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ΘΕΜΑ: Αυθαίρετη δόμηση ναού που περιβάλλει το παλιό εξωκλήσι του Προφήτη Ηλία, στην δημόσια δασική και προστατευμένη με
Π.Δ. περιοχή του Υμηττού στην Ηλιούπολη Αττικής, η οποία τελεί υπό καθεστώς αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών, για τρίτο
συνεχές έτος και μέχρι την έκδοση νέου Προεδρικού Διατάγματος προστασίας του Υμηττού.
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Δελτίο Τύπου Δήμου Ηλιούπολης, 29/10/2019
Υπόμνημα κατοίκων Ηλιούπολης προς το Δήμο Ηλιούπολης, αρ. πρωτ.20717/29.10.2019
Ψήφισμα συγκέντρωσης κατοίκων στις 10/11/19 στην είσοδο του Προφήτη Ηλία

Στη δημόσια δασική περιοχή του Υμηττού κοντά στον αστικό ιστό της Ηλιούπολης βρίσκεται, περίπου από το 1950, η εκκλησία του
Προφήτη Ηλία, η οποία ανήκει στη Μητρόπολη Αθηνών (βλέπε φωτο 1). Ο δρόμος που οδηγεί στο εξωκλήσι αρχίζει από την οδό
Μαραθωνομά-χων στην Ηλιούπολη, στο τμήμα του δρόμου που βρίσκεται κοντά στη συμβολή της με την οδό Τήνου.
Το εκκλησάκι βρίσκεται μέσα στην προστατευόμενη με Π.Δ. δασική περιοχή του Υμηττού. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Π.Δ. ΦΕΚ.
544/Δ/ 1978 βρίσκεται στη Ζώνη Β, ενώ με το Π.Δ. ΦΕΚ 187/16-06-2011 ανήκει στη Ζώνη Α.
Με τις αποφάσεις 2356-2362/2017 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρώθηκε το Π.Δ. 187/2011 «περί καθορισμού
μέτρων προστασίας του όρους Υμηττού και των μητροπολιτικών πάρκων Γουδή – Ιλισίων» κατά το μέρος που αφορά τους Δήμους
Γλυφάδας, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Παιανίας-Γλυκών Νερών, Παπάγου-Χολαργού, Ηλιούπολης και Κρωπίας, οι οποίοι είχαν ασκήσει
σχετικές αιτήσεις ακυρώσεως, λόγω μη τήρησης της απαιτούμενης διαδικασίας για την έγκριση και υπογραφή του Π.Δ. 187/16-06-2011.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Οδηγία 2001/42/ΕΚ, απαιτείτο έκδοση στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και
όχι Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).
Στη συνέχεια με την 40399/3-10-17 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος ανεστάλη η έγκριση έκδοσης αδειών δομήσεων στον Υμηττό
για ένα έτος. Η απόφαση αναστολής ανανεώθηκε για δεύτερη φορά στις 3/10/19 και λήγει στις 3/10/2020, προκειμένου να ολοκληρωθεί
η διαδικασία έγκρισης ΣΜΠΕ και υπογραφής νέου Προεδρικού Διατάγματος προστασίας του Υμηττού.

ΦΩΤΟ 1
Τον Οκτώβριο του 2019 πληροφορηθήκαμε για εργασίες ανοικοδόμησης νέου ναού, στην ίδια θέση που βρίσκεται το παλιό εκκλησάκι
και μάλιστα γύρω και έξω από αυτό. Ο νέος ναός μπορεί να χαρακτηριστεί ναός κέλυφος, δεδομένου ότι περιβάλλει το παλιό εκκλησάκι
(βλέπε ΦΩΤΟ 2,3,4). Με την ευκαιρία καταγγέλουμε τη δημιουργία αυτοσχέδιου parking πλησίον του ναού, επίσης στην προστατευόμενη, δασική περιοχή του Υμηττού.

ΦΩΤΟ 2

ΦΩΤΟ 3

ΦΩΤΟ 4
Επιπλέον , στην πρόσοψη του υπο ανέγερση ναού υπάρχει μικρή επιγραφή με ένα αριθμό αδείας, χωρίς να αναφέρεται η εκδούσα
αρχή! ΦΩΤΟ 5 . Σε ερώτηση του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηλιούπολης, προς τον εφημέριο της
εκκλησίας Στυλιανό Καρπαθίου απαντήθηκε ότι αφορά άδεια μικρής κλίμακας που εκδόθηκε από υπηρεσία της Αρχιεπισκοπής, για
επισκευές στην οροφή του ναού. Βεβαίως ζητήθηκε η προσκόμιση της άδειας αυτής, αλλά ποτέ δεν τους δόθηκε (επισυνάπτεται Δελτίο
Τύπου του Δήμου Ηλιούπολης).

ΦΩΤΟ 5
Ωστόσο η συνέχιση των εργασιών προκάλεσε αντιδράσεις με συνέπεια, πέραν όλων των άλλων κινητοποιήσεων και ενεργειών να
εκδοθεί κατ’ αρχήν ένα υπόμνημα (με 120 υπογραφές πολιτών) το οποίο κατατέθηκε στο Δήμο Ηλιούπολης, αρ. πρωτ.20717/29.10.2019
(επισυνάπτεται), μετά από καταγγελίες των οποίων επενέβη το Δασαρχείο Πεντέλης και διέταξε παύση εργασιών. Στη συνέχεια
δημιουργήθηκε «Επιτροπή Πολιτών για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος στον Υμηττό» και
πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση πολιτών στις 10/11/19 στην είσοδο προς τον Προφήτη Ηλία, η οποία και εξέδωσε ψήφισμα το οποίο
επίσης επισυνάπτεται.
Υπό την πίεση αυτών των κινητοποιήσεων ο Δήμος Ηλιούπολης δύο φορές έβαλε αλυσίδες στην είσοδο προς το ναό, για να σταματήσει
κάθε εργασία και δραστηριότητα και τις δύο φορές κόπηκαν από αγνώστους οι αλυσίδες και έγινε λειτουργία.
Επειδή έχουμε βάσιμες υποψίες ότι η ολοκλήρωση της κατασκευής συνεχίζεται εσωτερικά, μολονότι έχουν απαγορευθεί οι εργασίες,
αλλά και επειδή η κατασκευή του ναού και του εξωτερικού αυτοσχέδιου χώρου για παρκάρισμα έχουν γίνει αντίθετα με τις διατάξεις
τις δασικής νομοθεσίας και της πολεοδομίας και εξακολουθεί να γίνεται λειτουργία στην παλιά εκκλησία, η οποία βρίσκεται μέσα
στο υπό ανέγερση κτίσμα, επομένως μέσα σε εργοτάξιο με κίνδυνο για τους εκκλησιαζόμενους, ζητάμε:





Να γίνει αυτοψία και να κηρυχθεί αυθαίρετο πολεοδομικά κάθε νέο κτίσμα
Την άμεση έκδοση πρωτοκόλλου κατεδάφισης, για την ολοσχερή καθαίρεση του νέου κτίσματος και πλήρη
αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου, με έξοδα της εκκλησίας
Την επιβολή προστίμου για κάθε μέρα που η απόφαση κατεδάφισης δεν θα εφαρμόζεται
Την απαγόρευση τέλεσης λειτουργιών και της εισόδου στο ναό μέχρι την ολοσχερή καθαίρεση και πλήρη
αποκατάσταση του χώρου






Την εφαρμογή της αυτόφωρου διαδικασίας κατά του εφημέριου Στυλιανού Καρπαθίου, του χρηματοδότη
των έργων και οιουδήποτε τρίτου προσώπου εμπλέκεται στις εργασίες αυτές
Να απαγορευθεί η διέλευση οχημάτων από τον υφιστάμενο δασικό δρόμο που οδηγεί στον Προφήτη Ηλία
και να ανοίγει η πόρτα εισόδου επί της οδού Μαραθωνομάχων μόνο σε ειδικές συνθήκες ( πυροσβεστικά
οχήματα κ.ά).
Τον συνεχή έλεγχο της τήρησης των ανωτέρω από το Α.Τ. Ηλιούπολης, μέχρι εφαρμογής τους.
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