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ΔΡΑΣΗ ΔΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΤΗΜΑ ΠΕΝΤΕΛΗ 2004-2014:

- Κύριος στόχος των αλλεπάλληλων ΔΣ του Συλλόγου από το 2004 
ως σήμερα η με νόμιμους τρόπους επίτευξη του σκοπού μας για 
επίλυση των εμποδίων που έθεσε η διοίκηση (Δασαρχείο) και η 
ένταξη του Κτήματος στις οικιστικές περιοχές

- Μπορέσαμε να επιλύσουμε αρκετά θέματα και να δρομολογήσουμε 
άλλα

- Πλην όμως πέσαμε σε μια δύσκολη περίοδο με τη  οικονομική 
κρίση και τις πολλές διοικητικές αλλαγές (Καποδίστριας, 
Καλλικράτης, συνένωση Κτηματολόγιο, Οργανισμός Αθήνας, 
Δασαρχεία, κλπ)

- Πάντα τονίζαμε το νέο ιδιοκτησιακό χαρακτήρα της έκτασης που 
αποτελεί πλέον ιδιοκτησία εξ’ αδιαιρέτου 350 οικογενειών

- Επαναλαμβάνουμε σε συντομία όσα κάναμε ως σήμερα:



ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ: ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

• Οι τίτλοι της έκτασης ξεκινούν το 1894 και προέρχονται εξ αγοράς -
με συμβόλαια- από το Ελληνικό Δημόσιο.

• Tο Αναθεωρητικό Συμβούλιο Ιδιωτικών Δασών (Α.Σ.Ι.Δ.) δυο φορές 
έχει πιστοποιήσει την ορθότητα και γνησιότητα των τίτλων (1977 & 
1993). 

• Η έκταση έχει χαρακτηριστεί στο παρελθόν ως αγροδασική (πράξη 
χαρακτηρισμού 1305 & 2532/1980).

• H έκταση είχε ήδη προταθεί από το Υπουργείο Γεωργίας τμήμα 
Διεύθυνσης Δασών και με την σύμφωνη γνώμη του προς το 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. για οικιστική ανάπτυξη με την πράξη 638/1980.

• Συνεργασία με ομάδα μηχανικών, πολεοδόμων, δασολόγων, 
γεωπόνων, δικηγόρων

• Συνεργασία με τους όμορους συνεταιρισμούς βόρεια του Κτήματος



















ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΗΜΑ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ:

Αεροφωτογραφία 1945 Αεροφωτογραφία 1960



Αεροφωτογραφία 1969









Μελέτες του Συλλόγου (ορθο-φωτογράφιση):











ΤΡΙΤΟ ΒΗΜΑ:

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ –
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΑΞΗΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΦΑΣΗΣ Σ.Τ.Ε.

• Ο Σύλλογος έφτιαξε νέους χάρτες εξαρτημένους κατά ΕΓΣΧΑ

• Βρήκε όλες τις αποφάσεις Δασαρχείου, Διοίκησης, Δικαιοσύνης. Εξέτασε 
τους Τίτλους ιδιοκτησίας, τον χαρακτηρισμό από το ΑΣΙΔ (1977 και 1993 -
για τον ιδιωτικό χαρακτήρα της έκτασης). 

• Υπέβαλε ενστάσεις κατά των αποφάσεων του Δασαρχείου ζητώντας την 
υλοποίηση της πράξης χαρακτηρισμού του Δασαρχείου 1305 & 2532/ 1980 
(η οποία προσδιορίζει τα γεωργικά τεμάχια, και τα όρια της δασικής και 
αγροδασικής έκτασης) & της τελεσίδικης απόφασης του Συμβουλίου της 
Επικρατείας - ΣτΕ: (Αρ. Αποφάσεως 5018/ 1984). 

• Ζήτησε την κατάργηση όλων των αναδασώσεων καθόσον είναι σε πλήρη 
σύγκρουση με την απόφαση του ΣτΕ (οι οποίες επιπρόσθετα δεν έγιναν 
ούτε με τεχνητό ούτε με φυσικό τρόπο – και έχει παρέλθει 15ετία).

• Για να εξετασθούν αυτά πρέπει να γίνει η ανάρτηση των δασικών 
χαρτών.



Πράξη 

Χαρακτηρισμού 

2532/1980



Πράξη 

Χαρακτηρισμού 

1305/1980





Απόφαση ΣτΕ 

5018/1984



Γνωμάτευση ΑΣΙΔ 

περί του ιδιωτικού 

χαρακτήρα της 

έκτασης





ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΗΜΑ: – Αναμονή Δασικών Χαρτών (5 Απριλίου 2011)



ΔΗΜΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΗΜ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ 6/4/2011

ΑΡΧΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ

ΦΕΚ τΔ'  8/24-02-

2012

(άρθρο 17 Ν. 

3889/2010)

ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΡΧΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ

ΦΕΚ τΔ' 533/22-12-

2011

(άρθρο 17 Ν. 

3889/2010)

ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΡΧΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ

ΦΕΚ τΔ' 532/22-12-

2011

(άρθρο 17 Ν. 

3889/2010)







ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ:

• Οι χάρτες που επίσημα έχουν αναρτηθεί περιλαμβάνουν  το πάνω μέρος 
του Κτήματος και για το οποίο δεν έχουν υποβληθεί ενστάσεις. Παρότι είναι 
έτοιμοι δεν αναρτούνται γιατί εκκρεμεί η πληρωμή των γραφείων που τους 
επεξεργάστηκαν. Από πληροφορίες δεν υπάρχει ο χαρακτηρισμός ότι είναι 
δασική έκταση σε αυτούς, (πλην όσων περιλαμβάνονται στις πράξεις 
χαρακτηρισμού 1305 & 2532/ 1980 και την απόφαση του ΣτΕ Αρ. 5018/ 
1984).

• Η δευτεροβάθμια επιτροπή ενστάσεων δεν λειτουργούσε μέχρι πέρσι, 
καθόσον η αρμοδιότητα αυτή είχε μεταφερθεί λόγω της διοικητικής 
μεταρρύθμισης της χώρας (Καλλικράτης) στην αποκεντρωμένη 
περιφερειακή διοίκηση Αττικής. Με αυτή την έννοια ο Οργανισμός Αθήνας  
έχει καταργηθεί.

• Τώρα που λειτουργεί η δευτεροβάθμια επιτροπή ενστάσεων απομένει η 
ανάρτηση των Δασικών Χαρτών για να προχωρήσουν και οι ενστάσεις και 
το αίτημα μας να επιστρέψουμε στην απόφαση του ΣτΕ Αρ. 5018/ 1984.



ΠΕΜΠΤΟ ΒΗΜΑ:

ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

• Υποβολή αιτήματος για καταγραφή στο Κτηματολόγιο.

• Υποβλήθηκαν ενστάσεις στην πρώτη ανάρτηση (λόγω του ότι είχαν 
αφαιρέσει περίπου 30 στρέμματα θεωρώντας ως όρια τους μη 
αναγνωρισμένους δρόμους πρόσβασης με αποτέλεσμα να  
κατατμηθεί σε 4 τμήματα η κτηματογράφηση).

• Έγινε σε συνεννόηση με τους όμορους «συνεταιρισμούς»  Εξοχή και 
Φλύα & τους γείτονες στα νότια και συνυπογράψαμε τα όρια του 
Κτήματος και υποβάλαμε κοινή αίτηση στο Ειρηνοδικείο για 
τελεσιδικία της μερίδας μας στο Κτηματολόγιο. 

• Υπεβλήθηκε αίτημα στο Δήμο Ραφήνας για καταγραφή του 
Κτήματος ως υπό ανάπτυξη οικισμού (εξ αιτίας των 17 κατοικιών 
που βρίσκονται νότια κάτω από το Κτήμα Πεντέλη - στα πλαίσια του 
αρχικού τίτλου).







ΕΚΤΟ ΒΗΜΑ:

ΝΕΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ

• Παρακολούθηση του νέου Χωροταξικού (επί Υπουργίας 
Σουφλιά) που δεν έχει ανακληθεί ή αμφισβητηθεί

• Με την κατάργηση του Οργανισμού Αθήνας και την 
ολοκλήρωση της διοικητικής μεταρρύθμισης της χώρας 
(Καλλικράτης) αναμένουμε να δούμε τον νέο θεσμό στην 
αποκεντρωμένη περιφερειακή διοίκηση Αττικής.

• Ακόμα έχει καταγραφεί το Κτήμα στους υπό καταγραφή 
συνεταιρισμούς – περιοχές για ιδιωτική πολεοδόμηση.









ΕΒΔΟΜΟ ΒΗΜΑ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ή 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ





ΟΓΔΟΟ ΒΗΜΑ:

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 

• Νομοθεσία για το Πράσινο Ταμείο (καταβολή χρηματικού τέλους 
με αντάλλαγμα την ένταξη σε οικιστικό σχέδιο. Αφορά 
αναγνωρισμένες ιδιωτικές δασικές εκτάσεις)

• Εγκρίθηκε τον Οκτώβριο 2010 (Νόμος 3889/2010)

• Άρχισε να υλοποιείται σε κάποιες περιοχές. Εμείς δεν μπορέσαμε 
να υποβάλουμε αίτηση λόγω μη ανάρτησης των δασικών 
Χαρτών.

• Με αφορμή απόφαση του ΣτΕ που αμφισβητεί τη σωστή 
εφαρμογή του Πράσινου Ταμείου (τα χρήματα αντί να πηγαίνουν 
σε περιβαλλοντικές δράσεις πήγαιναν σε άλλες χρήσεις – πχ 
Τρόικα) έχουν ανασταλεί προς το παρόν οι σχετικοί νόμοι που 

αφορούν το Πράσινο Ταμείο.









ΕΝΑΤΟ ΒΗΜΑ:

ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ – ΝΕΟ 
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ

• Νομοθεσία για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (Νόμος 
4067/2012)

• Δίδει νέες δυνατότητες  (όταν εγκριθούν οι σχετικές 
ερμηνευτικές εγκύκλιοι & αναρτηθούν οι δασικοί χάρτες) 
για υλοποίηση του νέου χωροταξικού για την Αττική (που 
εγκρίθηκε επί Υπουργίας Σουφλία και δεν έχει ανακληθεί)

• Αυτό σημαίνει και την ανάκληση των περιορισμών που 
δημιουργεί η Ζώνη προστασίας του Πεντελικού.

• Το ίδιο ισχύει και με το νέο Ρυθμιστικό που ψηφίστηκε 
κατεπειγόντως την περασμένη βδομάδα στη Βουλή. 





ΒΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ

ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΚΑΚΟΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ

• Τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου έγιναν 
κακόβουλες επιθέσεις για καθαρά προεκλογικές 
σκοπιμότητες υποψήφιας Δημάρχου (έκταση 
καταπατημένη, κ.ά. ψέματα)

• Αποκρούστηκαν με εξώδικα, μηνύσεις και 
αγωγές

• Με εξώδικα σε έντυπα που πρόβαλαν αυτά

• Επαφές με το Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου και 
κατάθεση εγγράφων και αντιρρήσεων μας

• Επαφές με βουλευτές που ενδιαφέρθηκαν για το 
θέμα.



ΒΗΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΝΕΩΝ Σ/Ν:

ΓΙΑ ΤΟΥΣ  

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ-ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥΣ

Τα νέα Σ/Ν για τους 

Συνεταιρισμούς  και 

Πολεοδομήσεις   σε 

Ιδιωτικές    Δασικές 

Εκτάσεις

&

Αποχαρακτηρισμό

Δασικών Εκτάσεων

&

Το χωροταξικό

Αθήνας





ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ - ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
• Στο Ν.4280/2014 για την Ιδιωτική Πολεοδόμηση:

• Προβλέπεται η δυνατότητα να γίνεται πράξη χαρακτηρισμού και σε 
αναδασωτέες εκτάσεις, αλλά αποκλειστικά και μόνο σε εκτάσεις οι οποίες 
περιλαμβάνονται μεν εντός των ορίων της κηρυχθείσας αναδασωτέας 
έκτασης και γι΄ αυτές δεν υπήρχε αιτιολογική βάση να κηρυχθούν 
αναδασωτέες, όπως ανέκαθεν αγροτικές εκτάσεις Στις περιπτώσεις 
αυτές δύναται να χωρίσει ανάκληση της αναδάσωσης ή άρση της, υπό την 
προϋπόθεση όμως ότι δεν υπήρχε η αιτιολογική βάση, δηλ δεν είχε δασική 
μορφή κατά την κήρυξή της.

• Ειδικά στην περίπτωση δασικών και αναδασωτέων κηρυγμένων 
εκτάσεων απαιτούνται έργα αποκατάστασης και αναβάθμισης του φυσικού 
περιβάλλοντος όπως η αναδάσωση και δάσωση κατά τις διατάξεις του 
Ν.998/1979 και η υποβολή διαχειριστικού σχεδίου προστασίας, συντήρησης 
και διαχείρισης των εκτάσεων που αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο 

• Με το Ν.4280 για το Ρυθμιστικό - Δασικό προβλέπεται:

• «Σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις η αναδάσωση καταστραφέντος δάσους ή 
δασικής έκτασης αίρεται μετά την πραγματοποίηση της αναδάσωσης, η 
οποία συντελείται με την ανάκτηση της δασικής μορφής της καταστραφείσης 
εκτάσεως. Μετά την κατά τα ανωτέρω άρση είναι δυνατή, στο άκρως 
απαραίτητο μέτρο και υπό την τήρηση των ειδικότερων προϋποθέσεων του 
νόμου, η διάθεση της έκτασης για την ικανοποίηση σκοπών δημοσίου 
συμφέροντος».



ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ

• Με το Ν.4280/2014 για την Ιδιωτική Πολεοδόμηση & 
Ν. 4319/2014:

• Αναδεικνύονται περιουσιακά δικαιώματα των πολιτών 
(όπως τα μερίδια των οικοδομικών συνεταιρισμών) που 
είναι ανενεργά και μπορούν πλέον να αποκτήσουν αξία 
και βελτιώνεται το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης και 
ανάπτυξης των ιδιωτικών πολεοδομήσεων. 

• Προάγεται, στο πλαίσιο των συνταγματικών επιταγών, η 
προστασία του περιβάλλοντος με την υποχρέωση 
δημιουργίας κοινοχρήστων και κοινωφελών έργων σε 
ποσοστό 50 % της συνολικής έκτασης και ειδικά για 
αστικές περιοχές με την υποχρέωση απόδοσης στο 
ελληνικό Δημόσιο ποσοστού 50 % του συνόλου της 
εκτάσεως ως περιοχή περιβαλλοντικής προστασίας.



• Επισημαίνεται δε ότι με τους προτεινόμενους κανόνες ο μικρός 
συντελεστής δόμησης (0.4) σε σχέση με τις επεκτάσεις με πρωτοβουλία 
του κράτους επιβεβαιώνει την περιβαλλοντική προσέγγιση δημιουργίας 
μικρών οικιστικών αναπτύξεων προς αποφυγή της απρογραμμάτιστης εκτός 
σχεδίου δόμησης χωρίς έργα υποδομής και βασικές επιλογές σχεδιασμού. 

• Κατά το δεύτερο μέρος «Ανταλλαγή εκτάσεων Οικοδομικών 
Συνεταιρισμών», επιχειρείται για πρώτη φορά από την πολιτεία ένα 
συνολικό σύστημα διαδικασιών αλλά και χωροταξικού και πολεοδομικού 
σχεδιασμού ώστε να ανταλλαγούν εκτάσεις οικοδομικών συνεταιρισμών 
που βρίσκονται σε περιοχές που εκ του σημερινού δικαίου μας (δασική 
νομοθεσία, ειδικά διατάγματα προστασίας, προστασία αρχαίων κτλ) δεν 
δύναται να αξιοποιηθούν για οικιστικούς σκοπούς. Πρόσφατες αποφάσεις 
του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
επιβάλλουν την ανταλλαγή ή και την χρηματική αποζημίωση όλων 
των μελών οικοδομικών συνεταιρισμών ιδιαιτέρως στις περιπτώσεις 
όπου το κράτος μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών ενέκρινε στο παρελθόν 
την οικιστική αξιοποίηση των συγκεκριμένων περιοχών οι οποίες λόγω 
της μεταγενέστερης αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου δεν δύναται να 
αποτελέσουν αντικείμενο πολεοδόμησης. 

• προσδιορίζεται το ύψος της ειδικής χρηματικής εισφοράς που οφείλουν οι 
ενδιαφερόμενοι να καταβάλλουν στο Πράσινο Ταμείο, μετά την έγκριση της 
πολεοδομικής μελέτης και περιγράφονται οι τεχνικές λεπτομέρειες για την 
καταβολή της εισφοράς. 



ΔΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Στο Ν.4280/2014 για την Δασική Νομοθεσία, αναφέρονται:
Στις διατάξεις του παρόντος νόμου πλην των περιπτώσεων των άρθρων 17, 22, 63, 

64 και 65 του παρόντος νόμου υπάγονται  και οι εκτάσεις των επόμενων 

περιπτώσεων α΄ και β΄ του παρόντος: 

• α) Οι χορτολιβαδικές εκτάσεις που βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και 
ανώμαλων εδαφών και συγκροτούν φυσικά οικοσυστήματα αποτελούμενα από 
φρυγανική, ποώδη ή άλλη αυτοφυή βλάστηση ή από δασική μεν βλάστηση 
που δεν συνιστά δασοβιοκοινότητα. 

• β) Οι βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις των ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων 
εδαφών.

• γ) Οι εκτάσεις των περιπτώσεων 5α και 5β του παρόντος δεν κηρύσσονται 
αναδασωτέες, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του 
παρόντος νόμου, δύνανται όμως να κηρυχθούν δασωτέες, σύμφωνα με τη 
διάταξη της παραγράφου 2 του ως άνω άρθρου 37. Σε περίπτωση 
καταστροφής τους από πυρκαγιά ή άλλη αιτία δεν αποβάλλουν το χαρακτήρα 
τους, αποκαθίστανται και προστατεύονται και διαχειρίζονται, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος. 

• Σε κάθε νομό συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας 
Αποκεντρωμένης διοίκησης, μία ή περισσότερες Επιτροπές Επιλύσεως 
Δασικών Αμφισβητήσεων, οι οποίες είναι αρμόδιες για την επίλυση διαφορών 
αναφερομένων στο χαρακτηρισμό μίας περιοχής ή τμήματος της επιφανείας 
της γης ως υπαγομένης ή μη στις περιπτώσεις του άρθρου 3 του παρόντος 
νόμου και αποφαίνονται για κάθε άλλο θέμα που παραπέμπεται σε αυτές κατά 
τις διατάξεις του παρόντος νόμου.



– Σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις η απόφαση κήρυξης 
καταστραφέντος δάσους ή δασικής έκτασης ως αναδασωτέου 
αίρεται μετά την πραγματοποίηση της αναδάσωσης, η 
οποία συντελείται με την επαναφορά της καταστραφείσας 
δασικής βλάστησης στην έκταση με οικολογικά χαρακτηριστικά 
επαρκή για την υπαγωγή της στις παραγράφους 1 και 2 του 
άρθρου 3 του παρόντος νόμου, ανάλογα με τη μορφή (δάσος ή 
δασική έκταση) που είχε πριν την καταστροφή της, χωρίς να 
απαιτείται η πλήρης μορφολογική και οικολογική 
αποκατάσταση της έκτασης αυτής στο προ της καταστροφής 
της επίπεδο

– Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, καθώς και 
όταν ανακαλείται ή τροποποιείται απόφαση κήρυξης 
έκτασης ως αναδασωτέας για οποιαδήποτε πραγματική ή 
νομική αιτία, απαιτείται απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία εκδίδεται 
αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε έχει έννομο 
συμφέρον, μετά από εισήγηση, θετική ή αρνητική του αρμοδίου 
δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών, εάν στο νομό δεν υφίσταται 
Δασαρχείο και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η ανωτέρω εισήγηση παρέχεται εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας τριών (3) μηνών, η οποία αρχίζει από την 
υποβολή του σχετικού αιτήματος στον Γενικό Γραμματέα της 
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης



ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (Α ΣΕ Γ) ΣΤΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ            

ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

• Ο Ν.4277/2014 για το ρυθμιστικό αναφέρει:

• Στο άρθρο 12, Παράγραφος 3, Λήμμα ββ: προτεραιότητα 

στο σχεδιασμό του εξωαστικού χώρου αποτελεί ο 

εξορθολογισμός του καθεστώτος που τον διέπει. 

(Δηλ. για εμάς η αλλαγή κατηγορίας από Α σε Γ).

• Απευθυνόμαστε στην Αποκεντρωμένη Αυτοδιοίκηση 

Αττικής με το αίτημα ή και σε κοινή επιτροπή των 3 

Δήμων που αποτελούν τον ορεινό Όγκο Πεντέλης: 

Πεντέλης, Ραφήνας-Πικερμίου, Δροσιάς



ΤΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΚΤΗΜΑ ΠΕΝΤΕΛΗ»

ΜΕΛΕΤΕΣ:

- Τοπογράφου (Ετοιμη)

- Δασολόγου (επικαιροποίηση)

- Γεωπόνου (έτοιμη)

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

- Άρση Αναδάσωσης

- Αλλαγή ζώνης

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

- Αίτηση Ιδιωτικής Πολεοδόμησης 




