
 

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ όλοι οι αγώνες του Δημοτικού Συμβουλίου και των κατοίκων των 
Μελισσίων από το 2000 έως το 2010, για τη διάσωση του δάσους Παπαδημητρίου 
ως χώρου Άλσους για την αναψυχή των δημοτών, κινδυνεύουν να χαθούν από την 

αδράνεια της Διοίκησης Στεργίου; 

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ αν συνεχιστεί αυτή η αδράνεια υπάρχει άμεσος κίνδυνος το δάσος 
να χαθεί και να μετατραπεί σε οικόπεδα όπως ήταν τα αρχικά σχέδια των 

φερόμενων ιδιοκτητών προ ετών; 

 

 

 

 

 

 

Συμπολίτες των Μελισσίων & της Ν. Πεντέλης ενημερωθείτε 
Η τύχη του δάσους είναι στα χέρια σας 

 

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ 
τη Δευτέρα 7 Απριλίου 2014 και ώρα 18:30 

στη συμβολή των οδών Αναπήρων Πολέμου & Αγ. Ειρήνης 
 

Σε ενημερωτική συζήτηση για τον κίνδυνο που διατρέχει σήμερα  
το δάσος Παπαδημητρίου  

 
 

 

 

 



Σύντομη ενημέρωση για την πορεία του δάσους Παπαδημητρίου 

Από τη δεκαετία του 1980, εμφανίστηκε η πρώτη πρόταση στο Δήμο Μελισσίων για οικοπεδοποίηση της 
έκτασης, πρόταση που απέρριψε άμεσα η τότε διοίκηση του Γιάννη Μητρόπουλου. 

Το 1999 εμφανίζονται ως αγοραστές της έκτασης οι όμιλοι Αποστολόπουλου και Κοντομηνά, με στόχο 
να δημιουργήσουν μεγάλη μονάδα υγείας στο χώρο της δασικής έκτασης 

Η διοίκηση Δημήτρη Τομπουλίδη και σύσσωμο το τότε Δημοτικό Συμβούλιο δημιουργούν φάκελο για το 
θέμα και οπλίζουν το Δήμο με επιχειρήματα. Οι κ. Αποστολόπουλος και Κοντομηνάς αποχωρούν. 

Η έκταση φέρεται να αγοράζεται από τον όμιλο Λέανδρου, με στόχο να δημιουργηθεί μονάδα υγείας 
και βοηθητικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την έκταση μη εξαιρουμένου του δάσους. 

Η διοίκηση Γιάννη Μητρόπουλου και σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο Μελίσσιων ξεκινούν προσπάθεια 
να υπάρξει προστασία του δάσους Παπαδημητρίου. Η προσπάθεια έχει θετικό αποτέλεσμα με τη 
θέσπιση το 2007 του Προεδρικού Διατάγματος προστασίας της έκτασης όπου: 

• 80 στρέμματα της έκτασης χαρακτηρίζονται επίσημα πλέον Δασική Έκταση  

• 8 στρέμματα οριοθετούνται ως πεζόδρομοι 

• 17,5 στρέμματα χαρακτηρίζονται χώρος όπου επιτρέπεται η δημιουργία νοσοκομειακών 
εγκαταστάσεων, με συντελεστή δόμησης 0,6, όσο δηλαδή τα υφιστάμενα κτήρια του πρώην 
νοσοκομείου Παπαδημητρίου 

• 3,5 στρέμματα απομένουν στην υφιστάμενη οικία της οικογένειας Παπαδημητρίου   

Η διοίκηση του Μανώλη Γραφάκου πετυχαίνει από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών του Δημοσίου, 
αποτίμηση της αξίας της δασικής έκτασης των 80 στρεμμάτων με τίμημα ιδιαίτερα ελκυστικό για το 
Δήμο. Στη συνέχεια μετά από επεξεργασία των δυνατών λύσεων κατατίθεται αίτηση στην πολεοδομία 
για τη σύνταξη της απαιτούμενης πράξης αναλογισμού. 

3 χρόνια τώρα η διοίκηση Στεργίου ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΕ  
παρά μόνο άστοχες κινήσεις, οι οποίες έδωσαν τη δυνατότητα σε 

πολεοδομία και υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ να περιπλέκουν το θέμα 
 

Γιατί σήμερα κινδυνεύει να χαθεί το δάσος Παπαδημητρίου; 

Έχουν περάσει επτά χρόνια από τη δημοσίευση του Π.Δ. προστασίας του δάσους Παπαδημητρίου στο 
ΦΕΚ.  Οι φερόμενοι ως ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να αποζημιωθούν με την αξία που έχει εκτιμήσει την 
έκταση το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών. Προσπαθούν να ακυρώσουν το Προεδρικό Διάταγμα, ώστε είτε 
να οικοδομήσουν την έκταση, είτε να πετύχουν 100πλάσιο τίμημα.  

Ο κίνδυνος που διατρέχει ο Δήμος είναι να υπάρξει δικαστική απόφαση που θα ακυρώνει το Π.Δ. 
προστασίας του δάσους Παπαδημητρίου, επειδή ο Δήμος δεν έχει καταβάλλει την προβλεπόμενη 
αποζημίωση. 

Πιθανή ακύρωση του διατάγματος, ανοίγει το δρόμο για την οριστική καταστροφή του δάσους.  

 

Αγαπητοί Συμπολίτες θα αφήσουμε το δάσος Παπαδημητρίου να χαθεί 
εξαιτίας της "ύποπτης αδράνειας" του κ. Στεργίου; 


