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Ηλιούπολη 3 Φεβρουαρίου 2020
Προς
1.

Α.Δ.Α
α) Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού ΣχεδιασμούΤμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών
Μεσογείων 239, τ.κ. 15451 Ψυχικό
β) Δασαρχείο Πεντέλης, Κλεισθένους 403, τ.κ.
15344 Γέρακας
γ) Δ/νση Δασών Αττικής, Αγίου Ιωάννου 65, τκ
15342, Αγ. Παρασκευή
δ) Δ/νση Συντονισμού, Μεσογείων 239, τ.κ. 15451
Ψυχικό
ε) Γραφείο Συντονιστή Α.Δ.Α., Κατεχάκη 56, τ.κ.
11525, Αθήνα

2. Υ.Π.ΕΝ.
α) Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος, Τμήμα
Επιθεώρησης Δόμησης & Κατεδαφίσεων, λ.
Μεσογείων 119,τκ 11526 Αθήνα
β) Γενική Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού, Δ/νση
Εφαρμογής Σχεδιασμού & Ελέγχου Δομημένου
Περιβάλλοντος, Πανόρμου 2, τκ. 11523 Αθήνα
γ) Γενική Δ/νση Δασών & Δασικού
Περιβάλλοντος, Τέρμα Αλκμάνος, τκ 11528 Αθήνα
3. ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Γραφείο Δημάρχου, Σ. Βενιζέλου 114, 16342
Ηλιούπολη
4. Α.Τ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Αγίου Κωνσταντίνου 60, τ.κ. 16346, Ηλιούπολη
ΘΕΜΑ: ΈΚΔΟΣΗ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ κατεδάφισης και ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ του αυθαίρετου ναού
στον Προφήτη Ηλία, στη δημόσια δασική περιοχή του Υμηττού στην Ηλιούπολη Αττικής- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΕ
ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ και ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Επισυνάψεις
1. Έκθεση αυτοψίας και Εντολή διακοπής εργασιών της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αθηναίων
13/1/20
2. Έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής-Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών
23/1/20
Σε πρόσφατο έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αθηναίων το οποίο μας κοινοποιήθηκε και σας
επισυνάπτουμε, το εξωκκλήσι του Προφήτη Ηλία χαρακτηρίζεται ως παρεκκλήσι και δικαίως
αναγνωρίζεται ότι βρίσκεται σε περιοχή εκτός σχεδίου, αναδασωτέα, στην Α Ζώνη
προστασίας του Υμηττού, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι ανήκει στην απόλυτη δικαιοδοσία του
Δασαρχείου και της Διεύθυνσης Δασών και κανενός άλλου.
Από το ίδιο έγγραφο πληροφορούμαστε ότι, μπορεί να ασκηθεί έφεση κατά του προστίμου αυθαιρέτου
και επιπλέον ότι έχει επιβληθεί στον ιερέα Στυλιανό Καρπαθίου, ο οποίος φέρεται ως ιδιοκτήτης, νομέας,
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κάτοχος, ενοικιαστής του αυθαιρέτου ακινήτου και ουδόλως εμπλέκεται η Αρχιεπισκοπή, η Μητρόπολη
Αθηνών και γενικότερα η Εκκλησία της Ελλάδος.
Με το τελευταίο έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, επισυνάπτεται, με ημερομηνία 23/1/20,
πληροφορούμαστε ότι μέχρι εκείνη την ημερομηνία δεν είχε παραληφθεί από την αρμόδια
υπηρεσία κατεδαφίσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κανένα τελεσίδικο πρωτόκολλο
κατεδάφισης.
Για τους λόγους αυτούς παραθέτουμε την προηγούμενη επιστολή μας με τις εξής διορθώσεις
αλλά και με προσυπογράφοντες φορείς, συλλόγους, παρατάξεις και πολίτες :



Έχει αντικατασταθεί η λέξη εξωκλήσι με τη λέξη παρεκκλήσι
Αφαιρέσαμε τις προτάσεις στις οποίες αναφερόμαστε σε παραβατική συμπεριφορά της Εκκλησίας
και το αίτημα προς την Αρχιεπισκοπή Αθηνών για ανάληψη ευθυνών, μολονότι για εμάς
παραμένει ένα μεγάλο ερώτημα η προέλευση των κονδυλίων ανέγερσης του αυθαίρετου
οικοδομήματος.

Από τον Οκτώβριο του 2019 έχει καταγγελθεί από το Δήμο Ηλιούπολης και στη συνέχεια στις 11/11/19
από την Επιτροπή Πολιτών, η αυθαίρετη δόμηση ναού-κελύφους, ο οποίος περιβάλλει το παλιό
παρεκκλήσι του Προφήτη Ηλία, στην Ηλιούπολη Αττικής. ΦΩΤΟ 1, 2, 3.
Από περιοίκους μάθαμε ότι η ανέγερση του ναού ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2019, εντός του οποίου
ενημέρωσαν το Δασαρχείο Πεντέλης με ηλεκτρονική αλληλογραφία. Συγκεκριμένα εστάλη μήνυμα προς
τον Δασάρχη κ. Ρέππα στις 20 Αυγούστου 2019.

ΦΩΤΟ 1

ΦΩΤΟ 3

ΦΩΤΟ 2

ΦΩΤΟ 4
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Τον Οκτώβριο του 2019, από τη Δημοτική αρχή διαπιστώθηκε η έλλειψη άδειας οικοδομής καθώς επίσης
η εντολή παύσης των εργασιών που είχε ωστόσο επιβληθεί από το αρμόδιο Δασαρχείο (βλέπε Δ.Τ. Δήμου
Ηλιούπολης 29/10/19). Ο αριθμός αδείας που είχε αναρτηθεί (και εξακολουθεί να είναι αναρτημένος) στα
κάγκελα του νέου αυθαίρετου ναού, χωρίς να αναγράφεται η εκδούσα αρχή, δεν αντιστοιχούσε σε
οικοδομική άδεια, ήταν παραπλανητικός! ΦΩΤΟ 4.
Στις 25 Νοεμβρίου, μετά από καταγγελία Δημότη, διαπιστώθηκε η συνέχιση των εργασιών παρά την
έκδοση εντολής παύσης από το Δασαρχείο, έγιναν επεισόδια μεταξύ του ιερέα Στυλιανού Καρπαθίου, της
οικογένειάς του και της Δημοτικής αρχής, που κατέληξαν στο Α.Τ. Ηλιούπολης, μαζί με τον Δήμαρχο και
Αντιδημάρχους και στην υποβολή μηνύσεων (βλέπε Δ.Τ. Δήμου Ηλιούπολης 25/11/2019).
Έκτοτε, ο αυθαίρετα ανεγερθείς ναός εξακολουθεί να υπάρχει ημιέτοιμος, ΦΩΤΟ 5,6,7,8,9,10 και όχι
μόνο δεν έχει καθαιρεθεί αλλά ούτε έχει εκδοθεί πρωτόκολλο κατεδάφισης.

ΦΩΤΟ 5

ΦΩΤΟ 6

ΦΩΤΟ 7

ΦΩΤΟ 8

ΦΩΤΟ 9

ΦΩΤΟ 10

Κίνηση Πολιτών Ηλιούπολης - Aρ.Μητρώου Μ.Π.Α 27156- Σκρα 10, 163 46 Ηλιούπολη
T.:2109730215, 2109718126 - K.: 6944683652 - Φ. : 2118005508- Facebook: Κίνηση Πολιτών Ηλιούπολης (Κι.Π.Η.)
http://www.kipi.gr - kin.pol.il@gmail.com

-

Δεδομένου ότι, όπως γνωρίζουμε όλοι:










η πάγια τακτική ανέγερσης, ‘ανοχής’, ‘παραμονής’ και στη συνέχεια αποδοχής και νομιμοποίησης
εκατοντάδων χιλιάδων αυθαίρετων κατασκευών, που ακολουθείται δεκαετίες τώρα στην Ελλάδα,
παραμένει αληθινή μάστιγα για το δημόσιο φυσικό μας πλούτο, που ροκανίζεται συστηματικά από
αρχές και ιδιώτες!
Οι απαγορευτικές διατάξεις και οι εντολές παύσης εργασιών σε μία αυθαίρετη οικοδομή ουδόλως
λαμβάνονται υπ’ όψιν, στις πλείστες των περιπτώσεων, το μόνο που καταφέρνουν είναι η
καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του αυθαίρετου κτίσματος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει ήδη
αποδειχθεί τουλάχιστον μία φορά…Γι αυτό, η καθαίρεση του αυθαιρέτου πιστεύουμε ότι πρέπει
να γίνεται γρήγορα, άμεσα και ολοκληρωτικά, για να μην γίνει κάποια στιγμή νόμιμο, όπως
χιλιάδες άλλα!
Έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι, η παραμονή ενός αυθαιρέτου κτίσματος γεννά κι άλλα! Όταν η
παράνομη δόμηση όχι μόνο δεν τιμωρείται αλλά, σε βάθος χρόνου επιβραβεύεται όπως γίνεται
δεκαετίες τώρα, γεννά νέους παραβάτες, πολλαπλασιάζει τα κρούσματα και καλλιεργεί
συστηματικά το φαινόμενο, αντί να το μειώνει.
Για όλους τους πολίτες, η δίκαιη εφαρμογή του νόμου και η υποχρέωση της εφαρμογής του, χωρίς
εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις, είναι πρωταρχικής σημασίας για να αισθανόμαστε ασφαλείς και ότι
ζούμε σε ένα κράτος δίκαιο, ίσοι έναντι του νόμου, απαραίτητο αίσθημα για την επικράτηση της
νομιμότητας σε μία χώρα... Η ανοχή της παραβατικής συμπεριφοράς και η συγκάλυψή της, κυρίως
όταν προκαλείται από εκκλησιαστικά όργανα, γεννά θυμό και αυξάνει την παραβατικότητα.
Θεωρούμε ότι αυτό δεν πρέπει να είναι μέσα στους σκοπούς της Πολιτείας!
Ο Υμηττός για τις πόλεις που συνορεύει αλλά και για όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής, είναι ένας
πολύτιμος ορεινός όγκος που αποτελεί πηγή ζωής! Προστατεύει τον ατμοσφαιρικό αέρα και το
κλίμα, αναβαθμίζει το περιβάλλον και το τοπίο, έχει ιστορική και πολιτιστική αξία για την Αττική!
Έχει υποστεί μεγάλη πίεση από την οικιστική επέλαση των πόλεων που τον περιστοιχίζουν, γι
αυτό, οι πιέσεις που πρέπει πλέον να ασκούμε, πρέπει να είναι για τη μεγαλύτερη προστασία του
και όχι για μεγαλύτερη οικιστική επέλαση στον ήδη συρρικνωμένο, πολύτιμο δασικό του χώρο!

Για τους λόγους αυτούς ζητάμε:
1. Αντίγραφο της εντολής παύσης εργασιών του Δασαρχείου Πεντέλης.
2. Αντίγραφο της πρόσκλησης κατεδάφισης του Δασαρχείου Πεντέλης (Δασονομείο
Αγίας Παρασκευής) προς τον ιερέα Στυλιανό Καρπαθίου, όπως ήδη έχει υποσχεθεί ότι
θα εκδώσει το Δασαρχείο Πεντέλης στο Δήμαρχο Ηλιούπολης, από τα τέλη Νοεμβρίου
2019.
3. Άμεση έκδοση τελεσίδικης απόφασης κατεδάφισης από το Δασαρχείο Πεντέλης Δασονομείο Αγίας Παρασκευής, σε περίπτωση που ο φερόμενος ως νομέας, κάτοχος,
κατασκευαστής η ενοικιαστής δεν προχωρήσει σε καθαίρεση του παράνομου
κτίσματος μέσα στη δοθείσα προθεσμία (συνήθως 5 ημερών), ώστε να έχει
ολοκληρωθεί έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2020.
4. Από το ΑΤ Ηλιούπολης συνεχή επαγρύπνηση, ώστε να μην συνεχίσουν οι εργασίες στο
εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό του κτίσματος, παρά την απαγόρευση, όπως έχει
ήδη συμβεί.
5. Άμεση ενεργοποίηση όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε, σε κάθε περίπτωση, εντός
του Φεβρουαρίου να έχει ολοκληρωθεί η καθαίρεση.
Για όλους τους λόγους που προαναφέραμε και για αρκετούς ακόμη που είναι αυτονόητοι,
πιστεύουμε ότι η ανάληψη ευθύνης εκ μέρους της Πολιτείας για την άμεση κατεδάφιση του
αυθαίρετου οικοδομήματος θα τύχει ευρείας αποδοχής, θα αποτελέσει φωτεινό δείγμα καλής
πρόθεσης και θέλησης και θα ενδυναμώσει το περί δικαίου αίσθημα των πολιτών, που
ομολογουμένως τείνει να εξαφανιστεί….
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Ζητάμε την έως το τέλος Φεβρουαρίου καθαίρεση του αυθαιρέτου από τις αρμόδιες
υπηρεσίες και την είσπραξη των απαραίτητων προστίμων, όπως πληρώνουν καθημερινά
πολλοί πολίτες όταν παρανομούν.
Ζητάμε τη δίκαιη εφαρμογή των νόμων, χωρίς διακρίσεις!
Η Πρόεδρος
Πηνελόπη Σταμάτη

Η Γραμματέας
Ευαγγελία Δημητρίου

ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ (ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ, ΦΟΡΕΙΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΠΟΛΙΤΕΣ κλπ).
Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο Βύρωνα, υπεύθυνος Δημήτρης Σουλιώτης,
Ελλησπόντου 21, Βύρωνας - 6977 747431
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ για την Περιφέρεια Αττικής, επικεφαλής Γεώργιος Δημητρίου
ΣΥΝΕΡΓΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, πρόεδρος Παναγιώτης Δριμυλής
«Ηλίου- Πόλις, ανθρώπινη πόλη», δημοτική παράταξη Ηλιούπολης
Κινηματογραφική Λέσχη Ηλιούπολης, Δημήτρης Καλαντίδης
Ομάδα εθελοντών ‘ΚΙΝΗΤΡΟΝ’, υπεύθυνη Καίτη Γρίσπου
Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κωνσταντίνου Ηλιούπολης ‘Άγγελος Σικελιανός’, πρόεδρος
Ειρήνη Σκαροπούλου
Τσατσούλη Αναστασία, Κούλια Ζωή, Στηλιάρας Θωμάς, Χιωτέλης Γιάννης, Δημοτικοί
Σύμβουλοι Ηλιούπολης της Δημοτικής Παράταξης ‘Λαική Συσπείρωση’
ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο Αττικής, πρόεδρος Σούλα Τσιρταβή
Pezoporia.gr, Αντώνης Καλογήρου, Σοφοκλέους 40 Βούλα 16673
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Εθελοντική Δασοπροστασία Νοτίου Υμηττού, Ξενοφών Βαριάς, 6939456251
Επιτροπή Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή, Γιώργος Βοζικάκης
Πρωτοβουλία για έναν αυτοδιαχειριζόμενο αγρό στο Ελληνικό, Άννα Καράπα,
agroselliniko@gmail.com
"Δίκτυο Πολιτών Χολαργού - Παπάγου", Περικλής Ζήκας
Παναγιώτης Πατσαβός, αρχιτέκτων πολεοδόμος, πρώην Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής
Δρ.Κατερινα Λουκάκη, Κτηνίατρος Μέλος Σ.Ε.ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ Ηλιουπολης,Μέλος Νομαρχιακής
Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Ανατολικής Αθηνας, loukaki.katerina@gmail.com
Ελένη Οικονομοπουλου - Αρχιτέκτων Μηχανικός – Kάτοικος Ηλιούπολης
Ανδρέας Στελλάτος – κάτοικος Ηλιούπολης
Χαρά Μπουζάκη, κάτοικος Ηλιούπολης
Ελένη Ζεϊνη, δημότης Δήμου Ηλιούπολης, Σκόπα 36, τηλ. 6955453496
Παπουρτζής Ειρηναίος 6946821450
Ευθαλία Τριανταφύλλου, lilalilaki61@gmail.com
Αναστασία Τοκατλίδου, κάτοικος Ηλιούπολης
Ηλίας Βαθειάς, κάτοικος Ηλιούπολης, 697-4499273
Βανταράκης Στυλιανός, κάτοικος Ηλιούπολης
Βαρελά Κατερίνα, 6939779898
Καίτη Χόρτη, Katehorti.blogspot.gr, κάτοικος Ηλιούπολης
Άννα Βλάχου, annavlaxou69@gmail.com
Γιωργος Μπερσος, yorgosbersos@yahoo.gr
Μαρια Μποϊνη, mariaboini@yahoo.gr
Διογένης Πούσουλας, dmathiton@gmail.com
Ιωάννης Κουτουζής, koutouzis_iwannis@yahoo.gr, Κοινσεπ Κινέργειες
Βλάσης Καλογερόπουλος, vkalogero@hotmail.gr
Μάριος Βάθης, vathis_m@yahoo.gr
Φίλιππος Δραγούμης, Αγίας Ζωνης 14, Κυψέλη, Αθήνα
Ρούλα Τεκίλογλου, rtekiloglou@gmail.com
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Μικρόπουλος Νίκος, κάτοικος Ηλιούπολης, mikroniko@yahoo.gr
Νικολοπουλου Γεωργία, ginanikol1962@gmail.com
Charity Moschopoulos, charity.rome@hotmail.com

