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Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,

Στο Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου, όπως σε μεγάλο μέρος της ελληνικής επικράτειας, πριν
από λίγες μέρες, αναρτήθηκαν οι δασικοί χάρτες.
χάρτες
Σας μεταφέρω την έντονη δυσαρέσκεια
δυσαρέσ
και την τεράστια κοινωνική αναταραχή η οποία
έχει προκύψει από προβλήματα που δεν λύθηκαν πριν από την ανάρτηση των εν λόγω
δασικών χαρτών.
Η κεντρική διοίκηση με συντονισμένες
συντον
νες ενέργειες έλυσε νομοθετικά τα τεράστια
προβλήματα στην πυρόπληκτη περιοχή της δημοτικής κοινότητας Ραφήνας από την
καταστροφική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018 και συντονισμένα
να όλοι οι φορείς του
κράτους προχωρούμε στην υλοποίηση του ειδικού χωρικού
χωρικού σχεδιασμού για την ανάπλαση
των κατεστραμμένων περιοχών.
Για τις υπόλοιπες περιοχές του Δήμου μας, τον Σεπτέμβριο του 2020 μεριμνήσαμε και
προβήκαμε σε έρευνα στο αρχείο της Υ.ΔΟΜ. και συλλέξαμε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά των διοικητικών πράξεων οι οποίες
οπο είχαν «παραπέσει» από την αρμόδια
υπηρεσία της Διεύθυνσης
θυνσης Δασών και δεν είχαν συμπεριληφθεί στις προηγούμενες

αναρτήσεις. Οι αριθμοί πρωτοκόλλου κατάθεσης στην Διεύθυνση Δασών Ανατολικής
Αττικής είναι οι 14315/11-9-20 και 14357/14-9-20.
Επιπροσθέτως των παραπάνω, για την περιοχή η οποία τοποθετείται χωρικά μεταξύ
λεωφόρου Μαραθώνος και διοικητικών ορίων Δήμων Πεντέλης κατατέθηκε η υπ’ αριθμό
5883/11-2-1970 άδεια/- απόφαση του Νομάρχη περί επιτρεπόμενης πώλησης από την
Ιερά Μονή Πεντέλης ήδη υφιστάμενων κατεσπαρμένων αγροτικών τεμαχίων μέχρι το όριο
της Λεωφόρου Μαραθώνος – αίροντας τις απαγορεύσεις του άρθρου 2 του Νόμου 3250
με βάση το διαχειριστικό χάρτη υπογεγραμμένο από το Δασαρχείο Αθηνών (8-12-1971),
καθώς και αεροφωτογραφίες της περιόδου μετά το 1945 οι οποίες δείχνουν την
αποδεδειγμένη αγροτική καλλιέργεια τμημάτων εντός της περιγραφόμενης έκτασης.
Σημειωτέον, ότι στην εν λόγω περιοχή έχει αναπτυχθεί οικισμός εκ του έτους 1916 από
τους εργαζόμενους λιγνιτωρύχους στην περιοχή, που σήμερα αριθμεί 4.000 κατοίκους με
επίσημη ενορία, τέσσερα (4) σχολικά συγκροτήματα και άλλες δημόσιες υποδομές.
Όλα τα ανωτέρω χωρίς καμία επιχειρηματολογία η Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής
δεν τα έλαβε καθόλου υπόψη, κατά παράβαση κάθε έννοιας χρηστής διοίκησης και έτσι
πράξεις διοίκησης όπως: έκδοση νομίμων αδειών, μεμονωμένες πράξεις χαρακτηρισμού,
αποφάσεις Νομάρχη κτλ. δεν συμπεριελήφθησαν στον υπό ανάρτηση δασικό χάρτη
δημιουργώντας τεράστια κοινωνική αναταραχή.
Επίσης, θα ήθελα να σας επισημάνω ότι στον αναρτημένο δασικό χάρτη υπάρχουν πολλές
εκτάσεις όπου ενώ στις αεροφωτογραφίες του 1945 εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές, τα
χρόνια

της

μεταπολεμικής

περιόδου

λόγω

(εμφυλίου,

μετανάστευσης

κλπ)

εγκαταλείφθηκαν από καλλιέργεια και κτηνοτροφική χρήση, με αποτέλεσμα να
εμφανίζουν δασικά χαρακτηριστικά.
Επιπλέον, είναι φανερό ότι υπάρχουν προφανέστατα λάθη, εξαφανισμένοι υπάρχοντες
δρόμοι, όπως για παράδειγμα η λεωφόρος Θεοτόκου στην περιοχή Περιβολάκια Ραφήνας
υφιστάμενου ασφαλτωμένου πλάτους 20 μέτρων η οποία δεν έχει αποτυπωθεί καθόλου
στον αναρτημένο δασικό χάρτη.
Κατόπιν των ανωτέρω γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες παρότι είχαν
περισσότερα στοιχεία για μια ορθότερη ανάρτηση των δασικών χαρτών δεν τα έλαβαν
υπόψιν τους και θα πρέπει να εξευρεθούν λύσεις ώστε τα δίκαια αιτήματα των πολιτών να
γίνουν αποδεκτά.

Η κοινωνική αναταραχή
χή η οποία
οπο έχει προκληθεί και η έντονη δυσαρέσκεια
σκεια των πολιτών
που έχουν περιπέσει σε απόγνωση και θα πρέπει
πρ πει να προβούν εν μέσω πανδημίας, σε
δαπάνες για την κατάθεση
θεση αντιρρήσεων δεν θα είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν και
δικαίως η κατακραυγή τους θα βαρύνει τους αρμόδιους φορείς με απροσδιόριστες
απροσδι
συνέπειες.
Οφείλουμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων αποδίδοντας την πραγματική εικόνα,
προστατεύοντας ταυτόχρονα
α και το περιβάλλον, απαλλάσσοντας
απαλ
οντας συγχρόνως του πολίτες
πολίτε
από αδικαιολόγητες
ητες δαπάνες και ταλαιπωρία γιατί
γιατί δεν ελήφθησαν υπόψη κατατεθειμένες
κατατεθ
πράξεις διοίκησης με έωλα επιχειρήματα.
επιχειρ

Στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω πληροφόρηση.
Με εκτίμηση,

