ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2012
Αριθ. Πρωτ. : 775

ΠΡΟΣ : Περιφέρεια Αττικής
τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γ. Σγουρό
ΚΟΙΝ :

όπως ο συνηµµένος πίνακας

ΘΕΜΑ:

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

για

την καταστροφή

του πρασίνου

των

οδικών

αξόνων της Αττικής

κ. Περιφερειάρχη,

Όπως γνωρίζετε η αρµοδιότητα και συνεπώς η ευθύνη, συντήρησης και βελτίωσης
του πρασίνου που είναι εγκατεστηµένο στους οδικούς άξονες της Αττικής, έχει µεταφερθεί,
από την 15 – 10 -2011 στην Περιφέρεια Αττικής (την αρµοδιότητα αυτή είχε µέχρι τότε το
ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.).
Όπως επίσης γνωρίζετε, ταυτόχρονα µεταφέρθηκαν στην Περιφέρεια Αττικής και οι
υπηρεσίες του ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. ( ∆9, ∆.ΚΕΣΟ και ∆.ΚΕΟ), οι οποίες

είχαν, και φυσικά

εξακολουθούν να έχουν, την απαιτούµενη τεχνογνωσία για την µελέτη, δηµοπράτηση και
υλοποίηση

των έργων ανάπλασης, βελτίωσης και συντήρησης του πρασίνου που είναι

εγκατεστηµένο στους οδικούς άξονες της Αττικής .
Επίσης, γνωρίζετε ότι από 17 – 2 – 2012,

µεταφέρθηκαν στη Περιφέρεια Αττικής και

οι απαιτούµενοι οικονοµικοί πόροι για την υλοποίηση των έργων ανάπλασης, βελτίωσης και
συντήρησης πρασίνου, των ως άνω οδικών αξόνων (σχετ. το από . από 306/19 – 3 – 2012
έγγραφο του Γενικού , ∆/ντή Συγκοινωνιακών έργων ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.)

Όµως ,
παρά το γεγονός, ότι η Περιφέρεια Αττικής, ανέλαβε έγκαιρα (15 – 10 -2011) την
αρµοδιότητα ανάπλασης, βελτίωσης και συντήρησης του πρασίνου που είναι εγκατεστηµένο
στους οδικούς άξονες της Αττικής,
παρά το γεγονός ότι

η Περιφέρεια Αττικής,

διαθέτει

(από 15 – 10 – 2011),

επαρκέστατη στελέχωση (µετά την µεταφορά στην Περιφέρεια,

των ∆/σεων ∆9, ∆.ΚΕΣΟ

και ∆.ΚΕΟ, Υπηρεσιών, µε σηµαντική εµπειρία και τεχνογνωσία) για την υλοποίηση έργων
βελτίωσης και συντήρησης του πρασίνου,
παρά το γεγονός ότι,

εγκαίρως µεταφέρθηκαν (από 17 – 2- 2012)

και είναι

διαθέσιµες οι πιστώσεις για την ανάπλαση, βελτίωση και συντήρηση του πρασίνου που είναι
εγκατεστηµένο στους οδικούς άξονες της Αττικής,
παρά το γεγονός ότι

το Πράσινο αποτελεί

προϋπόθεση

βιωσιµότητας και

πολιτισµού,
παρά το γεγονός ότι το Πράσινο είναι κοινωνικό αγαθό σε ανεπάρκεια, ειδικά στην
Περιφέρεια Αττικής,
παρά

το γεγονός

ότι µε την από 758/5-4-2012

αναφορά µας σας είχαµε

προειδοποιήσει για τον κίνδυνο καταστροφής του,
Η περιφέρεια Αττικής ∆ΕΝ ΕΚΑΝΕ ΤΙΠΟΤΑ.

Σήµερα, η εικόνα των χώρων Πρασίνου των οδικών αξόνων της Αττικής, δεν θυµίζει
τίποτα από πράσινο.
Οι

χώροι

πρασίνου

των

οδικών

αξόνων

της

Αττικής,

έχουν

καταντήσει

σκουπιδότοποι,
Οι χώροι πρασίνου των οδικών αξόνων της Αττικής, αντί να

προάγουν το ήδη

υποβαθµισµένο Αττικό Περιβάλλον, το επιβαρύνουν,
Τα φυτά των χώρων πρασίνου των οδικών αξόνων της Αττικής, είναι ακλάδευτα,
άρρωστα, απότιστα,

Το σύνολο σχεδόν, των φυτών που φυτεύτηκαν την περίοδο 2009 – 2010, για τα
οποία δαπανήθηκαν χιλιάδες ευρώ (€) (για την φύτευση και την, µέχρι πέρσι, συντήρησή
τους) έχουν πλέον καταστραφεί,
Τα συσσωρευµένα σκουπίδια µαζί µε τα ξερόχορτα, που πνίγουν τα παρτέρια των
κύριων οδικών αξόνων της Αττικής, αποτελούν πλέον, πηγές κινδύνου, όχι µόνο για την
∆ηµόσια Υγεία αλλά και για την ∆ηµόσια ασφάλεια, αφού το

φαινόµενο (µοναδικό,

παγκοσµίως), να παίρνουν φωτιά οι χώροι πρασίνου, ήδη εκδηλώθηκε,
Εν τέλει, οι χώροι πρασίνου των οδικών αξόνων της Αττικής, αντί να είναι πηγή
ζωής και αισιοδοξίας, αντί να αναβαθµίζουν αισθητικά και να

αναδεικνύουν τους οδικούς

άξονες, είναι πια εστίες µόλυνσης, χώροι ντροπής και απαξίωσης, χώροι που επιβαρύνουν
το Αττικό περιβάλλον, οι οποίοι, εν µέσω της δεδοµένης
συγκυρίας, αντί να αποπέµπουν αισιοδοξία,

οικονοµικής και κοινωνικής

προάγουν το αίσθηµα εγκατάλειψης,

προκαλούν κατάθλιψη και απαισιοδοξία

κ. Περιφερειάρχη,
Είναι σαφές ότι έχετε την αποκλειστική ευθύνη για την καταστροφή του πρασίνου
των οδικών αξόνων της Αττικής, αφού είχατε όλες τις προϋποθέσεις, για να µη συµβεί αυτό
που έχει συµβεί.
Είναι σαφές ότι έχετε την αποκλειστική ευθύνη, για την εικόνα ντροπής που
παρουσιάζει το πράσινο των οδικών αξόνων της Αττικής, γιατί δεν καταβάλατε καµία
προσπάθεια, για να µη συµβεί.
Είναι σαφές ότι έχετε

την αποκλειστική ευθύνη

για

την

συντελούµενη

Περιβαλλοντική καταστροφή, στο ήδη επιβαρυµένο περιβάλλον της Αττικής.
Είναι σαφές ότι έχετε την αποκλειστική ευθύνη, για την καταστροφή και του ελάχιστου
πρασίνου που είχε αποµείνει στην Αττική,
Είναι σαφές ότι έχετε την αποκλειστική ευθύνη, για την περαιτέρω υποβάθµιση της
ποιότητας ζωής στην Αττική, για την µετατροπή των χώρων πρασίνου σε εστίες µόλυνσης,
σε χώρους επικίνδυνους για την εκδήλωση νέων πυρκαγιών

Είναι σαφές έχετε την αποκλειστική ευθύνη, για την περιβαλλοντική αλλά οικονοµική
ζηµιά, που έχει συντελεστεί και συνεχίζει να συντελείται σε βάρος των κατοίκων της Αττικής,
σε βάρος των Ελλήνων φορολογουµένων Πολιτών.

Και θεωρούµε ότι έχετε την αποκλειστική ευθύνη, διότι είχατε επαρκή χρόνο για να
ενεργήσετε, επάρκεια στελεχών για να µελετήσετε και να

υλοποιήσετε,

πιστώσεων για να δηµοπρατήσετε και να αναθέσετε ΕΓΚΑΙΡΑ,

επάρκεια

τα έργα συντήρησης,

βελτίωσης και ανάπλασης πρασίνου των οδικών αξόνων της Αττικής,
∆ιότι, αν και σας ενηµερώσαµε εγκαίρως (βλ. σχετικά την

από 758/5-4-2012

αναφορά της Ένωσής µας) περιγράφοντας µε λεπτοµέρεια το τι πρόκειται να συµβεί, µας
αγνοήσατε

∆ιότι αν και είχατε, ΟΤΙ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΝ, ∆ΕΝ ΚΑΝΑΤΕ ΤΙΠΟΤΑ

Και κάνατε τίποτα, διότι, προφανώς, το πράσινο δεν αποτελεί προτεραιότητα για την
Περιφέρεια Αττικής,
∆ιότι το πράσινο, αποτελεί, για την περιφέρεια Αττικής, ενοχλητική υποχρέωση, και
όχι σκοπό
∆ιότι, προφανώς, η Περιφέρεια Αττικής,

δεν έχει την

ασχοληθεί µε το πράσινο

κ. Περιφερειάρχη,
επειδή Σεις εκπροσωπείτε την Περιφέρεια Αττικής
είµαστε υποχρεωµένοι να

η πολιτική βούληση να

ΚΑΤΑΓΕΙΛΟΥΜΕ

Την Περιφέρεια Αττικής, για την συνειδητή προσπάθειά της, να αποφύγει να
αναλάβει τις πραγµατικές ευθύνες που της

ανήκουν στην

διαχείριση ελάχιστου πλέον

πρασίνου που είναι εγκατεστηµένο στους οδικούς άξονες της Αττικής, ενός δηµόσιου αγαθού
σε ανεπάρκεια, µε αποτέλεσµα την µερική προς το παρόν, και την σε σύντοµο χρονικό
διάστηµα αναµενόµενη ολοκληρωτική του καταστροφή,
είµαστε υποχρεωµένοι να

ΚΑΤΑΓΕΙΛΟΥΜΕ

Την Περιφέρεια Αττικής,
για την νέα περιβαλλοντική καταστροφή που έχει προκαλέσει, στο ήδη κατεστραµµένο
περιβάλλον της Αττικής
για περαιτέρω υποβάθµιση της ποιότητας ζωής, στην οποία υποχρεώνει τους κατοίκους
της Αττικής,
για τους κινδύνους που εγκυµονούνται

για την δηµόσια υγεία και ασφάλεια, από τη

δική της έλλειψη βούλησης και προσπάθεια,
για την

οικονοµική

και

οικολογική

ζηµιά που προκάλεσε , όχι µόνο στους

κατοίκους της Αττική, αλλά στο σύνολο των φορολογουµένων Ελλήνων.
για

την µετατροπή

αδιαφορία της,

χώρων πρασίνου σε

σκουπιδότοπους, που προκάλεσε η

κ. Περιφερειάρχη,

ως Επαγγελµατίες,

ως Επιστήµονες, που

ασχολούµαστε αποκλειστικά µε το

Πράσινο και το Περιβάλλον, ως κάτοικοι της Αττικής, ως Έλληνες Πολίτες, σας καλούµε:
να προβείτε ΑΜΕΣΑ

στη λήψη µέτρων διάσωσης

του πρασίνου που απέµεινε στους

οδικούς άξονες της Αττική,
να φροντίσετε ΑΜΕΣΑ για τον καθαρισµό και αποκατάσταση των χώρων πρασίνου που
καταστρέψατε,
να διασφαλίσετε τη δηµόσια υγεία και ασφάλεια των κατοίκων της Αττικής,
να δείξετε – επιτέλους – στοιχειώδη ευαισθησία και σεβασµό στο Πράσινο και το Περιβάλλον
να σεβαστείτε τον κόπο και τα χρήµατα που δαπανήθηκαν για την εγκατάσταση και
συντήρηση του ελάχιστου πρασίνου που απέµεινε στην Αττική.

Η Ένωσή µας θα είναι πάντα στην διάθεσή σας, για οποιαδήποτε

συνεργασία,

δράση, ή πληροφορία, απαιτηθεί .

Με τιµή,
ο Πρόεδρος

ο Γεν. Γραµµατέας

ΜΙΧΑΛΗΣ Ν. ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ

ΚΟΙΝ :

1. τον Πρωθυπουργό κ. Α. Σαµαρά
2. τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Α. Τσίπρα
3. τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κ. Ε. Βενιζέλο
4. τον Πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Π. Καµµένο
5. τον Γ.Γ. της Χρυσής Αυγής κ. Ν. Μιχαλολιάκο
6. τον πρόεδρο της ∆ηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φ. Κουβέλη
7. την Γ. Γραµµατέα του Κ.Κ.Ε. κ. Α. Παπαρήγα
8. τους κ.κ. Βουλευτές
9. τους κ.κ. ∆ηµάρχους Αττικής
9. τους κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Αττικής
10. τα µέλη του Περιφερικού Συµβουλίου Αττικής
11. τον Πρόεδρο του ΓΕΩΤΕΕ κ. Σ. Μάµαλη
12. τα ΜΜΕ

