
ΚΙ.Π.Η.-Κίνηση Πολιτών Ηλιούπολης 

Aρ.Μητρώου Μ.Π.Α 27156, Σκρά 10,16346 Ηλ/λη 

Τηλ.2109730215- φαξ 2109718162, κιν.6944683652  

kin.pol.il@gmail.com, http://kinisipolitoniliupolis.blogspot.com 

 

 
                                                                      Hλιούπολη 2 Νοεµβρίου 2009 
 
                                                                             Προς: Κυρία Μπιρµπίλη  
                                                                             Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας  
                                                                             & Φυσικών Πόρων 
                                                                             Αµαλιάδος 15, Αθήνα 
 
Θέµα: «ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΤΤΙΚΗ» 
 
 
Αξιότιµη κ. Υπουργέ, 
 
Αφού σας συγχαρούµε για την ανάληψη των καθηκόντων σας στο νέο και µεγάλης σηµασίας  
υπουργείο σας, θα θέλαµε να σας περιγράψουµε πολύ συνοπτικά την πρότασή µας για την 
«Πράσινη Αττική», που θα βρείτε αναλυτικότερα στο επισυναπτόµενο εγχειρίδιο.  
 
Την πρόταση αυτή για πρώτη φορά καταθέσαµε πριν από τέσσερα χρόνια σε διάφορους 
φορείς, όπως µπορείτε να διαπιστώσετε από το διαβιβαστικό που τη συνοδεύει. 
∆υστυχώς στο χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε, έγινε περισσότερο επιτακτική η ανάγκη 
υλοποίησής της, από τις πολλαπλές και µεγάλης έκτασης πυρκαγιές που συντελέστηκαν στην 
Αττική.  
 
«ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΤΤΙΚΗ»: 

1. ∆ηµιουργία ενιαίου φορέα διαχείρισης πόρων και συντονισµού των απαραίτητων 
ενεργειών για την αύξηση, τη συντήρηση και την προστασία του Αττικού Πράσινου. 

2. Καθιέρωση της 5ης Ιουνίου (παγκόσµια ηµέρα για την προστασία του περιβάλλοντος), 
σαν ηµέρα της «ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», κατά την οποία διενεργείται η εκστρατεία 
του «ενός ευρώ». Αυτό σηµαίνει ότι καλούνται οι κάτοικοι της Αττικής να 
συνεισφέρουν από ένα ευρώ, έτσι ώστε να συγκεντρώνονται κάθε χρόνο οι 
απαραίτητοι πόροι για την υλοποίησή της. 

3. Συµµετοχή του δηµοσίου, διαθέτοντας προς διαχείριση στον ίδιο φορέα, όλα τα 
κονδύλια τα οποία διατίθενται για το σκοπό αυτό.   

      Η συµµετοχή αυτή είναι απαραίτητη, αφενός για να πειστούν οι πολίτες για την  
      ειλικρινή πρόθεση του δηµοσίου να αντιµετωπιστεί και λυθεί ριζικά το πρόβληµα της  
      έλλειψης και συνεχούς καταστροφής του πράσινου στην Αττική και αφετέρου για να  
      καλλιεργήσει τη συνεργασία πολιτείας και πολιτών εξασφαλίζοντας την ευρύτερη  
      συµµετοχή των δεύτερων στα κοινά προβλήµατα.  
4. Κάθε χρόνο, τον προηγούµενο µήνα πριν από την ηµέρα της «ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», 

δηµοσιεύεται ο απολογισµός του έργου του φορέα διαχείρισης.  
            Με λίγα λόγια οι πολίτες διαπιστώνουν την υλοποίηση των στόχων της προηγούµενης    
            χρονιάς, απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή τους, κατ¨ επανάληψιν, στην  
           «εκστρατεία του ενός ευρώ».  
 
Επειδή για µας, η ποιότητα του περιβάλλοντός µας είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την αύξηση 
και προστασία του πράσινου, απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση και αναβάθµιση της 
ζωής στις πόλεις µας, η υλοποίηση της «ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» είναι πια ΠΡΩΤΙΣΤΗ ανάγκη. 
 
 



                                                                Με τιµή  
              Η Πρόεδρος                                                                        Η Γραµµατέας 
 
 
 
       Ευαγγελία ∆ηµητρίου                                                            Αικατερίνη Νικολέτου 
 
 
 
 
Επισύναψη: ∆ιαβιβαστικό 
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