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Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε,
Αξιότιμα Μέλη,
Η παρούσα αποτελεί επείγουσα κοινή έκκληση των συνυπογραφουσών οργανώσεων για την
αναβολή της λήψης απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου
Αθήνας σχετικά με την τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος του Υμηττού που έχει
προγραμματιστεί για αύριο, Τετάρτη 26 Αυγούστου 2009.
Η έκκληση αυτή έρχεται υπό την πίεση των πρόσφατων γεγονότων. Η πυρκαγιά που σημειώθηκε τις
προηγούμενες μέρες στη Β.Α. Αττική, κατά τις πρώτες εκτιμήσεις, έκαψε έκταση 210.000
στρεμμάτων, η οποία πρέπει να προστεθεί στα περισσότερα από 6.000 στρέμματα που κάηκαν στο
νότιο τμήμα του Υμηττού τον Ιούνιο. Ακόμα κι αν οι συνολικές επιπτώσεις των συμβάντων αυτών
δεν έχουν ακόμα αποτιμηθεί, είναι εμφανές ότι οι πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού επηρέασαν
άμεσα το περιβάλλον της Αττικής. Με αυτό το δεδομένο κρίνεται απαραίτητο να υπάρξει μια
συνολική αναθεώρηση του υπό διαβούλευση Ρυθμιστικού Σχεδίου Αττικής.
Η Εκτελεστική Επιτροπή του ΟΡΣΑ οφείλει να επανεξετάσει το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος
του Υμηττού, το οποίο έχει προκαλέσει ήδη δικαιολογημένες αντιδράσεις, καθώς δεν παρέχει
ουδεμία επιπλέον θωράκιση και προστασία του βουνού. Στο σημείο αυτό, δεν μπορούμε παρά να
επαναλάβουμε το πάγιο αίτημά μας που διατυπώσαμε ήδη κατά τη διαδικασία διαβούλευσης, περί
της κήρυξης του Υμηττού σε Εθνικό Πάρκο βάσει των διατάξεων του ν. 1650/1986.
Σκοπός του αιτήματος μας αυτού είναι η διαφύλαξη του δασικού χαρακτήρα του Υμηττού και η
προστασία του από τους αλλεπάλληλους εμπρησμούς, τις καταπατήσεις και τα ποικίλα “μικρά” και
“μεγάλα” συμφέροντα που μόνο ιδιοτελώς βλέπουν το βουνό, καθώς και τους υπόλοιπους ορεινούς
όγκους της Αττικής. Το αίτημα αυτό, υπό το βάρος των περιστάσεων, γίνεται ακόμα πιο επίκαιρο και
επιτακτικό.
Με εκτίμηση,
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