χώρες, είναι: 

Anthemis creticasse cretica, Anthemis panachaica, Astragalus turacicus ssp. 

Parnasi, Brassica cretica ssp. Aegea, Convolvulus boisiezi ssp. Parnasicus, 

Crataegus heldreichii, Dianthus serratifolius ssp., Lanium garganicum ssp., 

Paronychia albanica ssp. Graece, Silene tadicosa ssp. Radicosa, Veronica 

glauca spp. Peloponesiaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3 Οι κύριες φυτοδιαπλάσεις του δρυµού 

Τέσσερις είναι οι κύριες φυτοδιαπλάσεις στην Πάρνηθα: Της 

κεφαλληνιακής Ελάτης (Abies cephalonica) και του Άρκευθου (Juniperus 

oxycedrus) στα µεγάλα υψόµετρα και της χαλεπίου πεύκης (Pinus 

halepensis) και των αειφύλλων πλατυφύλλων στα µέσα και κατώτερα 

υψόµετρα. Άλλες σηµαντικές φυτοδιαπλάσεις είναι η παραποτάµια στις 

κοίτες των ρεµάτων και η χασµοφυτική στις βραχώδεις εκτάσεις. Επίσης 

συναντάµε συστάδες λόχµες, οµάδες και συδενδρίες διαφόρων άλλων ειδών 

που αναπτύχθηκαν µε φυσικό ή τεχνητό τρόπο. Ο διαχωρισµός και η 

διαδοχή των παραπάνω διαπλάσεων δεν είναι σαφής. Ανάλογα µε τον βαθµό 

της επίδρασης πλήθους παραγόντων, όπως το ανάγλυφο, η έκθεση, η 

ανθρώπινη επέµβαση, οι πυρκαγιές, οι ασθένειες κ.α., δηµιουργούνται 

ανάµεσα στις βασικές διαπλάσεις και ενδιάµεσες διαβαθµίσεις. 

Η λιβαδική βλάστηση του δρυµού δεν αναπτύσσεται σε µεγάλη έκταση 

αλλά είναι ιδιαιτέρως σηµαντική για την επιβίωση των ζώων της άγριας 

πανίδας, όπως το ελάφι. 

Εικ. 26: Crocus laevigatus  Εικ. 27: Lathirus grandiflorus  
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2.5.3.1 Η κεφαλληνιακή Ελάτη  

Η κεφαλληνιακή Ελάτη (Abies cephalonica) είναι είδος ενδηµικό της 

νότιας Ελλάδας. Κυριαρχεί στην Πελοπόννησο και τη Στερεά, φτάνοντας 

βορειότερα µέχρι τον Όλυµπο και τον Άθω και δυτικά µέχρι την Κεφαλονιά.   

Στην Πάρνηθα κυριαρχεί στον πυρήνα του δρυµού, καλύπτοντας περίπου 

το 90% της έκτασής του και σχηµατίζοντας εκτεταµένα ελατοδάση. Αν και η 

περιοχή αποτελεί τα ξηροθερµικά όρια του είδος, η ελάτη έχει προσαρµοστεί 

αρκετά καλά στις δυσµενείς κλιµατοεδαφολογικές συνθήκες και αναγεννάτε 

φυσικά. Η ανάπτυξη που παρουσιάζει χαρακτηρίζεται ως καλή στις βόρειες 

εκθέσεις και µικρή έως προβληµατική στις νότιες και βραχώδεις εκτάσεις. Σε 

καλούς σταθµούς το µέσο ύψος των δένδρων φτάνει τα 14 µέτρα, ενώ 

κάποιες φορές µπορεί να ανέλθει µέχρι και τα 18 µ. ∆ηµιουργεί αµιγείς 

συστάδες σε υψόµετρο πάνω από τα 1000 µ. και µικτές συστάδες µε τη 

χαλέπιο Πεύκη (Pinus halepensis) και αείφυλλα πλατύφυλλα (Arbutus 

unedo, Arbutus andrachne, Querqus coccifera) από τα 700 έως τα 1000 µ. 

Το ελατοδάσος της Πάρνηθας είναι µοναδικό για την Αττική. 

Καταλαµβάνει τον κεντρικό ορεινό όγκο του βουνού και εκτείνεται από το 

υψόµετρο των 900 µ. έως τα 1400 µ.  Έχει συνολική έκταση 34.822,7 στρ.  

εκ των οποίων τα 29.422,7 στρ. είναι δηµόσιες εκτάσεις, τα 4.900 είναι 

δηµόσιες διακατεχόµενες και τα 500 στρ. ιδιωτικές. Με την ίδρυση του 

δρυµού το 1961, το δηµόσιο τµήµα του δάσους εντάχθηκε στον πυρήνα του 

δρυµού, ενώ το υπόλοιπο στην περιφερειακή ζώνη.  

Όσον αφορά την διαχειριστική του µορφή, συγκροτείται από οµήλικες� ή 

σχεδόν οµήλικες οµάδες, λόχµες και µικροσυστάδες διαφόρων κλάσεων 

διαµέτρου που διαδέχονται ακανόνιστα η µία την άλλη. Για το λόγο αυτό δεν 

παρουσιάζει την εικόνα κηπευτού� ή υποκηπευτού δάσους. Αντίθετα 

παρουσιάζει εντελώς ακανόνιστη και τυχαία µίξη κλάσεων ηλικίας και 

διαµέτρου, ως αποτέλεσµα της έντονης κακοµεταχείρισής του στο παρελθόν 

και των µακροχρόνιων προβληµάτων επιδηµιών και ξήρανσης.  

Σήµερα το ελατοδάσος της Πάρνηθας θεωρείται γερασµένο και η πορεία 

της εξέλιξής του χαρακτηρίζεται ως φθίνουσα. Περίπου 50.000 δένδρα νεκ-  

 
� Οµήλικη συστάδα: Η διάφορα ηλικίας των δέντρων της είναι µικρότερη από 15 χρόνια. 
    Κηπευτό δάσος: Σε µικρή επιφάνεια συναντάµε άτοµα όλων των ηλικιών και βαθµίδων 
    ύψους και διαµέτρου. (Ντάφης, 1996) 
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ρώνονται κάθε χρόνο. Τα υγιή άτοµα αντιπροσωπεύουν µόνο το 56% του 

συνόλου των δέντρων, το 41% χαρακτηρίζονται ως χωρίς ζωτικότητα και το 

3,9% ως νεκρά. Χαρακτηριστικό είναι ότι η µέση ετήσια κατ’ όγκο 

προσαύξηση ανέρχεται µόλις στα 2,14 m3/Ha, ενώ η ετήσια ξήρανση στα 4,4 

m3/Ha.  

Τα κυριότερα αίτια αυτής της προβληµατικής κατάστασης είναι: 

α) Η έντονη κακοµεταχείριση του δάσους κατά το παρελθόν (υπερβόσκηση, 

λαθροϋλοτοµίες).  

β) Οι υψηλές θερµοκρασίες και οι παρατεταµένες ξηρασίες της περιοχής. 

γ) Η εκτεταµένη επιδηµία φλοιοφάγων εντόµων και οι προσβολές από το 

παράσιτο Viscum album. 

δ) Η προβληµατική αναγέννησης που παρουσιάζει το είδος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3.2 Η χαλέπιος Πεύκη  

Περιφερειακά του κυρίως ορεινού όγκου, κοντά στα διοικητικά όρια του 

δασαρχείου, κυριαρχεί η χαλέπιος Πεύκη (Pinus halepensis). Είναι είδος µε 

εξαιρετική οικολογική αντοχή στην θερινή ξηρασία, αναπτύσσεται ακόµα και 

σε φτωχά εδάφη, ενώ αναγεννάτε εύκολα µετά την πρώτη πυρκαγιά.  

Εικ. 28: Abies caphalonica  Εικ. 29: Pinus halepensis  
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Σχηµατίζει πευκοδάση τα οποία καλύπτουν έκταση 94.947 στρ. και 

εκτείνονται από τα χαµηλότερα υψόµετρα του βουνού (300 µ.) έως τα 1.000 

µ. στις θερµότερες Α, ΝΑ και Ν∆ πλαγιές. Στα µεγαλύτερα υψόµετρα  (800-

1.000 µ.) συγκροτεί µικτά δάση µε την ελάτη και µε τον άρκευθο, ενώ σε 

άλλες περιπτώσεις µειγνύεται µε θάµνους, όπως πουρνάρια και κουµαριές. 

Ένα σηµαντικό τµήµα του πευκοδάσους έκτασης 29.301 στρ. µε την ίδρυση 

του εθνικού δρυµού το 1961 εντάχθηκε στον πυρήνα του και ετέθη υπό 

αυστηρό καθεστώς προστασίας. Εκεί, λόγω της απόλυτης προστασίας του, 

επεκτείνεται αργά σε βάρος των αειφύλλων πλατυφύλλων. 

Η δοµή του πευκοδάσους σε συνδυασµό µε τις ακραίες κλιµατικές 

συνθήκες (υψηλές θερµοκρασίες, χαµηλή υγρασία, ισχυροί άνεµοι), το 

καθιστούν πολύ ευάλωτο σε πυρκαγιές. Ο κίνδυνος έχει µεγιστοποιηθεί τα 

τελευταία χρόνια, αφού µε την σταδιακή εγκατάλειψη της όποιας 

διαχείρισης του (ρητινοσυλλογή, κτηνοτροφία) αυξήθηκε υπερβολικά η 

εύφλεκτη ύλη στον υπόροφο. Επιπλέον η κυκλοφορία µεγάλου αριθµού 

επισκεπτών αυξάνουν την πιθανότητα πυρκαγιάς από τυχαίο ή µη γεγονός. 

Η χαλέπιος Πεύκη αναγεννάται εύκολα µετά από πυρκαγιά (αν υπάρχουν 

ώριµοι κώνοι ή δέντρα σπορείς). Αν όµως η πυρκαγιά επαναληφθεί σε 

διάστηµα µικρότερο από 10-15 έτη, δηλ. πριν προλάβει η πεύκη να ωριµάσει 

για καρποφορία, τότε υποχωρεί πλήρως και τη θέση της καταλαµβάνουν τα 

αείφυλλα πλατύφυλλα τα οποία αναγεννώνται µε ριζοβλαστήµατα και όχι µε 

σπόρους. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι αυτό του δάσους χαλεπίου του 

Τατοΐου, το οποίο µετά από επανειληµµένες πυρκαγιές κατά τις δεκαετίες 

1970 και 1980, µετατράπηκε στο µεγαλύτερο µέρος του σε δάσος αειφύλλων 

πλατυφύλλων, µε κυρίαρχο είδος την κουµαριά. 

Από οικονοµικής άποψης, η εκµετάλλευση της πεύκης για την παραγωγή 

ρητίνης και ξύλου αν και εκτεταµένη στο παρελθόν, σήµερα έχει πια 

εγκαταλειφθεί. Όµως η αισθητική αξία που προσδίδει στο τοπίο του δρυµού 

µε την υφή και το χρώµα της κόµης της, παραµένει αναλλοίωτη έως σήµερα. 

Όσον αφορά της ασθένειες που πλήττουν το πευκοδάσος αυτές είναι 

κυρίως η βαµβακίαση της πεύκης (Marchalina hellenica) που έχει λάβει 

διαστάσεις επιδηµίας και οι προσβολές της πεταλούδας Thaumetopaea 

pityocampa (βλ. και παρ. 3.5.3.4). 
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2.5.3.3 Ο άρκευθος  

Ο άρκευθος (Juniperus oxycedrus) ευδοκιµεί από υψόµετρο 600 µ. 

µέχρι της αλπική ζώνη. Στην Πάρνηθα απαντάται ως υπόροφος κυρίως της 

ελάτης και λιγότερο της πεύκης. Το συναντάµε και σε οµάδες, συνδενρίες, 

λόχµες ή κατ’ άτοµο, κυρίως στα σηµεία η ελάτη απουσιάζει λόγω 

πυρκαγιάς ή ξήρανσης. 

Είναι είδος βραδυαυξές, µε σπόρους ιδιαίτερα δυσφυείς και έτσι η 

φυσική εγκατάσταση του είναι επίσης βραδεία. Χαρακτηριστικά, στο 

ελατοδάσος που καταστράφηκε από πυρκαγιά το 1944, η εγκατάσταση του 

άρκευθου δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί. Έχει µεγάλη οικολογική σηµασία 

γιατί µε την πλούσια και πυκνή κόµη του, που φτάνει µέχρι το έδαφος, 

προστατεύει τα εδάφη από την απόπλυση και σκελετοποίηση. Παράλληλα 

εµπλουτίζει το έδαφος µε οργανική ουσία, καθιστώντας το κατάλληλο για 

την επανεγκατάσταση της ελάτης. 

Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την Πάρνηθα, όπου η 

ελάτη µαστίζεται από εκτεταµένη ξήρανση (επιδηµία Gryphalus piceae) και 

προβληµατική αναγέννηση. Στις εκτάσεις που έχει αποµακρυνθεί η ελάτη 

εγκαθίσταται σταδιακά ο άρκευθος, το οποίο µε τη σκιά που προσφέρει και 

την οργανική ύλη µε την οποία εµπλουτίζει το έδαφος, δηµιουργεί το 

κατάλληλο περιβάλλον για την επανεµφάνιση της ελάτης. Η ελάτη ως 

ταχυαυξές είδος, ανέρχεται γρήγορα στον ανώροφο, καταπιέζοντας στη 

συνέχεια τα Juniperus και εξαφανίζοντάς τα τελικά. Η παραπάνω διαδικασία 

µπορεί να επιταχυνθεί τεχνητά µε την ευρεία αναδάσωση των διακένων και 

των γυµνών εκτάσεων του ελατοδάσους µε άρκευθους, ώστε να 

δηµιουργηθεί γρηγορότερα το κατάλληλο περιβάλλον για την 

επανεγκατάσταση της ελάτης. 

 

2.5.3.4 Η διάπλαση των αειφύλλων πλατυφύλλων 

Τα  αείφυλλα πλατύφυλλα καταλαµβάνουν µια έκταση 35.875,674 στρ. 

που αντιστοιχούν στο 37% της συνολικής επιφάνειας του δρυµού. Τα κύρια 

είδη αυτής της διάπλασης είναι: το πουρνάρι (Quercus coccifera), η 

κουµαριά (Arbutus unedo), η γλυστροκουµαριά (Arbutus andrachne), η αριά 

(Quercus ilex), ο σχίνος (Pistacia lentiscus), η κοκορεβυθιά (Pistacia 
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terebinthus), το ρούδι (Rhus coriara), η αγριελιά (Olea oleaster), η 

κουτσουπιά (Cercis siliquastrum), η φιλλύρεα (Phillyrea media), η 

αγριαχλαδιά (Pirus amygdaliformis) κ.α.  

Αναπτύσσονται σε όλη την έκταση του δρυµού, από τις πιο άγονες και 

βραχώδεις θέσεις µέχρι τα πλέον γόνιµα εδάφη. Συγκροτούν αµιγή δάση µε 

κυρίαρχα είδη το πουρνάρι και την κουµαριά, ανάλογα µε τη έκθεση, το 

υψόµετρο και το έδαφος. Σχηµατίζουν όµως και δάση σε µίξη µε την ελάτη 

και την χαλέπιο πεύκη, η οποία συχνά εξαπλώνεται σε βάρος των 

αειφύλλων πλατυφύλλων και κάποιες φορές επικρατεί. Επίσης τα συναντάµε 

σαν υπόροφο στα δάση χαλεπίου πεύκης. Απουσιάζουν µόνο από τις 

περιοχές του κυρίως ελατοδάσους και των σύµπυκνων, οµήλικων συστάδων 

της χαλεπίου πεύκης, από τις οποίες απουσιάζει εντελώς ο υπόροφος.  

Με την µεγάλη ποικιλία στο χρώµα, στο σχήµα και στην υφή της κόµης 

τους, δηµιουργούν όλες τις εποχές του έτους τοπία µεγάλης αισθητικής 

αξίας. Η οικολογική σηµασία τους είναι επίσης µεγάλη. Προστατεύουν το 

έδαφος από την διάβρωση, το εµπλουτίζουν µε σηµαντικές ποσότητες 

οργανικής ύλης και παρέχουν τροφή και καταφύγιο στην άγρια πανίδα. 

∆εν παρουσιάζουν σηµαντικές ασθένειες ή ξηράνσεις. Οι προσβολές του 

εντόµου Limandria dispar είναι περιορισµένης έκτασης και προκαλούν µόνο 

µείωση της ανάπτυξης των δένδρων. 

  

2.5.3.5 Η παραποτάµια διάπλαση 

Η διάπλαση αυτή εκτείνεται κατά µήκος των µεγάλων ρεµάτων. Κύριο 

είδος είναι ο πλάτανος (Platanus oriantalis) και δευτερεύοντα η πικροδάφνη 

(Nerium oleander), η λιγαριά (Vitex agnus-castus), η µυρτιά (Myrtus 

communis) και άλλα υδρόφιλα είδη.  

∆εν καλύπτει µεγάλη έκταση στο σύνολο του δρυµού, αλλά προσδίδει 

ιδιαίτερη αισθητική αξία, καθώς σε συνδυασµό µε το ανάγλυφο των κοιτών 

και το υδάτινο στοιχείο δηµιουργεί τοπία εξαιρετικής οµορφιάς. Μεγάλη 

είναι και η οικολογική της αξία, αφού αφενός προσφέρει καταφύγιο και 

τροφή σε πολλά είδη της άγριας πανίδας του δρυµού, αφετέρου προστατεύει 

τα πρανή και τις κοίτες από διαβρώσεις και κατολισθήσεις. 

 



2  |  Ο  ΕΘΝ ΙΚΟΣ  ∆ΡΥΜΟΣ  ΤΗΣ  ΠΑΡΝΗΘΑΣ  

 

 99 

2.5.3.6 Άλλες φυτοδιαπλάσεις 

Άλλες µορφές διαπλάσεων που συναντάµε στην Πάρνηθα είναι τα 

δρυοδάση µικρής έκτασης µε ορισµένα υπεραιωνόβια άτοµα (Ανατολική 

Πάρνηθα) και οι αποικίες χασµοφύτων σε σχισµές βράχων και ορθοπλαγιές. 

Στα χαµηλότερα υψόµετρα και σε εδάφη φτωχά και βραχώδη ή που έχουν 

υποστεί αλλεπάλληλες πυρκαγιές, εµφανίζονται τα φρύγανα (θυµάρια, 

αφάνες κ.ά.). Η διάπλαση αυτή δεν έχει τη µορφή ζώνης, αλλά διάσπαρτων 

επιφανειών. 

 Επίσης έχουν αναπτυχθεί, φυσικά ή τεχνητά, συστάδες κυπαρισσιών 

Cupressus sempervirens (Τατόι, Κεραµίδι), Juniperus oxycedrus, διαφόρων 

ειδών πεύκης, όπως Pinus nigra (Πάρνηθα,Τατόι), Pinus brutia (Τατόι) και 

Pinus maritima (Κεραµίδι), καθώς και δρυών Quercus ilex (Πάρνηθα,Τατόι) 

και Quercus pubescens (Τατόι). Τέλος, στο βουνό υπάρχουν οστριές, 

αγριελιές, ιτιές, φιλύκια, φράξοι, κουτσουπιές, αγριοκοροµηλιές, 

σφενδάµια, µυρτιές, κράτεγοι κ.ά. που βρίσκονται είτε διάσπαρτα σε όλη 

την έκταση, είτε συγκροτούν δενδροστοιχίες κατά µήκος των δρόµων. Τα 

άτοµα αυτά προήλθαν από τεχνητές φυτεύσεις και κατά το µεγαλύτερο 

ποσοστό τους βρίσκονται στο Τατόι (∆ασαρχείο Πάρνηθας). 

 

2.5.4 Μανιτάρια 

Το ανάγλυφο, η ποικίλη βλάστηση, το γενικό κλίµα και τα επί µέρους 

µικροκλίµατα της Πάρνηθας ευνοούν την ανάπτυξη πολλών ειδών 

µανιταριών και µάλιστα σε µεγάλες ποσότητες.  

Συχνό είναι το φαινόµενο της συλλογής εδώδιµων µανιταριών από 

κάτοικοι των γειτονικών δήµων, ιδιαίτερα µετά τις βροχές του Νοεµβρίου.  

Προτιµώνται κυρίως τα µανιτάρια που φύονται σε ξερούς κορµούς ελάτης 

και λιγότερο αυτά που φύονται στο έδαφος. Σύµφωνα µε το ∆ασαρχείο στην 

Πάρνηθα έχουν βρεθεί 81 είδη µανιταριών, από τα οποία: 1 Θανατηφόρο, 5 

∆ηλητηριώδη, 12 Μη εδώδιµα, 24 Εδώδιµα, 34 Άγνωστης εδωδιµότητας. 
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2.6 Η ΠΑΝΙ∆Α ΤΟΥ ∆ΡΥΜΟΥ 

Η Πάρνηθα θεωρείται περιοχή ιδιαίτερα πλούσια σε  αριθµό και ποικιλία 

ειδών της άγριας πανίδας, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. 

Σύµφωνα µε τη Σύµβαση της Βέρνη, από τα είδη πανίδας που ζουν στην 

Πάρνηθα, 23 είδη πουλιών, 17 είδη θηλαστικών (κυρίως χειρόπτερα) και 13 

είδη ερπετών και αµφιβίων περιλαµβάνονται στα «αυστηρά 

προστατευόµενα» είδη. Επίσης, σύµφωνα µε το Κόκκινο Βιβλίο των 

Απειλούµενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας υπάρχουν 15 «απειλούµενα» 

και 9 «τρωτά» είδη, ενώ για τα πτηνά, έχουν παρατηρηθεί 10 είδη µε 

σχετικά µικρή εξάπλωση στον κόσµο, που παρουσιάζουν όµως σηµαντικούς 

πληθυσµούς στην Ευρώπη και 1 είδος που απειλείται. Σύµφωνα τέλος µε την 

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, 5 είδη ερπετών και 7 είδη θηλαστικών της Πάρνηθας 

περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙ αυτής (∆ασαρχείο Πάρνηθας).  

Οδηγία 
92/43 

Οδηγία 
79/409 

Αριθµός 
Προστατευόµενων 

Ειδών ΙΙ ΙV Ι ΙΙ 

Κόκκινη 
Λίστα 
IUCN  

RDB Π.∆. 
67/1981 

Σύµβαση 
της Βέρνης 

Αµφίβια  4   1  7 8 

Ερπετά 5 18   3  19 22 

Πτηνά   23 14  11  85 

Θηλαστικά 7 26   3 24 27 17 

Πίνακας 12: Προστατευόµενα είδη πανίδας της Πάρνηθας         (Πηγή: www.parnitha-np.gr) 

 

2.6.1 Θηλαστικά 

Όπως προκύπτει από ιστορικά στοιχεία, µέχρι και το πρόσφατο παρελθόν 

ζούσαν στην Πάρνηθα πολλά από τα µεγάλα θηλαστικά της χώρας, όπως η 

καφέ αρκούδα (µέχρι τα µέσα του 19ου αι.), ο λύκος, το αγριογούρουνο και 

το τσακάλι (µέχρι τη δεκαετία του ’50). 

Οι αλλαγές που επήλθαν στο φυσικό περιβάλλον του βουνού ιδιαίτερα 

κατά τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας των έντονων ανθρώπινων παρεµβάσεων 

(πυρκαγιές, εκχερσώσεις, ανεξέλεγκτο κυνήγι, δηµιουργία οδικού δικτύου), 

αποτέλεσαν την κύρια αιτία της εξαφάνισης των παραπάνω ειδών. Με τις 

παρεµβάσεις αυτές καταστράφηκαν οι βιότοποι πολλών ειδών της άγριας 

πανίδας µε αποτέλεσµα την εξαφάνισή τους από την περιοχή. 
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Σήµερα έχει διαπιστωθεί η παρουσία 42 από τα 116 είδη θηλαστικών που 

διαβιούν στην Ελλάδα. Από αυτά τα 8 είδη έχουν παρατηρηθεί σε 

συγκεκριµένους βιότοπους, για 17 είδη αναφέρεται η παρουσία τους στην 

Πάρνηθα από την βιβλιογραφία, 13 είδη αναµένονται µε βάση τον βιότοπο 

και 4 ειδών η παρουσία θεωρείται αβέβαιη. Όλα τα είδη της Πάρνηθας  

αναφέρονται αναλυτικά στον Πίνακα 21 του Παραρτήµατος. 

Σύµφωνα µε τη Σύµβαση της Βέρνης, 17 από τα παραπάνω είδη κρίνονται 

«αυστηρά προστατευόµενα», 15 είδη θεωρούνται «κινδυνεύοντα», 6 είδη 

χαρακτηρίζονται ως «τρωτά» και ένα είδος ως «ανεπαρκώς γνωστό». Ο πιο 

πλούσιος σε αριθµό θηλαστικών βιότοπος είναι οι θαµνότοποι (27 είδη), 

ακολουθεί ο βιότοπος του πεύκου (26 είδη), ο βιότοπος του ελάτου (18 

είδη), των άγονων εδαφών και βράχων (16 είδη) και των γεωργικών 

εκτάσεων (15 είδη). 

Το σηµαντικότερο είδος είναι το κόκκινο ελάφι (Cervus elaphus). Άλλα 

χαρακτηριστικά είδη είναι η αλεπού (Vulpes vulpes) και ο λαγός (Lepus 

europaeus), ενώ στα σπήλαια του βουνού κατοικούν πολλά είδη νυχτερίδων. 

Πιο σπάνια είναι η εµφάνιση του κουναβιού, του ασβού, της νυφίτσας και 

του σκίουρου. Επίσης υπάρχει ένας µικρός αλλά αξιόλογος πληθυσµός κρι-

κρι (Capra aegagrus cretica), το οποίο εισήχθη στο δρυµό το 1961. 

Είδη των οποίων ο πληθυσµός στη Πάρνηθα παρουσιάζει µείωση κατά τα 

τελευταία χρόνια και µπορούν να πλέον χαρακτηριστούν ως σπάνια είναι:  

- Χειρόπτερα: Η τουριστική αξιοποίηση των σπηλαίων, τα οποία αποτελούν 

τους χώρους παραµονής και αναπαραγωγής τους, έχει προκαλέσει µεγάλη 

µείωση στον αριθµό τους. 

- Τσακάλι (Canis aureus): Η παρουσία ενός πολύ µικρού πληθυσµού έχει 

διαπιστωθεί τελευταία στη  Πάρνηθα, µε τάση εξαφάνισης από το κυνήγι και 

τα δηλητηριασµένα δολώµατα. 

- Λαγός (Lepus europaeus): Η αύξηση του πληθυσµού των αλεπούδων και η 

λαθροθηρία συνετέλεσαν στον περιορισµό του. Σήµερα είναι σηµαντική η 

παρουσία του µόνο στον πυρήνα του δρυµού. 

- Νανοκρικετός (Cricetulus migratorius): Έχει εξαφανιστεί σε ολόκληρη 

της Ευρώπη και αναφέρεται η παρουσία του µόνο στην Αττική και στην 

Πελοπόννησο. 
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2.6.2 Πτηνά 

Αρκετά πλούσια είναι και η ορνιθοπανίδα του δρυµού. Φιλοξενεί τα 131 

από τα συνολικά 407 είδη πτηνών της Ελλάδας (βλ. Παράρτηµα: Πίνακας 

22). Από αυτά, τα 43 είναι παρόντα όλο το έτος, τα 28 µόνο το χειµώνα, τα 

41 µόνο κατά την µετανάστευσή τους, ενώ 8 είδη έχουν ακανόνιστη 

παρουσία εκτός µεταναστευτικής περιόδου (∆ασαρχείο Πάρνηθας).  

Τα 90 από τα 131 είδη πτηνών είναι προστατευόµενα. Σύµφωνα µε την 

οδηγία 79/409/ΕΟΚ, 23 από τα παραπάνω είδη έχουν χαρακτηριστεί σαν 

«αυστηρά προστατευόµενο είδος» και έχουν τουλάχιστον ευρωπαϊκή αξία. 

Σύµφωνα µε το «Κόκκινο Βιβλίο», 3 είδη έχουν χαρακτηριστεί ως «τρωτά», 3 

είδη ως «σπάνια» και για 5 είδη ο κίνδυνος εξαφάνισης είναι ανεπαρκώς 

γνωστός και έχουν τουλάχιστον εθνική αξία. 

Ο πλουσιότερος βιότοπος σε αριθµό πουλιών είναι ο βιότοπος των 

θαµνότοπων - βοσκότοπων (88 είδη), ακολουθεί ο βιότοπος του πεύκου (77 

είδη), ο βιότοπος της ελάτης (54 είδη), ο βιότοπος των γεωργικών εκτάσεων 

(50 είδη) και τέλος ο βιότοπος των βράχων και άγονων εδαφών (33 είδη). 

Αντίθετα, τα περισσότερα προστατευόµενα από διεθνείς συνθήκες είδη 

βρίσκονται στο βιότοπο των ορθοπλαγιών - βράχων και άγονων εδαφών, 

για το λόγο αυτό ο βιότοπος αυτός έχει ευρωπαϊκή τουλάχιστον σηµασία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 30: Accipiter nisus Εικ. 31: Upupa epops 
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Χαρακτηριστικά είδη του βουνού είναι το ξεφτέρι (Accipiter nisus), ο 

γκιώνης (Otus scops), το φασσοπερίστερο (Columba oenas), η χιονότσιχλα 

(Turdus torquatus), το σαΐνι (Accipiter brevipes), ο τσαλαπετεινός (Upupa 

epops), η καρδερίνα (Carduelis carduelis), ο κοκκινοτσιροβάκος (Sylvia 

cantillans). Από τα δασόβια είδη συναντάµε σπίνους (Frignilla coelebs), 

κοκκινολαίµηδες (Erithacus rubecula), φλώρους (Carduelis chloris) και 

αηδόνια (Luscinia megarhynchos). Επίσης µεγάλοι είναι οι πληθυσµοί της 

νησιωτικής πέρδικας (Alectoris chucar) στους θαµνότοπους, ενώ αντίθετα 

πολύ σπάνιες είναι οι εµφανίσεις του χρυσαετού (Aquila chrysaetos), του 

φιδαετού (Circaetus gallicus) και του όρνιου (Gyps fulvus) στα απόκρηµνα 

βράχια και τις χαράδρες του βουνού. 

 

2.6.3 Ερπετά 

Στην Πάρνηθα έχουν αναφερθεί 22 είδη ερπετών. Τρία είδη χελωνών, 10 

είδη σαύρας και 9 είδη φιδιών (βλ. Παράρτηµα: Πίνακας 23). Όλα τα είδη 

χαρακτηρίζονται ως προστατευόµενα σύµφωνα µε τη Σύµβαση της Βέρνης 

και εµφανίζονται κυρίως στα φρύγανα που κυριαρχούν στα χαµηλά 

υψόµετρα της Πάρνηθας, στους θαµνότοπους και σε βραχώδεις περιοχές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.4 Αµφίβια 

Από τα 18 είδη αµφιβίων της χώρας, τα 8 υπάρχουν στην Πάρνηθα. 

∆ιακρίνονται σε σαλαµάνδρες, τρίτωνες, φρύνους και βάτραχους (βλ. 

Παράρτηµα: Πίνακας 24). Όλα τα είδη είναι προστατευόµενα από τη 

Σύµβαση της Βέρνης. Τα συναντούµε συνήθως κοντά σε ρυάκια και µικρές 

λιµνούλες που σχηµατίζονται σε όλη την έκταση του δρυµού. 

Εικ. 32: Podarcis erhardii Εικ. 33: Testudo graeca 
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2.6.5 Ασπόνδυλα 

Τέλος, αναρίθµητα είναι τα ασπόνδυλα, όπως τα έντοµα, τα σκουλήκια 

και τα αρθρόποδα. Πεταλούδες, σκαθάρια, λιβελούλες, αλογάκια της 

Παναγίτσας, µέλισσες, αράχνες, σαλιγκάρια και πολλά άλλα είδη 

αναπτύσσονται σε µεγάλους πληθυσµούς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν προηγουµένως, η κατάταξη των βιότοπων 

του δρυµού µε βάση σε αριθµό των ειδών πανίδας που φιλοξενούν, είναι: 

1. Ο βιότοπος των πυκνών θάµνων µε αραιά διάσπαρτα πεύκα: Είναι ο 

πλουσιότερος βιότοπος της Πάρνηθας, αφού φιλοξενεί 11 είδη πουλιών, 39 

είδη θηλαστικών και 35 είδη ερπετών και αµφιβίων. 

2. Ο βιότοπος του αραιού πεύκου και του αραιού έλατου: Ο δεύτερος πιο 

πλούσιος βιότοπος µε 108 είδη πουλιών, 40 θηλαστικών και 35 ερπετών και 

αµφιβίων. 

3. Ο βιότοπος των αραιών θαµνώνων µε αραιό διάσπαρτο πεύκο: Ο 

βιότοπος αυτός συγκεντρώνει 104 είδη πουλιών, 35 είδη θηλαστικών και 32 

είδη ερπετών και αµφιβίων. 

4. Ο βιότοπος είναι αυτός του συµπαγούς υψηλού δάσους ελάτης: Είναι ο 

φτωχότερος βιότοπος του δρυµού µε µόνο 34 είδη πουλιών, 12 είδη 

θηλαστικών και 11 είδη ερπετών. 

Τα παραπάνω συµπεράσµατα αποδεικνύονται ιδιαίτερα χρήσιµα για την 

οργάνωση της διαχείρισης του Εθνικού ∆ρυµού της Πάρνηθας. 

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι βιότοποι που σήµερα διαπιστώνεται ότι 

είναι ιδιαίτερα πλούσιοι σε είδη, σε παλιότερες αναλύσεις και µε τη χρήση 

Εικ. 34: Melanargia larissa Εικ. 35: Pieris brassicae 



2  |  Ο  ΕΘΝ ΙΚΟΣ  ∆ΡΥΜΟΣ  ΤΗΣ  ΠΑΡΝΗΘΑΣ  

 

 105 

διαφορετικών κριτηρίων, αξιολογούνταν ως µη σηµαντικοί και εποµένως 

κρινόταν επιθυµητή η αλλαγή της διαχειριστικής τους µορφής, όπως η 

αναγωγή τους σε ψηλά και συµπαγή δάση κωνοφόρων. 

 

 

2.7 ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 

Ολόκληρος ο ορεινός όγκος της Πάρνηθας έχει ενταχθεί στον κατάλογο 

των περιοχών του δικτύου «NATURA 2000», ο οποίος δηµιουργήθηκε ως 

εφαρµογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.  Σύµφωνα µε την Οδηγία ως φυσικοί 

οικότοποι ορίζονται: «Χερσαίες περιοχές ή υγρότοποι που διακρίνονται 

χάριν στα βιολογικά και µη βιολογικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά τους, είτε 

είναι εξ ολοκλήρου φυσικές είτε ηµιφυσικές». 

Τα κριτήρια ένταξης µιας περιοχής στον παραπάνω κατάλογο είναι: 

1. Ο βαθµός αντιπροσώπευσης του φυσικού βιοτόπου στην περιοχή µελέτης. 

2. Το ποσοστό κάλυψης της συγκεκριµένης περιοχής από ένα βιότοπο σε 

σχέση µε το την ολική κάλυψη του βιοτόπου σε εθνικό επίπεδο. 

3. Ο βαθµός προστασίας της δοµής και της λειτουργίας των φυσικών 

βιοτόπων και οι προοπτικές αποκατάστασης µετά από καταστροφή. 

4. Η συνολική εκτίµηση της αξίας της περιοχής για την προστασία του εν 

λόγω βιοτόπου. 

5. Το µέγεθος και η πυκνότητα του πληθυσµού του είδους σε σχέση µε το 

συνολικό πληθυσµό της χώρας. 

6. Ο βαθµός προστασίας των παραγόντων του βιοτόπου που είναι σηµαντική 

για το συγκεκριµένο είδος και οι δυνατότητες βελτίωσης. 

7. Ο βαθµός αποµόνωσης του εν λόγω πληθυσµού σε σχέση µε τον υπόλοιπο 

πληθυσµό της χώρας. 

8. Η συνολική εκτίµηση της αξίας της περιοχής για την προστασία του 

συγκεκριµένου είδους. 

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια, έγινε αξιολόγηση των διαφόρων τύπων 

οικοτόπων της Πάρνηθας. Οι τύποι των οικοτόπων και η αξιολόγηση τους 

παρουσιάζονται στον επόµενο πίνακα:  
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Οικότοπος 
Κάλυψη 
 (%) 

Βαθµός 
αντιπροσώ- 
πευσης 

Ποσοστό 
κάλυψης 

Βαθµός 
προστασίας 

Συνολική 
εκτίµηση 
περιοχής 

Χείµαρροι περιοδικής 
ροής 

99 C C C B 

Θαµνώνες Juniperus 
oxycedrus 

2 C C B C 

Φρύγανα Sarcoporerium 
spinosum 

4 C C C C 

Βοσκηµένα σκληρόφυλλα 8 B C B C 

Ασβεστολιθικοί βράχοι µε 
χασµοφυτική βλάστηση 

2 B C B B 

∆άση Olea ceratonica 8 C C C C 

∆άση Quercus ilex 21 B C B B 

Μεσογειακό πευκοδάσος 
Pinus halepensis 

33 B C C B 

Πίνακας 13: Τύποι οκοτόπων Πάρνηθας.                                 (Πηγή: ∆ασαρχείο Πάρνηθας) 

 

Από την ερµηνεία του πίνακα προκύπτει ότι οι δύο πιο σηµαντικοί τύποι 

οικοτόπων της Πάρνηθας είναι τα δάση της Quercus ilex και οι 

ασβεστολιθικοί βράχοι µε την χασµοφυτική βλάστηση. Ο καθένας τους 

αντιπροσωπεύει ικανοποιητικά  την κατηγορία του, βρίσκονται σε µια µέση 

κατάσταση µε βάση την προστασία της δοµής, των φυσικών λειτουργιών και 

την προοπτική αποκατάστασης µετά από καταστροφή και βρίσκονται επίσης 

σε µια µέση θέση ως προς την συνολική αξία τους σε παγκόσµιο επίπεδο. 

Στη δεύτερη θέση αξιολογήθηκαν το µεσογειακό πευκοδάσος Pinus 

halepensis και τα βοσκηµένα σκληρόφυλλα δάση. Τα πευκοδάση 

παρουσιάζουν ικανοποιητική αντιπροσώπευση της κατηγορίας τους και 

έχουν µέση σηµασία σε παγκόσµιο επίπεδο, αλλά βρίσκονται σε κακή 

κατάσταση διατήρησης. Τα δάση σκληρόφυλλων παρουσιάζουν επίσης 

ικανοποιητική αντιπροσώπευση της κατηγορίας τους, βρίσκονται σε µέση 

κατάσταση διατήρησης, αλλά έχουν µικρότερη αξία σε παγκόσµιο επίπεδο. 

Τα δάση της Olea ceratonica και τα φρύγανα Sarcoporerium spinosum 

κατατάχθηκαν στην τελευταία θέση της αξιολόγησης, λόγω της χαµηλής 

αντιπροσωπευτικότητάς τους, της κακής κατάστασης και της µικρής τους 

σηµασίας. 
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Είναι προφανές ότι από την παραπάνω αξιολόγηση απουσιάζει το πολύ 

σηµαντικό ελατοδάσος της Πάρνηθας. Σύµφωνα µε το ∆ασαρχείο Πάρνηθας 

αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα παραρτήµατα των Οδηγιών δεν 

ανταποκρίνονται στον µεγάλο αριθµό βιοτόπων και ενδηµικών φυτικών και 

ζωικών ειδών της χώρας µας. Αποτέλεσµα αυτής της έλλειψης είναι το 

ελατοδάσος της Πάρνηθας να αξιολογηθεί από τις οδηγίες απλώς σαν 

«άλλος ενδιαφέρον βιότοπος», αν και η ελάτη κυριαρχεί στο µεγαλύτερο 

τµήµα του δρυµού και αποτελεί ενδηµικό είδος του βουνού. 

 

 

2.8 ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ∆ΡΥΜΟΥ 

Στρατιωτικές εγκαταστάσεις: 

Κατά τη διετία 1948 – 1950, δηλ. πριν την ίδρυση του εθνικού δρυµού, 

είχαµε την δηµιουργία στην Πάρνηθα εγκαταστάσεων του Στρατού Ξηράς 

στις θέσεις Κυρά και Αέρας, του Πολεµικού Ναυτικού στην θέση Λαγός και 

εγκατάσταση ραντάρ της Αεροπορίας στην κορυφή Καράβολα. Την δεκαετία 

του 1960 στις παραπάνω εγκαταστάσεις προστέθηκε η  αµερικανική βάση 

επικοινωνιών στο Ορνιό.  

Οι εγκαταστάσεις της Πολεµικής Αεροπορίας και του Ναυτικού 

λειτουργούν µέχρι και σήµερα εντατικά, ενώ έχουν αναβαθµιστεί µε την 

κατασκευή και νέων κτηρίων. Αντίθετα οι εγκαταστάσεις του Στρατού Ξηράς 

και των αµερικανικών βάσεων παραδόθηκαν στην Πολεµική Αεροπορία και 

στην Αστυνοµία και έκτοτε απλώς φρουρούνται. Η έκταση που 

καταλαµβάνουν σήµερα οι παραπάνω εγκαταστάσεις είναι:  

Πολεµική Αεροπορία: 203 στρ. 

Πολεµικό Ναυτικό: 9,5 στρ. 

Αµερικανική βάση: 11,5 στρ. 

Αστυνοµία: 10,5 στρ.                 (∆ασαρχείο Πάρνηθας) 

Όλες οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στην καρδιά του πυρήνα του δρυµού 

και συνοδεύονται από πλήρες οδικό δίκτυο. Παρόλο που έχουν εξαιρεθεί 

νοµικά από τον εθνικό δρυµό σύµφωνα µε το ιδρυτικό διάταγµα 644/61, 

εύκολα µπορούµε να αντιληφθούµε το πλήθος των προβληµάτων που 

δηµιουργού στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής.  
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Πέρα από την αισθητική αλλοίωση του τοπίου, σηµαντικά προβλήµατα 

δηµιουργεί η ανεξέλεγκτη κίνηση ανθρώπων και οχηµάτων (εργαζοµένων 

στις εγκαταστάσεις) καθ’ όλο το 24ώρο. Τέτοια είναι η διατάραξη της 

φυσικής ηρεµίας της άγριας πανίδας, φαινόµενα λαθροθηρίας, παραγωγή 

µεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων και σκουπιδιών. Επίσης η δέσµευση 

σηµαντικών ποσοτήτων από τα νερά των πηγών για τη λειτουργία των 

εγκαταστάσεων. ∆εν θα πρέπει τέλος να παραβλέπουµε την ρύπανση που 

προκαλείται από την ισχυρή εκπεµπόµενη ακτινοβολία των ραντάρ. 

Προφανώς η άµεση αποµάκρυνση των στρατιωτικών εγκαταστάσεων δεν 

είναι εφικτή, από τη στιγµή που εξυπηρετούν την εθνική άµυνα της χώρας. 

Μπορούν όµως να ληφθούν µέτρα για την µείωση της επιβάρυνσης που 

προκαλούν στο περιβάλλον, όπως το κλείσιµο των δρόµων του δρυµού µετά 

την δύση του ηλίου, εκτός αυτών που οδηγούν στις µονάδες και στο καζίνο. 

Επίσης η τροφοδοσία των µονάδων µε νερό της  ΕΥ∆ΑΠ, έτσι ώστε να 

αποδεσµευτούν οι φυσικές πηγές και να χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά για 

τις ανάγκες της άγριας πανίδας και των επισκεπτών του δρυµού. 

Εγκαταστάσεις Ο.Τ.Ε. και ραδιοτηλεοπτικών σταθµών: Το 1962 ο 

Ο.Τ.Ε. δηµιούργησε τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις στη θέση Ορνιό, σε 

µια έκταση 13.880 στρ. που παραχωρήθηκε από το κράτος. Ανάµεσα στα 

κτήρια που κατασκευάστηκαν είναι και ο «Πύργος» επικοινωνιών ύψους 120 

µ. ο οποίος είναι ορατός από όλο σχεδόν το λεκανοπέδιο. Η λειτουργία των 

εγκαταστάσεων είναι σε 24ωρη βάση.  

Μετά το 1989, µε την ισχύ του Ν. 1866/89 (άρθ.13) περί «Ιδιωτικής 

Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης» και του Ν. 2145/1993, ο οποίος επιτρέπει την 

εγκατάσταση σε πυρήνες εθνικών δρυµών κεραιών Ρ/Τ σταθµών,  στην ίδια 

περιοχή προστέθηκαν σταδιακά και άναρχα κεραίες και εγκαταστάσεις 

στέγασης µηχανηµάτων εκποµπής των ιδιωτικών σταθµών. Το αποτέλεσµα 

είναι η θέση Ορνιό να θεωρείται πλέον κορεσµένη και να µην επιδέχεται την 

προσθήκη επιπλέον εγκαταστάσεων, χωρίς να υπάρξουν επιπτώσεις στο 

δάσος ελάτης. Αντίστοιχες κατασκευές εγκαταστάθηκαν και στη θέση Αέρας. 

Και στην περίπτωση αυτή προκαλούνται τα ίδια προβλήµατα και 

παρενέργειες µε αυτά των στρατιωτικών εγκαταστάσεων (αλλοίωση τοπίου, 

πρόκλησης θορύβων, σκουπίδια) και ίσως µάλιστα σε µεγαλύτερο βαθµό, 
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ενώ άγνωστες είναι ακόµα οι παρενέργειες από τα µεγάλα ποσά της 

εκπεµπόµενης ακτινοβολίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συγκρότηµα του Καζίνο Πάρνηθας: Το 1958 ο Ε.Ο.Τ. αγόρασε από τη 

Μονή Πετράκη δασική έκταση 800 στρ. στη θέση Μαυροβούνι όπου και 

ανέγειρε το συγκρότηµα του «Monte Parnes», το οποίο περιλαµβάνει καζίνο, 

εστιατόριο και ξενοδοχείο. Κατασκευάστηκαν επίσης βοηθητικοί χώροι, 

γήπεδα και τελεφερίκ που συνέδεσε το Monte Parnes µε τους πρόποδες του 

βουνού Μετόχι. Μέχρι την δεκαετία του 1980 άνηκε σε ιδιώτη, ενώ στη 

συνέχεια περιήλθε στο δηµόσιο. Τα τελευταία χρόνια η διαχείριση και 

αξιοποίηση του συγκροτήµατος είχε ανατεθεί από το Ελληνικό ∆ηµόσιο στην 

εταιρία «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας», θυγατρική της «Ελληνικά Τουριστικά 

Ακίνητα Α.Ε.», η οποία και επιδίωξε και τελικά πέτυχε την εκ νέου 

ιδιωτικοποίησή της επιχείρησης. Σύµφωνα µε στοιχεία της διοίκησης του 

Καζίνο οι εργαζόµενοι ανέρχονται περίπου στα 900 άτοµα, ενώ οι επισκέπτες 

που δέχεται καθηµερινά πλην Τετάρτης φτάνουν τους 700. 

Η υποβάθµιση που προκαλείται στο περιβάλλον από την λειτουργία του 

Monte Parnes συνίστανται κυρίως στην αυξηµένη κυκλοφορία οχηµάτων των 

εργαζοµένων και επισκεπτών κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες, µε άµεση 

συνέπεια πρόκληση ηχορύπανσης και την όχληση της πανίδας του δρυµού. 

Ακόµα η ύπαρξη του συγκροτήµατος συντελεί στην αισθητική αλλοίωση του 

Εικ. 36: Ο «πύργος» επικοινωνιών του Ο.Τ.Ε. και κεραίες Ρ/Τ  
             σταθµών στη θέση Ορνιό.  
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τοπίου του δρυµού, στην πρόκληση ρύπανσης και στον αυξηµένο κίνδυνο 

πυρκαγιάς στα διανυόµενα από εργαζόµενους και επισκέπτες πευκοδάση.  

Ορειβατικά καταφύγια: Στο δρυµό υπάρχουν δύο καταφύγια. Το πρώτο 

βρίσκεται στη θέση Μπάφι, σε υψόµετρο 1160 µ. Ανήκει στον Ελληνικό 

Ορειβατικό Σύλλογο Αθηνών και χτίστηκε το 1937. ∆ιαθέτει 50 κρεβάτια και 

εξυπηρετεί τις ανάγκες των µελών του Ε.Ο.Σ. αλλά και πλήθους άλλων 

επισκεπτών. ∆έχεται περίπου 36.000 επισκέπτες ετησίως. Το δεύτερο 

καταφύγιο βρίσκεται στη ράχη της κορυφής Φλαµπόυρι, σε υψόµετρο 1.158 

µ. Ανήκει στον Ελληνικό Ορειβατικό Συλλόγο Αχαρνών. ∆ηµιουργήθηκε το 

1980 και διαθέτει 50 κρεβάτια. Εξυπηρετεί µόνο τις ανάγκες των µελών του 

Συλλόγου και δέχεται 17.000 επισκέπτες ετησίως. Παρά την υψηλή 

επισκεψηµότητά τους, η λειτουργία των καταφυγίων δεν φαίνεται να 

προκαλεί κάποια αρνητική επίπτωση στο περιβάλλον του δρυµού. 

Εγκαταστάσεις ΣΕΓΑΣ: Βρίσκονται στη θέση Ξερολίβαδο και ανήκουν 

στην Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού. Αποτελούνται από ένα γήπεδο 

ποδοσφαίρου και µικρές λυόµενες κατασκευές που καταλαµβάνουν έκταση 2 

στρ. ∆ηµιουργήθηκαν την περίοδο της δικτατορίας, αλλά ποτέ δεν 

χρησιµοποιήθηκαν εντατικά. Σήµερα είναι εντελώς αναξιοποίητες. 

Σανατόριο Πάρνηθας (Ξενία): Βρίσκεται στην είσοδο του δρυµού, στη 

θέση Αγία Τριάδα. Ιδρύθηκε το 1917. Από τη δεκαετία του 1920 λειτούργησε 

ως νοσοκοµείο – σανατόριο, µε σκοπό την αντιµετώπιση της φυµατίωσης. Τη 

δεκαετία του 1950 οι εγκαταστάσεις και η ιδιοκτησία της γης πουλήθηκαν 

στον Ε.Ο.Τ., ο οποίος αρχικά το χρησιµοποίησε ως ξενοδοχείο Ξενία και 

κατόπιν στέγασε τη σχολή τουριστικών επαγγελµάτων. Από το 1985 έχουν 

εγκαταλειφθεί και σήµερα βρίσκονται σε εξαιρετικά άσχηµη κατάσταση.  

Πρόσφατα, όπως συνέβη και µε το Καζίνο, το Σανατόριο Πάρνηθας 

καθώς και 3.100 στρ. δασούς στον πυρήνα του δρυµού (!) πέρασαν από το 

∆ηµόσιο στην εταιρία «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.» και µέσω αυτής 

τελικά σε ξένη ιδιωτική εταιρεία. 

Κέντρο «Κυκλάµινα»: Βρίσκεται στην περιοχή της Αγ. Τριάδας η οποία 

παρουσιάζει µεγάλη επισκεψηµότητα (59.000 άτοµα/έτος). Κατασκευάστηκε 

προπολεµικά. Σήµερα λειτουργεί σαν εστιατόριο και ξενοδοχείο µε λίγες 

κλίνες, για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών της περιοχής. 
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2.9 Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 

Η Πάρνηθα διαθέτει ένα αξιόλογο οδικό δίκτυο. Το συνολικό του µήκος 

είναι 217 km, ενώ η πυκνότητα του ποικίλει από 6 km/ha στη ∆υτική 

Πάρνηθα µέχρι 33 km/ha στο νότιο τµήµα του Τατοΐου, µε µέση τιµή που 

φτάνει τα 12,3 km/ha. Ειδικότερα στον πυρήνα περιλαµβάνονται 68 km 

οδικού δικτύου που αντιστοιχούν σε οδική πυκνότητα 17,8 km/ha. Από αυτά 

τα 49,8 km είναι ασφαλτόδροµοι Β’ κατηγορίας και τα 17,2 km είναι 

χωµατόδροµοι Γ’ κατηγορίας (∆ασαρχείο Πάρνηθας). 

Η διάνοιξη του οδικού δικτύου ξεκίνησε στις αρχές του προηγούµενου 

αιώνα από το δάσος Τατοΐου και µέχρι τις αρχές του 1930 είχε ολοκληρωθεί 

και ο δρόµος ανάβασης της Πάρνηθας (Μετόχι - Αγία Τριάδα). Μετά την 

εγκατάσταση των στρατιωτικών µονάδων, των εγκαταστάσεων του Ο.Τ.Ε. 

και του καζίνο, προχώρησε η κατασκευή και του υπόλοιπου οδικού δικτύου 

για την εξυπηρέτηση των εργαζόµενων και των επισκεπτών. Σήµερα το 

οδικό δίκτυο εντός των ορίων του δρυµού είναι σχεδόν ολοκληρωµένο. 

Πέρα από τις προφανείς θετικές συνέπειες που έχει η κατασκευή ενός 

οδικού δικτύου για τους παραγωγικούς τοµείς (γεωργία, κτηνοτροφία, 

δασοκοµία), την αναψυχή και την αντιπυρική προστασία, δηµιουργεί και 

σοβαρότατα προβλήµατα. Από αισθητικής άποψης προκαλείται σηµαντική 

αλλοίωση του ανάγλυφου και εποµένως και του τοπίου της περιοχής. Εξίσου 

σηµαντική είναι και η πρόκληση ρύπανσης και θορύβων από τα οχήµατα που 

διαταράσσουν την ηρεµία της άγριας πανίδας κυρίως κατά τις νυχτερινές 

ώρες. Η αυξηµένη κυκλοφορία ατόµων και οχηµάτων µεγιστοποιεί  τον 

κίνδυνο πυρκαγιάς από τυχαίο ή µη γεγονός και επιδεινώνει το πρόβληµα 

της λαθροθηρίας. Τέλος δεν θα πρέπει να παραβλέψουµε και την µεγάλη 

παραγωγή σκουπιδιών από ασυνείδητους εκδροµείς και ταξιδιώτες. 

 Το δασαρχείο της Πάρνηθας καταβάλει προσπάθεια για την κατά το 

δυνατόν ελαχιστοποίηση των παραπάνω παρενεργειών, µε τον έλεγχο της 

κυκλοφορίας. Στον πυρήνα του δρυµού οι µπάρες κλείνουν, αν και είναι 

συχνά τα κρούσµατα παραβιάσεων και  καταστροφής τους. Προφανώς όµως 

ο έλεγχος τέτοιων περιστατικών είναι δύσκολος λόγω της πληθώρας των 

δρόµων και της έλλειψης επαρκούς προσωπικού για την επιτήρησή τους. 
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2.10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ∆ΡΥΜΟΥ 

2.10.1 Γεωργία 

Οι γεωργικές εκτάσεις εντός του δρυµού είναι ιδιαίτερα περιορισµένες. 

Αντιστοιχούν στο 1,03% της συνολικής έκτασης που ανήκει στην αρµοδιότητα 

του ∆ασαρχείου Πάρνηθας (Πίνακας 9). Σύµφωνα µε στοιχεία του 

δασαρχείου βρίσκονται κυρίως στη θέση Βούτηµα (1.207 στρ.) και στο Τατόι  

(458 στρ.). Μικρότερες εκτάσεις συναντάµε στο ∆ήµο Άνω Λιοσίων και στο 

∆ήµο Φυλής. Στις εκτάσεις αυτές δεν περιλαµβάνονται οι εγκαταλελειµµένοι 

αγροί, οι οποίοι δεν καλλιεργούνται πια, αλλά ούτε και έχουν δασωθεί. 

Οι γεωργικές εκτάσεις του δρυµού στο µεγαλύτερο ποσοστό τους έχουν 

οριακή ή και µηδαµινή απόδοση, µε εξαίρεση αυτές στο Βούτηµα οι οποίες 

καλλιεργούνται συστηµατικά. Για τον λόγο αυτό πολλές εκτάσεις έχουν 

εγκαταλειφθεί και χρησιµοποιούνται πλέον ως βοσκότοποί (περιοχή Φυλής). 

Επίσης, σε αρκετές άλλες περιπτώσεις, οι ιδιοκτήτες εκτάσεων µε µηδαµινή 

παραγωγική αξία ενδιαφέρονται για την οικιστική αξιοποίησή τους, 

δηµιουργώντας προβλήµατα στη διαχείριση του δρυµού.  

 

2.10.2 Κτηνοτροφία 

Η έκταση των βοσκοτόπων του δρυµού αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,3% της 

συνολικής του έκτασης (Πίνακας 9). Ουσιαστικά όµως οι εκτάσεις που 

βόσκονται είναι πολύ περισσότερες, αφού εκτός από τον πυρήνα του δρυµού 

και το δάσος Τατοΐου, τα υπόλοιπα δάση, δασικές εκτάσεις και γεωργικές 

εκτάσεις µετά την λήξη της καλλιέργειάς τους, βόσκονται εποχιακά. 

Η κτηνοτροφία χαρακτηρίζεται µεγάλο ζωικό κεφάλαιο. Ασκείται µε 

παραδοσιακές µεθόδους, από µεγαλύτερα σε ηλικία άτοµα, δεν είναι 

οργανωµένη σε συστηµατική βάση και χαρακτηρίζεται στο µεγαλύτερο µέρος 

της ως µετακινούµενη. Οι εγκαταστάσεις είναι πρόχειρες και εποχιακές, 

(χρησιµοποιούνται  από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο). Αρκετές µόνιµες, 

αλλά όχι σύγχρονες εγκαταστάσεις υπάρχουν στα όρια του δρυµού. 

Στη Φυλή και στον Αυλώνα παρατηρήθηκαν φαινόµενα υπερβόσκησης 

και διάβρωσης, ενώ στη Φυλή, στη Βαρυµπόµπη και στο Τατόι υπήρξαν 

περιστατικά βόσκησης σε καµένες και αναδασωτέες εκτάσεις, εµποδίζοντας 
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έτσι την επανίδρυση του δάσους. Η εποχιακή βόσκηση στα δηµόσια 

διακατεχόµενα δάση του Λοιµικού και της Σαλωνίκης προκάλεσε σηµαντικά 

προβλήµατα στο οικοσύστηµα, αφού τα δάση αυτά αποτελούν συνέχεια του 

πυρήνα του εθνικού δρυµού και εποµένως χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας. 

 

2.10.3 ∆ασοκοµία 

Οι δασικές εκτάσεις του δρυµού αντιπροσωπεύουν το 75% της συνολικής 

του έκτασης, δηλ. ανέρχονται σε 132.347,22 στρ. (Πίνακας 9). Περίπου το 

90% αυτών διαχειρίζονται από το ∆ασαρχείο Πάρνηθας, το 8% από το 

∆ασαρχείο Καπανδριτίου και το 2% από το ∆ασαρχείο Αιγάλεω. 

Η σηµασία των δασών αυτών έγκειται κυρίως στην οικολογική και 

αισθητική τους αξία, παρά στην παραγωγική τους ικανότητα, η οποία δεν 

είναι αξιοσηµείωτη. Κατά το παρελθόν συστηµατικής διαχείρισης έχαιρε µόνο 

το δάσος Τατοΐου, αφού στα υπόλοιπα δάση το περίπλοκο ιδιοκτησιακό 

καθεστώς, το ανεπαρκές οδικό δίκτυο και η χαµηλή ποιότητα του ξυλώδους 

κεφαλαίου δεν επέτρεπαν τη συστηµατική διαχείριση (∆ασαρχείο Πάρνηθας). 

∆υο είναι οι κύριες παραγωγικές δραστηριότητες στα δάση του δρυµού, η 

παραγωγή ξυλείας και η συλλογή ρητίνης. 

Παραγωγή ξυλείας: Μέχρι το 1950 η συλλογή καυσόξυλων από τα δάση 

της Πάρνηθας αποτελούσε την κύρια απασχόληση για πολλούς κατοίκους 

των γύρω περιοχών. Στη συνέχεια η εκµετάλλευση αυτή εγκαταλείφθηκε. 

Σήµερα η παραγωγική δυνατότητα των δασών του δρυµού (λήµα) ανέρχεται 

µόλις σε 0,2 m3/στρ./έτος ξύλου πεύκης και 0,12 m3/στρ./έτος καυσόξυλα 

αειφύλλων πλατυφύλλων (∆ασαρχείο Πάρνηθας). Η παραγωγή ξύλου είναι 

εποµένως ασήµαντη. Ο προφανής λόγος είναι ότι µεγάλο µέρος του 

ελατοδάσους και άλλων δασών βρίσκονται στο πυρήνα του δρυµού και 

εποµένως υπόκεινται σε ειδικό καθεστώς προστασίας, που αποκλείει 

οποιαδήποτε εκµετάλλευση. Επίσης το ελατοδάσος δεν µπορεί να 

εκµεταλλευτεί συστηµατικά και λόγω της κακής κατάστασης του. Σήµερα και 

τα υπόλοιπα δάση βρίσκονται εκτός διαχείρισης. 

Κάποιες µικρές ποσότητες ξύλου (σχίζα και καυσόξυλα) απολαµβάνονται 

µόνο από ακανόνιστες έκτακτες καρπώσεις που διενεργούνται λόγο 

πυρκαγιών, ανεµοριψιών και χιονοριψιών ή από εξυγιαντικές υλοτοµίες στο 
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ελατοδάσος για την αντιµετώπιση της επιδηµίας νέκρωσης. Επίσης στα 

πευκοδάση Φυλής και Αυλώνα, κάτοικοι των δήµων συλλέγουν καυσόξυλα 

για την ικανοποίηση των ατοµικών τους αναγκών (∆ασαρχείο Πάρνηθας). 

Άµεση συνέπεια του πολύ χαµηλού άµεσου ή έµµεσου εισοδήµατος που 

προκύπτει από την εκµετάλλευση των δασών, είναι ότι πολύ λίγοι κάτοικοι 

της περιοχής ασχολούνται πλέον επαγγελµατικά µε τις υλοτοµικές εργασίες. 

Συλλογή ρητίνης: Η συλλογή ρητίνης από την Χαλέπιο Πεύκη 

αποτελούσε για πολλά χρόνια την κύρια οικονοµική δραστηριότητα για 

πολλούς παραδασόβιους πληθυσµούς της χώρας. Το ίδιο ίσχυε και για την 

Πάρνηθα, όλα τα  πευκοδάση της οποίας ρητινεύονταν µέχρι το 1960. Όµως 

εδώ και πολλά χρόνια η παραγωγή ρητίνης υφίσταται σηµαντική µείωση.  

Μόνο την περίοδο 1975-1995 σηµειώθηκε πτώση κατά 65% σε όλη τη χώρα. 

Αιτίες είναι κυρίως η αντικατάσταση της ρητίνης στην αγορά από πιο φθηνά 

χηµικά προϊόντα και η έλλειψη διαδοχής στους ρητινοκαλλιεργητές, αφού τα 

νεότερα άτοµα στράφηκαν σε αποδοτικότερες εργασίες στα αστικά κέντρα.  

Σήµερα η ρητινοκαλλιέργεια κρατιέται ζωντανή µόνο χάρη στις εθνικές 

επιδοτήσεις. Στην Πάρνηθα περιορισµένης έκτασης συλλογή ρητίνης 

διενεργείται πια από λίγες οικογένειες στα δάση Φυλής και Βουτήµατος. Η 

εγκατάλειψη της δραστηριότητας αυτής είχε και οικολογικές επιπτώσεις. Οι 

ρητινοκαλλιεργητές παλαιότερα αποµάκρυναν την βλάστηση του υπορόφου 

στα πευκοδάση, κάτι που περιόριζε και τον κίνδυνο πυρκαγιά. Πλέον κάτι 

τέτοιο δεν γίνεται, µε αποτέλεσµα την συσσώρευση σηµαντικών ποσοτήτων 

εύφλεκτης ύλης στο έδαφος των δασών Χαλεπίου. 

 

2.10.4 Αναψυχή – Τουρισµός 

Η οικονοµική δραστηριότητα στον τοµέα της αναψυχής και του τουρισµού 

είναι ελάχιστη. Εξαίρεση αποτελεί µόνο το Καζίνο της Πάρνηθας.  

Καταλύµατα: Η ξενοδοχειακή υποδοµή της περιοχή είναι υποτυπώδης. 

Υπάρχει µόνο ένα ξενοδοχείο στους πρόποδες της Πάρνηθας (Αχαρνές) 

δυναµικότητας 77 κλινών. ∆υνατότητα διαµονής έχουν οι επισκέπτες και στα 

καταφύγια Μπάφι και Φλαµούρι καθώς και στο κέντρο «Κυκλάµινα» στην 

είσοδο του δρυµού. Υπάρχει τέλος και το ξενοδοχείο Hyatt Regency Casino 

212 κλινών, χρησιµοποιείται όµως µόνο από τους παίκτες του καζίνο. 
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Εστιατόρια: Ο κανονισµός λειτουργίας του δρυµού απαγορεύει την 

εγκατάσταση καντινών και µικροπωλητών. Φαγητό µπορούν να 

προµηθευτούν οι επισκέπτες µόνο από το εστιατόριο του καζίνο και από το 

κέντρο «Κυκλάµινα». Αντίθετα κοντά στα όρια του δρυµού (Λεωφόρος 

Πάρνηθας, Χασιά, Θρακοµακεδόνες, Κρυονέρι) λειτουργεί πλήθος ταβερνών, 

που τονώνουν σηµαντικά την τοπική οικονοµία. Ιδιαίτερα στο ∆ήµο Φυλής η 

δραστηριότητα αυτή αποτελεί την κύρια πηγή εσόδων των κατοίκων. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε η µόνη εύρωστη επιχείρηση στο δρυµό είναι το 

συγκρότηµα του Καζίνο της Πάρνηθας, µε 800 επισκέπτες ηµερησίως. Η 

επιχείρηση απασχολεί περίπου 700 εργαζόµενους, από τους οποίους όµως 

µόνο λίγοι είναι κάτοικοι των όµορων δήµων. Έτσι δεν θα λέγαµε ότι η 

απασχόληση στην επιχείρηση του καζίνο αποτελεί µια ουσιαστική 

επαγγελµατική προοπτική για τον πληθυσµό της περιοχής. 

 

2.10.5 Μελισσοτροφεία 

Η Πάρνηθα παρουσιάζει µια αξιόλογη παραγωγή µελιού. Εκατοντάδες 

κυψέλες εγκαθίστανται στο ελατοδάσος από τον Μάιο µέχρι τον Ιούνιο. Οι 

µέλισσες τρέφονται από τα άνθη των φυτών, αλλά και από το παχύρρευστο 

υγρό που εκρέει από τους νέους βλαστούς της ελάτης. Μια δεύτερη περίοδο 

παραγωγής µελιού έχουµε το Φθινόπωρο, κατά την ανθοφορία της Erica 

Arborea (ρείκι). Το µέλι της ελάτη είναι άριστης ποιότητας και µεγάλης 

ποσότητας (20-40 κιλά για µια περίοδο 30-50 ηµερών), όπως και το µέλι από 

τα αγριολούλουδα. Αντίθετα το µέλι από το ρείκι δεν είναι τόσο αξιόλογο και 

χρησιµοποιείται για την τροφή των ίδιων των µελισσών κατά τον χειµώνα. 

Το ∆ασαρχείο Πάρνηθας επιδεικνύοντας ιδιαίτερη µέριµνα για τον τοµέα 

της µελισσοτροφίας, καταγράφει τα πλήρη στοιχεία των µελισσοτρόφων, 

τον αριθµό των µελισσών τους, τη διάρκεια παραµονής τους και τις θέσεις 

των κυψελών τους. Στη συνέχεια επεξεργάζεται τα στοιχεία ώστε να έχει µια 

σαφή εικόνα για την εξέλιξη της δραστηριότητας στην περιοχή.  

 

2.10.6 Εξόρυξη υλικών 

Εντός του δρυµού λειτούργησαν κατά το παρελθόν µόνο δύο λατοµεία, 

στη θέση Γούρνες µέχρι το 1970 και στη θέση Καζανάς µέχρι το 1980. Κανένα 
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από τα δύο δεν προκάλεσε σηµαντική αλλοίωση στο τοπίο της περιοχής 

(∆ασαρχείο Πάρνηθας). Έκτοτε υπήρξαν κατά καιρούς αιτήµατα από εταιρίες 

για την εξόρυξη βωξίτη στην ∆υτική Πάρνηθα, τα οποία όµως απορρίφθηκαν 

από το δασαρχείο, καθώς είναι προφανές ότι τέτοιες δραστηριότητες δεν 

είναι συµβατές µε το καθεστώς προστασίας και διαχείρισης του δρυµού.  

 

 

2.11 ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ∆ΡΥΜΟΥ 

2.11.1 Εθνική νοµοθεσία  

Ιδρυτικό Προεδρικό ∆ιάταγµα 644/61: Ανακηρύσσει όλη την περιοχή 

ευθύνης του ∆ασαρχείου Πάρνηθας σε Εθνικό ∆ρυµό το 1961, αφού 

πληρούσε τις προϋποθέσεις που έθετε ο παλαιότερος Νόµος 856/1937.  

Ν. ∆. 996/1971: Θεωρείται θεµελιώδες για τη διαχείριση του δρυµού. 

Αφενός γιατί προβλέπει την σύνταξη του Κανονισµού Λειτουργίας του, και 

αφετέρου γιατί όλα τα µέτρα και οι προτάσεις του διαχειριστικού σχεδίου 

διαµορφώνονται και υλοποιούνται στα πλαίσια του νόµου αυτού. 

Η Πάρνηθα έχει επίσης κηρυχθεί «Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους» µε 

την 25638/69 απόφαση του Υπ. Γεωργίας, ώστε να προστατευτεί από τις 

παράνοµες υλοτοµίες και οικοπεδοποιήσεις, ενώ στα δάση των όµορων του 

πυρήνα περιοχών ιδρύθηκαν σταδιακά Καταφύγια Θηραµάτων, για την  

προστασία των σπάνιων ειδών πανίδας της περιοχής και την διατήρηση των 

πληθυσµών τους, συνολικής έκτασης 76.000 στρ. 

 

2.11.2 Κοινοτικές οδηγίες και διεθνείς συµβάσεις 

Οδηγία 43/92/ΕΟΚ: Ανάµεσα στις 264 περιοχές της χώρας που ανήκουν 

στον κατάλογο του δικτύου «Natura 2000» βρίσκεται και η Πάρνηθα. 

Οδηγία 79/409/ΕΟΚ: Ο Ε. ∆. Πάρνηθας είναι µία από τις 26 «Ζώνες 

Ειδικής Προστασίας» που ορίστηκαν σύµφωνα µε την Οδηγία. Συνολικά 37 

είδη πτηνών περιλαµβάνονται στα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ της Οδηγίας. 

Σύµβαση της Βέρνης (1979): 85 είδη πουλιών, 17 είδη θηλαστικών και 

13 είδη ερπετών και αµφιβίων της Πάρνηθας περιλαµβάνονται στα «αυστηρά 

προστατευόµενα» είδη πανίδας της Σύµβασης.  



 

Η ∆ιαχείριση του Ε. ∆. Πάρνηθας 

κεφάλαιο 3 
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3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ Ε. ∆. ΠΑΡΝΗΘΑΣ 

Όπως σε κάθε προστατευόµενη περιοχή, έτσι και στην περίπτωση του 

Εθνικού ∆ρυµού Πάρνηθας, όλες οι δραστηριότητες και χρήσεις που 

ασκούνται θα πρέπει να οργανώνονται µε τρόπο που να µην θέτει σε κίνδυνο 

υποβάθµισης τις ιδιαίτερες αξίες της περιοχής, δηλ. το φυσικό περιβάλλον, 

την οµορφιά του τοπίου και την µοναδικότητα του οικοσυστήµατός της. Αυτό 

µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσω της ουσιαστικής και ορθολογικής 

οργάνωσης, λειτουργίας και διαχείρισης του δρυµού στην πράξη.  

Για πολλά χρόνια η διαχείριση της περιοχής αποσκοπούσε κυρίως στην 

προστασία της από πυρκαγιές και άλλες παράνοµες παρεµβάσεις και θα την 

χαρακτηρίζαµε µάλλον χαλαρή. Μετά την ίδρυση του δρυµού έγιναν 

σηµαντικές διαχειριστικές ενέργειες όπως η δηµιουργία του καταφυγίου 

θηραµάτων, η απαγόρευση βοσκής, θήρας και ξύλευσης, η εφαρµογή 

ουσιαστικότερων µέτρων αντιπυρικής προστασίας, η δηµιουργία χώρων 

αναψυχής, δασοκοµικοί χειρισµοί κ.α. Τα µέτρα όµως αυτά βασίστηκαν στην 

εφαρµογή µεµονωµένων και αποσπασµατικών µελετών ή και απλών 

πρωτοβουλιών και όχι σε ένα ενιαίο διαχειριστικό σχέδιο, γι’ αυτό σε πολλές 

περιπτώσεις αποδείχθηκαν ανεπαρκή ή αναποτελεσµατικά. 

Αρµόδια υπηρεσία για την διοίκηση, προστασία και διαχείριση του 

Εθνικού ∆ρυµού της Πάρνηθας είναι η ∆ιεύθυνση ∆ασών Αττικής σε 

περιφερειακό επίπεδο και το ∆ασαρχείο Πάρνηθας σε τοπικό επίπεδο. Το 

∆ασαρχείο Πάρνηθας εδρεύει στις Αχαρνές και έχει την αποκλειστική ευθύνη 

προστασίας και διαχείρισης όλων των δασών και δασικών εκτάσεων της 

περιοχής ευθύνης του, καθώς και της τήρησης των διατάξεων της δασικής 

νοµοθεσίας που αφορούν τους εθνικούς δρυµούς. Ενεργεί βάση σχεδιασµού, 

το πλαίσιο του οποίου καθορίζεται από τις διατάξεις της εθνικής και 

ευρωπαϊκής νοµοθεσίας για την διαχείριση των προστατευόµενων περιοχών.  

Ο Φορέας ∆ιαχείρισης του Ε. ∆. Πάρνηθας ξεκίνησε τη λειτουργία του 

το 2003, µε τη σύσταση του διοικητικού του συµβουλίου. Έχει την 

γενικότερη ευθύνη της εφαρµογής του κανονισµού λειτουργίας και του 

διαχειριστικού σχεδίου, της εκτέλεσης έργων και προγραµµάτων, της 

κατάρτισης ερευνών, της έκδοσης αδειών για ξεναγήσεις και επιστηµονικές 

έρευνες εντός του δρυµού κ.α. (βλ. αναλυτικότερα Παρ. 4.2, Πρόγραµµα Ι). 
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Ο Φορέας ∆ιαχείρισης χρηµατοδοτήθηκε αρχικά από το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης. Από το 2005 µέχρι και σήµερα η χρηµατοδότηση για την κάλυψη 

των πάγιων αναγκών και των πληρωµών του προσωπικού προέρχεται από 

το Ε.Π.ΠΕΡ. και θα ανέλθει στα 1.112.420 € µέχρι το τέλος του 2008. Επίσης 

εισπράττει ετησίως το ποσό των 300.000 € (µε αναπροσαρµογή 5% κάθε 

χρόνο) από το Καζίνο Πάρνηθας, το οποίο επενδύεται σε έργα και µελέτες. 

Μείζονος σηµασίας είναι και το Προεδρικό ∆ιάταγµα για την «Προστασία 

του ορεινού όγκου της Πάρνηθας», η έκδοση του οποίου αναµένεται 

σύντοµα. Μεταξύ άλλων προβλέπει την µεταβολή των ορίων του πυρήνα και 

της περιφερειακής ζώνης, τον καθορισµό νέων ζωνών προστασίας και 

χρήσεων γης και την  ίδρυση του Φ. ∆. Τατοΐου, ενώ επιλύει οριστικά και τα 

ζητήµατα ιδιωτικών ιδιοκτησιών και δουλειών εντός του δρυµού. Από την 

άλλη, αναγνωρίζει υποχρεωτικά και ορισµένες χρήσεις αντίθετες προς στο 

καθεστώς προστασία της δρυµού, όπως το πάρκο Ρ/Τ κεραιών, τις 

στρατιωτικές εγκαταστάσεις, µια ζώνη τουρισµού, µια λατοµική περιοχή 

Ξηρορέµατος και τον οικισµό «Ιπποκράτειος Πολιτεία». 

 

 

3.2 Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε. ∆. ΠΑΡΝΗΘΑΣ 

Το Ν. ∆. 996/71 καθορίζει µε τις βασικές του διατάξεις τον τρόπο 

οργάνωσης και λειτουργίας του δρυµού, όπως και όλων των εθνικών 

δρυµών της χώρας. Συγκεκριµένα ορίζει ότι η οργάνωση, λειτουργία και 

διαχείριση του θα γίνεται µέσω του Ειδικού Κανονισµού Λειτουργίας (άρθρο 

5, παρ.2). Ο Κανονισµός Λειτουργία για τον Εθνικό ∆ρυµό της Πάρνηθας 

εγκρίθηκε µε την 20633/1275/85 απόφαση του Υπ. Γεωργίας και  

δηµοσιεύτηκε στο φύλλο 344/311-5-1995 της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως.  

Παρόλα αυτά ο ισχύον Κανονισµός Λειτουργίας θεωρείται ότι δεν 

καλύπτει πλέον τις ανάγκες του δρυµού όπως αυτές διαµορφώνονται σήµερα 

(δεν ρυθµίζει θέµατα που αφορούν τις χρήσεις γης και τις δραστηριότητες 

στις «Ζώνες Προστασίας», ούτε ασχολείται µε θέµατα οργάνωσης και 

φύλαξης), ενώ δεν υπάρχει καµία ειδική νοµική πράξη για την εφαρµογή 

του. Για τον λόγο αυτό αναµένεται άµεσα η έκδοση ενός νέου και 

πληρέστερου Κανονισµού (βλ. Παράρτηµα). 
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3.3 ΤΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΟΥ ∆ΡΥΜΟΥ 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η διαχείριση ενός εθνικού δρυµού είναι µια 

ιδιαίτερα δύσκολη, πολύπλοκη και υπεύθυνη διαδικασία. Το διαχειριστικό 

σχέδιο καλείται να εντοπίσει, να αναλύσει και τελικά να επιλύσει ποικίλα και 

πολύπλοκα οικολογικά, κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα, ενώ 

παράλληλα λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες, τις συνθήκες και τις 

πραγµατικές δυνατότητες της περιοχής πρέπει να προγραµµατίσει τα µέτρα 

και τα έργα που πρέπει να υλοποιηθούν στο µέλλον. 

Κατά το παρελθόν είχε συνταχθεί για τον Εθνικό ∆ρυµό της Πάρνηθας 

µόνο µία ολοκληρωµένη διαχειριστική µελέτη. Αυτή του καθηγητή του 

τµήµατος ∆ασολογίας του Α.Π.Θ., δασολόγου Κωνσταντίνου Μακρή, η οποία 

για τα δεδοµένα της τότε εποχή της µπορεί να θεωρηθεί πλήρης. Στην πράξη 

δεν εφαρµόστηκε, παρά µόνο σε ότι αφορούσε την υλοτοµία του υπέργηρου 

και ξηραινόµενου ξυλώδους κεφαλαίου.  

Λόγω των σοβαρών επεµβάσεων που έγιναν στο δρυµό κατά τη δεκαετία 

του ’80 (1983-1985) για τη δηµιουργία χώρων αναψυχής και µε δεδοµένη την 

χρόνια έλλειψη ενός σχεδίου διαχείρισης, ήταν επιβεβληµένη η εκπόνηση 

µιας πλήρους και επιστηµονικά εµπεριστατωµένης διαχειριστικής µελέτης. 

Για τον σκοπό αυτό συστάθηκε το 1989 από το Υπουργείο Γεωργίας µια 

οµάδα από επιστήµονες διαφόρων ειδικοτήτων. Η οµάδα αυτή κυρίως λόγω 

άγνοιας του υπό µελέτη χώρου και έλλειψης σχετικής εµπειρίας δεν 

κατάφερε να φέρει εις πέρας το έργο της, παραδίδοντας τελικά µόνο τρία 

τεύχη, στα οποία συγκέντρωναν κυρίως βιβλιογραφικά στοιχεία. 

Το πιο πρόσφατο εγκεκριµένο διαχειριστικό σχέδιο συντάχθηκε το 1997 

και έχει δεκαετή ισχύ.  Εκπονήθηκε από οµάδα ειδικών επιστηµόνων µε 

επικεφαλής τον ∆ασάρχη Πάρνηθας κ. Αµοργιανιώτη Γεώργιο, ύστερα από 

διεξοδικές έρευνες πεδίου και βιβλιογραφικές µελέτες. Προβλέπει την ενιαία 

διαχείριση για το σύνολο του ορεινού όγκου της Πάρνηθας, άσχετα µε το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς των επιµέρους εκτάσεων. Βασικό κριτήριο για τη 

διαχείρισης είναι «η διασφάλιση της ισορροπίας και της εξέλιξης των 

οικοσυστηµάτων καθώς και η διαφύλαξη της ποικιλοµορφίας, της 

ιδιαιτερότητας και της µοναδικότητάς τους». Με βάση την ενιαία διαχείριση ο 
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ορεινός όγκος διακρίνεται σε ζώνες για την αποτελεσµατικότερη διαχείριση 

και προστασία του. Αυτές είναι: 

α) Ζώνες απόλυτης προστασίας, στις οποίες απαγορεύεται κάθε ανθρώπινη 

δραστηριότητα. 

β) Ζώνες προστασίας που επιτρέπονται ήπιες ανθρώπινες δραστηριότητες. 

γ) Ζώνες που επιτρέπονται σηµαντικές ανθρώπινες δραστηριότητες.  

 

3.3.1 Οι στόχοι του ∆ιαχειριστικού Σχεδίου 

Για την εξασφάλιση της αποτελεσµατικής διαχείρισης του Εθνικού ∆ρυµού 

της Πάρνηθας, όπως και κάθε προστατευόµενης περιοχής, είναι απαραίτητη 

η διατήρηση των µοναδικών χαρακτηριστικών της περιοχής, της 

φυσιογνωµίας της και της οικολογικής της ισορροπίας. Για την επίτευξη της 

διατήρησης των παραπάνω αξιών, αλλά για την κατάλληλη αξιοποίηση της 

περιοχής είναι απαραίτητος ο σαφής καθορισµός των επιµέρους στόχων της 

διαχείρισης του δρυµού.  

Στο τελευταίο διαχειριστικό σχέδιο προσδιορίζονται µε σειρά 

σπουδαιότητας οι ακόλουθοι 8 στόχοι της διαχείρισης του Ε. ∆. Πάρνηθας: 

ΣΤΟΧΟΣ Ι: Βελτίωση των συνθηκών διοίκησης, διαχείρισης και 

λειτουργικής οργάνωσης του δρυµού. 

ΣΤΟΧΟΣ ΙΙ: Επέκταση των ορίων του πυρήνα του δρυµού και καθορισµός 

νέας περιφερειακής ζώνης, σύµφωνα µε τις προτάσεις του νέου 

διαχειριστικού σχεδίου. 

ΣΤΟΧΟΣ ΙΙΙ: Αναγκαστική απαλλοτρίωση των δουλειών που ισχύουν σε 

επιµέρους εκτάσεις του δρυµού και δεν συµβιβάζονται µε τους σκοπούς 

ίδρυσης του δρυµού. 

ΣΤΟΧΟΣ ΙV: Προστασία και διατήρηση των ιδιαίτερων αξιών του δρυµού 

από την άποψη του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς µε παράλληλη προσπάθεια για επανόρθωση των οικολογικών 

και άλλων ζηµιών που έχουν προκαλέσει οι διάφορες ανθρώπινες 

δραστηριότητες στο δρυµό (εγκαταστάσεις, χώροι αναψυχής κ.τ.λ.). 

ΣΤΟΧΟΣ V: Οργάνωση του δρυµού για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, 

ανάδειξη των αξιών του, δηµιουργία ευκολιών περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
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και ενηµέρωσης και έλεγχος της υφιστάµενης υπαίθριας αναψυχής, ώστε να 

µην δηµιουργείται ζηµιά στο φυσικό περιβάλλον. 

ΣΤΟΧΟΣ VΙ: Συµβολή στην άνοδο και διατήρηση του βιοτικού και 

πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων των γύρω περιοχών µε την πληρέστερη 

αξιοποίηση των δυνατοτήτων του δρυµού, στην ανάπτυξη της τοπικής 

οικονοµίας, σε συµφωνία µε την διατήρηση των αξιών και της φυσιογνωµίας 

του δρυµού. 

ΣΤΟΧΟΣ VΙΙ: Προστασία του δρυµού από τις πυρκαγιές και την αυθαίρετη 

δόµηση. 

ΣΤΟΧΟΣ VΙΙΙ: Αποµάκρυνση των υφισταµένων εγκαταστάσεων στο δρυµό 

που αντιστρατεύονται τους σκοπούς κηρύξεώς του.  

Οι παραπάνω στόχοι αναφέρονται τόσο στη διαχείριση αναγκών που 

προκύπτουν από τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής της Πάρνηθας, όσο 

και σε γενικότερες επιδιώξεις οι οποίες είναι κοινές για τους περισσότερους 

εθνικούς δρυµούς της χώρας µας. Έτσι, από τη µελέτη του ∆ιαχειριστικού 

Σχεδίου του Ε. ∆. Παρνασσού (Μπρόφας κ.α. 1996) διαπιστώνουµε ότι και οι 

4 στόχοι της διαχείρισης (βελτίωση της οργάνωσης, διοίκησης και 

διαχείρισης του δρυµού, προστασία και διατήρηση των ιδιαίτερων αξιών, 

εξυπηρέτηση επισκεπτών, βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των περιοίκων), 

ταυτίζονται µε τους αντίστοιχους στόχους Ι, ΙV, V, VΙ του Ε. ∆. Πάρνηθας.  

 

 

3.4 ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ∆ΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 

Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των τοµέων διαχείρισης του Εθνικού 

∆ρυµού της Πάρνηθας, µε αναφορά στοιχείων παλαιότερων ετών και 

καταγραφή της παρούσας κατάστασης. 

  

3.4.1 Πυρκαγιές και αντιπυρική προστασία 

Η αντιπυρική προστασία είναι ένας τοµέας στη διαχείριση του οποίου έχει 

δοθεί κατά καιρούς µεγάλη βαρύτητα. Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν 

πράγµατι ένα µεγάλο κίνδυνο για τα δάση της Πάρνηθας και γενικότερα της 

Αττικής. Ο συνδυασµός της παρατεταµένης ξηροθερµικής περιόδου, των 
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ισχυρών ανέµων που πνέουν στην περιοχή κατά την περίοδο αυτή και της 

έντονης ανθρώπινης παρουσίας, δηµιουργούν ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες 

για την δηµιουργία και την ταχεία διάδοση των πυρκαγιών. Σηµαντική 

παράµετρος είναι και η εύφλεκτη βλάστηση που ευδοκιµεί στο βουνό. Το 

πρόβληµα είναι πιο έντονο στα χαµηλότερα υψόµετρα όπου επικρατεί η 

χαλέπιος πεύκη και τα αείφυλλα πλατύφυλλα.  

Καταλυτικό ρόλο στη διαµόρφωση των συγκεκριµένων οικολογικών 

συνθηκών έπαιξε το καθεστώς προστασίας υπό το οποίο βρέθηκε η Πάρνηθα 

µετά την ίδρυση του δρυµού (1961). Αφενός είχαµε τη σταδιακή εγκατάλειψη 

δραστηριοτήτων όπως η ρητίνευση, η ανθρακοποιία, και η βόσκηση, οι 

οποίες παλαιότερα συντελούσαν στην αποµάκρυνση σηµαντικών ποσοτήτων 

εύφλεκτης ύλης από τα δάση. Αφετέρου έγινε εντονότερη η ανθρώπινη 

δραστηριότητα και παρουσία, µε την διάνοιξη του εκτεταµένου οδικού 

δικτύου, την κατασκευή χώρων αναψυχής, την µετακίνηση εργαζόµενων 

κ.α. που αύξησαν κατακόρυφα τον κίνδυνο πυρκαγιών. 

Η πλήρης και συστηµατική καταγραφή των πυρκαγιών που εξερράγησαν 

στην Πάρνηθα (ώρα, θέση, καµένη έκταση, αιτία, καταστραφείσα βλάστηση 

κ.α.) άρχισε στα βιβλία του ∆ασαρχείου Πάρνηθας το 1959 και συνεχίζεται 

ανελλιπώς µέχρι σήµερα. Για το διάστηµα πριν το 1959 υπάρχουν αναφορές 

και συγκεντρωτικά στοιχεία µόνο για τις µεγάλες πυρκαγιές. Από τα στοιχεία 

αυτά διαπιστώνουµε ότι η Πάρνηθα παραµένει το µόνο σχετικά άθικτο από 

µεγάλες πυρκαγιές βουνό της Αττικής. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του 

δασαρχείου, ο µέσος όρος της καιόµενης έκτασης ανά πυρκαγιά είναι 230 

στρ., ποσό που θεωρείται χαµηλό για τα πυροοικολογικά δάση της Αττικής.  

Το χαµηλό αυτό ποσοστό οφείλεται σε δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, η 

Πάρνηθα δεν έχει υποστεί µεγάλες οικιστικές πιέσεις, όσο άλλες περιοχές 

γύρω από την Αθήνα, όπως η Πεντέλη ή ο Υµηττός. Χαρακτηριστικό είναι ότι 

οι πυρκαγιές που πλήττουν την Πάρνηθα τα τελευταία χρόνια, εκδηλώνονται 

συνήθως κοντά στη Xασιά, τους Θρακοµακεδόνες και τη Bαρυµπόµπη, όπου 

δηλαδή υπάρχει οικιστικό ενδιαφέρον. Ο δεύτερος λόγος είναι η πραγµατικά 

σηµαντική προσπάθεια που καταβάλει το ∆ασαρχείο Πάρνηθας στον τοµέα 

της αντιπυρικής προστασίας, µε ιδιαίτερη έµφαση στη διαχείριση των 

πευκοδασών, τα οποία θεωρούνται ιδιαιτέρως πυρόφιλα. 
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Κατά τη σύνταξη του τελευταίου διαχειριστικού σχεδίου δηµιουργήθηκε ο 

επόµενος συγκεντρωτικός πίνακας µε τις πυρκαγιές της Πάρνηθας: 

Έτη Αριθµός πυρκαγιών Καµένη έκταση (στρ.) 
Μ.Ο. καµένης έκτασης 
ανά πυρκαγιά (στρ.) 

1959-1968 83 4.635,4 55,85 

1969-1978 98 25.434 259,53 

1979-1988 65 15.335 235,92 

1989-1996 52 12.354,18 237,58 

ΣΥΝΟΛΟ 298 57.758,6 193,82 

Πίνακας 14: Αριθµός πυρκαγιών και καµένης έκτασης ανά δεκαετία (1959-1996).  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

        

        ∆ιάγραµµα 9: Αριθµός πυρκαγιών ανά δεκαετία (1959-1996).  

 

 

 

 

 

 

 

        ∆ιάγραµµα 10: Αριθµός πυρκαγιών ανά µήνα (1959-1996). 
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     ∆ιάγραµµα 11: Ποσοστό των διαφόρων αιτιών στο σύνολο των πυρκαγιών (1959-1996). 

 

Από την ανάλυση των παραπάνω πινάκων και διαγραµµάτων προκύπτει: 

- Ο συνολικός αριθµός πυρκαγιών που ξέσπασαν στην Πάρνηθα το 1969 έως 

το 1996 ήταν 298 περιστατικά, εξ’ αιτίας των οποίων κάηκαν 57.758,6 στρ. 

(Πίνακας 14). 

- Οι περισσότερες πυρκαγιές σηµειώθηκαν τη δεκαετία 1969-1978. Σαφώς 

περισσότερες (κατά 18%) σε σχέση µε την προηγούµενη δεκαετία (1959-

1968), ενώ αντίστοιχα η συνολική καµένη έκταση αυξήθηκε κατά 488% 

ανάµεσα στις δύο δεκαετίες (Πίνακας 14). 

- Την οκταετία 1989-1996 είχαµε σηµαντικά λιγότερες πυρκαγιές, όµως ο 

µέσος όρος της καµένης έκτασης είναι κατά 1,66 µεγαλύτερος από τον 

αντίστοιχο της δεκαετίας 1979-1988. ∆ηλαδή ξέσπασαν λιγότερες πυρκαγιές, 

οι οποίες ήταν όµως περισσότερο καταστρεπτικές (Πίνακας 14). Το 

συµπέρασµα αυτό έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, αν κάποιος λάβει υπόψη του ότι 

κατά την οκταετία 1989-1996 υπήρξε σηµαντική αύξηση στα διαθέσιµα µέσα, 

στο προσωπικό και στις πιστώσεις για την αντιπυρική προστασία του 

δρυµού, τα οποία φαίνεται ότι τελικά δεν απέδωσαν τα αναµενόµενα.  

Πυρκαγιές ανά µήνα: Ο µήνας κατά τον οποίο ξεσπούν οι περισσότερες 

πυρκαγιές είναι ο Αύγουστος (84 περιστατικά κατά µέσο όρο) και ακολουθεί 

µε µικρή διαφορά ο Ιούλιος (80) και κατόπιν ο Ιούνιος και ο Σεπτέµβριος, µε 

σηµαντικά όµως λιγότερες πυρκαγιές (43 και 40 αντίστοιχα) (∆ιάγραµµα 10). 
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Όµως η καµένη έκταση ανά πυρκαγιά είναι κατά πολύ µεγαλύτερη τον Ιούλιο 

αλλά και τον Σεπτέµβριο. Αυτό οφείλεται στη διαφοροποίηση που 

παρουσιάζουν οι κλιµατικές συνθήκες µεταξύ των παραπάνω µηνών, µε 

αποτέλεσµα η εξάπλωση των πυρκαγιών, και εποµένως η έκταση της 

καταστροφής που προκαλούν, να είναι διαφορετική.  

Αίτια πυρκαγιών: Η πλειοψηφία των πυρκαγιών (58,1%) οφείλεται σε 

άγνωστα αίτια και σε εµπρησµό (24,5%). Πολύ µικρότερα ποσοστά έχουν το 

τσιγάρο (5%), η αµέλεια (4,7%) και τα δίκτυα της ∆ΕΗ (3%), ενώ τα υπόλοιπα 

αίτια παρουσιάζουν ποσοστά από 1% και χαµηλότερα (∆ιάγραµµα 11). Οι 

περισσότεροι εµπρησµοί πραγµατοποιήθηκαν στο Ποικίλο Όρος (16), στο 

Τατόι (13) και τη Βαρυµπόµπη (11). Κάτι τέτοιο είναι αναµενόµενο αφού οι 

παραπάνω περιοχές βρίσκονται υπό τις εντονότερες οικιστικές πιέσεις. 

Πυρκαγιές ανά περιοχή: Από τα αρχεία του ∆ασαρχείου προκύπτει ότι οι 

περισσότερες πυρκαγιές  παρατηρήθηκαν στο υπόλοιπο Αχαρνών (65) που 

αποτελείται από ευρείες αγροτικές και αστικοποιηµένες περιοχές µε 

διάσπαρτες δασικές εκτάσεις. Ακολουθεί το Ποικίλο όρος µε 46 πυρκαγιές, 

προφανώς λόγω της λειτουργία της χωµατερής των Άνω Λιοσίων και της 

ρίψης απορριµµάτων γύρω από αυτή. Οι περιοχές που δεν παρουσιάζουν 

ανθρώπινη δραστηριότητα, δηλ. Λοιµικό, Σαλωνίκη και Μήλεσι-Τσαπόχθι, 

έχουν και το µικρότερο αριθµό ή και καθόλου πυρκαγιές. 

Τέλος, τα τελευταία 80 χρόνια πλην του ελατοδάσους, όλες τα άλλα δάση 

της Πάρνηθας κάηκαν εξ’ ολοκλήρου τουλάχιστον µία φορά, ενώ περιοχές 

όπως η Βαρυµπόµπη και το Τατόι κάηκαν περισσότερες φορές (τέσσερις και 

δύο αντίστοιχα). 

Μέχρι το 1973 ήταν εξαιρετικά δύσκολη η αντιµετώπιση του προβλήµατος 

των πυρκαγιών, αφού η δασική υπηρεσία δεν είχε στην διάθεσή της ούτε τα 

κατάλληλα µέσα αλλά ούτε και εκπαιδευµένο προσωπικό. Έκτοτε 

εφοδιάστηκε σταδιακά µε πυροσβεστικά οχήµατα διαφόρων τύπων, 

πυροσβεστικά αεροσκάφη, βοηθητικό εξοπλισµό και προσέλαβε έστω και 

ολιγάριθµο εξειδικευµένο προσωπικό (οδηγοί και δασοπυροσβέστες), τα 

οποία και κατένειµε στις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες.  

Σύµφωνα µε στοιχεία του ∆ασαρχείου Πάρνηθας, το 1996, οπότε και 

συντάχθηκε το τελευταίο διαχειριστικό σχέδιο, τα διαθέσιµα µέσα ήταν 15 
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πυροσβεστικά οχήµατα, 7 αυτοκίνητα µεταφοράς προσωπικού καθώς και 

βοηθητικός εξοπλισµό. Όσον αφορά µόνιµο προσωπικό στον τοµέα της 

δασοπυρόσβεσης, αποτελείτο από 15 οδηγούς και 6 δασοπυροσβέστες. 

Επιβεβληµένη ήταν και η πρόσληψη εποχιακού προσωπικού, αφού οι µόνιµοι 

υπάλληλοι του δασαρχείου δεν επαρκούσαν για την κάλυψη των αναγκών. 

Το εποχιακό προσωπικό έφτανε τα 200 περίπου άτοµα κάθε χρόνο, 

προσφέροντας τις υπηρεσίες του από τις αρχές Ιουνίου µέχρι τα τέλη 

Οκτωβρίου, οπότε και λήγει η αντιπυρική περίοδος.  

Σήµερα η δασοπυρόσβεση δεν ανήκει πια στις αρµοδιότητες του 

δασαρχείου. Βάσει νόµου η κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών αποτελεί 

αποκλειστική ευθύνη της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Παρόλα αυτά το κόστος 

του αντιπυρικού αγώνα εξακολουθεί να αντιστοιχεί σε µια σηµαντική δαπάνη 

του ∆ασαρχείου Πάρνηθας.  

Κατά την τελευταία δεκαετία πάρθηκαν αρκετά µέτρα µε στόχο την 

πρόληψη του κινδύνου των πυρκαγιών. Το δασαρχείο, πριν την έναρξη κάθε 

αντιπυρικής περιόδου, διενήργησε ετήσιους καθαρισµούς σε εκτεταµένες 

επιφάνειες. Υπολογίζεται ότι ειδικότερα τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν 

καθαριστεί συνολικά 2.000 στρ. δασικής επιφάνειας. Άλλα, περισσότερο 

µακροπρόθεσµα µέτρα, ήταν η διάνοιξη και συντήρηση ενός πυκνού οδικού 

δικτύου για την αποτροπή επέκτασης ενδεχόµενων πυρκαγιών και την 

καλύτερη διέλευση των πυροσβεστικών οχηµάτων σε περίπτωση ανάγκης. 

Περίπου 100 χλµ. δασικών οδών συντηρήθηκαν ετησίως, ενώ την τελευταία 

πενταετία διανοίχτηκαν επιπλέον 6 χλµ. δασικών δρόµων στην περιοχή του 

Αγίου Κυπριανού. Επίσης κατασκευάστηκαν δύο σύγχρονα πυροφυλάκια και 

τοποθετήθηκαν µπάρες και υδατοδεξαµενές σε διάφορα σηµεία του δάσους. 

Άµεσα προβλέπεται η ολοκλήρωση σηµαντικών έργων, όπως η περάτωση 

της διάνοιξης του περιφερειακού δασικού δρόµου - αντιπυρικής ζώνης, από 

το Μετόχι Πάρνηθας στη Φυλή, µήκους 8 χλµ. το οποίο θα αποτρέπει την 

επέκταση στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας, πολλών πυρκαγιών που 

σηµειώνονται στις παρακείµενες δοµηµένες περιοχές (∆ήµος Αχαρνών, Άνω 

Λιοσίων και Φυλής). Μελλοντικοί στόχοι σύµφωνα µε το δασαρχείο είναι η 

συνέχιση των καθαρισµών της υποβλάστησης εκατέρωθεν του δασικού 

οδικού δικτύου και η κατασκευή περισσοτέρων σύγχρονων πυροφυλακίων. 
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Παρά τα παραπάνω µέτρα, ο κίνδυνος εκτεταµένης πυρκαγιάς στην 

Πάρνηθα παραµένει υπαρκτός και η αποτελεσµατική αντιµετώπιση της 

αβέβαιη. Ο συνδυασµός των εκτεταµένων δασών χαλεπίου και αειφύλλων 

πλατυφύλλων στα ανατολικά µε τις ακραίες συνθήκες που επικρατούν συχνά 

στην περιοχή, εύκολα µπορεί να καταστήσει µια πυρκαγιά ανεξέλεγκτη. Αν 

λάβουµε επίσης υπόψη το έντονο ανάγλυφο και το περιορισµένο οδικό 

δίκτυο (λόγω του καθεστώτος του δρυµού) καταλαβαίνουµε ότι µια τέτοια 

πυρκαγιά µπορεί να αποβεί µοιραία, προκαλώντας ανυπολόγιστες ζηµιές 

από οικολογικής και οικονοµικής άποψης.  

Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητες οι συνεχείς περιπολίες µε επίγεια και 

εναέρια µέσα, κατά την θερινή περίοδο και ιδιαίτερα κατά τις κρίσιµες 

µέρες, δηλ. µέρες µε υψηλές θερµοκρασίες και ισχυρούς ανέµους. Με τον 

τρόπο αυτό προλαµβάνεται µια πυρκαγιά στα πρώτα της στάδια και πριν 

εξελιχθεί σε ανεξέλεγκτο φαινόµενο. 

 

3.4.2 ∆ιαχείριση χλωρίδας 

3.4.2.1 Η διαχείριση του ελατοδάσους 

Το δάσος της κεφαλληνιακής Ελάτης της Πάρνηθας έχει ακανόνιστη δοµή 

και εξακολουθεί να βρίσκεται σε οπισθοδροµική εξέλιξη, αν και πέρασαν 46 

χρόνια από την ένταξη του στο αυστηρό καθεστώς προστασίας του δρυµού. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε οι αιτίες για την κατάσταση αυτή είναι η επιδηµία 

ξυλοφάγων εντόµων που ξηραίνουν χιλιάδες άτοµα κάθε χρόνο, οι 

πυρκαγιές, η έντονη λαθροϋλοτοµία και βοσκή που συνέβαιναν στο 

παρελθόν και η προβληµατική του αναγέννηση. Πριν την ίδρυση του δρυµού 

η διαχείριση του ελατοδάσους υπήρξε χαλαρή και συνοδευόταν από τη  

σύνταξη µόνο προσωρινών διαχειριστικών εκθέσεων.  

Από στοιχεία παλαιότερων διαχειριστικών µελετών προκύπτουν τα 

ακόλουθα συµπεράσµατα για τη διαχείριση των διαφόρων τµηµάτων του 

ελατοδάσους κατά το παρελθόν: 

∆ηµόσιο ελατοδάσος Φυλής: Κατά τις δεκαετίες του ’30 και ’40 το 

ελατοδάσος ήταν σε πολύ άσχηµη κατάσταση, ως αποτέλεσµα της έντονης 

λαθροϋλοτοµίας. Η τελευταία διαχειριστική µελέτη συντάχθηκε για την 

περίοδο 1971-1975. Σε αυτή έγινε διάκριση του δάσους σε τµήµατα και 
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συστάδες, ετέθη σαφής δασοπονικός σκοπός, καταρτίστηκε πίνακας 

υλοτοµίας κατά συστάδα και προτάθηκαν συγκεκριµένοι δασοκοµικοί 

χειρισµοί. Παρόλα αυτά λόγω έλλειψης προσωπικού και πιστώσεων, δεν 

εφαρµόστηκαν οι προβλεπόµενοι δασοκοµικοί χειρισµοί, µε αποτέλεσµα την 

περαιτέρω ποσοτική και ποιοτική υποβάθµιση του ξυλώδους κεφαλαίου. 

Ιδιωτικό δάσος Γκούρας: ∆εν συντάχθηκε ποτέ διαχειριστική µελέτη. 

Μεγάλο τµήµα του καταστράφηκε στις πυρκαγιές των ετών 1931 και 1945, 

ενώ οι καρπώσεις γίνονταν µε βάση πίνακες υλοτοµίας. Παρόλα αυτά η 

φυσική του αναγέννηση εξελίχθηκε ικανοποιητικά. 

∆ηµόσιο διακατεχόµενο δάσος Λοιµικού: Μέχρι το 1851 διαχειριζόταν 

ενιαία µε το δάσος Σαλονικής. Έκτοτε διαχειρίζεται σαν αυτόνοµο δάσος. Η 

πρώτη διαχειριστική µελέτη συντάχθηκε το 1937. Το 1979 συντάχθηκε 

διαχειριστική µελέτη βάση της οποία στο διάστηµα 1979-1984 απολήφθησαν 

1.400 τόνοι καυσόξυλων και ξύλων θρυµµατισµού ελάτης. Το 1991 έγινε 

πίνακας υλοτοµίας για την αποµάκρυνση των ξερών ατόµων ελάτης από την 

επιδηµία της νέκρωσης. Τελικά η κάρπωση αυτή δεν πραγµατοποιήθηκε 

λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος από τους υλοτόµους.  

∆ηµόσιο διακατεχόµενο δάσος Σαλονίκης: Μέχρι το 1966 διαχειριζόταν 

µε πίνακες υλοτοµίας. Λόγω της µικρής του έκτασης και του γεγονότος ότι 

σηµαντικό τµήµα του κάηκε το 1944, απολήφθησαν µόνο µικρά ποσά ξυλείας 

ελάτης. Η πρώτη διαχειριστική µελέτη συντάχθηκε το 1966. Η τελευταία 

έκθεση συντάχθηκε το 1979 και αφορούσε την πενταετία 1979-1984. Με αυτή 

απολήφθησαν 283 τόνοι καυσόξυλων και ξύλων θρυµµατισµού ελάτης. 

Έκτοτε δεν συντάχθηκε καµία µελέτη ούτε έγιναν καρπώσεις.  

Ελατοδάσος Ε.Ο.Τ. Πάρνηθας: Έχει έκταση 1905 στρ. και εντός αυτού 

βρισκόταν το Σανατόριο Πάρνηθας. Η πρώτη διαχειριστική µελέτη 

συντάχθηκε το 1945. Σκοπός της ήταν η περιποίηση και αξιοποίηση του 

δάσους ώστε να δηµιουργηθεί το κατάλληλο περιβάλλον για την ίαση των 

φυµατικών ασθενών που νοσηλεύονταν στο Σανατόριο. Η έντονη ξήρανση 

των ατόµων ελάτης οδήγησε σε υλοτοµία από την οποία παρήχθησαν 200 

τόνοι καυσόξυλων. Με την ίδρυση του δρυµού εντάχθηκε στον πυρήνα του 

και πλέον διαχειρίζεται ενιαία µε το υπόλοιπο ελατοδάσος. 
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Ελατοδάσος Ο.∆.Ε.Π. Πάρνηθας:  Με την ίδρυση του εθνικού δρυµού, το 

δάσος αυτό απαλλοτριώθηκε υπέρ του δηµοσίου και εντάχθηκε στον πυρήνα 

του. Το 1937 συντάχθηκε διαχειριστική µελέτη από τον δασολόγο κ. Κ. Βόζα, 

αλλά ουδέποτε εφαρµόστηκε στην πράξη, λόγω αδιαφορίας του Ο.∆.Ε.Π. 

∆ηµόσιο ελατοδάσος Αχαρνών και Άνω Λιοσίων: Το δάσος βρισκόταν 

σε ιδιαίτερα άσχηµη κατάσταση από άποψη ποιότητας ξυλώδους κεφαλαίου 

και αναγέννησης, λόγω των λαθροϋλοτοµιών, της υπερβόσκησης και της 

έντονης καυσοξύλευσης. Η πρώτη διαχειριστική µελέτη συντάχθηκε µε την 

ίδρυση του δρυµού για την περίοδο 1961-1971, και χαρακτηρίστηκε ως 

πλήρης και πρωτοποριακή για την εποχή της. Στην µελέτη αυτή 

περιγράφεται µε σαφήνεια η οπισθοδροµική εξέλιξη του ελατοδάσους, ενώ 

προτείνονται συγκεκριµένα µέτρα για την ανάκαµψη του. Όµως οι σκοποί 

της µελέτη επιτεύχθηκαν µόνο σε µικρό ποσοστό. Η ανανέωση του δάσους 

και το ευρύ πρόγραµµα αναδάσωσης δεν πραγµατοποιήθηκαν τελικά. 

Αντίθετα συνεχίστηκε η εξάπλωση της επιδηµίας ξήρανσης της ελάτης, µε 

αποτέλεσµα να παρατηρηθεί µείωση του µέσου ξυλώδους κεφαλαίου. 

Σήµερα έχει πλέον σταµατήσει η οικονοµική εκµετάλλευση της ελάτης για 

την παραγωγή ξυλείας. Η διαχείριση του ελατοδάσους τα τελευταία χρόνια 

περιορίστηκε απλά σε κάποιες εξυγιαντικές υλοτοµίες και αποµάκρυνση των 

κατακείµενων ξερών δέντρων. Παρά τις εκτεταµένες γυµνές επιφάνειες που 

έχουν δηµιουργηθεί από τις πυρκαγιές και τα κρούσµατα νέκρωσης, δεν 

µπόρεσε να υλοποιηθεί κανένα πρόγραµµα αναδάσωσης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 37: Άποψη του ελατοδάσους της Πάρνηθας  
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3.4.2.2 Η διαχείριση του πευκοδάσους 

Κατά το παρελθόν τα δάση χαλεπίου Πεύκης του δρυµού 

χρησιµοποιούνταν για την παραγωγή ρητίνης και ξύλου καθώς και για βοσκή 

οικόσιτων ζώων. Αυτού του είδους η εκµετάλλευση ίσχυε ακόµα και για το 

πευκοδάσος του βασιλικού κτήµατος Τατοΐου, στο οποίο βαρύνουσα σηµασία 

είχαν οι αισθητικοί σκοποί. Μάλιστα µε την υλοτοµία της βλάστησης του 

υπορόφου (πουρνάρια και κουµαριές) του πευκοδάσους, παράγονταν πρώτη 

ύλη για την παραγωγή ξυλανθράκων.  

Σήµερα η οικονοµική σηµασία των πευκοδασών για τη παραγωγή των 

προϊόντων αυτών δεν είναι µεγάλη, αφού αφενός δεν γίνεται πια απόληψη 

ξυλείας, και αφετέρου η παραγωγή ρητίνης και µελιού έχει περιοριστεί 

σηµαντικά.  Ο βασικός διαχειριστικός τους σκοπός είναι πλέον ο αισθητικός 

και αναψυχικός. Τα πευκοδάση του δρυµού διακρίνονται για τη  υψηλή 

αισθητική τους αξία, λόγω της µορφής της κόµης τους, του έντονου 

πράσινου χρώµατος των βελονών και των χρωµατικών αντιθέσεων που 

προσδίδουν στο τοπίο του δρυµού. Σηµαντικός είναι και ο οικολογικός τους 

ρόλος µε την παροχή τροφής και καταφυγίου στην άγρια πανίδα, την 

προστασία του εδάφους και την ρύθµιση της ροής του νερού.  

Το κυριότερο διαχειριστικό µέτρο για τα δάση της χαλεπίου Πεύκης ήταν 

ο καθαρισµός της υπόροφης βλάστησης. Πλατύφυλλα είδη όπως κουµαριές 

και πουρνάρια ευδοκιµούν στον υπόροφο του πευκοδάσους, συµβάλλοντας 

στην συσσώρευση µεγάλων ποσοτήτων εύφλεκτης οργανικής ύλης, ιδιαίτερα 

επικίνδυνης για την έκρηξη πυρκαγιών. Για τον ίδιο λόγο θα ήταν επιθυµητή 

και η ελεγχόµενη βόσκηση στα δάση αυτά, προκειµένου να επιφέρει 

περαιτέρω µειώσει την καύσιµη ύλης. Ιδιαίτερα στις εκτάσεις που έχουν 

υποστεί καθαρισµό, η βόσκηση είναι επιβεβληµένη για να εµποδίσει την εκ 

νέου ανάπτυξη την υπόροφης βλάστησης. 

 

3.4.2.3 Η διαχείριση των αειφύλλων πλατυφύλλων 

Παλαιότερα τα αείφυλλα πλατύφυλλα του δρυµού εκµεταλλεύονταν 

εντατικά, κυρίως για την παραγωγή ξυλανθράκων και για την θέρµανση 

ασβεστοκαµίνων και κατοικιών. Η αριά, η φιλλύρεα και το πουρνάρι δίνουν 

εξαιρετικής ποιότητας κάρβουνο, ιδιαίτερα όταν έχουν διάµετρο µεγαλύτερη 
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από 0,7 cm. Η αποµάκρυνση τους από τα αµιγή δάση και από τον υπόροφο 

των πευκοδασών γινόταν µε αποψιλωτικές υλοτοµίες. Με τις υλοτοµίες 

αυτές αφενός µειωνόταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς στα πευκοδάση, λόγω 

αποµάκρυνσης σηµαντικής ποσότητας εύφλεκτης ύλης, και αφετέρου 

ενισχυόταν η φυσική αναγέννηση της πεύκης, αφού εξέλιπε η ανταγωνιστική 

βλάστηση. 

Μεγάλη ήταν κατά το παρελθόν η σηµασία των αειφύλλων πλατυφύλλων 

και ως βοσκήσιµη ύλη, κυρίως για µικρά ζώα, δηλ. πρόβατα και κατσίκια. 

Όταν η βόσκηση είναι κανονική όχι µόνο δεν υποβαθµίζεται το οικοσύστηµα, 

αλλά αντίθετα αυξάνει η αντοχή του σε πυρκαγιά, λόγω αποµάκρυνσης της 

καύσιµης ύλης. Σε συνθήκες όµως υπερβόσκισης τα φυτά αραιώνουν, σε 

βαθµό που να µην µπορούν πλέον να προστατεύσουν το έδαφος αλλά και να 

προσφέρουν επιπλέον βοσκήσιµη ύλη. Εξαιτίας των συχνών τέτοιων 

φαινοµένων εδώ και χρόνια η βόσκηση έχει απαγορευτεί στο σύνολο σχεδόν 

της Ανατολικής και Νότιας Πάρνηθας, ενώ στη Βόρεια ασκείται εποχιακά. 

Σήµερα, υπό το καθεστώς προστασίας του δρυµού τα αείφυλλα 

πλατύφυλλα σχηµατίζουν πυκνά και πολλές φορές αδιαπέραστα δάση. Η 

διαχείρισή τους περιορίστηκε σε κάποιους µεµονωµένους καθαρισµούς και 

αραιώσεις από το δασαρχείο για λόγους αντιπυρικής προστασίας, σε 

συγκεκριµένες θέσεις που επιλέχθηκαν κατόπιν µελέτης. Τα αείφυλλα 

πλατύφυλλα καίγονται σχετικά εύκολα, δίνοντας φωτιές επιφανείας οι 

οποίες εξαπλώνονται εύκολα και σβήνονται δύσκολα. 

 

3.4.2.4 Τεχνητή εισαγωγή µη ενδηµικών φυτικών ειδών 

Η εισαγωγή φυτικών ειδών σε περιοχές που αυτά δεν προϋπήρχαν είναι 

µια πολύ επικίνδυνη επιλογή όταν δεν συνοδεύεται από ειδική µελέτη, αφού 

µπορεί να δηµιουργήσει σοβαρότατα προβλήµατα στα οικοσυστήµατα των 

περιοχών. Στην Πάρνηθα έχει γίνει περιορισµένη εισαγωγή µη ενδηµικών 

ειδών, κατά διαστήµατα από το 1950 έως το 1986. Κάποια από αυτά µάλιστα 

υπήρχαν παλαιοτέρα στην περιοχή αλλά εξαφανίστηκαν πριν πολλά χρόνια. 

Μαύρη Πεύκη (Pinus nigra): Η µαύρη Πεύκη ήταν το φυτικό είδος που 

χρησιµοποιήθηκε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο για τις εκτεταµένες 

αναδασώσεις που πραγµατοποιήθηκαν στην ζώνη της ελάτης την περίοδο 
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1950 µέχρι 1970. Εισήχθη στο δρυµό για να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα 

διάβρωσης σε ορισµένες βραχώδεις θέσεις, αλλά φυτεύτηκε και κατά µήκος 

του περιφερειακού δρόµου. Αν και δεν ήταν ενδηµικό είδος της Πάρνηθας, 

προσαρµόστηκε αρκετά καλά στις κλιµατεδαφικές συνθήκες της περιοχής. 

Συγκρότησε συµπαγής συστάδες και δεν παρουσίασε προβλήµατα ξήρανσης.  

Όπως συµβαίνει και µε τον άρκευθο, στον υπόροφο του δάσους της 

µαύρης Πεύκης δηµιουργείται ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη της 

ελάτης. Αυτό την καθιστά ιδανική για την δηµιουργία προδάσους προς 

επανεγκατάσταση της ελάτης, σε εδάφη που αυτή δεν αναγεννάται εύκολα. 

Μετά την πλήρη εγκατάσταση της ελάτης, η µαύρη πεύκη αποµακρύνεται µε 

υλοτοµία. Πριν την χρήση της πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι είναι πιο 

εύφλεκτο είδος από τη ελάτη και συνεπώς αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς. 

Ουδέποτε ανέκυψε πρόβληµα επικράτησης της Pinus nigra στην περιοχή, 

αφού όλα αυτά τα χρόνια δεν παρουσίασε καµία φυσική αναγέννηση. 

Τραχεία Πεύκη (Pinus brutia): Εισήχθη στο δρυµό πριν από 50 χρόνια, 

κυρίως σε διάφορες θέσεις στο δάσος Τατοΐου. Προσαρµόστηκε γρήγορα 

στην περιοχή, αναπτύσσεται ικανοποιητικά και αναγεννάτε φυσικά. 

Κουκουναριά (Pinus pinea): Εισήχθη µόνο σε ένα τµήµα του δάσους 

Τατοίου, το οποίο και πήρε κατόπιν το όνοµα του δέντρου (Κουκουναριές). 

∆εν ανταποκρίθηκε στις συνθήκες της περιοχής, αφού δεν αναπτύχθηκε 

ικανοποιητικά και δεν αναγεννήθηκε φυσικά. 

Θαλάσσια Πεύκη (Pinus maritima): Το είδος αυτό φυτεύτηκε στη θέση 

Κιάφα Καµπέρα σε µικρές επιφάνειες. Παρουσίασε σοβαρά προβλήµατα 

θραύσεως και αποκορυφώσεως λόγω των ισχυρών ανέµων και του χιονιού 

και εποµένως κρίθηκε εντελώς ακατάλληλο είδος για την περιοχή. 

Κυπαρίσσι (Cupressus sempervirens και arizonica): Αν και σήµερα 

γνωρίζουµε ότι η χρήση κυπαρισσιού δεν ενδείκνυται για αναδασώσεις στην 

Πάρνηθα, αφού δεν µπορεί εύκολα να ανταποκριθεί στις κλιµατικές και 

εδαφικές συνθήκες της περιοχής, εντούτοις στο παρελθόν χρησιµοποιήθηκε 

ευρέως για αναδασώσεις σε καµένες εκτάσεις του Τατοΐου. 

Το ορθόκλαδο και πλαγιόκλαδο κυπαρίσσι εισήχθη τεχνητώς στο δάσος 

Τατοΐου και στην θέση Αγ. Γεωργίου Κεραµιδίου. Στο δάσος Τατοΐου 

παρουσίασε αρκετά καλή ανάπτυξη και φυσική αναγέννηση. Λόγω 
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αλλεπάλληλων πυρκαγιών, σήµερα έχει αποµείνει µόνο µία λόχµη κατά 

µήκος του ρέµατος του Αγ. Αθανασίου, καθώς και πολλά διάσπαρτα άτοµα. 

Αντίθετα στο Κεραµίδι Πάρνηθας δεν µπόρεσε να προσαρµοστεί τις συνθήκες 

της περιοχής, ενώ υπέστη και πολλές ζηµιές από τα χιόνια. 

Σπάρτο (Spartium junceum): Φυτεύτηκε στις αρχές του 1985 κατά µήκος 

του δρόµου Αγίας Τριάδας – Μόλας. Παρουσίασε άριστη ανάπτυξη και 

συνέβαλε στην αισθητική αναβάθµιση του τοπίου. Μέχρι σήµερα δεν 

παρατηρήθηκε εξάπλωσή του εντός του ελατοδάσους, κάτι που αν συνέβαινε 

πιθανώς να οδηγούσε σε παρεµπόδιση της αναγέννησης της ελάτης και σε 

διατάραξη της ισορροπίας του οικοσυστήµατος. 

Εκτός από τα παραπάνω είδη, φυτεύτηκαν κατά θέσεις ή κατά µήκος 

δρόµων και άλλα µη ενδηµικά είδη, όπως το Pinus peuce στο Τατόι, καθώς 

και ξενικά όπως ο κέδρος (Cedrus livani) στην κεντρική Πάρνηθα, τα οποία 

είχαν µέτρια ανάπτυξη και δεν δηµιούργησαν προβλήµατα στο οικοσύστηµα. 

Πέρα όµως από την µαύρη Πεύκη, που όπως αναφέραµε παραπάνω µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί ως πρόδροµο είδος για την ελάτη, για κανένα άλλο είδος 

δεν ενδείκνυται πλέον η εισαγωγή του στον δρυµό. 

 

3.4.3 ∆ιαχείριση πανίδας   

Η άγρια πανίδα του δρυµού αποτέλεσε ίσως τον πλέον παραγκωνισµένο 

από άποψη προστασίας και διαχείρισης τοµέα. Τα λίγα διαχειριστικά µέτρα 

που υλοποιήθηκαν αφορούσαν κυρίως σε έργα για τη βελτίωση των 

εγκαταστάσεων του εκτροφείου θηραµάτων. Για τα ζωικά είδη που διαβιούν 

στο βουνό, αν και σε πολλές περίπτωσης διαπιστώθηκε η προβληµατική 

εξέλιξη των πληθυσµών τους (είτε σηµαντική µείωση, είτε υπερπληθυσµός), 

δεν εφαρµόστηκε κανένα πρόγραµµα αποκατάστασης. 

 

3.4.3.1 Το εκτροφείο θηραµάτων Πάρνηθας 

Το εκτροφείο θηραµάτων ιδρύθηκε το 1961 στο κεντρικό τµήµα της 

Πάρνηθας και αρχικά καταλάµβανε µια έκταση 2.000 στρεµµάτων. Εκεί 

εκτρέφονταν ελάφια (Cervus elaphus), ενώ ένα διάστηµα φιλοξενούσε 

ζαρκάδια (Capreolus capreolus), τα οποία είχαν εξαφανιστεί από την 

Πάρνηθα, αγριοκάτσικα (Rupicarpa rupicarpa) και αίγαγρους (Capra 
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aegagrus spp. cretica). Σκοπός του είναι η προστασία της πανίδας, αλλά και 

η δυνατότητα εµπλουτισµού του δρυµού και άλλων περιοχών µε σπάνια ή 

κινδυνεύοντα µε εξαφάνιση είδη. 

Σηµαντικό πρόβληµα εξαιτίας του εκτροφείου προέκυψε µε την ακούσια 

διαφυγή στην ευρύτερη περιοχή της Πάρνηθας µη ενδηµικών ειδών, όπως το 

αγριοκάτσικο και ο αίγαγρος (κρι-κρι). Το 1992 λόγω καταστροφής της 

περίφραξης του εκτροφείου από τις έντονες χιονοπτώσεις και την πτώση 

δέντρων, πολλά ζώα εξήλθαν του εκτροφείου και διασκορπίστηκαν στην 

γύρω περιοχή. Έτσι σήµερα συναντάµε αγριοκάτσικα στις πλαγιές από τη 

θέση Κυρά µέχρι τη θέση Αέρα, ενώ αίγαγροι εντοπίστηκαν στις βραχώδεις 

και απόκρηµνες πλαγιές της περιοχής Φλαµπούρι. 

Η λειτουργία του επηρέασε και µε έµµεσο τρόπο την πανίδα της 

περιοχής. Παλαιοτέρα χρησιµοποιήθηκαν δηλητηριασµένα δολώµατα για την 

εξόντωση των θηρευτών που απειλούσαν τα νεαρά εκτρεφόµενα ζώα. Τα 

υπολείµµατα της δηλητηριώδους ουσίας εισήχθησαν στην τροφική αλυσίδα, 

προκαλώντας το θάνατο σε πολλά τρωκτικά, φυτοφάγα και αρπακτικά ζώα. 

Το µεγαλύτερο όµως πρόβληµα προέκυψε από την ίδια την επιλογή του 

σηµείου για την εγκατάσταση του εκτροφείου, η οποία µε βάση τα 

γεωµορφολογικά και χλωριστικά στοιχεία της περιοχής, κρίνεται ως µάλλον 

άστοχη. Πρόκειται για µια έκταση βραχώδη κατά το µεγαλύτερο µέρος της, 

µε έντονο ανάγλυφο και καλυπτόµενη από αραιό αµιγές δάσος ελάτης. Το 

αποτέλεσµα είναι ότι αφενός παρέχει ελάχιστες δυνατότητες φυσικής τροφής 

στα ζώα και αφετέρου δεν µπορεί να καλύψει της φυσιολογικές ανάγκες του 

είδους, αφού το ελάφι απαιτεί ανοιχτούς χώρους, µε ήπιες κλίσεις και 

πλούσια βλάστηση. Παράλληλα, η λειτουργία του στη συγκεκριµένη θέση 

επιτείνει το ήδη σοβαρό πρόβληµα αναγέννησης της ελάτης του δρυµού. 

Για τους λόγους αυτούς σήµερα η έκταση του έχει περιοριστεί στα 600 

στρ. στο καλύτερο τµήµα της περιοχής, µε αυστηρά ελεγχόµενο αριθµό 

ζώων (φιλοξενεί µόνο 15 ελάφια). Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η 

παροχή καλύτερης ποιότητας τροφής στα ζώα, ενώ περιορίζεται η ζηµιά στη 

βλάστηση. Επιπλέον εξοπλίστηκε µε ταΐστρες και πύργους παρατήρησης 

ώστε να αποτελέσει ένα ακόµα αξιοθέατο για τους επισκέπτες του δρυµού 

και να αξιοποιηθεί για τους σκοπούς της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 



3  |  Η  ∆ Ι ΑΧΕ Ι Ρ Ι ΣΗ  ΤΟΥ  Ε .  ∆ .  ΠΑΡΝΗΘΑΣ  

 

 136 

3.4.3.2 Το ελάφι  

Το κόκκινο ελάφι (Cervus elaphus) αποτελεί το κυρίαρχο είδος της 

άγριας πανίδας του δρυµού. Το σηµερινό ελάφι της Πάρνηθας προέκυψε από 

την επιµειξία τριών πληθυσµών διαφορετικής προέλευσης. Κυρίως 

προέρχεται από τον προϋπάρχοντα γηγενή πληθυσµό και από ελάφια που 

µετακινήθηκαν στην Πάρνηθα µετά την καταστροφή από πυρκαγιά του 

δάσους Τατοΐου και τα οποία είχαν εισαχθεί από την ∆ανία το 1906 από την 

τέως βασιλική οικογένεια. Σε αυτά προστέθηκαν και άτοµα που κατά 

καιρούς διέφυγαν από το εκτροφείο της Πάρνηθας και είναι διαφορετικής 

προέλευσης από τα ελάφια του Τατοΐου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το ελάφι ήταν το µοναδικό είδος της πανίδας του δρυµού για το οποίο 

πριν την σύνταξη του διαχειριστικού σχεδίου του 1997 πραγµατοποιήθηκε 

εκτενής µελέτη για την βιολογία του, την οικολογία του, τα χαρακτηριστικά 

του πληθυσµού του και τους βιοτόπους διαβίωσης και αναπαραγωγής του. 

Με τον τρόπο αυτό θα λέγαµε ότι καθορίστηκε µε επάρκεια η παρούσα 

κατάσταση του είδους. Ο τότε πληθυσµός του αριθµούσε 120 άτοµα. 

Ορίστηκε επίσης το ανώτερο επιτρεπτό όριο που θα µπορούσε να αγγίξει ο 

πληθυσµός του χωρίς να επιβαρυνθεί το οικοσύστηµα του δρυµού (Όρια 

Αποδεκτών Αλλαγών), δηλ. τα 210 άτοµα.  

Επισηµάνθηκαν ακόµα οι παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τον 

πληθυσµό (όχληση από επισκέπτες, λαθροθηρία, γεωγραφική αποµόνωση), 

χωρίς όµως να αναφέρονται τα λειτουργικά τους όρια και εποµένως 

Εικ. 38: Οµάδα ελαφιών του είδους Cervus elaphus 
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συγκεκριµένα µέτρα για τον περιορισµό τους. ∆εν ορίστηκε επίσης η ευνοϊκή 

κατάσταση του είδους και ως εκ τούτου δεν προσδιορίστηκε συγκεκριµένος 

αντικειµενικός σκοπός για τη διαχείριση του.  

Αν και µετά το 1994 δεν έγινε καµία σχετική έρευνα, από τις τάσεις 

αύξησης του πληθυσµού, την αναλογία φύλου, το ποσοστό συµµετοχής 

αρσενικών και θηλυκών στην αναπαραγωγή και µε δεδοµένο ότι δεν 

υπάρχουν θηρευτές του στο βουνό, το ∆ασαρχείο Πάρνηθας εκτιµά ότι ο 

σηµερινός πληθυσµός του ελαφιού φθάνει τα 400 - 500 άτοµα περίπου. Ο 

αριθµός αυτός είναι υπερδιπλάσιος από το ανώτερο όριο που έθετε το 

διαχειριστικό σχέδιο. Άµεση συνέπεια είναι η πρόκληση εκτεταµένων 

φθορών στη βλάστηση, όπως η φλοιοφαγία και η αποκοπή των κορυφών 

από νεαρά κωνοφόρα.  

Απειλές: Τα ελάφια αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο αιµοµιξίας και εποµένως 

γενετικής υποβάθµισης. Επειδή η Πάρνηθα είναι γεωγραφικά αποκοµµένη 

από άλλες περιοχές που φιλοξενούν φυσικούς πληθυσµούς ελαφιών, όπως η 

Χαλκιδική και η Ροδόπη, ο πληθυσµός της ζει αποµονωµένος για περίπου 50 

χρόνια. Ακόµα και στο εκτροφείο θηραµάτων η τελευταία εισαγωγή 

αρσενικού ξένης προέλευσης έγινε πριν 35 χρόνια από την Γιουγκοσλαβία. 

 Στον γενετικό εκφυλισµό του είδους συµβάλει και το γεγονός ότι λόγω 

της έντονης ανθρώπινης παρουσίας στον δρυµό (επισκέπτες, οχήµατα, 

υλοτοµίες), πολλά ελάφια αναγκάζονται να καταφύγουν στις πιο 

αποµακρυσµένες θέσεις αναζητώντας ηρεµία. Αντί λοιπόν για τα φυσικά 

λιβάδια που προτιµούν, τα ελάφια συγκεντρώνονται κατά µικρές οµάδες σε 

βαθιά και απόµερα ρέµατα, όπου τρέφονται µε τροφή κατώτερης ποιότητας. 

Παράλληλα, σε αυτές τις οµάδες παρατηρείται έλλειψη αρσενικών ατόµων. 

Το ζευγάρωµα γίνεται λοιπόν µε αρσενικά κατώτερης ποιότητας, 

επηρεάζοντας µε αυτό τον τρόπο την γενετική ποιότητα της επόµενης γενιάς. 

Λόγω της έντονης επισκεψιµότητας του δρυµού ακόµα και κατά τις 

βραδινές ώρες, έχουν αλλοιωθεί σηµαντικά και τα φυσικά αντανακλαστικά 

των ελαφιών, ενώ πολλά από αυτά έχουν εξοικειωθεί µε την ανθρώπινη 

παρουσία και έχουν ηµερέψει. Αυτό τα καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτα απέναντι 

σε κάθε κακόβουλη ενέργεια και ιδιαίτερα στους επίδοξους λαθροκυνηγούς. 
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3.4.3.3 Η αλεπού  

Η αλεπού (Vulpes vulpes) είχε ανέκαθεν έντονη παρουσία στην Πάρνηθα. 

Ιδιαίτερα όµως µετά την ίδρυση του δρυµού ο πληθυσµός της αυξήθηκε 

σηµαντικά. Αυτό οφείλεται κυρίως στην απαγόρευση του κυνηγιού, στην 

εξαφάνιση των φυσικών εχθρών της όπως είναι το τσακάλι και στην αφθονία 

τροφής που παρέχουν τα απορρίµµατα των επισκεπτών και των δεκάδων 

ταβερνών που λειτουργούν στα όρια του δρυµού.  

Το δασαρχείο στην προσπάθεια του να ελέγξει τον πληθυσµό του είδους 

κατέφυγε και στη χρήση δηλητηριασµένων δολωµάτων. Αυτά όµως 

προκάλεσαν σηµαντικότατη οικολογική καταστροφή στο οικοσύστηµα, αφού 

οι δηλητηριώδεις ουσίες εισήλθαν στην τροφική αλυσίδα προκαλώντας των 

θάνατο σε µικρά θηλαστικά και αρπακτικά πουλιά του δρυµού. Αντίθετα η 

αλεπού ευνοήθηκε τελικά αφού εξουδετερώθηκαν οι φυσικοί εχθροί της, 

ενώ η ίδια µαθαίνοντας να αποφεύγει τα δολώµατα συνέχισε να ευηµερεί.  

Η αυξητική αυτή τάση εκτιµάται ότι συνεχίζεται και σήµερα, και µάλιστα 

σε βάρος άλλων µικρών θηλαστικών, τρωκτικών, πουλιών και αµφιβίων, 

ανατρέποντας έτσι την οικολογική ισορροπία του δρυµού. Μια ικανοποιητική 

λύση στο πρόβληµα θα µπορούσε να προσφέρει η επανεµφάνιση των 

φυσικών εχθρών της αλεπούς, µε την εισαγωγή τους από άλλες περιοχές της 

Ελλάδας, αφού βέβαια προηγηθεί αντίστοιχη µελέτη για τις γενικότερες 

επιπτώσεις που θα είχε µια τέτοια ενεργεία. 

 

3.4.3.4 Το τσακάλι  

Μέχρι την δεκαετία του ’60 το τσακάλι (Canis aureus) ήταν αρκετά 

διαδεδοµένο στην Πάρνηθα. Λόγω της ίδρυσης του εκτροφείου, της χρήσης 

δηλητηριασµένων δολωµάτων για τις αλεπούδες και του έντονου κυνηγιού, 

σταδιακά µειώθηκε ο πληθυσµός του, µέχρι που σχεδόν εξαφανίστηκε.  

Σήµερα υπάρχουν µόνο µεµονωµένες αναφορές για την παρουσία του στο 

βουνό, οι οποίες βασίζονται κυρίως σε ίχνη που έχουν εντοπιστεί. ∆εν 

µπορούµε όµως να µιλάµε για κανονικό πληθυσµό, αφού το πιθανότερο είναι 

να πρόκειται για άτοµα της ευρύτερης περιοχής τα οποία κατά καιρούς 

επισκέπτονται την Πάρνηθα για ανεύρεση τροφής. 
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3.4.3.5 Το αγριογούρουνο  

Αγριογούρουνα (Sus scrofa) συναντούσαµε στην Πάρνηθα µέχρι της αρχές 

του προηγούµενου αιώνα. Έκτοτε λόγω των εκτεταµένων ανθρώπινων 

παρεµβάσεων το είδος εξαφανίστηκε. Στα µέσα της δεκαετίας του ’90 έγιναν 

προσπάθειες από το δασαρχείο για την επαναεισαγωγή του είδους, µε τη 

απελευθέρωση 4 νεαρών ζευγαριών στην Αν. Πάρνηθα. Η προσπάθεια αυτή 

τελικά εγκαταλείφθηκε, αφού τα νεαρά αγριογούρουνα δεν εντοπίστηκαν 

ξανά. Προβληµατισµός υπήρξε και για την οµαλή συµβίωση µε τα ελάφια, 

αφού οι πηγές είναι περιορισµένες για τη συντήρηση και των δύο ειδών. 

 

3.4.3.6 Ο λαγός  

Ο λαγός (Lepus europaeus) είχε ανέκαθεν έντονη παρουσία στην 

Πάρνηθα και ιδιαίτερα στις θέσεις ΣΕΓΑΣ, Κυρά, Πετράλωνα, Μόλα και δάσος 

Τατοΐου. Αν και δεν υπήρξε επιστηµονική έρευνα για την εξέλιξη του 

πληθυσµού του είδους, εκτιµάται ότι τα τελευταία χρόνια σηµειώθηκε 

σηµαντική µείωση, λαµβάνοντας υπόψη το παράνοµο κυνήγι και τη µεγάλη 

αύξηση του αριθµού των αλεπούδων, που αποτελούν τον φυσικό του εχθρό. 

Σηµαντικό ρόλο έπαιξε και η αύξηση της λαθροϋλοτοµίας, ακόµα και στον 

πυρήνα του δρυµού, µε αποτέλεσµα την καταστροφή των φυσικών βιοτόπων 

του είδους και την διατάραξη της ανάπτυξης του.  

 

3.4.3.7 Η ορνιθοπανίδα 

Η ίδρυση του εθνικού δρυµού αλλά και των καταφυγίων θηραµάτων του 

Τατοίου, Μήλεσι–Τσαπόχθι, Λοιµικού και Σαλονίκης συνολικής έκτασης 

112.000 στρ., µε το καθεστώς απόλυτης προστασίας που τα διέπει, 

σηµατοδότησαν µια σηµαντική αύξηση στην ορνιθοπανίδα της Πάρνηθας. 

Αντίθετα η διάνοιξη δασικών δρόµων σε περιοχές µε ιδιαίτερα ευαίσθητα 

οικοσυστήµατα και η αύξηση της κυκλοφορίας ανθρώπων και οχηµάτων, 

επηρέασε αρνητικά κυρίως ορισµένα είδη αρπακτικών πουλιών, χωρίς όµως 

να αποδειχθεί τελικά καταστροφική για αυτά. 

Είναι επίσης γεγονός ότι τα διαχειριστικά µέτρα που εφαρµόζονται στη 

βλάστηση (διαµόρφωση βαθµού συγκόµωσης, δοµή και σύνθεση συστάδων) 
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µπορούν να επιδράσουν και στη διαχείριση της άγριας πανίδας, αφού 

επηρεάζούν καθοριστικά τις διατροφικές συνήθειες της, την αναπαραγωγική 

συµπεριφορά και τις θέσεις κυνηγιού και φωλιάσµατος (Παπαγεωργίου, 

1995). Για παράδειγµα η εκτεταµένη αποµάκρυνση ξερών δέντρων στην 

Πάρνηθα, στερεί από πολλά είδη πουλιών θέσεις φωλεοποίησης και 

κουρνιάσµατος. 

Η πέρδικα αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα επιτυχηµένης 

διαχείρισης της ορνιθοπανίδας του δρυµού. Παλαιότερα υπήρχαν µόνο 

κάποιοι µικροί πληθυσµοί ορεινής πέρδικας (Alectoris graeca), κυρίως σε 

αποµακρυσµένες, βραχώδεις θέσεις της βόρειας πλευράς του βουνού. Η 

περαιτέρω µείωση του πληθυσµού του είδους οδήγησε στην εφαρµογή 

προγράµµατος εµπλουτισµού το 1985, οπότε το ∆ασαρχείο Πάρνηθας σε 

συνεργασία µε τον Κυνηγετικό Σύλλογο Αχαρνών απελευθέρωσε 400 νεαρές 

νησιωτικές πέρδικες (Alectoris chucar), πετυχαίνοντας έτσι την αύξηση του 

πληθυσµού, ενώ θεωρείται πλέον πιθανή η διασταύρωση των δύο ειδών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Πάρνηθα είναι επίσης από τις λίγες περιοχές που διατηρείται ακόµα 

ένας σηµαντικό πληθυσµό του είδους της γιδοβυζάστρας (Caprimulgus 

europeus). Οι πληθυσµοί του στο σύνολο του Ελλαδικού χώρου και στην 

Ευρώπη παρουσιάζουν µείωση, λόγω της χρήσης εντοµοκτόνων και της 

καταστροφής των βιοτόπων του. 

Εικ. 39: Alectoris  graeca Εικ. 40: Alectoris chucar  
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Αντίθετα για άλλα, εξαιρετικά σηµαντικά είδη της περιοχής αν και 

διαπιστώθηκε η µείωση του πληθυσµού τους κατά τα τελευταία χρόνια, δεν 

λήφθηκαν µέτρα για την διατήρηση των εναποµεινάντων ατόµων: 

Όρνιο (Gyps fulvus): Έχει επισηµανθεί η παρουσία ατόµων µόνο κατά 

την µεταναστευτική περίοδο, ενώ δεν είναι εξακριβωµένη η ενδεχόµενη 

ύπαρξη αποικιών στην περιοχή. 

Χρυσαετός (Aquila chrysaetos): Η µείωση του πληθυσµού του οφείλεται 

στο κυνήγι, τα δηλητηριασµένα δολώµατα και την καταστροφή των φωλιών 

του. Αναφέρονται πλέον µόνο σποραδικές εµφανίσεις ατόµων του είδους 

αυτού, ενώ είναι αρκετά πιθανό παλαιοτέρα να είχαν δηµιουργήσει και 

φωλιές στα πιο αποµονωµένα και βραχώδη σηµεία του βουνού. 

∆ρυοκολάπτες: Στην περιοχή της Πάρνηθα διαβιούν µικροί πληθυσµοί, 

γεγονός αρκετά παράδοξο αφού στην περιοχή υπάρχουν πάρα πολλά νεκρά 

και ξερά δέντρα, τα οποία αποτελούν ιδανικό καταφύγιο για το είδος αυτό. 

Παράλληλα δεν παρατηρείται τάση αύξησης του υπάρχοντος πληθυσµού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 42: Gyps fulvus  

Εικ. 41: Dendrocopus minor 

Εικ. 44: Aquila chrysaetos  Εικ. 43: Caprimulgus europeus 
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3.4.4 Αναψυχή και Τουρισµός 

Ο µεγάλος φυσικός και αρχαιολογικός της πλούτος, η συνεχής 

επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης στην πρωτεύουσα και η µικρή 

απόσταση της από την Αθήνα, καθιστούν την Πάρνηθα ένα σηµαντικό πόλο 

έλξης και χώρο διαφυγής για χιλιάδες κατοίκους της πόλης των Αθηνών. 

 

3.4.4.1 Ιστορική αναδροµή 

Η ίδρυση και λειτουργία του Σανατορίου της Πάρνηθας την δεκαετία  του 

1920, κυρίως λόγω του πολύ υγιεινού κλίµατος της, προσέλκυσε πολλούς 

ασθενείς και επισκέπτες για την θεραπεία της φυµατίωσης. Περίπου την ίδια 

εποχή οι Αθηναίοι άρχισαν να οργανώνουν εκδροµές και θερινές 

κατασκηνώσεις στο βουνό. Την περίοδο της κατοχής οι κατοχικές αρχές 

απαγόρευσαν την πρόσβαση στην Πάρνηθα, ενώ λίγο αργότερα σταµάτησε 

και η λειτουργία του Σανατορίου.  

Με την ίδρυση του εθνικού δρυµού το 1961 σηµειώθηκε σηµαντική 

βελτίωση στις τουριστικές υποδοµές της περιοχής, µε τη λειτουργία του 

Καζίνο, του ξενοδοχείου «Ξενία» και των καταφυγίων Μπάφι και 

Φλαµπουριού, ενώ ολοκληρώθηκε ο περιφερειακός δρόµος της Πάρνηθας 

και κατασκευάστηκε σηµαντικό τµήµα του οδικού δικτύου του δρυµού. 

Παράλληλα η µεγάλη αύξηση του πληθυσµού της Αθήνας, η άνοδος του 

βιοτικού επιπέδου αλλά και η επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης στην 

πρωτεύουσα που παρατηρήθηκαν τη δεκαετία του ’60, οδήγησαν σε 

σηµαντική αύξηση της ζήτησης για αναψυχή και εποµένως και των 

ηµερήσιων επισκέψεων. Την τάση αυτή διέγνωσε η δασική υπηρεσία και έτσι 

στο πρώτο διαχειριστικό σχέδιο του δρυµού (1962-1971) µεταξύ άλλων 

έθεσε σαν στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας δασική αναψυχή µε 

παράλληλη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.  

Η ραγδαία αύξηση των επισκεπτών συνεχίστηκε και κατά τη δεκαετία του 

’80, γεγονός που προβληµάτισε ιδιαίτερα τη δασική υπηρεσία. Έτσι την 

περίοδο 1982-1986 προχώρησε στη δηµιουργία των κύριων χώρων 

αναψυχής της Μόλας και του Παλαιοχωρίου και των δευτερευόντων της 

Πλατάνας, της Αγ. Τριάδας και του Βιλανίο , καθώς και του Μετοχίου και 

Τατοΐου εκτός του πυρήνα του δρυµού (∆ασαρχείο Πάρνηθας). Στόχος ήταν 
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η συγκέντρωση των επισκεπτών σε συγκεκριµένους χώρους και ο 

περιορισµός της διασποράς τους στην ευρύτερη περιοχή του δρυµού, η 

οποία δεν διέθετε  την απαραίτητη υποδοµή για την φιλοξενία τους.  

Όπως όµως συµβαίνει συχνά σε τέτοιες περιπτώσεις, της δηµιουργίας 

των χώρων αυτών δεν προϋπήρξε έρευνα σχετική µε την χωρική και χρονική 

κατανοµή των επισκεπτών, τις προτιµήσεις και τις απαιτήσεις τους για 

αναψυχή. Με τον τρόπο αυτό θα µπορούσε να σχεδιαστεί πιο 

αποτελεσµατικά η κατασκευή των απαραίτητων υποδοµών και η οργάνωση 

των προσφερόµενων υπηρεσιών, ενώ παράλληλα θα  καθοριζόταν και η 

αντοχή του οικοσυστήµατος σε συγκεκριµένο αριθµό επισκεπτών.  

Το αποτέλεσµα της υπερσυγκέντρωσης των επισκεπτών στις 

συγκεκριµένες θέσεις ήταν γρήγορα να ανακύψουν προβλήµατα όπως 

φθορές και καταστροφές έργων, υπερβολική κυκλοφορία οχηµάτων, 

ηχορύπανση, αύξηση του κινδύνου πυρκαγιάς από το παράνοµα άναµµα 

φωτιάς, φθορές στη βλάστηση και ανεξέλεγκτη ρίψη σκουπιδιών.  

 

3.4.4.2 Η κατάσταση σήµερα 

Οι επενδύσεις στην αναψυχή είναι οι υψηλότερες από οποιονδήποτε άλλο 

τοµέα. Σήµερα υπάρχουν οργανωµένοι χώροι αναψυχής σε όλη την έκταση 

του εθνικού δρυµού καθώς και στο δάσος Φυλής (πηγή Φυλής). Το 2004 

δηµιουργήθηκαν τρεις νέοι χώροι στο δάσος Τατοΐου (Πλάτανος, Κατσιµίδι, 

Μαχούνια). Το µεγαλύτερο αριθµό επισκεπτών συγκεντρώνει ο χώρος 

αναψυχής της Μόλας (86.000 επισκέπτες ετησίως), κάτι που είναι 

αναµενόµενο αφού βρίσκεται δίπλα στον κεντρικό δρόµο, διαθέτει µεγάλο 

λιβάδι µε πηγή και αρκετούς χώρους στάθµευσης. 

Η πρόσβαση στον πυρήνα του δρυµού γίνεται σε ποσοστό 93% µέσω του 

ασφαλτόδροµου Μετόχι - Αγία Τριάδα, ενώ υπάρχει και το τελεφερίκ, το 

οποίο ξεκινά από τη θέση Μετόχι και φτάνει στο ξενοδοχείο Hyatt Regency 

Casino (Mont Parnes), καλύπτοντας µια υψοµετρική διαφορά 1.700 µέτρων. 

Για να φτάσει κανείς στην περιφερειακή ζώνη υπάρχουν άλλες δύο 

οδικές διαδροµές. Η ανατολική ξεκινά από τη Βαρυµπόµπη, περνά από τα 

παλιά ανάκτορα του Τατοΐου, ανηφορίζει µέχρι το διάσελο του Κατσιµιδίου 

και κατηφορίζει προς τον Άγιο Μερκούριο. Η δρόµος διασχίζει περιοχές 
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εξαιρετικής οµορφιάς µε αιωνόβια πεύκα και κισσούς. Η δυτική διαδροµή 

ξεκινά από τη Φυλή και περνάει διαδοχικά κοντά από τη Μονή Κλειστών, τις 

ορθοπλαγιές του Άρµατος, την πηγή της Αγίας Παρασκευής και το φρούριο 

της Φυλής, κι αφού ανέβει µέχρι τα 800 µ., κατηφορίζει προς τον κάµπο των 

Σκούρτων και τα ∆ερβενοχώρια. ∆ιατρέχει πιο ξερά και άγρια τοπία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Το ∆ασαρχείο Πάρνηθας εκπόνησε έρευνα για τη ζήτηση της δασικής 

αναψυχής µε τη µέθοδο των ερωτηµατολογίων την περίοδο 1992-1993, µε 

σκοπό την εξαγωγή συµπερασµάτων για τον ορθολογικότερο σχεδιασµό της 

Εικ. 46: Το δάσος Τατοΐου 

Εικ. 45: Χώρος αναψυχής στον Πλάτανο 
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αναψυχής. Αντίστοιχη έρευνα πραγµατοποιήθηκε και την περίοδο 2001-

2002. Σύµφωνα µε αυτές: 

- Οι επισκέπτες στον Εθνικό ∆ρυµό Πάρνηθας αυξήθηκαν κατά 66% µέσα σε 

µια δεκαετία (1991-2001). Συγκεκριµένα  από 3.000-5.000 την εβδοµάδα 

(1991-1992), αυξήθηκαν σε 4.700-7.000 την εβδοµάδα (2001-2002). 

- Σε απόλυτο αριθµό, οι επισκέπτες στον εθνικό δρυµό καθαρά για λόγους 

αναψυχής ανέρχονταν σε 403.000, κατά το έτος καταγραφής 2001-2002. 

- Περίπου οι µισές από τις επισκέψεις πραγµατοποιούνται τις Κυριακές.  

- Ο µεγαλύτερο αριθµός παρατηρείται τους µήνες Ιούλιο, Αύγουστο και 

Σεπτέµβριο, µε 40.000 ως 60.000 επισκέψεις για κάθε µήνα. Τους 

υπόλοιπους µήνες κυµαίνονται γύρω στις 10.000 επισκέψεις µηνιαίως.  

- Ο αριθµός  των επισκεπτών του Καζίνο της Πάρνηθας φτάνει τους 600 κάθε 

ηµέρα, εκτός Τετάρτης που το Καζίνο δεν λειτουργεί. 

- Οι 86% των επισκεπτών επισκέπτονται συστηµατικά τον δρυµό.  

- Συνήθως η επίσκεψη στο δρυµό διαρκεί λίγες ώρες (89%) και σπανιότερα 

περισσότερο από µια µέρα µε διανυκτέρευση (6%). 

- Το 59% των επισκεπτών ανήκουν στην νεαρή προς µέση ηλικία (26-45 

χρονών), ακολουθούν οι µεσήλικες (46-55 χρονών) µε ποσοστό 16% και οι 

πολύ νέοι (15-25 χρονών) µε ποσοστό 13%. 

- Σχετικά µε τις δραστηριότητες που προτιµούν οι επισκέπτες, το 98% 

ενδιαφέρεται για την παρατήρηση της φύσης, το 56% για να γευµατίσει στο 

ύπαιθρο, το 52% για την πεζοπορία και το 29% για την φωτογράφηση. Η 

πεζοπορία και η φωτογράφηση φαίνεται να ελκύουν τις νεαρότερες ηλικίες. 

- Το 79% των επισκεπτών γνωρίζει  ότι δεν επιτρέπεται το άναµµα φωτιάς, 

ενώ το 70% ότι απαγορεύεται η συλλογή φυτών. Μόλις το 42% γνωρίζει τους 

περιορισµούς για την ρύπανση, το 39% τις απαγορεύσεις για το κυνήγι και το 

4% τους κανονισµούς για την κατασκήνωση. 

- Το 64% των επισκεπτών προτιµούν τους οργανωµένους χώρους αναψυχής 

και κυρίως της Μόλας και της Αγίας Τριάδας.  

- Η Πάρνηθα προτιµάται κυρίως για τις ευεργετικές ιδιότητες του δάσους και 

του τοπίου της (31%) και λόγω της µικρής απόστασης από την Αθήνα (11%). 

- Ως κυριότερα προβλήµατα του δρυµού αναφέρονται η ρίψη σκουπιδιών 

(87%), οι εγκαταστάσεις και η υπερβολική κυκλοφορία οχηµάτων.  
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- Στις ελλείψεις του δρυµού οι επισκέπτες επισήµαναν την ανάγκη για 

περισσότερο προσωπικό (51%), κάδους απορριµµάτων (41%), πινακίδες 

σήµανσης και ενηµέρωσης (39%), παροχή ευκολιών και βελτίωση του οδικού 

δικτύου (35% το καθένα). 

- Το 57% των επισκεπτών θα ήταν πρόθυµο να πληρώσει ένα µικρό εισιτήριο 

εισόδου στο δρυµό, προκειµένου να βελτιωθούν οι  παρεχόµενες υπηρεσίες. 

 

3.4.4.3 Αναψυχικές δραστηριότητες στην Πάρνηθα 

Ο Εθνικός ∆ρυµός της Πάρνηθας προσφέρει πλέον µια µεγάλη ποικιλία 

δραστηριοτήτων, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα προτιµήσεων και 

ενδιαφερόντων των εκδροµέων και επισκεπτών.  

Ορεινή πεζοπορία – Αναβάσεις: Αποτελεί την πιο δηµοφιλή αναψυχική 

δραστηριότητα. Υπάρχουν πολλές και εξαιρετικής φυσικής οµορφιάς 

διαδροµές, µέσω ενός πυκνού δικτύου µονοπατιών, τα οποία ξεκινούν είτε 

από τις πολλές εισόδους του βουνού, είτε µέσα από τον ορεινό όγκο και 

εξαπλώνονται προς διάφορες κατευθύνσεις. Οι πεζοπορικές διαδροµές της 

Πάρνηθας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: η πρώτη έχει ως αντικείµενο τη 

δασική αναψυχή  και η δεύτερη τις πολιτιστικές αναζητήσεις (εξωκλήσια, 

µοναστήρια, οχυρά).  

Αναβάσεις µπορούν να γίνουν σε όλο τον ορεινό όγκο, εκτός από τις 

κορυφές Καραβόλα, Λαγός, Αέρας και Ορνιό, όπου βρίσκονται οι 

εγκαταστάσεις του στρατού, του Ο.Τ.Ε και των ΡΤ σταθµών. Τα περισσότερα 

µονοπάτια διατηρούνται σε καλή κατάσταση και φέρουν ειδικά σηµάδια και 

κατατοπιστικές πινακίδες για τη κατεύθυνση και τις ώρες πορείας.  

Αναρρίχηση: Η Πάρνηθα κατέχει κυρίαρχο ρόλο στην ορειβατική 

δραστηριότητα της χώρας µας, αφού τα ασβεστολιθικά της βράχια 

αποτελούν εξαιρετικά αναρριχητικά πεδία. Υπάρχου πολλές περιοχές που 

χρησιµοποιούνται από ορειβάτες και απλούς αναρριχητές για αναρρίχηση 

και εξάσκηση σε βράχο. Οι σηµαντικότερες είναι το Άρµα, το Φλαµπούρι και 

η Πέτρα Βαρυµπόµπης. Εκεί λειτουργούν και αναρριχητικές σχολές βράχου 

του Ε.Ο.Σ. Αθηνών και άλλων συλλόγων. Άλλες περιοχές κατάλληλες για 

αναρρίχηση είναι το Μεγάλο Αρµένι, η Αλογόπετρα, η Πέτρα Εβραίου και ο 

Βράχος Θεοδώρας. 
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Ορεινή ποδηλασία: Στον πυρήνα και στην περιφερειακή ζώνη του 

δρυµού έχει δηµιουργηθεί πυκνό δίκτυο ποδηλατοδρόµων. Οι σπουδαιότερες 

διαδροµές είναι η κυκλική διαδροµή στην περιοχή Κιθάρα, στο Τατόι και η 

διαδροµή Μετόχι – Αγ. Γεώργιος – Ταµίλθι. Κορυφαίο γεγονός ήταν η 

διεξαγωγή του αθλήµατος του Mountain Bike στα πλαίσια των Ολυµπιακών 

Αγώνων του 2004, στην περιοχή δυτικά από το Μετόχι. 

Άλλες δραστηριότητες: Παρατήρηση ορνιθοπανίδας. 

Φωτογράφηση στοιχείων της φύσης. 

Κατάβαση του φαραγγιού της Γκούρας (canyoning).  

Αιωροπτερισµός από τη µόνιµη εξέδρα απογείωσης που έχει κατασκευαστεί 

στο τέλος του ασφαλτόδροµου που οδηγεί στην Αγ. Τριάδα. 

Αγώνας δρόµου που διεξάγεται κάθε Φθινόπωρο από το 1983. 

 

3.4.5 Ερµηνεία περιβάλλοντος – Περιβαλλοντική εκπαίδευση 

Πρόκειται για ένα τοµέα της διαχείρισης του εθνικού δρυµού της 

Πάρνηθας µε εξέχουσα σηµασία. Με τον όρο ερµηνεία περιβάλλοντος 

εννοούµε την ενηµέρωση και πληροφόρηση του κοινού σε περιβαλλοντικά 

θέµατα µε τρόπο απτό και εκλαϊκευµένο. Μέσω της διαδικασίας αυτής το 

κοινό κατανοεί τους µηχανισµούς λειτουργίας του περιβάλλοντος και 

συνειδητοποιεί την ανάγκη για αρµονική συµβίωση µε τη φύση, µε 

αποτέλεσµα την ευαισθητοποίησή του σε περιβαλλοντικά θέµατα, το 

σεβασµό του προς την φύση και εποµένως τη ενεργό συµµετοχή του στην 

προστασίας της. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποσκοπεί στη βαθύτερη 

γνώση των οικολογικών φαινοµένων.  

Στην περίπτωση της Πάρνηθας διαπιστώνουµε ότι συχνά η ερµηνεία του 

περιβάλλοντος και η περιβαλλοντική εκπαίδευση συνδυάσθηκαν µε τη 

δασική αναψυχή, αφού στόχος του δασαρχείου ήταν αυτές οι διαδικασίες να 

υλοποιηθούν µέσα από δραστηριότητες αναψυχικού χαρακτήρα. Για το λόγο 

αυτό πραγµατοποιούνται ξεναγήσεις σχολείων και άλλων οµάδων 

επισκεπτών µέσω των πιο χαρακτηριστικών και όµορφων διαδροµών του 

δρυµού. Κάθε χρόνο προσλαµβάνονται δύο εποχιακοί Επιµελητές – Ξεναγοί 

εθνικών δρυµών. Οι ξεναγήσεις περιλαµβάνουν περπάτηµα σε µονοπάτια, 

ενώ παράλληλα αναπτύσσονται οι ιδιαίτερες οικολογικές και αισθητικές 
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αξίες του δρυµού. Στους ξεναγούµενους παρέχεται ενηµερωτικό υλικό που 

αφορά στη χλωρίδα, πανίδα και αναψυχή του δρυµού. Η ξενάγηση 

ολοκληρώνεται µε την συµπλήρωση ερωτηµατολογίων που περιλαµβάνουν 

θέµατα σχετικά µε τον Εθνικό ∆ρυµό Πάρνηθας.  

Το σηµαντικότερο έργο στον τοµέα αυτό είναι η δηµιουργία του Κέντρου 

Υποδοχής και Ενηµέρωσης Επισκεπτών στην Αγία Τριάδα, στον πυρήνα του 

δρυµού. Στον περιβάλλοντα χώρο θα λειτουργήσει βοτανικός κήπος µε τα 

πλέον σπάνια και αντιπροσωπευτικά είδη της περιοχής. Σκοπός του κέντρου 

είναι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κοινού και η ενηµέρωση του 

για τις αξίες του δρυµού. 

Η ζήτηση για τα προγράµµατα ξενάγησης είναι πολύ υψηλή. Από το 2001 

έως το 2005 ξεναγήθηκαν στον δρυµό συνολικά 159 οµάδες, ενώ ο αριθµός 

των ξεναγούµενων ξεπέρασε τις 6.000. Συγκεκριµένα: 

Έτος Αριθµός οµάδων Αριθµός ξεναγούµενων 

2001 26  1.468 

2002 10 414 

2003 24  1.257 

2004 78  2.005 

2005 21  1.211 

ΣΥΝΟΛΟ 159  6.355 

Πίνακας 15: Αριθµός ξεναγούµενων επισκεπτών στον Ε. ∆. Πάρνηθας (2001-2005). 
                                                                                      (Πηγή: ∆ασαρχείο Πάρνηθας) 

 

3.4.6 Οι Ζώνες Προστασίας 

Οι επιµέρους εκτάσεις ενός εθνικού δρυµού διαφέρουν ως προς την αξία 

τους, την σπουδαιότητα και ευαισθησία των οικοσυστηµάτων τους και τον 

βαθµό πίεσης που δέχονται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Αντίστοιχος 

µε τα παραπάνω είναι και ο βαθµός προστασίας που απαιτείται για κάθε µία 

από τις περιοχές (ζώνες) αυτές. 

Στην περίπτωση της Πάρνηθας, η διάκριση των ζωνών προστασίας 

βασίζεται σε προσεκτική εκτίµηση των αξιών, αναγκών και προβληµάτων 

της κάθε περιοχής και έχουν ως σκοπό την προστασία, διατήρηση και 

ανάπτυξη των φυσικών πόρων της περιοχής αυτής (∆ασαρχείο Πάρνηθας).  
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3.4.6.1 Καθορισµός των Ζωνών Προστασίας 

Ο προσδιορισµός και οριοθέτηση των ζωνών βασίστηκε στον «Κανονισµό 

Λειτουργίας» του Εθνικού ∆ρυµού Πάρνηθας, µε γνώµονα το βαθµό χρήσης 

και την οικολογική αξία της κάθε περιοχής.  Για κάθε ζώνη πρέπει να 

ορίζονται µε σαφήνεια οι επιτρεπόµενες χρήσεις και δραστηριότητες, να έχει 

εύκολα αναγνωρίσιµα όρια, συγκεκριµένους στόχους και να είναι εύκολα 

κατανοητός ο σκοπός της διαχείρισής της (∆ασαρχείο Πάρνηθας). Του 

καθορισµού των ορίων κάθε ζώνης πρέπει να προηγηθεί ενηµέρωση των 

ιδιωτών που έχουν οικονοµικά συµφέροντα εντός του δρυµού (γεωργοί, 

κτηνοτρόφοι, µελισσοτρόφοι κ.α.) καθώς και των τοπικών Ο.Τ.Α., ώστε να 

αποφευχθούν εξ’ αρχής διαφωνίες και αντιδράσεις που θα δυσχεράνουν την 

εφαρµογή του έργου. Λαµβάνοντας υπ’ όψη τα παραπάνω και µε βάση τα 

άρθρα 17 και 21 του Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», για 

τον Ε. ∆. της Πάρνηθας καθορίστηκαν οι ακόλουθες ζώνες προστασίας: 

ΖΩΝΗ Ι: Προστασία της φύσης και επιστηµονική ερευνά. 

ΖΩΝΗ ΙΙ: Προστασία των φυσικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών µε 

περιορισµένη ανθρώπινη χρήση. 

ΖΩΝΗ ΙΙΙ: Ανθρώπινη χρήση µε µέριµνα διατήρησης των φυσικών και 

πολιτιστικών αξιών. 

ΖΩΝΗ IV: Ανθρώπινες δραστηριότητες. 

ΖΩΝΗ V: Ευρύτερη ρυθµιστική ζώνη. 

 

3.4.6.2 Οι Ζώνες Προστασίας του Εθνικού ∆ρυµού Πάρνηθας 

Ακολουθεί αναλυτικότερη αναφορά στις ζώνες του Ε. ∆. Πάρνηθας, µε τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, τις περιοχές που εντάσσονται σε αυτές και 

τις ενέργειες που επιτρέπονται και απαγορεύονται σε κάθε µία (βλ. και 

Παράρτηµα Χαρτών: Χάρτης Ζωνών Προστασίας Πάρνηθας). 

ΖΩΝΗ Ι: Προστασία της φύσης και επιστηµονική ερευνά. 

Περιλαµβάνονται εκτάσεις µε ευαίσθητα οικοσυστήµατα και ιδιαίτερες 

οικολογικές και επιστηµονικές αξίες, στις οποίες η ανθρώπινη 

δραστηριότητα είναι ελάχιστη έως ανύπαρκτη 
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Περιοχές: Εντάσσονται οι περιοχές Λοιµικού και Σαλονίκης της ∆. Πάρνηθας, 

καθώς και οι περιοχές Μνήµα, Βρουόλι, ∆ρίζα, Κιθάρα, Ξεροβούνι και 

Γκούρα της Αν. Πάρνηθας. 

∆ιαχειριστικός σκοπός: Η προστασία από τις πυρκαγιές, την λαθροϋλοτοµία 

και άλλες ανθρώπινες παρεµβάσεις, δίνοντας παράλληλα απόλυτη 

προτεραιότητα στην οικολογική ισορροπία. 

Επιτρεπόµενες χρήσεις και ενέργειες: Επιστηµονικές παρατηρήσεις και 

έρευνες κατόπιν ειδικής άδειας του φορέα διαχείρισης του δρυµού. 

∆ιέλευση ορειβατών κατά άτοµο ή ολιγοµελής οµάδες κατόπιν ειδικής άδειας 

του φορέα του δρυµού. 

Απαγορευµένες χρήσεις και ενέργειες:  

Η είσοδος οποιουδήποτε ατόµου χωρίς ειδικά άδεια του φορέα διαχείρισης. 

Κάθε ανθρώπινη επέµβαση ακόµα και µετά από καταστροφές (επιδηµίες, 

πυρκαγιές κ.τ.λ.). 

Κάθε εκµετάλλευση των φυσικών πόρων (γεωργία, κτηνοτροφία, εξόρυξη 

ορυκτών κ.τ.λ.). 

Η παραµονή κατά τη νύχτα χωρίς ειδική άδεια. 

Η διέλευση τροχοφόρων, εκτός των υπηρεσιακών οχηµάτων του φορέα. 

Κάθε φθορά της βλάστησης (κοπή δέντρων, κλαδιών και λουλουδιών, η 

συλλογή φυτών κ.τ.λ.)  

ΖΩΝΗ ΙΙ: Προστασία των φυσικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών µε 

περιορισµένη ανθρώπινη χρήση. 

Περιλαµβάνονται εκτάσεις µε αντιπροσωπευτικά δείγµατα φυσικών ή 

πολιτιστικών χαρακτηριστικών, η διατήρηση των οποίων είναι σηµαντική για 

την εξασφάλιση της υπόστασης των αξιών του δρυµού. 

Περιοχές: Το φαράγγι του Κελάδωνα, το τµήµα του ελατοδάσους που δεν 

συµπεριλήφθηκε στις ζώνες Ι και ΙΙΙ, τα πευκοδάση της Ν∆ Πάρνηθας και το 

µέρος του δάσους Τατοΐου που δεν περιλαµβάνεται στις ζώνες Ι και ΙΙΙ. 

∆ιαχειριστικός σκοπός: Η διατήρηση της φυσικής ισορροπίας από έντονες 

διαταραχές, µε παράλληλη λήψη των απαραίτητων µέτρων για την 

εξασφάλιση της υπόστασης και των αξιών του δρυµού. 
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Επιτρεπόµενες χρήσεις και ενέργειες:  

∆ασοκοµικοί χειρισµοί για την αντιµετώπιση των πυρκαγιών και επιδηµιών 

των δασών (καθαρισµοί, υποβοήθηση αναγέννησης ελάτης, βελτίωση 

βιοτόπων άγριας πανίδας) . 

Πεζοπορία και αναρρίχηση. 

Επισκέψεις και εκδηλώσεις στα ερηµοκλήσια. 

Συντήρηση και σήµανση µονοπατιών. 

Κατασκευή παρατηρητηρίων άγριας πανίδας. 

Ελεγχόµενη κυκλοφορία οχηµάτων. 

Μελισσοτροφία κατόπιν άδειας του φορέα διαχείρισης. 

Απαγορευµένες χρήσεις και ενέργειες:  

Ενάσκηση γεωργίας, κτηνοτροφίας και ρητινοσυλλογής. 

Η κατασκήνωση. 

Η κυκλοφορία οχηµάτων κατά τις νυχτερινές ώρες. 

Η διάνοιξη νέων µονοπατιών και δρόµων αντιπυρικής προστασίας χωρίς την 

έγκριση ειδικής επιστηµονικής επιτροπής.  

Η παραµονή κατά τις νυχτερινές ώρες χωρίς άδεια του φορέα διαχείρισης. 

Γενικά κάθε φθορά της βλάστησης (κοπή δέντρων, κλαδιών και λουλουδιών, 

η συλλογή φυτών κ.τ.λ.)  

ΖΩΝΗ ΙΙΙ: Ανθρώπινη χρήση µε µέριµνα διατήρησης των φυσικών και 

πολιτιστικών αξιών. 

Περιλαµβάνονται περιοχές στις οποίες ασκούνται διάφορες παραδοσιακές 

δραστηριότητες (γεωργία, δασοπονία, κτηνοτροφία, δασική αναψυχή κ.α.), 

για τις οποίες όµως τίθενται σαφείς περιορισµοί ώστε να προστατεύονται οι 

αξίες και ο χαρακτήρας του δρυµού.  

Περιοχές: Εντάσσονται οι οργανωµένοι χώροι αναψυχής του πυρήνα του 

δρυµού, οι περιοχές του δάσους Τατοΐου κατά µήκος του άξονα του δρόµου 

Βαρυµπόµπη – Αγ. Μερκούριος που προσφέρονται για την ανάπτυξη νέων 

χώρων αναψυχής, όλες οι γεωργικά καλλιεργούµενες εκτάσεις και τα 

πευκοδάση που δεν περιελήφθησαν στις Ζώνες Ι και ΙΙ. 

Η ζώνη ΙΙΙ χωρίζεται σε τρεις υποζώνες. 
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���� ΥΠΟΖΩΝΗ ΙΙΙ Α: 

Επιτρεπόµενες χρήσεις και ενέργειες: 

∆ασοπονία χαλαρής µορφής, όπως και στη Ζώνη ΙΙ. 

Αναψυχή όπως και στη Ζώνη ΙΙ. 

Απαγορευµένες χρήσεις και ενέργειες: 

Η εντατικοποίηση της δασοπονίας (µε υλοτοµίες, διάνοιξη δρόµων κ.τ.λ.). 

Η ανέγερση παντός κτίσµατος πλην πυροφυλακίων. 

Η δηµιουργία οργανωµένων χώρων αναψυχής. 

���� ΥΠΟΖΩΝΗ ΙΙΙ Β: 

Επιτρεπόµενες χρήσεις και ενέργειες: 

Ενάσκηση γεωργίας. 

∆ασοπονία όπως και στη Ζώνη ΙΙ. 

Αναψυχή. 

Απαγορευµένες χρήσεις και ενέργειες: 

Η εντατικοποίηση γεωργίας και δασοπονίας.  

Η ανέγερση κτισµάτων πλην πυροφυλακίων και γεωργικών αποθηκών. 

���� ΥΠΟΖΩΝΗ ΙΙΙ Γ: 

Επιτρεπόµενες χρήσεις και ενέργειες: 

Ενάσκηση γεωργίας και κτηνοτροφίας. 

∆ασοπονία (καθαρισµοί και αραιώσεις δασών για αντιπυρικούς σκοπούς). 

Υλοτοµίες για κάλυψη ατοµικών αναγκών σε καυσόξυλα. 

Ρητινοσυλλογή, Μελισσοτροφία. 

Αναψυχή. 

Απαγορευµένες χρήσεις και ενέργειες: 

Η εντατικοποίηση της γεωργίας, κτηνοτροφίας και δασοπονίας.  

Η ανέγερση παντός κτίσµατος όπως και στη ζώνη ΙΙΙ Β. 

Η δηµιουργία µόνιµων εγκαταστάσεων σταβλισµένης κτηνοτροφίας. 

���� ΥΠΟΖΩΝΗ ΙΙΙ ∆: 

Επιτρεπόµενες χρήσεις και ενέργειες: 

∆ηµιουργία χώρων οργανωµένης αναψυχής µε σεβασµό στο περιβάλλον. 

∆ασοπονία µε διαχείριση της βλάστησης µόνο για αισθητικούς σκοπούς. 

Απαγορευµένες χρήσεις και ενέργειες: 

Η ενάσκηση γεωργίας, κτηνοτροφίας.  
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Η εντατικοποίηση της δασοπονίας. 

Η ανέγερση κτισµάτων. 

ΖΩΝΗ IV: Ανθρώπινες δραστηριότητες. 

Περιλαµβάνονται οι υφιστάµενες εγκαταστάσεις του δρυµού (οι 

στρατιωτικές µονάδες, οι εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών, τα πάρκα 

ραδιοτηλεοπτικών κεραιών, το συγκρότηµα του Καζίνο, οι εγκαταστάσεις 

του ΣΕΓΑΣ, το Παλαιοχώρι, οι εγκαταστάσεις της διοίκησης - διαχείρισης του 

δρυµού και της εξυπηρέτησης επισκεπτών), µαζί µε την ευρύτερη περιοχή 

που επηρεάζεται από την λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών. 

Πάγιος στόχος του δασαρχείου είναι η αποµάκρυνση από τον πυρήνα του 

Ε. ∆. Πάρνηθας τουλάχιστον των εγκαταστάσεων που δεν σχετίζονται µε 

τους αµυντικούς σκοπούς της χώρας και η αξιοποίηση της κτιριακής τους 

υποδοµής για  την εξυπηρέτηση των σκοπών κήρυξης του δρυµού. 

Επιτρεπόµενες χρήσεις και ενέργειες: 

Η λειτουργία των εγκαταστάσεων του στρατού και του Ο.Τ.Ε. στο Ορνιό. 

Η λειτουργία του συγκροτήµατος του Καζίνο Πάρνηθας. 

Η λειτουργία των κεραιών εκποµπής Ρ/Τ σταθµών. 

Η λειτουργία των εγκαταστάσεων του ΣΕΓΑΣ για µαθητικές εκδηλώσεις. 

Η λειτουργία του εκτροφείου αγρίων ζώων Πάρνηθας. 

Η ανακαίνιση των κτηρίων του δασαρχείου που βρίσκονται στο δρυµό. 

Απαγορευµένες χρήσεις και ενέργειες: 

Οποιαδήποτε επέκταση των υπαρχόντων εγκαταστάσεων. 

Η κατασκευή παντός νέου κτηρίου. 

Η λειτουργία αναψυκτηρίου ή ταβέρνας. 

Η ανέγερση νέων κεραιών εκποµπής Ρ/Τ σταθµών. 

-Η κατασκήνωση 

 

ΖΩΝΗ V: Ευρύτερη ρυθµιστική ζώνη. 

Περιλαµβάνει τις ευρύτερες εκτάσεις που περιβάλλουν τον Εθνικό ∆ρυµό 

Πάρνηθας. Η χρήση των εκτάσεων αυτών δεν επηρεάζει την διαχείριση του 

δρυµού, γι’ αυτό και δεν γίνεται εκτενέστερη αναφορά. 
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3.4.6.3 Ανεπιθύµητες δραστηριότητες για όλες τις Ζώνες Προστασίας 

Υπάρχουν δραστηριότητες που κρίνονται ως ανεπιθύµητες γενικά για 

όλες τις ζώνες. Ενδεικτικά κάποιες από αυτές είναι:  

Το άναµµα φωτιάς από την 1η  Μαΐου µέχρι την 31η Οκτωβρίου. 

Η συλλογή και µεταφορά φυτοχώµατος. 

Κάθε φθορά της βλάστησης χωρίς την άδεια του φορέα διαχείρισης 

Η ρύπανση του χώρου γενικά. 

Η κυκλοφορία κάθε είδους τροχοφόρου στους δρόµους όπου υπάρχουν 

εµπόδια και απαγορευτικά σήµατα. 

Η χρησιµοποίηση του δικτύου των δρόµων για κάθε είδους δοκιµές και 

αγώνες αυτοκινήτων ή δικύκλων, καθώς και η ανάπτυξη υπερβολικής 

ταχύτητας και εκκωφαντικών θορύβων σε όλους τους δρόµους. 

Το κυνήγι και η σύλληψη παντός ζώου µε οποιονδήποτε µέσο.  

Οι διαφηµιστικές πινακίδες. 

Η διακίνηση καντινών και µικροπωλητών. 

Η συλλογή αυγών, νεογνών και φωλεών της άγριας πανίδας. 

Η κατασκευή παντός είδους κτηρίων πλέον των αναγκαίων για την 

πυροπροστασία και τη στέγαση των υπηρεσιών διοίκησης του δρυµού.  

Η διενέργεια γεωτρήσεων προς ανεύρεση νερού για γεωργική και άλλη 

χρήση, εκτός των ευρέως αγροτικών εκτάσεων που επιτρέπεται µια 

γεώτρηση για κάθε 100 στρ. γεωργικής έκτασης. 

Η διενέργεια µεταλλευτικών ερευνών. 

Η δέσµευση των πηγών του δρυµού. 

Η λειτουργία και η εξόρυξη παντός ορυκτού. 

Η βιοµηχανική και βιοτεχνική δραστηριότητα. 

Η παραχώρηση δασών και δασικών εκτάσεων για οποιοδήποτε σκοπό. 

Η διάνοιξη νέων δρόµων και η βελτίωση των υπαρχόντων, χωρίς έγκριση 

του επιστηµονικού συµβουλίου της διαχείρισης του δρυµού. 

Η εγκατάσταση και λειτουργία οργανωµένων (Χ.Υ.Τ.Α.) ή χώρων απόρριψης 

πάσης φύσεως αποβλήτων και απορριµµάτων. 

Η απόρριψη µπαζών και βιοµηχανικών αποβλήτων. 

Η εγκατάσταση νέων κεραιών Ρ/Τ σταθµών. 

Η κατασκήνωση. 
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3.5 ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ∆ΡΥΜΟΥ 

3.5.1 Οικιστικές πιέσεις και αστικοποίηση  

Ήδη από την δεκαετία του 1950 µε την γιγάντωση της πόλης των Αθηνών 

ξεκίνησαν και οι πρώτες σηµαντικές προσπάθειες οικιστικής εισβολής στην 

περιοχή της Πάρνηθας, απειλώντας µε τον τρόπο αυτό την ισορροπία του 

µοναδικού οικοσυστήµατος του βουνού.  

Είχε προηγηθεί η δηµιουργία του προσφυγικού οικισµού του Κρυονερίου 

µετά το 1926 σε ένα τµήµα 2.000 στρέµ. του κτήµατος Τατοΐου, σε οικόπεδα 

και χωράφια που διατέθηκαν σε µικρασιάτες πρόσφυγες. Ακολούθησε η 

ίδρυση διαφόρων οικισµών εξοχικής κατοικίας σε ιδιωτικά δάση, όπως ο 

οικισµός της Βαρυµπόµπης το 1940 και οι Θρακοµακεδόνες το 1952. 

Στην προσπάθεια για την προστασία της Πάρνηθας από τον συνεχώς 

διογκούµενο κίνδυνο της οικοπεδοποίησης, η δασική υπηρεσία συνέταξε 

διαχειριστική µελέτη η οποία ανεδείκνυε την µεγάλη οικολογική αξία της 

περιοχής και το 1961 µε το Β.∆. 644/61 η Πάρνηθα κηρύχθηκε σε εθνικό 

δρυµό. Επίσης το 1972, το δασαρχείο Πάρνηθας κατασκεύασε περίφραξη 

µήκους 22 χλµ. από τα όρια του δάσους Τατοΐου µέχρι τον οικισµό Ρέβι, 

σώζοντας έτσι τις νότιες πλαγιές του βουνού από την παράνοµη 

οικοπεδοποίηση (∆ασαρχείο Πάρνηθας). 

 Η πλέον καθοριστική όµως κίνηση για την αναχαίτιση των παράνοµων 

οικοπεδοποιήσεων έγινε µε το Σύνταγµα του 1975, το οποίο µε το άρθρο 

111, παρ. 3 απαγόρευσε κάθε αλλαγή χρήσης των δασών και των δασικών 

εκτάσεων για οικιστικούς σκοπούς, σταµατώντας έτσι την νόµιµη κατάτµηση 

και οικοπεδοποίηση εκτάσεων του βουνού. Εξαίρεση αποτελεί η κατάτµηση 

και οικοπεδοποίηση 8.000 στρ. συµπαγούς δάσους χαλεπίου πεύκης στην 

Αγ. Τριάδα για την κατασκευή του οικισµού «Ιπποκράτειος Πολιτεία». Ο 

οικισµός µετά την ολοκλήρωσή του αναµένεται να στεγάσει 20.000 άτοµα.  

Μετά το 1990, µε  την παλιννόστηση µεγάλου αριθµού οµογενών από τον 

Καύκασο και τις δηµοκρατίες της κεντρική Ασίας, παρατηρήθηκε µεγάλη 

οικοδοµική δραστηριότητα στη νότια πλευρά του δρυµού, στα όρια µε το 

∆ήµο Αχαρνών. Εκεί χτίζονται µε την ανοχή της πολιτείας εκατοντάδες 

αυθαίρετα, σχηµατίζοντας µικρούς οικισµούς. Η συγκέντρωση ενός τέτοιου 
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µεγάλου πληθυσµού σε περιοχές που γειτνιάζουν µε εύφλεκτα πευκοδάση, 

αυξάνει σηµαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς από αµέλεια. 

Πέρα από τα παραπάνω, έντονες οικιστικές πιέσεις εκδηλώνονται στην 

περιφερειακή ζώνη του δρυµού, κυρίως σε «αµφισβητούµενες» περιοχές που 

γειτνιάζουν µε εκτάσεις εντός σχεδίου πόλεως, σύµφωνα µε τον δασάρχη 

Πάρνηθας κ. Γιώργο Αµοργιαννιώτη. Οι πιέσεις εντοπίζονται στην πλευρά 

της Βαρυµπόµπης, των Θρακοµακεδόνων και της Φυλής, όπου ο ιστός της 

πόλης φθάνει κοντά σε δασικές εκτάσεις. Χαρακτηριστική είναι η τάση 

επέκταση του οικισµού των Θρακοµακεδόνων, τα βόρεια όρια του οποίου 

φθάνουν στο υψόµετρο των 700 µ. στον καθαρά ορεινό όγκο της Πάρνηθας, 

ενώ στην θέση Βίλια Βαρυµπόµπης, στα όρια του πυρήνα του δρυµού, έχει 

δηµιουργηθεί ένας µικρός οικισµός έκτασης 257 στρ., η αποµάκρυνση του 

οποίου κρίνεται πλέον ανέφικτη. Οι αποφάσεις κατεδαφίσεων και τα 

πρόστιµα δεν φαίνεται να αποθαρρύνουν τους καταπατητές, ενώ ο αριθµός 

των υπαλλήλων του δρυµού δεν επαρκεί για την πραγµατοποίηση 

αποτελεσµατικών περιπολιών στις «απειλούµενες» περιοχές.  

Όµως και εντός των ορίων του δρυµού υπάρχει ο κίνδυνος οικιστικών 

παρεµβάσεων, καθώς πολλοί ιδιοκτήτες άγονων και εγκαταλελειµµένων 

αγρών ενδιαφέρονται να τους αξιοποιήσουν οικιστικά. Το πρόβληµα αυτό 

εντοπίζεται κυρίως στην ∆υτική Πάρνηθα. Μέχρι σήµερα η ανέγερση 

κατοικιών έχει αποφευχθεί, κυρίως λόγω έλλειψης της απαραίτητης 

υποδοµής (νερό, ρεύµα, δρόµοι). Εξαίρεση αποτελεί µεµονωµένη περίπτωση 

στην ΝΑ πλευρά του δρυµού, όπου σε γεωργική έκταση εντός των ορίων του 

πυρήνα έχουν ανεγερθεί παράνοµα 12 κατοικίες. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η  περίπτωση παραχώρησης, κατ' εξαίρεση, 

έκτασης 4000 τ.µ. στην ιερά µονή Κοιµήσεως Θεοτόκου στην περιοχή 

Κλειστών του δήµου Φυλής, για την ανακαίνιση παλιών κτηρίων και την 

ανέγερση νέων κτισµάτων. Η έκταση αυτή βρίσκεται µέσα στη ζώνη Α2, 

δηλαδή στην επέκταση του πυρήνα του εθνικού δρυµού της Πάρνηθας.  

 

3.5.2 Προβλήµατα µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς  

Το σηµαντικότερο πρόβληµα στον τοµέα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος 

είναι η ύπαρξη εντός των ορίων του εθνικού δρυµού  εγκαταστάσεων που 
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δεν συνάδουν µε την φυσιογνωµία του και τους σκοπούς του ως 

προστατευόµενη περιοχή. Αυτές είναι οι εγκαταστάσεις του στρατού (µεταξύ 

άλλων και ραντάρ της αεροπορίας), οι ραδιοτηλεοπτικές εγκαταστάσεις, οι 

εγκαταστάσεις του Ο.Τ.Ε. και το Καζίνο Πάρνηθας, που δηµιουργούν 

προβλήµατα στον άξονα Μετόχι-Καζίνο–Ορνιό. Υπολογίζεται ότι περίπου 

2.000 άτοµα έχουν καθηµερινή πρόσβαση στην Πάρνηθα, κυρίως υπάλληλοι 

του καζίνο και στρατιωτικοί που µεταβαίνουν στις εγκαταστάσεις.  

Οι ύπαρξη και λειτουργία των παραπάνω εγκαταστάσεων είναι εκ 

διαµέτρου αντίθετη µε τους σκοπούς κήρυξης του εθνικού δρυµού, τους 

στόχους του και το ειδικό καθεστώς διαχείρισης και προστασίας που τον 

διέπει. Ειδικότερα η παρουσία του καζίνο κρίνεται ασυµβίβαστη µε την 

λειτουργία του δρυµού και από την οδηγία 92/43/Ε.Ο.Κ. περί «Οικοτόπων».  

Οι δυσµενείς επιπτώσεις από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων 

σχετίζονται µε τις σηµαντικές πιέσεις που ασκούνται στο οικοσύστηµα, 

κυρίως λόγω της µεγάλης κυκλοφορίας οχηµάτων (επισκέπτες καζίνο και 

εργαζόµενοι). Σαν τέτοιες αναφέρονται η µεγάλη παραγωγή αποβλήτων και 

σκουπιδιών, η ηχορύπανση και ο αυξηµένος κίνδυνος πυρκαγιάς. Σε αυτά 

προστίθεται και η επιβάρυνση της περιοχής από τις ισχυρές ακτινοβολίες 

που εκπέµπουν οι κεραίες και τα ραντάρ. ∆εν πρέπει να παραβλέπουµε και 

την αλλοίωση του τοπίου και την αισθητική υποβάθµιση που αυτή προκαλεί.  

Το γεγονός ότι οι εγκαταστάσεις αυτές προϋπήρξαν της ίδρυσης του 

δρυµού και τα θέµατα εθνικής ασφάλειας και κοινού καλού που ανακύπτουν, 

δυσχεραίνουν την αποµάκρυνση τους από τη περιοχή. Κάτι τέτοιο δεν 

φαίνεται να επιτυγχάνεται ούτε στο άµεσο µέλλον, παρά τις επανειληµµένες 

αντιδράσεις από την πλευρά του ∆ασαρχείου Πάρνηθας και τις προτάσεις για 

αποµάκρυνση τουλάχιστον του Καζίνο. Εξάλλου και το αναµενόµενο Π. ∆. 

περί «Προστασίας της Πάρνηθας» δεν προβλέπει την αποµάκρυνση τους.  

Παρήγορο είναι το γεγονός µε νόµο ο Φορέας ∆ιαχείρισης του Εθνικού 

∆ρυµού Πάρνηθας λαµβάνει, ως αντισταθµιστικό µέτρο, το ποσό των 

330.000 € ετησίως από τα έσοδα της επιχείρησης «Ελληνικό Καζίνο 

Πάρνηθας». Με το ποσό αυτό ενισχύονται έργα και δράσεις για την 

συντήρηση και προστασία του δρυµού. 
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3.5.3 Προβλήµατα της χλωρίδας του δρυµού 

3.5.3.1 Η νέκρωση της ελάτης  

Η επί σειρά ετών η εκτεταµένη νέκρωση της κεφαλληνιακής Ελάτης 

(Abies cephalonica) αποτελεί το εντονότερο πρόβληµα της χλωρίδας του 

δρυµού, µε αποτέλεσµα τη συνεχή υποβάθµιση του ελατοδάσους. 

Το φαινόµενο αυτό στο ελατοδάσος της Πάρνηθας, όπως και σε άλλα 

δάση ελάτης της χώρας µας, είναι αρκετά παλιό. Παρόµοιες νεκρώσεις 

δένδρων είχαν παρατηρηθεί σε αρκετές θέσεις στην Πάρνηθα (Σκίπιζα, 

Όρνιο, Μόλα κ.α.) από το 1930 (Αµοργιανιώτης και Αγγελόπουλος, 1996). 

Σύµφωνα µε το ∆ασαρχείο Πάρνηθας εκτεταµένες νεκρώσεις αναφέρονται 

στο βουνό και τα έτη 1947-1948 και το 1954.  

Το 1961 η νέκρωση εµφανίστηκε και πάλι και αυτή τη φορά εξελίχθηκε 

γρήγορα σε επιδηµία. Το πρόβληµα είναι ιδιαίτερα έντονο στις νότιες  και 

ανατολικές εκθέσεις, όπου τα έλατα φύονται σε αβαθή και βραχώδη εδάφη. 

Αποτέλεσµα της επιδηµίας είναι η µείωση του µέσου ετήσιου ξυλαποθέµατος 

από 165 m3/Ha το 1961 σε µόλις 90 m3/Ha το 1995. Μόνο την τελευταία 

τριετία νεκρώθηκαν πάνω από 250.000 έλατα (∆ασαρχείο Πάρνηθας).  

Το ∆ασαρχείο Πάρνηθας στα πλαίσια της σύνταξης του διαχειριστικού 

σχεδίου διενέργησε έρευνες για την υφιστάµενη κατάσταση του 

ελατοδάσους, όχι όµως και για τα αίτια της ξήρανσης. Περισσότερο 

εµπεριστατωµένη έρευνα για τη διερεύνηση των αιτίων που συντελούν στο 

φαινόµενο αυτό διενεργεί το Ινστιτούτο Μεσογειακών ∆ασικών 

Οικοσυστηµάτων και Τεχνολογίας ∆ασικών Προϊόντων του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. 

Σύµφωνα µε τις έρευνες αυτές (Τσόπελας κ.α., 2003) η νέκρωση της 

ελάτης του δρυµού οφείλεται σε προσβολές από φλοιοφάγα έντοµα. Η 

πρωταρχική όµως αιτία δεν θα µπορούσε να είναι αποκλειστικά κάποιος 

παθογόνος µικροοργανισµός, γιατί το φαινόµενο εµφανίζεται σε περιοχές 

που απέχουν η µία από την άλλη. Έτσι οι επιστήµονες κατέληξαν στο 

συµπέρασµα ότι το φαινόµενο σχετίζεται άµεσα µε τις περιόδους µειωµένων 

βροχοπτώσεων. Αυτό επιβεβαιώνεται και τα στατιστικά στοιχεία των 

τελευταίων υδρολογικών ετών (Οκτ.–Σεπτ.). Το υδρολογικό έτος 1998 - 

1999, όταν οι βροχοπτώσεις στην Πάρνηθα ήταν σε κανονικά επίπεδα, οι 
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νεκρώσεις δένδρων δεν ξεπέρασαν το 0,7% και 0,28% του συνόλου, 

αντίστοιχα. Το επόµενο όµως έτος (2000-2001) ήταν αρκετά ξηρό και οι 

νεκρώσεις αυξήθηκαν σηµαντικά, στο 3,45% και 4,9% αντίστοιχα. Το 

υδρολογικό έτος 2001-2002 αν και είχαµε σηµαντική αύξηση στο ύψος των 

κατακρηµνισµάτων, το ποσοστό των νεκρών δένδρων παρέµεινε σε υψηλά 

επίπεδα (5,94%), προφανώς ως συνέχεια της τάσης των προηγουµένων 

ετών. Τα δύο επόµενα χρόνια (2003-2004) οι αυξηµένες βροχοπτώσεις 

συνέβαλαν τελικά στη µείωση των νεκρώσεων στο 0,9%.  
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 ∆ιάγραµµα 12: Συσχέτιση νεκρών ατόµων ελάτης και ύψους κατακρηµνισµάτων  

 στο σταθµό της ∆εκελείας Πάρνηθας, για τα αντίστοιχα έτη (Τσόπελας κ.α. 2003). 

Το συµπέρασµα της παραπάνω έρευνας ήταν ότι τα δένδρα της ελάτης 

του δρυµού αρχικά εξασθενούν από την υδατική καταπόνηση και από την 
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επίδραση άλλων αβιοτικών (υψόµετρο, έδαφος, έκθεση, ατµοσφαιρική 

ρύπανση) και βιοτικών (ηµιπαράσιτο Viscum album, παθογόνοι µύκητες των 

ριζών, έντοµο Choristoneura murinana) παραγόντων. Κατόπιν αυτά τα 

εξασθενηµένα άτοµα προσβάλλονται ευκολότερα δευτερογενώς από 

παθογόνους οργανισµούς, όπως τα  φλοιοφάγα  έντοµα Phaenops knoteki 

και Pityokteins spinodes, και τελικά νεκρώνονται (Τσόπελας κ.α., 2003). 

Αντιµετώπιση του προβλήµατος: Τα µέτρα που εδώ και χρόνια λαµβάνει 

το δασαρχείο είναι περισσότερο κατασταλτικά παρά προληπτικά. Έχουν να 

κάνουν µε καθαρισµού της περιοχής, µέσω της αποµάκρυνσης των νεκρών 

ατόµων ελάτης, µε στόχο να µειωθεί ο πληθυσµός του φλοιοφάγου εντόµου, 

ενώ κατά καιρούς εφαρµόστηκε και περιορισµένη χρήση χηµικών ουσιών. 

Παρόλα αυτά το πρόβληµα δεν αντιµετωπίστηκε. 

Μια τέτοια διαδικασία αποµάκρυνσης των νεκρών δέντρων δεν κρίνεται 

πλέον σκόπιµη, ούτε αποδοτική. Από οικονοµικής άποψης, είναι µια 

επιχείρηση εξαιρετικά δαπανηρή. Από οικολογικής άποψης, η αποµάκρυνση 

των περίπου 200.000 ατόµων που νεκρώθηκαν τα τελευταία χρόνια θα 

µπορούσε να προκαλέσει µεγαλύτερες ζηµιές στην βλάστηση. Εξάλλου από 

την εµπειρία των προηγούµενων χρόνων διαπιστώθηκε ότι ο πληθυσµός των 

φλοιοφάγων εντόµων δεν περιορίστηκε µε τέτοιου είδους µέτρα. 

Η αντιµετώπιση των παραγόντων που εξασθενούν τα δέντρα, και 

εποµένως ευθύνονται για τη νέκρωση, θα ήταν σίγουρα µια πιο 

αποτελεσµατική διαδικασία. Όσον αφορά τους βιοτικούς παράγοντες 

προτείνεται η αντιµετώπιση του ηµιπαράσιτου Viscum album και του εντόµου 

Choristoneura murinana που προσβάλλει τους οφθαλµούς και τις νέες 

βελόνες, χωρίς όµως να συνιστάται η χρήση χηµικών µεθόδων. Οι αβιοτικοί 

παράγοντες προφανώς δεν µπορούν να αλλάξουν, όµως για τις θερµότερες 

Α, Ν, ΝΑ και Ν∆ εκθέσεις όπου το πρόβληµα είναι εντονότερο, θα µπορούσε 

να γίνει σταδιακή εγκατάσταση, µέσω συστηµατικών αναδασώσεων, 

περισσότερο ξηρανθεκτικών ειδών, όπως η χαλέπιος πεύκη και ο άρκευθος. 

 

3.5.3.2 Το ηµιπαράσιτο  Viscum album 

Ιδιαίτερα σηµαντικό επίσης πρόβληµα είναι η ευρεία εξάπλωση του 

ηµιπαρασίτου Viscum album (Ιξός) στα ελατοδάση της Πάρνηθας, καθώς 
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υπολογίζεται ότι το 70% του συνόλου των δένδρων έχουν προσβληθεί. Όπως 

ήδη αναφέρθηκε, η προσβολή της ελάτης από τον ιξό και η εξασθένηση που 

αυτή προκαλεί, αποτελεί µια σηµαντική αιτία για την µετέπειτα νέκρωση των 

ατόµων του είδους. Από τα δένδρα που νεκρώθηκαν την περίοδο 1998-2002, 

το 90% περίπου ήταν προσβεβληµένα από ιξό. Μάλιστα όσο εντονότερη ήταν 

η προσβολή του δέντρου, τόσο µεγαλύτερο ήταν το ποσοστό νέκρωσης. 

Ως ορνιθόχωρο είδος, το Viscum album µεταφέρεται από περιοχή σε 

περιοχή µέσω των πτηνών. Είναι λοιπόν προφανές ότι η αύξηση της 

ορνιθοπανίδας του δρυµού, ως αποτέλεσµα του καθεστώτος απόλυτης 

προστασίας της, συνέβαλε καθοριστικά στην περαιτέρω εξάπλωση του ιξού. 

Παράλληλα απαγορεύτηκε η συλλογή του είδους από τους κτηνοτρόφους της 

περιοχής, οι οποίοι παλαιότερα συνέλεγαν µεγάλες ποσότητες ως 

ζωοτροφή, συµβάλλοντας έτσι στον περιορισµό της εξάπλωσης του.  

 

3.5.3.3 Η αναγέννηση της ελάτης 

Η φυσική αναγέννηση της κεφαλληνιακής Ελάτης (Abies cephalonica) του 

δρυµού χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα προβληµατική. Το γεγονός αυτό έχει 

επισηµανθεί εδώ και πολλές δεκαετίες, αφού ήδη από το 1917 για το λόγο 

αυτό απαγορεύτηκε η βοσκή αιγών στο δάσος για 10 χρόνια.  

Το 1961, στο πρώτο διαχειριστικό σχέδιο του δρυµού (Κ. Μακρής), 

αναφέρεται το µεγάλο πρόβληµα αναγέννησης του είδους, µε κύριες αιτίες 

τη µεγάλη ηλικία των σπορέων, τις ακραίες κλιµατεδαφικές συνθήκες και τη 

µακροχρόνια κακοποίηση του ελατοδάσους. Προτάθηκαν δασοκοµικοί 

χειρισµοί όπως η εφαρµογή αναδάσωσης µε τεχνητή φύτευση ή σπορά και η 

υποβοήθηση της φυσικής αναγέννησης στα κέντρα αναγέννησης, όπου αυτά 

υπάρχουν, καθώς και η δηµιουργία νέων. Τα µέτρα αυτά ουδέποτε 

εφαρµόστηκαν και έτσι σε συνδυασµό µε το ξέσπασµα της επιδηµίας 

νέκρωσης, το πρόβληµα έγινε ακόµα εντονότερο τα επόµενα χρόνια. 

Από πρόσφατη έρευνα του ∆ασαρχείου Πάρνηθας στα νεκρά άτοµα 

ελάτης του δρυµού, διαπιστώθηκε ότι ο αριθµός των ατόµων µε ύψος από 10 

cm  έως 3 µέτρα, τα οποία και θεωρούνται ως αναγέννηση, ήταν 88 δένδρα 

ανά στρέµµα, δηλ. εξαιρετικά µικρός. Επίσης στις περισσότερες περιπτώσεις 

η αναγέννηση δεν επεκτεινόταν έξω από την σκιαζόµενη επιφάνεια που 



3  |  Η  ∆ Ι ΑΧΕ Ι Ρ Ι ΣΗ  ΤΟΥ  Ε .  ∆ .  ΠΑΡΝΗΘΑΣ  

 

 162 

δηµιουργούσε η κόµη των µητρικών δένδρων. Τα παραπάνω αποτελέσµατα 

µας αποδεικνύουν ότι η φυσική αναγέννηση της ελάτης στην Πάρνηθα 

εξακολουθεί και σήµερα να είναι προβληµατική.  

Αίτια: Κυριότερα αίτια είναι οι δυσµενείς κλιµατικές και εδαφικές 

συνθήκες της περιοχής και η διάσπαση της κοµοστέγης του δάσους από την 

µακροχρόνια αποµάκρυνση των ξερών δέντρων. Οι υψηλές θερµοκρασίες 

και οι παρατεταµένες ξηρασίες πράγµατι δυσχεραίνουν την φυσική 

αναγέννηση της ελάτης. Επίσης σε σταθµούς µε εδάφη ξηρά και διαβρωµένα 

(εκτεταµένη παρουσία σκληρού µητρικού πετρώµατος) ή µε κλίση πάνω από 

40% η αναγέννηση παρουσιάζεται αισθητά µειωµένη. Αντίθετα σε περιοχές µε 

εδάφη πλούσια σε οργανική ουσία, µε υψηλό ποσοστό φυτοκάλυψης και 

παχύ στρώµα χούµου η ελάτη αναγεννάτε πολύ ευκολότερα. 

Ευεργετικά προς στην αναγέννηση της ελάτης δρα ο άρκευθος (Juniperus 

oxycedrus).  Με τη σκιά που δηµιουργεί η κόµη του και µε την οργανική ύλη 

µε την οποία εµπλουτίζει το έδαφος, δηµιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον 

για την ανάπτυξη της ελάτης. Στη συνέχεια η ελάτη, ως ταχυαυξές είδος, 

ανέρχεται γρήγορα στον ανώροφο. Για την δηµιουργία ενός τέτοιου 

προδάσους µπορεί να χρησιµοποιηθεί και η µαύρη πεύκη, όµως µόνο σε 

ευµενή περιβάλλοντα, αφού είναι είδος πολύ πιο απαιτητικό. 

∆ιαχειριστικά µέτρα: Οι Μαυροµάτης και Απατσίδης (1985) για την 

αντιµετώπιση του προβλήµατος πρότειναν:  

- Αποµάκρυνση των ατόµων ελάτης που έχουν προσβληθεί από ξήρανση. 

- Υποβοήθηση της φυσικής αναγέννησης µε µερική κατεργασία της 

οργανικής ύλης που έχει συσσωρευτεί κάτω από την κόµη των δέντρων. 

- Κλάδευση των ατόµων ελάτης των οποίων η κόµη φτάνει µέχρι το έδαφος. 

- Τεχνητή δηµιουργία προδάσους στις υποβαθµισµένες ή γυµνές εκτάσεις για 

διευκόλυνση της αναγέννησης (π.χ. µε την φύτευση Juniperus oxycedrus). 

- Συλλογή του ιξού ώστε να περιοριστεί η εξάπλωσή του. 

- Υποβοήθηση της ανάπτυξης των πλατυφύλλων του υπορόφου (κυρίως της 

χνοώδους δρυός), για την επίτευξη καλύτερης οικολογικής ισορροπίας. 

Από τα παραπάνω µέτρα µόνο η αποµάκρυνση των νεκρών δέντρων 

εφαρµόστηκε συστηµατικά στην πράξη, µε αποτέλεσµα το πρόβληµα της 

φυσικής αναγέννησης της ελάτης να εξακολουθεί να υπάρχει µέχρι σήµερα. 
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3.5.3.4 Ασθένειες της πεύκης 

Και το πευκοδάσος υποφέρει από νεκρώσεις που τα τελευταία χρόνια 

τείνουν να γίνουν αντίστοιχες σε έκταση µε αυτές του ελατοδάσους του 

δρυµού. Κυριότερη αιτία είναι το έντοµο Marchalina hellenica που 

προκαλεί τη βαµβακίαση της πεύκης. Αν και έντοµο αυτό δεν φαίνεται να 

προκαλεί άµεσα κάποια βλάβη στα πεύκα, εντούτοις πιστεύεται ότι 

εξασθενεί τα δέντρα, µε αποτέλεσµα αυτά να υφίστανται δευτερογενείς 

προσβολές από µύκητες και µικροοργανισµούς. Σύµφωνα µε το ∆ασαρχείο 

Πάρνηθας η έξαρση του προβλήµατος στο δρυµό οφείλεται στην τεχνητή 

εισαγωγή του εντόµου µε ενέσεις προνυµφών σε πεύκα, οι οποίες  

πραγµατοποιήθηκε κατά κόρον τις τελευταίες δεκαετίες από µελισσοκόµους, 

καθώς οι µελιτώδεις εκκρίσεις του εντόµου συλλέγονται από τις µέλισσες 

και µετατρέπονται σε πευκόµελο. Αντιµετωπίζεται κυρίως µε ψεκασµούς. 

Παράλληλα οι προσβολές από τις προνύµφες της πεταλούδας 

Thaumetopaea pityocampa έχουν προκαλέσει σηµαντική απώλεια αύξησης 

µέχρι και νέκρωση νεαρών δέντρων. Οι προνύµφες της πεταλούδας 

προκαλούν µε τα τριχίδια τους προβλήµατα υγείας στον άνθρωπο όπως 

εξανθήµατα, αναπνευστικές διαταραχές και προβλήµατα στην όραση. Το 

δασαρχείο εφαρµόζει τρεις τρόπου για την καταπολέµηση των προνυµφών:  

- Χρήση του βακτηρίου Bacillus thurigiensis που εµποδίζει την ανάπτυξη 

της κάµπιας, ή φεροµόνης που προσελκύει τα έντοµα σε ειδικές παγίδες.  

- Χρήση εντοµοκτόνων τα οποία επηρεάζουν τη σύνθεση της χιτίνης, µε 

αποτέλεσµα το έντοµο να µην µπορεί να εξελιχθεί και να πεθαίνει.  

- Το κόψιµο και κάψιµο της φωλιάς των εντόµων, που αποτελεί και τον 

πλέον φιλικός προς το περιβάλλον τρόπο. 

 

3.5.3.5 Προβλήµατα από τους εκδροµείς 

Τα προβλήµατα που δηµιουργούν οι εκδροµείς και επισκέπτες του 

δρυµού στην χλωρίδα του δρυµού, εντοπίζονται  κατά την εαρινή και θερινή 

περίοδο και ιδιαίτερα σε ηµέρες αργίας και εορτές. Η πίεση που δέχεται το 

οικοσύστηµα της Πάρνηθας τις µέρες αυτές είναι πραγµατικά τεράστια.  

Παρά τις αυστηρές απαγορεύσεις, πολλοί είναι αυτοί που συλλέγουν 

σπάνια αγριολούλουδα ή κόβουν κλαδιά και ακόµα χειρότερα τις κορυφές 
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νεαρών δέντρων ως διακοσµητικά ή ως ενθύµιο από την επίσκεψη τους στον 

δρυµό. Εκτός των άλλων πολλά λουλούδια και νεαρά φυτά ποδοπατούνται 

από τους αδιάφορους εκδροµείς, οι οποίοι δεν διστάζουν να συλλέξουν 

ακόµα και ποσότητες χώµατος. Ιδιαίτερα µεγάλο είναι το πρόβληµα για την 

κεφαλληνιακή Ελάτη, της οποίας ποδοπατώνται τα νεαρά φυτάρια, 

κάνοντας έτσι δυσχερέστερη την ούτως ή άλλως δύσκολη αναγέννηση της. 

Όλα τα παραπάνω προφανώς απαγορεύονται και από τον κανονισµό 

λειτουργίας του δρυµού, ο οποίος όµως φαίνεται να είναι ουσιαστικά 

ανενεργός και ως εκ τούτου πολύ λίγο αποθαρρύνει τους κατά καιρούς 

καταστροφείς της χλωρίδας του δρυµού.  

  

3.5.3.6 Προβλήµατα από τα ζώα του δρυµού 

 Το µέγεθος του σηµερινού πληθυσµού ελαφιών που ζουν ελεύθερα στην 

Πάρνηθα ξεπερνά κατά πολύ τις αντοχές του δρυµού. Επόµενο είναι λοιπόν 

το οικοσύστηµα να επιβαρύνεται και να παρατηρούνται φθορές στη 

βλάστηση της περιοχής. Κυρίως παρατηρείται η αποκοπή των τρυφερών 

κορυφών από τα νεαρά κωνοφόρα, µε αποτέλεσµα µεταξύ άλλων να 

δυσχεραίνεται περαιτέρω η προβληµατική αναγέννηση της ελάτης. Ζηµιές 

προκαλούνται και στους φλοιούς των δέντρων λόγω της φλοιοφαγίας των 

ελαφιών, αλλά και του γεγονότος ότι τα ελάφια τρίβουν τα κερατά τους 

στους κορµούς των δένδρων και θάµνων για να αποβάλουν το περίβληµα 

που τα καλύπτει. Επίσης αναφέρεται ο αφανισµός ορισµένων φυτικών 

ειδών, όπως τα ψυχανθή. Ο έλεγχος του πληθυσµού των ελαφιών και η 

διατήρησή του σε επίπεδα τα οποία να είναι ανεκτά από το οικοσύστηµα της 

περιοχής θα µετρίαζε οπωσδήποτε τα παραπάνω προβλήµατα. 

  

3.5.3.7 Προβλήµατα από τις κλιµατικές συνθήκες 

 Όπως ήδη αναφέρθηκε το ξηρό και θερµό κλίµα της Πάρνηθας είναι 

υπεύθυνο για την υδατική καταπόνηση της Κεφαλληνιακή Ελάτη, µε 

αποτέλεσµα αυτή να προσβάλλονται ευκολότερα από το έντοµο Gryphalus 

piceae και τελικά να νεκρώνεται. Επίσης οι συνεχείς και επαναλαµβανόµενες 

ξηρασίες έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζουν ορισµένα είδη φυτών, όπως τα 

βολβώδη και τα ορχεοειδή. 
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3.5.4 Προβλήµατα στη διαχείριση της άγριας πανίδας  

Τα προβλήµατα των ειδών της πανίδας έχουν να κάνουν κυρίως µε τη 

διατάραξη της ισορροπίας των πληθυσµών τους. Αυτό αφορά ιδιαίτερα στα 

είδη της ορνιθοπανίδα, κάποια εκ των οποίων έχουν πλέον εξαφανιστεί από 

το βουνό, συχνά εξαιτίας της καταστροφής των βιοτόπων τους. Από την 

άλλη πλευρά για είδη θηλαστικών όπως το ελάφι και η αλεπού, 

παρατηρήθηκε κατά τα τελευταία χρόνια πληθυσµιακή έκρηξη, η οποία 

προκάλεσε µε τη σειρά της διατάραξη της γενικότερης οικολογικής 

ισορροπίας της περιοχής. 

Η αλµατώδης αύξηση στον αριθµό των ελαφιών συνετέλεσε στην άσκηση 

µεγάλων πιέσεων στο οικοσύστηµα του δρυµού, που εκφράζονται κυρίως µε 

εκτεταµένες φθορές στη βλάστηση. Παράλληλα, η αποµόνωση των ελαφιών 

στις πιο αποµακρυσµένες θέσεις, λόγω της όχλησης από την παρουσία των 

επισκεπτών και εργαζοµένων, καθώς και η γενικότερη γεωγραφική τους 

αποµόνωση από άλλους πληθυσµούς του είδους, συνέβαλαν στο βιολογικό 

τους εκφυλισµό (αιµοµιξία, µη ανανέωση γενετικού υλικού). Εκτιµάται ότι αν 

η αύξηση των επισκεπτών συνεχιστεί µε τον σηµερινό ρυθµό, θα οδηγήσει 

πιθανότατα σε επιδείνωση της παραπάνω κατάστασης, και αν υπερβεί 

ορισµένα όρια ενδεχοµένως να θέσει σε κίνδυνο την επιβίωση του είδους. Το 

∆ασαρχείο Πάρνηθας εξετάζει ήδη την αποµάκρυνση ενός αριθµού ζώων για 

τον εµπλουτισµό της πανίδας άλλων περιοχών, καθώς και την εισαγωγή 

µικρού αριθµού αρσενικών για βελτίωση της γενετικής ποιότητας του 

υπάρχοντος πληθυσµού. 

Η αντίστοιχη αύξηση που σηµειώθηκε στον αριθµό των αλεπούδων, 

οδήγησε σε σοβαρή µείωση του πληθυσµού των θηραµάτων της, όπως 

πουλιά, τρωκτικά και άλλα µικρά θηλαστικά. 

 

3.5.5 Προβλήµατα στον τοµέα της αναψυχής 

Τα προβλήµατα στο τοµέα της αναψυχής και του τουρισµού έχουν να 

κάνουν κυρίως µε λάθη και παραλήψεις κατά το σχεδιασµό της οργανωµένης 

αναψυχής και µε τις δυσµενείς επιπτώσεις της αυξηµένης επισκεψηµότητας 

που παρουσιάζει ο δρυµός, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους αιχµής (Κυριακές 

και αργίες). 
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3.5.5.1 Λάθη και παραλήψεις κατά τον σχεδιασµό της αναψυχής 

α) Σηµειακή συγκέντρωση έργων: Το γεγονός ότι για την δηµιουργία 

χώρων αναψυχής ενδείκνυνται θέσεις µε ήπιες κλίσεις, οδήγησε στην 

συγκέντρωση των περισσότερων τέτοιων χώρων σε συγκεκριµένους 

επίπεδους χώρους της Πάρνηθας. Το αποτέλεσµα ήταν η συσσώρευση 

µεγάλου αριθµού επισκεπτών σε περιορισµένης έκτασης περιοχές. Το πιο 

χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι αυτό της περιοχής της Μόλας στον πυρήνα 

του δρυµού, η οποία ενώ ενδείκνυται για αναψυχή (επίπεδο ανάγλυφο, 

εντυπωσιακή βλάστηση, πηγές), λόγω της περιορισµένης της έκτασης (µόλις 

200 στρ.) αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες του µεγάλου αριθµού των 

επισκεπτών της, ιδίως σε περιόδους αιχµής. Οι δυσµενείς επιπτώσεις έχουν 

να κάνουν µε την συµπίεση του εδάφους και την φθορά της βλάστησης της 

περιοχής (αισθητή µείωση της κόκκινης τουλίπας). 

Το πρόβληµα αυτό εν µέρη αντιµετωπίστηκε το 2004 µε την οργάνωση 

στο δάσος Τατοΐου τριών νέων χώρων αναψυχής (Πλάτανος, Κατσιµίδι, 

Μαχούνια) και εποµένως µε την µετατόπιση του ενδιαφέροντος του κοινού 

εκτός του πυρήνα. Επιπλέον οι χώροι αυτοί έχουν το πλεονέκτηµα της 

ευκολότερης πρόσβασης και µικρής απόστασης από το κέντρο της Αθήνας.  

β) Έλλειψη επαρκών χώρων στάθµευσης: Το πρόβληµα αφορά όλο τον 

δρυµό, ιδιαιτέρως όµως τη Μόλα, όπου στις περιόδους αιχµής πολλοί 

επισκέπτες παραβιάζουν τα προστατευτικά κάγκελα και εισέρχονται στο 

χώρο αναψυχής προκαλώντας συµπίεση του εδάφους και µεγάλες ζηµιές στη 

βλάστηση του λιβαδιού. 

γ) Κατασκευή θέσεων ψησίµατος: Αποδεικνύεται µια µάλλον άστοχη 

ενέργεια καθώς εγκυµονεί κίνδυνους πυρκαγιάς και εποµένως πιθανής 

καταστροφής όλου του δρυµού. Το πρόβληµα επιτείνεται από το παράνοµο 

άναµµα φωτιάς και εκτός των θέσεων αυτών. 

δ) Μη συµµετοχή των καταφυγίων στην οργανωµένη αναψυχή: Η 

αδυναµία συνεργασίας του δασαρχείου µε µη κρατικούς οργανισµούς, όπως 

οι ορειβατικοί σύλλογοι, οδήγησε στο να µην συµπεριλαµβάνονται τα 

καταφύγια στην οργάνωση των χώρων αναψυχής, αν και συγκεντρώνουν 

µεγάλο αριθµό επισκεπτών και κυρίως πεζοπόρων. 
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στ) Εγκατάλειψη αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων: Αν και οι χώροι 

αυτοί (Φρούριο Φυλής, Πύργος Λοιµικού, Κατσιµίδι κ.α.) έχουν την 

δυνατότητα προσέλκυσης επισκεπτών, παραµένουν αναξιοποίητοι. 

Στερούνται προβολής, φύλαξης και συντήρησης, ενώ η πρόσβαση σε αυτούς 

συχνά είναι δυσχερής από την οργιώδη βλάστηση. 

ε) Έλλειψη προσωπικού φύλαξης, συντήρησης και καθαριότητας: 

Λόγω περιορισµένων προσλήψεων αλλά και µετατάξεων κάποιων 

υπαλλήλων, το προσωπικό του δρυµού δεν επαρκή για τη φύλαξη και τη 

συντήρηση των χώρων. 

ζ) Αδυναµία εργασίας του προσωπικού του δρυµού κατά τις αργίες: Τις 

ηµέρες των αργιών, κατά τις οποίες παρατηρείται και η µεγαλύτερη 

προσέλευση επισκεπτών, δεν είναι δυνατή η εργασία του προσωπικού  

φύλαξης του δρυµού λόγω σχετικών διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας 

και έλλειψης πιστώσεων. 

 

3.5.5.2 Προβλήµατα από τον αυξηµένο αριθµό επισκεπτών  

Ο αριθµός των επισκεπτών του δρυµού έχει αυξηθεί σηµαντικά τα 

τελευταία χρόνια. Αν σε αυτούς προσθέσουµε και τους περίπου 2.000 

εργαζόµενους στο βουνό µε καθηµερινή πρόσβαση, οι ετήσιες επισκέψεις 

υπερβαίνουν τις 1.100.000. Αριθµός αυτός είναι εξαιρετικά µεγάλος για τις 

αντοχές του συγκεκριµένου οικοσυστήµατος.  

Αναπόφευκτο είναι λοιπόν να δηµιουργούνται προβλήµατα στη διαχείριση 

και προστασία του δρυµού. Ήδη αναφέρθηκαν παρεµβάσεις στην βλάστηση 

όπως η συλλογή και η καταστροφή σπάνιων φυτικών ειδών. Άλλες 

δυσµενείς επιπτώσεις από την αυξηµένη επισκεψηµότητα είναι: 

- η συµπίεση του εδάφους σε συγκεκριµένες θέσεις 

- η παρενόχληση της άγριας πανίδας από τους επισκέπτες 

- εκτεταµένες φθορές στα έργα και τις υποδοµές του δρυµού 

- η ανεξέλεγκτη ρίψη σκουπιδιών, τα οποία υπό συγκεκριµένες συνθήκες 

ενδεχοµένως να αποτελέσουν και εστίες πυρκαγιάς 

- η υπερβολική κυκλοφορία οχηµάτων και η µόλυνση που αυτή προκαλεί 
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- οι εκκωφαντικοί θόρυβοι, κυρίως από τους οδηγούς µηχανών, που 

διαταράσσει την ηρεµία της άγριας πανίδας και την ειδυλλιακή ατµόσφαιρα 

της περιοχής. 

- το παράνοµο άναµµα φωτιάς, εκτός των καθορισµένων χώρων ψησίµατος  

Για την αντιµετώπιση των παραπάνω προβληµάτων καθίσταται αναγκαία 

η διαµόρφωση µιας νέας στρατηγικής διαχείρισης των εκδροµέων και 

επισκεπτών του δρυµού. Απαραίτητη όµως προϋπόθεση γι’ αυτό είναι 

διενέργεια έρευνας για τον υπολογισµό του αριθµού των επισκεπτών, της 

χρονικής κατανοµής τους µέσα στο έτος,  των συνηθειών και των 

απαιτήσεών τους. Αντίστοιχα πρέπει να µελετηθούν και οι δυνατότητες του 

δρυµού να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες για αναψυχή, χωρίς να 

προκαλείται υποβάθµιση του οικοσυστήµατός του. Με τον τρόπο αυτό είναι 

θα δυνατή και η κατασκευή της απαραίτητης υποδοµής για την κάλυψη της 

συνεχώς αυξανόµενης ζήτησης.  

Όλα όµως τα παραπάνω δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσµα αν οι 

επισκέπτες από την πλευρά τους δεν επιδείξουν την απαραίτητη ευαισθησία 

προς το οικοσύστηµα του δρυµού και τον δέοντα σεβασµό στους κανόνες 

συµπεριφοράς που έχουν διαµορφωθεί από το δασαρχείο.  

 

3.5.6 Αισθητική αλλοίωση του τοπίου 

Η αισθητική αλλοίωση του τοπίου του δρυµού οφείλεται κυρίως στην 

εγκατάσταση ογκωδών και άτεχνων κτηρίων και κατασκευών, τα οποία 

έχουν µάλιστα καταλάβει τις υψηλότερες και πλέον περίοπτες θέσεις του 

δρυµού. Τέτοια είναι το συγκρότηµα του καζίνο, οι στρατιωτικές 

εγκαταστάσεις, οι εγκαταστάσεις του Ο.Τ.Ε. και οι κεραίες των 

ραδιοτηλεοπτικών σταθµών. Η αισθητική των παραπάνω κατασκευών είναι 

πλήρως αντίθετη µε αυτή το φυσικού τοπίου, µε πλέον αντιαισθητικό το 

θέαµα των δεκάδων κεραιών µε τα άχαρα βοηθητικά κτήρια που έχουν 

κατακλείσει τη θέση Ορνιό.  

Ένας άλλος παράγοντα αισθητικής υποβάθµισης είναι η εγκατάσταση 

διαφηµιστικών πινακίδων στα όρια του δρυµού, οι οποίες αποµακρύνονται 

µόνο µετά από παρέµβαση του δασαρχείου και αφού ακολουθηθεί η 

προβλεπόµενη χρονοβόρα διαδικασία. 
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Σηµαντική αλλοίωση του τοπίου προκαλούν και οι δασικές πυρκαγιές. Η 

αποκατάσταση του τοπίου σε τέτοιες περιπτώσεις επιτυγχάνεται µόνο µε 

επανεγκατάσταση της κατεστραµµένης βλάστησης. Η διαδικασία όµως αυτή 

στην περίπτωση της Πάρνηθας είναι πολυδάπανη και χρονοβόρα, λόγω των 

συνήθως ακραίων κλιµατεδαφικών συνθηκών της περιοχής, ενώ ανεπαρκής 

είναι και η προστασίας από τον κίνδυνο µιας νέας πυρκαγιάς στην 

κατεστραµµένη περιοχή.   

 

3.5.7 Αποδάσωση 

Η αποδάσωση σε µια περιοχή έχει οικολογικές και αισθητικές συνέπειες. 

Στις πρώτες συγκαταλέγεται η διατάραξη της χλωρίδας, της πανίδας και του 

υδατικού δυναµικού, ενώ στις δεύτερες η αισθητική υποβάθµιση που 

προκαλείται στο τοπίο από την εικόνα των διακένων µέσα στο δάσος. Τα 

φαινόµενα αποδάσωσης στην Πάρνηθα εντοπίζονται κυρίως στο ελατοδάσος 

και δευτερευόντως στα δάση πλατυφύλλων και χαλεπίου πεύκης. 

Το ελατοδάσος υποχωρεί σε διάφορες θέσεις του δρυµού. Τα αίτια για 

την κατάσταση αυτή έχουν περιγραφεί διεξοδικά σε προηγούµενες 

παραγράφους. Το πρόβληµα είναι εντονότερο στην είσοδο του δρυµού, όπου 

το δάσος εµφανίζει πολλά διάκενα και εκατοντάδες ξερά έλατα. Στα δάση 

αειφύλλων και χαλεπίου πεύκης τα φαινόµενα αποδάσωσης οφείλονται σε 

πυρκαγιές που κατά καιρούς έχουν καταστρέψει µεγάλα τµήµατά τους.  

Παρόλα αυτά οι αποδασωµένες επιφάνειες λόγω πυρκαγιάς εντός του 

δρυµού είναι σχετικά λίγες. Παλαιότερα καµένες εκτάσεις εντοπίζονταν 

κυρίως στο δάσος Τατοΐου. Υπεβλήθησαν όµως σε τεχνητή ή και φυσική 

αναδάσωση και σήµερα έχουν αποκατασταθεί σχεδόν πλήρως. Άλλες 

καµένες εκτάσεις συναντούσαµε στα νότια και δυτικά όρια του δρυµού, 

λόγω όµως της µικρής τους έκταση ήταν δυνατή η επανεγκατάσταση του 

δάσους µέσω της φυσικής αναγέννησης (∆ασαρχείο Πάρνηθας). 

 

3.5.8 ∆ιαβρώσεις 

Στην Πάρνηθα δεν παρουσιάζονται φαινόµενα διάβρωσης σε τέτοιο βαθµό 

ώστε να προκαλούν σηµαντική αλλοίωση του τοπίου. Κύριες αιτίες γι’ αυτό 

είναι η πλούσια βλάστηση, η οποία γενικά έχει µείνει ανέπαφη, και η 
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επικράτηση ασβεστολιθικών πετρωµάτων, τα οποία δύσκολα διαβρώνονται 

και κατολισθαίνουν. Όµως σε εκτάσεις που έχουν υποστεί καταστροφή της 

βλάστησης λόγω πυρκαγιάς, µπορεί να παρουσιαστεί επιφανειακή 

διάβρωση. Αν στις περιοχές αυτές επικρατούν και αβαθή εδάφη µε µεγάλες 

κλίσεις, τότε το λιγοστό επιφανειακό έδαφος εύκολα παρασύρεται από τα 

νερά της βροχής, µε αποτέλεσµα την αποκάλυψη του µητρικού πετρώµατος 

και την βραχοποίηση της περιοχής. Στις περιπτώσεις αυτές η 

επανεγκατάσταση της βλάστησης είναι ιδιαίτερα δύσκολη έως αδύνατη. 

Τέτοια φαινόµενα παρουσιάστηκαν στο δάσος Φυλής και στην περιοχή των 

Άνω Λιοσίων, όπου σηµαντικά τµήµατα καταστράφηκαν από πυρκαγιά και η 

επανεγκατάσταση της βλάστησης δεν επετεύχθη ούτε µέσω της φυσικής 

αναγέννησης, αλλά ούτε και µε τεχνητή αναδάσωση (∆ασαρχείο Πάρνηθας).  

 

3.5.9 ∆ιασπορά απορριµµάτων 

Το πρόβληµα της διασπορά απορριµµάτων οφείλεται κυρίως σε 

ασυνείδητους εκδροµείς και επισκέπτες του δρυµού που εγκαταλείπουν 

ανεξέλεγκτα σκουπίδια µεσ’ το δάσος, αντί να χρησιµοποιούν τους ειδικούς 

κάδους που έχει τοποθετήσει το δασαρχείο σε επιλεγµένες θέσεις.  

Η κατάσταση επιδεινώνεται από τη συχνά µη άµεση αποκοµιδή των 

απορριµµάτων από τα οχήµατα των ∆ήµων Αχαρνών και Φυλής, οι οποίοι 

είναι επιφορτισµένοι µε αυτή την υποχρέωση. Με τον τρόπο αυτό 

δηµιουργούνται τεράστιοι σωροί µε σκουπίδια, τα οποία στη συνέχεια 

διασκορπίζονται από τα αδέσποτα σκυλιά και τις αλεπούδες του δρυµού, 

που ψάχνουν την τροφή τους κατά τις νυχτερινές ώρες. 

Παράλληλα, ως αποτέλεσµα της γενικότερης λανθασµένης νοοτροπίας 

του πληθυσµού, βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, οικοδοµές και νοικοκυριά των 

γειτονικών περιοχών απορρίπτουν απορρίµµατα (υπολείµµατα βιοµηχανικής 

επεξεργασίας, µπάζα, οικοδοµικά υλικά, παλιές οικιακές συσκευές) στα όρια 

του δρυµού, µπαζώνοντας ρέµατα, δρόµους και δασικές εκτάσεις. 

Τα προβλήµατα που προκύπτουν είναι όχι µόνο η αισθητική και 

περιβαλλοντική υποβάθµιση του δρυµού, αλλά και η δηµιουργία εστιών 

πυρκαγιάς λόγω της πιθανής αυτανάφλεξης των σκουπιδιών, ιδιαίτερα κατά 

της θερµές µέρες µε έντονη ηλιοφάνεια.  
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Το 2006 ο Φορέας ∆ιαχείρισης υπέγραψε προγραµµατικές συµβάσεις µε 

τους ∆ήµους Αχαρνών και Φυλής ύψους 100.000 € για την αποκοµιδή των 

απορριµµάτων από την περιοχή του δρυµού. Για το 2007 αντίστοιχη σύµβαση 

50.000 €  υπογράφηκε µόνο µε το ∆ήµο Φυλής για την περιοχή του Τατοΐου.  

 

3.5.10 Λαθροθηρία 

Η λαθροθηρία σε µια περιοχή που βρίσκεται υπό ειδικό καθεστώς 

προστασίας, όπως η Πάρνηθα, αποτελεί ένα ιδιαίτερα σηµαντικό πρόβληµα. 

Είναι ουσιαστικά απόρροια των ελλιπών µέτρων φύλαξης του δρυµού, 

ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες, και της ασυνειδησίας κάποιων κυνηγών.  

Η απαγόρευση του κυνηγίου που εφαρµόστηκε πριν 4 χρόνια στο δάσος 

Φυλής, συνετέλεσε σε κάποιο βαθµό στον περιορισµό του φαινοµένου. 

Παρόλα αυτά οι προσπάθειες από ασυνείδητους κυνηγούς συνεχίζονται, 

έχοντας ως στόχο κυρίως πουλιά, λαγούς και τα σπάνια ελάφια του δρυµού. 

Οι αιφνιδιαστικές περιπολίες που πραγµατοποιούν οι δασοφύλακες και οι 

εθελοντές φαίνεται να µην επαρκούν. Το δασαρχείο κατ’ ουσία µπορεί να 

κάνει πολύ λίγα πράγµατα. Η λειτουργία του σταµατά το µεσηµέρι, το 

προσωπικό του είναι ανεπαρκές για την φύλαξη µιας τόσο µεγάλης έκτασης 

και στερείται των απαιτούµενων µέσων, αφού διαθέτει µόνο τρία αυτοκίνητα 

Jeep. Σκόπιµη θα ήταν η επαναφορά της 24ωρης λειτουργίας του 

δασαρχείου, όπως συνέβαινε µέχρι πριν από λίγα χρόνια. Κάτι τέτοιο όµως 

απαιτεί επιπλέον διαθέσιµους πόρους και προσωπικό.  

 

3.5.11 Έλλειψη χρηµατοδοτήσεων 

 Η χρηµατοδοτήσεις για την υλοποίηση του σχεδίου διαχείρισης και την 

προστασία του δρυµού είναι ιδιαίτερα περιορισµένες και αποδεικνύονται 

ανεπαρκείς. Η έλλειψη πιστώσεων αποτελεί τον κυριότερο ανασταλτικό 

παράγοντα για την εφαρµογή µιας ολοκληρωµένης και αποτελεσµατικής 

διαχείρισης του δρυµού, αφού πολλά από τα προβλεπόµενα προγράµµατα 

του ∆ιαχειριστικού Σχεδίου δεν υλοποιήθηκαν για το λόγο αυτό. 

Παρά τα συνεχή αιτήµατα του ∆ασαρχείου Πάρνηθας προς το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για αύξηση των προβλεπόµενων 

κονδυλίων για τον δρυµό και τις πιέσεις προς αυτή την κατεύθυνση, τα 
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χρήµατα που διατίθενται εξακολουθούν να µην επαρκούν για το σύνολο των 

αναγκών ενός εθνικού δρυµού. Παρήγορο είναι το γεγονός ότι µε το Νόµο 

3139/03 εξασφαλίστηκε το ποσό των 300.000 ευρώ ετησίως από τα έσοδα 

του Καζίνο Πάρνηθας, για την προστασία και ανάδειξη του δρυµού. 

 

3.5.12 Έλλειψη προσωπικού 

Άµεση απόρροια της έλλειψης οικονοµικών πόρων είναι η αδυναµία 

επαρκούς στελέχωσης του Φορέα ∆ιαχείρισης του δρυµού αλλά και του 

∆ασαρχείου Πάρνηθας µε το απαραίτητο προσωπικό, είτε αυτό αφορά 

εξειδικευµένους επιστήµονες (δασολόγους, δασοπόνους, βιολόγους κ.α.) 

είτε οδηγούς, φύλακες, ξεναγούς κ.τ.λ.  

Ο Φορέας ∆ιαχείρισης του δρυµού είναι ελλιπέστατα στελεχωµένος µε 

µόλις 3 συµβασιούχους υπαλλήλους Π. Ε., 6 φύλακες, 2 ξεναγούς και 1 

οδηγό, και ως εκ τούτου ουσιαστικά υπολειτουργεί, αν και το καταστατικό 

του προέβλεπε την απασχόληση 30 υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων. 

Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στο ∆ασαρχείο Πάρνηθας, το οποίο 

σήµερα, πέρα από το διοικητικό προσωπικό, απασχολεί µόνο δύο 

δασολόγους και το δασάρχη. Προσλήψεις µόνιµου προσωπικού έχουν να 

γίνουν από το 1983. Κάθε χρόνο προσλαµβάνονται µε 8µηνες συµβάσεις 2 

ακόµα δασολόγοι, ένας δασοπόνος και έξι εποχικοί φύλακες που είναι 

επιφορτισµένοι µε την προστασία ολόκληρης της έκτασης του δρυµού. Όµως 

ούτε αυτό το προσωπικό µπορεί να καλύψει τις αυξηµένες ανάγκες, αφού 

και σε αριθµό είναι ανεπαρκές και η θητεία του διαρκεί µόνο λίγους µήνες. 

Το δασαρχείο ζητάει την πρόσληψη τουλάχιστον διπλάσιου αριθµού 

υπαλλήλων για τη εύρυθµη λειτουργία του, δεδοµένου ότι είναι ουσιαστικά 

επιφορτισµένο µε την διαχείριση και προστασία όχι µόνο ενός σηµαντικού 

εθνικού δρυµού, αλλά και του τελευταίου πνεύµονα πρασίνου της Αττικής. 

Αποτέλεσµα της έλλειψης προσωπικού είναι να παρουσιάζεται αδυναµία  

πλήρους εφαρµογής του ∆ιαχειριστικού Σχεδίου του δρυµού στην πράξη, 

ενώ η αποτελεσµατική φύλαξη όλης της έκτασης του αποδεικνύεται 

πρακτικά αδύνατη, µε συνέπεια την εµφάνιση κατά καιρούς κρουσµάτων 

λαθροθηρίας, καταπατήσεων, παραβάσεων από ασυνείδητους επισκέπτες, 

λαθροϋλοτοµίας, πρόκλησης πυρκαγιών κ.α.   



 

Τα Προγράµµατα ∆ιαχείρισης 

κεφάλαιο 4 
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4.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Για την επίτευξη της επιτυχηµένης διαχείρισης του Ε. ∆. Πάρνηθας, 

απαραίτητος είναι ο ακριβής καθορισµός των αναγκαίων και ικανών 

διαχειριστικών µέτρων, έργων και δράσεων για την υλοποίηση των στόχων 

διαχείρισης (βλ. παρ. 3.2.1) και των σκοπών ίδρυσης του δρυµού. Όλα τα 

προτεινόµενα µέτρα, έργα και δράσεις είναι αλληλένδετα και επρόκειτο να 

εφαρµοστούν από τον αρµόδιο φορέα, που στην συγκεκριµένη περίπτωση 

είναι το ∆ασαρχείο Πάρνηθας, ανάλογα µε τις διατιθέµενες πιστώσεις και την 

διαθέσιµη στελέχωση και υλικοτεχνική υποδοµή.   

Το ισχύον διαχειριστικό σχέδιο του Ε. ∆. Πάρνηθας, το οποίο συντάχθηκε 

το 1997, προτείνει 37 προγράµµατα που αφορούν έργα, µέτρα και δράσεις 

για τον δρυµό, και τα οποία θα µπορούσαν να ταξινοµηθούν σε τρεις βασικές 

κατηγορίες: Θεσµικά Μέτρα, ∆ιαχειριστικά Μέτρα και Έργα Ερµηνείας 

Περιβάλλοντος. Αυτά καλούνται να υλοποιηθούν µέσα σε µια περίοδο δέκα 

ετών (1997-2007), δηλ. κατά το χρονικό διάστηµα ισχύος του διαχειριστικού 

σχεδίου. Τα προγράµµατα παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα που 

ακολουθεί (ο κωδικός πριν τον τίτλο του προγράµµατος αντιστοιχεί στον 

αριθµό του στόχου διαχείρισης του δρυµού στον οποίο αναφέρεται το 

πρόγραµµα): 

Προγράµµατα 
Έτος 

έναρξης 
∆ιάρκεια 
(σε έτη) 

Έτος 
λήξης 

Προϋπολογισθείσα 
δαπάνη (εκατ. δρχ) 

Είδος  

Ι.1 Θεσµική 
κατοχύρωση Φορέα 
∆ιαχείρισης Ε. ∆. 

1997 1 1998  Άµεσο 

Ι.2. Οργάνωση του 
προσωπικού φύλαξης 

1997 1 1999 120/έτος Επείγον 

Ι.3 Θέσπιση νέου 
κανονισµού 
λειτουργίας του Ε. ∆. 

1997 1,5 1998  Επείγον 

Ι.4.1 Κτιριακή 
υποδοµή Φ. ∆. δρυµού 

1997 3 1999 210 
Βραχυπρό-

θεσµο 

Ι.4.2 Στελέχωση 
Φορέα ∆ιαχείρισης 

1998 3 2000 750 
Βραχυπρό-

θεσµο 

Ι.4.3 Εφόδια 
εξοπλισµού (έπιπλα, 
γραφεία, Η/Υ, GIS). 

1997 2 1998 40 
Βραχυπρό-

θεσµο 

Ι.5 Έργα για την 
βελτίωση της 
προσπέλασης και 
παραµονής των 
επισκεπτών στο δρυµό 

1997 3 2000 60 
Βραχυπρό-

θεσµο 
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Προγράµµατα 
Έτος 

Έναρξης 
∆ιάρκεια 
(σε έτη) 

Έτος 
Λήξης 

Προϋπολογισθείσα 
∆απάνη (εκατ. δρχ) 

Είδος 

ΙΙ.1 Τροποποίηση των 
ορίων του πυρήνα και 
της περιφερειακής 
ζώνης του δρυµού. 

1997 1 1998  Επείγον 

ΙΙ.2 Οριοθέτηση επί του 
εδάφους των ειδικών 
«Ζωνών ∆ιαχείρισης». 

1998 2 2000 30 
Μεσοπρό- 
θεσµο 

ΙΙΙ.1 Αναγκαστική 
απαλλοτρίωση των 
υφιστάµενων 
δικαιωµάτων τρίτων 
επί των εκτάσεων του 
Ε. ∆. 

1998 2 1999 400 
Βραχυπρό-

θεσµο 

ΙΙΙ.2 Χωροταξική και 
οικιστικής οργάνωση 
του Ε. ∆.  

1997 1 1998  Άµεσο 

ΙV.1 Έρευνα του 
φαινοµένου ξήρανσης 
της ελάτης. 

1997 5 2001 25 
Μεσοπρό- 
θεσµο 

ΙV.2 Έρευνα της 
αναγέννησης της 
ελάτης. 

1997 5 2001 25 
Μεσοπρό- 
θεσµο 

ΙV.3 Αναγνώριση, 
οριοθέτηση και 
χαρτογράφηση των 
τύπων οικοτόπων της 
Πάρνηθας. 

1998 2 1999 5 
Βραχυπρό-

θεσµο 

ΙV.4 Απογραφή 
χλωρίδας Πάρνηθας, 
σύνταξη καταλόγου 
ειδών χλωρίδας και 
έκδοση βιβλίου-οδηγού 

1998 3 2001 12 
Μεσοπρό- 
θεσµο 

ΙV.5 Καταγραφή της 
πανίδας και έκδοση 
βιβλίου-οδηγού. 

1998 4 2001 15 
Μεσοπρό- 
θεσµο 

ΙV.6 Εντοπισµός και 
χαρτογράφηση των 
σπάνιων και 
απειλούµενων ειδών 
φυτών, δηµιουργία 
τράπεζας σπέρµατος. 

1998 4 2001 20 
Μεσοπρό- 
θεσµο 

ΙV.7 Χαρτογράφηση 
των βιοτόπων των 
ενδηµικών, 
απειλούµενων και 
σπάνιων ειδών της 
πανίδας. 

1998 4 2001 15 
Μεσοπρό- 
θεσµο 

ΙV8. Βελτίωση των 
βιοτόπων της άγριας 
πανίδας του δρυµού 

1997 10 2006 15 
Μακροπρό- 

θεσµο 

ΙV9. Εγκατάσταση 
σταθµών µέτρησης της 
ατµοσφαιρικής 
ρύπανσης στην 
Πάρνηθα. 

1998 9 2005 15 
Μακροπρό- 

θεσµο 
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Προγράµµατα 
Έτος 

Έναρξης 
∆ιάρκεια 
(σε έτη) 

Έτος 
Λήξης 

Προϋπολογισθείσα 
∆απάνη (εκατ. δρχ) 

Είδος 

ΙV.10 ∆ιενέργεια 
βιοκλιµατικών 
ερευνών στον Ε. ∆. 

1998 3 2001 10 
Μεσοπρό- 
θεσµο 

ΙV.11.1 ∆ιαχείριση των 
δασών ελάτης της 
Πάρνηθας.  

1997 10 2006 100 
Μακροπρό- 

θεσµο 

ΙV.11.2 ∆ιαχείριση 
δασών χαλεπίου 
πεύκης. 

1997 10 2006 370 
Μακροπρό- 

θεσµο 

ΙV.11.3 ∆ιαχείριση 
δασών αειφύλλων 
πλατυφύλλων. 

1997 10 2006 120 
Μακροπρό- 

θεσµο 

ΙV.11.4 ∆ιαχείριση 
δασών Juniperus 
oxycedrus. 

1997 10 2006 120 
Μακροπρό- 

θεσµο 

ΙV.11.5 ∆ιαχείριση 
παραποτάµιας 
βλάστησης. 

1997 10 2006 20 
Μακροπρό- 

θεσµο 

ΙV.11.6 ∆ιαχείριση 
συστάδων και λοχµών 
των µη ενδηµικών 
ειδών της Πάρνηθας.  

1997 10 2006 18 
Μακροπρό- 

θεσµο 

ΙV.11.7 ∆ιαχείριση των 
άλλων ενδηµικών 
δασοπονικών ειδών. 

1997 10 2006 5 
Μακροπρό- 

θεσµο 

V.1 Έργα ερµηνείας 
περιβάλλοντος 
(Συντήρηση χώρων 
αναψυχής, λειτουργία 
κέντρου υποδοχής και 
πληροφόρησης 
επισκεπτών κ.α.). 

1997 10 2006 280 
Μακροπρό- 

θεσµο 

V.2 Ανάδειξη των 
ειδικών διαδροµών του 
δρυµού. 

1998 9 2006 40 
Μακροπρό- 

θεσµο 

V.3 Προστασία, 
αποκατάσταση και 
ανάδειξη των 
αρχαιολογικών και 
πολιτιστικών χώρων 

1998 9 2006 60 
Μακροπρό- 

θεσµο 

V.4 Οργάνωση 
συστήµατος 
διαχρονικής 
παρακολούθησης των 
περιβ/κών 
µεταβλητών. 

1998 9 2006 20 
Μακροπρό- 

θεσµο 

V.5 Συνεργασία του 
φορέα µε τοπικούς 
φορείς και διεθνείς 
οργανώσεις. 

1998 9 2006 40 
Μακροπρό- 

θεσµο 

V.6 Βελτίωση των 
εγκαταστάσεων του 
εκτροφείου άγριων 
θηραµάτων. 

1997 2,5 1999 40 
Βραχυπρό-

θεσµο 
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Προγράµµατα 
Έτος 

Έναρξης 
∆ιάρκεια 
(σε έτη) 

Έτος 
Λήξης 

Προϋπολογισθείσα 
∆απάνη (εκατ. δρχ) 

Είδος 

VΙ Αξιοποίηση του 
δρυµού για την 
βελτίωση του βιοτικού 
επιπέδου των 
κατοίκων της 
περιοχής. 

1998 10 2007 200 
Μακροπρό- 

θεσµο 

VΙΙ Προστασία των 
δασών και δασικών 
εκτάσεων και του 
τοπίου του δρυµού. 

1998 10 2007 300 
Μακροπρό- 

θεσµο 

VΙΙΙ Αποµάκρυνση των 
εγκαταστάσεων που 
λειτουργούν σήµερα 
στον Ε. ∆. και δεν 
συµβιβάζονται µε τους 
σκοπούς ίδρυσής του. 

1997 10 2006  
Μακροπρό- 

θεσµο 

Συνολική 
προϋπολογισθείσα 
δαπάνη 

   3.580  

Πίνακας 16: Τα προγράµµατα του διαχειριστικού σχεδίου του Ε. ∆. Πάρνηθας.  
                                                                                                 (Πηγή: ∆ασαρχείο Πάρνηθας) 

 

 

4.2 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Με την ευκαιρία της συµπλήρωσης των δέκα ετών ισχύος του 

∆ιαχειριστικού Σχεδίου του δρυµού, θα επιχειρηθεί στη συνέχεια ένας 

απολογισµός της επιτυχηµένης ή µη υλοποίησης των προβλεπόµενων από το 

σχέδιο προγραµµάτων, από το 1997 µέχρι σήµερα. Στοιχεία για το 

περιεχόµενο και τους σκοπούς των προγραµµάτων πάρθηκαν από το 

∆ιαχειριστικό Σχέδιο του Ε. ∆. Πάρνηθας. 

 

4.2.1 Προγράµµατα που υλοποιήθηκαν 

Τα προγράµµατα που εφαρµόστηκαν (πλήρως ή µερικώς) κατά την 

τελευταία δεκαετία ή που έχει ήδη δροµολογηθεί η υλοποίησή τους, είναι: 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι.1: ∆ηµιουργία Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυµού. 

Το πρόγραµµα προέβλεπε την ίδρυση φορέα µε την επωνυµία ∆ασαρχείο 

Εθνικού ∆ρυµού Πάρνηθας, ο οποίος θα είχε ως περιοχή αρµοδιότητας τον 

ορεινό όγκο της Πάρνηθας που βρίσκεται εντός των νέων ορίων του Εθνικού 
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∆ρυµού Πάρνηθας. Οι υπόλοιπες εκτάσεις, που διαχειρίζονταν έως τώρα από 

το ∆ασαρχείο Πάρνηθας, θα συνέχιζαν να διαχειρίζονται από αυτό ή από τα 

όµορα δασαρχεία Αιγάλεω, Καπανδριτίου και Πεντέλης. 

���� Απολογισµός: Ο φορέας µε την επωνυµία  ∆ασαρχείο Εθνικού ∆ρυµού 

Πάρνηθας δεν υλοποιήθηκε. Στη θέση του θεσµοθετήθηκε µε τον νόµο 

3044/2002 ο ανεξάρτητος Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυµού Πάρνηθας. 

Η συγκρότηση του Φορέα έγινε µε την Κ. Υ. Α. 126736/1283 και το Φ. Ε. Κ. 

473/Β/18-4-03. Πρόκειται για νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε 9µελές 

διοικητικό συµβούλιο διορισµένο από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. Η στελέχωση του 

διοικητικού συµβουλίου έγινε µε την Υ. Α. 126444/2472 και το ΦΕΚ 918/Β/4-

7-03 (τροποποίηση Υ.Α. 128269/5293 και Φ.Ε.Κ. 41/Β/16-1-04) και 

αποτελείται από ένα βιολόγο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., ένα µηχανικό του Υπ. 

Ανάπτυξης, ένα δασολόγο του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, έναν εκπρόσωπο 

της Εταιρίας Προστασίας της Φύσης, έναν εκπρόσωπο του ∆ασαρχείου 

Πάρνηθας (∆ασάρχης), καθώς και εκπρόσωπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Α’ και Β’ βαθµού. Πρόεδρος είναι ο δασολόγος κ. Σπαθής. 

Ο φορέας ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιούνιο του 2003. Σύµφωνα µε 

τον Ν. 2742/1999  οι κυριότερες αρµοδιότητες του είναι:  

1) H κατάρτιση και η ευθύνη της εφαρµογής των κανονισµών διοίκησης 

και λειτουργίας, καθώς και του σχεδίου διαχείρισης του Ε. ∆. Πάρνηθας. 

2) Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρµογής των κανονιστικών 

όρων και περιορισµών που επιβάλλονται µε το Ν. 1650/1986 (άρθρο 21, 

παρ. 1 και 2), καθώς και των κανονισµών διοίκησης και λειτουργίας και των 

σχεδίων διαχείρισης που αναφέρονται στο άρθρο 18 παρ. 5 του ίδιου νόµου. 

3) Η  συλλογή, ταξινόµηση και επεξεργασία περιβαλλοντικών στοιχείων 

και δεδοµένων για το δρυµό, καθώς και η συγκρότηση και λειτουργία 

σχετικών βάσεων δεδοµένων και τεκµηρίωσης. 

4) Η παροχή γνωµοδοτήσεων πριν από την προέγκριση χωροθέτησης και 

την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων. 

5) Η συνδροµή των διοικητικών και δικαστικών αρχών στον έλεγχο της 

εφαρµογής της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, και των περιβαλλοντικών και 

πολεοδοµικών όρων που ισχύουν για έργα ή δραστηριότητες στο δρυµό. 
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6) Η κατάρτιση µελετών και ερευνών, και η εκτέλεση τεχνικών ή άλλων 

έργων που περιλαµβάνονται στο σχέδιο διαχείρισης και στα προγράµµατα 

δράσης του δρυµού. Η κατασκευή, επισκευή και συντήρηση των αναγκαίων 

έργων υποδοµής, καθώς και η προµήθεια του αναγκαίου επιστηµονικού και 

τεχνικού εξοπλισµού για την άσκηση των λειτουργιών διαχείρισης. 

7) Η ανάληψη εκπόνησης ή εκτέλεσης εθνικών ή ευρωπαϊκών 

προγραµµάτων και δράσεων σχετικών µε τον δρυµό. 

8) Η ενηµέρωση και κατάρτιση του πληθυσµού σε θέµατα σχετικά µε τους 

σκοπούς και αρµοδιότητες του Φ. ∆. και την προστασία του δρυµού. 

9) Η προώθηση, υποστήριξη, οργάνωση και εφαρµογή οικοτουριστικών 

προγραµµάτων στην περιοχή του δρυµού.  

10) Η χορήγηση αδειών για ξεναγήσεις, επιστηµονικές έρευνες, τεχνικές 

δοκιµές και αναλύσεις εντός των ορίων του δρυµού. 

11) Η χορήγηση σήµατος ποιότητας και συνεργασίας σε επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται εντός του δρυµού, σύµφωνα µε τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που τίθενται στον κανονισµό διοίκησης και λειτουργίας. 

12) Η διαχείριση δηµοσίων εκτάσεων που παραχωρούνται ή µισθώνονται 

από το Φ. ∆. και η ενοικίαση ιδιωτικών εκτάσεων της περιοχή ευθύνης του.  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι.3: Θέσπιση νέου κανονισµού προστασίας, οργάνωσης και 

λειτουργίας του Εθνικού ∆ρυµού της Πάρνηθας. 

Το πρόγραµµα επισηµαίνει ότι ο ισχύον Κανονισµός Λειτουργίας δεν 

ανταποκρίνεται στη σηµερινή αντίληψη για την προστασία των εθνικών 

δρυµών (δεν ρυθµίζει θέµατα που αφορούν στις χρήσεις γης και στις 

δραστηριότητες στις «Ζώνες Προστασίας», ούτε ασχολείται µε θέµατα 

οργάνωσης και φύλαξης του δρυµού) και ως εκ τούτου προτείνει να 

τροποποιηθεί ή να αντικατασταθεί µε νέο. 

���� Απολογισµός: Η θέσπιση του νέου κανονισµού του εθνικού δρυµού δεν 

υλοποιήθηκε σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του ∆ιαχειριστικού Σχεδίου. 

Σηµαντικό εµπόδιο γι’ αυτό στάθηκαν οι έντονες αντιδράσεις κάποιων 

τοπικών κοινωνιών, οι οποίες έκριναν ότι οι προτεινόµενες αλλαγές θα 

έπλητταν τα συµφέροντά τους. Τελικά, ύστερα από σχεδόν δεκαετή 

καθυστέρηση, ο προτεινόµενος νέος Κανονισµός ενσωµατώθηκε στο 
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αναµενόµενο Προεδρικό ∆ιάταγµα  που αφορά στην προστασίας του ορεινού 

όγκου της Πάρνηθας. Το σχέδιο του Προεδρικού ∆ιατάγµατος, έχει ήδη 

υπογραφεί από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. κ. Γ. Σουφλιά και έχει αποσταλεί 

για έγκριση στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Το Π. ∆. αυτό ουσιαστικά 

θεσµοθετεί, µε ορισµένες αλλαγές, και επεκτείνει τις προτάσεις και τα µέτρα 

διαχείρισης που περιλαµβάνονται στο ∆ιαχειριστικό Σχέδιο του δρυµού του 

1997. 

Ο νέος Κανονισµός Λειτουργίας, Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης θα αφορά 

στο σύνολο της έκτασης του δρυµού και όχι µόνο τον πυρήνα του. Θα 

ρυθµίζει όλα τα θέµατα που αφορούν την οργάνωση, λειτουργία και 

διαχείριση του δρυµού, όπως οι χρήσεις γης κατά επιµέρους Ζώνη 

Προστασίας, οι επιτρεπόµενες δραστηριότητες κατά Ζώνη, το απαιτούµενο 

προσωπικό (επιστηµονικό, τεχνικό, εργατικό) για τη διαχείριση του δρυµού, 

τις αρµοδιότητες και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτού.  

Ο Κανονισµός πριν την οριστικοποίησή του θα τεθεί υπόψη των 

ενδιαφερόµενων φορέων (Ο.Τ.Α., περιβαλλοντικές οργανώσεις κ.λ.π.), 

ώστε και αυτοί να διατυπώσουν τις τυχόν παρατηρήσεις και επισηµάνσεις 

τους. Με τον τρόπο αυτό θα χαίρει ευρύτερης αποδοχής και εποµένως θα 

είναι ευκολότερη η εφαρµογή του. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι.4.3: Εξοπλισµός του Φορέα ∆ιαχείρισης του δρυµού. 

Επισηµαίνεται η ανάγκη για εφοδιασµό του Φορέα ∆ιαχείρισης µε τον 

αναγκαίο εξοπλισµό σε οχήµατα Jeep, µικρά λεωφορεία, συστήµατα G.I.S., 

δίκτυο Η/Υ, επιστηµονικά όργανα κ.α. 

���� Απολογισµός: Κάποιο µέρος του προβλεπόµενου εξοπλισµού έχει ήδη 

παρθεί, κάποιο αναµένεται αγοραστεί άµεσα (λεωφορείο), ενώ για ένα άλλο 

τα περιορισµένα έσοδα του φορέα κατέστησαν αδύνατη τη προµήθειά του. 

Αιτίες είναι όχι µόνο η έλλειψη επαρκών πιστώσεων, αλλά και 

γραφειοκρατικοί λόγοι, καθώς η έλλειψη του κατάλληλου προσωπικού 

(γραµµατεία, πρωτόκολλο) εµποδίζει τον Φορέα να είναι ευέλικτος και 

αποτελεσµατικός στην προµήθεια τέτοιου εξοπλισµού. Σηµαντική είναι η 

βοήθεια που παρέχει το ∆ασαρχείο Πάρνηθας, µε την παραχώρηση σε 

πολλές περιπτώσεις της δικής του υποδοµής και εξοπλισµού.  



4  |  ΤΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ∆ Ι ΑΧΕ Ι Ρ Ι ΣΗΣ  ΤΟΥ  Ε .  ∆ .  ΠΑΡΝΗΘΑΣ  

 

 181 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΙ.1: Επέκταση των ορίων του πυρήνα του εθνικού δρυµού 

και τροποποίηση των υφιστάµενων ορίων της περιφερειακής του ζώνης. 

Κρίνεται απαραίτητη η επέκταση των ορίων του υφιστάµενου πυρήνα, 

ώστε να περιληφθούν σε αυτόν εκτάσεις µεγάλης οικολογικής και αισθητικής 

αξίας, που έχουν µείνει εκτός των υφιστάµενων ορίων του, όπως η Ζώνη Ι, 

καθώς και τµήµατα των Ζωνών ΙΙ και ΙΙΙ. Αυτό προϋποθέτει ρύθµιση κατά 

προτεραιότητα του ιδιοκτησιακό καθεστώτος των εκτάσεων αυτών, ώστε να 

τεθούν υπό ενιαία διαχείριση µαζί µε τον πυρήνα. Παράλληλα προτείνεται 

και η τροποποίηση των ορίων της περιφερειακής ζώνης, από τα διοικητικά 

όρια του δασαρχείου, που είναι σήµερα, στα όρια της περιοχής µελέτης.   

���� Απολογισµός: Και αυτό το πρόγραµµα, όπως και άλλα, παρουσίασε 

σηµαντική καθυστέρηση. Κυριότερη αιτία ήταν οι αντιδράσεις που συνάντησε 

το ∆ασαρχείο στην προσπάθειά του για επίλυση του πολύπλοκου 

ιδιοκτησιακού καθεστώτος του δρυµού, από τους κατόχων δικαιωµάτων 

(ιδιοκτησιών και δουλειών) εντός του δρυµού. Και αυτές οι τροποποιήσεις 

περιλαµβάνονται στο αναµενόµενο Προεδρικό ∆ιάταγµα για την προστασία 

της Πάρνηθας. Απαραίτητη όµως προϋπόθεση για την αλλαγή των ορίων 

είναι η οριοθέτηση των Ζωνών Προστασίας της Πάρνηθας, που περιγράφεται 

στο Πρόγραµµα ΙΙ2.  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΙ.2: Οριοθέτηση επί του εδάφους και σήµανση των ειδικών 

«Ζωνών ∆ιαχείρισης» στον εθνικό δρυµό Πάρνηθας. 

Η οριοθέτηση των 4 Ζωνών Προστασίας µε κτιστά ορόσηµα σε 

χαρακτηριστικές θέσεις και τοποθέτηση σειρά απαγορευτικών και 

ενηµερωτικών πινακίδων στα όρια κάθε ζώνης. Το προγράµµατος θα αρχίσει 

αµέσως µετά την έγκριση του νέου Κανονισµού Λειτουργίας του δρυµού. 

���� Απολογισµός: Το ίδιο το πρόγραµµα καθορίζει ότι η υλοποίηση της 

οριοθέτησης και σήµανσης των ζωνών θα ξεκινήσει µετά την έγκριση του 

νέου κανονισµού λειτουργίας του δρυµού. Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο νέος 

κανονισµός λειτουργίας  περιλαµβάνεται στο Π. ∆. για την προστασία της 

Πάρνηθας, το οποίο όπως βρίσκεται στο τελικό στάδιο της έκδοσής του. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΙΙ.1: Αναγκαστική απαλλοτρίωση των υφισταµένων 

δικαιωµάτων κυριότητας και λοιπών δουλειών επί των εκτάσεων του 

εθνικού δρυµού. 

Ως απαραίτητη προϋπόθεση για την τροποποίηση των ορίων του δρυµού 

και τη ζωνοποίησή του εκτιµάται ότι είναι η αναγκαστική απαλλοτρίωση των 

υφιστάµενων δικαιωµάτων τρίτων επί των δασών και δασικών εκτάσεων 

που θα ενταχθούν στη Ζώνη Ι (απολύτου προστασίας της φύσης). Οι εν λόγω 

περιοχές είναι το δηµόσιο διακατεχόµενο δάσος Λοιµικού (13.140 στρ.), το 

δηµόσιο διακατεχόµενο δάσος Σαλονίκης (13.940 στρ.) και το ιδιωτικό δάσος 

Γκούρας (1.200 στρ.). Το συνολικό ποσό της απαλλοτρίωσης εκτιµήθηκε 

περίπου στα 400 εκ. δραχµές. 

Η διαχείριση του δρυµού θα διευκολυνθεί σηµαντικά και µε την 

αναγκαστική απαλλοτρίωση των διάσπαρτων µέσα στο δρυµό αγροτικών 

εκτάσεων (300 στρ. συνολικά), καθώς και των δουλειών ρητίνευσης στα 

πευκοδάση που εντάχθηκαν σε ζώνες προστασίας στις οποίες απαγορεύεται 

αυτή η δραστηριότητα. Ο Φορέας ∆ιαχείρισης του δρυµού θα φρόντιζε για 

την σύνταξη ειδικής µελέτης που θα προσδιορίζει το ακριβές ποσό που θα 

απαιτηθεί για τις παραπάνω αναγκαστικές απαλλοτριώσεις και θα συντάξει 

ανάλογο κτηµατολόγιο. 

���� Απολογισµός: Η απαλλοτρίωση των δικαιωµάτων κυριότητας και 

δουλειών στο δρυµό αποδείχθηκε µια ιδιαίτερα δαπανηρή και χρονοβόρα 

διαδικασία. Η µεγαλύτερη δυσκολία είχε να κάνει µε τις πολύ υψηλές 

πιστώσεις που απαιτεί η πραγµατοποίηση των απαλλοτριώσεων. Απαραίτητη 

επίσης προϋπόθεση ήταν και ο σαφής καθορισµός των ορίων των 

ιδιοκτησιών αλλά και των επιµέρους ζωνών προστασίας µέσα στις οποίες 

αυτές εντάσσονται. 

 Αυτά σε συνδυασµό µε τις αντιδράσεις εκ µέρους των κατόχων των 

δικαιωµάτων και µε την απουσία µέχρι πρότινος Φορέα ∆ιαχείρισης του 

δρυµού, προκάλεσαν µεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση του 

προγράµµατος και πολλά εµπόδια στην εφαρµογή του ∆ιαχειριστικού 

Σχεδίου του δρυµού κατά την τελευταία δεκαετία. Το πρόβληµα φαίνεται να 

επιλύεται τελικά, αφού το επικείµενο Π. ∆. προβλέπει και την διαδικασία 

των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων των παραπάνω δικαιωµάτων. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙV.1: Έρευνα του φαινοµένου ξήρανσης της ελάτης. 

Το πρόγραµµα προβλέπει την κατάρτιση και εφαρµογή προγράµµατος 

για την σε βάθος διερεύνηση του προβλήµατος ξήρανσης της ελάτης, µε τη 

συνεργασία επιστηµόνων διαφόρων ειδικοτήτων, ώστε να προσδιοριστούν 

τα ακριβή αίτια του φαινοµένου και να προταθούν τα απαραίτητα µέτρα που 

θα οδηγήσουν στο σταµάτηµα της ξήρανσης και την ανάκαµψη του δάσους. 

���� Απολογισµός: Το 1997 ξεκίνησε ερευνητικό πρόγραµµα για τη 

«∆ιερεύνηση των αιτίων του φαινοµένου της νέκρωσης της ελάτης», από το 

Ινστιτούτο Μεσογειακών ∆ασικών Οικοσυστηµάτων & Τεχνολογίας ∆ασικών 

Προϊόντων του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., σε συνεργασία µε το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 

Ινστιτούτο και το ∆ασαρχείο Πάρνηθας, µε υπεύθυνους τους κύριους 

Τσόπελα και Ξενόπουλο. Στόχοι του προγράµµατος είναι: 

- Ο προσδιορισµός της έκτασης των ζηµιών στο ελατοδάσος και η συνεχή 

καταγραφή της εξέλιξης της κατάστασης. 

- Η µελέτη των παθογόνων µυκήτων που προσβάλουν τα δέντρα ελάτης και 

η διερεύνηση του ρόλου τους στη νέκρωση.  

- Η µελέτη των φλοιοφάγων-ξυλοφάγων εντόµων σε νεκρά και νεκρούµενα 

δέντρα σε σχέση µε τη διατάραξη της φυσιολογίας της ελάτης. 

- Η µελέτη του ρόλου των φωτοχηµικών ρύπων στα φαινόµενα νέκρωσης. 

- Η µελέτη της επίδρασης κλιµατικών, φυσιογραφικών, γεωλογικών και 

εδαφικών παραγόντων στη νέκρωση των δέντρων. 

Τα πρώτα αποτελέσµατα έχουν ήδη εκδοθεί, ενώ οι έρευνες 

συνεχίζονται. Οι χρηµατοδοτήσεις προέρχονταν αρχικά από το Υπουργείο 

Γεωργίας, χωρίς όµως να παρουσιάζουν σταθερότητα ούτε ως προς το ύψος 

ούτε ως προς τη συχνότητα που παρέχονταν. Από το 2005 και µέχρι σήµερα 

τη χρηµατοδότηση των ερευνών έχει αναλάβει ο Φορέας ∆ιαχείρισης του 

δρυµού, ο οποίος για τη διετία 2005-2006 παρείχε το ποσό των 20.000 €. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙV.2: Έρευνα της αναγέννησης της ελάτης της Πάρνηθας. 

Προτείνεται η κατάρτιση ερευνητικού προγράµµατος για την µελέτη του 

φαινοµένου της προβληµατικής αναγέννησης της ελάτης του δρυµού. Θα 

µελετηθούν σε βάθος όλα τα στάδια της αναπαραγωγικής βιολογίας της 

ελάτης (πληροκαρπία, παραγωγή, ωρίµανση κώνων και σπερµάτων, 
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διασπορά, φύτρωση εγκατάσταση και επιβίωση αρτίβλαστων κ.λ.π.), καθώς 

και οι επιµέρους σχέσεις µε βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες που 

αποτελούν κρίκους µιας αλληλουχίας γεγονότων που ευθύνονται για την 

ανανέωση του δάσους µέσω της φυσικής αναγέννησης. 

���� Απολογισµός: Στο πρόγραµµα που εκπονεί το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. για τη 

διερεύνηση των αίτιων νέκρωσης της ελάτης, το οποίο αναφέρθηκε 

προηγουµένως, περιλαµβάνεται και έρευνα για τα αίτια της προβληµατικής 

αναγέννησης του είδους, η οποία βρίσκεται ακόµα σε εξέλιξη. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙV.4: Απογραφή της χλωρίδας, σύνταξη καταλόγου ειδών 

χλωρίδας και έκδοση σχετικού βιβλίου – οδηγού χλωρίδας. 

Στα πλαίσια αυτού του προγράµµατος θα γινόταν η καταγραφή όλων των 

απαντώµενων στην Πάρνηθα αυτοφυών ειδών, µε συνεχείς επισκέψεις 

βιολόγων και δασολόγων ειδικευµένων στην συστηµατική βοτανική. 

Ακολούθως, η έκδοση βιβλίου-οδηγού µε όλα τα είδη φυτών της Πάρνηθας, 

συνοπτική περιγραφή για κάθε ένα από αυτά, φωτογραφίες και άλλα 

στοιχεία (βιολογίας, οικολογίας, γεωγραφικής κατανοµής κ.λ.π.).  

���� Απολογισµός: Το ∆ασαρχείο Πάρνηθας ήδη από το 2001 καταβάλει 

συστηµατική προσπάθεια για την συλλογή, αναγνώριση και ταξινόµηση της 

χλωρίδας του βουνού. Για τον σκοπό αυτό απασχολείται εποχικό προσωπικό 

βιολόγων εξειδικευµένων στον τοµέα αυτό, στο οποίο έχει διατεθεί και 

ειδικά διαµορφωµένο εργαστηριακός χώρος στο δασαρχείο. 

Το ∆ασαρχείο βασιζόµενο στο παραπάνω υλικό και µε την συνδροµή της 

Περιφέρειας Αττικής, προχώρησε το 2005 στην έκδοση βιβλίου µε τίτλο 

«Σπάνια και Ενδηµικά Φυτά του Εθνικού ∆ρυµού Πάρνηθας», µε σκοπό την 

ενηµέρωση τόσο των ειδικών επιστηµόνων όσο και του ευρύτερου κοινού για 

τη χλωρίδα του δρυµού. 

Αναφορικά µε τη σύνταξη οδηγού χλωρίδας, βρίσκεται σε εξέλιξη 

πρόγραµµα του τµήµατος Βιολογίας του Πανεπιστήµιου Αθηνών για την 

καταγραφή, αναγνώριση και ταξινόµηση της χλωρίδας της Πάρνηθας και την 

σύνταξη του οδηγού. Η έρευνα βρίσκεται ήδη σε προχωρηµένο στάδιο (µέχρι 

τώρα έχουν αναγνωριστεί και ταξινοµηθεί περίπου 500 είδη). 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙV.6: Εντοπισµός και χαρτογράφηση των σπάνιων και 

απειλούµενων φυτών της Πάρνηθας. Αξιολόγηση της κατάστασης 

διατήρησης και προτάσεις για την επιτόπου διατήρηση. ∆ηµιουργία 

τράπεζας σπερµάτων για την εκτός τόπου διατήρηση. 

Με βάση τους καταλόγους των απειλούµενων ειδών χλωρίδας, την 

Κοινοτική Νοµοθεσία και τα παραρτήµατα των διεθνών συνθηκών, 

προβλεπόταν η ανίχνευση των παραπάνω ειδών, η χαρτογράφηση της 

κατανοµή τους και ο εντοπισµός των κινδύνων που απειλούν τους 

πληθυσµούς τους και τους βιοτόπους τους. Επίσης η δηµιουργία τράπεζας 

σπερµάτων για την µελέτη της οικοφυσιολογίας, της φύτρωσης, καθώς και 

των απαιτήσεων καθενός από τα παραπάνω είδη.  

���� Απολογισµός: Η πρώτη φάση του προγράµµατος (εντοπισµός, 

καταγραφή και χαρτογράφηση των σπάνιων και απειλούµενων φυτών) θα 

λέγαµε ότι σε µεγάλο βαθµό έχει υλοποιηθεί µέσω των ερευνών του 

∆ασαρχείου Πάρνηθας και του τµήµατος Βιολογίας, που αναφέρθηκαν στο 

Πρόγραµµα ΙV4. Η δεύτερη φάση του προγράµµατος (επιτόπου και εκτός 

τόπου διατήρηση) εκκρεµεί προς το παρόν. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙV.9: Εγκατάσταση σταθµών µέτρησης ατµοσφαιρικής 

ρύπανσης στην Πάρνηθα από του αέριους ρύπους της Αθήνας. 

Έρευνες του Μπενάκιου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου στην Πάρνηθα 

έδειξαν ότι υπάρχει σοβαρή συγκέντρωση αερίων ρύπων (κυρίως όζοντος), 

οι οποίοι επιδρούν αρνητικά στην ανάπτυξη των φυτών και στην εξέλιξη των 

οικοσυστηµάτων. Το πρόγραµµα αυτό πρότεινε την εγκατάσταση µόνιµων 

σταθµών µέτρησης των κυριότερων αερίων ρύπων, καθώς και της 

επίδρασης του κάθε ρύπου ξεχωριστά στα διάφορα οικοσυστήµατα.  

���� Απολογισµός: Έχουν ήδη εγκατασταθεί στην Πάρνηθα δύο σταθµοί 

µέτρησης ατµοσφαιρικών ρύπων, στις θέσεις Αγία Τριάδα και Ορνιό. 

Στα πλαίσια του προγράµµατος για τη νέκρωση της ελάτης, διενεργείται 

από το 1997 και έρευνα για τη «∆ιερεύνηση των υδρολογικών συνθηκών και 

της χηµείας της βροχής στο ελατοδάσος του Ε. ∆. Πάρνηθας», µε 

επιστηµονικό υπεύθυνο τον δρ. Γεώργιο Μπαλούτσο από το Ινστιτούτο 



4  |  ΤΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ∆ Ι ΑΧΕ Ι Ρ Ι ΣΗΣ  ΤΟΥ  Ε .  ∆ .  ΠΑΡΝΗΘΑΣ  

 

 186 

∆ασικών Ερευνών. Κατά την τελευταία διετία χρηµατοδοτήθηκε από τον 

Φορέα ∆ιαχείρισης µε το ποσό των 20.000 €. 

Οι µετρήσεις έδειξαν υψηλές συγκεντρώσεις όζοντος που υπερέβαιναν 

σηµαντικά τα Κρίσιµα Επίπεδα για τα δάση της Ευρώπης, ενώ τα φυτά 

δείκτες που χρησιµοποιήθηκαν «κατέγραψαν» ισχυρή παρουσία όζοντος σε 

όλη την έκταση του δρυµού (Βελισσαρίου, Σκρέτης 2003). Το ερευνητικό 

πρόγραµµα περιλαµβάνει και µελέτες και για τα επίπεδα της όξινης βροχής 

στην Πάρνηθα. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙV.11.1: ∆ιαχείριση του ελατοδάσους της Πάρνηθας. 

Βασικός στόχος αυτού του προγράµµατος ήταν το σταµάτηµα της 

φθίνουσας πορείας του ελατοδάσους και η σταδιακή ανάκαµψή του, ώστε 

τελικά να προκύψουν ανανεωµένες, υγιείς συστάδες υποκηπευτής ή 

κηπευτής µορφής. Οι όποιες παρεµβάσεις θα γίνονταν εκτός της ζώνης 

απολύτου προστασίας. Προτείνονταν: 

1. Αποµάκρυνση του ετησίως ξηρενόµενου ξυλώδους όγκου, ώστε να 

µειωθεί ο ρυθµός εξάπλωσης της επιδηµίας ξήρανσης της ελάτης. 

2. Εκτεταµένες αναδασώσεις µε ελάτη, καθώς και µε Juniperus oxycedrus, 

Pinus nigra σε εκτάσεις στις οποίες η ελάτη είχε υποχωρήσει ραγδαία. 

3. Αναδάσωση γυµνών εκτάσεων του ελατοδάσους που προέκυψαν µετά από 

πυρκαγιές στο απώτερο παρελθόν και δεν είχαν αναδασωθεί. 

4. Υποβοήθηση της φυσικής αναγέννησης της ελάτης σε θέσεις όπου αυτή 

είναι φτωχή ή ανύπαρκτη. 

���� Απολογισµός: Το διάστηµα 2002-2004 πραγµατοποιήθηκαν εκτεταµένες 

υλοτοµίες ξερών δέντρων στις θέσεις Αγία Τριάδα, ΣΕΓΑΣ καθώς και κατά 

µήκος του περιφερειακού δρόµου. Λόγω όµως έλλειψης χρηµάτων δεν 

πραγµατοποιήθηκαν αναδασώσεις, ούτε πάρθηκαν ειδικά µέτρα για την 

υποβοήθηση της φυσικής αναγέννησης της ελάτης. Ιδιαίτερα χρήσιµα 

αναµένεται να φανούν τα συµπεράσµατα από το ερευνητικό πρόγραµµα του 

ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. για τη  αναγέννηση της ελάτης του δρυµού (βλ. Πρόγραµµα ΙV.2), 

για την µελλοντική λήψη µέτρων αντιµετώπισης του φαινοµένου. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙV.11.2: ∆ιαχείριση δασών χαλεπίου πεύκης της Πάρνηθας. 

Προτείνονταν διαχειριστικά µέτρα για τα πευκοδάση του δρυµό ανάλογα 

µε την Ζώνη Προστασίας στην οποία ανήκουν, και συγκεκριµένα αραιώσεις 

και καθαρισµοί της υπόροφης βλάστησης σε ολόκληρη την έκταση των 

πευκοδασών και ιδιαίτερα εκατέρωθεν των δρόµων, για την αντιµετώπιση 

των πυρκαγιών. Εξαιρείται η ζώνη απόλυτης προστασίας. 

Επίσης η επιπλέον ενίσχυση της ρητινοσυλλογής στα δάση αυτά από τον 

Φορέα ∆ιαχείρισης του δρυµού, γιατί η διαδικασία αυτή συµβάλει τα µέγιστα 

στην προστασία των δασών από πυρκαγιές. 

���� Απολογισµός: Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει εκτεταµένοι καθαρισµοί 

στα πευκοδάση του δρυµού. Αυτοί αφορούν όχι µόνο την αφαίρεση της 

υπόροφης βλάστησης, αλλά και εξυγιαντικές υλοτοµίες για τη αποµάκρυνση 

των κατακείµενων ξερών ατόµων, όπως αυτές στο δάσος Τατοΐου. Μέχρι 

σήµερα έχουν καθαριστεί επιφάνειες συνολικής έκτασης 3.000 στρ. και 

εκτελούνται καθαρισµοί σε άλλα 1.000 στρ. 

Επίσης το Ινστιτούτο Μεσογειακών ∆ασικών Οικοσυστηµάτων & 

Τεχνολογίας ∆ασικών Προϊόντων ανέλαβε την εκπόνηση µελέτης για τις 

εκτεταµένες νεκρώσεις της χαλεπίου Πεύκης στην περιφερειακή ζώνη του 

δρυµού, µε επιστηµονικό υπεύθυνο τον δρ. Τσόπελα Παναγιώτη. ∆εν έχουν 

ακόµα εκδοθεί επίσηµα αποτελέσµατα. Ο Φορέας ∆ιαχείρισης ανέλαβε τη 

χρηµατοδότησή της µε 20.000 € για την περίοδο 2005-2006. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ V: Οργάνωση του δρυµού για την εξυπηρέτηση επισκεπτών. 

- Σήµανση ειδικών διαδροµών και τοποθέτηση σηµάτων µε συνοπτικές 

πληροφορίες (τροχαίας, απαγορευτικά, πληροφοριακά σήµατα).  

- Τοποθέτηση πινακίδων:  

α) Στους χώρους των υπαίθριων γευµάτων (νερό, πάρκινγκ, WC κ.λ.π.). 

β) Στις ειδικές διαδροµές (όνοµα διαδροµής, κεντρικό θέµα, ευκολίες κ.λ.π.) 

γ) Σε σηµεία µε ιδιαίτερο οικολογικό και ιστορικό ενδιαφέρον. 

δ) Με τον χάρτη και τον κανονισµό λειτουργίας του δρυµού.  

- Τοποθέτηση αναλογίων σε σηµεία µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, µε 

πληροφορίες για τη συγκεκριµένη θέση. 
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- Χώροι αναψυχής:  

α) Η δηµιουργία χώρων εκτός του πυρήνα, δηλ. στο δάσος Τατοΐου και κατά 

µήκος του άξονα Βαρυµπόµπης - Αγίου Μερκουρίου. 

β) Η συντήρηση των υπαρχόντων χώρων αναψυχής στη Μόλα και  Μετόχι. 

γ) Η αξιοποίηση του ανενεργού χώρου αναψυχής στην Πηγή Φυλής. 

- Η δηµιουργία ενός κύριου κέντρου υποδοχής και πληροφόρησης των 

επισκεπτών στην Αγία Τριάδα Πάρνηθας, καθώς και µικρών αιθουσών στις 

εισόδους του δρυµού µε πληροφοριακό υλικό για το δρυµό (χάρτες, 

φυλλάδια). Το κέντρο µπορεί να οργανώνει ή να συµµετέχει σε 

εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις και να οργανώνει ηµερίδες µε 

θέµατα σχετικά µε το δρυµό. 

���� Απολογισµός: Ο Φορέας ∆ιαχείρισης χρηµατοδοτεί έργα σήµανσης του 

δρυµού. Οι σπουδαιότερες διαδροµές της Πάρνηθας έχουν σηµατοδοτηθεί σε 

µεγάλο ποσοστό µε διακριτικά σηµάδια στους βράχους και τα δέντρα, µε 

ταινίες ή µε ειδικά σηµάδια για κάθε µονοπάτι. Επίσης έχουν τοποθετηθεί 

κατατοπιστικές πινακίδες µε πληροφορίες για την κατεύθυνση και τον χρόνο 

που απαιτεί κάθε διαδροµή, καθώς και αναλόγια σε  καίρια σηµεία του 

δρυµού. Αντίστοιχη σήµανση έχει τοποθετηθεί και στους χώρους αναψυχής. 

Το 2004 κατασκευάστηκαν τρεις νέοι χώροι αναψυχής στις θέσεις 

Πλάτανος, Κατσιµίδι και Μαχούνια του δάσους Τατοΐου, ενώ αξιοποιήθηκε 

κατάλληλα και ο υφιστάµενος χώρος αναψυχής στην Πηγή Φυλής, όπως 

προέβλεπε το συγκεκριµένο Πρόγραµµα. Αυτή την περίοδο έχουν 

δηµοπρατηθεί και βρίσκονται ήδη υπό κατασκευή άλλοι δύο χώροι 

αναψυχής, στη Βιλιανή και στον Άγιο Γεώργιο Κεραµιδίου. Παράλληλα, οι 

υπάρχοντες χώροι υφίστανται τακτική συντήρηση.  

Αναφορικά µε το κέντρο υποδοχής και πληροφόρησης επισκεπτών, 

ύστερα από πρωτοβουλία του νυν ∆ασάρχη της Πάρνηθας κ. Αµοργιαννιώτη, 

το έργο δηµοπρατήθηκε και έχει ήδη αρχίσει η υλοποίησή του. Θα βρίσκεται 

στη θέση Αγία τριάδα στον πυρήνα του δρυµού, και για τη στέγασή του 

κατασκευάζεται ήδη κατάλληλο κτήριο. Θα καταλαµβάνει µια έκταση 27 

στρ., ενώ το συνολικό κόστος του θα αγγίξει τα 2.000.000 ευρώ, ποσό το 

οποίο ξεπερνά κατά πολύ αυτό που προέβλεπε ο προϋπολογισµός του 

Προγράµµατος. Όµως τα απαιτούµενα χρήµατα έχουν ήδη εξασφαλιστεί από 
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το Γ’ Κ.Π.Σ. Το Κέντρο θα διαθέτει όλο τον προβλεπόµενο υλικοτεχνικό 

εξοπλισµό και θα απευθύνεται σε επισκέπτες κάθε ηλικίας χωρίς ειδικές 

γνώσεις σε θέµατα περιβάλλοντος, καθώς και σε µαθητές σχολείων. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ V.2: Ανάδειξη ειδικών διαδροµών στο δρυµό. 

Προτείνεται η συντήρηση και ανάδειξη των ειδικών διαδροµών και των 

αναρριχητικών πεδίων, µε την κατάλληλη σήµανση και παροχή στοιχειωδών 

ευκολιών, όπου η ζωνική διάκριση το επιτρέπει. Επίσης η συνεργασία του Φ. 

∆. µε τοπικούς και µη ορειβατικούς συλλόγους, οι οποίοι θα αναλάβουν την 

ξενάγηση οµάδων επισκεπτών µε οργανωµένα προγράµµατα περιήγησης. 

Ειδικότερα στα τµήµατα των µονοπατιών που διασχίζουν την Ζώνη Ι 

(απόλυτης προστασίας) δεν θα γίνει κανένα έργο εξυπηρέτησης των 

επισκεπτών, ενώ η διέλευσή τους από τα τµήµατα αυτά θα γίνεται κατόπιν 

ειδικής άδειας από τον Φ. ∆. Για το φαράγγι του Κελάδωνα, κρίνεται 

απαραίτητη η βελτίωση της προσπέλαση του, χωρίς όµως να αλλοιωθούν τα 

χαρακτηριστικά του και να διαταραχθεί η ηρεµία του τοπίου, η οποία είναι 

απαραίτητη για την επιβίωση των σπάνιων αρπακτικών που φωλιάζουν εκεί. 

���� Απολογισµός: Για την συντήρηση των µονοπατιών διενεργούνται 

τακτικοί καθαρισµοί, ενώ σε κατάλληλες θέσεις έχουν τοποθετηθεί κιόσκια 

και τραπέζια, ώστε να δίνεται η ευκαιρία στους πεζοπόρους για µια µικρή 

ανάπαυλα. Παράλληλα έχει τοποθετηθεί ειδική σήµανση σε διάφορα σηµεία 

των µονοπατιών και των αναρριχητικών πεδίων. Επίσης προγράµµατα 

ξενάγησης των επισκεπτών διενεργούνται κανονικά από επαγγελµατίες 

ξεναγούς εθνικών δρυµών. Αντίθετα, τα προβλεπόµενα από το πρόγραµµα 

έργα για την αξιοποίηση του φαραγγιού του Κελάδωνα δεν υλοποιήθηκαν 

λόγω έλλειψης των σχετικών πιστώσεων. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ V.3: Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη των 

αρχαιολογικών και πολιτιστικών µνηµείων του δρυµού. 

Συνεργασία του Φορέα ∆ιαχείρισης µε το Υπουργείου Πολιτισµού και τους 

τοπικούς Ο.Τ.Α., για τη κατάρτιση µακροπρόθεσµου προγράµµατος 

αποκατάστασης, συντήρησης, ανάδειξης, φύλαξης και αξιοποίησης όλων 

των σηµαντικών αρχαιολογικών και πολιτιστικών µνηµείων το δρυµού, τα 
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οποία βρίσκονται σε πλήρη σχεδόν εγκατάλειψη. Ιδιαίτερη προσοχή στο 

αρχαίο κάστρο Φυλής, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σαν χώρος  

γενικότερων πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

���� Απολογισµός: Τα αρχαιολογικά µνηµεία του δρυµού παραµένουν 

ακόµα αναξιοποίητα και παρουσιάζουν εικόνα εγκατάλειψης. Πέρα από την 

έλλειψη χρηµάτων, ένα άλλο σηµαντικό πρόβληµα στην συντήρηση και 

ανάδειξη των αρχαιολογικών αυτών µνηµείων είναι η εµπλοκή στην όλη 

διαδικασία της αρχαιολογικής υπηρεσίας, µε αποτέλεσµα να υπάρχει 

συνήθως µεγάλη καθυστέρηση στην λήψη αποφάσεων και στην εφαρµογή 

µέτρων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί ο Τάφος του Σοφοκλή στη 

∆εκέλεια, ο οποίος παρά την διεθνή σηµασία του ως ιστορικό µνηµείο, µόλις 

τώρα κηρύσσεται αρχαιολογικός χώρος. 

Όσον αφορά το Κάστρο Φυλής, υπέστη ζηµιές κατά τον σεισµό του 1999, 

οι οποίες έχουν αποκατασταθεί µόνο µερικώς. Αξιοσηµείωτο είναι ότι ακόµα 

δεν έχει κηρυχθεί σε αρχαιολογικό χώρο (!) και εποµένως προς το παρόν 

δεν µπορεί να γίνεται λόγος για συντήρηση, αξιοποίηση και φύλαξη του. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ V.4: Οργάνωση συστήµατος διαχρονικής παρακολούθησης 

των περιβαλλοντικών µεταβλητών και δηµιουργία αρχείου µελετών, 

βιβλιογραφίας και άλλων στοιχείων για την περιοχή του δρυµού. 

Για τον σκοπό αυτό θα συνταχθεί ειδική µελέτη που θα καθορίσει τις 

παραµέτρους εκείνες που πρέπει να παρακολουθούνται διαχρονικά καθώς 

και τους τρόπους και µεθόδους µέτρησής τους. Μερικές από τις παραµέτρους 

αυτές είναι η ξήρανση της ελάτης, οι µεταβολές στους πληθυσµούς των 

σπάνιων ειδών της χλωρίδας και της πανίδας, ο βαθµός ρύπανσης της 

περιοχής από το νέφος της πρωτεύουσας κ.α. 

Όλο το αρχειακό υλικό του ∆ασαρχείου Πάρνηθας, το οποίο είναι πολύ 

παλιό και αξιόλογο, πρέπει να συγκεντρωθεί, να µηχανογραφηθεί και να 

αρχειοθετηθεί κατάλληλα. Με τον τρόπο αυτό θα δηµιουργηθεί βιβλιοθήκη 

µε βιβλία, µελέτες και εργασίες που αναφέρεται στον Εθνικό ∆ρυµό 

Πάρνηθας, η οποία θα είναι στη διάθεση του κάθε µελετητή-ερευνητή, ενώ 

παράλληλα θα συµβάλει στην καλύτερη διοίκηση και διαχείριση του δρυµού 

καθώς και στην ανάδειξη των αξιών του σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 
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���� Απολογισµός: Η επεξεργασία του αρχείου του ∆ασαρχείου Πάρνηθας 

έχει ήδη αρχίσει από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας. Αντίθετα η 

δηµιουργία του συστήµατος παρακολούθησης περιβαλλοντικών µεταβλητών 

παραµένει σε εκκρεµότητα, αφού όπως αναφέρθηκε, για την υλοποίηση του 

προγράµµατος απαιτείται η σύνταξη ειδικής µελέτης. Υπεύθυνος για αυτή 

είναι ο Φ. ∆. του δρυµού, ο οποίος όµως αδυνατεί να εξασφαλίσει τα 

απαιτούµενα χρήµατα και το εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό για τη 

σύνταξή της.   

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ V.5: Συνεργασία του φορέα του δρυµού µε τους κατοίκους 

και φορείς της περιοχής, µε αντίστοιχους φορείς διαχείρισης 

προστατευόµενων περιοχών άλλων κρατών, καθώς και µε διεθνείς 

οργανισµούς, για την προώθηση των σκοπών κήρυξης. 

Η ορθή διαχείριση του δρυµού, µε τους όρους και τους περιορισµούς που 

θα επιβληθούν, δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθεί χωρίς να γίνει πρώτα 

αποδεκτή από την πλειοψηφία των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του 

δρυµού. Η αποδοχή αυτή προϋποθέτει τη σωστή ενηµέρωση του κοινού, που 

θα συµβάλει στην κατανόηση των αξιών και δυνατοτήτων του δρυµού και 

στην παγίωση της αντίληψης ότι ο δρυµός δεν αποτελεί αρνητικό στοιχείο, 

αλλά σηµαντικό πλεονέκτηµα για την περιοχή. 

Κρίνεται επίσης αναγκαία η συνεργασία του φορέα του δρυµού µε 

αντίστοιχους φορείς των χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων 

χωρών, καθώς και µε διεθνείς οργανισµούς προστασίας της φύσης.  

���� Απολογισµός:  Το σηµαντικότερο µέτρο που έχει παρθεί στα πλαίσια 

του παραπάνω προγράµµατος είναι η συµµετοχή στο διοικητικό συµβούλιο 

του Φορέα ∆ιαχείρισης του δρυµού εκπροσώπων της Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

περιβαλλοντικών οργανώσεων (WWF, Εταιρία Προστασίας της Φύσης) και 

συλλόγων της περιοχής (ορειβατικούς συλλόγους). Με τον τρόπο αυτό 

εξασφαλίζεται η αµεσότερη ενηµέρωση των τοπικών φορέων και 

οργανώσεων (και κατ’ επέκταση των τοπικών κοινωνιών) για θέµατα 

διαχείρισης του δρυµού και για  τα προτεινόµενα µέτρα και έργα, καθώς και 

η ενεργός συµµετοχή τους στην λήψη των αποφάσεων. 
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Στα πλαίσια της ενηµέρωσης και ευαισθητοποίηση του κοινού για τις 

αξίες του δρυµού, το ∆ασαρχείο πραγµατοποιεί ξεναγήσεις επισκεπτών και 

µαθητών από ειδικευµένους ξεναγούς-υπαλλήλους του, ενώ οργανώνει 

παρουσιάσεις και συζητήσεις για το δρυµό σε σχολεία και φορείς της 

περιοχής, καθώς και επιστηµονικές ηµερίδες µε θέµατα σχετικά µε το δρυµό 

και το περιβάλλον γενικότερα. Παράλληλα, συνεργάζεται µε την οργάνωση 

WWF Eλλάς, για την υλοποίηση προγράµµατος το οποίο περιλαµβάνει 

ξεναγήσεις στην Πάρνηθα για ενηλίκους, οικογένειες και µαθητές, καθώς και 

σεµινάρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για παιδιά και εκπαιδευτικούς. 

Το ∆ασαρχείο Πάρνηθας βρίσκεται σε συνεργασία και µε αντίστοιχους 

ξένους φορείς και περιβαλλοντικές οργανώσεις µε σκοπό την ανταλλαγή 

πληροφοριών και γνώσεων πάνω σε θέµατα διαχείρισης των 

προστατευόµενων περιοχών, την προώθηση των αξιών του Ε. ∆. Πάρνηθας 

διεθνώς, αλλά και την ένταξη του στις ειδικές κατηγορίες προστατευόµενων 

περιοχών που καθορίζονται από την Ε. Ε. και τους διεθνείς οργανισµούς. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ V.6: Βελτίωση των εγκαταστάσεων του εκτροφείου άγριων 

ζώων της Πάρνηθας µε σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση των 

επισκεπτών. 

Προβλέπεται η σύνταξη ειδικής µελέτης, για την πρόταση συγκεκριµένων 

µέτρων βελτίωσης του βιοτόπου του εκτροφείου, ώστε να παρέχεται στα 

ζώα φυσική τροφή στο µεγαλύτερο δυνατό διάστηµα του έτους. Επίσης θα 

προσδιορίζει τα φυτικά είδη και τον αριθµό των ζώων που µπορούν να 

φιλοξενηθούν στο χώρο, χωρίς να επέλθει ζηµιά στη βλάστηση και τέλος θα 

σχεδιάσει τις απαιτούµενες εγκαταστάσεις για την πλήρωση των σκοπών του 

εκτροφείου (παρατηρητήρια, ταΐστρες, αποθήκες κ.λ.π.)  

���� Απολογισµός:  Η µελέτη για την βελτίωση και αξιοποίηση του 

εκτροφείου θηραµάτων Πάρνηθας έχει ήδη συνταχθεί και τα προβλεπόµενα 

έργα αναµένεται να δηµοπρατηθούν στις αρχές του επόµενου έτους. Το 

εκτροφείο εξακολουθεί και σήµερα να φιλοξενεί µόνο ελάφια, ο αριθµός των 

οποίων έχει αυξηθεί σε 15 άτοµα, ενώ ο χώρος έχει ήδη εξοπλιστεί µε ειδικά 

παρατηρητήρια και ταΐστρες, στην προσπάθεια του δασαρχείου να το 

µετατρέψει σε ένα ενδιαφέρον αξιοθέατο για τους επισκέπτες του δρυµού. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VI: Αξιοποίηση του δρυµού για τη βελτίωση του βιοτικού 

επιπέδου των κατοίκων του δρυµού. 

Προτείνεται η λήψη µέτρων και έργων για να αυξηθεί η συµβολή του 

δρυµού στη διαµόρφωση του εισοδήµατος των κατοίκων της περιοχής, χωρίς 

να αλλοιωθούν οι αξίες του δρυµού και να επηρεαστεί αρνητικά η εξέλιξη 

των φυσικών οικοσυστηµάτων: 

1. Συνεργασία του Φ. ∆. µε ορειβατικούς και πολιτιστικούς συλλόγους 

της περιοχής, για την διοργάνωση από κοινού τακτικών επισκέψεων, 

περιηγήσεων, αναρριχήσεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.λ.π. 

2. Εφαρµογή προγραµµάτων εκπαίδευσης των αγροτών σχετικά µε την 

«οικολογική γεωργία», αλλά και τις προστατευόµενες περιοχές. 

3. Ενίσχυση της ρητινοκαλλιέγειας πέραν της γενικής ενίσχυσης που 

ισχύει για εκτός του δρυµού περιοχές.  

4. Ενίσχυση της νοµαδικής κτηνοτροφίας, όπου αυτή επιτρέπεται, µε 

σκοπό τη µείωση της καύσιµης ύλης και εποµένως του κινδύνου πυρκαγιών, 

αποφεύγοντας όµως φαινόµενα υπερβόσκησης. 

5. Χορήγηση αποζηµιώσεων από τον φορέα του δρυµού για τις ζηµιές 

στις γεωργικές καλλιέργειες από την άγρια πανίδα της περιοχής. 

���� Απολογισµός: Κάποια από τα µέτρα, όπως η συνεργασία µε τοπικούς 

συλλόγους και φορείς για την οργάνωση επισκέψεων, περιηγήσεων και 

εκδηλώσεων, η ενηµέρωση των αγροτών και η εκπόνηση µελετών για  την 

προώθηση των κατάλληλων καλλιεργειών, πραγµατοποιούνται εδώ και 

χρόνια µε πρωτοβουλία του ∆ασαρχείου Πάρνηθας.  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VIΙ: Προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων και του 

τοπίου του δρυµού. 

- Μέτρα για την προστασία του δρυµού από τις δασικές πυρκαγιές:  

α) Εκπόνηση ειδικής µελέτης αντιπυρικής προστασίας, για τη λήψη µέτρων 

και την εκτέλεση ανάλογων έργων για κάθε περιοχή χωριστά. 

β) Οι καθαρισµοί της υπόροφης βλάστησης. 

- Μέτρα για την προστασία του τοπίου και του χαρακτήρα του δρυµού:  

α) Η επιβολή µέσω του κανονισµού λειτουργίας του δρυµού της υποχρέωσης 

για σύνταξη «Μελέτης επιπτώσεων και Αποκατάστασης Περιβάλλοντος», για 
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όλα τα έργα που προγραµµατίζονται να γίνουν στον δρυµό, η οποία θα 

εγκρίνεται και από την επιστηµονική οµάδα του Φ. ∆.  

β) Η θέσπιση αυστηρών περιορισµών στη διάνοιξη νέων δρόµων, στις 

υλοτοµίες, την τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων, την εξόρυξη αδρανών 

υλικών-ορυκτών κ.τ.λ., καθώς και η προστασία από παράνοµες επεµβάσεις 

(εκχερσώσεις, περιφράξεις, ανέγερση κτιρίων, συλλογή σπάνιων ειδών 

χλωρίδας, λαθροθηρία, ρύπανση κ.λ.π.) 

���� Απολογισµός:  Τα περισσότερα έργα που έχουν γίνει στα πλαίσια του 

προγράµµατος αφορούν τον τοµέα της αντιπυρικής προστασίας. Ο Φορέας 

∆ιαχείρισης έχει υπογράψει σύµβαση µε την Περιφέρεια Αττικής για την 

υλοποίηση των παρακάτω έργων:  

- Κατασκευή  δύο σύγχρονων πυροφυλακίων. 

- Κατασκευή δύο υδατοδεξαµενών χωρητικότητας 75 m3. 

- Συντήρηση 18 χλµ. του υπάρχοντος δασικού οδικού δικτύου. 

- ∆ιάνοιξη περιφερειακού δασικού δρόµου Μετοχίου - Φυλής, µήκους 8 χλµ. 

- Καθαρισµοί αντιπυρικών λωρίδων. 

Η χρηµατοδότηση από τον Φορέα ανήλθε στα 101.000 € για το 2006 και 

αναµένεται να δοθούν άλλα 300.000 € µέχρι τον Ιούλιο του 2007. 

Όσον αφορά την προστασία του τοπίου και του χαρακτήρα του δρυµού, ο 

νέος κανονισµός λειτουργίας προβλέπει τις απαραίτητες απαγορεύσεις και 

περιορισµούς για την επίτευξη των σκοπών αυτών (βλ. Παράρτηµα). 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VIΙΙ: Αποµάκρυνση των εγκαταστάσεων που λειτουργούν 

σήµερα στο δρυµό και δεν συµβιβάζονται µε τους σκοπούς ίδρυσής του. 

Το πρόγραµµα πρότεινε τη θέσπιση αντικινήτρων για την παραµονή των 

εγκαταστάσεων, όπως µια ετήσια εισφορά προς τον Φ. ∆., η οποία θα 

χρησιµοποιηθεί για έργα προστασίας του δρυµού. Άλλωστε παρόµοια 

ρύθµιση προβλέπεται και από το αρθ. 6 της Οδηγίας 92/43. Τα παραπάνω 

ποσά θα αυξάνονταν για κάθε επιπλέον χρόνο παραµονής των 

εγκαταστάσεων, έτσι ώστε το αντικίνητρο αυτό διαρκώς να ενισχύεται και 

να αναγκάζει τους ενδιαφερόµενους να αναζητήσουν άλλες λύσεις εκτός του 

δρυµού. 
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���� Απολογισµός: Η αποµάκρυνση των εγκαταστάσεων δεν έχει ακόµα 

πραγµατοποιηθεί και ούτε φαίνεται να είναι εφικτή στο άµεσο µέλλον.  

Οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις έχουν εξαιρεθεί από τον πυρήνα του 

δρυµού µε το ιδρυτικό διάταγµα 644/61. Σήµερα λειτουργούν µόνο οι 

µονάδες της Πολεµικής Αεροπορίας και του Ναυτικού, όµως για λόγους 

εθνικής άµυνας δεν κρίνεται ακόµα σκόπιµη η παύση της λειτουργίας τους. 

Όσον αφορά το Καζίνο Πάρνηθας στη θέση Μαυροβούνι, η ύπαρξη του στην 

περιοχή έχει πλέον παγιωθεί, και για λόγους κυρίως οικονοµικών 

συµφερόντων, θα συνεχίσει την δραστηριότητά του. Οι εγκαταστάσεις του 

Ο.Τ.Ε. και των Ρ/Τ σταθµών στις θέσεις Ορνιό και Αέρας δεν είναι ακόµα 

δυνατόν να µεταφερθούν εκτός δρυµού για οικονοµικούς και τεχνικούς 

λόγους, οπότε θα πρέπει τουλάχιστον να αποφευχθεί η ανέγερση νέων. 

Από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις, µόνο το Καζίνο Πάρνηθας πληρώνει 

την προβλεπόµενη ετήσια εισφορά (300.000 €) στον Φορέα ∆ιαχείρισης, η 

οποία αυξάνεται κατά 5% κάθε χρόνο και η οποία επενδύεται σε δράσεις και 

έργα συντήρησης και προστασίας του δρυµού. 

 

4.2.2 Προγράµµατα που δεν υλοποιήθηκαν 

Όπως διαπιστώνουµε ένας σηµαντικός αριθµός προγραµµάτων του 

διαχειριστικού σχεδίου δεν υλοποιήθηκε µέσα στο προβλεπόµενο χρονικό 

διάστηµα. Οι συνηθέστεροι λόγοι γι’ αυτό ήταν η έλλειψη επαρκών 

κονδυλίων και κατάλληλου προσωπικού. Αναλυτικότερα: 

∆ιαχείριση πανίδα: Κανένα από τα προβλεπόµενα µέτρα και έργα δεν 

υλοποιήθηκε, πλην αυτών που αφορούσαν στη βελτίωση του εκτροφείου 

(Πρόγραµµα V.6). Αντίθετα τα προγράµµατα που αφορούσαν στην 

καταγραφή της πανίδας και στην έκδοση σχετικού οδηγού, στην 

χαρτογράφηση των βιοτόπων σπάνιων και απειλούµενων ειδών και στην 

βελτίωση των βιοτόπων ειδών της πανίδας, τελικά δεν εφαρµόστηκαν. 

∆ιαχείριση χλωρίδα: Το δασαρχείο αναγνωρίζοντας την ανεπάρκεια των 

διαθέσιµων πόρων του, έκρινε ότι υπήρχε αµεσότερη ανάγκη για την 

υλοποίηση των προγραµµάτων διαχείρισης των δύο σηµαντικότερων 

φυτοδιαπλάσεων του δρυµού, δηλ. του ελατοδάσους και πευκοδάσους, 

αφήνοντας τελικά σε εκκρεµότητα τα προγράµµατα για τις υπόλοιπες 
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φυτοδιαπλάσεις (αείφυλλα πλατύφυλλα, Juniperus oxycedrus, παραποτάµια 

βλάστηση, άλλα ενδηµικά είδη). 

∆ιαχείριση τύπων οικοτόπων: Ένα επίσης σηµαντικό πρόγραµµα το 

οποίο δεν υλοποιήθηκε για τους προαναφερθέντες λόγους, ήταν αυτό για 

τους τύπους οικοτύπων της Πάρνηθας. Το πρόγραµµα αυτό στόχευε στην 

αναγνώριση, λεπτοµερειακή αξιολόγηση, οριοθέτηση και χαρτογράφηση των 

τύπων οικοτόπων που διακρίθηκαν στην Πάρνηθα στα πλαίσια της Οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ (βλ. Β΄ Μέρος, παρ. 2.7), καθώς και στην επισήµανση των 

κινδύνων που διατρέχουν και στην πρόταση µέτρων για την διατήρηση τους.  

Λειτουργική οργάνωση: Το πρόγραµµα Ι.4.2 προέβλεπε την στελέχωση 

του Φορέα ∆ιαχείρισης του δρυµού µε επαρκές επιστηµονικό (δασολόγοι, 

δασοπόνοι, βιολόγοι), διοικητικό και λοιπό (φύλακες, εργάτες) προσωπικό, 

καθώς και την σύσταση επιστηµονικού συµβουλίου και συµβουλευτικής 

επιτροπής από επιστήµονες καταξιωµένους σε θέµατα διαχείρισης εθνικών 

δρυµών και εκπροσώπους τοπικών φορέων.  

Η σηµερινή στελέχωση του Φορέα ∆ιαχείρισης είναι ελλιπέστατη και σε 

καµία περίπτωση δεν προσεγγίζει αυτή που είχε αρχικά προταθεί. 

Αντίστοιχα δεν συγκροτήθηκε επιστηµονικό συµβούλιο και συµβουλευτική 

επιτροπή. Οµοίως, τα προτεινόµενα έργα από το πρόγραµµα Ι.4.1 για την 

κατασκευή κτηρίου διοίκησης, µε σκοπό τη στέγαση των υπηρεσιών του 

δρυµού, δεν πραγµατοποιήθηκαν. 

Χωροταξική και οικιστική οργάνωση της περιοχής: Σύµφωνα µε το 

Πρόγραµµα ΙΙΙ.2, ήταν απαραίτητη η κατάρτιση σχεδίου οικιστικής 

οργάνωσης της περιοχής, από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., την Κεντρική Υπηρεσία του 

Υπ. Γεωργίας και το Φορέα ∆ιαχείρισης του δρυµού, το οποίο θα έθετε 

αυστηρούς κανόνες δόµησης για τις εκτάσεις του δρυµού, αποτρέποντας έτσι 

την ακανόνιστη οικιστική ανάπτυξη. Το σχέδιο τελικά δεν καταρτίστηκε, 

αφού για την υλοποίηση του ήταν απαραίτητη η έκδοση του Π. ∆. για την 

προστασία της Πάρνηθας, το οποίο ακόµα εκκρεµεί. 

∆εν υλοποιήθηκαν ακόµα τα προγράµµατα Ι.5 και ΙV.10, για την 

«Βελτίωση της προσπέλασης και παραµονής των επισκεπτών» και την 

«∆ιενέργεια βιοκλιµατικών ερευνών» αντίστοιχα, λόγω οικονοµικής 

δυσχέρειας και έλλειψης της απαιτούµενης επιστηµονικής υποστήριξης. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

συµπεράσµατα 

προτάσεις 
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����   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 

Εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι η προστασία και διαχείριση των Εθνικών 

∆ρυµών της χώρας, όπως και γενικότερα των προστατευόµενων περιοχών, 

δεν χαίρει ιδιαίτερης µέριµνας από πλευράς του ελληνικού κράτους. Ενώ σε 

άλλες ευρωπαϊκές και µη χώρες ο τοµέας του περιβάλλοντος αποτελεί 

εξέχον µέρος του εκάστοτε κυβερνητικού προγράµµατος, εξασφαλίζοντας 

σεβαστό µερίδιο από την πίτα του προϋπολογισµού, στη χώρα µας τα θέµατα 

προστασίας και διατήρησης της φύσης αντιµετωπίζονται µε αποσπασµατικές 

και πρόσκαιρες λύσεις, πολλές φορές δε και υπό την πίεση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για απορρόφηση των διατιθέµενων προς την χώρας µας κονδυλιών 

και την απειλή για επιβολή προστίµων. 

  Οι κατά καιρούς διοικούντες συχνά καθοδηγούµενοι από µικροπολιτικά 

συµφέροντα και φοβούµενοι το «πολιτικό κόστος» (όπως στην περίπτωση 

της πρόσφατης ψήφισης του νέου δασικού νόµου), φαίνεται ότι ούτε 

πολιτική βούληση διαθέτουν για µελλοντική βελτίωση της κατάστασης, ούτε 

διάθεση για χορήγηση επαρκών κονδυλίων προς την κατεύθυνση αυτή, παρά 

τις επανειληµµένες προσπάθειες που έχουν γίνει κατά καιρούς για 

ευαισθητοποίηση της πολιτικής ηγεσίας, κυρίως από την πλευρά των Μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων. 

 

Το θεσµικό πλαίσιο 

Μια πρώτη σηµαντική διαπίστωση είναι ότι η ελληνική περιβαλλοντική 

νοµοθεσία, αν και γενικά επαρκής, σε πολλές περιπτώσεις είναι 

πεπαλαιωµένη, ανάγεται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και περιέχει 

αρκετές αντιφάσεις. Αναγκαία θα ήταν εποµένως η αναθεώρηση και η 

προσαρµογή του σε σύγχρονα οικολογικά και τεχνικά δεδοµένα και στις νέες 

αντιλήψεις περί διατήρησης της φύσης. ∆υστυχώς όµως αυτή η ανάγκη για 

εκσυγχρονισµό φαίνεται κάποιες φορές να κινείται προς λάθος κατεύθυνση, 

αν κρίνουµε από την πρόθεση για αναθεώρηση του άρθρου 24 του 

Συντάγµατος και την δηµιουργία του νέου δασικού νόµου. Αντίθετα οι σε 
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πολλές περιπτώσεις πρωτοποριακές και φιλοπεριβαλλοντικές για τα 

ελληνικά δεδοµένα αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, έχουν 

καταφέρει να δηµιουργήσουν µια πολύ σηµαντική νοµολογία. 

 Ένα επίσης µεγάλο πρόβληµα που αφορά στην ελληνική νοµοθεσία έχει 

να κάνει µε την υποχρέωση της ενσωµάτωση σε αυτή των ευρωπαϊκών 

οδηγιών για το περιβάλλον. Αν και τα τελευταία χρόνια το ποσοστό της 

τυπικής ενσωµάτωσης έχει βελτιωθεί, η εναρµόνιση µε την κοινοτική 

νοµοθεσία σε πολλές περιπτώσεις γίνεται ακόµα µε σηµαντική καθυστέρηση. 

Παράλληλα έχουν παρουσιαστεί και περιπτώσεις ελλιπούς ενσωµατώσεις 

οδηγιών από τις αντίστοιχες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ), όπως 

συνέβη µε τα άρθρα 6 και 12 της Οδηγίας 92/43. 

Ακόµα δυσχερέστερη, και εποµένως αναποτελεσµατική, αποδεικνύεται η 

ερµηνεία και εφαρµογή της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας στην πράξη.  

Αυτό οφείλεται κυρίως στις σηµαντικές ελλείψεις δοµών και υποδοµών της 

ελληνικής Πολιτείας, η οποία χρησιµοποιεί µέσα ξεπερασµένα και ανεπαρκή 

ενώ υστερεί σηµαντικά στον έλεγχο της εφαρµογής των νόµων. Παράδειγµα 

αυτό της Λίµνης Κορώνειας, η οποία ενώ προστατεύεται ιδιαίτερα από την 

εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νοµοθεσία, συνεχίζει να υποβαθµίζεται από 

την ρύπανση, τα µπαζώµατα και τις γεωτρήσεις.  

 

Η διοικητική οργάνωση 

Κατ’ ουσία στην Ελλάδα οι αρµοδιότητες για την προστασία και 

διαχείριση του περιβάλλοντος µοιράζονται ανάµεσα σε πλήθος φορέων και 

υπηρεσιών, γεγονός που περιπλέκει περαιτέρω την ήδη προβληµατική 

κατάσταση. Συγκεκριµένα η διαχείριση των προστατευόµενων περιοχών 

ανήκει στα συναρµόδια Υπουργεία ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίµων, τα οποία έχουν ασαφώς καθορισµένες αρµοδιότητες πάνω στο 

αντικείµενο, ενώ συχνό φαινόµενο είναι όχι µόνο η απουσία του µεταξύ τους 

συντονισµού, αλλά και η σύγκρουση για τις διαχειριστικές επιλογές στις 

περιοχές ευθύνης τους. Τελευταία και η τοπική αυτοδιοίκηση φαίνεται να 

εµπλέκεται όλο και περισσότερο στην όλη διαδικασία, αναλαµβάνοντας 

ενεργό ρόλο.  
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Η ανάµειξη του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. στον τοµέα της προστασίας του 

περιβάλλοντος εµπεριέχει εξορισµού σηµεία αντιφατικότητας, αφού σε 

πολλές περιπτώσεις η εκτέλεση των δηµοσίων έργων συγκρούεται µε τις 

ανάγκες διατήρησης της φύση. Η αναποτελεσµατικότητα στους χειρισµούς 

του Υπουργείου φάνηκε µε το πλέον χαρακτηριστικό τρόπο στην περίπτωση 

της δηµιουργία των 27 Φορέων ∆ιαχείρισης των Προστατευόµενων 

Περιοχών. 

Αν και δεν αµφισβητούνται οι καλές προθέσεις που οδήγησαν στην 

δηµιουργία του, τόσο ο σχεδιασµός όσο και η υλοποίηση του θεσµού των 

Φορέων ∆ιαχείρισης υπήρξαν προβληµατικοί. Οι Φορείς διέπονται από ένα 

ελλιπές και ασαφές νοµικό πλαίσιο, το οποίο σε συνδυασµό µε την 

αδιαφορία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. τους έχει οδηγήσει στο να αντιµετωπίζουν 

σοβαρά οικονοµικά και θεσµικά προβλήµατα και εποµένως να θεωρείται έως 

και αβέβαιη η λειτουργία τους στο µέλλον.  

Από τον ίδιο τον ιδρυτικό τους νόµο (2742/1999) διαπιστώνουµε ότι οι 

αρµοδιότητες τους είναι ασαφώς καθορισµένες και δεν διαφοροποιούνται 

ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. Μεγάλη καθυστέρηση 

υπάρχει στην έγκριση των κανονισµών λειτουργίας τους, γεγονός που 

παρακωλύει τη χρηµατοδότηση τους, ενώ εκκρεµεί και η επιστηµονική και 

διοικητική τους στελέχωση, αφού η ΚΥΑ «Καθορισµού θέσεων προσωπικού», 

η οποία έχει συνταχθεί από το 2004, δεν έχει ακόµα υπογραφεί. Τέλος 

ερωτήµατα εγείρει και ο διορισµός ως προέδρων και µελών των διοικητικών 

συµβουλίων από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., ατόµων χωρίς περιβαλλοντική κατάρτιση, 

όπως οικονοµολόγοι και πολιτικοί µηχανικοί, παρά τα όσα προβλέπει ο 

ιδρυτικός νόµος.  

 

Ο γενικός περιβαλλοντικός σχεδιασµός  

Η επίτευξη της ολοκληρωµένης και ουσιαστικής προστασίας και 

ανάδειξης του ελληνικού φυσικού πλούτου, προϋποθέτει προφανώς την 

διαµόρφωση µιας συντονισµένης εθνικής στρατηγικής για το περιβάλλον µε 

σαφείς στόχους και όραµα, η οποία να στηρίζει την ανάπτυξη και λειτουργία 

υποδοµών, την οργάνωση των παρεχόµενων υπηρεσιών και τη δηµιουργία 

επαρκούς διοικητικής δοµής. Μια τέτοια πολιτική ποτέ δεν αναπτύχθηκε από 



 201 

τις εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις, παρά τις υποχρεώσεις που ορίζει πλέον 

και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Μια σηµαντική κίνηση προς την κατεύθυνση αυτή ήταν η δηµιουργία της 

εθνικής Επιτροπής «Φύση», η οποία συστάθηκε το 2002 και είχε ως ευθύνη 

τον κεντρικό συντονισµό και επόπτευση του εθνικού συστήµατος 

Προστατευόµενων Περιοχών. Η επιτροπή αυτή γρήγορα κατέστη ανενεργή 

αφού δεν παρασχέθηκαν, και πάλι µε ευθύνη του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., οι 

απαραίτητες χρηµατοδοτήσεις, προσωπικό και διοικητική υποστήριξη. Το 

κενό που δηµιουργήθηκε δεν αναπληρώθηκε από κάποιον άλλο φορέα ή 

υπηρεσία του κράτους. Έτσι µια ουσιαστική και καινοτόµα για την Ελλάδα 

προσπάθεια και πάλι απέβη άκαρπη. 

Τις δυσµενείς επιπτώσεις της κατάργησης της επιτροπής υφίστανται 

καταρχήν οι περιοχές του δικτύου Natura 2000, οι οποίες απειλούνται άµεσα 

µε περιβαλλοντική υποβάθµιση. Μόνο ένα µικρό µέρος αυτών των περιοχών 

βρίσκεται κάτω από ένα ικανοποιητικό νοµικό πλαίσιο µε ζωνοποίηση και 

χωροθέτηση χρήσεων γης (WWF Ελλάς, 2006). 

Η επιτυχία µιας περιβαλλοντικής πολιτικής καθορίζεται και από το βαθµό 

της ενσωµάτωσή της και σε άλλες πολιτικές, όπως η γεωργία και η 

περιφερειακή ανάπτυξη, έτσι ώστε να διαµορφώνεται ένα ευρύτερο 

αναπτυξιακό πλαίσιο. Αυτό εξάλλου προβλέπει και η ευρωπαϊκή «αρχή της 

ενσωµάτωσης». Αντίθετα προς αυτή την αρχή, στη χώρα µας υπάρχει ακόµα 

σαφής διάκριση των παραπάνω πολιτικών, µε αποτέλεσµα είτε οι διάφορες 

δράσεις να σχεδιάζονται χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι περιβαλλοντικές 

ανάγκες και ιδιαιτερότητες, είτε ακόµα χειρότερα να δηµιουργούνται 

σοβαρές συγκρούσεις οι οποίες στέκονται εµπόδιο στην αποτελεσµατική 

προστασία του περιβάλλοντος.   

 

Οι χρηµατοδοτήσεις 

Ανέκαθεν οι χρηµατοδοτήσεις του ελληνικού κράτους για την προστασία 

και διαχείριση του περιβάλλοντος υπήρξαν από µηδαµινές έως ανεπαρκής. 

Ειδικότερα για τις προστατευόµενες περιοχές, αν και έχουν χρησιµοποιηθεί 

κατά καιρούς πολλές ευρωπαϊκές πηγές χρηµατοδότησης (LEADER, LIFE, 
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∆ιαρθρωτικά Ταµεία), τα χρήµατα που διατέθηκαν τελικά προς αυτή την 

κατεύθυνση ήταν ελάχιστα.  

Το ίδιο ισχύει και για το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Το Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα Περιβάλλον που δηµιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες των 

προστατευόµενων περιοχών, παρουσιάζει πολύ µικρή απορροφητικότητα. 

Αφενός το ίδιο το Πρόγραµµα ορίζει ως προϋπόθεση για την παροχή 

χρηµατοδοτήσεων της ύπαρξη Φορέων ∆ιαχείρισης στις περιοχές αυτές, µε 

αποτέλεσµα το 80% των περιοχών Natura 2000 να µην δικαιούνται 

χρηµατοδότησης. Αφετέρου και οι περιοχές µε Φορέα ∆ιαχείρισης, όπως οι 

εθνικοί δρυµοί, αδυνατούσαν µέχρι πρότινος να ενταχθούν στο πρόγραµµα, 

αφού δεν είχαν εγκεκριµένους κανονισµούς λειτουργίας. 

 

Η κοινωνική ευαισθητοποίηση   

∆εν θα ήταν υπερβολή να λέγαµε ότι η προστασία της φύσης δεν 

φαίνεται να αποτελεί αξιακή προτεραιότητα ούτε της ελληνικής πολιτείας, 

ούτε και της ελληνικής κοινωνίας (Νικολόπουλος Π., 2004). Είναι αλήθεια ότι 

η όποια αδιαφορία σε πολιτικό επίπεδο συντηρείται και ενισχύεται από την 

αντίστοιχη κοινωνική αδιαφορία.  

Η σηµερινή ελληνική κοινωνία δεν φαίνεται να είναι ευαισθητοποιηµένη 

σε θέµατα περιβάλλοντος, προφανώς ως απόρροια της έλλειψης παιδείας 

και διαµορφωµένης οικολογικής συνείδησης από τις µικρές ήδη ηλικίες. Οι 

όποιοι περιβαλλοντικοί προβληµατισµοί διατυπώνονται κατά καιρούς, 

παραµένουν µόνο σε θεωρητικό και ελάχιστα σε πρακτικό επίπεδο, ενώ 

συχνά η προστασία του περιβάλλοντος αντιµετωπίζεται και από τους πολίτες 

σαν εµπόδιο για την τοπική ανάπτυξη ή σαν απειλή των οικονοµικών τους 

συµφερόντων. 

Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, τα νεαρότερα 

τµήµατά της κοινωνίας µας ενδιαφέρονται, προβληµατίζονται και ανησυχούν 

για την κατάσταση του περιβάλλοντος και της φύσης, συνδυάζοντάς τα 

συχνά µε θέµατα υγείας, διατροφής και εν γένει ποιότητας ζωής. Επίσης οι 

περιβαλλοντικές µη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν αυξηθεί και 

ισχυροποιηθεί, µε περισσότερα δραστήρια µέλη, καλύτερες συνθήκες 

λειτουργίας και ευρύτερη οικονοµική στήριξη (Παπαγιάννης, 2005). Οι ίδιες 
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οργανώσεις έχουν συχνά παίξει σηµαντικό ρόλο και στην ενηµέρωση και 

ευαισθητοποίηση των πολιτών. 

 

 

ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ∆ΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 

Ο Εθνικός ∆ρυµός της Πάρνηθας δεν θα µπορούσε να ξεφύγει από το 

γενικότερο πλαίσιο ανεπαρκούς προστασίας και διαχείρισης των οικολογικά 

ευαίσθητων περιοχών στην Ελλάδα. Από την άλλη πλευρά, η ιδιαιτερότητα 

της γεωγραφικής του θέσης (βρίσκεται δίπλα στο µεγαλύτερο αστικό κέντρο 

της χώρας), τον ανάγει σε µια ξεχωριστή περίπτωση ανάµεσα στους 

εθνικούς δρυµούς της χώρας µας. 

Από την µελέτη της παρούσας εργασίας γίνεται προφανές ότι η όλη 

φιλοσοφία της διαχείριση του δρυµού επικεντρώθηκε, τουλάχιστον κατά την 

τελευταία δεκαετία, στον τοµέα της δασικής αναψυχής και εποµένως προς 

την κατεύθυνση αυτή διοχετεύτηκε και η πλειοψηφία των διατιθέµενων 

κονδυλίων. ∆ευτερευόντως, βαρύτητα δόθηκε στον τοµέα της αντιπυρικής 

προστασίας, µε έναν µεγάλο αριθµό διαχειριστικών ενεργειών να στοχεύουν 

εκεί.  

Το γεγονός αυτό θα λέγαµε ότι δικαιολογείται ως ένα βαθµό από την 

άµεση γειτνίαση του δρυµού µε την πόλη των Αθηνών. Η Πάρνηθα κατ’ 

ουσία αποτελεί τον πλησιέστερο και πιο εύκολα προσβάσιµο προορισµό από 

τους κατοίκους της πρωτεύουσας, για ηµερήσιες ή διήµερες αποδράσεις από 

τη ζωή της µεγαλούπολης. Παράλληλα, είναι γεγονός ότι µια ενδεχόµενη 

µεγάλη πυρκαγιά στην Πάρνηθα, θα είχε άµεσο αντίκτυπο και στην ευρύτερη 

περιοχή της πρωτεύουσας, τόσο όσον αφορά την οικολογική καταστροφή 

που θα προκαλούσε και τις συνέπειες αυτής (διαβρώσεις, πληµµύρες), όσο 

και στο ότι θα έθετε άµεσα σε κίνδυνο τις πολλές κατοικηµένες περιοχές που 

περιβάλλουν τον δρυµό.  

Αντίθετα, η ανεπάρκεια των χρηµατοδοτήσεων έθεσε άλλους καίριους 

τοµείς της διαχείρισης ενός εθνικού δρυµού, όπως η διαχείριση της πανίδας, 

της χλωρίδας και των οικοτόπων, εκτός ουσιαστικής διαχείρισης, αφού ούτε 

συγκεκριµένοι διαχειριστικοί σκοποί τέθηκαν, αλλά ούτε και τα περισσότερα 

από τα προβλεπόµενα για τους τοµείς αυτούς προγράµµατα εφαρµόστηκαν. 
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 Το διαχειριστικό σχέδιο 

 Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ογκώδες έργο, µε αναλυτική περιγραφή της 

υφιστάµενης κατάστασης και συχνές αναφορές σε ιστορικά στοιχεία για τη 

διαχείριση της περιοχής κατά το παρελθόν, το οποίο γενικά θα λέγαµε ότι 

καλύπτει το σύνολο των τοµέων διαχείρισης του δρυµού. Αυτό είναι 

καταρχήν θετικό λαµβάνοντας υπόψη το γενικότερο πρόβληµα των ελλιπών 

διαχειριστικών σχεδίων που αντιµετωπίζουν συχνά οι εθνικοί µας δρυµοί, 

και το οποίο αντιµετώπισε και ο συγκεκριµένος δρυµός κατά το παρελθόν. 

Μέσα σε αυτό γίνεται ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης ανά τοµέα, µε 

προτάσεις έργων και δράσεων για την µελλοντική οργάνωση, λειτουργία και 

προστασία του δρυµού. Χαρακτηριστικό είναι ότι η ίδρυση φορέα 

διαχείρισης για τον Ε. ∆. Πάρνηθας, είχε προταθεί από αυτό το διαχειριστικό 

σχέδιο πολύ πριν γίνει λόγος από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. για την σύσταση 

αντίστοιχων φορέων ανά την ελληνική επικράτεια.  

Της σύνταξής του προηγήθηκαν µελέτες, όπως αυτή για τη ζήτηση 

δασικής αναψυχής, για την καταγραφή και ταξινόµηση των ειδών της 

πανίδας και για τη δοµή και εξέλιξη του ελατοδάσους, γεγονός που 

κατέστησε την εκπόνηση του ιδιαίτερα χρονοβόρα. Παρόλα αυτά, σε πολλά 

σηµεία του σχεδίου γίνεται εµφανής η έλλειψη εµπεριστατωµένων στοιχείων 

για τους πληθυσµούς φυτικών και ζωικών ειδών και τους βιοτόπους τους 

καθώς και για τους τύπους οικοτόπων. Για το λόγο αυτό οι προτάσεις που 

διατυπώνονται για τους αντίστοιχους τοµείς περιορίζονται απλά στην 

προτροπή για εκπόνηση ερευνών στο µέλλον και όχι στη διατύπωση 

συγκεκριµένων διαχειριστικών επιλογών. 

Σηµαντικό πρόβληµα εντοπίζεται και στην πρακτική εφαρµογή του 

σχεδίου διαχείρισης κατά το διάστηµα της ισχύος του, η οποία υπήρξε 

επιλεκτική και εποµένως αποσπασµατική. Το ∆ασαρχείο Πάρνηθας 

αναγνωρίζοντας την ανεπάρκεια των διατιθέµενων πιστώσεων για την 

υλοποίηση του συνόλου των προτεινόµενων έργων και δράσεων, και 

κάνοντας τη δική του ιεράρχηση των αναγκών, κατηύθυνε τη διαχείριση του 

δρυµού προς συγκεκριµένους τοµείς, αφήνοντας κάποιους άλλους χωρίς 

συγκεκριµένες διαχειριστικές δράσεις. 
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Κατασκευή έργων υποδοµής και αποκατάστασης  

Το µεγαλύτερο µέρος του προϋπολογισµού διατέθηκε για έργα στον 

τοµέα της αναψυχής και του τουρισµού, µε την κατασκευή 5 νέων χώρων 

αναψυχής. Ακόµα και έργα που αφορούσα σε άλλους τοµείς διαχείρισης 

διαπιστώνουµε ότι συχνά εξυπηρετούν έµµεσα τους τουριστικούς σκοπούς, 

όπως η ανέγερση του Κέντρου Πληροφόρησης (ερµηνεία περιβάλλοντος) το 

οποίο θα εξυπηρέτηση και την υποδοχή των επισκεπτών και η βελτίωση των 

εγκαταστάσεων του εκτροφείου (διαχείριση πανίδας) που υλοποιήθηκε µε 

στόχο την ανάδειξή του σε τουριστικό αξιοθέατο.   

Στον αντίποδα, έργα µεγάλης οικολογικής σηµασίας όπως η αναδάσωση 

των γυµνών εκτάσεων του ελατοδάσους, η υποβοήθηση της φυσικής 

αναγέννησης της ελάτης ή η βελτίωση των βιοτόπων των ειδών της άγριας 

πανίδας, παρέµειναν στα χαρτιά. Ακόµα λόγω έλλειψης χρηµάτων, τα έργα 

αποκατάστασης και ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων, καθώς και 

ελέγχου της κυκλοφορία οχηµάτων εντός του δρυµού, αν και συνδέονται 

άµεσα µε τον τοµέα της αναψυχής δεν πραγµατοποιήθηκαν τελικά. 

Έργο Υπεύθυνος Φορέας Κόστος (€) 

Κατασκευή χώρων αναψυχής 
(Πλάτανος, Κατσιµίδι, Μαχούνια, Βιλιανή, 
Άγιος Γεώργιος) 

∆ασαρχείο Πάρνηθας  

Κατασκευή Κέντρου Υποδοχής και 
Πληροφόρησης Επισκεπτών 

∆ασαρχείο Πάρνηθας 2.000.000 

Έργα αντιπυρικής προστασίας Περιφέρεια Αττικής 
401.000 

(2006-2007) 

Αποκοµιδή απορριµµάτων εντός του δρυµού ∆ήµοι Αχαρνών και Φυλής 
150.000 

(2006-2007) 

Βελτίωση των εγκαταστάσεων του 
εκτροφείου. 

∆ασαρχείο Πάρνηθας  

Οριοθέτηση του Ε. ∆. Πάρνηθας. 
Σήµανση µονοπατιών και χώρων αναψυχής 

Φορέας ∆ιαχείρισης Ε. ∆. 
Πάρνηθας 

 

Πίνακας 18: Τα  έργα στον Ε. ∆. Πάρνηθας για την περίοδο 1997 -2006.                                            

 

Εκπόνηση µελετών και ερευνών  

Όπως αναφέρει και ο Οδηγός για την παραγωγή σχεδίων διαχείρισης, δεν 

είναι δυνατόν να προστατευθούν τόποι και είδη επαρκώς ενώ υπάρχει 

έλλειψη πληροφορίας και κατανόησης. Αυτό ισχύει ακόµα περισσότερο για 
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την Πάρνηθα, που η µη διαθεσιµότητα επαρκών ερευνητικών στοιχείων 

κατέστησε αδύνατη την πληρέστερη διαχείριση του δρυµού.  

Το διαχειριστικό σχέδιο προέβλεπε ξεχωριστό Πρόγραµµα (I.V) για τη 

«Μελέτη και έρευνα των χαρακτηριστικών και προβληµάτων του δρυµού», 

προκειµένου τα αποτελέσµατα αυτών να χρησιµοποιηθούν για τη µελλοντική 

του αναθεώρηση. Με βάση αυτό ο Φορέα ∆ιαχείρισης του δρυµού, παρά τις 

οικονοµικές δυσκολίες που αντιµετώπισε, συνεργάστηκε µε πανεπιστηµιακά 

και ερευνητικά ιδρύµατα χρηµατοδοτώντας την εκπόνηση ερευνητικών 

προγραµµάτων, κυρίως για την µελέτη των σοβαρών χλωριστικών 

προβληµάτων που ταλαιπωρούν για δεκαετίες το δρυµό. 

Τίτλος Προγράµµατος Υπεύθυνος Φορέας 
Κόστος  

(€) 

∆ιερεύνηση των αιτιών που συντελούν στο 
φαινόµενο νέκρωσης της ελάτης.  

Ινστιτούτο Μεσογειακών ∆ασικών 
Οικοσυστηµάτων & Τεχνολογίας 

∆ασικών Προϊόντων 
20.000  

∆ιερεύνηση των υδρολογικών συνθηκών και 
της χηµείας της βροχής στο ελατοδάσος του 
Ε. ∆. Πάρνηθας. 

Ινστιτούτο Μεσογειακών ∆ασικών 
Οικοσυστηµάτων & Τεχνολογίας 

∆ασικών Προϊόντων 
20.000 

Μελέτη των νεκρώσεων χαλεπίου Πεύκης,  
στην περιφερειακή ζώνη του Ε. ∆. 
Πάρνηθας. 

Ινστιτούτο Μεσογειακών ∆ασικών 
Οικοσυστηµάτων & Τεχνολογίας 

∆ασικών Προϊόντων 
20.000 

Οικολογία και ∆ιατήρηση των βιοκοινοτήτων 
της ελληνικής ενδηµικής Ελάτης στους Ε. ∆. 
Πάρνηθας και Αίνου. 

Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο 15.000 

Καταγραφή, αναγνώριση και ταξινόµηση της 
χλωρίδας της Πάρνηθας.  
Σύνταξη οδηγού χλωρίδας. 

Τµήµα Βιολογίας  
Πανεπιστηµίου Αθηνών 

 

Πίνακας 19: Τα ερευνητικά προγράµµατα που αφορούν στον Ε. ∆. Πάρνηθας για την 
                   περίοδο 1997 -2006.                                            

 

Τα σηµαντικότερα από τα παραπάνω προγράµµατα ήταν αυτά που 

αφορούσαν στη «∆ιερεύνηση των αιτιών που συντελούν στο φαινόµενο 

νέκρωσης της ελάτης» και στη «Μελέτη των νεκρώσεων χαλεπίου Πεύκης, 

στην περιφερειακή ζώνη», από το Ινστιτούτο Μεσογειακών ∆ασικών 

Οικοσυστηµάτων & Τεχνολογίας ∆ασικών Προϊόντων του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. 

Με την ελάτη του δρυµού σχετίζεται και το πρόγραµµα «Οικολογία και 

∆ιατήρηση των βιοκοινοτήτων της ελληνικής ενδηµικής Ελάτης στους Ε. ∆. 

Πάρνηθας και Αίνου». Εκπονήθηκε από το Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο, 

ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2005 και διήρκεσε 18 µήνες. Ακόµα δεν έχουν 

εκδοθεί αποτελέσµατα. Ο Φ. ∆. το χρηµατοδότησε µε 15.000 €. 



 207 

∆ιαχείριση πανίδας 

Πολλά σηµαντικά είδη της πανίδα του δρυµού εµφανίζονται µε έντονα 

σηµάδια διατάραξης της ισορροπίας των πληθυσµών τους, γεγονός που 

δηλώνει την απουσία συγκεκριµένων διαχειριστικών χειρισµών κατά το 

παρελθόν. Η κυριότερη αιτία γι’ αυτό ήταν η έλλειψη επαρκών 

επιστηµονικών δεδοµένων αναφορικά µε τους πληθυσµούς τους. 

Αν και το ελάφι, ως το σηµαντικότερο είδος του δρυµού, ήταν το 

µοναδικό για το οποίο υπήρχαν επαρκή διαθέσιµα στοιχεία από παλαιότερες 

έρευνες, δεν ορίστηκε κανένας συγκεκριµένος διαχειριστικός σκοπός για τον 

πληθυσµό του. Αποτέλεσµα είναι ο σηµερινός πληθυσµός των ελαφιών να 

έχει τετραπλασιαστεί µέσα στην τελευταία δεκαετία, ξεπερνώντας κατά πολύ 

το ανώτερο όριο που είχε τεθεί και καθιστώντας πλέον πολύ δυσκολότερη 

την µελλοντική διαχείριση του είδους. 

Για τα υπόλοιπα είδη της άγριας πανίδας προϋπήρχε απλά καταγραφή 

και ταξινόµηση τους καθώς και εντοπισµός των βιοτόπων τους. ∆εν υπήρχαν 

όµως στη διάθεση του συντάκτη του σχεδίου εµπεριστατωµένα δεδοµένα για 

το µέγεθος και τα χαρακτηριστικά των πληθυσµών και τις τάσεις εξελίξεις 

τους. Έτσι το διαχειριστικό σχέδιο παρουσιάζει απλά κάποιες γενικές 

εκτιµήσεις για τις µεταβολές του πληθυσµού µε βάση παρατηρήσεις και 

βιβλιογραφικά στοιχεία. Ως εκ τούτου και εδώ δεν προτάθηκαν διαχειριστικά 

µέτρα, εφ’ όσον ούτε καθορίζεται µε σαφήνεια η παρούσα κατάσταση των 

ειδών, ούτε και τίθεται συγκεκριµένος διαχειριστικός σκοπός για αυτά. 

Προτείνεται απλά η εκπόνηση µελετών για την οικολογία των ειδών και τη 

χαρτογράφηση των βιότοπων τους, ώστε να καταστεί εφικτή η προστασία 

τους στο µέλλον, οι οποίες όµως τελικά δεν υλοποιήθηκαν. 

 

∆ιαχείριση χλωρίδας 

Η χλωρίδα του δρυµού είναι ένας τοµέας µε πολλά, µακροχρόνια 

προβλήµατα. ∆εν θα λέγαµε ότι η διαχείρισή της κατά τη τελευταία δεκαετία 

προσπάθησε να επιλύσει τα προβλήµατα αυτά, αφού αυτό προϋποθέτει 

ενδελεχείς έρευνες και συγκεκριµένες διαχειριστικές επιλογές, απλά 

προσανατολίστηκε στο να αποτρέψει την περαιτέρω επιδείνωση τους.  
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Ως εκ τούτου η διαχείριση των φυτοδιαπλάσεων επικεντρώθηκε απλά σε 

εξυγιαντικές επεµβάσεις στα δάση ελάτης και καθαρισµούς στο πευκοδάσος 

για σκοπούς αντιπυρικής προστασίας. ∆ιαχειριστικά µέτρα προβλέπονταν 

και για τις υπόλοιπες φυτοδιαπλάσεις, αλλά οι περιορισµένες οικονοµικές 

δυνατότητες του δασαρχείου τα άφησαν ανεφάρµοστα. Επίσης δεν 

εκπονήθηκε κανένα πρόγραµµα αναδάσωσης, αν και επισηµάνθηκε η άµεση 

ανάγκη αποκατάστασης των εκτάσεων που πλήγησαν από πυρκαγιές ή από 

µαζικές νεκρώσεις ελάτων. 

Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι το διαχειριστικό σχέδιο υπογράµµισε 

την σηµασία της προστασίας των σπάνιων ενδηµικών ειδών της περιοχής και 

την επιτακτική ανάγκη διερεύνησης των έντονων προβληµάτων της ελάτης 

(νεκρώσεις, αναγέννηση), προτείνοντας την εκπόνηση συγκεκριµένων 

ερευνητικών προγραµµάτων, τα οποία στην πλειονότητά τους εκπονήθηκαν 

έγκαιρα και αρκετά αποτελεσµατικά. 

 

∆ιαχείριση τύπων οικοτόπων 

Το διαχειριστικό σχέδιο περιείχε αξιολόγηση των τύπων οικοτόπων της 

Πάρνηθας, σύµφωνα µε τα κριτήρια που προβλέπει η οδηγία 92/43/ΕΟΚ και 

µε βάση έρευνα καταγραφής, αξιολόγησης και χαρτογράφησης που 

διενήργησε το δασαρχείο πριν τη σύνταξη του σχεδίου. Το δασαρχείο έκρινε 

ότι υπήρχε ανάγκη για λεπτοµερέστερη αξιολόγηση, οριοθέτηση και 

χαρτογράφηση των οικοτόπων, ώστε να διατυπωθούν συγκεκριµένες 

προτάσεις για τη διατήρηση τους. Η µελέτη αυτή δεν εκπονήθηκε και οι 

τύποι οικοτόπων δεν έτυχαν καµίας συγκεκριµένης διαχειριστικής δράσης, 

πέρα από κάποιους καθαρισµούς στα δάση της χαλεπίου Πεύκης.  

 

Ερµηνεία περιβάλλοντος – Περιβαλλοντική εκπαίδευση 

Εδώ η κατάσταση είναι σαφώς πιο ικανοποιητική. Η οργάνωση των 

δράσεων είναι εύστοχη και αποτελεσµατική, µε κατάλληλα προσαρµοσµένα 

προγράµµατα ξεναγήσεων τα οποία αναδεικνύουν τις αξίες του δρυµού, 

παρέχοντας παράλληλα στο κοινό σηµαντικά οικολογικά ερεθίσµατα. 

Αξιοσηµείωτη επένδυση προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η ίδρυση του 

Κέντρου Υποδοχής και Πληροφόρησης Επισκεπτών. 
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Αναψυχή 

Η υπερσυγκέντρωση επισκεπτών σε συγκεκριµένες δηµοφιλής θέσεις του 

δρυµού και η καταπόνηση που αυτή προκαλούσε, οδήγησε στη δηµιουργία 

νέων χώρων αναψυχής σε σηµεία εξαιρετικής φυσικής οµορφιάς. Η συνεχώς 

αυξανόµενη προσέλευση των επισκεπτών καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη τη 

διαχείριση τους, µε συνέπειες σε ευαίσθητα στοιχεία του οικοσυστήµατος.  

 

Αντιπυρική προστασία 

Για τον τοµέα αυτό υπήρχε πλήθος αρχειοθετηµένων στοιχείων από 

παλαιότερες διαχειριστικές µελέτες και εποµένως η οργάνωση της 

διαχείρισης του ήταν πολύ ευκολότερη. Σηµαντικό µερίδιο του 

προϋπολογισµού επενδύθηκε σε µέτρα και έργα για την πρόληψη των 

δασικών πυρκαγιών, όπως διάνοιξη δρόµων - αντιπυρικών λωρίδων, 

καθαρισµοί, τοποθέτηση φυλακίων, περιπολίες κ.α. 

 

Λειτουργία φορέων 

Ο τρόπος λειτουργίας των αρµόδιων διαχειριστικών φορέων, δηλ. του 

Φορέα ∆ιαχείρισης και του ∆ασαρχείου Πάρνηθας αποτέλεσε συχνά την 

αιτία για τη µη επίλυση των προβληµάτων του δρυµού. Οι οικονοµικές και 

θεσµικές κυρίως αδυναµίες των φορέων, τους ανάγκασαν να περιορίσουν τη 

δράση τους σε συγκεκριµένες κατευθύνσεις, αδυνατώντας να διαµορφώσουν 

ένα πληρέστερο και πολυδιάστατο πλαίσιο διαχείρισης, προστασίας και 

ανάδειξης του δρυµού, και να κινηθούν µε αµεσότητα και ευελιξία.  

Ο Φορέας ∆ιαχείρισης αντιµετώπισε σηµαντικά οικονοµικά προβλήµατα 

ακόµα και για την κάλυψη βασικών αναγκών του, όπως οι πληρωµές του 

προσωπικού, ενώ το ασαφές θεσµικό πλαίσιο που τον διέπει δυσκολεύει 

περαιτέρω τη δράση του. Η κατάσταση φαίνεται να βελτιώνεται µε την 

έγκριση του κανονισµού λειτουργίας του και την έναρξη της χρηµατοδότησης 

του από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον, το οποίο µαζί µε τον 

ετήσιο ανταποδοτικό φόρο από το καζίνο Πάρνηθας αποτελούν αυτή τη 

στιγµή τις µοναδικές χρηµατοδοτικές του πηγές. Η επιστηµονική και 

διοικητική του στελέχωση παραµένει ελλιπής. 
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Για το ∆ασαρχείο Πάρνηθας η κατάσταση δεν είναι πολύ διαφορετική. Με 

το περιορισµένο προσωπικό και υποδοµή που διαθέτει και τα χορηγούµενα 

από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κονδύλια, τα οποία είναι πάντα 

λιγότερα από τα απαιτούµενα, περιορίστηκε στο να καλύψει τουλάχιστον τις 

πλέον άµεσες, από τις πολλές ανάγκες και απαιτήσεις που έχει ο δρυµός.  

 

Σηµαντικά προβλήµατα  

- Οι έντονες οικιστικές πιέσεις που εκδηλώνονται στην περιφερειακή 

ζώνη, από την τάση επέκτασης των γειτονικών οικισµών, συνιστούν το 

σηµαντικότερο ίσως πρόβληµα που αντιµετωπίζει ο δρυµός. Η ελλιπής 

εφαρµογή της νοµοθεσίας, η ανοχή της Πολιτείας και η αδυναµία επαρκούς 

φύλαξης, διαιωνίζουν το θέµα των αυθαίρετων κτισµάτων. Η αποµάκρυνση 

τους αποδεικνύεται ουσιαστικά ανέφικτη µετά το πέρας κάποιων χρόνων, 

δηµιουργώντας έτσι σταδιακά έναν ασφυκτικό κλοιό γύρω από τον 

τελευταίο πνεύµονα πρασίνου της Αττικής. Το πρόβληµα επιτείνεται και από 

τα κρούσµατα οικοπεδοποιήσεων σε ιδιωτικές εκτάσεις εντός του δρυµού. 

- Οι κατοχή δικαιωµάτων ιδιοκτησίας και δουλειών από ιδιώτες εντός 

του δρυµού είναι ένα ζήτηµα που ακόµα βρίσκεται σε εκκρεµότητα. Η 

αντιδράσεις των ιδιοκτητών αποτέλεσαν σηµαντικό ανασταλτικό παράγοντα 

και για την υλοποίηση µέτρων ζωτικής σηµασίας για το δρυµό, όπως η 

εφαρµογή του νέου Κανονισµού Λειτουργίας, η απαλλοτρίωση ιδιωτικών 

εκτάσεων στον πυρήνα και η αλλαγή των ορίων πυρήνα και περιφερειακής 

ζώνης. Όλα τα παραπάνω πάντως φαίνονται να επιλύονται οριστικά µε την 

έκδοση του Π. ∆. «για την προστασία του ορεινού όγκου της Πάρνηθας». 

- Αυτό που δεν φαίνεται να επιλύεται είναι η λειτουργία εγκαταστάσεων 

ακόµα και µέσα στον πυρήνα του δρυµού, και µάλιστα µε τις ευλογίες του 

ίδιου του κράτους. Υπό αυτές τις συνθήκες, όσο προφανώς παράλογη και 

ζηµιογόνος και αν είναι η λειτουργία τους σε µια προστατευόµενη περιοχή, 

οι προσπάθειες των διαχειριστικών φορέων για την αποµάκρυνσή τους είναι 

εξ’ αρχής καταδικασµένες µπροστά στα οικονοµικά συµφέροντα που 

εξυπηρετεί το Καζίνο, ή στα θέµατα εθνικής ασφάλειας που επικαλείται το 

Υπουργείο Εθνικής Άµυνας για τη διατήρηση των στρατιωτικών µονάδων.  

 



 211 

����   ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Η πλέον σηµαντική και αναγκαία δράση η οποία θα αποτελέσει και την 

αφετηρία για όλες τις υπόλοιπες είναι η εκπόνηση µιας συντονισµένης και 

ουσιαστικής εθνικής στρατηγικής για τις περιοχές Προστατευόµενες 

Περιοχές, µε σαφείς προοπτικές και στόχους. Προς την κατεύθυνση αυτή θα 

συνέβαλε καθοριστικά η εκ νέου ενεργοποίηση της Επιτροπής «ΦΥΣΗ» και η 

εξασφάλιση της ουσιαστικής λειτουργίας της (χρηµατοδοτήσεις, επαρκής 

στελέχωση), ώστε να µπορέσει να αναλάβει τον κεντρικό συντονισµό του 

εθνικού συστήµατος προστατευόµενων περιοχών, ή θεσµοθέτηση ενός νέου 

φορέα µε αντίστοιχες αρµοδιότητες. 

Επιβάλλεται η θεσµική κατοχύρωση των Προστατευοµένων Περιοχών µε 

τη σαφή οριοθέτησή τους, τον καθορισµό των επιτρεπόµενων µέσα σε αυτές 

δραστηριοτήτων, και τον ορισµός ζωνών προστασίας. Η άµεση εξασφάλιση 

σταθερής και ικανοποιητικής χρηµατοδότησης από την Πολιτείας, δίνοντας 

προτεραιότητα στις περιοχές για τις οποίες έχει συσταθεί Φορέας 

∆ιαχείρισης. Επίσης η εκπόνηση κατάλληλων διαχειριστικών και 

επιχειρησιακών σχεδίων ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες και τις διαχειριστικές 

ανάγκες κάθε περιοχής.  

Αναγκαία κρίνεται και η σαφής διάκριση των αρµοδιοτήτων σε κεντρικό 

επίπεδο, δηλαδή ανάµεσα στα συναρµόδια για τη διαχείριση των 

προστατευόµενων περιοχών Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και ΠΕ.ΧΩ∆.Ε., 

ώστε να αποφεύγονται οι συγκρούσεις και οι αντιπαραθέσεις.  

Μια πιο ριζοσπαστική λύση θα µπορούσε να αποτελέσει η πλήρης 

ανάθεση της ευθύνης για τις π. π.  στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων, ή η θεσµοθέτηση ενός ειδικού φορέα στην κεντρική διοίκηση, ο 

οποίος θα είναι αποκλειστικά αρµόδιος για τον συντονισµό και την εποπτεία 

των θεµάτων διοίκησης, προστασίας και διαχείρισης των περιοχών αυτών.  

Αντίστοιχα σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπου σε πολλές 

περιπτώσεις λαµβάνονται οι πλέον σηµαντικές αποφάσεις, η στελέχωση των 

υπηρεσιών από το ανώτερο (διοίκηση) ως το κατώτερο επίπεδο, µε άτοµα 

καταρτισµένα στο συγκεκριµένο αντικείµενο, ώστε να υπάρξει κατανόηση 
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της σηµασίας των προστατευόµενων περιοχών και εποµένως µεγαλύτερο 

ενδιαφέρον και ευαισθησία στα θέµατα προστασίας και διαχείρισής τους. 

Όπως διαπιστώσαµε, προβλήµατα στη διαχείριση και προστασία των Π. 

Π. δηµιουργούν συχνά και οι αντιδράσεις από µέρους των τοπικών φορέων 

και κοινωνιών, συνήθως λόγω παραπληροφόρησης ή άγνοιας που επικρατεί 

για τα θέµατα αυτά. Είναι λοιπόν επιβεβληµένη σε κάθε περίπτωση η 

ενηµέρωση και ο ουσιαστικός διάλογος µε τους ντόπιους, για τα οικολογικά, 

κοινωνικά και οικονοµικά οφέλη που µπορούν να προσφέρουν οι περιοχές 

αυτές, ώστε να επιτευχθεί τελικά η ευρύτερη συναίνεση και υποστήριξη. 

Τέλος, η αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων κοινοτικής 

χρηµατοδότησης για το δίκτυο Natura, ειδικότερα µε την ευκαιρία της 

έναρξης της νέας χρηµατοδοτικής περιόδου (∆’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης). 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Ολοκλήρωση της θεσµικής κατοχύρωση των Φορέων ∆ιαχείρισης µέσω 

της έγκρισης και υπογραφής από το ΥΠΕΧΩ∆Ε όλων των απαραίτητων 

κανονισµών για τη λειτουργία τους (Κανονισµοί Λειτουργίας ∆. Σ., 

Προσωπικού, Ανάθεσης Μελετών – Έργων, Οικονοµικής ∆ιαχείρισης). Μόνο 

µε αυτό τον τρόπο θα ξεκινήσει η χρηµατοδότησή τους από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα Περιβάλλον. 

Σαφής καθορισµός των αρµοδιοτήτων τους και οριοθέτηση των περιοχών 

ευθύνης τους, ώστε να είναι δυνατή η εφαρµογή δράσεων για τη οργάνωση, 

φύλαξη και παρακολούθηση των περιοχών. 

Πλήρης στελέχωση των ∆ιοικητικών τους Συµβουλίων και διορισµός ως 

προέδρων ατόµων µε κατάρτιση και εµπειρία πάνω σε θέµατα 

προστατευόµενων περιοχών. 

Αποσαφήνιση του τρόπου πρόσληψης του προσωπικού, ώστε να είναι 

δυνατή η πληρέστερη στελέχωσή τους µε υπαλλήλους όλων των βαθµίδων.  

Πρόβλεψη για κάλυψη των πάγιων λειτουργικών τους αναγκών και από 

εθνικούς πόρους, µε παράλληλη αποδέσµευσή τους από την ανάγκη 

αναζήτησης ιδιωτικών χρηµατοδοτήσεων. 
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ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ∆ΡΥΜΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 

Η πλέον άµεση ανάγκη είναι η εξασφάλιση της εύρυθµης και 

αποτελεσµατικής λειτουργία του Φορέα ∆ιαχείρισης και του ∆ασαρχείου 

Πάρνηθας, αφού σε αυτούς βασίζεται η αποτελεσµατικότητα της οργάνωση, 

προστασίας και διαχείρισης του δρυµού. Απαιτείται λοιπόν η οικονοµική τους 

υποστήριξη από το κράτος, τόσο µε την εύρεση κρατικών πόρων για τον 

πρώτο, όσο και µε την αύξηση των χορηγούµενων χρηµατοδοτήσεων στον 

δεύτερο. Επίσης η πληρέστερη στελέχωση τους µε διοικητικό και 

επιστηµονικό προσωπικό, κυρίως του Φορέα ∆ιαχείρισης, µε ιδιαίτερη 

έµφαση στο προσωπικό φύλαξης, για την αντιµετώπιση των σηµαντικών 

προβληµάτων καταπατήσεων και λαθροθηρίας. 

Αναφορικά µε τη διαχείριση του δρυµού, αν και στη δασική αναψυχή έχει 

δοθεί η µεγαλύτερη προσοχή από όλους τους διαχειριστικούς τοµείς, 

χρειάζεται η λήψη επιπλέον µέτρων, κυρίως όσον αφορά τη διαχείριση του 

µεγάλου αριθµού επισκεπτών και εργαζοµένων του δρυµού και της 

επιβάρυνσης που προκαλούν στο οικοσύστηµα. Επιπλέον, καίριες 

διαχειριστικές επιλογές για τους υπόλοιπους τοµείς και ειδικότερα της 

διαχείρισης πανίδας, χλωρίδας και τύπων οικοτόπων, οι οποίοι αφέθηκαν 

για πολλά χρόνια χωρίς ουσιαστικά διαχειριστικά µέτρα, έτσι ώστε να 

διαµορφωθεί ένα πληρέστερο πλαίσιο διαχείρισης και προστασίας. 

 

Αναψυχή 

Όπως αναφέρθηκε η δασική αναψυχή αποτελεί την αιχµή του δόρατος 

για την διαχείριση του δρυµού, εντούτοις σύµφωνα µε έρευνα των 

Παπαγεωργίου, Κασιούµη και Τσιακίρη (2001) σχετικά µε την άποψη των 

επισκεπτών για την επάρκεια των τουριστικών υποδοµών στους Ε. ∆. 

Ολύµπου, Βίκου-Αωού και Πάρνηθας, οι επισκέπτες της Πάρνηθας 

εµφανίζονταν να είναι πολύ λίγο ικανοποιηµένοι από την οργάνωση και τις 

προσφερόµενες εξυπηρετήσεις στον τοµέα της αναψυχής.  

Άµεσης προτεραιότητας είναι η διαµόρφωση µιας σαφούς στρατηγικής 

στον τοµέα της αναψυχής. Αυτή θα βασιστεί σε νέες έρευνες για την ολοένα 

αυξανόµενη ζήτηση στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και για τη δυνατότητα του 
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δρυµού να ανταποκριθεί σε αυτή, δεδοµένου ότι η Πάρνηθα είναι µια ήδη 

επιβαρηµένη περιοχή από την µακροχρόνια τουριστική χρήση.  

Ιδιαίτερη µέριµνα θα πρέπει να υπάρξει και για τον εκ νέου σχεδιασµό 

και οργάνωση των διάφορων αναψυχικών δραστηριοτήτων (πεζοπορία, 

αναρρίχηση, ποδηλασία, αιωροπτερισµός κ.α.). Θα πρέπει για το λόγο αυτό 

να γίνει µια επιστηµονικά τεκµηριωµένη εκτίµηση για την καταλληλότητα και 

τις δυνατότητες της περιοχής να τις υποστηρίξει και για την ενδεχόµενη 

σύγκρουση αυτών µε άλλες διαχειριστικές δράσεις (προστασία οικοτόπων, 

διατήρηση βιοτόπων πανίδας, προστασία σπάνιων και ενδηµικών φυτών). 

Είναι επίσης απαραίτητος ο αυστηρότερος έλεγχος για την εφαρµογή του 

Κανονισµού Λειτουργίας και την άµεση επιβολή προστίµων στους παραβάτες 

για φθορές, ρίψη σκουπιδιών, παράνοµο άναµµα φωτιάς κ.τ.λ. Αυτό όµως 

προϋποθέτει την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού φύλαξης και επιτήρησης 

της περιοχής. Μάλιστα αυτή η χρονική περίοδος αποτελεί την καλύτερη 

εύκαιρα για κάτι τέτοιο, δεδοµένης της επικείµενης θέσπισης του νέου 

Κανονισµού Λειτουργίας του δρυµού. 

Μεγάλα προβλήµατα όχλησης και ηχορύπανσης δηµιουργούνται µε την 

ανεξέλεγκτη κυκλοφορία των οχηµάτων. Επιβάλλεται λοιπόν η λήψη µέτρων 

για τον αποτελεσµατικότερος έλεγχος της κυκλοφορίας εντός του δρυµού. 

Αυτά θα µπορούσαν να είναι:  

- Η κατασκευή φυλακίων ελέγχου κυκλοφορίας στις εισόδους και σε καίρια 

σηµεία του δρυµού, η οποία προβλέπεται εξάλλου και από το σχέδιο 

διαχείρισης. Αυτό θα συνέβαλε ιδιαίτερα και στον περιορισµό των 

κρουσµάτων λαθροθηρίας. 

- Η απαγόρευση της χρήσης αυτοκινήτων σε συγκεκριµένες περιοχές του 

δρυµού, για την προστασία των ιδιαίτερα ευαίσθητων οικοσυστηµάτων. Οι 

µετακινήσεις που είναι αναγκαίες εντός αυτών των ζωνών (επισκέπτες, 

εργαζόµενοι) θα γίνονται µε ειδικά µικρά λεωφορεία. 

- Η κατασκευή επιπλέον χώρων στάθµευσης τόσο στις εισόδους του δρυµού, 

όσος και στους µεγάλους χώρους αναψυχής όπως της Μόλας, για να 

αποφευχθεί η υπερβολική συγκέντρωση οχηµάτων και εποµένως η 

καταπόνηση των συγκεκριµένων σηµείων. 
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Η καθιέρωση εισιτήριου εισόδου σε θέσεις ειδικού ενδιαφέροντος ή 

ειδικών υποδοµών, όπως το εκτροφείο, οι αρχαιολογικοί χώροι και τα 

αναρριχητικά πεδία. Αυτό αφενός θα τονώσει τα εισοδήµατα του δρυµού και 

αφετέρου θα περιορίσει την ανεξέλεγκτη διακίνηση των επισκεπτών σε 

αυτές τις περιοχές. 

Η αξιοποίηση των πολλών εγκαταλελειµµένων εγκαταστάσεων που 

υπάρχουν σε διάφορα σηµεία του δρυµού: 

- Καταρχήν τα πρώην βασιλικά ανάκτορα του Τατοίου, τα οποία 

παρουσιάζουν εικόνα παρακµής και εγκατάλειψης που δεν συνάδει µε τη 

γενικότερη αισθητική του τοπίου. Θα µπορούσαν να συντηρηθούν και να 

φιλοξενήσουν ένα πλήθος υποδοµών, όπως κοιτώνες, εστιατόρια, χώρους 

αναψυχής, µουσεία, κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Εκεί θα 

µπορούσε να στεγαστεί το Κέντρο Υποδοχής και Πληροφόρησης Επισκεπτών, 

αντί να κατασκευαστεί καινούριο κτήριο για το σκοπό αυτό.  

- Επίσης οι εγκαταστάσεων του ΣΕΓΑΣ, οι οποίες κατόπιν ανακαίνισης θα 

µετατραπούν σε κοιτώνες για τη φιλοξενία οµάδων µαθητών ή προσκόπων ή 

σε καταλύµατα για τη διανυκτέρευση των εκδροµέων, δεδοµένης και της 

έλλειψης τέτοιου είδους ευκολιών στην περιοχή. Αντίθετα το κτήριο του 

πρώην Σανατορίου έχει πληγή ιδιαίτερα από τους σεισµούς και είναι 

προτιµότερη η κατεδάφισή του. 

 

∆ιαχείριση χλωρίδας 

Παρά το γεγονός ότι ο δρυµός διακρίνεται για τα πολλά σπάνια και 

ενδηµικά είδη φυτών που φιλοξενεί, δεν έχει δοθεί έως τώρα η πρέπουσα 

προσοχή στον τοµέα της χλωρίδας. Θα πρέπει εποµένως τα επόµενα χρόνια 

οι τοµέας αυτός να αποτελέσει την αιχµή της διαχείρισης του δρυµού. Τα 

συµπεράσµατα των µελετών που εκπονήθηκαν τα τελευταία χρόνια θα 

βοηθήσουν σηµαντικά προς αυτή την κατεύθυνση.  

Αξιοποίηση των µακροχρόνιων ερευνών για τη νέκρωση της ελάτης, 

µέσω της χάραξης µακροχρόνιας στρατηγικής για την εξυγίανση του 

ελατοδάσους. Οι αντιµετώπιση των βιοτικών παραγόντων που εξασθενούν 

τα δέντρα (προσβολές από ιξό, έντοµα, µύκητες των ριζών) φαίνεται η πιο 

άµεση και αποτελεσµατική λύση. 
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Η λήψη άµεσων µέτρων για το συνεχώς διογκούµενο πρόβληµα της 

βαµβακίασης της πεύκης, η οποία αν παραµείνει ανέλεγκτη είναι δυνατό να 

προκαλέσει µη αναστρέψιµες βλάβες στο πευκοδάσος, µε άµεσες συνέπειες 

όχι µόνο στις οικολογικές διεργασίες αλλά και στο τοπίο και εποµένως και 

στην τουριστική κίνηση του δρυµού. 

Η διαχείριση και των υπόλοιπων φυτοδιαπλάσεων πέρα από αυτές της 

ελάτης και της πεύκης.  

Μελέτη και λήψη διαχειριστικών µέτρων για τις προσβολές από τον ιξό 

(Viscum album), οι οποίες έχουν επίσης λάβει διαστάσεις επιδηµίας.   

Η εκπόνησης της προβλεπόµενης µελέτης για την αναγνώριση, 

αξιολόγηση, χαρτογράφηση και προστασία των τύπων οικοτόπων της 

Πάρνηθας. 

Βελτίωση της οικολογικής και αισθητικής κατάσταση της περιοχής, µε την 

αποκατάσταση των γυµνών και καµένων επιφανειών που εντοπίζονται 

κυρίως στα ελατοδάση, µέσω τεχνητής αναδάσωσης. 

Προστασία των σπάνιων ενδηµικών ειδών του βουνού, οι πληθυσµοί 

πολλών εκ των οποίων συρρικνούνται συνεχώς, κυρίως λόγο της  

επιβάρυνσης από την έντονη τουριστική κίνηση. 

 

∆ιαχείριση πανίδας 

Απαραίτητη είναι η εκπόνηση µελετών για τη διερεύνηση των 

χαρακτηριστικών των πληθυσµών (µέγεθος, κατανοµή ηλικιών, αναλογία 

φύλλων, αναπαραγωγική ικανότητα, γενική τάση εξέλιξης), της οικολογίας 

και της βιολογίας των σηµαντικότερων ειδών του δρυµού. Τα αποτελέσµατα 

αυτών των µελετών θα αποτελέσουν την αφετηρία για τη λήψη των 

κατάλληλων µέτρων διαχείρισης και προστασίας τους. Συγκεκριµένα, θα 

καθοριστεί µε ακρίβεια η παρούσα κατάσταση κάθε είδους, τα Όρια 

Αποδεκτών Αλλαγών για τα σηµαντικά χαρακτηριστικά των πληθυσµών τους 

και οι παράγοντες που τα επηρεάζουν. Τέλος θα τεθούν σαφείς 

διαχειριστικοί σκοποί για το κάθε ένα και θα καθοριστούν συγκεκριµένες 

διαχειριστικές επιλογές για την επίτευξή τους.  

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα ελάφια του δρυµού, τα οποία 

τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά βρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσµενή 
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κατάσταση. Ο έλεγχος του υπερβολικά µεγάλου αριθµού των ελαφιών, θα 

µπορούσε πιθανώς να επιτευχθεί µε την εξαγωγή ατόµων σε άλλες περιοχές. 

Για την γενετική τους αναβάθµιση θεµιτή θα ήταν η κατόπιν προσεκτικής 

µελέτης εισαγωγή ατόµων ανώτερης ποιότητας από άλλους πληθυσµούς. 

Πρέπει παράλληλα να ύπαρξη η διασφάλιση τους έναντι της όχλησης που 

προκαλούν οι επισκέπτες και εργαζόµενοι του δρυµού, µε τη θέσπιση 

αντιστοιχών περιορισµών και τον αυστηρό έλεγχο για την εφαρµογή τους, 

καθώς και µε την αποτελεσµατικότερη προστασία των βιοτόπων του είδους. 

Για το τσακάλι θα πρέπει να εξεταστούν τρόποι αποκατάστασης και 

επαναδηµιουργίας του παλαιότερου πληθυσµού. Η µόνιµη παρουσία του στο 

δρυµό ασφαλώς θα συνέβαλε στην γενικότερη ισορροπία του 

οικοσυστήµατος, ενώ θα προσέφερε ικανοποιητική λύση και στο πρόβληµα 

του υπερπληθυσµού των αλεπούδων, αφού αποτελεί ένα σηµαντικό φυσικό 

τους ανταγωνιστή. 

Αναλυτικότερη χαρτογράφηση και αξιολόγηση των βιοτόπων της άγριας 

πανίδας. Εκτίµηση των παραγόντων υποβάθµισης τους και λήψη µέτρων για 

την προστασία τους από τις αρνητικές επιδράσεις. Έργα βελτίωσης, όπως η 

τεχνητή φύτευση ενδηµικών ειδών, η σπορά αγροστωδών και ψυχανθών στα 

λιβάδια, η κατασκευή ποτίστρων στις πηγές, η τοποθέτηση ταΐστρων, θα 

συνέβαλαν στην παροχή καλύτερης ποιότητας τροφή στα ζώα. 

Λειτουργική οργάνωση: Η δηµιουργία παραρτήµατος του δασαρχείου 

Πάρνηθας, το οποίο εδρεύει στο Μενίδι, εντός του πυρήνα του δρυµού. Με 

τον τρόπο αυτό υπάρχει δυνατότητα αµεσότερης επέµβασης σε περίπτωση 

ανάγκης, καλύτερος συντονισµός και επίβλεψη των εργασιών στον κεντρικό 

όγκο του δρυµού, αποτελεσµατικότερη φύλαξη του δρυµού κατά τις 

νυχτερινές ώρες και ευκολότερη παροχή εξυπηρετήσεων στους εκδροµείς. 

Ανάδειξη χώρων ιστορικού ενδιαφέροντος: Σε σηµαντικό πόλο έλξης 

επισκεπτών αλλά και ερευνητών ακόµα και σε διεθνές επίπεδο, θα 

µπορούσαν να αναδειχθούν τα σηµαντικά αρχαιολογικά και ιστορικά µνηµεία 

του δρυµού, τα οποία σήµερα είναι εντελώς αναξιοποίητα. Θα πρέπει γι’ 

αυτό να αποκατασταθούν και να συντηρηθούν κατάλληλα, ενώ το δασαρχείο 

και ο Φορέας ∆ιαχείρισης να φροντίσουν για την προβολή και διαφήµιση 
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τους. Στην ανάδειξη των µνηµείων θα µπορούσε να συµβάλει και η 

δηµιουργία µονοπατιών προς τα συγκεκριµένα σηµεία, τα οποία θα 

ενσωµατωθούν στις βασικές πεζοπορικές διαδροµές του δρυµού.  

Ενίσχυση παραδοσιακών δραστηριοτήτων: Με την προϋπόθεση της 

κάλυψης των βασικών και πλέον επειγουσών αναγκών, θα ήταν θετική και η  

καταβολή χρηµατικών ενισχύσεων από τον Φορέα ∆ιαχείρισης προς τους 

λίγους ρητινοκαλλιεργητές του δρυµού, ώστε να συνεχιστεί αυτή η 

παραδοσιακή δραστηριότητα που κινδυνεύει να εκλείψει. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 20: Ιδιοκτησιακό καθεστώς γαιών του Ε. ∆. Πάρνηθας. 

Κατηγορία εκτάσεων 
Είδος 

ιδιοκτησίας 
Έκταση 
(στρ.) 

Παρατηρήσεις 

1. ∆άσος - πυρήνας Ε. ∆. 
Πάρνηθας 

∆ηµόσιο 35.507 

Απαλλοτριώθηκαν 10.000 στρ. 
προκείµενου να ιδρυθεί ο πυρήνας του 
δρυµού, καθώς και τα δικαιώµατα βοσκής 
και ξυλείας του ∆ήµου Αχαρνών. 

2. ∆άσος Άνω Λιοσίων ∆ηµόσιο 6.936 ∆εν υφίστανται δουλείες 

3. ∆άσος Φυλής ∆ηµόσιο 36.498 

Υφίσταται αναγνωρισµένη δουλεία 
ρητινοσυλλογής. Το δικαίωµα δεν 
υφίσταται για τµήµα του δάσους που 
περιλήφθηκε στον πυρήνα.  

4. ∆άσος Ι.Μ. Κλειστών 
Μοναστηριακό 

Ο∆∆ΕΠ 
1.651,4 

Με τον Ν. 1811/88 περιήλθε στο ∆ηµόσιο, 
αλλά δεν ολοκληρώθηκε η προβλεπόµενη 
διαδικασία παράδοσής του σε αυτό. 

5. ∆άσος Βουτήµατος ∆ηµόσιο 13.872  

6. ∆άσος Λοιµικού 
∆ηµόσιο 

∆ιακατεχόµενο 
13.140 

Με βάση αποφάσεις του πρωτοδικείου 
Αθηνών, του Εφετείου Αθηνών και του 
Αρείου Πάγου αναγνωρίζεται δικαίωµα 
διακατοχής σε κατοίκους της κοινότητας 
τότε Αχαρνών. 

7. ∆άσος Σαλωνίκης 
∆ηµόσιο 

∆ιακατεχόµενο 
13.940 

Έχει το ίδιο ιδιοκτησιακό καθεστώς µε το 
όµορο δάσος Λοιµικού, µε το οποίο µέχρι 
το 1851 αποτελούσαν ενιαίο δάσος. 
Ισχύουν οι ίδιες αποφάσεις µε αυτές του 
δάσους Λοιµικού. 

8. ∆άσος Μήλεσι Τσαπόχθι 
∆ηµόσιο 

∆ιακατεχόµενο 
6.438  

9. ∆άσος Ε.Ο.Τ. Πάρνηθας Ιδιωτικό 2.813 

Περιήλθε στην κυριότητα του Σανατορίου 
Πάρνηθας κατόπιν απαλλοτρίωσης 
τµήµατος του µοναστηριακού δάσους της 
Αγίας Τριάδας  µε το Ν. 920/1917. Το 
1968 περιήλθε στον Ε.Ο.Τ. και εντάχθηκε 
στον Πυρήνα του Ε. ∆. Πάρνηθας. 

10.∆άσος Γκούρας Ιδιωτικό 1.200 

Αποτελούσε τµήµα του δασοκτήµατος της 
Αγ. Τριάδας Κιούρκων και Τατοΐου και 
αγοράστηκε από τη οικογένεια Σούτσου. 
Οι κληρονόµοι τους πούλησαν τα δάση 
στους κατοίκους των Κιούρκων και στη 
βασιλική οικογένεια, πλην ενός τµήµατος 
1.000 περίπου στρ. στη θέση Γκούρα.  

11. ∆άσος Τατοΐου ∆ηµόσιο 42.612 
Έχει περιέλθει οριστικά στο δηµόσιο µετά 
από πολύχρονη δικαστική διαµάχη µε την 
βασιλική οικογένεια. 

12. ∆άσος Ασπροπύργου ∆ηµόσιο 4.474  

        (Πηγή: ∆ασαρχείο Πάρνηθας) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 21: Τα είδη θηλαστικών της Πάρνηθας.   

 Επιστηµονικό όνοµα  Ελληνικό όνοµα  

1 Apodemus flavicolis  Κρικοποντικός  
2 Apodemus mystacinus  Βραχοποντικός  
3 Apodemus sylvaticus  ∆ασοποντικός  
4 Cervus elaphus  Κόκκινο ελάφι 
5 Cricetulus migratorius  Νανοκρικετός  
6 Crocidura leucodon  Χωραφοµυγαλίδα  

7 Crocidura russula  Σπιτοµυγαλίδα  

8 Crocidura suaveolens  Κηποµυγαλίδα  

9 Dryomys nitedula  ∆ενδροµυωξός  

10 Eptesicus serotinus  Τρανονυχτερίδα  

11 Erinaceus concolor  Σκαντζόχοιρος  

12 Glis glis  ∆ασοµυωξός  

13 Lepus europaeus  Λαγός  

14 Martes foina  Κουνάβι  
15 Meles meles  Ασβός  
16 Microtus guentheri  Αρουραίος Μεσογείου  
17 Microtus savii  Σκαπτοποντικός  
18 Miniopterus schreibersi  Πτερυγονυχτερίδα  

19 Mus domesticus  Σταχτοποντικός  
20 Mustela nivalis  Νυφίτσα  
21 Myotis blythi  Μικροµυωτίδα  

22 Myotis emarginatus  Πυρροµυωτίδα  

23 Myotis myotis  Τρανοµυωτίδα  

24 Nyctalus leisleri  Μικρονυκτοβάτης  

25 Nyctalus noctua  Νυκτοβάτης  

26 Pipistrellus kuhli  Λευκονυχτερίδα  

27 Pipistrellus nathussii  Νυχτερίδα του Nathusius  

28 Pipistrellus pipistrellus  Νανονυχτερίδα  

29 Pipistrellus savii  Βουνονυχτερίδα  

30 Plecotus auritus  Ωτονυχτερίδα  

31 Rattus norvegicus  ∆εκατιστής  
32 Rattus ratus  Μαυροποντικός  
33 Rhinolophus blasii  Ρινόλοφος  

34 Rhinolophus ferrum-equinum  Τρανορινόλοφος  

35 Rhinolophus hipposideros  Μικρορινόλοφος  

36 Sciurus vulgaris  Σκίουρος  

37 Spalax leucodon  Μικροτυφλοπόντικας  
38 Suncus etruscus  Ετρουσκοµυγαλίδα  

39 Tadarida taeniotis  Νυχτονόµος  

40 Talpa caeca  Τυφλοασπάλακας  

41 Vespertilio murinus  Παρδαλονυχτερίδα  

42 Vulpes vulpes  Αλεπού  

                                                                                            (Πηγή: ∆ασαρχείο Πάρνηθας) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 22: Τα είδη πτηνών της Πάρνηθας.                              

 Επιστηµ. όνοµα Ελληνικό όνοµα  Επιστηµ. όνοµα Ελληνικό όνοµα 

1 Accipiter gentilis ∆ιπλοσάινο 34 Corvus monedula Κάργια 

2 Accipiter nisus Ξεφτέρι 35 Coturnix coturnix Ορτύκι 

3 Alcedo atthis Αλκυόνα 36 Cuculus canorus Κούκος 

4 Alectoris chukar Πέρδικα νησιώτικη 37 Delichon urbica Σπιτοχελίδονο 

5 Alectoris graeca Πετροπέρδικα 38 Dendrocopos major Παρδαλοτσικλιτάρα 

6 Anthus pratensis Λιβαδοκελάδα 39 Emberiza caesia Σκουρόβλαχος 

7 Anthus trivialis ∆ενδροκελάδα 40 Emberiza calendra Τσίφτας 

8 Apus apus Μαυροσταχτάρα 41 Emberiza cia Βουνοτσίχλονο 

9 Apus melba Βουνοσταχτάρα 42 Emberiza cirlus Σιρλοτσίχλονο 

10 Apus pallidus Ωχροσταχτάρα 43 Emberiza citrinella Χρυσοτσίχλονο 

11 Aquila chrysaetos Χρυσαετός 44 Emberiza hortulana Βλάχος  

12 Asio otus Νανόµπουφος 45 
Emberiza 
melanocephala 

Αµπελουργός 

13 Athene noctua Κουκουβάγια 46 Erithacus rubecula Κοκκινολαίµης 

14 Bubo bubo Μπούφος 47 Falco columbarius Νανογέρακο 

15 Buteo buteo Γερακίνα 48 Falco eleonorae Μαυροπετρίτης 

16 Buteo rufinus Αετοβαρβακίνα 49 Falco peregrinus Πετρίτης 

17 
Calandrella 
brachydactyla 

Μικρογαλιάντρα 50 Falco subbuteo ∆ενδρογέρακο 

18 
Caprimulgus 
europaeus 

Γιδοβυζάστρα 51 Falco tinnunculus Βραχοκιρκίνεζο 

19 Carduelis cannabina Φανέτο 52 Falco vespertinus Μαυροκιρκίνεζο 

20 Carduelis carduelis Καρδερίνα 53 Ficedula albicollis Κρικοµυγοχάφτης  

21 Carduelis chloris Φλώρος 54 Ficedula hypoleuca Μαυροµυγοχάφτης 

22 Carduelis spinus Χρυσοκαρδερίνα 55 Ficedula parva Νανοµυγοχάφτης 

23 Certhia brachydactyla Καµποδενδροβάτης 56 Frignilla coelebs Σπίνος  

24 Certhia familiaris Βουνοδενδροβάτης 57 Frignilla montifringilla Χειµωνόσπινος   

25 Cinclus cinclus Νεροκότσυφας 58 Galerida cristata Κατσουλιέρης  

26 Circaetus gallicus Φιδαετός  59 Garrulus glandarius Κίσσα 

27 
Coccothraustes 
coccothraustes 

Χοντροµύτης 60 Gyps fulvus Όρνιο  

28 Columba livia Αγριοπερίστερο 61 Hippolais pallida Ωχροστριτσίδα  

29 Columba oenas Φασσοπερίστερο 62 Hirundo daurica ∆ενδροχελίδονο 

30 Columba palumbus Φάσσα 61 Hirundo rustica Χελιδόνι 

31 Coracias garrulus Χαλκοκουρούνα 64 Jynx torquilla Στραβολαίµης 

32 Corvus corax Κόρακας 65 Lanius collurio Αετοµάχος 

33 Corvus coronae Κουρούνα 66 Lanius minor Γαϊδουροκεφαλάς  
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 Επιστηµ. όνοµα Ελληνικό όνοµα  Επιστηµ. όνοµα Ελληνικό όνοµα 

67 Lanius senator Κοκκινοκεφαλάς 100 Prunella modularis Θαµνοψάλτης 

68 Larus argentatus Ασηµόγλαρος 101 
Ptyonoprogne 
rupestris 

Πετροχελίδονο 

69 Larus ridibundus 
Γλάρος 
καστανοκέφαλος 

102 Pyrrhocorax graculus Κιτρινοκαλλιακούδα 

70 Loxia curvirostra Σταυροµύτης 103 
Pyrrhocorax 
pyrrhocorax 

Κοκκινοκαλλιακούδα 

71 Lullula arborea ∆ενδροσταρήθρα 104 Regulus ignicapillus Πυρροβασιλίσκος 

72 Luscinia megarhynchos Αηδόνι 105 Regulus regulus Χρυσοβασιλίσκος 

73 
Melanocorypha 
calandra 

Γαλιάντρα 106 Saxicola rubetra Καστανολαίµης 

74 Merops apiaster Μελισσοφάγος 107 Saxicola torquata Μαυρολαίµης 

75 Monticola saxatilis Πετροκότσυφας 108 Scolopax rusticola Μπεκάτσα 

76 Monticola solitarius Γαλαζοκότσυφας 109 Serinus serinus Σκαρθάκι  

77 Motacilla alba Λευκοσουσουράδα 110 Sitta europaea ∆ενδροτσοπανάκος 

78 Motacilla cinerea Σταχτοσουσουράδα  111 Sitta neumayer Βραχοτσοπανάκος  

79 Motacilla flava Κιτρινοσουσουράδα 112 Streptopelia decaocto ∆εκαοχτούρα 

80 Muscicapa striata Σταχτοµυγοχάφτης 113 Streptopelia turtur Τρυγόνι 

81 Oenanthe hispanica Ασπροκώλα 114 Strix aluco Χουχουριστής 

82 Oenanthe oenanthe Σταχτοπετροκλής 115 Sturnus vulgaris Ψαρόνι 

83 Oriolus oriolus   Συκοφάγος  116 Sylvia atricapilla  Σταφιδοτσιροβάκος 

84 Otus scops Γκιώνης 117 Sylvia borin Κηποτσιροβάκος 

85 Parus ater Ελατοπαπαδίτσα 118 Sylvia cantillans Κοκκινοτσιροβάκος 

86 Parus caeruleus Γαλαζοπαπαδίτσα 119 Sylvia communis Θαµνοτσιροβάκος  

87 Parus lugubris Κλειδωνάς 120 Sylvia hortensis ∆ενδροτσιροβάκος 

88 Parus major Καλόγερος 121 Sylvia melanocephala Μαυροτσιροβάκος 

89 Parus montanus Βουνοπαπαδίτσα 122 Sylvia rueppelli Μουστακοτσιροβάκος 

90 Passer domesticus Σπουργίτι 123 
Troglodytes 
troglodytes 

Τρυποφράκτης 

91 Passer montanus ∆ενδροσπουργίτης 124 Turdus iliacus Κοκκινότσιχλα 

92 Pernis apivorus  Σφηκοβαρβακίνα  125 Turdus merula Κότσυφας 

93 Petronia petronia Πετροσπουργίτης 126 Turdus philomelos Τσίχλα 

94 Phoenicurus ochruros Καρβουνιάρης 127 Turdus pilaris Κεδρότσιχλα 

95 
Phoenicurus 
phoenicurus 

Κοκκινούρης 128 Turdus torquatus Χιονότσιχλα  

96 Phylloscopus collybita ∆ενδροφυλλοσκόπος 129 Turdus viscivorus Τσαρτσάρα 

97 Phylloscopus sibilatrix ∆ασοφυλλοσκόπος 130 Tyto alba Τυτώ 

98 Pica pica Καρακάξα 131 Upupa epops Τσαλαπετεινός 

99 Picus viridis ∆ρυοκολάπτης    

  (Πηγή: ∆ασαρχείο Πάρνηθας) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 23: Τα είδη ερπετών της Πάρνηθας.                           

 Επιστηµονικό όνοµα  Ελληνικό όνοµα  

 Χελώνες 

1 Testudo graeca  Ελληνική χελώνα  

2 Testudo hermanni  Μεσογειακή χελώνα  

3 Testudo marginata  Κρασπεδωτή χελώνα  

 Σαύρες 

4 Ablepharus kitaibelii  Αβλέφαρος  

5 Anguis fragilis  Κονάκι  

6 Chalcides ocellatus  Λιακόνι  

7 Cyrtodactylus kotschyi  Κυρτοδάκτυλος  

8 Lacerta trilineata  Πρασινόσαυρα  

9 Ophiomorus punctatissimus  Οφιόµορος  

10 Ophisaurus apodus  Τυφλίτης  

11 Podarcis erhardii  Αιγαιόσαυρα  

12 Podarcis muralis  Τοιχόσαυρα  

13 Podarcis taurica  Ταυρική γουστέρα  

 Φίδια 

14 Coluber gemonensis  ∆ενδρογαλιά  

15 Coluber najadum  Σαΐτα  

16 Elaphe quatuorlineata  Λαφίτης  

17 Elaphe situla  Σπιτόφιδο  

18 Malpolon monspessulanus  Σαπίτης  

19 Natrix natrix  Νερόφιδο  

20 Telescopus fallax  Γατόφιδο  

21 Typhlops vermicularis  Σκουληκόφιδο  

22 Vipera ammodytes  Οχιά  

                                                                                            (Πηγή: ∆ασαρχείο Πάρνηθας) 

 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 24: Τα είδη αµφιβίων της Πάρνηθας.      

 Επιστηµονικό όνοµα  Ελληνικό όνοµα  

1 Bufo bufo  Χωµατόφρυνος  
2 Bufo viridis  Πρασινόφρυνος  
3 Hyla arborea  ∆ενδροβάτραχος  
4 Rana dalmatina  Ευκίνητος βάτραχος  
5 Rana graeca  Ελληνικός βάτραχος  
6 Rana ridibunda  Λιµνοβάτραχος 
7 Salamandra salamandra  Σαλαµάνδρα  
8 Triturus vulgaris  Κοινός τρίτωνας  

                                                                                              (Πηγή: ∆ασαρχείο Πάρνηθας) 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ  

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ∆ΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 

 
 
Α. Γενικές Απαγορεύσεις 

1. Η είσοδος των επισκεπτών στο ∆ρυµό επιτρέπεται µόνο από τους 
υπάρχοντες δρόµους και τα ειδικά διαµορφωµένα µονοπάτια. 

2. Η παραµονή των επισκεπτών επιτρέπεται από την ανατολή µέχρι τη δύση 
του ήλιου. Εξαιρούνται οι επισκέπτες που µπορούν να διανυκτερεύουν στα 
ορειβατικά καταφύγια. 

3. Το ελεύθερο παιχνίδι επιτρέπεται µόνο στους ειδικά για το σκοπό αυτό 
διαµορφωµένους χώρους αναψυχής. 

4. Οι επισκέπτες δεν πρέπει να αποµακρύνονται από τα ειδικά διαµορφωµένα 
µονοπάτια και τους καθορισµένους χώρους αναψυχής. Παιδιά κάτω των 14 
ετών πρέπει να συνοδεύονται. 

5. Απαγορεύεται η κυκλοφορία κάθε είδους τροχοφόρου, πλην ποδηλάτων, 
στους δρόµους όπου υπάρχουν εµπόδια και απαγορευτικά σήµατα. Καθώς 
επίσης και η κυκλοφορία µοτοσικλετών στα µονοπάτια του ∆ρυµού. 

6. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση του οδικού δικτύου για κάθε είδος δοκιµών 
και αγώνων αυτοκινήτων ή δικύκλων, πλην ποδηλάτων, καθώς και η 
ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας και η εκποµπή εκκωφαντικών θορύβων. 

7. Απαγορεύεται η στάθµευση οχηµάτων σε χώρους άλλους από τους ειδικούς 
χώρους στάθµευσης οχηµάτων και τις ειδικές διαπλατύνσεις δρόµων. 

8. Απαγορεύεται η καταστροφή ή αποµάκρυνση τεχνικών έργων και υλικών 
του ∆ρυµού. 

9. Απαγορεύεται η εισαγωγή και εγκατάσταση στην περιοχή του ∆ρυµού 
ξενικών ειδών της χλωρίδας. 

10. Απαγορεύεται η µεταφορά κοπτικών εργαλείων, η κοπή δένδρων και 
θάµνων, το ξερίζωµα και η συλλογή φυτών, σπόρων και γενικά κάθε 
φθορά της βλάστησης στον πυρήνα του ∆ρυµού. Ενέργειες όπως οι 
ανωτέρω, δύνανται να υλοποιούνται µόνο στην περιφερειακή ζώνη του 
∆ρυµού, στα πλαίσια της δασοπονικής της διαχείρισης και πάντοτε κατόπιν 
ειδικής άδειας που εκδίδεται, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις της 
δασικής νοµοθεσίας, από τα εκάστοτε εξουσιοδοτηµένα όργανα ή αρµόδιες 
δασικές υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας. 

11. Απαγορεύεται η συλλογή και µεταφορά φυτοχώµατος και καυσόξυλων. 
Κατ’ εξαίρεση, υπό την προϋπόθεση του ανωτέρω εδαφίου, είναι δυνατόν 
να επιτρέπεται, µόνο από την περιφερειακή ζώνη του ∆ρυµού, η συλλογή 
και µεταφορά καυσόξυλων για την κάλυψη ατοµικών αναγκών των 
κατοίκων των πέριξ του Εθνικού ∆ρυµού Ο.Τ.Α.,  εφ’ όσον αυτά 
προέρχονται είτε από ξερή είτε από κατακείµενη ξυλώδη βλάστηση είτε 
από την ενάσκηση της δασοπονίας στην περιφερειακή ζώνη. 

12. Απαγορεύεται το άναµµα φωτιάς και το πέταµα αναµµένων τσιγάρων και 
σπίρτων. 

13. Απαγορεύεται η κατασκήνωση µε οποιοδήποτε τρόπο (τροχόσπιτα, σκηνές, 
κ.λ.π.) σε όλη την έκταση του ∆ρυµού. 

14. Απαγορεύεται η ελεύθερη κυκλοφορία οποιωνδήποτε ζώων που 
συνοδεύουν επισκέπτες, ως και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο και η υπό 
οποιουδήποτε φορέα (ή χρήστη του δρυµού) εισαγωγή, εκτροφή και 
διατήρηση στον πυρήνα του ∆ρυµού οικόσιτων ειδών της πανίδας. 

15. Απαγορεύεται η από τρίτους πλην της αρµόδιας υπηρεσίας διαχείρισης του 
∆ρυµού, επίδειξη ή τοποθέτηση οποιωνδήποτε πινακίδων ή σηµάτων. 
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16. Απαγορεύεται η πώληση τροφίµων και άλλων αντικειµένων, καθώς και η 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο έκθεση και διανοµή αυτών, πλην των 
προσφερόµενων από τα ειδικά Ορειβατικά καταφύγια και τα νοµίµως 
λειτουργούντα αναψυκτήρια στους χώρους αναψυχής. Η διακίνηση 
καντινών και µικροπωλητών δεν επιτρέπεται. 

17. Απαγορεύεται το κυνήγι κάθε ζώου µε οποιοδήποτε µέσο σε όλη τη 
διάρκεια του έτους σε όλη την έκταση του ∆ρυµού, καθώς και η διακίνηση 
κάθε είδους όπλου, έστω και λυµένων σε θήκη. 

18. Απαγορεύεται η αφαίρεση ή καταστροφή φωλεών, αυγών ή νεοσσών των 
πουλιών και γενικά η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ενόχληση και καταστροφή 
ειδών της πανίδας. 

19. Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ενόχληση των άλλων επισκεπτών. 
20. Απαγορεύεται η απόρριψη ή η τοποθέτηση σκουπιδιών σε χώρους άλλους 

από τα δοχεία απορριµµάτων και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ρύπανση του 
χώρου γενικά. 

21. Απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία οργανωµένων Χώρων 
Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.), καθώς και κάθε µορφής 
χώρων απόρριψης πάσης φύσεως απορριµµάτων, µπαζών και αποβλήτων. 

22. Απαγορεύεται η πρόκληση ζηµιών σε γεωλογικούς σχηµατισµούς, ως και η 
αναγραφή συνθηµάτων κ.ά. σε βράχους, δένδρα, περιφράξεις κ.τ.λ. 

23. Απαγορεύεται η διενέργεια µεταλλευτικών ερευνών, η λειτουργία 
λατοµείων και η εξόρυξη παντός εν γένει ορυκτού. 

24. Απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία βιοµηχανικών και βιοτεχνικών 
δραστηριοτήτων. 

25. Απαγορεύεται η κατασκευή παντός κτιρίου (οικιών, βιοµηχανικών και 
βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, µονίµων σταβλικών εγκαταστάσεων κ.τ.λ.), 
εκτός των αναγκαίων για την πυροπροστασία και τη στέγαση των 
υπηρεσιών διοίκησης και διαχείρισης του ∆ρυµού, καθώς και µικρών (µέχρι 
των 30 τ.µ.) γεωργικών αποθηκών, εντός των αγροτικού χαρακτήρα 
εκτάσεων, προοριζόµενων να εξυπηρετήσουν ευρείας έκτασης (άνω των 
100 στρεµµάτων) γεωργικές εκµεταλλεύσεις έκαστη. 

26. Απαγορεύεται η εντός των δασικού χαρακτήρα εκτάσεων ανόρυξη 
υδρογεωτρήσεων για γεωργική ή άλλη χρήση και εκµετάλλευση. 

27. Απαγορεύεται η από οποιονδήποτε φορέα δέσµευση της υδατοπαροχής των 
πηγών του ∆ρυµού για κάλυψη αναγκών (αρδευτικών ή υδρευτικών), 
πέραν των απαραίτητων για την λειτουργία και διαχείριση του ∆ρυµού 
(υδροδότηση χώρων αναψυχής και κτιριακών εγκαταστάσεων του φορέα 
διοίκησης και διαχείρισης του ∆ρυµού). 

28. Απαγορεύεται η παραχώρηση δασών και δασικού εν γένει χαρακτήρα 
εκτάσεων, σε όλη την έκταση του ∆ρυµού, προς εξυπηρέτηση 
οποιουδήποτε σκοπού. 

29. Απαγορεύεται η φωτογράφηση των επισκεπτών για εµπορικούς λόγους. 
30. Απαγορεύεται η βοσκή κάθε ζώου στον πυρήνα του ∆ρυµού. 
31. Απαγορεύεται η χωρίς ειδική άδεια της ∆ασικής Υπηρεσίας εγκατάσταση 

κυψελών µελισσοσµηνών. 
 
Β. Για κάθε ζώνη προστασίας ξεχωριστά, ισχύουν επιπλέον ειδικές 
απαγορεύσεις. 
     
 

 (Πηγή: ∆ασαρχείο Πάρνηθας) 
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 996/1971 

«Περί προστασίας των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» 
 

Εφαρµογή ∆ιατάξεων 
 

Άρθρο 1 

Το άρθρον 54 του ν.δ. 86/1969 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

Απαλλοτριώσεις εντός των εθνικών δρυµών και εκτάσεων κηρυχθεισών ως διατηρητέων µνηµείων της 
φύσεως. 

«Άρθρον 54. 

1. Πάσης µορφής και χρήσεως εδαφικοί εκτάσεις, ως και εµπράγµατα δικαιώµατα επ’ αυτών, 
εντός του κατά τας διατάξεις του άρθρου 79 καθοριζοµένου πυρήνος των εθνικών δρυµών και 
εκτάσεων κηρυχθεισών ως διατηρητέων µνηµείων της φύσεως, απαλλοτριούνται αναγκαστικώς υπέρ 
του δηµοσίου, διά λόγους δηµοσίας ωφελείας συνισταµένης εις την εκπλήρωσιν των εν άρθρω 78 
σκοπών, της απαλλοτριώσεως κηρυσσοµένης δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονοµικών 
και Εθνικής Οικονοµίας. 

2. Αι κατά την προηγουµένην παράγραφον απαλλοτριώσεις δύναται να επιβληθούν εντός της 
κατά τας διατάξεις του άρθ. 79 καθοριζοµένης περιφερειακής ζώνης των εθνικών δρυµών. 

3. Αι απαλλοτριωτέοι κατά τας διατάξεις του παρόντος εκτάσεις καθορίζονται υπό επιτροπής εκ 
του προϊσταµένου της δασικής υπηρεσίας διευθυντού δασών ή δασάρχου, του διευθυντού Γεωργίας 
και του οικονοµικού εφόρου της περιοχής, εις ην κείνται αι εκτάσεις αύται.» 
 

Άρθρο 2 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 61 του ν.δ. 86/1969 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«1. Κατά του επιχειρούντος εκχέρσωσιν, υλοτοµίαν, σποράν ή οιανδήποτε ετέραν 
διακατοχικήν πράξιν επί δηµοσίων, δηµοτικών, κοινοτικών, µοναστηριακών ή ανηκόντων εις 
ιδρύµατα εν γένει δασών, αναδασωτέων εκτάσεων, χορτολιβαδικών εδαφών και µερικώς 
δασοσκεπών εκτάσεων ή µερικώς δασοσκεπών λιβαδιών και χορτολιβαδικών εδαφών και ασχέτως 
του χρόνου καθ’ ον αι πράξεις αύται ασχέτως του χρόνου καθ’ ον αι πράξεις αύται επεχειρήθησαν, 
συντάσσεται και κοινοποιείται παρά του αρµοδίου διευθυντού δασών ή νοµοδασάρχου ή 
δασάρχου πρωτόκολλον διοικητικής αποβολής. ∆ιά του πρωτοκόλλου, προκειµένου περί δηµοσίων 
δασών, µερικώς δασοσκεπών εκτάσεων και χορτολιβαδικών εδαφών, βεβαιουται υπό του 
διευθυντού δασών ή νοµοδασάρχου ή δασάρχου κατά του καταβάλοντος και υπέρ του κεντρικού 
ταµείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και δασών, η εις βάρος του δηµοσίου τυχόν επελθούσα ζηµία, 
το ποσόν αποκαταστάσεως ταύτης, ως και το ποσόν της οφειλοµένης αποζηµιώσεως χρήσεως. 

Το πρωτόκολλον καθίσταται οριαστικόν και θεωρείται ότι ο καθ’ ού απεδέχθη τούτο, εάν εντός 
τριάκοντα ηµερών, από της επιδόσεως, µη παρεκτεινοµένης λόγω αποκαταστάσεως, δεν ασκήση 
κατ’ αυτού ανακοπήν.» 

2. Εις το τέλος της παρ. 7 του άρθρου 61 του ν.δ. 86/1969 προστίθεται το εδάφιον: 

«Το επί της ανακοπής δικάζον, κατά τας διατάξεις των παρ. 2 και 4 του παρόντος άρθρου 
Πρωτοδικείον, αποφαίνεται δια της αυτής αποφάσεως και περί της τυχόν επιβληθείσης 
αποζηµιώσεως χρήσεως.» 
 

Άρθρο 3 

Το άρθρον 78 του ν.δ. 86/1969 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

Εθνικοί δρυµοί, αισθητικά δάση και διατηρητέα µνηµεία της φύσεως. 

«Αρθρον 78. 

1. α) ∆ια βασιλικού διατάγµατος εκδιδοµένου επί τη προτάσει του Υπουργικού Συµβουλίου, 
µετά γνώµην του τεχνικού συµβουλίου δασών, δύναται να κηρύσσωνται ως εθνικοί δρυµοί 
δασικοί περιοχαί, αι οποίαι παρουσιάζουν ιδιαϊτερον ενδιαφέρον εξ απόψεως διατηρήσεως της 
αγρίας χλωρίδος και πανϊδος, των γεωµορφικών σχηµατισµών, του υπεδάφους, της ατµοσφαίρας, 
των υδάτων και γενικώς του φυσικού περιβάλλοντος των και των οποίων κρίνεται επιβεβληµένη 
η προστασία, η διατήρησις και η βελτίωσις της συνθέσεως, της µορφής και των φυσικών 
καλλονών των, δι’ αισθητικήν, ψυχικήν και υγιεινήν απόλαυσιν και ανάπτυξιν του τουρισµού, 
ως και την διενέργειαν πάσης φύσεως επιστηµονικών ερευνών. 

β) ∆ια του αυτού βασιλικού διατάγµατος, καθορίζονται ωσαύτως η περιφέρεια και η έκτασις 
εκάστου εθνικού δρυµού, ως και τα όρια αυτού. 
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γ) Συνιστάται συµβούλων εθνικών δρυµών, το οποίον, συνερχόµενον τακτικώς µεν δις 
τουλάχιστον κατ' έτος, εκτάκτως δε οσάκις ήθελε συγκληθή δι’ αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής 
Οικονοµίας, εισηγείται εις τούτον περί των ληπτέων µέτρων δια την εκπλήρωσιν των σκοπών των 
εθνικών δρυµών. Η σύνθεσις και λειτουργία του συµβουλίου καθορίζονται δια βασιλικού 
διατάγµατος, εκδιδοµένου επί τη προτάσει του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας. 

2. ∆άση ή φυσικά τοπία, µη παρουσιάζοντα τα εν τη παρ 1 του παρόντος άρθρου χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα, έχοντα όµως ιδιαιτέραν αισθητικήν, υγιεινήν και τουριοτικήν σηµασίαν, ως και 
τοιαύτην επιβάλλουσαν την προστασίαν της πανϊδος, χλωρϊδος και του ιδιαιτέρου φυσικού των 
κάλλους, δύναται να κηρύσσωνται δια βασιλικού διατάγµατος, εκδιδοµένου επί τη προτάσει του 
Υπουργικού Συµβουλίου, µετά γνώµην του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ασών, ως "αισθητικά δάση", ήτοι ως 
δάση αναψυχής, υγείας και περιπάτου ή τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους. 

3. Εκτάσεις, δηµοσίαι ή ού, µη δυνάµενοι να χαρακτηρισθούν, κατά τα ανωτέρω, ως εθνικοί 
δρυµοί ή αισθητικά δάση, παρουσιάζονται όµως ιδιαιτέραν παλαιοντολογικών, γεωµορφολογικήν 
και ιοτορικήν σηµασίαν, δύναται να κηρύσσωνται δια βασιλικού διατάγµατος, εκδιδοµένου επί τη 
προτάσει του Υπουργικού Συµβουλϊου, µετά γνώµην του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ασών, ως 
"διατηρητέα µνηµεία της φύσεως". Οµοίως, ως διατηρητέα µνηµεία της φύσεως, δύναται να 
κηρύσσωνται δι’ αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας δηµοσιευοµένης εις την Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως, δέντρα ή συστάδες δέντρων, υγροβιότοποι, ως και σπάνια είδη φυτών, 
παρουσιάζονται ιδιαιτέραν βοτανικήν, φυτογεωγραφικήν αισθητικήν και ιστορικήν σηµασίαν. 
16) Η κήρυξη δένδρων ή συστάδων δένδρων, υγροβιότοπων, καθώς και σπάνιων ειδών φυτών που 
παρουσιάζουν ιδιαίτερη βοτανική, φυτό γεωγραφική, αισθητική και ιστορική σηµασία ως 
διατηρητέων µνηµείων της φύσης (άρθρο 3 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο του ν.δ. 996/1971, ΦΕΚ 192 Α’)". 

4. Επί τη συνδροµή λόγων προστασίας ή προαγωγής ή αναπτύξεως γενικωτέρας σηµασίας 
τοµέων της εθνικής οικονοµίας δια βασιλικού διατάγµατος, εκδιδοµένου επί τη προτάσει του 
υπουργικού συµβουλίου, µετά γνώµην του τεχνικού συµβουλίου δασών, επιτρέπεται ο 
µεταχαρακτηρισµός εθνικού δρυµού εις αισθητικόν δάσος ή εις διατηρητέον µνηµείον της 
φύσεως, ο του αισθητικού δάσους, εις εθνικόν δρόµον ή διατηρητέον µνηµείον της φύσεως και 
ο του διατηρητέου µνηµείου της φύσεως εις εθνικόν δρυµόν, ή αισθητικόν δάσος, ως και η 
τροποποίησις των ορίων της εκτάσεως και της περιφερείας των εθνικών δρυµών, τω αισθητικών 
δασών και των διατηρητέων µνηµείων της φύσεως.» 
 

Άρθρο 4 

Μετά το άρθρον 78 του ν.δ. 86/1969, προστίθεται άρθρον 78Α έχον ούτω: 

Απονοµή εθνικού διπλώµατος εις εθνικούς δρυµούς. 

«Αρθρον 78 Α. 

1. Εις τους εθνικούς δρυµούς, οι οποίοι παρουσιάζουν γενικώτερον επιστηµονικόν και 
τουριστικόν ενδιαφέρον, απονέµεται δια βασιλικού διατάγµατος, εκδιδοµένου επί τη προτάσει 
του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας, κατόπιν εκθέσεως επιτροπής εµπειρογνωµόνων, εθνικόν 
δίπλωµα προστασίας της φύσεως, επιδιδόµενον εις τον οικείον νοµάρχην. 

2. Η κατά την προηγουµένην παράγραφον επιτροπή συγκροτείται δι' αποφάσεως του Υπουργού 
Εθνικής Οικονοµικής και αποτελείται: 

α) Εκ του γενικού διευθυντού δασών του Υπουργείου Γεωργίας, ως προέδρου, 
β) εκ του   κοσµήτορος   της   Φυσικοµαθηµατικής   Σχολής   του Πανεπιστηµίου Αθηνών και 
γ) εκ του προέδρου της Ελληνικής εταιρείας προστασίας της φύσεως. 
∆ια της αυτής αποφάσεως ορίζονται και οι αναπληρωταί του προέδρου και των µελών της 

επιτροπής, ως και τα της λειτουργίας ταύτης. ∆ι’ όµοιας αποφάσεως ρυθµίζεται πάσα αναγκαία 
λεπτοµέρεια δια την εφαρµογήν του παρόντος.» 
 

Άρθρο 5 

Το άρθρον 79 του ν.δ. 86/1969 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

Σύνθεσις, έκτασις και κανονισµός λειτουργίας των εθνικών δρυµών. 

«Άρθρον 79.  

1. Έκαστος εθνικός δρυµός αποτελείται: 
α) Από τον πυρήνα αυτού ή τον καθ’ εαυτό εθνικόν δρυµόν απολύτου προστασίας, εκτάσεως ουχί 

ελάσσονος των 1,500 εκταρίων, εξαιρέσει των εις τας νήσων ιδρυόµενους δρυµών, οίτινες 
δύναται να έχουν και µικρότεραν έκτασιν. 

β) Από την περί τον πυρήνα ζώνην (περιφερειακήν ζώνην), αναλόγου εκτάσεως, τουλάχιστον 
ίσης προς τον πυρήνα, η εκµετάλλευοις της οποίας οργανούται κατά τρόπον συµβάλλοντα εις την 
εκπλήρωσιν των υπό του πυρήνος του εθνικού δρυµού επιδιωκοµένων σκοπών. Η ζώνη αύτη 
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δύναται να παραλείπεται, εφ’ όσον επιτυγχάνεται δι’ άλλων µέσων πλήρης προστασία του 
πυρήνος του εθνικού δρυµού. 

2. ∆ια κανονισµού, εκδιδοµένου δι’ αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και 
δηµοσιευοµένου εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται τα της οργανώσεως, 
λειτουργίας και διαχειρίσεως εκάστου εθνικού δρυµού.» 
 

Άρθρο 6 

Το άρθρον 80 του ν.δ. 86/1969 αντικαθίσταται ως ακολούθως:  

«Άρθρον 80. 

Απαγόρευσις εντός του πυρήνος εθνικών δρυµών και των διατηρητέων µνηµείων της φύσεως. 
Οργάνωσις της περιφερειακής ζώνης εθνικών δρυµών και των αισθητικών δασών. 

1. Προς εκπλήρωσιν των σκοπών δια τους οποίους ήδη έχουν συσταθή ή ήθελον συσταθή οι 
εθνικοί δρυµοί και αι κηρυχθείσαι ως διατηρητέα µνηµεία της φύσεως εκτάσεις, απαγορεύεται   
επί ποινή απολύτου ακυρότητος, η εντός του πυρήνος του εθνικού δρυµού και των χώρων των 
διατηρητέων µνηµείων της φύσεως πάσης µορφής ηαραχώρησις προς φυσικό ή νοµικά πρόσωπα 
δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ως και εις δηµοσίας υπηρεσίας, προς επιδίωξιν οιουδήποτε ετέρου 
σκοπού. 

2. Απαγορεύεται, ωσαύτως, εντός του πυρήνος των εθνικών δρυµών και των χώρων των 
διατηρητέων µνηµείων της φύσεως: 

α) Η ανόρυξις και εκµετάλλευσις µεταλλείων και λατοµείων, η απόληψις οιουδήποτε 
ορυκτού προϊόντος και εν γένει εκτέλεσις πάσης συναφούς εργασίας ή η κατασκευή σχετικής 
εγκαταστάσεως. 

β) Η ανασκαφή, η επιχωµάτωσις η δειγµατοληψία και πάσα άλλη ενέργεια, τείνουσα εις την 
φθοράν και αλλοίωσιν των γεωµορφικών σχηµατισµών και φυσικών καλλονών. 

γ) Η τοποθέτησις διαφηµιστικών πινακίδων και αγγελιών, πλην των υπό του Υπουργού Εθνικής 
Οικονοµίας εγκρινοµένων και σκοπουσών εις την ανάπτυξιν του τουρισµού, της φιλοδασικής 
ενηµερώσεως, των επιστηµονικών µελετών και την εξυπηρέτησιν γενικωτέρων συµφερόντων. 

δ) Αι βιοµηχανικοί δραστηριότητες εν γένει. 
ε) Η εγκατάστασις οικισµών, οικιών, αγροικιών, παραπηγµάτων και η κατασκευή παντός εν 

γένει έργου, εξαιρέσει των απαραιτήτων δια την προοτασϊαν και λειτουργίαν του εθνικού 
δρυµού ή των διατηρητέων µνηµείων,της φύσεως έργων, ως η κατασκευή δασικών κτιρίων, 
τοιούτων δι’ εγκατάστασιν δασικών επιστηµονικών εργαστηρίων, οδικού δικτύου, η διάνοιξις 
αντιπυρικών ζωνών, η πραγµατοποίησις υλωρικών και λοιπών προστατευτικών έργων. 

στ)  Η υλοτοµία, η κοπή, η εκρίζωσις, η καταστροφή, η συλλογή ή η µεταφορά φυτικών ειδών 
και δασικών προϊόντων. 

ζ) Η βοσκή παντός ζώου καθ’ όλην την διάρκειαν του έτους και η κατασκευή πάσης φύσεως 
κτηνοτροφικών έργων, ως ποτιστρών, στεγάστρων. 

η) Η θήρα παντός ζώου, πλην των επιβλαβών θηραµάτων, των οποίων επιτρέπεται κατόπιν 
αποφάσεως του νοµάρχου, η δια δολωµάτων δίωξις ως και η προς τον σκοπόν τούτον διάβασις µετά 
κυνηγετικού όπλου, µετά ή άνευ κυνός, δια µέσου του εθνικού δρυµού και 

θ) Η αλιεία καθ’ όλην την διάρκειαν του έτους, εντός λιµνών και ορεινών ρεόντων υδάτων. 

3. α) Ο Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας, δύναται, δι’ αποφάσεως του, να λαµβάνη παν µέτρον, 
αποβλέπον εις την προσταοίαν του εθνικού δρυµού, των αισθητικών δασών και των διατηρητέων 
µνηµείων της φύσεως, ως και εις την εκπλήρωσιν των σκοπών ιδρύσεως αυτών. 

β) Αστυνοµικοί δασικαί διατάξεις, εκδιδόµενοι υπό της οικείας δασικής υπηρεσίας εις τα 
πλαίσια του παρόντος και των αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και δηµοσιευόµενοι 
κατά την ισχύουσαν νοµοθεσίαν, δύνανται να ρυθµίζουν θέµατα, αφορώντα εις την προστασίαν εν 
γένει των εθνικών δρυµών, των αισθητικών δασών και διατηρητέων µνηµείων της φύσεως. 

4. ∆ια την προοτασίαν, οργάνωσιν και βελτίωσιν των περιφερειακών ζωνών, ήτοι των χώρων 
περιωρισµένης προστασίας των εθνικών δρυµών, ως και των αισθητικών δασών, δύναται υπό της 
οικείας δασικής υπηρεσίας να λαµβάνωνται µέτρα και να εκτελούνται τα ενδεδειγµένα έργα, ιδία: 

α) Η προστασία και αύξησις της αγρίας πανίδος και χλωρίδος ή και µείωσις τούτων κατ’ είδος 
και αριθµόν, εντός των ενδεδειγµένων ορίων βιολογικής ισορροπίας µεταξύ των ειδών αφ' ενός της 
πανίδος και αφ’ ετέρου της χλωρϊδος,ως επίσης της ισορροπίας µεταξύ αλλήλων. 

β) Η διατήρησίς των γεωµορφικών σχηµατισµών και η προστασία των φυσικών καλλονών, ως 
και η δια τεχνητής επεµβάσεως καλύτερα αυτών εκµετάλλευσις, από αισθητικής και τουριστικής 
απόψεως. 

γ) Η λήψις προληπτικών και κατασταλτικών µέτρων, προς προστασίαν του εθνικού δρυµού και 
των αισθητικών δασών. 

δ) Η ίδρυσις εκτροφείων θηραµάτων και ιχθυοτροφείων, προς αύξησιν της αγρίας πανίδος, ως 
και η δια καταλλήλων δασοτεχνικών χειρισµών διατήρησις βελτίωσις και επέκτασις της 
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βλαστήσεως η ίδρυσις δασικών φυτωρίων και δασικών δενδροκήπων, ως και η δια φυσικής και 
τεχνητής οδού αναγέννησις της χλωρίδος. 

ε) Η κατασκευή του απαραιτήτου οδικού δικτύου και των αναγκαίων δασικών κτιριακών 
εγκαταστάσεων, ως δασοφυλακείων, πυροφυλακείων και εργαστηρίων επιστηµονικών πειραµάτων 
και ερευνών. 

στ) Η ίδρυσις θερινών και χειµερινών εγκαταστάσεων δια την εξυπηρέτησιν των 
κατασκηνώσεων, της ορειβασίας, του τουρισµού και του αθλητισµού εν γένει. 

ζ) Η συλλογή ή η εκρίζωσις φυτικών ειδών και η µεταφορά αυτών, ως και η σύλληψις και 
µεταφορά αγρίων ζώων, δύναται να επιτροπή, κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας 
δι’ επιστηµονικούς σκοπούς.» 
 

Άρθρο 7 

Το άρθρον 81 του ν.δ. 86/1969 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

Εκτέλεσις δασικών έργων. 

«Άρθρον 81. 

Η µελέτη και η εκτέλεσις των πόσης φύσεως έργων και εργασιών, περί ων η παράγραφος 4 
του άρθρου 80, εντός των εθνικών δρυµών, των αισθητικών δασών και των διατηρητέων µνηµείων 
της φύσεως, ενεργούνται κατά τας περί µελέτης και εκτελέσεως δασοτεχνικών έργων διατάξεις του 
∆ασικού Κωδικός.» 
 

Άρθρο 8 

Η παρ. 2 του άρθρου  138 του ν.δ. 86/1969 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«2. α) το τίµηµα των, κατά την προηγουµένην παράγραφον, διατιθεµένων προϊόντων, 
καταβάλλεται υπέρ του κεντρικού Ταµείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και ∆ασών, εις την Τράπεζαν 
της Ελλάδος ή το δηµόσιον ταµείον, εντός δέκα ηµερών από της κοινοποιήσεως της εγκρίσεως 
της δηµοπρασίας ή της διαταγής διαθέσεως άνευ δηµοπρασίας, εις τον υπέρ ου η διάθεσις. 

β) Η παράδοσις των δασικών προϊόντων δύναται να γίνη εφ’ άπαξ και τµηµατικώς. Η καταβολή 
του τµήµατος δύναται να γίνη και τµηµατικώς, εφ' όσον εις την διακήρυξιν της δηµοπρασίας ή 
την εγκριτικήν διαταγήν διαθέσεως των προϊόντων άνευ δηµοπρασίας έχει περιληφθή ο όρος περί 
της τµηµατικής καταβολής και έχει καθορισθή ο αριθµός και η προθεσµία καταβολής των δόσεων. 

γ) Επί τµηµατικής παραδόσεως των προϊόντων, η καταβολή του τµήµατος γίνεται 
τµηµατικώς, εκάστης των δόσεων προκαταβαλλοµένης εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, 
από της εν τη διακηρύξει της δηµοπρασίας ή τη εγκριτική διαταγή προβλεποµένης ηµεροµηνίας 
τµηµατικής παραδόσεως των προϊόντων, ή εάν το τοιούτον δεν προβλέπεται, από της 
ηµεροµηνίας κοινοποιήσεως της ειδοποιήσεως της οικείας δασικής αρχής περί της 
ετοιµοπαραδότου  ποσότητος των προϊόντων. 

δ) Εις την περίπτωσιν της τµηµατικής καταβολής του τιµήµατος, ο πλειοδότης ή ο υπέρ ου η 
διάθεσις, εντός δέκα ηµερών από της κοινοποιήσεως της εγκρίσεως, καταβάλλει υπέρ του 
κεντρικού Ταµείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και ∆ασών εις την Τράπεζαν της Ελλάδος ή το 
δηµόσιον ταµείον το εν τρίτον της αξίας των διατιθεµένων προϊόντων, τα δε υπόλοιπα δύο τρίτα 
εντός έξι µηνών, υπό τον όρον της προσκοµίσεως ισόποσου εγγυητικής επιστολής ανεγνωρισµένης 
τραπέζης, εγγυωµένης την καταβολήν υπέρ του κεντρικού ταµείου γεωργίας, κτηνοτροφίας και 
δασών, ως ανωτέρω, του ποσού εκάστης δόσεως καταβαλλοµένου εντός τριών ηµερών από της 
λήξεως, της εν τη διακηρύξει της δηµοπρασίας ή τη εγκριτική διαταγή, διαθέσεως οριζόµενης 
προθεσµίας εξοφλήσεως των. 

ε) Εν περιπτώσει διαθέσεως δια δηµοπρασίας ή άνευ τοιαύτης τεχνικής ξυλείας δρυός ως 
και διαθέσεως των υπό των κρατικών δασικών βιοµηχανιών παραγοµένων προϊόντων ξύλου, η 
τµηµατική καταβολή του τιµήµατος, δύναται να γίνεται δια καταθέσεως, εντός δέκα ηµερών από 
της κοινοποιήσεως της εγκρίσεως της δηµοπρασίας ή της εγκριτικής διαταγής διαθέσεως άνευ 
δηµοπρασίας, ποσοστού ίσου προς δέκα τοις εκατόν (10%) της αξίας των ανωτέρω προϊόντων, 
του υπολοίπου καταβαλλοµένου εντός εννέα (9) µηνών από της κοινοποιήσεως της 
εγκρίσεως, υπό τον όρον της προσκοµίσεως ισόποσου εγγυητικής επιστολής, ανεγνωρισµένης 
τραπέζης, εγγυωµένης την καταβολήν του ποσού εκάστης εκ των δόσεων, καθοριζοµένων εν τη 
σχετική διακηρύξει ή τη εγκριτική διαταγή διαθέσεως. 

στ) Εντός τριών ηµερών από της καταβολής είτε ολοκλήρου της αξίας των διατιθεµένων 
προϊόντων, είτε του ποσοστού αυτής, κατά τα υπό στοιχείον β' της παρούσης παραγράφου, 
συντάσσεται υπό του οικονοµικού εφόρου πωλητήριον έγγραφον, όπερ και υπογράφεται παρ’ αυτού 
και του αγοραστού και ο τελευταίος παραλαµβάνει τα προϊόντα, κατά τα εν αυτώ οριζόµενα. 

ζ) Μετά την παρέλευσιν της δεκαηµέρου προθεσµίας δια της εν όλω ή εν µέρει καταβολήν του 
τιµήµατος των εκποιουµένων προϊόντων, αν ο αγοραστής δεν κατάθεση τούτο, εφ’ όσον µεν η 
διάθεσις εγένετο δια δηµοπρασίας, τα προϊόντα αναπλειοτηριάζονται εις βάρος του, εφ' όσον δε η 
διάθεσις εγένετο δι' εγκριτικής διαταγής, ούτος κηρύσσεται έκπτωτος. Της τελευταίας ταύτης 
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περιπτώσεως εξαιρείται τη δηµόσιον, τα Ν.Π.∆.∆. και οι οργανισµοί, οι εποπτευόµενοι και 
επιχορηγούµενοι υπό του δηµοσίου.» 
 

Άρθρο 9 

Τα εδάφια στ’ και ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου  206 του ν.δ. 86/1969 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως: 

«στ) Η κατά τους αυτούς µήνας εντός δασών, µερικώς δασοσκεπών εκτάσεων και 
χορτολιβαδικων εκτάσεων θήρα δι' όπλων εχόντων βύσµα εξ ύλης, εκ της οποίας δύναται να 
µεταδοθή το πυρ.» 

«ζ) Η απόρριψις ανηµµένων σιγαρέττων εντός δασών µερικώς δασοσκεπών εκτάσεων και 
χορτολιβαδικων εδαφών.» 
 

Άρθρο 10 

Η παράγραφος 7 του άρθρου 254 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«7. Επιτρέπεται η αγορά άνευ δηµοπρασίας υπό του δηµοσίου, κατόπιν αποφάσεως των 
Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών, εκτάσεων, ως και ερηµονήσων, ένθα διαβιούν 
αίγαγροι ή έτερα ευγενή θηράµατα ή σπάνια είδη θηραµάτων, προς δηµιουργίαν εντός τούτων 
εκτροφείων θηραµάτων ή προς ϊδρυσιν σταθµών παρακολουθήσεως και δακτυλιώσεως 
αποδηµητικών πτηνών. Οµοίως, επιτρέπεται η αγορά υπό του δηµοσίου ή η αναγκαστική 
απαλλοτρίωσις κτηµάτων, οιασδήποτε φύσεως, κειµένων εντός των εκτάσεων περί ών αι 
παράγραφοι 1, 4, 5 του παρόντος όρθρου ως και αι παράγραφοι 1, 2, 3 του άρθρου 253 του ν.δ. 
86/1969, προς επίτευξιν των σκοπών, περί ών αι ανωτέρω διατάξεις, τούτων θεωρουµένων ως 
δηµοσίας ωφελείας.» 
 

. . . 
 

Άρθρο 13 

Το άρθρον 280 του ν.δ. 86/1969 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

Κυρώσεις κατά επιχειρούντων καταπάτησιν δηµοσίας δασικής εκτάσεως. 

«Αρθρον 280. 

1. Οι επι δηµοσίων δασών, δασικών εκτάσεων, τοιούτων µερικώς δασοσκεπών ή 
χορτολιβαδικών εδαφών, κεκτηµένων λόγω θέσεως ή συστάσεως ή εκτάσεως εξαιρετικήν   
σηµασίαν,   επιχειρούντες   καταπάτησιν   ή δηµιουργίαν ανύπαρκτων δικαιωµάτων δια ψευδών 
ή εικονικών τίτλων ή δικών, εις τας οποίας δεν µετέσχε το δηµόσιον ή δια συστάσεως προς τον 
σκοπόν τούτον συνεταιρισµών µετά τρίτων ή δι’ απατηλής µεταβιβάσεως δικαιωµάτων εις 
αγνοούντας την ανυπαρξίαν αυτών ή δι' εµπλοκής της υπηρεσίας εις αλλεπάλληλους 
απασχολήσεις και ενεργείας, αποληγούσας εις ακύρωσιν ή περίγραφήν ή εξασθένισιν ή 
αµφισβήτησιν των δικαιωµάτων του δηµοσίου ή δια τρόπων συνιστόντων εξαπάτησιν ή καθ’ 

οιονδήποτε τρόπον ή µέσον τείνοντα όπως παρατήρηση υπό νόµιµον εµφάνισιν, αξιώσεις 
καταδήλως αθέµητους, ως και οι αποδεχόµενοι µεταβίβασιν δικαιωµάτων, εν γνώσει της 
εικονικότητας και ανυπαρξίας αυτών παρά τω δικαιοπαρόχω, αφ' ενός µεν αποβάλλονται 
διοικητικώς εκ της τυχόν καταληφθείσης εκτάσεως, αφ' ετέρου δε τιµωρούνται διό 
φυλακίσεως τουλάχιστον   6   µηνών και χρηµατικής ποινής τουλάχιστον  100.000 δραχµών, 
εφ' όσον δι' άλλων διατάξεων νόµου η πράξις δεν τιµωρείται αυστηρότερον. 

2.  Εις περίπτωσιν καθ’ ήν πρωτόκολλον διοικητικής αποβολής καταστή τελεσίδικον και 
επιχειρηθή παρά του αποβληθέντος ανακατάληψις της εξ ης επεβλήθη εκτάσεως, επιβάλλονται κατ' 
αυτού ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον τεσσάρων µηνών και χρηµατική τοιαύτη µέχρις 20.000 
δραχµών. 

3.  Επί µεταβιβάσεως κυριότητος ή οιουδήποτε ετέρου εµπραγµάτου δικαιώµατος επί δάσους ή 
δασικής εκτάσεως αιτία πωλήσεως, δωρεάς προικός ή ετέρας πράξεως εν ζωή, ο µεταβιβάζων 
υποχρεούται όπως, κατά την τυχόν κατάρτισιν του προσυµφώνου ως και κατά την κατάρτισιν του 
οριστικού συµβολαίου προσαγάγη επί ποινή απολύτου ακυρότητος της δικαιοπραξίας, εις τον 
συµβολαιογράφον, υποχρεούµενον να κάµη µνείαν εν τω συµβολαίω, δήλωσιν του να ή 
συντεταγµένην κατά τα οριζόµενα εν τω ν.δ/τι 105/1969 εν ή να δηλούται ότι ουδέποτε το 
δηµόσιον διεξεδίκησε κυριότητα ή έτερον εµπράγµατον δικαίωµα του µεταβιβάζοντος επ' αυτής 
και, εφ1 όσον ηγέρθη τοιαύτη διεκδίκησις ή αµφισβήτησις,  να δηλούται ότι η κυριότης του 
µεταβιβάζοντος ή έτερον εµπράγµατον δικαίωµα εκρίθη κατ' έναντι του δηµοσίου είτε δι' 
αποφάσεως της διοικήσεως, είτε δια τοιαύτης οριστικής και τελεσιδίκου των τακτικών 
δικαστηρίων.  Εν περιπτώσει υποβολής υπό του µεταβιβάζοντος δηλώσεως, δι'ής ούτος δηλοί 
σχεπκήν διεκδίκησιν ή αµφισβήτησιν του δηµοσίου, ο συµβολαιογράφος υποχρεούται όπως 
απόσχη της συντάξεως του συµβολαίου. ∆ι’ αποφάσεως των Υπουργών ∆ικαιοσύνης και Εθνικής 
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Οικονοµίας, είναι δυνατόν να καθορισθή ο τύπος και το περιεχόµενον της   ως άνω, 
δηλώσεως. Συµβολαιογράφος, συντάσσων πράξεις µεταβιβαστικός της κυριότητος, ή έτερου 
εµπραγµάτου δικαιώµατος επί δάσους ή δασικής εκτάσεως, άνευ τηρήσεως των ως άνω, 
διατάξεων, ως και οι δια του υπογραφέντος συµβολαίου συµβληθέντες, τιµωρούνται διό 
φυλακίσεως µέχρι δυο ετών, επιφυλασοµένων    των   διατάξεων   περί   πειθαρχικής   ευθύνης   
του συµβολαιογράφου. 

4.   Οι   παραβάται   των   διατάξεων   του   παρόντος    άρθρου, συλλαµβανόµενοι 
επ'αυτοφώρω, δικάζονται κατά την , υπό των διατάξεων του άρθρου 417 και επόµενα του   
Κωδικός   Ποινικής   ∆ικονοµίας, καθοριζοµένην διαδικασιαν.» 
 

Άρθρο 14 

1. Εις το άρθρον 285 του ν.δ. 86/1969, µετά την παράγραφον 2 αυτού, προστίθεται παρ. 3 
έχουσα ούτω: 

«3. Ο εξ αµελείας παραβαίνων τας διατάξεις των εδαφίων στ, ζ, η, θ και ι της παρ. 1 του 
όρθρου 206, τιµωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον ενός και ηµίσεος (1 1/2) έτους.» 

2. Αι παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 285 λαµβάνουν αντιστοίχως τους αριθµούς 
4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10. 
 

Άρθρο 15 

Το άρθρον 286 του ν.δ. 86/1969 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

Ποιναί κατά των καταστρεφόντων, οφοιρουντων κλπ. ορόσηµα των δασών. 

«Αρθρον 286. 

1. 0 καθ' οιονδήποτε τρόπον καταστρέφων, αφαιρών ή µετατοπίζων ορόσηµα δάσους ή 
µερικώς δασοσκεπών εκτάσεων ή χορτολιβαδικών εδαφών, τοποθετηθέντα κατ' εφαρµογήν των 
διατάξεων του ∆ασικού Κωδικός, ως και τοπογραφικός σηµάνσεις ή οδοσηµάνσεις εντός του 
εθνικού δρυµού, αισθητικού δάσους και διατηρητέου µνηµείου της φύσεως, τιµωρείται δια 
φυλακίσεως µέχρις ενός έτους, ή δια χρηµατικής ποινής ή και δι' αµφοτέρων των ποινών 
τούτων, θεωρούµενης ως επιβαρυντικής της περιπτώσεως, καθ’ ήν ο ένοχος είναι όµορος 
ιδιοκτήτης. 

2. Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 80 τιµωρούνται δια 
φυλακίσεως τουλάχιστον τριών µηνών και δια χρηµατικής ποινής. Τα χρησιµοποιούµενα µέσα, δια 
την εκτέλεσιν της παρανόµου   πράξεως, κατάσχονται και δηµοσιεύονται εκποιούµενα ή 
καταστρεφόµενα, κατά τα κεκανονισµένα. 

3. Οι παραβάται των διατάξεων του εδαφίου β' της παραγράφου 3 του άρθρου 80 τιµωρούνται, 
εφ’ όσον ειδικοί διατάξεις νόµων δεν ορίζουν άλλως, δια προστίµου ή κρατήσεως ή και δι' 
αµφοτέρων των ποινών, εάν εκ των παραβάσεων τούτων ουδεµία επήλθε ζηµία ή η προξενηθείσα 
τοιαύτη δεν υπερβαίνει τας χιλίας 1000 δραχµάς.  Εάν η ζηµία υπερβαίνη τας χιλίας (1000) 
δραχµάς, οι παραβάται τιµωρούνται δια φυλακίσεως µέχρις 6 µηνών.» 
 

Άρθρο 16 

Εις τό άρθρον 287 του ν.δ.86/1969 τροποποιείται η παράγραφος 16 και προστίθενται 
παράγραφοι 17 και 18, ως ακολούθως: 

«16.  Η καταδικαστική απόφασις εις πταισµατικάς ποινάς είναι εκκλητή. Η ποινή της 
κρατήσεως δεν δύναται να είναι ελάσσων των δέκα ηµερών.  Κατά τα λοιπά, ισχύουν αι διατάξεις 
των άρθρων 55 και 57 του Ποινικού Κωδικός.» 

«17. Οι παραβάται των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 252 τιµωρούνται δια 
φυλακίσεως µέχρι δυο ετών και δια χρηµατικής ποινής ή και δια µιας των ποινών τούτων, εις 
περίπτωσιν αµελείας.» 

«18.  Οι παραβάται των περί θήρας αστυνοµικών διατάξεων τιµωρούνται δια κρατήσεως 
µέχρις έξι (6) µηνών και δια προστίµου τουλάχιστον χιλίων δραχµών, τα δε µέσα, δι' ων 
ενεργείται η παράβασις, κατάσχονται και δηµεύονται κατά τας διατάξεις του άρθρου 288.» 
 
 

Ίδρυση Εθνικού ∆ρυµού Σουνίου 
 

Άρθρο 17 

1. Ιδρύεται δια του παρόντος εθνικός δρυµός, εις την περιοχήν του Σουνίου.  Η περιφέρεια, η 
έκτασις και τα όρια του πυρήνος και της περιφερειακής ζώνης τούτου ρυθµίζονται δια 
βασιλικών διαταγµάτων, εκδιδοµένων προτάσει του Υπουργικού Συµβουλίου, µετά γνώµην 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

 

του τεχνικού συµβουλίου δασών, µη εχούσης ως προς την έκτασιν εφαρµογής της διατάξεως του 
εδαφ. α της παρ. 1 του άρθρου 79. 

2. Τα της οργανώσεως, διαχειρίσεως και λειτουργίας του εθνικού δρυµού Σουνίου 
ρυθµισθήσονται δι’ ειδικού κανονισµού, τιθεµένου εν ισχύϊ, κατά τα εν παρ. 2 του άρθρου 79 
οριζόµενα. 

 
Άρθρο 18 

Αι διατάξεις του παρόντος ν. δ/τος έχουν εφαρµογήν και επί των ήδη ιδρυθέντων εθνικών 
δρυµών, βάσει του Α. Ν. 856/1937 «περί εθνικών δρυµών» και του ν. δ. 86/1969 «περί ∆ασικού 
Κώδικος», οίτινες διατηρούνται, της λειτουργίας τούτων διεποµένης και υπό των διατάξεων του 
παρόντος ν. δ/τος, πλην των διατάξεων της παρ. 2 περιπτώσεις α’ και β’ του άρθρου 80 µόνον ως 
προς τα µεταλλεία. 

 
Άρθρο 19 

∆ια του παρόντος ν. δ/τος, κωδικοποιούνται ως άρθρα 4,9 και 14 αυτού, αι διατάξεις των ν. 
δ/των, υπ’ αριθ. 871/1971 και 919/1971 τα οποία από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος, 
καταργούνται, ως αντικαθιστόµενα δια των διατάξεων των ως άνω άρθρων. 

 
 

Τελικές ∆ιατάξεις 
 

Άρθρο 20 

∆ιατάξεις  άρθρων του Ν. ∆. 86/1969 «περί ∆ασικού Κώδικα», ως ταύτα αντικαθίστανται ή 
συµπληρούνται δια του παρόντος, παραπέµπουσα προς άρθρα του αυτού ∆ασικού Κώδικα, 
θεωρούνται παραπέµπουσαι προς τα άρθρα ως τυχόν ταύτα αντικαθίστανται ή συµπληρούνται δια των 
διατάξεων του παρόντος ν. δ/τος. 
 

Άρθρο 21 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δηµοσιεύσεως του εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
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παράρτηµα 
χαρτών 

 
Γενικός Χάρτης Πάρνηθας 

Γεωλογικός Χάρτης Πάρνηθας 

Εδαφολογικός Χάρτης Πάρνηθας 

Χάρτης Βλάστησης Πάρνηθας 

Χάρτης Ιδιοκτησιακού Καθεστώτος 
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Χάρτης Χρήσεων Γης Πάρνηθας 

Ζώνες Προστασίας Πάρνηθας 
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