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Πεντέλη, 08-06-2021  

Αρ. Πρωτ.: 25 

 

Προς: Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπλασης Πεντελικού 

Βασιλίσσης Σοφίας 9 & Δημητρίου Μόσχα 151 24 Μαρούσι 

info@spap.org.gr, 2132038292 

  

Θέμα:    Παράνομες δραστηριότητες μηχανοκίνητου  αθλητισμού στο Πεντελικό  

 

Αξιότιμοι Κύριοι,  

Η προστασία και η  ανάπλαση του Πεντελικού, με σκοπό να καταστεί ένας υπερτοπικός πόλος 

αναψυχής για τους πολίτες της περί αυτό περιοχής,   αποτελεί  τον πρώτο καταστατικό σκοπό 

του Συλλόγου μας. Αυτός είναι ο λόγος που παίρνουμε την πρωτοβουλία να σας 

γνωστοποιήσουμε τα ακόλουθα, ελπίζοντας στην ευαισθητοποίηση  και την ενεργοποίησή σας. 

Μέλη και Φίλοι του Συλλόγου μας αλλά και άλλοι περιπατητές, που επισκέπτονται το Πεντελικό, 

καθημερινά αλλά κυρίως τα Σαββατοκύριακα, γίνονται μάρτυρες παράνομων, ενοχλητικών κια 

επιβλαβών για το περιβάλλον δραστηριοτήτων μηχανοκίνητου αθλητισμού στις πλαγιές του 

πολύπαθου Πεντελικού. 

Ο χώρος του λατομείου   «Μαλτέζου»  έχει μετατραπεί, με  παράνομες χωματουργικές εργασίες, 

σε αυτοσχέδια πίστα Motorcross, στην οποία  διεξάγονται προπονήσεις και αγώνες. 

Υπενθυμίζουμε ότι ο χώρος του λατομείου έχει αναπλαστεί στο πλαίσιο κατασκευής της Αττικής 

Οδού, με την απόθεση φυτικής γης, φύτευσης και κατασκευής αρδευτικού δικτύου, έργα 

ανάπλασης που διαλύθηκαν βάναυσα από τα τρακτερωτά ελαστικά των  δίτροχων. 

Η  δραστηριότητα αυτή δεν περιορίζεται μόνο στην εν λόγω παράνομη πίστα αλλά επεκτείνεται 

σε όλες τις πλαγιές του Πεντελικού, όπου είτε διέρχονται από το υφιστάμενο δασικό οδικό δίκτυο 

είτε κινούνται σε παρθένο έδαφος ανοίγοντας νέες διαδρομές, κάθετες στην κλίση του εδάφους. 

Λόγω των οδοντωτών ελαστικών που φέρουν τα εν λόγω δίκυκλα,  καταστρέφουν την δασική 

βλάστηση, ανασκάπτουν και κονιορτοποιούν το έδαφος, το οποίο στη συνέχεια παρασύρεται 

εύκολα από τα όμβρια, με αποτέλεσμα την παντελή αφαίρεση του λεπτού εδαφικού στρώματος 

και την συνακόλουθη  αποκάλυψη του υποκείμενου βράχου. 

Τα ίχνη της εν λόγω δραστηριότητας είναι ιδιαίτερα εμφανή στην περιοχή του Κοκκιναρά όπου 

παρατηρούνται εδαφικές αλλοιώσεις βάθους έως και δύο μέτρων. 
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Εκτός από την παραπάνω καταστροφή στο δασικό περιβάλλον, που επιφέρουν οι εκτός δασικού 

δικτύου δραστηριότητες του μηχανοκίνητου αθλητισμού, οι αναβάτες των χωρίς αριθμούς 

κυκλοφορίας δίκυκλων, παρενοχλούν τους πεζοπόρους, με τα σύννεφα σκόνης που σηκώνουν 

στο πέρασμά τους και τους επικίνδυνους ελιγμούς τους, θύματα των οποίων γίνονται συχνά τα 

ελάχιστα ερπετά της περιοχής.  

Στο τέλος της παρούσας παρατίθενται ενδεικτικές φωτογραφίες των καταστροφών που έχουν 

ήδη συντελεστεί στο Πεντελικό. 

Δυστυχώς, η εν  λόγω δραστηριότητα, όχι μόνο δεν απετράπη από την προηγούμενη δημοτική 

αρχή του Δήμου Πεντέλης, μάλλον ενθαρρύνθηκε από την στάση της, λαμβάνοντας μέρος σε 

σχετικές εκδηλώσεις. Την ίδια αδιαφορία επέδειξε και η προηγούμενη διοίκηση του ΣΠΑΠ, η 

οποία αδιαφόρησε επιδεικτικά σε σχετικές καταγγελίες (επιστολή με αρ. πρωτ. 134/07-04-2014 ) 

κατοίκων του Δήμου Πεντέλης. 

Επειδή η προαναφερόμενη βλαπτική για το περιβάλλον δραστηριότητα  δεν έχει αδειοδοτηθεί 

αρμοδίως αλλά ασκείται παράνομα, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε, ως αρμόδιος Φορέας για 

την προστασία του Πεντελικού, τα μέτρα τα οποία προτίθεστε να λάβετε  για τον  τερματισμό 

της. 

Τα Μέλη και οι Φίλοι του Συλλόγου μας αλλά και όλοι οι περιπατητές του βουνού  είμαστε 

πρόθυμοι να συμβάλλουμε, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, στην αποκατάσταση της 

νομιμότητας και στην εξάλειψη μιας βλαπτικής για το περιβάλλον και αποτρεπτικής για τους 

επισκέπτες του βουνού δραστηριότητας. 

Για το  Δ.Σ. του  Π.Σ.Π. 

Ο Πρόεδρος  

 

Ο Γενικός Γραμματέας 

 
 

Ζύγρας Νέστωρ Αποστολίδης Κων/νος 
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Αυτοσχέδιες διαδρομές στον Κοκκιναρά – διάνοιξη σε παρθένο έδαφος με πορείες κάθετες στην κλίση του 

εδάφους 

 

 

 

 

 

 

Πίστα στο πρώην λατομείο Μαλτέζου - καταστροφή έργων ανάπλασης (φύτευσης, δικτύου άρδευσης) 

 

 

 

 

 

 

\\\ 

 

 

 

 

 

Καταστρεπτικές για το φυσικό τοπίο διελεύσεις δίτροχων (καταστροφή φυτοκάλυψης, κονιορτοποίηση, 

παράσυρση) 
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