ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ

Ο Υμηττός και πάλι σε κίνδυνο !!!
Σύντομο ιστορικό
Το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) για την προστασία του Υμηττού (ΦΕΚ 187Δ’/16.6.2011) που
καθόρισε το νέο πλαίσιο προστασίας του Υμηττού (επέκτεινε την Ζώνη Α’ απόλυτης
προστασίας του βουνού), συνάντησε εξ’ αρχής τις έντονες αντιδράσεις εκατοντάδων
αυθαιρετούχων - διεκδικητών - καταπατητών του βουνού, καθώς και κάποιων Δημάρχων
όμορων δήμων (Κορωπίου, Παιανίας-Γλυκών Νερών, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης,
Γλυφάδας, Ηλιούπολης), οι οποίοι έχουν (επίσης) καταθέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας
(ΣτΕ) αιτήσεις ακύρωσης του Π.Δ., επικαλούμενοι προσχηματικά την «προστασία του
περιβάλλοντος», διεκδικώντας ουσιαστικά την νομιμοποίηση περιοχών αυθαιρέτων, την
προσθήκη νέων χρήσεων γης και, κυρίως, τη συρρίκνωση της Ζώνης Α’ απόλυτης προστασίας
του βουνού.
Το ΣτΕ πριν αποφανθεί επί των αιτήσεων ακύρωσης, ζήτησε γνωμοδότηση από το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο. Μετά την προδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (10.9.2015), σε
απάντηση του ερωτήματος του ΣτΕ που αφορά το Π.Δ 187/2011 “περί καθορισμού μέτρων
προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή – Ιλισίων”
προέκυψε το ενδεχόμενο να ακυρωθεί το ισχύον Π.Δ. 187/2011 και να επανέλθουμε στο
προηγούμενο καθεστώς μειωμένης προστασίας του βουνού.
Σε αναμονή της τελικής απόφασης του ΣτΕ και με δεδομένη την αναγκαιότητα ύπαρξης
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), σύμφωνα με την απόφαση του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ζητήσαμε πριν ένα χρόνο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μη τεθεί σε κίνδυνο το ισχύον καθεστώς
προστασίας του Υμηττού -βλέπε σχετικά το συνημμένο Yπόμνημα της «Διαδημοτικής Επιτροπής
για την προστασία του Υμηττού», (14.10.2015) το οποίο συνυπέγραψαν 35 φορείς και
συλλογικότητες και έχει κατατεθεί στο ΣτΕ και στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Οι πρόσφατες εξελίξεις – Η κρίσιμη απόφαση του ΣτΕ
Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η βασική θεσμική
εκκρεμότητα, δηλαδή η κύρωση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το πλαίσιο
προστασίας του βουνού και οι υπηρεσίες του ΥΠΕΝ έχουν αποδυθεί σε αγώνα δρόμου
προκειμένου να προλάβουν την ακύρωση του Π.Δ από το ΣτΕ.
Ενόψει της εκδίκασης της υπόθεσης στις 2 Δεκεμβρίου 2016 στο ΣτΕ, ο Πρόεδρος του
Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) (Δήμαρχος Ηλιούπολης Β.
Βαλασόπουλος), αντί να πρωτοστατεί στην υπεράσπιση του Π.Δ. προστασίας του Υμηττού,
επιδιώκει μαζί με τους καταπατητές την ακύρωσή του και δήλωσε : «…Το Προεδρικό Διάταγμα
του 2011 είναι ακραίο…. Δεν μπορεί η Α’ Ζώνη να επεκταθεί έως τα όρια του σχεδίου πόλης…
δεν μπορεί να μας απαγορεύουν να κάνουμε νέα Νεκροταφεία… Ούτε είναι λογικό να μας
ζητούν να κατεδαφίσουμε αυθαίρετα φτωχών ανθρώπων, απόγονων προσφύγων που ζουν με
κοινωνικές παροχές…»(!!!)

Επισημαίνεται ακόμη ότι, το ισχύον Προεδρικό Διάταγμα του 2011 για την προστασία του
Υμηττού προβλέπει την καταγραφή όλων των υφιστάμενων αυθαιρέτων κτισμάτων και ότι, το
2013, με «φωτογραφική» ρύθμιση στον Ν.4178 εξαιρέθηκαν από την κατεδάφιση για 10 χρόνια
τα αυθαίρετα στον Υμηττό…
Σήμερα, όχι μόνο ισχύει ακόμη αυτή η «ρύθμιση», αλλά επιδιώκεται η πλήρης κατεδάφιση,
ολόκληρου του ισχύοντος Π.Δ. προστασίας του Υμηττού.
Επιπλέον, ως προς τις αυθαίρετες κατασκευές, διατηρούμε πολλές επιφυλάξεις αν
εξακολουθούν να ανήκουν σε φτωχούς, χώρια που αυτό δε μπορεί να αποτελεί κριτήριο για την
παραμονή τους σε δασική έκταση και τη νομιμοποίησή τους!
Καλούμε τα εμπλεκόμενα όργανα και τις υπηρεσίες της πολιτείας, καθώς και όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς - ιδιαίτερα τους όμορους στον Υμηττό Δήμους - να τοποθετηθούν στο
θέμα που έχει ανακύψει και να αποτρέψουν οποιαδήποτε δυσμενή εξέλιξη.
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