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Ηλιούπολη 15 Απριλίου 2020
Προς
1. Α.Δ.Α
 Κα Αρδίτσογλου & κα Αικ. Κάραλη, Δ/νση
Περιβάλλοντος & Χωρικού ΣχεδιασμούΤμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού &
Εφαρμογών, Μεσογείων 239, τ.κ. 15451 Ψυχικό
 Δ/νση Συντονισμού, Μεσογείων 239, τ.κ.
15451
 Γραφείο Συντονιστή Α.Δ.Α., Κατεχάκη 56,
τ.κ. 11525, Αθήνα
 Δασαρχείο Πεντέλης, Κλεισθένους 403, τ.κ.
15344 Γέρακας
 Δ/νση Δασών Ανατ. Αττικής, Αγίου Ιωάννου
65, & Ελευθερίας 2, τκ 15341, Αγ. Παρασκευή
 Δασονομείο Αγίας Παρασκευής
2. Πολεοδομία Αθηνών, Υπηρεσία Δόμησης Δήμου
Αθηναίων, Σωκράτους 57, 104 31 Αθήνα
Κο Τσούτση & κο Βονικόπουλο, Τμήμα
Ελέγχου Κατασκευών Δήμου Αθηναίων,
Σωκράτους 57, τ.κ. 10431 Αθήνα
3. Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, Οδ. Αγίας Φιλοθέης
21, Τ.Κ. 105 56, Αθήνα
4. ΥΠ.ΕΝ
 Κα Κανελλοπούλου, Σώμα Επιθεώρησης
Νοτίου Ελλάδος, Τμήμα Επιθεώρησης
Δόμησης & Κατεδαφίσεων,
Λ. Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα
ΘΕΜΑ: Καθαίρεση αυθαιρέτου κτίσματος-ναού, που περιβάλλει το παρεκκλήσι του Προφήτη Ηλία, στη
δασική περιοχή του Υμηττού στην Ηλιούπολη Αττικής, μέχρι τις 10 Μαίου 2020, λόγω του ότι:
1. Ο κατασκευαστής του αυθαιρέτου, ιερέας Στυλιανός Καρπαθίου, δεν έχει κανένα
δικαίωμα ένστασης επί της απόφασης κατεδάφισης, οιασδήποτε υπηρεσίας, διότι δεν
έχει κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας επί αυτού!
2. Ο Φερόμενος ως ιδιοκτήτης είναι η Αρχιεπισκοπή Αθηνών, η οποία αναγνωρίζει τον
αυθαίρετο χαρακτήρα του κτίσματος και έχει εκδώσει άδεια κατεδάφισης στις 6/2/20
Επισύναψη: άδεια μικρής κλίμακας Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Α/Α Πράξης 100597-6/2/20
Μετά από πολύμηνη προσπάθεια συλλογής πληροφοριών και εγγράφων διαπιστώσαμε ότι:
1. Το Τμήμα Ελέγχου κατασκευών της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αθηναίων, με το υπ’
αριθμόν 15963-289962/19 έγγραφό της, κρίνει το κτίσμα αυθαίρετο και κατεδαφιστέο,
επιβάλλοντας πρόστιμα ίδρυσης 100.000€ και διατήρησης 50.000 €.
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2. Το Δασαρχείο Πεντέλης με την υπ’ αριθμόν 5898/119063/20-12-2019 πρόσκληση
κατεδάφισης ζητά την απομάκρυνση του αυθαιρέτου. Επιπλέον, στις 7/4/20 με το υπ’ αριθμόν
1018/24769 έγγραφό του, ζητά από τη Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής την έκδοση
απόφασης κατεδάφισης
3. Από τα πολλαπλά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην Ηλιούπολη, λόγω της κατασκευής του
αυθαιρέτου και με αποκλειστικό πρωταγωνιστή τον ιερέα, καθώς και από τα ως άνω έγγραφα
γνωρίζουμε ότι, υπεύθυνος για την κατασκευή του αυθαιρέτου είναι ο ιερέας Στυλιανός
Καρπαθίου
4. Από την άδεια μικρής κλίμακας της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, για την καθαίρεση του αυθαιρέτου
κτίσματος, διαπιστώνουμε ότι ο Φερόμενος ως ιδιοκτήτης του Παρεκκλησίου είναι η
Αρχιεπισκοπή Αθηνών
5. Ο ιερέας Στυλιανός Καρπαθίου, στην Ενδικοφανή Προσφυγή του κατά της έκθεσης
αυτοψίας της πολεοδομίας Αθηνών (σελ. 4-1ος λόγος) ομολογεί ότι «Η μοναδική μου σχέση με
το ιερό Παρεκκλήσιο του Προφήτη Ηλία στην Ηλιούπολη, είναι σχέση αποκλειστικά
και μόνο ποιμαντικής ευθύνης και διακονίας, μεριμνώντας για την λατρευτική και
πνευματική ζωή και πρόοδο των πιστών, και δεν έχω οποιαδήποτε εμπράγματη σχέση, ούτε
βέβαια βρίσκομαι στη νομή ή κατοχή του ως άνω παρεκκλησίου, ούτε φέρω βέβαια την
ιδιότητα του κατασκευαστού, αλλά μόνον αυτή του εφημερίου».
Δεδομένου ότι ο κατασκευαστής του αυθαιρέτου κτίσματος, ιερέας Στυλιανός Καρπαθίου, δεν έχει καμία
σχέση με τον Φερόμενο ως ιδιοκτήτη του κτίσματος και ο Φερόμενος ιδιοκτήτης αναγνωρίζει την
γενόμενη αυθαιρεσία και έχει ήδη εκδώσει την άδεια καθαίρεσης η οποία απαιτείται, ρωτάμε:
 Γιατί δεν θεωρείται η υπόθεση τελεσίδικη, αφού ο Φερόμενος ως ιδιοκτήτης επιθυμεί
την καθαίρεση του αυθαιρέτου?
 Γιατί εμποδίζεται η καθαίρεση από την ίδια την Αρχιεπισκοπή Αθηνών?
 Η, γιατί δεν εκτελεί η αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης την
καθαίρεση με χρέωση των υπευθύνων?
 Με ποιο δικαίωμα ο κατασκευαστής αυθαιρέτου σε άλλου ιδιοκτησία, άρα διπλά
αυθαιρετών, εμποδίζει την καθαίρεση που επιθυμεί ο Φερόμενος ως ιδιοκτήτης?
Επειδή, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο ιερέας Στυλιανός Καρπαθίου το μοναδικό δικαίωμα
ένστασης το οποίο έχει είναι αυτό επί του προστίμου και όχι επί της καθαίρεσης του
αυθαιρέτου, για μία ακόμη φορά ζητάμε την καθαίρεση του αυθαιρέτου μέχρι τις 10 Μαίου,
άλλως θα προχωρήσουμε στην έναρξή της, μαζί με όσους επιθυμούν να εφαρμοστεί ο νόμος
και οι αποφάσεις που στηρίζονται σ’ αυτόν!
Η Πρόεδρος
Ευαγγελία Δημητρίου

Η Γραμματέας
Πηνελόπη Σταμάτη

