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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα μελέτη αυτή αφορά στα έργα και τις εργασίες που πρόκειται να 
εκτελεσθούν στο Αισθητικό δάσος Καισαριανής (Π.Δ. 91/74), Αττικής, 
περιφέρειας δήμων Καισαριανής, Βύρωνα και Ζωγράφου κατά την δεκαετία 
2021 – 2030. Το σύνολο των εκτάσεων του δάσους έχει παραχωρηθεί από το 
Κράτος στο Κοινωφελές Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την 
επωνυμία «Φιλοδασική Ένωση Αθηνών» (έτος ίδρυσης 1899) που εδρεύει 
στην Αθήνα. 

Η μελέτη συντάσσεται από τη Φιλοδασική Ένωση Αθηνών, που ως 
δασοκτήμων έχει την ευθύνη της διαχείρισης του δάσους που δημιούργησε 
και συντηρεί από το 1946 μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο των καταστατικών της 
σκοπών και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα παραχωρητήρια του 
Κράτους και από τη δασική νομοθεσία. 

Για τη σύνταξη της μελέτης ακολουθήθηκαν: 
• Οι «Οδηγίες σύνταξης μελετών διαχείρισης προστατευομένων φυσικών

περιοχών και χώρων υπαιθρίας αναψυχής» (169694/6997/
17.10.1983/ΥπΓε/Δνση Προστασίας Δασών και Δ.Π./Τμ.Εθνικών Δρυμών
& Αισθητικών Δασών) που έχουν υποδειχθεί από το Δασαρχείο Πεντέλης.

• Η με αρ. 66102/970 Απόφαση Υπ.Γε της 23.2/14.3/1995 (ΦΕΚ 170 β΄)
που αφορά τη «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία χώρων
διημέρευσης και υπαίθριας αναψυχής στα δάση και τις δασικές εκτάσεις
της Χώρας».

• Η απόφ. με αρ.151344/165 (ΦΕΚ 206 / τ.Β΄/ 30.01.2017) «Καθορισμός
τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης
των ορειβατικών - πεζοπορικών μονοπατιών» και οι τροποποιήσεις της.

Επιπλέον ελήφθησαν υπόψη οι Τεχνικές προδιαγραφές μελετών διαχείρισης 
εθνικών δρυμών (74820/2389/7.7.1995,ΥπΓε/ Γεν.Δ/νση Ανάπτυξης & 
Προστασίας Δασών και Φ.Π./Τμ.Δασικού Περ/ντος,Εθνικών Δρυμών & 
Δασικής Αναψυχής).  

Η μελέτη χωρίζεται σε τρία μέρη. 

Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης 
του δάσους και την αξιολόγηση των διαφόρων παραγόντων που επηρεάζουν 
τη διαχείρισή του.  
Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει το σχεδιασμό της διαχείρισης με τις 
απαραίτητες επεμβάσεις στη βλάστηση και τα απαιτούμενα έργα και μέτρα για 
την επίτευξη των στόχων της διαχείρισης.  
Στο τρίτο μέρος αναλύονται τα οικονομικά στοιχεία και παρατίθεται ο 
προυπολογισμός των έργων και των εργασιών και το χρονοδιάγραμμα της 
εκτέλεσής τους.  
Τέλος στο παράρτημα της μελέτης παρατίθενται οι χάρτες, τα διαγράμματα τα 
σχέδια και οι πίνακες που αναφέρονται στο κείμενο για την πληρέστερη 
κατανόηση και τεκμηρίωση της μελέτης.  
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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ 

 
 
1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
Τα δάση (και οι φυσικές περιοχές) του περιαστικού χώρου επιτελούν 
βιοφυσικές και κοινωνικές λειτουργίες οι οποίες αφορούν:  
• τη ρύθμιση της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας του αέρα, 
• τον καθαρισμό («φιλτράρισμα») του αέρα, 
• τη συγκράτηση των νερών της βροχής στο έδαφος, τον εμπλουτισμό του 

υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα και τη ρύθμιση της επιφανειακής απορροής 
με ευνοϊκές συνέπειες στην αποτροπή αστικών πλημμυρών, 

• τη διατήρηση της βιοποικιλότητας (προσφορά ποικιλίας ενδιαιτημάτων, 
φιλοξενία άγριας ζωής), 

• τη μείωση των θορύβων από την πόλη, 
• την απορρόφηση και αποθήκευση (στη βιομάζα και στο έδαφος) του 

διοξειδίου του άνθρακα, βασικού αερίου του θερμοκηπίου, 
• την υγιεινή επίδραση στους κατοίκους με την προαγωγή της σωματικής 

και ψυχικής υγείας, 
• την προστασία και ανάδειξη ιστορικών και πολιτιστικών μνημείων, 
• τη διατήρηση και ανάδειξη ιδιαίτερων «τοπίων», 
• την καλλιέργεια μιας αίσθησης «συνέχειας» της πόλης με τη φύση, 
• την άμεση πρόσβαση σε σχετικά αδιατάρακτες φυσικές περιοχές και  
     σε  «διαφορετικές» εμπειρίες, 
• τη διατήρηση «μη αστικών» αξιών, 
• την εξασφάλιση παρακαταθήκης φυσικών πόρων για τις επόμενες γενιές. 
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Η Μελέτη Διαχείρισης του Αισθητικού δάσους Καισαριανής, Υμηττού για την 
περίοδο 2021-2030, ακολουθεί τους ίδιους άξονες διαχείρισης που έχουν 
καθορισθεί από τις προηγούμενες αντίστοιχες εγκεκριμένες μελέτες που 
εναρμονίζονται με τις γενικές κατευθύνσεις δασικής διαχείρισης της Δασικής 
Υπηρεσίας, ακολουθούν την Εθνική Στρατηγική για τα Δάση (Υπ.Απόφ. 
170195/758/26.11.2018 του ΥΠΕΝ, ΦΕΚ 5351/τ.Β’/2018) και έχουν ως 
στόχο την επίτευξη της αειφορικής προσφοράς του δάσους.  
 
Ειδικώτερα οι άξονες διαχείρισης αφορούν: 
 

1. την επίτευξη της καλύτερης δυνατής κατάστασης του δάσους από 
βιοφυσική άποψη,  

2. την προστασία του από φυσικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους και 
ιδιαιτέρως την αντιπυρική του προστασία,  

3. την προσφορά του ως χώρου ενάσκησης δραστηριοτήτων υπαίθριας 
αναψυχής, 

4. την προσφορά του ως πεδίου ανάπτυξης δραστηριοτήτων 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και έρευνας. 
 

Η επίτευξη των στόχων συνδέεται και με την παραγωγικότερη αξιοποίηση 
των πόρων, του προσωπικού και των μέσων που διαθέτει και επιστρατεύει 
κατά περίπτωση η Φιλοδασική στην εκτέλεση των σχεδιαζομένων έργων και 
εργασιών. 
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
2.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
2.1.1.  Γεωγραφική θέση - προσδιορισμός των ορίων της  

  μελετούμενης περιοχής - διοικητική υπαγωγή  
 – έκταση του δάσους. 

 
Το Αισθητικό δάσος Καισαριανής βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά του 
όρους Υμηττός στην Αττική και περιλαμβάνεται ανάμεσα σε ΒΓΠ 35ο 57’ και 
37ο 58΄και σε ΑΓΜ 23ο 46΄και 23ο 49΄. Συνορεύει προς βορρά, ανατολικά και 
νότια με δημόσια δασική έκταση και στα δυτικά με την Πανεπιστημιούπολη 
Αθηνών και τον οικιστικό ιστό του δήμου Καισαριανής. 
 
Τα όρια του δάσους περιγράφονται στην πιο πρόσφατη Δασική Απαγορευτική 
Διάταξη (ΔΑΔ 19/5573 π.έ./5.7.2011) του Δασαρχείου Πεντέλης ως εξής: «η 
έκταση του Αισθητικού δάσους καθορίζεται από κλειστή οριογραμμή 
αρχίζοντας από τον χώρο της παιδικής χαράς του Δήμου Καισαριανής που 
βρίσκεται στο τέρμα της οδού Ανατολικής Θράκης1 και ακολουθεί τα όρια της 
Πανεπιστημιούπολης Ιλισίων σε μήκος 700 μέτρων περίπου περνώντας από τις 
αθλητικές εγκαταστάσεις και το αναψυκτήριο του χώρου αναψυχής Αγ. Ιωάννη 
μέχρι να  συναντήσει την κοίτη του ρεύματος «Ηριδανός» την οποία ακολουθεί 
μέχρι το σημείο στο ανάντη του ανισόπεδου κόμβου της λεωφόρου Κατεχάκη 
όπου η περίφραξη που αποτελεί και την οριογραμμή της Παν/πόλης κάνει 
στροφή προς τα ΒΑ και ακολουθώντας την περίφραξη συναντά στην ράχη 
«Πύργος» την οποία ακολουθεί κάνοντας στροφή προς τα ανάντη και περνώντας 
από το κτίσμα «Πύργος» διασχίζει τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο μέχρι να 
συναντήσει τον κεντρικό ασφαλτοστρωμένο δρόμο Καισαριανής – κορυφής 
Υμηττού τον οποίο ακολουθεί προς την Καισαριανή σε μήκος 600 μέτρων 
περίπου μέχρι τον αυχένα και στη συνέχεια κάνει στροφή προς τα ΝΑ 
ακολουθώντας την μικρομισγάγγεια φθάνει στον κεντρικό δρόμο που τον 
ακολουθεί μέχρι να συναντήσει το προηγούμενο από την υπάρχουσα εκεί 
υδατοδεξαμενή ρεύμα της «Καλοπούλας» το οποίο ακολουθεί προς τα ανάντη σε 
μήκος 170 μέτρων περίπου μέχρι την συμβολή των δύο κλάδων και από εκεί 
ακολουθεί τον ΝΔ κλάδο προς τα ανάντη μέχρι την κορυφή των απότομων 
βράχων αφού έχει περάσει τον περιφερειακό δασικό δρόμο και ακολουθεί νοητή 
γραμμή που συνδέει τους βράχους μέχρι να συναντήσει τα ίχνη του παλαιού 
(ημιονικού) δρομίσκου και φθάνει στα βράχια ακολουθώντας τις κορυφές τους 
ώστε από εκεί φθάνοντας στο μικρορεύμα όπου βρίσκεται ένα παλαιό όρυγμα 
κατευθύνεται προς τον δρόμο που οδηγεί στον κεντρικό δρόμο ανόδου στην 
χωματερή του Καρέα και από εκεί ακολουθώντας το μικρό ρεύμα συναντά το 
ρεύμα του Αγ. Γεωργίου του Κουταλά το οποίο ακολουθεί μέχρι τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο του στρατοπέδου Σακέτα όπου κάνοντας στροφή προς 
τα Β και περνώντας στα Α του πυροφυλακείου του δήμου Βύρωνα και σε 
απόσταση 50 μέτρων περίπου από την διασταύρωση με την λεωφόρο Κατεχάκη 
την ακολουθεί φθάνοντας μέχρι την διασταύρωση προς Καισαριανή και 
ακολουθώντας τον δρόμο προς το νεκροταφείο κάνει στροφή προς τα ΒΔ και 
περνώντας λίγα μέτρα ΝΔ της διασταύρωσης δίπλα στο στάδιο ακολουθεί τον 
κεντρικό δρόμο της Καισαριανής μέχρι την παιδική χαρά και ακολουθεί το όριο 

                                                           
1 και της σημερινής οδού Τανταλίδου 
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της περίφραξης μέχρι το σημείο που τερματίζει η οδός Ανατολικής Θράκης στα 
όρια των αθλητικών εγκαταστάσεων» 
 
Ολόκληρη η έκταση του Αισθητικού δάσους περιλαμβάνεται στο φύλλο χάρτη 
με αρ. 6455/4, κλίμακας 1:5000 της Γ.Υ.Σ. το οποίο ψηφιοποιήθηκε από τη 
Φιλοδασική και όλοι οι θεματικοί χάρτες έχουν παραχθεί από το ψηφιακό 
υπόβαθρο. Ο ψηφιακός χάρτης είναι ακριβής ως προς την θέση όλων των 
φυσικών χαρακτηριστικών του αναγλύφου και με συντεταγμένες του 
Ελληνικού Γεωγραφικού Συστήματος Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 87), κάθε 
μετρούμενο εμβαδόν είναι ακριβές, υπάρχει η συνεχής δυνατότητα εγγραφής 
κάθε είδους πληροφορίας και μεταβολών με τη χρήση κατάλληλου 
λογισμικού ψηφιακής χαρτογραφίας και τέλος προσφέρεται η δυνατότητα 
σύνταξης και παρουσίασης πολλών θεματικών χαρτών επάνω στο ίδιο 
υπόβαθρο. 
 
Η συνολική έκταση του Αισθητικού δάσους είναι 4.460 στρέμματα (εκ των 
οποίων 60 στρ. που εμπίπτουν στα όριά του είναι εκτός ευθύνης της 
Φιλοδασικής) με βάση τα στοιχεία του οριστικού δασικού κτηματολογικού 
χάρτη της περιοχής (η περιοχή κτηματογραφήθηκε από το 1ο Συνεργείο 
Κτηματογράφησης της Επιθεώρησης Δασών Αττικής και Νήσων και ο 
Κτηματολογικός Χάρτης και οι σχετικοί Πίνακες κηρύχθηκαν ως οριστικοί με 
την 164335/14.10.82 απόφαση ΥπΓε). 

Ως προς τη μορφή εδαφοκάλυψης η έκταση του δάσους αναλύεται σε: 

α/α Κατηγορία Έκταση (στρ) Ποσοστό % 

1 Τραχεία πεύκη (Pinus brutia) σε 
μείξη με κυπαρίσσι (Cupressus 

sempervirens) 

3.185,52 71,42 

2 Τραχεία πεύκη (Pinus brutia) 
(αμιγείς συστάδες) 

439,00 9,85 

3 Πρόσφατες αναδασώσεις 250,00 5,61 

4 Ανοικτοί θαμνώνες  

– βραχώδεις θέσεις 

401,50 9,00 

5 Αλλα (ελαιώνας, φυτώρια κλπ) 72,30 1,62 

6 Εξαιρέσεις (μονές, κτίρια κλπ) 111,68 2,50 

 Σύνολο 4.460,00 100,00 

Η εμβαδομέτρηση των επιφανειών έγινε στον ψηφιακό χάρτη   

 
Η ευρύτερη περιοχή εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης 
Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
ειδικότερα στη Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής, με υπεύθυνη υπηρεσία 
για τη δασοτεχνική επιτήρηση το Δασαρχείο Πεντέλης και το Δασονομείο 
Αγίας Παρασκευής. Ειδικά για τα θέματα αναδασώσεων και έργων αναψυχής 
ολοκλήρου του όρους Υμηττού, αρμόδια είναι και η Διεύθυνση Αναδασώσεων 
Αττικής. 
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2.1.3 Υφιστάμενη χρήση του χώρου. 
 
Σήμερα σε ολόκληρη την έκταση του Αισθητικού δάσους ασκούνται κατά 
κανόνα δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής, περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και έρευνας. Εκτός αυτών ασκούνται 
καταχρηστικά και οχλούσες δραστηριότητες που δεν επιτρέπονται στην 
περιοχή και στα δάση γενικότερα. Αναλυτικότερα οι ασκούμενες 
δραστηριότητες όπως προκύπτει από εμπειρικά στοιχεία είναι: 
 
Επιτρεπτές: 

• Πεζοπορία στους δρόμους, τους πεζοδρόμους και τα μονοπάτια της περιοχής. 
• Αθληση, ατομική ή ομαδική σε ολόκληρη την έκταση του δάσους, χωρίς τη 

χρήση οργάνων ή άλλης υποδομής 
• Αθλητικές δραστηριότητες στα γήπεδα μπάσκετ, ποδοσφαίρου 5Χ5 και τένις 

στο χώρο αναψυχής Αγ.Γεωργίου Κουταλά. 
• Απόλαυση της φύσης – ανάπαυση, ιδίως σε διάφορες ειδικά διαμορφωμένες 

θέσεις. 
• Απόλαυση θέας από διάφορα υψηλά σημεία και θέσεις θέας της περιοχής. 
• Περίπατος με σκύλο στους δρόμους και τα μονοπάτια. 
• Επίσκεψη ειδικά στο Αναψυκτήριο του Δήμου Καισαριανής στη θέση 

«Καλοπούλα» που λειτουργεί καθημερινά ως τη δύση του ηλίου. 
• Ποδηλασία με κατάλληλα ποδήλατα βουνού στους δασικούς δρόμους και σε 

μονοπάτια που φέρουν ειδική σήμανση.  
• Επισκέψεις στο σημαντικό βυζαντινό μνημείο της Μονής Καισαριανής.  
• Επισκέψεις στα άλλα θρησκευτικά μνημεία της περιοχής, του Αγ.Ιωάννη 

Θεολόγου και Αγ.Γεωργίου Κουταλά και στα μνημεία του λόφου Ταξιαρχών 
και της Ανάληψης. 

• Εκπαιδευτικές (συνήθως επαγγελματικές) δραστηριότητες από οργανωμένες 
σχολικές ομάδες (νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια, σπανιότερα λύκεια) 
σχετικές με το φυσικό περιβάλλον (χλωρίδα – πανίδα, εξοικείωση με τη φύση 
κ.ά). 

• Ηπιες δραστηριότητες από οργανωμένες ομάδες όλων των ηλικιών (συχνά 
οργανωμένες από επιχειρήσεις) με θέμα τη φύση και τον πολιτισμό. 

• Δραστηριότητες από οργανωμένες ομάδες όλων των ηλικιών με διάφορα 
θέματα που δεν προκαλούν όχληση στο περιβάλλον και τους άλλους 
επισκέπτες (πικ –νικ, γυμναστική, ακροβατικά) 

• Ορνιθοπαρατήρηση. 
• Φωτογράφηση φύσης. 
• Διάφορες ερευνητικές δραστηριότητες (μετρήσεις, παρατηρήσεις κλπ). 

 
Μη επιτρεπτές: 

• Δραστηριότητες από οργανωμένες ομάδες όλων των ηλικιών με διάφορα 
θέματα που προκαλούν όχληση στο περιβάλλον και τους άλλους επισκέπτες 
(παιδικές γιορτές, πολεμικές τέχνες, μουσική, θεατρική εμψύχωση 
βιντεοπαιχνιδιών, αιρ σοφτ, κ.α.) 

• Διάσχιση των δρόμων και των μονοπατιών με μοτοσυκλέττες τύπου μότο 
κρος. 

• Καταβατική ποδηλασία βουνού μεσα από από αυτοσχέδιες διαδρομές μέσα 
στο δάσος και σε πεζοπορικά μονοπάτια. 

• Επαγγελματική φωτογράφιση (για γάμους κλπ) ενίοτε και με τη χρήση 
πτητικών συσκευών (drones). 
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• Αξιοποίηση των χώρων της Μονής και άλλων γειτονικών χώρων από 
κινηματογραφικά και τηλεοπτικά συνεργεία για τις ανάγκες γυρισμάτων με 
θέμα τη φύση και το «παραδοσιακό» τοπίο. 

• Πολυπληθείς «άτυπες» μουσικές εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις που 
οργανώνονται μέσω των λεγόμενων μέσω κοινωνικής δικτύωσης.  
 
Οι αποφάσεις για την υλοποίηση επεμβάσεων και έργων και τη λήψη μέτρων 
στο δάσος πρέπει να στηρίζονται σε στέρεα στοιχεία και δεδομένα γιατί 
συνδέουν τις βιοφυσικές παραμέτρους του δάσους που καθορίζουν την 
εξέλιξή του με τις απαιτήσεις του κοινού των επισκεπτών. Για το σκοπό αυτό 
είναι επιβεβλημένο να διενεργούνται έρευνες κοινής γνώμης σχετικές με την 
αντίληψη του κοινού για την περιοχή και τις δραστηριότητες που ασκούνται 
σε αυτήν, με διάφορους δόκιμους και πρόσφορους τρόπους, οι οποίες θα 
πρέπει να επικαιροποιούνται για την παρακολούθηση της διαχείρισης.  
 
Ειδικά για το Αισθητικό δάσος δεν υπάρχουν τέτοιες πλήρεις έρευνες παρά 
μόνο κάποιες ελάχιστες αποσπασματικές προσπάθειες περιορισμένης κλίμακας 
των οποίων τα αποτελέσματα δεν μπορούν να θεωρηθούν γενικεύσιμα και εν 
γένει δεν είναι αξιόπιστα. Ωστόσο ως προς τα «δημογραφικού» χαρακτήρα 
στοιχεία υπάρχει μια πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη στο πλαίσιο εκπόνησης 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Η έρευνα αφορά τις αντιλήψεις ενός 
ικανού δείγματος κατοίκων της πόλης σχετικά με την αξία των «περιαστικών 
οικοσυστημικών υπηρεσιών» του Υμηττού και έγινε με τη συμπλήρωση 
ερωτηματολογίου σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο, μέσω σχετικής 
πλατφόρμας ανάπτυξης ερευνών ερωτηματολογίου Google και σε «φυσική» 
έντυπη μορφή σε σημεία μεγάλης επισκεψιμότητας του Υμηττού μεταξύ των 
οποίων και στο Αισθητικό δάσος. Το δείγμα των ερωτώμενων ήταν 
ομοιογενές αποτελούμενο από κατοίκους όμορων περιοχών με τον Υμηττό 
ή/και επισκέπτες (Κουτσιμπού, 2018). 
 
Παρατίθενται επιγραμματικά παρατηρήσεις και συμπεράσματα μόνο 
δημογραφικού χαρακτήρα:  
 

• Ως προς το φύλο, στο δείγμα υπερτερούν κατά ένα μικρό ποσοστό οι άντρες.  
Ως προς την ηλικία, το κύριο μέρος του δείγματος είναι ηλικίας 25 έως 65 
ετών και έτσι εκπροσωπείται η «παραγωγική» και «ενεργή» ομάδα του 
πληθυσμού. 

• Οι περισσότεροι ερωτώμενοι απασχολούνται στον ευρύτερο τομέα παροχής 
υπηρεσιών, ιδιωτικό και δημόσιο. Αποτελούν τυπικό, από αυτή την άποψη, 
δείγμα πληθυσμού που κατοικεί και δραστηριοποιείται στην πόλη, όπου η 
ενασχόληση με τον αγροτικό τομέα και την εν γένει την πρωτογενή 
παραγωγή είναι σχεδόν ανύπαρκτη.   

• Το επίπεδο της μόρφωσης των ερωτώμενων είναι υψηλό, με τη μεγάλη 
πλειοψηφία να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού/τεχνολογικού πτυχίου αλλά και 
μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου σπουδών. 

• Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτωμένων είναι κάτοικοι της περιοχής 
περιμετρικά του Υμηττού, και μάλιστα μακροχρόνιας διαμονής κατά το 
μεγαλύτερο μέρος. 

• Σχεδόν το 100% του δείγματος (κάτοικοι των όμορων και άλλων περιοχών) 
και των επιλέγει τον Υμηττό για τις δραστηριότητες τους (γνωρίζει δηλ. 
μακροχρόνια και βιωματικά την περιοχή μελέτης, έχει διαμορφωθεί και 
συσχετιστεί με το περιβάλλον μέσα στο οποίο διαβιεί, κατανοεί τις ειδικές 
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συνθήκες, παρατηρεί τις μεταβολές του φυσικού στοιχείου και τις 
αλληλεπιδράσεις με τον ανθρώπινο παράγοντα μέσα στην πάροδο του 
χρόνου, και επιπλέον, παρά τη γειτνίαση επιλέγει να βρεθεί ακόμα πιο κοντά 
στο φυσικό περιβάλλον του Υμηττού προκειμένου να ικανοποιεί τις ανάγκες 
του επιβεβαιώνοντας το ότι οι αστικοί πληθυσμοί έχουν ανάγκες που 
ικανοποιούνται από την επαφή τους με τη φύση, παρά την ύπαρξη συνόλων 
αστικού πρασίνου και των δημόσιων υπαίθριων χώρων μέσα στην πόλη). 

• η συχνότητα των επισκέψεων τους φανερώνει πως οι ερωτώμενοι 
μεταβαίνουν στην περιοχή μελέτης αρκετές φορές το χρόνο, παρά το 
γεγονός ότι η μετακίνησή τους προς τα εκεί έχει κόστος χρηματικό και 
χρονικό.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Η πρόσβαση στο δάσος γίνεται κατά κύριο λόγο με Ι.Χ. όχημα, ακόμα και για 
τις κοντινές αποστάσεις. Οι κάτοικοι των κοντινών περιοχών, συνδυάζοντας 
το μέσο μετακίνησης με τη δραστηριότητα, εναλλακτικά χρησιμοποιούν 
ποδήλατο ή πηγαίνουν με τα πόδια (η πρόσβαση με τα μέσα μαζικής 
μεταφοράς δεν είναι συνηθισμένη επιλογή). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Οι δραστηριότητες που αναπτύσσουν οι ερωτώμενοι στον Υμηττό είναι κατά 

κύριο λόγο άθλησης εξωτερικού χώρου με διαβαθμισμένη ένταση και τυπικές 
δραστηριότητες βουνού (outdoor and mountaineering activities), όπως 
τρέξιμο, πεζοπορία, ήσυχο περπάτημα (συνολικά 52%), ποδηλασία και 
ποδηλασία βουνού (συνολικά το 12%), αναρρίχηση, επίσκεψη στα σπήλαια, 
παρακολούθηση πουλιών αλλά και βόλτα με το σκύλο, την οικογένεια, 
πικνίκ/ καφές, επίσκεψη στα μνημεία. Πρόκειται δηλαδή για δραστηριότητες 
δύο κατηγοριών: αυτές που υλοποιούνται μόνο σε φυσικό/ορεινό περιβάλλον 
και αυτές που  υλοποιούνται και αλλού, αλλά προσαρμόζονται από το δείγμα 
στα μέτρα της περιοχής μελέτης, στο φυσικό ορεινό σύνολο του Υμηττού.   
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Η άσκηση των δραστηριοτήτων λαμβάνει χώρα στους δρόμους, τα μονοπάτια 
και στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους στις θέσεις «Καλοπούλα», 
«Αγ.Γεώργιος Κουταλάς», και στις διαμορφωμένες «πλατείες» στα ΝΑ της 
Μονής Καισαριανής. Η παραμονή των επισκεπτών είναι κατά κανόνα 
ολιγόωρη και οι δραστηριότητες συνήθως ασκούνται με χαλαρότητα, χωρίς 
ένταση και μόνο κατά τη διάρκεια της μέρας δεδομένου ότι ισχύει 
απαγόρευση παραμονής, κατασκήνωσης και κυκλοφορίας στην περιοχή κατά 
τη διάρκεια της νύχτας, όλο το χρόνο η οποία τηρείται με σπουδή από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες κατ’εξοχήν τους θερινούς μήνες. Ειδικά κατά τα 
Σαββατοκύριακα η προσέλευση του κοινού είναι μεγάλη και σε ορισμένες 
θέσεις παρατηρείται εν γένει συνωστισμός.  
 
Σχετικά με την αντίληψη των επισκεπτών για το δάσος παρατίθενται 
επιγραμματικά ορισμένα στοιχεία από Πτυχιακή εργασία στο Χαροκόπειο 
Πανεπιστήμιο (Γαργαλέτσου, 2005). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με 
ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν επί τόπου στο δάσος και άλλα που 
δόθηκαν σε κατοίκους της Καισαριανής και είχε ειδικό ενδιαφέρον για την 
Αττική Οδό. Σημειώνεται ότι τα δημογραφικού χαρακτήρα στοιχεία 
συμφωνούν γενικά με αυτά της προαναφερθείσας έρευνας. 
 
Σχετικά με την εικόνα που έχουν οι επισκέπτες για το δάσος 
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2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ  ΦΥΣΙΚΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
2.2.1 Γεωλογία - ανάγλυφο - υδρολογία. 
 
Στην περιοχή του Αισθητικού δάσους Καισαριανής συναντώνται οι παρακάτω 
γεωλογικοί σχηματισμοί: 
 

• Κατώτερο μάρμαρο. Συνιστά τον βαθύτερο ορίζοντα του μεταμορφωμένου 
συστήματος της περιοχής και πρόκειται για λευκό, παχυπλακώδες, 
αποκαρστωμένο μάρμαρο με πολλαπλές διαρρήξεις και διακλάσεις. Είναι 
υδροπερατός σχηματισμός. 

• Σχιστόλιθοι Καισαριανής. Αποτελούν σύστημα στρωμάτων και συνίστανται 
κυρίως από κρυσταλλικούς μοσχοβιτικούς σχιστόλιθους. Συμμετέχουν επίσης 
μαρμαρυγιακοί και αργιλικοί σχιστόλιθοι, ασβεστιτικοί φυλλίτες κλπ. Μεταξύ 
των σχιστολίθων παρεντίθενται συχνότατα λεπτές ή παχύτερες τράπεζες 
μαρμάρου ή ασβεστομιγούς μαρμαρυγιακού σχιστολίθου. 

• Ανώτερο μάρμαρο. Πρόκειται για λεπτοπλακώδες μάρμαρο τεφρού ως λευκού 
χρώματος που περικλείει λεπτότατα στρώματα σχιστολίθου και σιπολίνη που 
κάνουν σαφέστερη τη σχιστότητα του πετρώματος. 

• Επίσης συναντώνται οφιολιθικά πετρώματα και φακοί ανθρακικών 
πετρωμάτων. Η γενική διεύθυνση των στρωμάτων του κρυσταλλοσχιστώδους 
συστήματος είναι ΑΒΑ-ΔΝΔ και η κλίση Δ έως ΒΔ από 20ο έως 60ο.   

• Στα κατάντη της περιοχής συναντώνται ημιμεταμορφωμένα πετρώματα 
(γκρίζοι κρυσταλλικοί άστρωτοι μαργαικοί ασβεστόλιθοι που εναλλάσσονται 
με στρώματα φυλλιτών και φυλλίτες-σερικιτικοί σχιστόλιθοι που περικλείουν 
πλακώδεις ασβεστολίθους). 

• Στην περιοχή τέλος εμφανίζονται νέες και παλιές αποθέσεις συνιστάμενες από 
κροκάλες, λατύπες, άμμους και αργίλους σε ποικίλη αναλογία. 
 
Τα γεωλογικά στοιχεία φαίνονται στο παρακάτω απόσπασμα γεωλογικού 
χάρτη. 
 
Η περιοχή έχει υψομετρικά όρια 760 και 180 m με σχετικά έντονο (μέτριες 
έως ισχυρές κλίσεις, 30% - 65%), και κατακερματισμένο ανάγλυφο (πολλές 
λοφώδεις εξάρσεις). Η επικρατέστερη έκθεση στην περιοχή είναι η δυτική-
βορειοδυτική. Το δάσος διασχίζουν δύο βασικοί άξονες απορροής, τα ρεύματα 
του Ηριδανού και του Κουταλά με διεύθυνση από Α προς Δ, με ελάχιστη έως 
μηδενική παροχή. Αυτό οφείλεται στη θετική συµβολή της δασοκάλυψης στο 
υδάτινο ισοζύγιο της περιοχής αφού με την συγκράτηση του νερού και τη 
ρύθμισή του εξασφαλίζει την παντελή απουσία χειμαρρικών φαινομένων, την  
αύξηση των υπόγειων υδάτινων αποθεµάτων και την αντιπληµµυρική 
προστασία των γειτονικών κατοικημένων περιοχών.  
 
Στην περιοχή υπάρχουν πηγές νερού στη θέση «Καλοπούλα» (πιθανότατα η 
αρχαία πηγή «Καλλία») που τροφοδοτεί και μία υδατοδεξαμενή, δύο πηγές 
στη θέση «Ανάληψη» που δεσμεύονται σε υδατοδεξαμενές και μία πηγή στη 
Μονή Καισαριανής. Ολες οι πηγές ειναι μικρής, εποχιακώς κυμαινόμενης, 
παροχής και το νερό τους είναι μή πόσιμο (σχετικό έγγραφο Δ/νσης Υγείας 
Νομαρχίας Αθηνών με αριθ. 12603/11.6.93). 
 
 
 



 Μελέτη Διαχείρισης (Ιδιωτικού) Αισθητικού δάσους Καισαριανής, Υμηττού (ΠΔ 91/74)    
                                                                                                          για την δεκαετία 2021-2030 

17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Απόσπασμα χωρίς κλίμακα από τον ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Η περιοχή του Αισθητικού δάσους περικλείεται από το μαύρο ελλειπτικό περίγραμμα όπου 
διακρίνονται οι ασβεστόλιθοι/σχιστόλιθοι με ψυχρά χρώματα και οι αποθέσεις με θερμά 

(Χαρτογράφηση ΚΑΤΣΙΑΒΡΙΑΣ, 1990 , έκδοση 2007) 
 

2.2.2 Εδαφος 
 
Η συνεχής υποβάθμιση της βλάστησης του Υμηττού από τον άνθρωπο είχε ως 
αποτέλεσμα την υποβάθμιση του εδάφους στο βαθμό που παρατηρείται 
σήμερα. Το βάθος των εδαφών σε ελάχιστες περιπτώσεις φτάνει τα 30cm, 
που αποτελεί το ελάχιστο απαραίτητο βάθος εδάφους, για την κάλυψη των 
αναγκών των δασικών δέντρων σε νερό κατά τη θερινή ξηρή περίοδο. Γενικά 
στον Υμηττό τα εδάφη πάνω στα μάρμαρα είναι, συνήθως, αργιλοπηλώδη 
έως αργιλώδη, ενώ εκείνα πάνω στους σχιστόλιθους είναι αμμοπηλώδη έως 
πηλώδη. Το pH βρέθηκε παντού μεγαλύτερο του 7, τα εδάφη είναι ελαφρώς 
έως ισχυρώς αλκαλικά και αυτό οφείλεται στην υψηλή περιεκτικότητα των 
πετρωμάτων σε ασβέστιο και στην ξηρότητα του κλίματος, με μέτρια έως 
μεγάλη συγκέντρωση οργανικής ουσίας στην επιφάνεια, μικρή αποσάθρωση, 
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έκπλυση ή μετακίνηση υλικών και συνεπώς τα εδάφη χαρακτηρίζονται 
ανώριμα από άποψη ηλικίας (Γκουβάς, 2001).  
Σύμφωνα με τον Μαυρομμάτη τα εδάφη που σχηματίζονται πάνω στα 
πετρώματα της περιοχής του Αισθητικού δάσους είναι κατά πλειοψηφία 
σκελετικά, πετρώδη και αβαθή, λόγω της έντονης υποβάθμισης της 
βλάστησης, και μόνο στα ασβεστολιθικά πετρώματα και στα κολούβια 
υπάρχουν σχετικά βαθύτερα εδάφη. Επάνω στα μάρμαρα, ανάμεσα στις 
ρωγμές των εμφανιζόμενων βράχων συναντώνται σκελετικά εδάφη από Terra 
rossa, ενώ στους ασβεστομιγείς και μαρμαρυγιακούς σχιστόλιθους 
σχηματίζονται ορφνά αβεστούχα και ορφνέρυθρα εδάφη με Α(Β)C ορίζοντες, 
όξινα έως σχεδόν ουδέτερα. Ειδικά στους οφιτικούς γάββρους (δηλ. σε πολύ 
περιορισμένη έκταση), σχηματίζονται ορφνέρυθρα εδάφη, αργιλώδη και 
κορεσμένα (Μαυρομμάτης, 1978). 
 
2.2.3 Κλίμα - βιοκλίμα  
 
Το κλίμα της περιοχής είναι μεσογειακό με κύριο χαρακτηριστικό το ξηρό και 
θερμό καλοκαίρι και τον ήπιο και βροχερό χειμώνα.  Με βάση τα στοιχεία του 
Μ.Σ. Αθηνών η ετήσια μέση θερμοκρασία του αέρα κυμαίνεται από 16,5oC - 
19οC με ψυχρότερο μήνα τον Ιανουάριο και θερμότερους τους μήνες Ιούλιο 
και Αύγουστο. Η μέση ετήσια βροχόπτωση είναι  400 mm  περίπου και 
κατανέμεται στη βροχερή περίοδο Οκτωβρίου - Απριλίου και την σχεδόν ξηρή 
των υπολοίπων μηνών. Η μέση 
σχετική υγρασία είναι 65% 
περίπου, οι χαλαζοπτώσεις είναι 
σπάνιες και οι μέρες χιονιού 
ελάχιστες. 
 
 
Σύμφωνα με στοιχεία του 
Υπουργείου Γεωργίας (ΥπΓε, Γενική 
Διεύθυνσις Δασών, 1977, συμβολή 
Γ. Μαυρομμάτη), η περιοχή του 
Αισθητικού δάσους ανήκει στον 
ημίξηρο όροφο του μεσογειακού 
βιοκλίματος, με ήπιο χειμώνα και 
μέση ελάχιστη θερμοκρασία 
ψυχρότερου μήνα (m σε οC) : 3< 
m (= +6,2) <7, δηλαδή το 
βιοκλίμα είναι οριακά αθενές 
θερμομεσογειακό με αριθμό 
βιολογικά ξηρών ημερών (Χ) 
:100<Χ<125 (μακρά ξηρή 
περίοδος). 
 
Στο ομβροθερμικό διάγραμμα των 
Bagnouls - Gaussen φαίνεται η 
διάρκεια και η ένταση της ξηρής 
περιόδου. 
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2.2.4 Βλάστηση - χλωρίδα 
 
Η φυσική βλάστηση μιάς περιοχής αντικατοπτρίζει τους παράγοντες του 
περιβάλλοντος αποτελόντας την βιολογική έκφρασή τους. Ειδικώτερα η 
βιολογική έκφραση του κλίματος, το βιοκλίμα, συσχετίζεται άμεσα με τους 
ορόφους της βλάστησης διακρινόμενο σε βιοκλιματικούς ορόφους 
(Μαυρομμάτης, 1980). 
 
Για την πληρέστερη εικόνα της φυσιογνωμίας μιάς περιοχής και ιδιαίτερα της 
βλάστησης που υπάρχει αλλά και της βλάστησης που ανταποκρίνεται στον 
αντίστοιχο βιοκλιματικό όροφο, αναζητείται η φυσική βλαστητική ταυτότητα 
της περιοχής. Για τη διάκριση των βιοκλιματικών μονάδων χρησιμοποιούνται 
τα στοιχεία των μετεωρολογικών σταθμών και ιδιαίτερα τα θερμοκρασιακά και 
βροχομετρικά δεδομένα σε συνδυασμό με την υπάρχουσα φυσική βλάστηση. 
 
Με το «βροχομετρικό πηλίκο» του Emberger και τον μέσο όρο των ελαχίστων 
θερμοκρασιών του ψυχρότερου μήνα (m) σε οC ως συντεταγμένες, 
τοποθετείται ο Μ.Σ. στο κλιματόγραμμα του Εmberger όπως τροποποιήθηκε 
από τον Sauvage και εντάσσεται η περιοχή στον αντίστοιχο όροφο του 
μεσογειακού βιοκλίματος με καθαρώς μετεωρολογικά στοιχεία. 
 
 
Κάτω απ’τον τύπο κλίματος που προαναφέρθηκε, η φυσική βλάστηση 
(κλιμακική) της περιοχής, ανήκει στη θερμομεσογειακή διάπλαση της  
Ανατολικής Μεσογείου (Oleo-Ceratonion) με χαρακτηριστικά είδη το σχίνο 
(Pistacia lentiscus), τη χαρουπιά (Ceratonia siliqua)  και την αγριελιά.(Olea 
oleaster). Αυτή η βλάστηση-κλίμακα έχει αλλοιωθεί από την μακροχρόνια και 
έντονη πίεση του ανθρώπου (υλοτομίες, πυρκαγιές, βοσκή κλπ) με 
αποτέλεσμα μέχρι το 1945-47 που ξεκίνησαν οι αναδασώσεις από τη ΦΕΑ, 
την κυριαρχία των  δευτερογενών διαπλάσεων των φρυγάνων.  
 
Η σημερινή βλάστηση του Αισθητικού δάσους Καισαριανής συγκροτείται από 
τα παρακάτω κύρια δασικά είδη με τα οποία έγιναν οι αναδασώσεις από τη 
ΦΕΑ και το Υπουργείο Γεωργίας (οι μορφές δασοκάλυψης παρουσιάζονται σε 
χάρτη στο παράρτημα): 
 
o Τραχεία πεύκη (Pinus brutia Ten.) 
o Χαλέπιος πεύκη  (Pinus halepensis Mill.) 
o Κουκουναριά (Pinus pinea L.) 
o Κυπαρίσσι οριζοντιόκλαδο (Cupressus sempervirens var. horizontalis L.) 
o Κυπαρίσσι ορθόκλαδο (Cupressus sempervirens var. pyramidalis L.) 
o Κουτσουπιά (Cercis siliquastrum L.) 
o Χνοώδης δρύς (Quercus pubescens Willd.) 
o Αριά (Quercus ilex L.) 
o Χαρουπιά (Ceratonia siliqua L.) 
o Κυπαρίσσι γλαυκό (Cupressus arizonica var. glabra Greene) 

 
 
Εκτός από τα προαναφερθέντα είδη, σποραδικά έχουν φυτευτεί βελανιδιές 
(Quercus aegilops L.), γκορτσιές (Pyrus amygdaliformis) και πλατάνια 
(Platanus orientalis L.) και κατά τα πρώτα χρόνια των αναδασώσεων 
κυανόφυλλες ακακίες (Acacia cyanophylla), ευκάλυπτοι (Eucalyptus globulus 
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Labill.), παρκινσόνιες (Parcinsonia sp.), αγριοπιπεριές (Schinus molle) και 
γύρω από τη Μονή ακακίες (Robinia pseudacacia) και τσικουδιές (Pistacia 
palestinica). 
 
Στα διάκενα και σε εκτάσεις προσφάτως αναδασωμένες, δημιουργούνται 
πλούσιοι φρυγανότοποι με κυρίαρχα τα είδη: Sarcopoterium spinosum, 
Phlomis fruticosa, Corydothymus capitatus, Cistus salvifolius, Cistus incanus, 
Euphorbia acanthothamnos, Genista acanthoclada, Fumana thymifolia, 
Hypericum empetrifolium, Inula viscosa, Satureja thymbra, Helichrysum sp., 
Calycotome vilosa, Tragopogon sp., Thapsia garganica, Verbascum 
undulatum, Anthyllis hermaniae, Globularia alypum, Thymelaea tartonraira, 
Balotta acetabulosa κλπ. 
 
Τα αγροστώδη που συναντώνται στην περιοχή εντάσσονται στην κατηγορία 
των ειδών των θαμνωδών ψευδοστεππών που προήλθαν από την 
υποβάθμιση της φυσικής δασικής βλάστησης (Brachypodium ramosum, Poa 
bulbosa, Avena sp., Bromus sp. κλπ). Επίσης συναντώνται σημαντικά είδη 
γεωφύτων όπως: Cyclamen graecum, Colchicum sp., Asphodeline lutea, 
Asphodelus fistulosus, Allium roseum, Fritillaria graeca, Lloydia graeca, 
Ornithogallum atticum, Muscari comosum, Asparagus acutifolius, Smilax 
aspera, Crocus sp., Sternbergia lutea, Cephalanthera rubra, Serapias sp., 
διάφορα είδη Ophrys και Orchis κλπ. Παρακάτω παρατίθεται κατάλογος με τα 
φυτικά taxa που έχουν καταγραφεί στην περιοχή: 
 
α/α Γένος Είδος 
1 Anemone coronaria 
2 Anemone pavonina 
3 Anthemis chia 
4 Anthyllis hermaniae 
5 Asparagus acutifolius 
6 Asphodelus microcarpus 
7 Astragalus spruneri 
8 Biscutella didyma 
9 Bitumenia bituminosa 
10 Calendula officinalis 
11 Calycotome villosa 
12 Carlina carymbosa 
13 Ceratonia Siliqua 
14 Cercis siliquastrum 
15 Cirsium chamapeuce 
16 Cistus creticus 
17 Cistus Salvifolius 
18 Cistus montspeliensis 
19 Coridothymus capitatus 
20 Cupressus sempervirens 
21 Erodium cicutarlum 
22 Eryngium campestre 
23 Euphorbia acanthothamnos 
24 Euphorbia characias 
25 Euphorbia helioscopia 
26 Euphorbia peplis 
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27 Fumaria officinalis 
28 Galactites tomentosa 
29 Gallium aparine 
30 Genista acanthoclada 
31 Geranium robertianum 
32 Geranium rotundifolium 
33 Globularia alypum 
34 Hedypnois cretica 
35 Helianthenum salicifolium 
36 Helichrysum stoechas 
37 Hypericum empetrifolium 
38 Hypericum quandrangulum 
39 Hypochoeris achyrophorus 
40 Knautia integrifolia 
41 Lathyrus cicera 
42 Medicago arborea 
43 Mercurialis annua 
44 Muscari comosum 
45 Muscari negletum 
46 Olea europaea ssp. sylvestris 
47 Ononis pubescens 
48 Ophrys lutea 
49 Ophrys scolopax-attica 
50 Ophrys sphegodes-spriuneri 
51 Ornithogalum sp.  
52 Osyris alba 
53 Phagnalon graecum 
54 Phlomis fruticosa 
55 Piptatherum miliaceum 
56 Pistacia lentiscus 
57 Pistacia  terebinthus 
58 Prasium majus 
59 Pyrus amygdaliformis 
60 Quercus coccifera 
61 Quercus Ilex 
62 Quercus pubescens 
63 Reseda alba 
64 Rhamnus lycioides ssp. graecus 
65 Rubia peregrina 
66 Sarcopoterium spinosum 
67 Satureja thymbra 
68 Satureja juliana 
69 Satureja nervosa 
70 Scandix precten-veneris 
71 Silene colorata 
72 Sinapis alba 
73 Sonchus oleraceus 
74 Stipa bromoides 
75 Thapsia garganica 
76 Thymelaea tartonraira 
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77 Thymelaea hirsuta 
78 Tordilium apulum 
79 Tragopogon dubius 
80 Tragopogon purifolius 
81 Tremastelma palaestinum 
82 Trifolium augustifolium 
83 Trifolium stellatum 
84 Vicia sativa 
85 Urginea maritima 
86 Pinus brutia 
87 Pinus  pinea 
88 Pinus  halepensis 
89 Cupressus sempervirens 
90 Aristolochia altissima 
91 Urtica pilulifera 
92 Erodium cicularium 
93 Poa bulbosa 
94 Cynosurus echinatus 
95 Veronica cymbalaria 
96 Arisarum vulgare 
97 Cyclamen graecum 
98 Brachypodium ramosum 
99 Inula candida 
100 Aethionema saxatile 
101 Ephedra fragilis ssp. campylopoda 
102 Sedum altissimum 
103 Plantago lagopus 
104 Valantia hispida 
105 Parietaria officinalis 
106 Ballota acetabulosa 
107 Convolvulus altheoides 
108 Papaver rhoeas 
109 Melilotus indicus 
110 Asphodelus fistulosus 
111 Anagalis arvensis 
112 Sternbergia lutea 
113 Iris attica 
114 Arbutus Unedo 
115 Juniperus Oxycedrus 

 
Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αναγνώριση και περιγραφή των Τύπων 
Οικοτόπων σε Περιοχές Ενδιαφέροντος για τη Διατήρηση της φύσης» του 
ΥΠΕΧΩΔΕ (ΕΠΠΕΡ, Υποπρόγραμμα 3 – Μέτρο 3.3, Νοέμβριος 2001) στην 
περιοχή του Αισθητικού δάσους συναντώνται και χαρτογραφήθηκαν οι 
παρακάτω τύποι οικοτόπων του παραρτήματος Ι της Κοινοτικής Οδηγίας 
92/43 (Natura 2000): 
 
Δάση ελιάς και χαρουπιάς (Κωδ. Natura 2000: 9320, Corine 91: 45.3) 
Απαντά σχεδόν πάντα σε ασβεστολιθικής προέλευσης εδάφη, συχνά άγονα και 
σκελετικά. Το υψόμετρο στο οποίο απαντάται αυτός ο τύπος οικοτόπου ποικίλλει, 
ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν ξεπερνά τα 500-600 μέτρα. Πρακτικά, ο τύπος 
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οικοτόπου αφορά θερμομεσογειακούς θαμνώνες, στους οποίους κυριαρχεί ένα ή 
περισσότερα είδη από τα Ceratonia siliqua, Pistacia lentiscus, Olea europaea. Σπάνια 
οι συστάδες αυτές είναι αμιγείς και συνήθως κυριαρχούνται από δύο ή περισσότερα 
είδη. Η εγγύτητα (λόγω των χαμηλών υψομέτρων) αυτών των σχηματισμών προς τις 
κατοικημένες περιοχές έχει οδηγήσει σε ένα πλήθος ανθρώπινων επιδράσεων 
(βόσκηση, πυρκαγιές, εκχερσώσεις), με αποτέλεσμα οι θαμνώνες αυτοί να 
εμφανίζονται σχεδόν πάντα με έντονα τα σημάδια της υποβάθμισης. Απαντάται 
αποκλειστικά στον θερμομεσογειακό όροφο βλάστησης. Ο βιοκλιματικός όροφος 
μπορεί να είναι ημίξηρος με χειμώνα θερμό ή ήπιο, ύφυγρος με χειμώνα θερμό ή 
υγρός με χειμώνα θερμό. Η ξηρή περίοδος κυμαίνεται από 4-6 μήνες ενώ οι λίγες 
βροχοπτώσεις κατανέμονται στο υπόλοιπο του έτους. Απαντάται κυρίως σε σκληρά 
ασβεστολιθικά πετρώματα. Στην περιοχή απαντάται η φυτοκοινωνία Oleo europaea-
Pistacietum lentisci, μονάδα βλάστησης που είναι και η πιο ευρέως διαδεδομένη 
αφορά πρακτικά όλους τους θερμομεσογειακούς θαμνώνες στους οποίους κυριαρχεί 
πρωτίστως το Pistacia lentiscus και δευτερευόντως είδη όπως η Olea europaea. Οι 
θαμνώνες αυτοί σπανίως ξεπερνούν τα 2 μέτρα ύψος, ενώ πολλές φορές βρίσκονται 
σε υποβαθμισμένη μορφή με την παρουσία πολλών φρυγανικών ειδών. 
 
Φρύγανα με Sarcopoterium spinosum (Κωδ. Natura 2000: 5420, Corine 91: 
33.3) 
Ο τύπος οικοτόπου των φρυγάνων εμφανίζει μια μεγάλη ποικιλία ως προς τη 
χλωριδική σύνθεσή του καθώς και τα περιβάλλοντα που εποικίζει. Έτσι τα εδάφη ενώ 
συνήθως είναι ρηχά, ασβεστολιθικά, υπάρχουν και πολλές άλλες περιπτώσεις (π.χ. 
εδάφη προερχόμενα από φλύσχη, μάργες κλπ.). Οι κλίσεις και οι εκθέσεις ποικίλουν 
πολύ, ενώ τα υψόμετρα παρότι συνήθως είναι μικρά, μπορεί και να φτάσουν τα 1000 
μέτρα. Το κύριο χαρακτηριστικό των φρυγανικών διαπλάσεων είναι η κυριαρχία 
χαμηλών (ύψους μέχρι 1,5 μέτρων), συχνά ακανθώδων, ημισφαιρικών κατά κανόνα 
θάμνων, οι οποίοι σε αντίθεση με τα αείφυλλα πλατύφυλλα είδη, εμφανίζουν 
εποχιακό διμορφισμό, αποβάλλοντας μέρος του φυλλώματος κατά τη θερινή περίοδο. 
Τέτοια είδη είναι τα Sarcopoterium spinosum, Coridothymus capitatus, Genista 
acanthoclada, Anthyllis hermanniae, Euphorbia acanthothamnos, Cistus spp., 
Phlomis fruticosa κλπ. Οι διαπλάσεις αυτού του τύπου οικοτόπου, στερούνται της 
παρουσίας σκληρόφυλλων αείφυλλων θάμνων, ενώ συνήθως υπάρχει αφθονία 
ποωδών ειδών. Απαντάται στον θερμομεσογειακό και μεσο-μεσογειακό όροφο 
βλάστησης. Ο βιοκλιματικός όροφος μπορεί να είναι ημίξηρος με χειμώνα ήπιο, 
ύφυγρος με χειμώνα θερμό ή ήπιο ή υγρός με χειμώνα θερμό, ήπιο ή ψυχρό. Η 
περίοδος ξηρασίας είναι 3-5 μήνες με ελάχιστες έως αρκετές βροχοπτώσεις και 
μηδενικές ως λίγες χιονοπτώσεις.Απαντάται συνήθως σε ασβεστολιθικά πετρώματα 
χωρίς όμως αυτό να αποτελεί κανόνα. Ο τύπος οικοτόπου των φρυγάνων αποτελεί 
έναν μονόστρωμο τύπο θαμνώδους κοινότητας όπου με βάση τα κυρίαρχα είδη έγινε 
δυνατή η διάκριση αρκετών συνταξινομικών μονάδων. Οι μονάδες αυτές ανήκουν σε 
δύο διαφορετικές συνενώσεις (Coridothymion και Cistion), ενώ εξαιτίας των πολλών 
συνταξινομικών προβλημάτων ορισμένες κοινότητες χαρτογραφήθηκαν μόνο σ’ αυτό 
το επίπεδο (της συνένωσης). Οι παραπάνω φρυγανικές διαπλάσεις αποτελούν το 
αποτέλεσμα υποβάθμισης δασικών ή προδασικών μονάδων βλάστησης ή στάδιο 
διαδοχής εγκαταλειμμένων αγρών ή πυρόπληκτων οικοσυστημάτων. Η σύνθεσή τους 
εξαρτάται όχι μόνο από την προέλευσή τους αλλά και από άλλους παράγοντες όπως 
το γεωλογικό υπόστρωμα και τον βιοκλιματικό όροφο. Οι φρυγανικές διαπλάσεις 
εξαιτίας των προσαρμογών που διαθέτουν τα φυτά που τις απαρτίζουν στην έντονη 
ξηρασία, μπορούν να αποτελέσουν το κορυφαίο στάδιο της διαδοχής σε πολύ ξηρά 
και θερμά περιβάλλοντα.  
 
Μεσογειακά δάση πεύκης με ενδημικά μεσογειακά είδη πεύκης 
(περικλειομένων της Pinus mugo και P.leucodermis) (Κωδ. Natura 2000 : 
9540,Corine91:42.8, 42.7) 
Ο τύπος οικοτόπου περιλαμβάνει αφενός μεν τα θερμόφιλα δάση χαλεπίου και 
τραχείας πεύκης, αφετέρου δε τα ψυχρόβια ορεινά δάση ρόμπολου (Pinus 
heldreichii). Είναι προφανές ότι οι οικολογικές συνθήκες στις οποίες απαντούν οι δύο 
αυτές μονάδες βλάστησης διαφέρουν πολύ. Συγκεκριμένα, τα δάση χαλεπίου και 
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τραχείας πεύκης αναπτύσσονται σε αβαθή εδάφη, σπάνια δε σε εδάφη μετρίως βαθιά. 
Ως προς τη σύσταση του εδάφους προτιμούν μέσης σύστασης εδάφη αμμοπηλώδη, 
πηλώδη. Οι κλίσεις κυμαίνονται από μέτριες έως πολύ ισχυρές. Απαντώνται στις 
παράκτιες περιοχές εσωτερικά από τις αμμώδεις παραλίες και στις πλαγιές των 
βουνών μέχρι το υψόμετρο των 1000 μέτρων. Συνήθως ο υπόροφος είναι πυκνός και 
αποτελείται από αείφυλλα πλατύφυλλα της ευ-μεσογειακής ζώνης. Ο υπόροφος 
μπορεί να αποτελείται μόνο από φρυγανικά είδη σε περιπτώσεις υποβαθμισμένων, 
υπερβοσκούμενων συστάδων ή να είναι πρακτικά ανύπαρκτος στην περίπτωση δασών 
που έχουν προέλθει από τεχνητή αναδάσωση. Η φυσική αναγέννηση των δασών 
χαλεπίου και τραχείας πεύκης είναι πολύ δύσκολη. Η αναγέννηση συνήθως γίνεται 
μετά από πυρκαγιά η οποία προκαλεί μαζική φύτρωση των σπερμάτων της υπέργειας 
τράπεζας (σπέρματα προστατευμένα σε κλειστούς κώνους). Τα δάση με ρόμπολο 
(Pinus heldreichii) αναπτύσσονται σε ρηχά εδάφη που συνήθως έχουν προέλθει από 
ασβεστολιθικά πετρώματα. Οι κλίσεις ποικίλλουν αλλά συνήθως είναι ισχυρές. Τα 
υψόμετρα στα οποία καταγράφηκαν ήταν 1500-1900 μέτρα. Οι συστάδες αυτών των 
δασών δεν είναι πολύ πυκνές (συνήθως η φυτοκάλυψη δεν ξεπερνά το 70%) και ο 
υπόροφος είναι αραιός με είδη όπως τα Buxus sempervirens, Vaccinium myrtillus 
κλπ. Το ρόμπολο είναι ένα μακρόβιο είδος, προσαρμοσμένο στις αντίξοες συνθήκες 
των μεγάλων υψομέτρων. Τα δάση χαλεπίου και τραχείας πεύκης εξαπλώνονται στον 
θερμομεσογειακό και μεσο-μεσογειακό όροφο βλάστησης. Ιδιαίτερα για την τραχεία 
πεύκη, στην περιοχή του έργου βρίσκεται εκτός της ζώνης φυσικής εξάπλωσής της 
και οι συστάδες που καταγράφηκαν ήταν τεχνητές και όλες στο μεσο-μεσογειακό 
όροφο βλάστησης. Ο βιοκλιματικός όροφος μπορεί να είναι ημίξηρος με χειμώνα 
ήπιο, ύφυγρος με χειμώνα ήπιο ή υγρός με χειμώνα θερμό ή ήπιο. Σ’ αυτές τις 
περιοχές το ετήσιο ύψος βροχής κυμαίνεται από 400-1100 mm. Οι χιονοπτώσεις είναι 
από ανύπαρκτες ως ελάχιστες. Η περίοδος ξηρασίας είναι παρατεταμένη και μπορεί 
να κυμανθεί από 3-6 μήνες. Πολύ διαφορετικές είναι οι βιοκλιματικές συνθήκες στη 
ζώνη εξάπλωσης των δασών με ρόμπολο. Το ρόμπολο είναι το πλέον ψυχρόβιο 
ελληνικό δέντρο. Εξαπλώνεται στον ορο-μεσογειακό όροφο βλάστησης ενώ ο 
βιοκλιματικός όροφος είναι ο υπέρυγρος. Η ξηρά περίοδος δεν ξεπερνάει τον ένα 
μήνα, ενώ ο χειμώνας είναι παρατεταμένος με πολλές χιονοπτώσεις. Γενικά, το 
βιοκλίμα στη ζώνη εξάπλωσης των δασών με ρόμπολο είναι στα όρια μεταξύ 
μεσογειακού και αξηρικού εύκρατου. Τα δάση χαλεπίου και τραχείας πεύκης 
απαντούν σε μια πληθώρα γεωλογικών υποστρωμάτων, με ιδιαίτερη όμως προτίμηση 
στις μάργες. Τα δάση με ρόμπολο απαντούν συνήθως επί ασβεστολιθικών 
πετρωμάτων, χωρίς να αποκλείονται άλλες περιπτώσεις (οφιόλιθοι, σχιστόλιθοι). 
Αυτός ο τύπος οικοτόπου απαντά σε ολόκληρη την ηπειρωτική και νησιωτική χώρα 
και καταλαμβάνει μεγάλες εκτάσεις. Κοινότητες με χαλέπιο πεύκη διακρίθηκαν στους 
προδασικούς και δασικούς σχηματισμούς της βλάστησης του θερμομεσογειακού και 
μεσογειακού ορόφου βλάστησης. Ο τύπος οικοτόπου χαρακτηρίζεται από την 
παρουσία και κυριαρχία του εκάστοτε φυτικού είδους (Pinus halepensis, Pinus brutia, 
Pinus heldreichii). Τα δάση χαλεπίου (και τραχείας) πεύκης παρότι θεωρητικά δεν 
είναι το κορυφαίο στάδιο της διαδοχής, ωστόσο αποτελούν το τελικό αποτέλεσμα μιας 
πυρογενούς διαδοχής. δάση με ρόμπολο επίσης είναι το κορυφαίο στάδιο της 
διαδοχής, ιδίως στα ιδιαίτερα αντίξοα περιβάλλοντα που απαντούν. 
 
Βραχώδη οικοσυστήματα χωρίς βλάστηση (Κωδ. Νatura 2000: 8250) 
Είναι βραχώδεις καταστάσεις των χερσαίων οικοσυστημάτων στα οποία η βλάστηση 
απουσιάζει. Κύρια απαντώνται σε μεσαία και μεγάλα υψόμετρα. Εμφανίζονται είτε ως 
βραχώδεις, συμπαγείς σχηματισμοί είτε με τη μορφή κατολισθήσεων. Σε αυτά τα 
οικοσυστήματα που οι συνθήκες είναι ισχυρά δυσχερείς δεν είναι δυνατή η 
εγκατάσταση των φυτών. Εδώ δεν δημιουργείται έδαφος ή, όπου έχουμε 
κατολισθήσεις το έδαφος αποπλένεται και μετακινείται. Απαντάται στα μέσα και 
μεγάλα υψόμετρα. Οι σχηματισμοί αυτοί ανήκουν σε ασβεστολιθικούς ή 
σχηματισμούς φλύσχη. 
 
Απόσπασμα του σχετικού δελτίου παρατίθεται στο παράρτημα της μελέτης. 
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2.2.5 Πανίδα 
 
Ειδικά για την περιοχή του Αισθητικού δάσους δεν υπάρχουν διαθέσιμα 
στοιχεία για την πανίδα. Η ευρύτερη περιοχή λόγω της ποικιλίας βιοτόπων 
που παρουσιάζει, είναι σημαντική για την ορνιθοπανίδα και ιδιαίτερα για τα 
μικρότερα είδη πουλιών (π.χ. στρουθιόμορφα). Όλα τα στοιχεία που 
παρουσιάζονται παρακάτω προέρχονται από τον Χατζηρβασάνη 
(αδημοσίευτα). 
 
Κατάλογος πουλιών από: Handrinos & Akriotis (1997). 
Ελληνικά ονόματα από: Mullarney et al. (2007). 
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1.  Pernis apivorus (Ευρωπαϊκός) Σφηκιάρης μΦ3/Μ2 II LC LC II Ι M 
2.  Circaetus gallicus Φιδαετός μΦ2/Μ2/Χ4 II LC NT II Ι B 
3.  Circus aeruginosus Καλαμόκιρκος ε+μΦ3/Χ1/Μ1 II LC VU  Ι  
4.  Circus cyaneus Χειμωνόκιρκος Χ2/Μ2 II LC NE II Ι W 
5.  Circus macrourus Στεπόκιρκος Μ3 II NT DD II Ι P 
6.  Circus pygargus Λιβαδόκιρκος μΦ4/Μ2 II LC CR II Ι P 
7.  Accipiter gentilis  Διπλοσάινο εΦ3 II LC NE   W 
8.  Accipiter nisus Ξεφτέρι εΦ2/Χ2/Μ2 II LC NE   R 
9.  Buteo buteo (Κοινή) Γερακίνα εΦ2/Χ1/Μ1 II LC NE   W 
10.  Buteo rufinus Αετογερακίνα ε+μΦ3/Μ3 II LC VU II Ι B 
11.  Falco tinnunculus Βραχοκιρκίνεζο εΦ1/Μ2 II LC NE II  B 
12.  Falco peregrinus Πετρίτης εΦ2/Χ2 II LC LC II Ι B 
13.  Alectoris chukar Νησιώτικη Πέρδικα εΦ2 III LC NE   B 
14.  Coturnix coturnix (Κοινό) Ορτύκι ε+μΦ2/Μ2 III LC NE II ΙΙ P 
15.  Gallinago gallinago (Κοινό) Μπεκατσίνι Χ2/Μ2 III LC NE  ΙΙ P 
16.  Larus cacchinans Ασημόγλαρος (του Νότου) εΦ1  LC NE   P 
17.  Columba livia Ήμερο Περιστέρι εΦ1  - -    
18.  Streptopelia decaocto Δεκοχτούρα εΦ1 III LC NE   R 
19.  Streptopelia turtur Τρυγόνι μΦ3/Μ2 III LC NE  ΙΙ P 
20.  Cuculus canorus (Ευρωπαϊκός) Κούκος μΦ3/Μ2 III LC NE   P 
21.  Tyto alba Τυτώ εΦ2 II LC NE   R 
22.  Otus scops Γκιώνης ε+μΦ1/Μ2/Χ3 II LC NE   R 
23.  Athene noctua Κουκουβάγια εΦ1 II LC NE   R 
24.  Strix aluco (Κοινός) Χουχουριστής εΦ2 II LC NE   R 
25.  Caprimulgus europaeus (Ευρωπαϊκό) Γιδοβύζι μΦ2/Μ3 II LC LC  Ι B 
26.  Apus apus (Κοινή) Σταχτάρα μΦ1/Μ1 III LC NE   B 
27.  Apus pallidus Ωχροσταχτάρα μΦ2 II LC NE   B 
28.  Tachymarptis (Αpus) melba Βουνοσταχτάρα μΦ2/Μ2 II LC NE   P 
29.  Merops apiaster (Ευρωπαϊκός) Μελισσοφάγος μΦ3/Μ2 II LC NE II  P 
30.  Upupa epops Τσαλαπετεινός εΦ2/Μ2 II LC NE   B 
31.  Psittacula krameri Πράσινος Παπαγάλος (εΦ4)  LC NE   R 
32.  Jynx torquilla Στραβολαίμης ε+μΦ3/Χ3/Μ2 II LC NE   P 
33.  Calandrella brachydactyla Μικρογαλιάντρα μΦ2/Μ2 II LC NE  Ι  
34.  Galerida cristata Κατσουλιέρης εΦ1 III LC NE   R 
35.  Lullula arborea Δεντροσταρήθρα εΦ2/Χ2 III LC LC  Ι W 
36.  Alauda arvensis Σταρήθρα εΦ3/Χ1 III LC NT  ΙΙ  
37.  Hirundo rustica Σταυλοχελίδονο μΦ1/Μ1 II LC NE   B 
38.  Hirundo daurica Μιλτοχελίδονο μΦ2 II LC NE   P 
39.  Delichon urbicum Σπιτοχελίδονο μΦ1/Μ1 II LC NE   B 
40.  Anthus trivialis Δεντροκελάδα μΦ3/Μ1 II LC NE   P 
41.  Anthus pratensis Λιβαδοκελάδα Χ1 II LC NE   W 
42.  Motacilla cinerea Σταχτοσουσουράδα εΦ3/Χ2 II LC NE   W 
43.  Motacilla alba Λευκοσουσουράδα εΦ2/Χ1/Μ2 II LC NE   W 
44.  Troglodytes troglodytes Τρυποφράχτης εΦ2/Χ2 II LC NE   R 
45.  Prunella modularis (Κοινός) Θαμνοψάλτης εΦ3/Χ2 II LC NE   W 
46.  Erithacus rubecula Κοκκινολαίμης εΦ2/Χ1 II LC NE II  W 
47.  Luscinia megarhynchos (Κοινό) Αηδόνι μΦ1/Μ2 II LC NE II  P 
48.  Phoenicurus ochruros Καρβουνιάρης εΦ2/Χ1 II LC NE   W 
49.  Phoenicurus phoenicurus (Κοινός) Φοινίκουρος μΦ3/Μ2 II LC NE II   
50.  Saxicola rubetra Καστανολαίμης εΦ3/Μ1 II LC NE II  P 
51.  Saxicola torquatus Μαυρολαίμης εΦ2/Χ2 II LC NE II  R 
52.  Oenanthe oenanthe Σταχτοπετρόκλης μΦ2/Μ1 II LC NE   P 
53.  Oenanthe hispanica Ασπροκωλίνα μΦ2/Μ2 II LC NE II  B 
54.  Monticola saxatilis Πυρροκότσυφας μΦ2/Μ3 II LC NE II  P 
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55.  Μonticola solitarius Γαλαζοκότσυφας εΦ2 II LC NE II  R 
56.  Turdus merula (Κοινός) Κότσυφας εΦ1/Χ1 III LC NE II ΙΙ R 
57.  Turdus pilaris Κεδρότσιχλα εΦ4/Χ3 III LC NE II ΙΙ W 
58.  Turdus philomelos (Κοινή) Τσίχλα εΦ3/Χ1 III LC NE II ΙΙ W 
59.  Turdus viscivorus Γερακότσιχλα εΦ2 III LC NE II ΙΙ W 
60.  Hippolais pallida Ωχροστριτσίδα μΦ1/Μ2 II LC NE II  B 
61.  Hippolais olivetorum Λιοστριτσίδα μΦ3 II LC NT II Ι  
62.  Hippolais icterina Κιτρινοστριτσίδα Μ2 II LC NE    
63.  Sylvia cantillans Κοκκινοτσιροβάκος μΦ2/Μ2 II LC NE II  B 
64.  Sylvia melanocephala Μαυροτσιροβάκος εΦ1 II LC NE II  R 
65.  Sylvia rueppelli Αιγαιοτσιροβάκος μΦ3/Μ3 II LC NT II Ι B 
66.  Sylvia hortensis Μελωδοτσιροβάκος μΦ3/Μ3 II LC NE II  P 
67.  Sylvia nisoria Γερακοτσιροβάκος μΦ4/Μ3 II LC NT II Ι  
68.  Sylvia curruca Βουνοτσιροβάκος μΦ3/Μ2 II LC NE   P 
69.  Sylvia communis Θαμνοτσιροβάκος μΦ2/Μ2 II LC NE II  P 
70.  Sylvia borin Κηποτσιροβάκος μΦ4/Μ1 II LC NE II   
71.  Sylvia atricapilla Μαυροσκούφης εΦ3/Χ1/Μ1 II LC NE II  W 
72.  Phylloscopus borealis Χιονοφυλλοσκόπος Τ  LC NE    
73.  Phylloscopus bonelli Βουνοφυλλοσκόπος μΦ3/Μ3 II LC NE II  P 
74.  Phylloscopus sibilatrix Δασοφυλλοσκόπος μΦ4/Μ2 II LC NE II  P 
75.  Phylloscopus collybita Δεντροφυλλοσκόπος εΦ3/Χ1/Μ2 II LC NE   W 
76.  Phylloscopus trochilus Θαμνοφυλλοσκόπος Μ1 II LC NE   P 
77.  Regulus regulus Χρυσοβασιλίσκος εΦ3/Χ2 II LC NE II  W 
78.  Regulus ignicapilla Πυρροβασιλίσκος εΦ2/Χ1 II LC NE II  W 
79.  Muscicapa striata Σταχτομυγοχάφτης μΦ2/Μ1 II LC NE II  B 
80.  Ficedula semitorquata Δρυομυγοχάφτης μΦ3/Μ3 II NT DD II Ι P 
81.  Ficedula albicollis Κρικομυγοχάφτης Μ2 II LC NE II Ι P 
82.  Ficedula hypoleuca Μαυρομυγοχάφτης Μ2 II LC NE II  P 
83.  Parus lugubris  Κλειδωνάς εΦ2 II LC NE   R 
84.  Parus ater Ελατοπαπαδίτσα εΦ2 II LC NE   W 
85.  Parus caeruleus Γαλαζοπαπαδίτσα εΦ1 II LC NE    
86.  Parus major Καλόγερος εΦ1 II LC NE   R 
87.  Sitta neumayer (Δυτικός) Βραχοτσοπανάκος εΦ2 II LC NE   R 
88.  Certhia brachydactyla Καμποδενδροβάτης εΦ2/Χ1 II LC NE   R 
89.  Oriolus oriolus (Ευρωπαϊκός) Συκοφάγος μΦ3/Μ2 III LC NE   P 
90.  Lanius collurio Αετομάχος μΦ2/Μ1 III LC NE  Ι P 
91.  Lanius minor Σταχτοκεφαλάς μΦ3/Μ3 III LC NT  Ι  
92.  Lanius excubitor Διπλοκεφαλάς Χ3 III LC DD    
93.  Lanius senator Κοκκινοκεφαλάς μΦ2/Μ2 III LC NE   B 
94.  Lanius nubicus Παρδαλοκεφαλάς μΦ3 III LC NT    
95.  Garrulus glandarius (Ευρωπαϊκή) Κίσσα εΦ2  LC NE   R 
96.  Pica pica Καρακάξα εΦ1  LC NE   R 
97.  Corvus corone cornix Κουρούνα εΦ1  LC NE   P 
98.  Corvus corax (Κοινός) Κόρακας εΦ3 III LC NE    
99.  Sturnus vulgaris (Ευρωπαϊκό) Ψαρόνι εΦ3/Χ1  LC NE   W 
100.  Passer domesticus Σπιτοσπουργίτης εΦ1  LC NE   R 
101.  Fringilla coelebs (Κοινός) Σπίνος εΦ1/Χ1 III LC NE   W 
102.  Serinus serinus Σκαρθάκι εΦ1/Χ2 II LC NE   R 
103.  Carduelis chloris Φλώρος εΦ1/Χ2 II LC NE   R 
104.  Carduelis carduelis Καρδερίνα εΦ1/Χ2 II LC NE   R 
105.  Carduelis spinus Λούγαρο εΦ4 II LC NE   W 
106.  Carduelis cannabina Φανέτο εΦ2/Χ2 II LC NE   W 
107.  Loxia curvirostra (Κοινός) Σταυρομύτης εΦ3/Χ2 II LC NE   W 
108.  Carpodacus erythrinus (Κοινή) Ροδόσπιζα μΦ4/Μ4  LC NE   P 
109.  Coccothraustes 

coccothraustes 
Κοκκοθραύστης εΦ3/Χ2 II LC NE   W 

110.  Emberiza cirlus Σιρλοτσίχλονο εΦ2 II LC NE   R 
111.  Emberiza cia Βουνοτσίχλονο εΦ2 II LC NE   W 
112.  Emberiza hortulana Βλαχοτσίχλονο μΦ2/Μ2  LC LC  Ι  
113.  Emberiza caesia Φρυγανοτσίχλονο μΦ2 II LC LC  Ι B 
114.  Emberiza melanocephala Αμπελουργός μΦ2 II LC NE   P 
 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑ 

Παρουσία: (R) Resident – Μόνιμος κάτοικος,  
(B) Breeding – Αναπαράγεται,  
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(W) Wintering – Διαχειμάζει, 
(P) Passage – Περαστικό κατά τη μετανάστευση. 
Καθεστώς στην Ελλάδα: (εΦ) Φωλιάζει – Μόνιμος κάτοικος (επιδημητικό),  
(μΦ) Φωλιάζει – Μεταναστευτικό που εγκαταλείπει την Ελλάδα το χειμώνα, 
(ε+μΦ) Φωλιάζει – Εν μέρει μόνιμος κάτοικος και εν μέρει μεταναστευτικό, 
(Χ) Χειμερινός επισκέπτης, (Μ) Περαστικό κατά τη μετανάστευση,  
(Τα) Τυχαίος επισκέπτης, (1) Πολυάριθμο ή/και ευρύτατα διαδεδομένο, (2) 
Συνηθισμένο και αρκετά διαδεδομένο ή τοπικά πολυάριθμο, (3) Ασυνήθιστο 
ή/και μόνο τοπικά εμφανιζόμενο, (4) Σπάνιο ή/και εμφανιζόμενο μόνο πολύ 
τοπικά (Mullarney et al. 2007). 
Σύμβαση Βέρνης: (II) Αυστηρά προστατευόμενο (III) Προστατευόμενο είδος. 
ΙUCN (2009): (EX) Εκλιπόντα – Extinct, (EW) Εκλιπόντα στο φυσικό τους 
περιβάλλον – Extinct in the Wild, (RE) Τοπικά εκλιπόντα – Regionaly Extinct, 
(CR) Κρισίμως κινδυνεύοντα – Critically Endangered, (EN) Κινδυνεύοντα - 
Endangered, (VU) Τρωτά - Vulnerable, (NT) Σχεδόν απειλούμενα – Near 
Threatened, (LR/nt) Χαμηλού κινδύνου και σχεδόν απειλούμενα,  (LR/lc) 
Χαμηλού κινδύνου και μειωμένου ενδιαφέροντος, (LC) Μειωμένου 
ενδιαφέροντος – Least Concern, (DD) Ανεπαρκώς γνωστά – Data Deficient 
(Hilton-Taylor 2000, IUCN 2001, www.iucnredlist.org version 2009.1). 
Κόκκινο Βιβλίο: (EX) Εκλιπόντα – Extinct, (EW) Εκλιπόντα στο φυσικό τους 
περιβάλλον – Extinct in the Wild, (RE) Τοπικά εκλιπόντα – Regionaly Extinct, 
(CR) Κρισίμως κινδυνεύοντα – Critically Endangered, (EN) Κινδυνεύοντα - 
Endangered, (VU) Τρωτά - Vulnerable, (NT) Σχεδόν απειλούμενα – Near 
Threatened, (LC) Μειωμένου ενδιαφέροντος – Least Concern, (DD) 
Ανεπαρκώς γνωστά – Data Deficient, (NE) Μη αξιολογηθέντα – Not 
Evaluated (Λεγάκις & Μαραγκού 2009). 
Σύμβαση Βόννης (ισχύει μόνο για τα πουλιά): (ΙΙ) Είδος που θα ωφεληθεί 
από διεθνή συνεργασία για προστασία και διαχείριση. 
Οδηγία 79/409/ΕΟΚ (τροποποιημένη από την Οδηγία 91/244/ΕΕ, ισχύει μόνο 
για τα πουλιά): (Ι) Είδος που για το ενδιαίτημά του προβλέπονται ειδικά 
μέτρα διατήρησης, (ΙΙ) Θηρεύσιμο. 
 
Σχόλια: 

• Πράσινο = παρατηρήσεις Β. Χατζηρβασάνης 2004-2014 
• Κίτρινο   = παρατηρήσεις Β. Χατζηρβασάνης 2001-2004 
• Χωρίς χρώμα = μεταναστευτικά είδη που μάλλον περνούν αλλά δεν 

έχουν παρατηρηθεί 
• Το καθεστώς πολλών ειδών σύμφωνα με το IUCN ενδέχεται να έχει 

αλλάξει 
• Κίρκοι Circus spp, έχουν παρατηρηθεί σε λιβαδικούς οικότοπους, π.χ. 

Κακόρεμα 
• Τέσσερα είδη νυχτόβιων αρπακτικών έχουν μόνιμη παρουσία στον 

Υμηττό 
• Κίσσα και Καρακάξα εγκαταστάθηκαν το 2005-2006, πιθανόν μετά από 

προηγούμενη εξαφάνιση 
 
Αμφίβια – Ερπετά  (στον Υμηττό) 
 
ΑΜΦΙΒΙΑ 
Α/α Επιστημονικό όνομα Ελληνικό όνομα 92/43 Bern IUCN K.B. 67/81 Ταξιν

ομική 
σειρά 

1.  Bufo bufo Μπράσκα, Βούζα  III LC LC + 006 
2.  Pseudepidalea viridis Πρασινόφρυνος IV II LC LC + 007 

http://www.iucnredlist.org/


 Μελέτη Διαχείρισης (Ιδιωτικού) Αισθητικού δάσους Καισαριανής, Υμηττού (ΠΔ 91/74)    
                                                                                                          για την δεκαετία 2021-2030 

28 
 

ΕΡΠΕΤΑ 
Α/α Επιστημονικό όνομα Ελληνικό όνομα 92/43 Bern IUCN K.B. 67/81 Ταξιν

ομική 
σειρά 

1.  Eurotestudo hermanni Μεσογειακή Χελώνα ΙΙ-IV II LR/nt VU + 007 
2.  Testudo marginata Κρασπεδοχελώνα ΙΙ-IV II LR/lc LC + 009 
3.  Cyrtopodion kotschyi Κυρτοδάκτυλος, Σαμιαμίδι IV II LC LC + 010- 
4.  Hemidactylus turcicus Μολυντήρι  III LC LC + 011 
5.  Ablepharus kitaibelii Αβλέφαρος IV II LC LC  020- 
6.  Chalcides ocellatus Λιακόνι IV III LC LC + 021 
7.  Lacerta trilineata Τρανόσαυρα IV III LC LC + 031 
8.  Podarcis erhardii Σιλιβούτι IV III LC LC + 034 
9.  Podarcis muralis Τοιχόσαυρα IV II LC LC + 037 
10.  Typhlops vermicularis Τυφλίνος, Ανήλιαστος  III LC LC  040- 
11.  Eryx jaculus Ερημόφιδο, Ερυξ IV III LC LC  041 
12.  Dolichophis caspius Αστραπόφιδο IV III LC LC  042 
13.  Hierophis gemonensis Δεντρογαλιά  III LC LC + 044 
14.  Platyceps najadum Σαΐτα IV III LC LC + 046 
15.  Zamenis situlus Σπιτόφιδο ΙΙ-IV II LC LC + 051 
16.  Elaphe quatuorlineata Λαφιάτης ΙΙ-IV II NT LC + 052 
17.  Malpolon monspessulanus Σαπίτης, Μαυρόφιδο  III LC LC + 053 
18.  Telescopus fallax Αγιόφιδο IV III LC LC + 056 
19.  Vipera ammodytes Οχιά IV II LC LC  057 
 
 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑ 
 
Οδηγία 92/43/ΕΕ: (II) Είδη που επιβάλλουν τον καθορισμό ζωνών 
διατήρησης, (IV) Είδη που απαιτούν αυστηρή προστασία, (V) Είδη που η 
εκμετάλλευσή τους μπορεί να ρυθμίζεται με διαχειριστικά μέτρα. 
Σύμβαση Βέρνης: (II) Αυστηρά προστατευόμενα, (III) Προστατευόμενα. 
ΙUCN (2009): (EX) Εκλιπόντα – Extinct, (EW) Εκλιπόντα στο φυσικό τους 
περιβάλλον – Extinct in the Wild, (RE) Τοπικά εκλιπόντα – Regionaly Extinct, 
(CR) Κρισίμως κινδυνεύοντα – Critically Endangered, (EN) Κινδυνεύοντα - 
Endangered, (VU) Τρωτά - Vulnerable, (NT) Σχεδόν απειλούμενα – Near 
Threatened, (LR/nt) Χαμηλού κινδύνου και σχεδόν απειλούμενα,  (LR/lc) 
Χαμηλού κινδύνου και μειωμένου ενδιαφέροντος, (LC) Μειωμένου 
ενδιαφέροντος – Least Concern, (DD) Ανεπαρκώς γνωστά – Data Deficient 
(Hilton-Taylor 2000, IUCN 2001, www.iucnredlist.org version 2009.1). 
Κόκκινο Βιβλίο: (EX) Εκλιπόντα – Extinct, (EW) Εκλιπόντα στο φυσικό τους 
περιβάλλον – Extinct in the Wild, (RE) Τοπικά εκλιπόντα – Regionaly Extinct, 
(CR) Κρισίμως κινδυνεύοντα – Critically Endangered, (EN) Κινδυνεύοντα - 
Endangered, (VU) Τρωτά - Vulnerable, (NT) Σχεδόν απειλούμενα – Near 
Threatened, (LC) Μειωμένου ενδιαφέροντος – Least Concern, (DD) 
Ανεπαρκώς γνωστά – Data Deficient, (NE) Μη αξιολογηθέντα – Not 
Evaluated (Λεγάκις & Μαραγκού 2009). 
Π.Δ. 67/81: (+) Προστατευόμενα.  
 
ΣΧΟΛΙΑ: 
Πράσινο = Β. Χατζηρβασάνης, αδημοσίευτες παρατηρήσεις 
Χωρίς χρώμα = πιθανόν παρόντα, με βάση το ενδιαίτημα και την περιοχή 
εξάπλωσης. Το καθεστώς κάποιων ειδών σύμφωνα με το IUCN ενδέχεται να 
έχει αλλάξει. Κατάλογος ειδών από: Valakos et al. (2008). 
 
Στην περιοχή του Αισθητικού δάσους έχουν παρατηρηθεί τα θηλαστικά: 
ασβός (Meles meles), νυφίτσα (Mustela nivalis), κουνάβι (Martes foina), 
αλεπού (Vulpes vulpes), λαγός (Lepus europaeus), σκαντζόχοιρος (Erinaceus 
europeus)  

http://www.iucnredlist.org/
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Στον Υμηττό και στην περιοχή μελέτης υπάρχουν αρκετά είδη νυχτερίδων, 
τρία εκ των οποίων προστατεύονται (Pipistrellus pipistrellus, Rhinolophus 
blasii, Rhinolophus hipposideros - ορισμένα είδη, όπως οι ρινόλοφοι, ζουν 
στα σπήλαια).  
 
 
2.2.6 Εχθροί και κίνδυνοι του δάσους 

2.2.6.1 Πυρκαγιές 
 
• Κίνδυνος πυρκαγιάς 
Η βλάστηση του Αισθητικού δάσους συγκροτείται κυρίως από πεύκα και 
κυπαρίσσια που ανήκουν στη θερμομεσογειακή διάπλαση της Ανατολικής 
Μεσογείου που είναι χαρακτηριστικά εύφλεκτη. Το κλίμα της περιοχής είναι 
μεσογειακό με κύριο χαρακτηριστικό το ξηρό και θερμό καλοκαίρι (με μακρά 
ξηρή περίοδο) και τον ήπιο και βροχερό χειμώνα.  Συνεπώς λόγω αυτών των 
παραγόντων είναι μεγάλος ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Για να ξεσπάσει μια δασική 
πυρκαγιά πρέπει να συντρέξουν τρεις παράγοντες ταυτόχρονα. Να υπάρχει 
καύσιμη ύλη, πηγή θερμότητας και οξυγόνο. Μελετώντας τα στοιχεία για τις 
αιτίες πρόκλησης δασικών πυρκαγιών στη χώρα μας διαπιστώνεται ότι το 
35% των πυρκαγιών οφείλεται σε αμέλεια (κακός υπολογισμός στις καύσεις 
για καθαρισμούς, βραχυκυκλώματα γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού 
ρεύματος, ανεξέλεγκτοι χώροι καύσης απορριμμάτων, παραλείψεις η λάθη 
εκδρομέων κλπ), τo  20% περίπου οφείλεται σε κακόβουλες ενέργειες και το 
υπόλοιπο 45% που καταγράφεται σε άγνωστα αίτια κατανέμεται αναλόγως 
ανάμεσα στην αμέλεια και την πρόθεση. Συνεπώς, εφόσον το μεγαλύτερο 
ποσοστό των πυρκαγιών οφείλεται σε αμέλεια, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη 
έμφαση στην ενημέρωση και κινητοποίηση των πολιτών για τον κίνδυνο 
πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια.  
 
• Φυτοοικολογία – πυροοικολογία 
Με βάση το κλίμα της περιοχής, καθορίζεται το καλοκαίρι ως η κύρια εποχή 
κατά την οποία εκδηλώνεται ο μεγαλύτερος αριθμός πυρκαγιών. Το 
ανάγλυφο της περιοχής (δηλ. το υψόμετρο, ο προσανατολισμός και η κλίση 
των πλαγιών και η μορφολογία της) διαμορφώνουν τις βιοκλιματικές και 
τοποκλιματικές συνθήκες της και κατά συνέπεια καθορίζουν και τις 
μικρομετεωρολογικές και μικροκλιματικές συνθήκες σε αυτή. Η βλάστηση, 
όταν εξετάζεται από την οπτική των δασικών πυρκαγιών, θεωρείται ως η 
δασική καύσιμη ύλη. Κάθε τμήμα των φυτών (ζωντανό ή νεκρό), με 
οποιοδήποτε μέγεθος ή σχήμα, που απαντάται από την επιφάνεια του 
εδάφους μέχρι την κόμη των δένδρων, μπορεί να θεωρηθεί ως καύσιμο2.  
 
• Διαστάσεις κινδύνου  πυρκαγιάς3  

                                                           
2 Με βάση την κατακόρυφη κατανομή  τους, τα δασικά καύσιμα ταξινομούνται σε τρία στρώματα: τα 
εδαφικά, τα επιφανειακά και τα εναέρια καύσιμα. Οι κύριες μετεωρολογικές παράμετροι που σχετίζονται 
με τον κίνδυνο έναρξης πυρκαγιάς είναι η θερμοκρασία και η υγρασία αέρος, η βροχή και η ένταση του 
ανέμου, καθώς επιδρούν κυρίως στην κατάσταση των δασικών καυσίμων. Για τον προσδιορισμό  της 
επίδρασης, που έχουν οι μετεωρολογικές αυτές παράμετροι στις δασικές πυρκαγιές, εφαρμόζονται δείκτες 
και συστήματα κινδύνου.  
3 Σύμφωνα με το Glossary of Wildland Fire Terminology του National Wildfire Coordinating Group των 
ΗΠΑ (2008) ως Κίνδυνος Δασικής Πυρκαγιάς ορίζεται το συνδυασμένο αποτέλεσμα της επίδρασης 
σταθερών (π.χ. κλίμα, ανάγλυφο, δασικά καύσιμα) και μεταβλητών παραγόντων (π.χ. μετεωρολογικές 
παράμετροι, υγρασία δασικών καυσίμων), οι οποίοι καθορίζουν την έναρξη, εξάπλωση, δυσκολία ελέγχου 
της φωτιάς και τις απώλειες που προξενεί. 
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Σχετικά με τον κίνδυνο πυρκαγιάς όπως προκύπτει από την αναγνώριση της 
βλάστησης θεωρούμενης ως καύσιμης ύλης (Ξανθόπουλος, 2014), η 
μεγαλύτερη έκταση στην περιοχή του Αισθητικού δάσους κυριαρχείται από 
ανώροφο και υπάρχουν αρκετές εκτάσεις όπου στον υπόροφο κάτω από 
πεύκα υπάρχουν χόρτα. Ο συνδυασμός της παρεδάφιας καύσιμης ύλης με τις 
κόμες των δένδρων έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει δύσκολες συνθήκες 
πυρκαγιάς. Η καύσιμη ύλη στο έδαφος είναι αρκετή ώστε καιγόμενη να 
δημιουργήσει συνθήκες ανάφλεξης κόμης.  
Ειδικότερα σύμφωνα με τον Ξανθόπουλο: 
o Στις περιοχές όπου ο ανώροφος είναι πυκνός, υπό συνθήκες υψηλού 
κινδύνου μία πυρκαγιά εισερχόμενη με κεκτημένη ταχύτητα μπορεί να 
εξαπλωθεί σαν ενεργή πυρκαγιά κόμης με φλόγες που θα ξεπερνούν τα 20-
30 m. Η ισχυρή γενικά κλίση του εδάφους αυξάνει περαιτέρω τη δυνατότητα 
μιας πυρκαγιάς να γίνει πυρκαγιά κόμης. Αυτό συνεπάγεται εξαιρετική 
δυσκολία αντιμετώπισης του μετώπου της πυρκαγιάς από πυροσβεστικά 
οχήματα ιδίως εάν δεν υπάρχει ισχυρή υποστήριξη εναέριων μέσων. Υπό 
ήπιες σχετικά συνθήκες η πυρκαγιά μπορεί να είναι αντιμετωπίσιμη εφόσον οι 
φλόγες δεν φθάνουν ως τη βάση της κόμης.  
o Στα σημεία όπου ο ανώροφος είναι αραιότερος και στον υπόροφο 
επικρατούν χόρτα και λίγα φρύγανα υπό αντίξοες συνθήκες και πάλι η 
εξάπλωση της επιφανειακής πυρκαγιάς προβλέπεται ιδιαίτερα γρήγορη. Σε 
κάθε περίπτωση τα καιόμενα πεύκα δημιουργούν «καύτρες» που μπορούν να 
μεταδοθούν σε αρκετή απόσταση από το μέτωπο (φαινόμενο κηλίδωσης). 
Ακόμα και στις περιπτώσεις με βλάστηση υψηλών θάμνων με ή χωρίς 
ανώροφο (περιπτώσεις αναδασωμένων εκτάσεων με θαμνώδη και δενδρώδη 
βλάστηση που φθάνει τα 3m) η αναμενόμενη συμπεριφορά της φωτιάς 
μπορεί να ξεπεράσει κατά πολύ τις δυνατότητες αντιμετώπισης του μετώπου 
από επίγειες δασοπυροσβεστικές δυνάμεις.  
o Οσον αφορά τη βλάστηση φρυγάνων εκεί όπου δεν υπάρχει ανώροφος 
μία πυρκαγιά μπορεί να αντιμετωπισθεί από καλά οργανωμένες επίγειες 
δυνάμεις ωστρόσο επισημαίνεται ότι η ανομοιογένεια της βλάστησης μπορεί 
να δώσει ακόμη μεγαλύτερο μήκος και η ταχύτητα εξάπλωσης να είναι πολύ 
μεγάλη. Για αυτούς τους λόγους εξάλλου τα φρύγανα θεωρούνται γενικότερα 
ως επικίνδυνη καύσιμη ύλη.  
o Τέλος εκεί όπου υπάρχει ανώροφος και μάλιστα με τα χαμηλότερα 
κλαδιά της κόμης να είναι αρκετά χαμηλά αναμένεται λαμπάδιασμα δένδρων 
ακόμη και εκεί όπου η τοπογραφία είναι ομαλή (πολύ μικρή κλίση εδάφους).  
o Η βλάστηση χόρτων στον υπόροφο υψηλών πεύκων με αποκλάδωση 
μέχρι τα 3m προβλέπεται να δώσει αντιμετωπίσιμες φλόγες γιατί δεν 
προβλέπεται λαμπάδιασμα μεμονωμένων δένδρων για κλίση εδάφους 
μικρότερη του 40% εάν όμως αυτό συμβεί δεν θα απέχει πολύ από το να 
εξελιχθεί σε ενεργή πυρκαγιά κόμης.  
o Αντίθετα στον Ιστορικό ελαιώνα ακόμα κι αν το λαμπάδιασμα είναι 
ευκολότερο η αντιμετώπιση πυρκαγιάς από επίγειες δυνάμεις είναι δυνατή και 
η πιθανότητα για εξάπλωση ενεργούς πυρκαγιάς κόμης είναι μηδαμινή.  
o Στα σημεία όπου η βλάστηση στον υπόροφο είναι πολύ λίγη και 
υπάρχει κυρίως βελονοτάπητας των πεύκων οι φλόγες από την επιφανειακή 
πυρκαγιά προβλέπονται σχετικά μικρές και αντιμετωπίσιμες (σε κλίση 100% 
το μήκος φλόγας θα φθάσει το 1,5 m). Όμως, εφόσον υπάρχει μεγάλη κλίση 
(>100%), έστω και αν τα χαμηλότερα κλαδιά της κόμης είναι αρκετά υψηλά 
(3 m) είναι δυνατή η μετάβαση της πυρκαγιάς στην κόμη. Μία περιοχή όπου 
ισχύουν τα παραπάνω είναι εκείνη της Καλοπούλας όπου η πιθανότητα 
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έναυσης της κόμης σε συνδυασμό με την τοπογραφία (στενό φαράγγι όπου 
μπορεί να δημιουργηθεί το φαινόμενο της καμινάδας) αποτελούν στοιχεία 
που πρέπει να ληφθούν υπόψη. 
 
• Ιστορικό πυρκαγιών στο Αισθητικό δάσος 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΘΕΣΗ 
ΚΑΕΙΣΑ 
ΕΚΤΑΣΗ 

3.11.1969 μεσημέρι Αυχένας Καλόγερου 30 στρ 

16.7.1973 μεσημέρι Κουταλάδες 1000 στρ 

1983 μεσημέρι Καλοπούλα 30 στρ 

18.7.1988 15.30΄ Καλοπούλα 700 στρ 

4.6.1990 12.50΄ Καλόγερος 70 στρ 

3.9.1994 14.15΄ Γέφυρα Κατεχάκη 2 στρ 

16.6.2000 11.50΄ Παλιά χωματερή 2 στρ 

3.6.2005 15.10 Λεωφόρος Κατεχάκη 1 στρ 

16.7.2007 14.50΄ Κουταλάδες 250 στρ 

7.8.2007 10.32΄ Δρόμος ανόδου 12 τμ 

8.8.2007 11.32΄ Νεκροταφείο Καισαριανής 50 τμ 

18.10.2007 14.20΄ Δρόμος ανόδου 1 τμ 

18.3.2010 14.40΄ Περίφραξη φυτωρίου 2 τμ 

20.9.2010 απόγευμα Αγ.Ιωάννης 30 τμ 

22.7.2011 17.45΄ Ρέμα Κουταλά 30 τμ 

7.9.2011 11.00΄ Όρια ρέματος Πανεπιστημιούπολης 20 τμ 

19.6.2014 20.30΄ Κατεχάκη–διασταύρωση Καισαριανής 60 τμ 

20.5.2015 20.00 Περιφερειακός χωματόδρομος  1 δέντρο 

22.5.2015 13.40 Πυροφυλάκειο ΦΕ 2 (Κυλλού Πήρα)  

22.6.2016 13.30 
Κάδος απορριμμάτων και ξερά χόρτα 
Στο Χ.Α. Αγ. Γεωργίου Κουταλά 

10 τμ 

10.7.2016 19.00 Χ.Α. Κουταλά   

22.7.2016 16.50 Σταθμός μεταφόρτωσης - Κακόρεμα χόρτα 

24.7.2016 18.40 Βλητικός Σταθμός χόρτα 

28.8.2016 16.35 Πλησίον Κτιρίου Εθελοντών Κουταλά χόρτα 
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Μεγάλη έκταση δάσους του νότιου Υμηττού κάηκε από την πυρκαγιά της 
17/7/2015 που ξεκίνησε από τον Καρέα (προκλήθηκε από αμέλεια 
μελισσοκόμων) και έφθασε στην περιοχή της Αργυρούπολης και Τερψιθέας 
Γλυφάδας. Οι εκτός περιοχής του Αισθητικού δάσους φωτιές έχουν ξεσπάσει 
κυρίως στην Πανεπιστημιούπολη (σχεδόν κάθε χρόνο υπάρχουν 
περιστατικά), λιγότερες στην Κατεχάκη στο τμήμα που διέρχεται από τον 
Βύρωνα (στα ξερόχορτα των ρείθρων που τώρα καθαρίζονται επιμελώς) και 
κάποιες στην περιοχή Χολαργού – Παπάγου - Αττικής οδού (3-4 περιστατικά 
τα τελευταία χρόνια). Η πλέον πρόσφατη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε με 
σφοδρό νότιο άνεμο στον Καρέα στις 26/9/2020 απείλησε το Αισθητικό 
δάσος φθάνοντας κοντά στο Στρατόπεδο Σακέτα. 

2.2.6.2  Έντομα - μύκητες 
 
Η προστασία του δάσους από φυσικούς κινδύνους γίνεται με ευθύνη της 
Φιλοδασικής που επισημαίνει, παρακολουθεί και αντιμετωπίζει κατά 
περίπτωση τυχόν προβλήματα από προσβολές εντόμων, από παρατεταμένη 
ξηρασία κλπ. Τα «δασικά» έντομα που μπορούν να προξενήσουν ζημίες στο 
δάσος είναι κυρίως φλοιοφάγα και ξυλοφάγα έντομα που προσβάλλουν τα 
ηλικιωμένα, αδύναμα, άρρωστα και τα υπολοιπόμενα σε αύξηση δένδρα 
(δευτερογενής προσβολή).  Σε κανονικές συνθήκες στο δάσος ο αριθμός των 
εντόμων είναι ελεγχόμενος, δηλαδή υπάρχει ισορροπία μεταξύ του αριθμού 
των βλαπτικών εντόμων και των εχθρών τους (αρπακτικά έντομα, παράσιτα, 
πουλιά κ.ά.). Η ισορροπία αυτή είναι δυναμική και πολλές φορές 
μεταβάλλεται4 με αποτέλεσμα ο πληθυσμός των εντόμων να αυξάνει και να 
έχουμε προσβολές ακόμα και υγιών ατόμων.  
 
Ειδική περίπτωση αποτελούν: 
o Η κάμπια των πεύκων ή πιτυοκάμπη του είδους Thaumetopea 
pityocampa είναι ένας από τους σημαντικότερους εχθρούς του πεύκου. Το 
προνυμφικό στάδιο του εντόμου καταναλώνει μεγάλο μέρος της φυλλικής 
επιφάνειας με αποτέλεσμα να περιορίζει την ανάπτυξη των νεαρών δέντρων 
ενώ εκτεταμένες (επιδημικές) προσβολές για συνεχόμενα έτη μπορούν να 
οδηγήσουν και στην ξήρανση νεαρών αλλά και μεγάλων σε ηλικία πεύκων. 
Επιπλέον η παρουσία του εντόμου προκαλεί σοβαρές αλλεργικές διαταραχές 
στον άνθρωπο (έντονο κνησμό, αναπνευστικές διαταραχές), κυρίως στα 
παιδιά, κάτι που καθιστά την καταπολέμησή του ιδιαίτερα σημαντική (οι 
κάμπιες, όταν νιώθουν πως απειλούνται, εκτοξεύουν στον αέρα μικροσκοπικά 
τριχίδια τα οποία περιέχουν τοξίνη που προκαλεί αλλεργικές αντιδράσεις). 
Ηδη από το 1996 έχει τεθεί σε εφαρμογή πρόγραμμα καταπολέμησης της 
πευκοκάμπιας με βιολογικούς ψεκασμούς από το εδάφος με εφαρμογή 
βιολογικού εντομοκτόνου με Bacillus thurigiensis, σε διάφορες θέσεις του 
δάσους όπου παρατηρείται εκτεταμένη προσβολή δεδομένου ότι η Κοινοτική 
νομοθεσία έχει από ετών απαγορεύσει τους τακτικά διενεργούμενους 
αεροψεκασμούς. Οι ψεκασμοί γίνονται με ειδικό νεφελοψεκαστή ειδικής 
τεχνολογίας (διασπά τη σταγόνα του νερού σε 100.000 σταγονίδια), από 

                                                           
4 Αιτίες της αύξησης των εντόμων είναι κυρίως η αυξημένη ποσότητα τροφής (ύπαρξη αρκετών 
εξασθενημένων ατόμων), οι κλιματικές συνθήκες (κυρίως οι ήπιες συνθήκες του χειμώνα), η 
έλλειψη φυσικών εχθρών και ο τύπος του δασικού οικοσυστήματος (π.χ. δάση προερχόμενα 
από αναδασώσεις είναι περισσότερο ευάλωτα σε προσβολές εντόμων και ασθένειες). 
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εκπαιδευμένο προσωπικό της Φιλοδασικής και κατά το διάστημα της 
διενέργειάς τους, τοποθετούνται ειδικές ενημερωτικές πινακίδες για τους 
επισκέπτες του δάσους. Εκτιμάται ότι στο βραχύ διάστημα κατά το οποίο η 
κάμπια διανύει το 2ο προς το 3ο στάδιο, την εποχή που υπάρχουν στα 
δένδρα οι νεαρές προνύμφες, με ευνοικές συνθήκες, οι ψεκασμοί μπορούν 
να καλύψουν έκταση 3000 στρεμμάτων περίπου. 
o Η βαμβακάδα είναι το όνομα και το σύμπτωμα της προσβολής από το  
έντομο Marchalina hellenica που τρέφεται από τους χυμούς των ηθμωδών 
σωλήνων του πεύκου, τους οποίους μπορεί να καταστρέψει με το μεγάλο 
ρύγχος που διαθέτει. Το πεύκο μπορεί να πάθει καχεξία, με επακόλουθο τη 
μερική ή και την ολική ξήρανσή του εάν δεν ληφθούν μέτρα. Η βέλτιστη 
δυνατή χρονική στιγμή επέμβασης είναι όταν οι προνύμφες είναι σε έρπουσα 
κατάσταση (Μάιος- Ιούνιος) οπότε και μπορούν να διενεργηθούν ψεκασμοί ή 
να γίνει μηχανική καταπολέμηση με την τοποθέτηση «κολάρων» με ισχυρή 
κόλλα γύρω από τους κορμούς των πεύκων.  
 
2.2.6.3 Άλλοι κίνδυνοι 
 
Οι ανεμορριψίες και οι χιονοθλασίες και εν γένει χιονορριψίες αποτελούν ένα 
από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει συχνά το δάσος. Οι σπασμένες 
κορυφές, τα  πεσμένα και ξεριζωμένα άτομα καθώς και τα σπασμένα κλαδιά 
δημιουργούν μια μεγάλη ποσότητα ξερής βιομάζας μέσα στο δάσος και 
λειτουργικά προβλήματα εν γένει όταν οι πτώσεις είναι σε δρόμους και 
μονοπάτια. Για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων οι προγραμματισμένες 
αραιώσεις γίνονται βαθμιαία (ιδίως στις πιο νεαρές συστάδες και λόχμες) 
ώστε να ισχυροποιούνται τα δένδρα σιγά-σιγά έναντι του ανέμου και του 
χιονιού. Η διατήρηση ισχυρών κρασπεδικών ατόμων συμβάλει επιπλέον στην 
προφύλαξη της συστάδας εσωτερικά. 
 
Ακόμη τα δέντρα ενίοτε υφίστανται και άλλου είδους μηχανικές ζημιές και 
φθορές από διερχόμενα αυτοκίνητα, από βανδαλισμούς κλπ. Η αποκατάσταση 
των μηχανικών ζημιών στη βλάστηση γίνεται κατά περίπτωση από το 
προσωπικό της Φιλοδασικής, μετά από σχετική γραπτή ενημέρωση του 
Δασαρχείου Πεντέλης. 
 
Σημαντικός είναι ο κίνδυνος της υποβάθμισης του δάσους με την 
παρατηρούμενη αύξηση του αριθμού των επισκεπτών και του είδους των 
ασκουμένων δραστηριοτήτων. Ολόκληρη η περιοχή του Αιαθητικού δάσους 
και ιδίως η περιοχή που περιβάλλει τη Μονή Καισαριανής, δέχεται πλήθος 
επισκεπτών καθημερινά και ιδίως τα Σαββατοκύριακα, λόγω των ιδιαιτέρως 
ελκυστικών χαρακτηριστικών της: ήπιο ανάγλυφο, επιμελημένες φυτεύσεις, 
τοπία ιδαίτερης αισθητικής, παρουσία μνημείων, διαθεσιμότητα κατάλληλων 
ανοικτών χώρων, καθαριότητα, εξαιρετική θέα, έλλειψη «αντίπαλων» 
περιοχών (ο νότιος Υμηττός, η πιο κοντινή περιοχή της Πάρνηθας, η  
Πεντέλη, είναι περιοχές καμένες και καθόλου ελκυστικές στον επισκέπτη). Οι 
δραστηριότητες των επισκεπτών, ιδίως οι οργανωμένες, έχουν συχνά 
δυσμενείς επιπτώσεις στο φυσικό χώρο και στις υποδομές, και κατά κανόνα 
είναι οχλούσες και για άλλους επισκέπτες.  
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• Βοτανικός Κήπος Φιλοδασικής. Ο Κήπος ιδρύθηκε το 1964 σε μια μικρή 
μισγάγγεια στα ΝΑ της Μονής Καισαριανής και συγκέντρωσε αρχικά 200 
διαφορετικά είδη φυτών από τη Νότια και την Κεντρική Ελλάδα, τα νησιά 
του Αιγαίου και την Κρήτη. Αργότερα πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες 
εργασίες υποδομής όπως διαμόρφωση μονοπατιών, κατασκευή τοιχίων 
αντιστήριξης και θέσεων φύτευσης, υποδομές ποτίσματος κ.ά. με έμφαση 
στη συνύπαρξη της πλούσιας αυτοφυούς χλωρίδας της περιοχής με τις 
τεκμηριωμένες βοτανικές συλλογές. Με την ριζική αναδιάρθρωση του 
Κήπου δόθηκε η δυνατότητα πλέον σε ομάδες με ειδικά ενδιαφέροντα να 
τον επισκεφθούν. Σε συνεργασία με επιστήμονες με εξειδίκευση στη 
Συστηματική Βοτανική έχει ολοκληρωθεί η αναγνώριση των ειδών που 
είχαν ήδη φυτευτεί και έχει οργανωθεί η διαδικασία τεκμηρίωσης των 
φυτικών συλλογών. Ο Κήπος παρουσιάζει αντιπροσωπευτική χλωρίδα των 
μεσογειακών οικοσυστημάτων με πλούσιες συλλογές από φρύγανα, 
μεσογειακή μακκία και ποικιλία πλατύφυλλων και κωνοφόρων δένδρων. Σε 
ορισμένα σημεία, όπου το έδαφος μοιάζει άγονο, φυτρώνουν μεταξύ 
άλλων φυτά πολυετή, μονοετή, βολβώδη και χασμόφυτα. Σε σημεία όπου 
το έδαφος είναι πιο πλούσιο και υγρό όπως εκείνες πλάι στο ρυάκι που 
διασχίζει τον κήπο, αναπτύσσονται είδη από βορειότερες περιοχές και στις 
τρεις τεχνητές λιμνούλες έχουν φυτευτεί πολλά υδροχαρή φυτά.  
 
Ο σκοπός της ίδρυσης του Βοτανικού Κήπου είναι τριπλός: διατήρηση 
φυτικών ειδών σπάνιων και απειλούμενων με εξαφάνιση, εκπαίδευση του 
κοινού και κυρίως των νέων και ευχαρίστηση των επισκεπτών από την 
ομορφιά του Κήπου. Η διατήρηση είναι σήμερα ο βασικός στόχος των 
περισσότερων βοτανικών κήπων. Επιπλέον προωθείται και η πολύ 
σημαντική συνεισφορά του Κήπου και του φυτωρίου στην «εκπαίδευση» 
του κοινού στα θέματα αναγνώρισης και κατανόησης της χλώριδας 
(σημασία και αξία των φυτών) και στην αφύπνιση της φιλοπεριβαλλοντικής 
συνείδησης. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό σκοπό αποτελεί και η 
ευχαρίστηση που προέρχεται από έναν περίπατο στον κήπο και την απλή ή 
προσεκτική παρατήρηση της πλούσιας και πολυποίκιλης χλωρίδας του. 
Αυτή η φαινομενικά άκοπη απόλαυση συμβάλλει στην καλύτερη 
κατανόηση της φύσης και της σημασίας της για τον άνθρωπο. 
 
Ο Βοτανικός Κήπος της Φιλοδασικής είναι μέλος της Botanic Garden 
Conservation International (BGCI), του μεγαλύτερου φορέα προστασίας 
της χλωρίδας στον Κόσμο με μέλη σε 180 χώρες, και ιδρυτικό μέλος του 
Δικτύου Ελληνικών Βοτανικών Κήπων, εθνικού φορέα που 
δραστηριοποιείται από το 2007 και του οποίου ολοκληρώνεται και η τυπική 
θεσμοθέτηση μέσα στο 2020. 
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Από το ενημερωτικό φυλλάδιο του Βοτανικού Κήπου της Φιλοδασικής 
 
 

• Φυτώριο Βοτανικού Κήπου Φιλοδασικής. 
Ο χώρος εμβαδού 600 τ.μ. περίπου του παλιού φυτωρίου «Μώρου» (από το 
όνομα του προπολεμικού Δασονόμου της περιοχής) στον οποίο 
αναπτύσσονταν κυρίως χαρουπιές, μετατράπηκε σε φυτώριο βασικών φυτών 
του Βοτανικού Κήπου στο πλαίσιο της διατήρησης των φυτογενετικών 
πόρων. Η δομή του φυτωρίου επιτρέπει τη χρήση του ως «εκπαιδευτικού 
βοτανικού πάρκου» που απευθύνεται σε μαθητές και στο γενικό κοινό. Στο 
χώρο αυτό έχουν διαμορφωθεί παρτέρια σε τρία επίπεδα όπου έχουν 
φυτευτεί τα επιλεγμένα είδη φυτών που αντιπροσωπεύουν τέσσερεις κύριες 
ομάδες: είναι φυτά αρωματικά, φαρμακευτικά, αρτυματικά και βαφικά. 
Επιπλέον έχουν φυτευτεί και ορισμένα χαρακτηριστικά καλλωπιστικά φυτά 
για να ενισχύσουν την εικόνα ενός όμορφου κήπου κυρίως για το ευρύ κοινό. 
Η φύτευση έγινε σε μικρές ενότητες των 5-6 ομοειδών φυτών και η 
τοποθέτησή τους έγινε χωρίς κανονικότητα ώστε να κινητοποιεί τον 
επισκέπτη να εντάξει τα φυτά στις παραπάνω ομάδες και να μην του 
παρουσιάζονται με τον κλασικό ομαδοποιημένο θεματικό τρόπο των 
περισσότερων βοτανικών κήπων.  
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Μονοπάτια 
Στην περιοχή του Αισθητικού Δάσους υπάρχει εκτεταμένο δίκτυο μονοπατιών 
(συνολικού μήκους 9 χλμ. περίπου) κανονικού και τοπικά μεγαλύτερου 
πλάτους (από 0.8 – 2,0 μ.) που παρέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε 
διάφορα σημεία του, διάσχισης και κυκλοφορίας στην περιοχή (κλειστοί 
βρόγχοι) και διέλευσης προς άλλες κατευθύνσεις.  
 
Ειδική περίπτωση μονοπατιών αποτελούν:  
α) το «βοτανικό μονοπάτι» που οδηγεί από το κέντρο του Ιστορικού Ελαιώνα 
στην περιοχή της Ανάληψης και από εκεί στην Καλοπούλα και στο οποίο 
έχουν τοποθετηθεί πινακίδες με τα ονόματα των δέντρων και θάμνων που 
έχου φυτευτεί κατά μήκος του.  

Σχεδιάγραμμα στο οποίο περιλαμβάνεται 
το βοτανικό μονοπάτι 

πινακίδες φυτών 
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β) τα μονοπάτια ορεινής ποδηλασίας που διαμορφώθηκαν με τη συνεργασία 
των μελών του Πολιτιστικού Σωματείου «Ελληνική Ενωση Ορεινής 
Ποδηλασίας – ΕΟΠΠ» και σηματοδοτήθηκαν ειδικά δεδομένου ότι 
απευθύνονται μόνο σε ποδηλάτες.  

Σήμανση ποδηλατικού μονοπατιού 

Κυκλοφορία - στάθμευση 
Η λεωφόρος Κατεχάκη είναι αυτοκινητόδρομος, μεγάλης και ταχείας 
κυκλοφορίας. Ο κεντρικός ασφαλτοστρωμένος δρόμος στο συνδετήριο με 
την Κατεχάκη τμήμα του έχει μεγάλη κυκλοφοριακή φόρτιση όλο το 24ωρο 
που επιβαρύνθηκε επιπλέον μετά την απόδοση στην κυκλοφορία της 
Περιφερειακής Υμηττού, ενώ στο τμήμα που διέρχεται από την περιοχή 
Καλοπούλας και παρέχει διαμπερή κίνηση για τις περιοχές Παπάγου-
Αγ.Παρασκευής, εξυπηρετεί τους επισκέπτες, τους διερχόμενους για τις 
εγκαταστάσεις της κορυφής και δέχεται ενίοτε μεγάλη φόρτιση (μεγάλες 
αργίες κλπ).  
Στην περιοχή υπάρχουν διαμορφωμένοι χώροι στάθμευσης για μικρό αριθμό 
οχημάτων, πλησίον της Μονής Καισαριανής, στην Καλοπούλα, στην είσοδο 
του περιφερειακού δασικού δρόμου στον αυχένα Καλοπούλας, και στην 
είσοδο του χώρου αναψυχής Αγ. Γεωργίου Κουταλά. Επίσης κεντρικός 
δρόμος ανόδου προς τη Μονή Καισαριανής λόγω του μεγάλου πλάτους του 
στο τμήμα από τη γέφυρα Κατεχάκη ως τη διαστάυρωση των τμημάτων 
ανόδου και καθόδου χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης. 

2.3.3 Αρχαιολογικοί - Ιστορικοί - Πολιτιστικοί χώροι 

Ο αρχαιολογικός χώρος της Μονής Καισαριανής (το συγκρότημα των κτιρίων 
με το προαύλιο) καταλαμβάνει έκταση 2,5 στρεμμάτων, φιλοξενεί το 
σημαντικό βυζαντινό μνημείο του 11ου αιώνα (προέχον βυζαντινό μνημείο, 
ΒΔ 19.4.1921, ΦΕΚ 68/26.4.1921), και εποπτεύεται από το Υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού. Υπάγεται στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής 
Αττικής. Το μνημείο είναι επισκέψιμο καθημερινά (πλην Τρίτης) και σε αυτό 
υπηρετεί προσωπικό φύλαξης. Εκκλησιαστικά υπάγεται στη Μητρόπολη 
Καισαριανής. 
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Στον λόφο των Ταξιαρχών («Κοιμητήριο Αγίων Πατέρων»), στα νότια της 
Μονής υπάρχει η ερειπωμένη εκκλησία του Αγ.Μάρκου (Φραγκομονάστηρο), 
ίχνη παλαιάς βασιλικής και ο ναός των Ταξιαρχών, μνημεία που εποπτεύονται 
επίσης από το ΥΠΠΟΑ. Εκτιμάται ότι στο ίδιο σημείο υπήρχε αρχαίος ναός με 
τις πέτρες του οποίου χτίστηκε πρωτοχριστιανική βασιλική, πάνω στα ερείπια 
της οποίας χτίστηκαν οι νεώτεροι ναοί. 

Στα νότια της περιοχής βρίσκεται το μικρό μοναστήρι του Αγ.Γεωργίου 
Κουταλά του 15ου αιώνα που σήμερα αποτελεί μετόχι της Ιεράς Μονής 
Πετράκη και λειτουργεί ως γυναικεία Μονή. Στα δυτικά (απέναντι από το 
νεκροταφείο Καισαριανής) βρίσκεται το μοναστήρι του Αγ.Ιωάννη του 
Προδρόμου με ναϊδριο του 16ου αιώνα που λειτουργεί ως γυναικεία Μονή. 
Τέλος σε μικρή απόσταση από τη Μονή Καισαριανής υπάρχει το αγίασμα της 
Ανάληψης, αχρονολόγητο κτίσμα λαϊκής λατρείας. 

Η ευρύτερη περιοχή έχει περιληφθεί στον «Αρχαιολογικό Χώρο αρχαίων 
λατομείων δυτικής πλευράς Υμηττού (Δήμος Βύρωνα) και περιοχής Ι.Μ. 
Καισαριανής» με την με αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/44570/1842 της 
11.5.2010 (ΦΕΚ 194/ΑΑΠ/19.5.2010 «Προσωρινή οριοθέτηση, αρχαιο-
λογικών χώρων, ενόψει πρότασης του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου 
Αθήνας για την τροποποίηση, του από 31−8−1978 ισχύοντος Π.Δ. 
προστασίας του Υμηττού (Φ.Ε.Κ. 544/Δ/1978) Ν. Αττικής».  

Η απόφαση στην παρ. 9 αναφέρει: «Αρχαιολογικός Χώρος αρχαίων 
λατομείων δυτικής πλευράς Υμηττού (Δήμος Βύρωνα) και περιοχής Ι.Μ. 
Καισαριανής ο οποίος οριοθετείται από την πολυγωνική, γραμμή, που 
διέρχεται από τα σημεία 1,2,3,4,5,6,7,..,112, 113,114,115 και 1, όπως αυτή, 
σημειώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:20.000 που συνοδεύει 
την παρούσα απόφαση. Στον υπόψη αρχαιολογικό χώρο περιλαμβάνονται οι 
ακόλουθες αρχαιότητες: αρχαία λατομεία αρχαϊκών − κλασικών χρόνων και 
ελληνιστικών − ρωμαϊκών χρόνων. Σε συνδυασμό με τα λατομεία έχουν 
εντοπιστεί «δρακόσπιτα» και κατάλοιπα αρχαίου δρόμου καθώς και αρχαίο 
οχυρωμένο στρατόπεδο. Στην περιοχή της Ιεράς Μονής τοποθετούνται 
αρχαίος ναός της Δήμητρας και η γνωστή, από αρχαίους συγγραφείς πηγή 
Κυλλού Πήρα. Στον χώρο έχουν εντοπιστεί ευρήματα νεολιθικής περιόδου, 
κατάλοιπα γεωμετρικού ναού, δύο επιτύμβιες λήκυθοι του 4ου αι. π.Χ. και 
τρεις τάφοι ρωμαϊκών χρόνων. Στην ευρύτερη περιοχή της Καισαριανής, στα 
ΒΔ της Ιεράς Μονής σε ύψωμα 375,1μ. διαπιστώθηκε η ύπαρξη αρχαίων 
ογκολίθων, διακοσμημένων μαρμάρων και τείχους μήκους 300μ. Στις 
εκκλησίες Αγ. Μάρκου και Ταξιαρχών αναφέρεται η χρήση αρχαίου 
οικοδομικού υλικού. Στην ίδια περιοχή αναφέρεται η επιγραφή, ΟΡΟΣ και 
τέλος το σπήλαιο του «Τσέλιγκα», ΒΑ της Μονής Καισαριανής πάνω από την 
πηγή Γαλοπούλα ή Καλοπούλα, με χρήση από τα προϊστορικά χρόνια έως την 
Τουρκοκρατία. Η Μονή Ταξιαρχών (Αστεριού), κηρυγμένο μνημείο 
μεταβυζαντινών χρόνων (Β.Δ. 19−4−1921, ΦΕΚ 68/26−4−1921) που 
βρίσκεται ΒΑ της Μονής Καισαριανής. Το Καθολικό ανήκει στον τύπο των 
τετρακιόνιων εγγεγραμμένων σταυροειδών με οκταγωνικό τρούλο και φέρει 
τοιχογραφίες του 16ου αι. Ο Πύργος Κούλα, μεταβυζαντινών χρόνων, δυτικά 
της Μονής Ταξιαρχών (Αστερίου). Η Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου: το 
συγκρότημα της Μονής, που ανάγεται στην δεκαετία του 1950 έχει κτισθεί 
πέριξ του ναού του Αγίου Ιωάννου, θολοσκεπη βασιλική, του 16ου αι, η 
οποία σώζει τοιχογραφίες του 1572, χαράγματα του 1545 και 1687, καθώς 
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και εντοιχισμένη επιγραφή του 12°° αι. Είναι μετόχι της Μονής Πετράκη. Ο 
Ναός των Ασωμάτων Ταξιαρχών, μεταβυζαντινών χρόνων, ο Ναός Αγίου 
Μάρκου (Φραγκομονάστηρο) και ερείπια παλαιοχριστιανικής βασιλικής και 
ναού βυζαντινών χρόνων. Βρίσκονται δυτικά της Μονής Καισαριανής, στο 
λόφο του κοιμητηρίου των Πατέρων. Η Μονή Καισαριανής, κηρυγμένη ως 
προέχον βυζαντινό μνημείο (Β.Δ.19/4/1921,ΦΕΚ68/26/4/1921):το Καθολικό 
ανάγεται στα τέλη του 11ου αι. και ανήκει στον τύπο των εγγεγραμμένων 
τετρακιόνιων σταυροειδών με τρούλλο. Τον 11° αι. χρονολογείται και ο 
λουτρώνας. Οι τοιχογραφίες του ναού τοποθετούνται περί το 1700 και αυτές 
του νάρθηκα το 1682 (από το ζωγράφο Ιωάννη, Ύπατο εκ Πελοποννήσου). 
Το μοναστηριακό συγκρότημα σώζει περίβολο, τράπεζα και εστία και 
εκτεταμένη πτέρυγα κελλιών. Ο Ναός Ανάληψης−Αγίασμα, μεταβυζαντινών 
χρόνων. Βρίσκεται ΝΑ της Μονής Καισαριανής. Η Μονή, Αγ. Γεωργίου 
Κουταλά, μεταβυζαντινών χρόνων. Σώζεται το μοναστηριακό συγκρότημα, 
περίβολος, κελλιά και καθολικό. Το καθολικό είναι μονόκλιτος ναός με 
τρούλλο και μεταγενέστερο νάρθηκα. Σώζεται ζωγραφικός διάκοσμος που 
ανάγεται στον 16° αι. Η Μονή, Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Καρέα, κηρυγμένο 
μνημείο μεταβυζαντινών χρόνων (Β.Δ. 19/4/1921, ΦΕΚ68/Α/26/4/1921): το 
Καθολικό ανήκει στον τύπο των εγγεγραμμένων τετρακιόνιων σταυροειδών 
ναών με τρούλο. Στο δάπεδο του ναού βρίσκεται επιτάφια πλάκα 
παλαιοχριστιανικών χρόνων της διακόνισσας Νικαγόρης. Λείψανα 
τοιχογραφιών στην Πρόθεση, ανάγονται στην Παλαιολόγεια περίοδο». 

Ολόκληρη η περιοχή που περιβάλλει τα μνημεία, τα φυτώρια και τον 
Βοτανικό Κήπο της Φιλοδασικής, τον Ιστορικό Ελαιώνα και την ευρύτερη 
περιοχή συνολικής έκτασης 180 στρεμμάτων περίπου, έχει χαρακτηριστεί από 
την Ε.Ε. ως «Ιστορικός Κήπος της Ευρώπης» και έχει βραβευτεί το 1993 μαζί 
με τρείς άλλους Ελληνικούς Κήπους στο πλαίσιο του θεσμού Conservation of 
European Architectural Heritage. Το σχέδιο της Φιλοδασικής κέρδισε μιά 
τιμητική θέση ανάμεσα σε 58 Ευρωπαικούς Κήπους που προκρίθηκαν σε 
σύνολο 660 υποψηφιοτήτων (92/C-261/10 Project 93/GR/45). 

Το οδικό δίκτυο κατά κατηγορία καθώς και οι διάφοροι ιστορικοί κλπ χώροι 
φαίνονται στον γενικό χωροταξικό χάρτη. 
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3. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

3.1  ΦΥΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΤΑΣΕΙΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Οι αναδασωτικές επεμβάσεις στο σύνολο του Αισθητικού δάσους σε 
συνδυασμό με τις πυρκαγιές που έχουν κατά καιρούς κάψει μικρές ή 
μεγαλύτερες εκτάσεις και στη συνέχεια αναδασώθηκαν και πάλι, είχαν ως 
αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός μωσαικού βλάστησης, που μπορεί να 
διακριθεί στις εξής ενότητες («σταθμικούς τύπους»5):  
• Ενότητες στις οποίες μείγνυται η τραχεία πεύκη με συγκόμωση >40% με

το κυπαρίσσι και υπάρχει διάσπαρτη παρουσία πλατυφύλλων ειδών
(κουτσουπιά, χαρουπιά, πουρνάρι, αγριελιά και σπανιότερα χνοώδης
δρυς) ή κυριαρχεί αμιγώς η τραχεία πεύκη με ίδια ποσοστά συγκόμωσης.
Τις ενότητες αυτές διασπούν μόνο ορισμένοι άξονες ρυάκων και δρόμων
όπου έχουν φυτευτεί κυπαρίσσια.

• Ενότητες όπου κυριαρχεί η τραχεία πεύκη με συγκόμωση <40%, σε
βραχώδεις θέσεις μαζί με πουρνάρι και αγριελιά και ενότητες σχετικά
πρόσφατα αναδασωμένες, που εμφανίζουν μείξη ειδών σε αναλογία που
προσδίδει εικόνα ποικιλίας στο τοπίο και που λόγω της μικρής
εδαφοκάλυψης (παρόμοια ποσοστά συγκόμωσης) επιτρέπουν την
ανάπτυξη τάπητα φρυγάνων ιδιαίτερα πλούσιου σε σχιστολιθικό
υπόβαθρο.

• Ανοικτοί θαμνώνες σε βραχώδεις θέσεις (σε μέσο υψόμετρο).
• Ενότητες με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, σε περιορισμένη συνήθως έκταση,

όπως ο «Ιστορικός» λεγόμενος ελαιώνας, ο όμορος κυπαρισσώνας που
εντοπίζονται στα Δ της Μονής Καισαριανής, οι ευκάλυπτοι κυρίως στα
νότια του νεκροταφείου Καισαριανής και στο ρέμα Κουταλά, η
παραρεμμάτια βλάστηση, ο μικρό ελαιώνας στα Δ του Μοναστηριού του
Αγ. Γεωργίου Κουταλά κ.α.

Η βλάστηση στην περιοχή του Αισθητικού δάσους (φυσική ή τεχνητά 
δημιουργημένη) συναποτελείται από τις παραπάνω ενότητες που το μωσαικό 
τους προσδίδει μιά ιδιαίτερη φυσιογνωμία στην περιοχή, αντικατοπτρίζοντας 
παράλληλα  και την ποικιλία των αντιστοίχων βιοτόπων. Το μωσαικό της 
βλάστησης καθιστά την περιοχή ξεχωριστή από τις γειτονικές της και 
περισσότερο προσιτή σε χειρισμούς της βλάστησης με σκοπό, εκτός από την 
οικολογική προσφορά, και την «αισθητική» ανάδειξη του χώρου.  

Η ποικιλία αυτή, που είναι αποτέλεσμα των χειρισμών της Φιλοδασικής, κάτω 
από κανονικές συνθήκες θα εξακολουθήσει να υπάρχει και να αναδεικνύεται 
αποτελώντας άξονα διαχείρισης για την εξασφάλιση του δασικού 
οικοσυστήματος και την ανάδειξη αισθητικών αξιών. Ωστόσο επειδή τα βασικά 
χαρακτηριστικά του Αισθητικού δάσους είναι ότι αποτελεί αποτέλεσμα 
αναδασώσεων (είναι τεχνητό οικοσύστημα), έχει (βασική) χαμηλή ποιότητα 
τόπου6 (κλάση V) και χαρακτηρίζεται από ακανονιστία με τη διενέργεια 

5 Ως σταθμικός τύπος θεωρείται μία χωρική μονάδα με ιδιαίτερα εδαφοκλιματικά και βλαστητικά 
χαρακτηριστικά.  
6 Η ποιότητα τόπου μιας θέσης, αντιπροσωπεύει συνήθως την δυνατότητά της να φιλοξενεί και να 
αναπτύσσει υψηλή και θαλερή βλάστηση. Η ποιότητα τόπου σχεδόν αντιστοιχεί στον οικότοπο, που 
αποτελεί την συνισταμένη του εδάφους, του κλίματος και της δίαιτας των νερών. Με βάση τα παραπάνω, 
καλή ποιότητα εδάφους έχουμε στις θέσεις με υψηλή βλάστηση φυτών, με παρουσία απαιτητικών ειδών 
και με πολύ καλή ανάπτυξη. Η ποιότητα τόπου χειροτερεύει όταν α) οι κλίσεις είναι μεγάλες και 
ξεπερνούν το 60%, β) οι εκθέσεις είναι νότιες, νοτιοδυτικές ή νοτιοανατολικές, γ) το βάθος του εδάφους 
είναι μικρό (κάτω των 30 εκ.) και το ποσοστό εμφάνισης επιφανειακών βράχων είναι μεγάλο, δ) η 
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απαραίτητων αποκλαδώσεων, καθαρισμών και εξυγειαντικών επεμβάσεων θα 
γίνει προσπάθεια να διατηρηθεί ένα σχετικά σταθερό ενδοδασογενές 
περιβάλλον παρά την προβλεπόμενη προσωρινή αλλαγή των συνθηκών 
φωτισμού κυρίως στις αμιγείς ενότητες. Η αλλαγή αυτή αναμένεται να 
ευνοήσει τα λιγώτερο ανεπτυγμένα άτομα και να βελτιώσει τη γενικότερη 
εικόνα του δάσους ώστε να εξασφαλιστεί σταθερότητα στην εξέλιξη των 
συστάδων με την «αριστοποίηση» της συγκόμωσης. Η κατεύθυνση αυτή είναι 
επιβεβλημένη για να περιοριστεί όσο γίνεται ο ανταγωνισμός σε σχέση με το 
υδατικό δυναμικό δεδομένης της προβλεπόμενης αύξησης της μέσης 
θερμοκρασίας του αέρα και τη μείωσης των κατακρημνισμάτων.  
 
Φαίνεται ότι στις επιφάνειες των μικρής συγκόμωσης παλαιών αναδασώσεων, 
ο αριθμός των δένδρων στο εκτάριο είναι σχετικά μικρός (400 δένδρα) ενώ 
στις νεώτερες αναδασώσεις ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος από τον 
θεωρούμενο ως κανονικό. Παρατηρείται δηλαδή ένας αριθμός 1800 δένδρων 
που σταδιακά θα μειωθεί με τις αραιώσεις ώστε οι συστάδες σε ηλικία 80 ετών 
περίπου να φθάνουν κατά μ.ο. τα 800 άτομα ανά εκτάριο. Ακόμα πρέπει να 
σημειωθεί ότι όταν οι αναδασωμένες πρόσφατα επιφάνειες θα αποκτήσουν 
περισσότερο κλειστή μορφή θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα για να μην 
«κλείσουν» κάποιοι ανοικτοί ή σε διάκενα, σημαντικοί για την βιοποικιλότητα 
(και κυρίως για την ορνιθοπανίδα) φρυγανότοποι. 
 
Για την κατά χώρο και χρόνο οργάνωση των εργασιών που αφορούν τις 
επεμβάσεις στη βλάστηση, η έκταση του δάσους διαιρέθηκε σε πέντε (5) 
τμήματα και κάθε τμήμα σε μικρότερα υποτμήματα. Τα υποτμήματα ως οι 
μικρότερες διαχειριστικές μονάδες του δάσους έχουν όσο το δυνατόν ενιαίο 
βλαστητικό χαρακτήρα και αποτελούν αντικείμενο γενικώς ενιαίων χειρισμών. 
Η διαίρεση του δάσους ακολούθησε φυσικές οριογραμμές (την τοπογραφική 
διαμόρφωση) και τους υφιστάμενους δρόμους, ώστε να διευκολύνεται η 
διάκρισή τους και η εν γένει εκτέλεση των δασικών εργασιών. Η περιγραφή 
των διαχειριστικών μονάδων παρουσιάζεται αναλυτικά στα Φύλλα 
Περιγραφής στο Παράρτημα της μελέτης. 
 
 
 
3.2 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΤΑΣΕΙΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 
Η περιοχή του Αισθητικού δάσους προσφέρεται για την άσκηση ελαφρών 
δραστηριοτήτων υπαίθριας αναψυχής όπως είναι η πεζοπορία, η ελαφριά 
άθληση, η ανάπαυση, η απόλαυση της θέας, το πρόχειρο υπαίθριο γεύμα κ.α.  
Αυτό οφείλεται στο ότι συγκεντρώνει τόσο σε αριθμό όσο και σε διασπορά τα 
απαραίτητα φυσικά στοιχεία για την άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων.  
 
Αναλυτικότερα: 
 
• Στην περιοχή υπάρχουν λίγες σχετικά επίπεδες θέσεις που επιτρέπουν τη 

συγκέντρωση του κοινού και την άνετη και ασφαλή κίνησή του που 
παραδοσιακά χρησιμοποιούνται από τους επισκέπτες. 

                                                                                                                                                                           
υποβλάστηση αποτελείται από είδη-δείκτες υποβάθμισης, ε) στην ποώδη υποβλάστηση κυριαρχούν 
ξηροφυτικά είδη σε αντίθεση με τα μεσοφυτικά και υγροφυτικά είδη, που φανερώνουν καλύτερες 
ποιότητες τόπου και στ) συμβαίνει ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω. 
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• Υπάρχουν πολλές θέσεις θέας απ’όπου αναδεικνύεται το πανοραμικό τοπίο
πλαισιωμένο ή όχι από την ιδιαιτερότητα του μικροτοπίου.

• Την περιοχή διασχίζουν αρκετά μονοπάτια που το πλάτος, η κλίση και η
βατότητά τους ποικίλουν και συνιστούν ένα πλήρες δίκτυο για την
διακίνηση των επισκεπτών για την περιήγηση στην περιοχή.

• Η βλαστητική εικόνα της περιοχής παρουσιάζει εξαιρετική ποικιλία
δεδομένου ότι οι επιμέρους φυσιογνωμικές ενότητες ενσωματώνουν και
την εποχικότητα στην άνθιση, στο χρώμα του φυλλώματος κλπ, πολλών
φυτικών ειδών.

• Σημαντικό πόλο έλξης αποτελεί η περιοχή γύρω από την Μονή
Καισαριανής όπου η πυκνή βάστηση εναλλάσσεται με τον ιστορικό
ελαιώνα, και οι πλατείες της Μονής με τα μονοπάτια που οδηγούν τους
επισκέπτες περιμετρικά σε διάφορες θέσεις θέας, σε ήσυχα σημεία ή σε
ιδιαίτερης αισθητικής ποικιλίας διαδρομές.

Το Αισθητικό δάσος φιλοξενεί αξιοθέατα πολιτιστικής αξίας όπως η Μονή 
Καισαριανής, οι εκκλησίες του Αγ.Μάρκου και των Ταξιαρχών, το (ξωκλήσι) 
αγίασμα της Ανάληψης, τα μοναστήρια του Αγ.Ιωάννη Προδρόμου και του 
Αγ.Γεωργίου Κουταλά, άλλα αξιοθέατα (π.χ. Μονή Αστερίου, αρχαίο 
λατομείο) που σε συνδυασμό με τους χώρους που τα περιβάλλουν 
δημιουργούν ένα τοπίο ιδιαίτερης αισθητικής αξίας. Οι χώροι που 
συναπαρτίζουν το ιδιαίτερο αυτό τοπίο δέχονται έντονη πίεση από τους 
επισκέπτες και γιαυτό η φροντίδα τους είναι συνεχής ώστε να εξασφαλίζει τη 
διατήρηση και προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πόρου και να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του κοινού στο διηνεκές.  

Η άσκηση των δραστηριοτήτων αναψυχής στην περιοχή εκτιμάται ότι έχει 
ελάχιστη εξάρτηση από οικονομικούς παράγοντες  και η χρονοαπόσταση είναι 
πολύ μικρή ώστε δεν αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τους επισκέπτες. 
Επιπλέον δεν υπάρχουν γειτονικές «αντίπαλες» περιοχές με την ίδια εμβέλεια 
από άποψη ποιότητας φυσικού πόρου και πολιτιστικών μνημείων, φυσικών 
περιορισμών, βαθμού προσπελασιμότητας της περιοχής  αλλά και από άποψη 
ειδικής καταλληλότητας για συγκεκριμένες δραστηριότητες. 

Οι ανθρωπογενείς κίνδυνοι για το δάσος είναι οι πυρκαγιές, οι ζημιές στη 
βλάστηση (από αμέλεια ή από πρόθεση), διάφορες φθοροποιές γενικά 
ενέργειες, η προσβολή της αισθητικής, η κάθε είδους όχληση, οι βανδαλισμοί 
σε βάρος των εγκαταστάσεων και των υποδομών και οι πιέσεις μέσα στο 
δάσος (καταπατήσεις) αλλά και στα όριά του. Πολλές ενέργειες λόγω του 
λεπτομερειακού τους χαρακτήρα και της μικρής κλίμακάς τους, δεν 
αναγνωρίζονται ως μελλοντικές απειλές ή προβλήματα παρά μόνο όταν 
πραγματοποιηθούν σωρευτικά. 

Οι πιέσεις που ασκούνται μέσα στα όρια της περιοχής  και συνιστούν κίνδυνο 
για τη φυσιογνωμία και την ενότητά της, αντιμετωπίζονται από τη Φιλοδασική 
με τη συνεργασία της Δασικής Υπηρεσίας με βάση τις προβλεπόμενες 
διαδικασίες για την αποτροπή ενεργειών που θέτουν σε κίνδυνο το δάσος.  

Στην ευρύτερη περιοχή του σημαντικού βυζαντινού μνημείου της Μονής 
Καισαριανής που έχει χαρακτηριστεί και βραβευτεί ως «Ιστορικός Κήπος της 
Ευρώπης», έχουν υλοποιηθεί από τη Φιλοδασική σχεδιασμένες 
λεπτομερειακές παρεμβάσεις που προσφέρουν πολλές και ποικίλες 
δυνατότητες τόσο για την 
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ενάσκηση δραστηριοτήτων υπαίθριας αναψυχής όσο και για την υλοποίηση 
άτυπων και οργανωμένων δράσεων και προγραμμάτων περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης και μάθησης στη φύση. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται η 
λειτουργία του Βοτανικού Κήπου της Φιλοδασικής, ο Ιστορικός ελαιώνας που 
χαρακτηρίζει το μοναδικό τοπίο της περιοχής, το οργανωμένο Βοτανικό 
Μονοπάτι (βοτανικός περίπατος), το μικρό αμπέλι, αντιπροσωπευτικό της 
Μεσογείου, τα παραδοσιακού χαρακτήρα φυτώρια των αρωματικών και 
καλλωπιστικών Ελληνικών φυτών και ο νέος Εκπαιδευτικός Βοτανικός Κήπος. 

3.3 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Εκτός από τους βιοφυσικούς παράγοντες του δασικού οικοσυστήματος και 
αυτούς που επηρεάζουν την καταλληλότητα της περιοχής για την άσκηση 
διαφόρων δραστηριοτήτων αναψυχής καθώς και τους ανθρωπογενείς που 
καθορίζουν το μέγεθος και την ένταση της χρήσης του χώρου, τη διαχείριση 
του Αισθητικού δάσους επηρεάζουν και οι παρακάτω παράγοντες: 

• Ιδιοκτησιακό καθεστώς - συνθήκες διαχείρισης.
Η ιδιοκτησιακή ιδιαιτερότητα της περιοχής και ο κοινωφελής χαρακτήρας της
Φιλοδασικής ως δασοκτήμονος, συνιστούν μιά μοναδική περίπτωση
διαχείρισης που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της ευελιξίας στην εκτέλεση
εργασιών (απασχόληση μόνιμου προσωπικού στις εργασίες του δάσους) και
της οικονομικής αυτοτέλειας (αποκλειστικά ιδιωτικοί πόροι). Η οικονομική
δυνατότητα του Σωματείου να συντηρεί προσωπικό  για τη διαχείριση και
λειτουργία του δάσους, θα πρέπει ωστόσο να ενισχύεται και από το Κράτος
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μέσα από τις διαδικασίες κάθε σχετικού χρηματοδοτικού μέσου αλλά και με 
την επιδότηση συγκεκριμένων έργων υποδομής (π.χ. δίκτυο αντιπυρικής 
προστασίας), περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (π.χ. Εκπαιδευτικό Βοτανικό 
Πάρκο), κ.ά.      
 
• Θεσμικό καθεστώς - διεθνείς συνθήκες.   
Η περιοχή του Αισθητικού δάσους διέπεται από ισχυρό προστατευτικό 
καθεστώς (ΠΔ 91/74, κήρυξη του δάσους ως αισθητικού, διάφορα ΠΔ και 
Υπουργικές αποφάσεις) όπως αναλυτικά αναφέρεται στο σχετικό κεφάλαιο 
2.1.2, και έχει ενταχθεί στο κοινοτικό δίκτυο Natura 2000 ως Τόπος 
Κοινοτικής Σημασίας. Τα στοιχεία αυτά καθιστούν κάθε παρέμβαση στην 
περιοχή ιδιαίτερα σημαντική και την ευθύνη της διαχείρισης μεγαλύτερη.  
 
• Εθνική πολιτική.   
Τη διαχείριση του δάσους επηρεάζει η γενική κατεύθυνση της εθνικής 
δασικής πολιτικής για την ανάπτυξη των (περι-)αστικών δασών και της 
προσφοράς από αυτά εκτός των περιβαλλοντικών ωφελειών και της 
δυνατότητας ανάπτυξης δραστηριοτήτων υπαίθριας (δασικής) αναψυχής και 
περιβαλλοντικής εκαπίδευσης για τους κατοίκους των πόλεων. Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση αυτή συνδυάζεται με τη διαρκώς αυξανόμενη 
απαίτηση για την οργάνωση υπερτοπικών και μητροπολιτικών χώρων 
πρασίνου. Επίσης τη διαχείριση του δάσους επηρεάζει η πολιτική της Χώρας 
στον τομέα της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών (μείωση αριθμού 
πυρκαγιών, μικρότερη καιόμενη έκταση ανά πυρκαγιά) καθιστόντας 
επιβεβλημένη την εφαρμογή πλήρους προγράμματος αντιπυρικής προστασίας 
στην περιοχή. Η διαχείριση του δάσους πρέπει ακολουθεί τις γενικές 
στρατηγικές κατευθύνσεις της ελληνικής δασοπονίας που υπακούουν στην 
αρχή της αειφορίας και στις δράσεις για την προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή και παράλληλα πρέπει να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των 
κατοίκων της πόλης για υπαίθρια, και ειδικά για δασική αναψυχή και επιπλέον 
να έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει τον υποδοχέα και άλλων σχετικών 
λειτουργιών (περιβαλλοντική εκπαίδευση κλπ). 
 
• Αντίληψη του κοινού για την περιοχή.   
Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί καμμιά 
κοινωνιολογική έρευνα για την αντίληψη των επισκεπτών για την περιοχή και 
δεδομένης της ιδιαιτερότητας της περιοχής από άποψη θέσης και 
φυσιογνωμίας, τα όποια  σχετικά συμπεράσματα μπορούν να βασιστούν μόνο 
σε εμπειρικά στοιχεία που ενέχουν κατά κανόνα τον κίνδυνο να είναι 
υποκειμενικά. Το θεωρούμενο ως σχετικά απαλλαγμένο από υποκειμενικές 
απόψεις κριτήριο είναι η παρατήρηση των δραστηριοτήτων των επισκεπτών 
στην περιοχή. Αυτό αφορά τους επισκέπτες που έχουν για προορισμό το 
δάσος και ασκούν σε αυτό κάποιες δραστηριότητες (που σχετίζονται ή όχι 
μ’αυτό) και όχι τους επισκέπτες που για πολλούς λόγους διέρχονται απ’αυτό. 
Η παρουσία, η παραμονή, η άσκηση δραστηριοτήτων αλλά και η διέλευση, 
επηρεάζουν τη διαχείριση του δάσους και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο 
στο σχεδιασμό  των παρεμβάσεων (προστασία και ανάδειξη περιοχής) όσο και 
στη λειτουργία της περιοχής (έλεγχος επισκεπτών, συντήρηση). 
Ιδιαιτερότητα της περιοχής αποτελεί το γεγονός ότι γειτνιάζει άμεσα με τον 
αστικό ιστό χωρίς να μεσολαβεί μια ενδιάμεση ζώνη όπου (με την ευρεία 
έννοια) θα μπορούσαν να αποκλιμακώνονται οι πιέσεις.  
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• Υπαίθρια αναψυχή  
Η περιοχή του Αισθητικού δάσους δέχεται μεγάλη πίεση από τους επισκέπτες 
η οποία εντοπίζεται ιδιαίτερα στους χώρους της Μονής Καισαριανής, του 
Ιστορικού Κήπου, της περιοχής Καλοπούλας, του χώρου αναψυχής 
Αγ.Γεωργίου Κουταλά και στα κεντρικά μονοπάτια. Η πίεση αυτή, ακόμα κι αν 
δεν ξεπερνά την «χωρητικότητα αναψυχής» (ή φέρουσα ικανότητα7) για την 
περιοχή, έχει μεγάλες απαιτήσεις σε φύλαξη, φροντίδα και προστασία, με 
αποτέλεσμα την ανάγκη αύξησης του προσωπικού και των μέσων καθώς και 
τον διαρκή έλεγχο και επανασχεδιασμό της συνολικής διαχείρισης.  
 
Η υπαίθρια αναψυχή μπορεί να θεωρηθεί ως ένα ανοικτό σύστημα στο οποίο 
συναρθρώνονται βιοφυσικές, κοινωνικές και οικονομικές παράμετροι που 
καθορίζονται από τις εξής τρεις πρωτογενείς «εισροές»:  

• τον φυσικό πόρο που αποτελεί το μέσο στο οποίο λαμβάνουν χώρα οι 
δραστηριότητες αναψυχής,  

• τους επισκέπτες που δημιουργούν τη ζήτηση της αναψυχής και είναι 
ίσως ο πιο σημαντικός παράγοντας                         και  

• τη διαχείριση που στο δεδομένο φυσικό πόρο συντονίζει τις 
δραστηριότητες και τις υπηρεσίες με τις ανάγκες των επισκεπτών.  

 
Σε δόκιμο μοντέλο συστήματος υπαίθριας αναψυχής που έχει προταθεί από 
ειδικούς (Jubenville et al. 1987) γίνεται δεκτό ότι σε μια περιοχή που 
προσεγγίζεται ως φυσικός πόρος αναψυχής, η παρακολούθηση των 
θεμελιωδών στοιχείων και χαρακτηριστικών της (έδαφος, χλωρίδα, πανίδα 
κλπ), αφορά κυρίως τις επιπτώσεις των εφαρμοζομένων προγραμμάτων σε 
αυτήν. Οι εφαρμοζόμενες διαχειριστικές πρακτικές δεν αποσκοπούν 
οπωσδήποτε στη μείωση των επιπτώσεων της χρήσης αλλά ενίοτε στη 
διατήρηση και εν γένει τη βελτίωση της δυνατότητας παροχής αυξημένου 
επιπέδου χρήσης, πάντοτε μέσα σε ανεκτά όρια για την κάθε περιοχή. Η 
διαχείριση των εφαρμοζομένων προγραμμάτων αναφέρεται σε γενικευμένες ή 
και ειδικές παρεμβάσεις. Ειδικότερα η διαχείριση θέσεων που έχουν 
οργανωθεί για την υποδοχή δραστηριοτήτων υπαίθριας αναψυχής, αφορά 
την εξασφάλιση και διατήρηση της παρεχόμενης δυνατότητας για αναψυχή 
(συντήρηση και αποκατάσταση τυχόν προβλημάτων κλπ). Η διαχείριση των 
κύριων στοιχείων της περιοχής (οικοσυστημάτων, βλάστησης) αφορά τις 
εφαρμοζόμενες πρακτικές που σχετίζονται με τη χρήση της για αναψυχή. 
Αναπόσπαστο τμήμα της πραγματοποίησης δραστηριοτήτων αναψυχής σε μια 
περιοχή είναι η ασφάλεια των επισκεπτών που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
τόσο στο πλαίσιο της κατασκευής υποδομών όσο και στα θέματα της 
πληροφόρησης και της ενημέρωσης.   
 
Για τον σχεδιασμό των προγραμμάτων διαχείρισης πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη και οι απόψεις των επισκεπτών (ιεράρχηση των αναγκών τους, τρόπος 
συμμετοχής σε δραστηριότητες, κίνητρα και αντίληψη για την αναψυχή). Οι 
επισκέπτες ιεραρχώντας τις ανάγκες τους με γνώμονα την προσδοκώμενη 
«εμπειρία» αναψυχής, προσπαθούν να τις ικανοποιήσουν. Ο τρόπος με τον 
οποίο το προσπαθούν είναι εξαιρετικά εξατομικευμένος και σχετίζεται με τα 
κίνητρα και την αντίληψη του καθενός για την αναψυχή.  
 
                                                           
7 Η έννοια της χωρητικότητας ή φέρουσας ικανότητας ορίζεται ως η ικανότητα ενός οικοσυστήματος να 
διατηρεί τα φυσικά χαρακτηριστικά του, να υποστηρίζει συγκεκριμένες ανθρώπινες χρήσεις ή ενέργειες 
μακροπρόθεσμα, χωρίς να βλάπτεται ανεπανόρθωτα η δομή και η σύνθεσή του 



 Μελέτη Διαχείρισης (Ιδιωτικού) Αισθητικού δάσους Καισαριανής, Υμηττού (ΠΔ 91/74)  
για την δεκαετία 2021-2030 

51 

Η διαχείριση των υπηρεσιών αναψυχής αφορά την παροχή ευκολιών και 
διαφόρων υπηρεσιών στους επισκέπτες, στο πνεύμα των στόχων που έχουν 
τεθεί από τους υπεύθυνους φορείς, μέσα στα πλαίσια που θέτει η νομοθεσία. 
Οι ευκολίες αφορούν κυρίως την οργάνωση ολόκληρης της περιοχής ή/και 
μεμονωμένων θέσεων, και οι υπηρεσίες τη φροντίδα των εγκαταστάσεων και 
τη «διαχείριση» των κινδύνων.  

Η συνάρθρωση των παραπάνω υποσυστημάτων σε ένα ενιαίο σύστημα που 
θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα μοντέλο συστήματος υπαίθριας αναψυχής, 
παρουσιάζει μια μεγάλη πολυπλοκότητα με την αλληλεπίδραση των 
διαφόρων παραγόντων των υποσυστημάτων. Η πολύπλοκη αλληλεξάρτηση 
αποδεικνύει ότι η εφαρμογή μιας ρύθμισης σε έναν τομέα μπορεί να έχει 
καθοριστική επίδραση σε έναν άλλο. Στο σύστημα, τα (φυσικά) 
χαρακτηριστικά της περιοχής είναι ένας σχετικά «άμεσος» δείκτης των 
γενικών επιδιώξεων αναψυχής που όμως δεν είναι πάντοτε προφανείς. 
Άλλωστε δεν είναι τα φυσικά χαρακτηριστικά αυτά καθαυτά που κρίνουν μια 
περιοχή αλλά ο τρόπος που γίνονται αντιληπτά από τους επισκέπτες. Ο 
ρυθμιστής στο σύστημα φαίνεται ότι είναι η διαχείριση των υπηρεσιών, στο 
πλαίσιο πάντοτε των σαφώς καθορισμένων στόχων διαχείρισης. Η σχηματική 
άλλωστε παρουσίαση του (ανοικτού) συστήματος δείχνει ότι αυτό 
επηρεάζεται σχεδόν στο σύνολο του καθοριστικά από εξωτερικούς 
παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται διαρκώς υπόψη στη διαχείριση. 
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3.4 Η ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Το Αισθητικό δάσος Καισαριανής άρχισε να δημιουργείται από τη Φιλοδασική 
το 1946. Μέχρι σήμερα η γενική κατεύθυνση της (δασικής) διαχείρισής του 
είναι η δημιουργία, συμπλήρωση και βελτίωση της δασικής βλάστησης και η 
προστασία της περιοχής από τον κίνδυνο πυρκαγιάς και από άλλες 
επεμβάσεις. Προς το σκοπό αυτό εκτελούνται σε ετήσια βάση τακτικές 
εργασίες αναδάσωσης, αντιπυρικής προστασίας και συμπληρωματικές 
παρεμβάσεις για τον εξωραισμό του τοπίου σε συμφωνία πάντοτε με το 
γράμμα και το πνεύμα των σχετικών παραχωρητηρίων του Υπουργείου 
Γεωργίας.  

• Το 1961 εκδίδεται η πρώτη δασική απαγορευτική διάταξη (ΔΑΔ
αρ.14/8.7.61, Δασαρχείο Αττικής) που ρυθμίζει την κυκλοφορία στην
περιοχή.

• Το 1967 ρυθμίζονται επιπλέον θέματα προστασίας του χώρου γύρω από
τη Μονή Καισαριανής κατά τις επισκέψεις μαθητών (εγκύκλιος
αρ.30/30.7.67/Υπ. Παιδείας).

• Το 1975 εκδίδεται η με αρ. 7252 Δασική Αστυνομική Διάταξη Ειδικής
Διαχείρισης και Προστασίας για το Αισθητικό δάσος (από το Δασαρχείο
Αττικής) που κωδικοποιεί τα μέτρα που προβλέπονται από την με αρ.
66618/4483/74 αποφ.Υπ.Γεωργίας που ρυθμίζει τα θέματα προστασίας
της περιοχής που κηρύχθηκε  «αισθητικό δάσος» με το ΠΔ 91/74. Με
αυτήν τη ΔΑΔ ρυθμίζονται θέματα σχετκά με τη βοσκή, την προστασία της
βλάστησης, την κυκλοφορία και τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

• Το 1976 εγκρίνονται δασοκομικοί χειρισμοί για την αντιπυρική προστασία
της περιοχής με την 4003/28.1.76 απόφ. της Δ/νσης Δασών Αττικής και
ορίζεται με πρωτόκολλο εγκατάστασης η ΦΕΑ ως εκτελεστής των
εργασιών. Η απόφαση αυτή είναι η πρώτη πλήρης αναφορά σε
δασοκομικές επεμβάσειςγια συγκεκριμένο σκοπό και με αναλυτικές
οδηγίες.

• Στη συνέχεια με τις αποφάσεις 160833/271/16.1.80 και
155885/710/22.2.80 ΓΔΔ, εναρμονίζονται ΦΕΑ και Υπ. Γεωργίας για την
εκτέλεση αναδασωτικών εργασιών στην περιοχή.

• Μετά την πυρκαγιά του 1988 που ξεκίνησε από την περιοχή της
Καλοπούλας και έφθασε σε ελάχιστη απόσταση από το Βυζαντινό
Μοναστήρι, η ΦΕΑ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αναδασώσεων του
Υπ.Γεωργίας προχωρά στην αναδάσωση της καμμένης έκτασης και τη
διάνοιξη δασικών δρόμων.

• Το 1989 συντάσσεται από τη ΦΕΑ η διαχειριστική έκθεση για την τριετία
89 - 91 που εγκρίνεται με την 1941/6.11.91 απόφ.Νομ.Ανατ.Αττικής ως
«αναγνωριστική». Σ’αυτήν παρατίθενται οι απόψεις  της Φιλοδασικής ως
δασοκτήμονα για τη διαχείριση του δάσους στην τριετία ισχύος της
μελέτης.

• Από το 1990 εκτελούνται ειδικά έργα από τη ΦΕΑ στο πλαίσιο της
αναδασωτικής προσπάθειας και της αντιπυρικής προστασίας.

• Το 1992 συντάσσεται η μελέτη διαχείρισης για την πενταετία 1993 -1997
που περιγράφει και προυπολογίζει τις ετήσιες τακτικά εκτελούμενες
εργασίες και τις προγραμματισμένες για την πενταετία. Η μελέτη
εγκρίθηκε με την 3963/27.10.93 απόφ.Νομ.Ανατ.Αττικής.

• Το 1996, μετά τη λήξη της ΔΑΔ του 1975, εκδίδεται από το Δασαρχείο
Πεντέλης η ΔΑΔ 20/4294/4.6.96 με ισχύ για μία 10ετία που περιλαμβάνει
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εκτός των βασικών και κάποιες νέες απαγορεύσεις δραστηριοτήτων στην 
περιοχή μέχρι την έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας που έχει ήδη 
καταρτισθεί από το Υπουργείο Γεωργίας σε συνεργασία με τη ΦΕΑ και 
παρουσιάζεται στο δεύτερο μέρος της μελέτης.  

• Το 2003 συντάσσεται από τη ΦΕΑ η μελέτη διαχείρισης για την δεκαετία
2004-2013 που εγκρίνεται με την 974/13.6.2005 απόφ. Γ.Γ. Περιφέρειας
Αττικής.

Η παρούσα μελέτη αποτελεί συνέχεια της μελέτης της προηγούμενης 
περιόδου και εστιάζει από άποψη έργων περισσότερο στους χειρισμούς της 
βλάστησης, την αντιπυρική προστασία και τη βελτίωση της υποδομής για το 
κοινό (μονοπάτια, κατασκευές κλπ). 

Οι μέχρι τώρα ενέργειες για την αντιπυρική προστασία. 

Το 1988, μετά την πυρκαγιά που κατέστρεψε τη βλάστηση σε έκταση 700 
στρεμμάτων περίπου στην περιοχή της Καλοπούλας, η Φιλοδασική, 
παράλληλα με την αναδάσωση της καμμένης έκτασης, προχώρησε στη 
σύνταξη προμελέτης αντιπυρικής προστασίας για ολόκληρο το Αισθητικό 
δάσος. Η προμελέτη αυτή (που εγκρίθηκε με την με αρ. 1930/2.10.91 αποφ. 
Νομ.Ανατ.Αττικής) προέβλεπε τα αναγκαία τεχνικά έργα υποδομής για την 
πρόληψη και την προκαταστολή των πυρκαγιών (κατασκευή νέων 
υδατοδεξαμενών και εγκατάσταση πυροσβεστικού δικτύου βαρύτητας, 
βελτίωση και συμπλήρωση του δασικού οδικού δικτύου, κατασκευή 
παρατηρητηρίων κλπ) και την οργάνωση προσωπικού και μέσων για την 
αποτελεσματικότερη αντιπυρική προστασία του Αισθητικού δάσους.  

Η Φιλοδασική προχωρόντας σταδιακά στην εφαρμογή της προμελέτης 
αντιπυρικής προστασίας του Αισθητικού δάσους, συνέταξε τις προβλεπόμενες 
μελέτες και υλοποίησε τα σχετικά έργα, οργανώνοντας και επιμορφώνοντας 
παράλληλα και το προσωπικό που απασχολεί στο δάσος. 

• 1989 Προμελέτη Αντιπυρικής Προστασίας του Αισθητικού δάσους
Καισαριανής, Αττικής

• 1989 Μελέτη κατασκευής δύο υδατοδεξαμενών από οπλισμένο
σκυρόδεμα στο Αισθητικό δάσος Καισαριανής

• 1989 Διαχειριστική Εκθεση Ιδιωτικού Αισθητικού δάσους Καισαριανής,
Αττικής για την τριετία 1989-1991

• 1989 Μελέτη αναδάσωσης τμήματος που κάηκε στις 18/7/88 στο
Αισθητικό δάσος Καισαριανής, Αττικής

• 1990 Μελέτη αποκατάστασης καμμένης έκτασης στο λόφο
“Καλόγερος” Αισθητικού δάσους Καισαριανής, Αττικής

• 1990  Οριστική μελέτη διάνοιξης δασικού δρόμου Γ΄κατηγορίας στη
θέση «Καλόγερος» Αισθητικού δάσους Καισαριανής

• 1992 Μελέτη Διαχείρισης του Ιδιωτικού Αισθητικού δάσους
Καισαριανής Αττικής για την πενταετία 1993-1997

• 1994 Μελέτη καθαρισμών στην περιοχή “Κουταλάδες” στο Αισθητικό
δάσος Καισαριανής, Αττικής

• 1995 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αποκατάστασης τοπίου
από κατασκευή έργων μεταφοράς και αποθήκευσης νερού στο
Αισθητικό Δάσος Καισαριανής, Αττικής
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• 2000 Μελέτη Συντήρησης τμημάτων δασικού οδικού δικτύου στο 
Αισθητικό δάσος Καισαριανής  

• 2000 Πίνακας Υλοτομίας έκτακτης κάρπωσης λόγω πυρκαγιάς στο 
Αισθητικό δάσος Καισαριανής  

• 2003 Μελέτη αξιοποίησης νερού γεώτρησης στη θέση «Παληά 
χωματερή», Αισθητικού δάσους Καισαριανής, Αττικής. Αναγκαία έργα  

• 2003 Μελέτη διαχείρισης  Αισθητικού δάσους Καισαριανής, Υμηττού 
για την δεκαετία  2004-2013 

• 2007 Πίνακας υλοτομίας λόγω πυρκαγιάς σε καμένη έκταση στην 
περιοχή Κουταλάδες» Ασθητικού δάσους Καισαριανής  

• 2007 Μελέτη κατασκευής αντιδιαβρωτικών έργων σε έκταση που 
κάηκε στην περιοχή «Κουταλάδες» Ασθητικού δάσους Καισαριανής  

• 2007 Μελέτη αναδάσωσης καμένης έκτασης στην περιοχή 
«Κουταλάδες» Ασθητικού δάσους Καισαριανής  

• 2014 Μελέτη Πυροπροστασίας Αισθητικού Δάσους Υμηττού και 
εγκατάσταση συστήματος έγκαιρης ανίχνευσης πυρκαγιάς 
«Μελέαγρος» 
 

Αναλυτικότερα πραγματοποιήθηκαν με φροντίδα και δαπάνη της ΦΕΑ τα 
παρακάτω: 
• 1990. Κατασκευή δύο υδατοδεξαμενών χωρητικότητας 75 κ.μ. από 

οπλισμένο σκυρόδεμα σε επίκαιρα σημεία του δάσους (η μελέτη 
κατασκευής των υδατοδεξαμενών εγκρίθηκε με την με αρ. 162/15.2.1990 
αποφ. Νομ.Ανατ. Αττικής). 

• 1991. Διάνοιξη δασικού δρόμου στο λόφο «Καλόγερος» (η μελέτη 
διάνοιξης του δρόμου μήκους 1080 μ., εγκρίθηκε με την 1970/2.10.1991 
αποφ. Νομ.Ανατ. Αττικής). 

• 1991. Διάνοιξη συνδετηρίου δρόμου προς το λόφο «Καλόγερο» (η μελέτη 
διάνοιξης του δρόμου μήκους 400 μ., εγκρίθηκε με την 
3613/91/22.1.1992 αποφ. Νομ.Ανατ. Αττικής). 

• 1990. Κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινου λυομένου παρατηρητηρίου 
πυρκαγιών σε περίοπτη θέση του δάσους . 

• 1999. Αντικατάσταση του καταστραφέντος ξυλίνου παρατηρητηρίου 
πυρκαγιών στη θέση «Κύλλου Πήρα» (μετά από συνεννόηση με τον ΣΠΑΥ 
στις 4.2.1999) και σε γνώση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (σχετικό 
έγγραφο Π.Υ./Δνση Δασοπυρόσβεσης με αρ.πρ. 
11872/Φ.702.15/18.3.99). Στελέχωση και λειτουργία του έκτοτε με 
εποχιακούς πυροφύλακες. 

• 1997 μέχρι σήμερα. Καθαρισμοί (αποκλαδώσεις, αραιώσεις κλπ) σε 
έκταση 400 στρεμμάτων στην περιοχή Αγ.Γεωργίου Κουταλά (η μελέτη 
των καθαρισμών εγκρίθηκε με την με αρ.2766/2.9.94 αποφ. Νομ.Ανατ. 
Αττικής). 

• 2001. Τοποθέτηση δύο πλαστικών υδατοδεξαμενών στην περιοχή 
Κουταλά (σε θέσεις όπου προϋπήρχαν) και διανομή του νερού σε 
πυροσβεστικά σημεία που βρίσκονται σε κεντρικές διασταυρώσεις όπου 
μπορούν να κάνουν ελιγμούς τα πυροσβεστικά οχήματα. 

• 2003. Ανώρυξη γεώτρησης στη θέση «Παληά χωματερή» και κατασκευή 
μικρής πυροσβεστικής δεξαμενής στο ίδιο σημείο. 

• 2006. Κατασκευή μεγάλης πυροσβεστικής υδατοδεξαμενής στη θέση 
«Ανάληψη» και υπόγειου ωθητικού αγωγού μήκους 3 χλμ. Περίπου, για 
την τροφοδοσία της από τη γεώτρηση στη θέση «Παληά χωματερή». 
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Οι ενέργειες που πραγματοποιεί η ΦΕΑ κάθε χρόνο για την αντιπυρική 
προστασία είναι επιγραμματικά οι εξής  
• Πυροφύλαξη
• Καθαρισμοί της παρεδαφιαίας βλάστησης σε παρόδιες θέσεις
• Αποκλαδώσεις δέντρων σε παρόδιες ζώνες
• Εξασφάλιση των πυροσβεστικών σημείων
• Αδιάλειπτη πληρότητα όλων των δεξαμενών με νερό.
• Συντήρηση και σήμανση του δασικού οδικού δικτύου
• Ενημέρωση του κοινού.

Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν δεκατρία (-13-) σημεία υδροληψίας 
(κρουνοί και ανοικτές δεξαμενές)  που η  τροφοδοσία τους εξασφαλίζεται από 
τη Φιλοδασική. Αναλυτική αναφορά γίνεται στον πίνακα του κεφαλαίου περί 
υποδομών. 

υποδομές προκαταστολής πυρκαγιών (κρουνός, δεξαμενές, αντλιοστάσιο) 

συντήρηση καταστρώματος δασικού δρόμου 
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 
 

4. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
 
4.1 ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 
Ως ενδεχόμενη επίπτωση των κλιματικών αλλαγών εκτιμάται ότι τα δασικά 
οικοσυστήματα της Χώρας και ιδιώς των θερμομεσογειακών περιοχών, θα 
ζημιωθούν κατά κύριο λόγο από τα μειωμένα κατακρημνίσματα και τις 
υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν κατά την ξηροθερμική περίοδο, 
ενώ διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο καταστροφικών πυρκαγιών. Για να 
προσαρμοστούν στο ταχέως διαφοροποιούμενο περιβάλλον ώστε να μην 
διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο αποσταθεροποίησης ή/και κατάρρευσης, θα 
πρέπει έγκαιρα να υιοθετηθεί η ειδική διαχειριστική στρατηγική όπως είναι η 
βελτιωτικοί χειρισμοί και οι καλλιεργητικές φροντίδες (Τράπεζα τ. Ελλάδος, 
2011). Η Μελέτη Διαχείρισης του Αισθητικού δάσους Καισαριανής, Υμηττού 
για την περίοδο 2021-2030, ακολουθεί τους ίδιους άξονες διαχείρισης που 
έχουν καθορισθεί από τις προηγούμενες αντίστοιχες εγκεκριμένες μελέτες και 
συντείνουν στην επίτευξη της οικολογικής σταθερότητας και της αειφορικής 
προσφοράς του δάσους.  
Κεντρικούς στόχους της διαχείρισης αποτελούν: 
α) η συντήρηση, βελτίωση και ανάπτυξη δάσους ως φυσικού πόρου και ως 
οικοσυστήματος, 
β) η αποτελεσματική προστασία του από φυσικούς και ανθρωπογενείς 
κινδύνους             και  
γ) η διαχείριση του φυσικού κεφαλαίου και των ανθρωπογενών στοιχείων της 
περιοχής ώστε να συντελέσουν στην λειτουργία του ως δάσους αναψυχής και 
ως πεδίου ανάπτυξης δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, 
εκπαίδευσης και έρευνας.  
 
Η σύνταξη και η εφαρμογή της Μελέτης Διαχείρισης στοχεύει στην αειφορική 
διαχείριση του δάσους8, στη βελτίωση της δασοπονικής του μορφής, στην 
προστασία του από διάφορους κινδύνους και ιδιαιτέρως αυτού της πυρκαγιάς 
και στην ανάδειξη των ιστορικών και αισθητικών στοιχείων του. Η προστασία, 
διατήρηση και συντήρηση του δάσους αυξάνει την ικανότητα δέσµευσης του 
άνθρακα στην υπέργεια και υπόγεια ζωντανή βιοµάζα και τη συσσώρευσή του 
στο έδαφος. Μακροπρόθεσμα αυξάνεται η συνολική ικανότητα δέσμευσης 
άνθρακα και με τη διεύρυνση τη δεξαµενής σταθερής οργανικής ύλης του 
εδάφους και τη φυσικοχηµική σταθερότητά του και ταυτόχρονα με τους 
δασοκομικούς χειρισμούς (απομάκρυνση νεκρού ξύλου κλπ) περιορίζονται οι 
απώλειες που προέρχονται από την αποσύνθεση της οργανικής ύλης. 
Επιπλέον οι δασοκομικού χειρισμοί στοχεύουν στην μακροπρόθεσμη 
αποκατάσταση οικολογικής σταθερότητας που εξασφαλίζει την προστασία της 
βιοποικιλότητας, του εδάφους και των παραγομένων «υπηρεσιών 
οικοσυστήματος».    
                                                           
8  «Aειφορική δασική διαχείριση είναι το σύνολο της δασοπονικής δράσης και των χρήσεων των δασών 
και των δασικών οικοσυστημάτων γενικότερα, που πραγματοποιούνται κατά τέτοιο τρόπο και ένταση, 
ώστε σε όλη την έκτασή τους να διατηρείται η βιοποικιλότητα, η παραγωγικότητα, η ικανότητα 
αναγέννησης, η ζωτικότητα και η δυναμικότητά τους να εκπληρώνουν στο παρόν και στο μέλλον τις 
οικολογικές, οικονομικές και κοινωφελείς λειτουργίες σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, χωρίς να 
προκαλούν ζημίες στα άλλα οικοσυστήματα» (Γενική Γραμματεία Δασών, 2000. «Κριτήρια και Δείκτες 
αειφορικής διαχείρισης των δασών της Ελλάδας».  
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4.2 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 2021-2030 
 
Κατά την εκπόνηση της παρούσας μελέτης δεν κρίθηκε απαραίτητο να 
συνταχθούν πίνακες όγκου ιστάμενων δένδρων. Όμως για την εξαγωγή 
κάποιων συμπερασμάτων ως προς την ηλικία των δένδρων, την αύξηση 
ανάλογα με την ηλικία, την μεταβολή του ύψους σε σχέση με την ηλικία και 
την μεταβολή του όγκου των δένδρων, έγινε λήψη ορισμένων δοκιμαστικών 
επιφανειών. Κατά την επόμενη δεκαετία 2021-2030 θα εκτελεστούν τα έργα 
που αναλυτικά αναφέρονται στα κεφάλαια 4.3, 4.4 και 4.5.  
Ειδικότερα θα πραγματοποιηθούν: 
1. Καλλιεργητικές και βελτιωτικές φροντίδες, εξυγειαντικές επεμβάσεις 

(αποκλαδώσεις, αραιώσεις, απομάκρυνση ξερών ατόμων, καθαρισμοί) 
2. Αναδασώσεις, συμπληρωματικές φυτεύσεις, εξωραϊστικές επεμβάσεις 
3. Εργα αντιπυρικής προστασίας (πρόληψη, προκαταστολή) 
4. Πρόγραμμα φυτοπροστασίας (προστασία από φυσικούς κινδύνους) 
5. Οργάνωση ευκολιών αναψυχής 
6. Υπηρεσίες (φύλαξη, αντιμετώπιση ανθρωπογενών κινδύνων, 

ενημέρωση κοινού) 
 
Οι γενικές κατευθύνσεις για την επίτευξη των στόχων της διαχείρισης με 
έμφαση στην δεκαετία 2021 – 2030 μέσα στην οποία θα εκτελεστούν αλλά 
και θα θεμελιωθούν έργα και θα ληφθούν μέτρα, μπορούν να διακριθούν 
όπως παρακάτω: 
 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 
 
Α. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 
1. Καλλιεργητικές και βελτιωτικές φροντίδες - εξυγειαντικές επεμβάσεις  
2. Συμπληρωματικές φυτεύσεις 
 
Β. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 
1. Αντιπυρική προστασία 
2. Προστασία από φυσικούς κινδύνους 
3. Φύλαξη 
 
 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΩΣ ΔΑΣΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
 
1.Οργάνωση ευκολιών αναψυχής (βελτίωση καταστρώματος μονοπατιών, 
τοποθέτησηση καθιστικών, κατασκευή αισθητικών-προστατευτικών 
περιφράξεων, τοποθέτηση πινακίδων, αποκομιδή απορριμμάτων και μπάζων) 
2. Υπηρεσίες  
 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

1. Δασική Αστυνομική Απαγορευτική Διάταξη 
2. Κανονισμός Λειτουργίας  
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4.3   ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 
 
4.3.1  Καλλιεργητικές και βελτιωτικές φροντίδες - εξυγειαντικές  

επεμβάσεις (αποκλαδώσεις – αραιώσεις – απομάκρυνση ξερών 
ατόμων) 

 
Οι αναδασωτικές επεμβάσεις στο σύνολο της έκτασης του Αισθητικού δάσους 
σε συνδυασμό με τις πυρκαγιές που έχουν κατά καιρούς κάψει μικρές ή 
μεγαλύτερες εκτάσεις, είχαν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός μωσαικού 
στη βλάστηση, που περιλαμβάνει τις ενότητες που προαναφέρθηκαν. Με τη 
συνέχιση των διενεργουμένων αποκλαδώσεων (κυρίως στις αμιγείς συστάδες 
της τραχείας πεύκης Pinus brutia), προβλέπεται να αλλάξουν οι συνθήκες 
φωτισμού και αερισμού στο εσωτερικό τους. Η αλλαγή αυτή αναμένεται να 
ευνοήσει τα ανεπτυγμένα δένδρα και να βελτιώσει τη γενικότερη εικόνα του 
δάσους. Η απομάκρυνση των προσβεβλημένων ατόμων είναι επιβεβλημένη 
και για να αποφευχθούν δευτερογενείς προσβολές στο δάσος κυρίως από 
έντομα που μπορεί να προσβάλουν εξασθενημένα δένδρα. Οι αραιώσεις 
επιπλέον θα βοηθήσουν και στην ευχερέστερη μετακίνηση των εργαζομένων 
σε μελλοντικές δασικές εργασίες. 
 
Σε όλα τα τμήματα και υποτμήματα του δάσους θα διενεργηθούν οι 
παρακάτω καλλιεργητικές και εξυγειαντικές επεμβάσεις: 
 
• αποκλαδώσεις - καθαρισμοί των ξερών κλάδων σε ύψος μέχρι 2,5-4,0 μ. 

ή στο 1/3 του συνολικού ύψους των δέντρων 
• αραιώσεις εξυγίανσης, κατά θέσεις έντονες, με κοπή και απομάκρυνση 

ξερών ατόμων ή/και ξερών τμημάτων αυτών και των προσβεβλημένων 
ιστάμενων και κατακείμενων ατόμων 

• κοπή και απομάκρυνση καχεκτικών ατόμων και κατά θέσεις επιλεκτική 
απομάκρυνση κατώτερης ποιότητας ατόμων (αρνητική επιλογή) 

• μονοβέργισμα κατά περίπτωση των πουρναριών και των αγριελιών στον 
αραιό υπόροφο 

• απομάκρυνση των φρυγάνων και των μικρών θάμνων στα κράσπεδα των 
δρόμων σε βάθος ως 3,0 μ. 

• κοπή και απομάκρυνση όλων των ατόμων αείλανθου (Ailanthus altissima 
(Mill.) Swingle) ως επικίνδυνου είδους εισβολέα. 

 
Τα υλικά των κλαδευμάτων θα μεταφέρονται στο άκρον των παρακείμενων 
δρόμων όπου θα διαχωρίζονται σε μικρότερα ή μεγαλύτερα από 12-15 εκ.  
Τα μεγαλύτερα προϊόντα θα στοιβάζονται και τα μικρότερα θα  
θρυμματίζονται με κλαδοθρυμματιστή (η Φιλοδασική διαθέτει τον 
ρυμουλκούμενο πετρελαιοκίνητο Vermeer 625Α με ιπποδύναμη 25 ΗΡ, που 
έχει τη δυνατότητα θρυμματισμού κλαδιών μεγίστης διαμέτρου έως 25 cm).  
Το λεπτό υλικό (με μέση διάσταση 2-5 cm) θα απομακρύνεται και θα 
χρησιμοποιείται για τις ανάγκες των φυτωρίων ή θα διασκορπίζεται στα 
πρανή των δρόμων με την προϋπόθεση ότι δεν θα δημιουργείται ένα συνεχές 
στρώμα και οι τυχόν δημιουργούμενοι σωροί δεν θα ξεπερνούν σε ύψος τα 
60 cm (άλλωστε το παραγόμενο υλικό έχει κατά κανόνα ελάχιστο όγκο).  
Τα μεγαλύτερα προϊόντα θα μεταφέρονται σε χώρους της Φιλοδασικής 
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως καυσόξυλα για τις ανάγκες του 
Κλιμακίου.  
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Διάγραμμα διαίρεσης του 
δάσους σε τμήματα και 

υποτμήματα με τη μορφή 
της δασοκάλυψης 
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Τυπική μορφή μικτής συστάδας 

 
    Τυπική μορφή συστάδων στις οποίες θα         
    γίνουν εξυγιαντικές και καλλιεργητικές      

          επεμβάσεις 
       κλαδοθρυμματιστής 
 
 

 
αποκλαδώσεις σε ομήλικη νεαρή συστάδα          παρόδιοι καθαρισμοί 
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Οι εργασίες αυτές για λόγους προμέτρησης διακρίνονται σε αυτές που θα 
πραγματοποιηθούν στο εσωτερικό των συστάδων και στις παρόδιες με 
θεωρούμενο ως μέσο βάθος από το άκρον του δρόμου τα 15 μ. που έχουν ως 
κύριο σκοπό την αντιπυρική προστασία. Στον παρακάτω πίνακα υπολογίζεται 
ανά τμήμα και υποτμήμα το εμβαδόν των εκτάσεων στις οποίες θα γίνουν οι 
επεμβάσεις. Η συνολική έκταση εκτιμάται σε 2.606,00 στρ. περίπου. 
 

ΤΜΗΜ
ΑΤΑ 

ΥΠΟ-
ΤΜΗΜ

ΑΤΑ 

ΤΡΑΧΕΙΑ 
ΠΕΥΚΗ ΜΕ 

ΣΥΓΚΟΜΩΣΗ 
>40% 

ΤΡΑΧΕΙΑ 
ΠΕΥΚΗ ΜΕ 

ΣΥΓΚΟΜΩΣΗ 
>40% ΣΕ 

ΜΕΙΞΗ 

ΤΡΑΧΕΙΑ 
ΠΕΥΚΗ ΜΕ 

ΣΥΓΚΟΜΩΣΗ 
<40% ΣΕ 

ΜΕΙΞΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΚΤΑΣΗ 

(τ.μ.) 

ΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗΝ 
ΟΠΟΙΑ ΘΑ 

ΓΙΝΟΥΝ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΩΝ 
ΣΥΣΤΑΔΩΝ (τ.μ.) 

1 Α  242883,24 201321,46 444204,69  268596,0 
  Β  12626,84 168183,46 397045,61 140511,8 
         

2 Α  183549,73  303327,53 71642,5 
  Β  34038,31  96789,10 130542,5 
  Γ  75040,83  194896,09 209545,5 
  Δ 19708,49 36512,06 97139,76 578619,26 167833,6 
  Ε  243759,62  283335,34 248879,1 
         

3 Α 67535,25  32829,53 231959,29 106398,2 
  Β 34687,95  19058,72 53746,67 39492,1 
  Γ 20328,74  19937,89 44795,17 33515,0 
  Δ 229878,82  3559,75 233438,56 241369,9 
  Ε 228411,84  38202,41 268162,37 306676,6 
  ΣΤ 56253,52  61267,17 251826,79 99228,0 
         

4 Α  21452,94 158843,37 260432,91 159852,6 
  Β 32216,86 77180,61 258073,38 505363,49 411859,8 
         

5 Α  27437,80  27437,80 15046,5 
  Β  64606,31  71806,31 65053,7 
  Γ  34845,64 36643,51 71489,16 50637,0 
  Δ  62864,11  62864,11 97909,2 
  Ε    78459,76 9649,8 
          
          
    689021,48 1116798,04 1095060,40 4460000,00 2605643,4 

 
Οι παρόδιες επεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν σε ολόκληρο το μήκος του 
δασικού οδικού δικτύου και των ασφαλτοστρωμένων δρόμων που έχει μήκος 
20 χλμ. περίπου και θα καλύψουν έκταση 600 στρεμμάτων περίπου. Οι 
εργασίες περιγράφονται στα Φύλλα Περιγραφής των υποτμημάτων του 
δάσους και φαίνονται στον αντίστοιχο χάρτη προτεινομένων επεμβάσεων στη 
βλάστηση.  
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Ειδικές φροντίδες 
 
• Στην ευρύτερη περιοχή της Μονής Καισαριανής (περιοχή του Ιστορικού 

Κήπου) και σε διάφορες άλλες θέσεις, θα διενεργούνται εν γένει σε 
υπάρχοντα ώριμα ή μέσης ηλικίας, δένδρα και θάμνους, διάφορες 
φροντίδες σε τακτική ετήσια βάση με στόχο την καλύτερη ανάπτυξη και 
τον εξωραϊσμό της βλάστησης. Στο πλαίσιο των εργασιών αυτών θα 
διενεργείται απομάκρυνση της ανταγωνιστικής ποώδους υποβλάστησης, 
επιμελημένος σχηματισμός της λεκάνης άρδευσης των φυτών, τακτική 
άρδευση επιλεκτικά κατά τη διάρκεια της ξηροθερμικής περιόδου και 
σχηματισμός της κόμης των φυτών (μορφοποίηση της κόμης, 
απομάκρυνση ξερών κλάδων κλπ).  

• Θα φροντιστούν ιδιαιτέρως τα μεγάλα δένδρα ευκαλύπτου στις εξής 
περιοχές: α) κατά μήκος του κεντρικού ασφαλτοστρωμένου δρόμου, β) 
στον περιφραγμένο χώρο στα νότια του οικισμού του «Βλητικού 
σταθμού» (συδενδρία) και γ) τα μικρά και μεγάλα άτομα στο ρέμα 
Κουταλά.  
Οι ευκάλυπτοι κατά κανόνα θα καρατομηθούν στο κατάλληλο ύψος και θα 
απομακρυνθούν οι μεγάλοι κλάδοι που εξέχουν στο δρόμο (εξασφάλιση 
«φωτεινού προφίλ») για λόγους ασφαλείας. Η εργασία θα γίνει από 
εξειδικευμένο εργολαβικό συνεργείο. 

• Στη περιοχή του Κουταλά, στα βόρεια της διασταύρωσης του 
νεκροταφείου Βύρωνα, στα όρια του Αισθητικού δάσους,  θα καθαρισθεί 
(αποκλαδώσεις, φρυγανεύσεις) ο μικρού μήκους δασικός δρόμος που 
οδηγεί στις υπώρειες του λόφου Κουταλάδων ώστε να υπάρχει άνετη 
πρόσβαση οχήματος σε περίπτωση πυρκαγιάς. Επιπλέον προκειμένου να 
αποτραπεί η ρίψη διαφόρων υλικών στο τμήμα αυτό, θα αντικατασταθεί η 
καταστραμμένη μεταλλική περίφραξη, εργασία η προμέτρηση της οποίας 
έχει συμπεριληφθεί στο σχετικό κεφάλαιο.  

• Στην ανατολική πλευρά του νεκροταφείου της Καισαριανής θα 
πραγματοποιηθεί καθαρισμός κατά μήκος του εξωτερικού τοίχου ζώνης 
πλάτους 4-5 μέτρων για την πρόληψη των πυρκαγιών δεδομένου του 
κινδύνου από τα καντήλια κλπ. που βρίσκονται σε επαφή με τον τοίχο. 
Στο πλαίσιο του καθαρισμού θα κοπούν και θα απομακρυνθούν μεγάλοι 
θάμνοι και φρύγανα. 
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4.3.2  Συμπληρωματικές φυτεύσεις 
 
Συμπληρωματικές φυτεύσεις διαφόρων δασικών ειδών, όπως πάντοτε μέχρι 
τώρα, θα πραγματοποιηθούν:  
α) σε γυμνές ή με μικρή κάλυψη, επιλεγμένες επιφάνειες της περιοχής,  
β) σε τμήματα του δασικού οδικού δικτύου που έχουν εγκαταλειφθεί λόγω 
της μεγάλης τους κλίσης (αφορά προσωρινές διανοίξεις για την 
εξυπηρέστηση των αναδασώσεων το 1976), 
γ) σε αντικατάσταση ατόμων που απονεκρώθηκαν από οποιαδήποτε αιτία, 
δ) σε αντικατάσταση κακόμορφων δένδρων ή/και ξενικών ειδών σε ορατά 
σημεία σε παρόδιες θέσεις. 
ε) σε διάφορα μεμονωμένα σημεία με ειδικό ενδιαφέρον κυρίως για τον 
εξωραϊσμό του τοπίου   
 
Η συνολική επιφάνεια που θα καλυφθεί εκτιμάται για λόγους προμέτρησης σε 
200 στρέμματα στα οποία θα φυτευτούν 16.000 φυτά περίπου.  
 
Το βασικό κριτήριο επιλογής των ειδών που θα φυτευτούν είναι η δυνατότητα 
ανάπτυξής τους στο οικολογικό περιβάλλον της περιοχής. Επί πλέον τα είδη 
αυτά θα πρέπει να εναρμονίζονται και με την επιδιωκόμενη ποικιλία στη 
βλάστηση (λόγω του «αισθητικού» χαρακτήρα του δάσους). Στις περιπτώσεις 
αντικατάστασης κακόμορφων δένδρων, θα επιλεγούν είδη που θα δώσουν 
καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. 
 
Τα κύρια είδη που προτείνονται αναπτύσσονται στη βιοκλιματική ζώνη που 
ανήκει η περιοχή, είναι ανθεκτικότερα στην μακρά ξηρή περίοδο και σε 
δύσκολες εδαφικές συνθήκες και έχουν δοκιμασθεί συστηματικά με καλά 
αποτελέσματα στην περιοχή. Τα είδη αυτά είναι κυρίως τα εξής : 
 
• Pinus halepensis (Χαλέπιος πεύκη). 
• Cupressus sempervirens (κυπαρίσσι), 
• Ceratonia siliqua (χαρουπιά), 
• Cercis siliquastrum (κουτσουπιά), 
• Quercus ilex (αριά), 
• Quercus pubescens (χνοώδης δρύς), 
• Pinus pinea (κουκουναριά) 
 
Τα φυτά που θα φυτευτούν θα είναι 2-3 ετών (σε ειδικές περιπτώσεις θα είναι 
μεγαλύτερης ηλικίας) και θα προέλθουν από τα φυτώρια της Φιλοδασικής 
όπου αναπτύσσονται σε πλαστικούς σάκκους.  
 
Ειδικές φροντίδες 
Με στόχο τη δημιουργία ποικιλίας στη βλάστηση και την ενίσχυση κατά θέσεις 
ορισμένων τοπιακών χαρακτηριστικών (βελτίωση μικροτοπίου, δημιουργία 
αξονικών τοπίων μικρής εμβέλειας κλπ), θα γίνουν διακεκριμένες φυτεύσεις 
μικρής κλίμακας, ώστε να βελτιώνεται η αισθητκή του τοπίου της περιοχής. 
Οι επεμβάσεις αυτές μπορούν να γίνονται και σε συνδυασμό με την 
κατασκευή ορισμένων μικρών έργων (π.χ. πέτρινα καθιστικά) ή με την 
οργάνωση της υποδομής για τους επισκέπτες (τοποθέτηση πινακίδων, 
κατασκευή περιφράξεων κλπ). Φυτεύσεις θα γίνουν επίσης σε αντικατάσταση 
ατόμων που χάθηκαν από οιαδήποτε αιτία και θα αντικατασταθούν 
κακόμορφα δένδρα σε ορατά σημεία σε παρόδιες θέσεις. 
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4.4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 
 

4.4.1 Αντιπυρική προστασία – Πρόληψη 
 
4.4.1.1. Πυροφύλαξη.  
 
Η Φιλοδασική επανδρώνει με εποχιακούς πυροφύλακες για την περίοδο από 
1/5 έως 31/10 κάθε χρόνο τα δύο παρατηρητήρια πυρκαγιών που είναι 
εγκατεστημένα στην περιοχή. Το παρατηρητήριο με κωδικό «ΦΕ 1» που 
εγκαταστάθηκε το 2018 σε υψόμετρο 550 μέτρων στα Ν του δάσους και το 
παρατηρητήριο με κωδικό «ΦΕ 2» σε μικρή απόσταση από την κορυφή 
«Κύλλου Πήρα» (γνωστή ως Κυρα-Λένη). Η επάνδρωση των 
παρατηρητηρίων γίνεται με εποχιακούς πυροφύλακες που επιτηρούν την 
ευρύτερη περιοχή Η επιτήρηση γίνεται κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής 
περιόδου (1/5 – 31/10) από τις 10:00 έως τις 20:00 καθημερινά. Το ένα 
παρατηρητήριο καλύπτεται από 10:00 – 18:00 και το άλλο από 12:00 - 
20:00 ώστε να υπάρχει αλληλοκάλυψη κατά τις μεσημβρινές, πιο επικίνδυνες 
ώρες της ημέρας. Οι εποχιακοί πυροφύλακες είναι εφοδιασμένοι με συσκευές 
ασυρμάτου συντονισμένους στη συχνότητα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και 
με κιάλια που διευκολύνουν την παρατήρηση. 
Οι πυροφύλακες προκειμένου να απασχοληθούν ενημερώνονται και 
εκπαιδεύονται: α) στην αναγνώριση της περιοχής (ταυτότητα της βλάστησης, 
χαρακτηριστικά σημεία αναφοράς, δρόμοι, εγκαταστάσεις, τοπωνύμια, σημεία 
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον κλπ), β) στη χρήση των φορητών συσκευών 
ασυρμάτου ώστε να είναι αποτελεσματική η επικοινωνία με το Συντονιστικό 
Κέντρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (ΣΕΚΥΠΣ), γ) στην «τεχνική» της 
παρατήρησης ώστε να ελέγχεται η κόπωση και να ενισχύεται η 
αποτελεσματικότητα για την αποφυγή ψευδών συναγερμών, δ) στις βασικές 
έννοιες των δασικών πυρκαγιών ώστε να έχουν μια ξεκάθαρη εικόνα της 
ταυτότητας ενός καπνού που θα εντοπιστεί με γυμνό μάτι ή με τα κιάλια. 
Η δαπάνη αφορά την πρόσληψη 2 εποχιακών πυροφυλάκων επί 10 έτη. 
 

 
 
 
 
Το νέο παρατηρητήριο 
πυρκαγιών με την κωδική 
ονομασία «ΦΕ-1» 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.4.1.2. Αποκλαδώσεις. 
Σε ολόκληρη την έκταση του δάσους θα διενεργηθούν αποκλαδώσεις που 
συντείνουν και στην αντιπυρική προστασία. Τα σχετικά με τις αποκλαδώσεις 
αναφέρονται στην ενότητα 4.3.1.  
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Οι αποκλαδώσεις εκτός από τη βελτίωση της βλάστησης, συνεπικουρούν και 
στην αντιπυρική προστασία δεδομένου ότι απομακρύνεται εύφλεκτη φυτική 
βιομάζα. 
 
4.4.1.3. Απομάκρυνση ποώδους υποβλάστησης. 
Kάθε χρόνο -όπως παγίως γίνεται από πολλών ετών- θα διενεργούνται πριν 
το καλοκαίρι καθαρισμοί της ποώδους υποβλάστησης: 
- κατά μήκος ολοκλήρου του κεντρικού ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου 
σε μικρό βάθος από το άκρο του δρόμου (1,5-3,0 m και τοπικά περισσότερο),  
- κατά μήκος ορισμένων κεντρικών δασικών δρόμων, πεζοδρόμων και 
μονοπατιών σε ολόκληρη την έκταση του δάσους  
- σε επιφάνειες που συνορεύουν με πολυσύχναστες περιοχές (πρανή ρέματος 
Ηριδανού, όρια-περίμετρος νεκροταφείου Καισαριανής, περιοχή οικισμού 
Βλητικού σταθμού, χώρος Αναψυχής Αγ.Γεωργίου Κουταλά, λόφος 
Αγ.Ιωάννου Προδρόμου, παληά χωματερή κ.ά.). 
Εκτιμάται ότι θα καλύπτεται σε ετήσια βάση έκταση εμβαδού 60 στρεμμάτων 
συνολικά. Η εκτέλεση αυτών των εργασιών θα γίνεται με ειδικά φορητά 
βενζινοκίνητα χορτοκοπτικά μηχανήματος που χρησιμοποιούνται σε 
συνδυασμό με τα απλά εργαλεία (τσάπες, τσουγκράνες) ώστε να φθάνει ο 
καθαρισμός μέχρι του γυμνού εδάφους (χάρτης στο παράρτημα).  
 

 
 
 
4.4.1.4. Ενημέρωση. 
α. πινακίδες  
Στο πλαίσιο της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης του κοινού για την 
αντιπυρική προστασία θα τοποθετηθούν επιπλέον των ήδη υπαρχουσών, 
ενημερωτικές πινακίδες σχετικές με την πρόληψη των πυρκαγιών, σε 
κεντρικά σημεία του δάσους (είσοδοι μονοπατιών, κομβικά σημεία, χώροι 
στάθμευσης κλπ) και θα αντικατασταθούν αυτές που έχουν καταστραφεί. 
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β. έκδοση και διανομή φυλλαδίου 
Με ευθύνη της Φιλοδασικής θα εκδοθεί ειδικό ενημερωτικό φυλλάδιο (απλό ή 
πολύπτυχο, με περιεχόμενο που θα αφορά την ανάγκη προστασίας του 
δάσους από τις πυρκαγιές. Το φυλλάδιο θα επιδιωχθεί σε συνεννόηση με το 
ΥΠΠΟ να μπορεί να διανέμεται και στους επισκέπτες της Μονής Καισαριανής. 
γ. πινακίδες ενημέρωσης βαθμού κινδύνου πυρκαγιάς 
Στις εισόδους του δάσους θα τοποθετηθούν πινακίδες με την επισήμανση του 
βαθμού κινδύνου πυρκαγιάς όπως αυτός καθορίζεται καθημερινά από τη 
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ειδικά για τις ημέρες που ο 
κίνδυνος θα είναι 4 ή 5 και οι προσβάσεις κλείνουν για του επισκέπτες, οι 
πινακίδες αυτές θα χρησιμοπούνται ως εμπόδια της κυκλοφορίας οχημάτων. 
Οι σχετικές λεπτομέρειες και οι προβλεπόμενες δαπάνες αναλύονται στο 
επόμενο κεφάλαιο 4.5. 
 
 
4.4.2 Αντιπυρική προστασία – Προκαταστολή 

 
4.4.2.1. Τοποθέτηση νέων πολυεστερικών υδατοδεξαμενών   
              και βελτίωση της υπάρχουσας υποδομής. 
 
Στο πλαίσιο της γενικής ανάγκης για πυκνότερο δίκτυο διαθέσιμων πηγών 
νερού στο δάσος για την πυρόσβεση, προτείνεται η τοποθέτηση τριών (-3) 
νέων υδατοδεξαμενών σε θέσεις που επισημαίνονται στον σχετικό χάρτη 
προτεινομένων υποδομών. Η προμήθεια θα γίνει από την ελεύθερη αγορά και 
η τοποθέτηση σε συνεννόηση με το Δασαρχείο Πεντέλης.  
Επίσης μετά από συνεννόηση με τον Σ.Π.Α.Υ. θα μετακινηθούνοι δύο 
μεταλλικές υδατοδεξαμενές που έχει τοποθετήσει στην περιοχή σε καλύτερες 
(πιο λειτουργικές) θέσεις.  
 
4.4.2.2. Βελτίωση καταστρώματος δασικών δρόμων  

και με διάνοιξη αποστραγγιστικής τάφρου. 
 

Σε επιλεγμένα τμήματα του δασικού οδικού δικτύου που θα καθορίζονται 
κάθε χρόνο ανάλογα με τις ζημιές και τις φθορές τους, θα πραγματοποιείται 
συντήρηση για την ακώλυτη διέλευση των υπηρεσιακών οχημάτων και ιδίως 
των πυροσβεστικών. Η συντήρηση των επιλεγμένων οδικών τμημάτων θα 
περιλαμβάνει τις εξής εργασίες: α) επιφανειακή εκσκαφή (0,10-0,15 εκ.) και 
ισοπέδωση του καταστρώματος, διάστρωση του πλεονάζοντος χώματος και 
μόρφωση της επιφάνειας με προωθητήρα γαιών λόγω της φύσης του 
καταστρώματος  (πολλές πέτρες, βράχοι και λίγο χώμα), β) αποψίλωση 
ζιζανίων και της αυτοφυούς βλάστησης από το κατάστρωμα, γ) επίχωση / 
πλήρωση (μπάζωμα) των μικροχαραδρώσεων (νεροφαγωμάτων) και την 
διαμόρφωση των κατάλληλων κλίσεων στο κατάστρωμα των δρόμων για την 
απορροή των υδάτων. Οι εργασίες δεν θα έχουν καμιά αρνητική επίπτωση 
στο δάσος διότι αφορούν μόνο μόρφωση του καταστρώματος υφιστάμενων 
δασικών δρόμων και όχι διάνοιξη νέων δρόμων. Τα τμήματα που έχουν 
ανάγκη βελτίωσης έχουν μήκος ενδεικτικά 4,0 χλμ και η βελτίωση θα 
πραγματοποιηθεί τρεις φορές στη διάρκεια ισχύος της μελέτης σε σύνολο δηλ 
12 χλμ. Η εκσκαφή υπολογίζεται σε 9.000 κμ και η ισοπέδωση σε60.000 τ.μ. 
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βελτίωση καταστρώματος δασικού δρόμου 
 
Προκειμένου να συντηρηθεί για περισσότερο διάστημα το κατάστρωμα των 
δασικών δρόμων στα τμήματα που έχουν μεγάλη κλίση, θα διανοιχθεί και 
αποστραγγιστική τάφρος για την απαγωγή των ομβρίων υδάτων. Η 
αποστραγγιστική τάφρος για την απαγωγή των ομβρίων υδάτων από το 
κατάστρωμα των δασικών δρόμων, θα διανοιχθεί στα τμήματα που έχουν 
μεγάλη κλίση. Η τάφρος θα έχει βάθος  0,40 μ και πλάτος 0,50 μ και θα 
διανοιχθεί σε μήκος 2100 μ δύο φορές στη δεκαετία ισχύος της μελέτης δηλ. 
συνολική εκσκαφή με μηχανικό εκσκαφέα 840 κ.μ. 
 
Η οριστική βελτίωση του οδικού δικτύου με την κατασκευή τεχνικών έργων 
θα αποτελέσει αντικείμενο ειδικής μελέτης. 
 
4.4.2.3. Βελτίωση υφισταμένου δικτύου νερού προς «Κουταλάδες» 
 
Το δίκτυο έχει εγκατασταθεί για την παροχή νερού για τις ανάγκες των 
αναδασώσεων σε περιοχή ΝΔ του δάσους (περιοχή «Κουταλάδες»). Εχει 
μήκος 3 χλμ. περίπου και κατά μήκος του υπάρχουν τέσσερεις (-4-) 
«αναμονές» για την τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών. Η εγκατάσταση 
έγινε με την τοποθέτηση σωλήνα ΡΕ Φ63 κυρίως επιφανειακά και χρειάζεται 
υπογείωση για την εξασφάλισή του. Επιπλέον θα αξιοποιηθεί ως 
πυροσβεστικό δίκτυο με την εγκατάσταση κρουνών στα φρεάτια.   
 
 

Φρεάτια του δικτύου στα οποία συναρμοστούν κατάλληλες παροχές 
για την υδροληψία από πυροσβεστικά οχήματα 
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Εργα - εργασίες Χρονοδιάγραμμα 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Καθαρισμός και περιποίηση δασικής βλάστησης για την βελτίωση και την αντιπυρική προστασία √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Πλευρικός καθαρισμός δρόμων, αποκλάδωση και απομάκρυνση υποβλάστησης √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Συμπληρωματικές φυτεύσεις √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Πυροφύλαξη / επάνδρωση παρατηρητηρίων πυρκαγιών 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Απομάκρυνση ποώδους υποβλάστησης 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Προμήθεια πολυεστερικών ή μεταλλικών υδατοδεξαμενών 
 

    √   √   

Βελτίωση καταστρώματος τμημάτων δασικού οδικού δικτύου 
 

√   √   √   √ 

Βελτίωση τμημάτων πυροσβεστικού δικτύου  √   √      

Καταπολέμηση πευκοκάμπιας με επίγειους ψεκασμούς 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Αντιδιαβρωτική προστασία. Αποκατάσταση διαβρωθέντων τμημάτων μονοπατιών 
και εγκαταλειμμένων τμημάτων δασικών δρόμων 

√ √  √    √   

Βελτίωση καταστρώματος μονοπατιών 
 

 √ √   √ √   √ 

κατασκευή πέτρινων καθιστικών με ξύλινα στοιχεία εν γένει      √    √ 

Κατασκευή ξύλινων και μεταλλικών περιφράξεων 
 

  √ √ √    √ √ 

Τοποθέτηση πινακίδων √ √ √ √     √ √ 

Περισυλλογή και αποκομιδή των κάθε είδους διεσπαρμένων απορριμμάτων, αδρανών υλικών κλπ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣOΥΣ

4.3.2. Συμπληρωματικές φυτεύσεις 
 
4.4.1 Αντιπυρική προστασία - πρόληψη 
4.4.1.3 Απομάκρυνση ποώδους υποβλάστησης 
 
4.4.3.2 Αντιδιαβρωτική προστασία 



ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΟ-
ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΡΑΧΕΙΑ ΠΕΥΚΗ ΜΕ 
ΣΥΓΚΟΜΩΣΗ >40%

ΤΡΑΧΕΙΑ ΠΕΥΚΗ 
ΜΕ ΣΥΓΚΟΜΩΣΗ 
>40% ΣΕ ΜΕΙΞΗ

ΤΡΑΧΕΙΑ ΠΕΥΚΗ ΜΕ 
ΣΥΓΚΟΜΩΣΗ <40% 

ΣΕ ΜΕΙΞΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ 
ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ ΑΛΛΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΙ  
ΘΑΜΝΩΝΕΣ  
ΒΡΑΧΩΔΕΙΣ 

ΘΕΣΕΙΣ

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΑ

1 α 242883,24 201321,46 444204,69
β 12626,84 168183,46 216235,30 397045,61

841250,30
2 α 183549,73 44980,94 72296,86 2500,00 303327,53

β 34038,31 62750,79 96789,10
γ 75040,83 119855,25 194896,09
δ 19708,49 36512,06 97139,76 92116,65 333142,31 578619,26
ε 243759,62 39575,72 283335,34

1456967,32
3 α 67535,25 32829,53 131594,50 231959,29

β 34687,95 19058,72 53746,67
γ 20328,74 19937,89 4528,54 44795,17
δ 229878,82 3559,75 233438,56
ε 228411,84 38202,41 1548,11 268162,37

στ 56253,52 61267,17 65955,91 68350,17 251826,79
1083928,85

4 α 21452,94 158843,37 80136,61 260432,91
β 32216,86 77180,61 258073,38 118905,50 18987,14 505363,49

765796,40
5 α 27437,80 27437,80

β 64606,31 7200,00 71806,31
γ 34845,64 36643,51 71489,16
δ 62864,11 62864,11
ε 18459,76 60000,00 78459,76

312057,14

689021,48 1116798,04 1113520,16 973655,29 72296,86 401492,48 93215,69 4460000,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΜΟΡΦΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (σε τ.μ.)
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	Η έκταση περιλαμβάνει τα φυτώρια, τον Βοτανικό κήπο και το φυτώριο του Βοτανικού Κήπου της Φιλοδασικής και τον «ιστορικό» ελαιώνα. Μαζί με διάφορα είδη που έχουν φυτευτεί στον γύρω από τη Μονή Καισαριανής χώρο, συναποτελούν βραβευμένο Ιστορικό Κήπο της Ευρώπης (1993) που αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερων εξωραϊστικών παρεμβάσεων.
	Γ' ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ


	Tmima2b
	ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
	ΦΥΛΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
	Β'  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΔΑΣ
	Χώρος αναψυχής (υπαιθρίου γεύματος) και μικρό αναψυκτήριο. Σε όλη σχεδόν την έκταση έχουν διενεργηθεί αποκλαδώσεις και καθαρισμοί. Εχουν διενεργηθεί φροντίδες και αποκλαδώσεις στις αναδασώσεις.
	Γ' ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ


	Tmima2c
	ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
	ΦΥΛΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
	Β'  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΔΑΣ
	Χώρος αναψυχής (υπαιθρίου γεύματος). Σε όλη σχεδόν την έκταση έχουν διενεργηθεί αποκλαδώσεις και καθαρισμοί. Εχουν διενεργηθεί φροντίδες και αποκλαδώσεις στις αναδασώσεις.
	Γ' ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ


	Tmima2d
	ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
	ΦΥΛΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
	Β'  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΔΑΣ
	Εχουν διενεργηθεί φροντίδες και αποκλαδώσεις στις αναδασώσεις.
	Γ' ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ


	Tmima2e
	ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
	ΦΥΛΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
	Β'  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΔΑΣ
	Εχουν διενεργηθεί φροντίδες και αποκλαδώσεις στις αναδασώσεις.
	Γ' ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ


	Tmima3a
	ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
	ΦΥΛΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
	Β'  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΔΑΣ
	Γ' ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ


	Tmima3b
	ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
	ΦΥΛΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
	Β'  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΔΑΣ
	Στο μέσον της διαχειριστικής μονάδας έχει διαμορφωθεί χώρος υπαιθρίου γεύματος με τις ανάλογες υποδομές και υπάρχει εγκαταλειμμένο κτίριο μικρού αναψυκτήριου. Υπάρχουν τέσσερα γήπεδα (βόλλευ, μπάσκετ, τέννις, ποδόσφαιρο 5Χ5)
	Γ' ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ


	Tmima3c
	ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
	ΦΥΛΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
	Β'  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΔΑΣ
	Στο μέσον της διαχειριστικής μονάδας υπάρχει το Μοναστήρι του Αγ.Γεωργίου Κουταλά και μικρός ελαιώνας.
	Γ' ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ


	Tmima3d
	ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
	ΦΥΛΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
	Β'  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΔΑΣ
	Εχουν διενεργηθεί αποκλαδώσεις και καθαρισμοί.
	Γ' ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
	Κοπή και απομάκρυνση των ξερών ατόμων πεύκης. Ασθενείς αραιώσεις και μόνο τοπικά έντονες, κυρίως με απομάκρυνση των καχεκτικών ατόμων. Καθαρισμός της υποβλάστησης από τα ρείθρα των δασικών δρόμων. Συμπληρωματικές φυτεύσεις στις δύο πλατείες. Αντιμετώπιση τών προσβολών από έντομα.


	Tmima3e
	ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
	ΦΥΛΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
	Β'  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΔΑΣ
	Εχουν διενεργηθεί αποκλαδώσεις και καθαρισμοί.
	Γ' ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ


	Tmima3st
	ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
	ΦΥΛΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
	Β'  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΔΑΣ
	Εχουν διενεργηθεί αποκλαδώσεις και καθαρισμοί.
	Γ' ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ


	Tmima4α
	ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
	ΦΥΛΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
	Β'  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΔΑΣ
	Οι αναδασώσεις ποτίστηκαν τα τρία πρώτα χρόνια / διενεργήθηκαν σκαλίσματα στους λάκκους 
	Γ' ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
	Κοπή και απομάκρυνση των ξερών και καχεκτικών ατόμων πεύκης. Σποραδική μονοβέργιση θάμνων. Αντιμετώπιση των προσβολών από έντομα


	Tmima4b
	ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
	ΦΥΛΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
	Β'  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΔΑΣ
	Οι σποραδικές αναδασώσεις του 1993 γενικά απέτυχαν (τα περισσότερα φυτάρια πεύκης ξεράθηκαν και μόνο τα κυπαρίσσια επέζησαν) ωστόσο η συστάδα «έκλεισε» κατά θέσεις
	Γ' ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ


	Tmima5a
	ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
	ΦΥΛΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
	Β'  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΔΑΣ
	Χώρος αναψυχής και αναψυκτήριο του Δήμου Καισαριανής. Ο χώρος στο μεγαλύτερο μέρος του αντιμετωπίζεται ως αστικό πάρκο το οποίο οργανώθηκε στο δυτικό τμήμα της έκτασης. Στην υπόλοιπη έκταση έχουν διενεργηθεί αποκλαδώσεις και καθαρισμοί.
	Γ' ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ


	Tmima5b
	ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
	ΦΥΛΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
	Β'  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΔΑΣ
	Σε όλη σχεδόν την έκταση του ρέματος έχουν διενεργηθεί αποκλαδώσεις και καθαρισμοί. 
	Γ' ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ


	Tmima5c
	ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
	ΦΥΛΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
	Β'  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΔΑΣ
	Σε όλη σχεδόν την έκταση έχουν διενεργηθεί αποκλαδώσεις και καθαρισμοί. 
	Γ' ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ


	Tmima5d
	ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
	ΦΥΛΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
	Β'  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΔΑΣ
	Γ' ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ


	Tmima5e
	ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
	ΦΥΛΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
	Β'  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΔΑΣ
	Η έκταση καταλαμβάνεται από το νεκροταφείο Καισαριανής και τον οικισμό του Βλητικού σταθμού
	Η βλάστηση υφίσταται μόνο ως δενδροστοιχίες και διάσπαρτα δένδρα περιμετρικά του νεκροταφείου
	Γ' ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
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	ογκομέτρηση 2ε
	ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΡΜΩΝ:  19   --- 950/ha

	ογκομέτρηση 3α
	ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΡΜΩΝ:    40   --- 1.600/ha

	ογκομέτρηση 3δ
	ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΡΜΩΝ:    33   --- 1.650/ha




