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Αθήνα. 6 Αυγούστου 1998

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
των Υπουργών
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δημοσίων Έργων

Γεωργία;

ΘΕΜΑ: Σύσταση
επιτροπής
παρακολούθησης
για
το
έργο
αποκατάστασης, προστασίας και αναδάσωσης των περιαστικων
δασών της Αττικής στις περιοχές της Πεντέλης και του Αυλώνα

Έχοντας υπόψη:
1. Ότι οι πυρκαγιές του Ιουλίου-Αυγούστου 1998 προκαλεσαν
σημαντικής έκτασης οικολογική καταστροφή στα περιαστικά δάση Πεντέλης
και Αυλώνα - πνεύμονες του Λεκανοπεδίου Αττικής.
2. Οι συνέπειες για το περιβάλλον από την απώλεια εκτάσεων πρασίνου,
οι συναφείς κίνδυνοι για άλλες ζημιές, όπως πλημμύρες, το γεγονός ότι αυτό
καθ' αυτό τα δάση αυτά είναι συνδεδεμένα άρρηκτα με το .λεκανοπέδιο
Αττικής και η απόφαση της Κυβέρνησης να αποτρέψει κάθε αλλαγή χρήσης
τους και να αποκαταστήσει τα περιαστικά δάση Πεντέλης και Αυλώνα.
3. Την απόφαση της Κυβέρνησης για τη χρηματοδότηση και την
ταχύτερη δυνατή εκτέλεση όλου του πλέγματος των έργων και παρεμβάσεων
που απαιτούνται για την πλήρη αποκατάσταση και αξιοποίηση των δασών.
4. Το δεδομένο ότι έχουν ήδη συγκροτηθεί ομάδες εργασίας για τη
σύνταξη μελετών και για την εκτέλεση έργων αντίστοιχα με εκείνα στην
Πεντέλη το 1995 και στο Δάσος - πάρκο Θεσσαλονίκης το 1997, που αφορούν:
α) την υποβοήθηση της φυσικής αναδάσωσης,
β) τη συγκράτηση του εδάφους και την προστασία των ορεινών όγκων απο τη
διάβρωση,
γ) την αντιπλημμυρική προστασία των όμορων οικισμών, και
δ) τις τεχνητές αναδασώσεις.
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Με βάση τη σπουδαιότητα του θέματος και με σκοπό τη διασφάλιση
της συμμετοχής φορέων και οργανώσεων στην παρακολούθηση του ξητήματο:
της εξέλιξης των εργασιών αποκατάστασης και αξιοποίηση: των δασών.
Συγκροτούμε Επιτροπή Κοινωνικού Ελέγχου, η οποία αποτελειται απο
τους:
α) Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, ως πρόεδρό.
β) εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντα: του
Υπουργείου Γεωργίας,
γ) εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων,
δ) Νομάρχη Ανατολικής Αττικής,
ε) εκπρόσωπο της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ)
Ανατολικής Αττικής,
στ) εκπρόσωπο του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ανατολικής Αττική:,
ς) εκπρόσωπο των Τεχνικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττική:,
η) εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ).
θ) εκπρόσωπο των Διευθύνσεων Αναδασώσεων,
ι) εκπρόσωπο των Δασαρχείων Αττικής, και
ια) εκπρόσωπο οικολογικών οργανώσεων, ως μέλη.
Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι να παρακολουθήσει τις μελέτες και
την ακριβή εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος και των έργων αποκατάστασης
των δασών που θα εκτελεστούν με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας
Περιφέρειας Αττικής και στόχο έχουν:
α) Την προστασία του εδάφους από τη διάβρωση με χρήση των κορμών
των καμένων δένδρων για την κατασκευή κορμοφραγμάτων και
κλαόοπλεγμάτων σε όλες τις διαβρωσιγενείς επιφάνειες.
β) Την τεχνητή αναδάσωση.
γ) Την ενθάρρυνση της φυσικής αναγέννησης των δασών και τον
εμπλουτισμό του με κατάλληλα πλατύφυλλα δένδρα που θα αυξάνουν την
πυραντοχή των δασών και θα βελτιώνουν το όλο οικοσύστημα.
δ) Τη γενικότερη ανάπλαση και διαμόρφωση των εκτάσεων των δασών
που επλήγησαν.
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Την ευθύνη για τον συντονισμό της Επιτροπής και την γραμματειακή τηε
εξυπηρέτηση έχει η Γενική Γραμματεία της Περιφέρειας Αττικής.
Οι αρμόδιες για την εκτέλεση των έργων Υπηρεσίες παρακαλούνται να
παρέχουν προς την Επιτροπή κάθε δυνατή διευκόλυνση και πληροφορία
απαραίτητη για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων
των μελών της.

