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    Βελτανιώτης Δημήτριος 

    Δέδες Κωνσταντίνος 
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    Μαργέτα Ελένη 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1 ΕΗΔ. Εγκριση κυκλοφοριακών 

ρυθμίσεων της οδού Κορυτσάς 

για την εκτέλεση του έργου: 

"Κεντρικός αγωγός δικτύου 

ομβρίων Ρ3 Δήμου Ωρωπίων". 

2 ΕΗΔ. Λήψη απόφασης για τους 

υπαλλήλους ΙΔΟΧ που λήγουν 

οι συμβάσεις τους 15.02.2011 

3 ΕΗΔ. Πρόσληψη προσωπικού με 

σχέση εργασίας ορισμένου 

χρόνου 2μηνης διάρκειας για 

την αντιμετώπιση 

κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων 

αναγκών. 

4. Σύσταση τριών (3) θέσεων κλάδου 

ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, με σχέση 

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 

Χρόνου. 

5. Αποδοχή ποσού 20.357 ευρώ, από το 

Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη 

δαπάνης φωτοτυπιών σχολικών 

βιβλίων. 

6. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών Προμηθειών και 

Αξιολόγησης των Προσφορών κα την 

γνωμοδότηση επί αυτών στις 

περιπτώσεις διαγωνισμών και στις 

περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης για 

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 

32 

 

 

 

 

33 

 

 

34 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

36 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

 

 

 

Ομόφωνα 

εγκρίνεται 

 

Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

 

 

 

 

Ομόφωνα 

εγκρίνεται 

 

 

Ομόφωνα 

εγκρίνεται 

 

 

Ομόφωνα 

εγκρίνεται 
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το οικονομικό έτος 2012 (σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 46 του 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 

7. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής 

προμηθειών σύμφωνα με τον 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

8. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου 

για την επιτροπή παραλαβής 

υπηρεσιών και εργασιών σύμφωνα με 

το ΠΔ 28/80. 

9. Συζήτηση για το Νέο Ρυθμιστικό 

Σχέδιο της Αθήνας και το Σχέδιο 

Προεδρικού Διατάγματος για τις 

Χρήσεις Γης. 

 

 

 

38 

 

 

39 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

Ομόφωνα 

εγκρίνεται 

 

Ομόφωνα 

εγκρίνεται 

 

 

Ομόφωνα 

συγκροτείται 

επιτροπή 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ....όσον αφορά το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας και της Αττικής 

και λόγω των ακραίων θα έλεγα καιρικών φαινομένων να μην προβούμε απόψε 

σε ανακοινώσεις και να συζητήσουμε πριν από το μεγάλο θέμα του 

Ρυθμιστικού κάποια θέματα διαδικαστικά, όπως αν δείτε στην πρόσκληση σας 

το Θέμα 2, 6, 7, 8 και 9 και 3 θέματα προ ημερησίας διάταξης που αφορούν το 

προσωπικό και 1, συγνώμη, 2 το προσωπικό και 1 τεχνικό θέμα, το οποίο θα 

εξηγήσει ο κ.Καρίνος. 

 Υπάρχει κάποια αντίρρηση κύριοι συνάδελφοι; 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι το 2ο θέμα. Εχετε την πρόσκληση μπροστά σας; Το 2, το 

6, το 7, το 8 και το 9. Είναι διαδικαστικά θέματα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. είναι τελείως τυπικά θέματα, για να μπορέσουμε να 

αφιερωθούμε στη συνέχεια μέχρι όσο κρατήσει για το Ρυθμιστικό. Είναι θέματα 

τα οποία δεν άπτονται συζήτηση, δεν άπτονται κάποιου προβληματισμού 

ιδιαίτερου για να μας καθυστερήσουν.  

.......: Τα υπόλοιπα θέματα; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα υπόλοιπα αν προλάβουμε τα συζητάμε. Αν δεν προλάβουμε 

δεν τα συζητάμε.    

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Πάμε να τα αναβαλλουμε από τώρα για να ξέρουμε τι γίνεται. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να τα αναβάλλουμε. Δεν έχουμε πρόβλημα με τα άλλα. Πρώτα  

να συζητηθούνε .. να συζητηθούνε για να τελειώνουμε. Εντάξει;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, το Συμβούλιο εγκρίνει λοιπόν τη διαδικασία. 

 

 

 ΘΕΜΑ 1ο Ε.Η.Δ. 

 

Εγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της οδού Κορυτσάς για την 

εκτέλεση του έργου: "Κεντρικός αγωγός δικτύου ομβρίων Ρ3 Δήμου 

Ωρωπίων". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 1ο θέμα προ ημερησίας διατάξεως κύριοι συνάδελφοι αφορά 

έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την 

εκτέλεση του έργου, κεντρικός αγωγός δικτύου ομβρίων Δήμου Ωρωπίων. 
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 Κύριε Καρίνο, εξηγήστε σε τι συνίσταται το κατεπείγον. Παρακαλώ 

κύριοι, παρακαλώ. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Θα πρέπει να προηγηθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για 

να προχωρήσει η Τροχαία να βγάλει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Πρόκειται 

συγκεκριμένα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν παρακολουθούμε τον κ.Καρίνο κύριοι συνάδελφοι. Κύριε 

Καρίνο, επαναλαμβάνετε; 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Λέω, ότι στις 27 του μηνός έχει υποβληθεί αίτηση από την εταιρεία 

που κατασκευάζει το έργο. Σήμερα μίλησα και με την Τροχαία και θα πρέπει να 

προηγηθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να βγάλει η 

Τροχαία τη ρύθμιση για να κλείσει η οδός .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπαρχει κάποια αντίρρηση κύριοι συνάδελφοι;  

 Μια ερώτηση θέλει ο κ.Λίτσας. 

ΛΙΤΣΑΣ: Για πόσο χρόνο θα είναι κλειστή η οδός .. ; 

ΚΑΡΙΝΟΣ: 1 μήνα .. 

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΛΙΤΣΑΣ: Αυτός μπορεί να ζητάει και 6 μήνες, δικαίωμα του είναι. Αλλά 

υπάρχουν και επαγγελματίες εκεί, υπάρχουν και κάτοικοι που ζούνε. Πως θα 

εξυπηρετούνται; Θα κλείσουν τα μαγαζιά τους για 1 μήνα; Μια απλή ερώτηση 

κάνω. Μήπως πρέπει να το προσέξετε λίγο τους χρόνους, πιο γρήγορα, να 

πιέσετε, να δουλεψει λίγο διαφορετικά; Υπάρχουνε τρόποι; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. είμαστε δίπλα και στον πολίτη και στο να προβάλλουμε πίεση 

σε όλα τα έργα σε καθημερινή βάση.  

ΛΙΤΣΑΣ: Εγώ κ.Καρίνο ρωτάω το εξής: υπάρχει δυνατότητα να μην κλείσει 

τελείως η .. να δουλέψουν τα μαγαζιά και να εξυπηρετηθεί και ο κόσμος;  
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ΚΑΡΙΝΟΣ: Κυκλοφοριακά, όχι, δεν υπάρχει. Περνάει συνέχεια .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Σκεφτείτε λοιπόν έναν επαγγελματία ότι για 1 μήνα θα του κλείσει το 

μαγαζί. Η πρόταση η δική μας λοιπόν είναι να κοιτάξουμε να βρεθεί ο τρόπος, 

τώρα το σκέφτομαι .. Η πρόταση μας, στο πρώτο στενό κάθετο, που είναι 

κάθετο, πρώτα να σκαφτεί ο δρόμος για να μπορούν να εξυπηρετιουνται τα 

αυτοκίνητα, το πρώτο στενό δηλαδή μετά .. το πρώτο στενό, ή να σκεφτεί 

κάποιος, καλύτερα μηχανικός, που να ξέρει καλύτερα από μένα. Δεν είμαι 

μηχανικός αλλά πρέπει να μην αποκλείσουμε την πρόσβαση και στους 

κατοίκους που μένουνε μόνιμα αλλά και στα μαγαζιά που λειτουργούν εκεί. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Το κλείσιμο .. κομμάτι, από την οδό Πολυτεχνείου μέχρι την 

παραλία.  

ΛΙΤΣΑΣ: Η Πολυτεχνείου είναι; 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Είναι .. Αφορά το τελευταίο κομμάτι, το κάτω το κομμάτι. 

ΛΙΤΣΑΣ: Γι' αυτό ακριβώς μιλάω και εγώ. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Από τη Μαρμαρά και .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ωραία. Εκεί λειτουργούν και καταστήματα. Θα κλείσετε για 1 μήνα;  

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

.......: Πρέπει να κοιτάξουμε και τα καταστήματα. Δεν είναι δυνατόν να 

κλείσουμε 1 μήνα. Να βρεθεί ένας τρόπος να γίνει μισό και μισό το έργο. Να 

υπαρχει μια ροή .. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Ενας αγωγός είναι και μάλιστα θα τελειώσει σχετικά γρήγορα γιατί 

είναι προκατασκευασμένα τα κομμάτια, δεν είναι .. 

.......: Οταν λέτε γρήγορα τι εννοείτε;  

ΚΑΡΙΝΟΣ: Ζητάει τους 2 μήνες αλλά πιστεύω σε 1 μήνα θα έχει τελειώσει. 

Είναι υποχρεωμένος να .. 
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ΛΙΤΣΑΣ: 2 μήνες εσείς θα πληρώσετε σ' αυτούς τους κατοίκους .. ; Δηλαδή 

πως θα μπαίνουν σπίτι τους κατ' αρχήν; Εχει προβλεφθεί ή .. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Να μην το κάνουμε το έργο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Οχι να το κάνουμε κ.Καρίνο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.  

ΚΑΡΙΝΟΣ: Μα τώρα τι να κάνουμε;  

ΛΙΤΣΑΣ: Γίνονται έργα και μέσα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. Θελετε να προσθέσετε κάτι κ.Δέδε; 

ΚΑΡΙΝΟΣ: .. Θα μπορούν να μπαινοβγαίνουνε στις επιχειρήσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Δέδε. 

ΔΕΔΕΣ: Απ' όσο έχω δει η οδός είναι μήκους λιγότερο από 200 μέτρα. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΕΔΕΣ: Ε, αυτό λέω. Εγώ δε λέω 100, λέω λιγότερα από 200. Λοιπόν, 

θέλουμε 1 μήνα για να περάσει προκατασκευασμένα στοιχεία ο .. ; Να σκάψει 

200 μέτρα; Να πιέσουμε τον εργολάβο λόγω της κατάστασης να το κάνει 

γρηγορότερα. Αυτό λέμε. 

ΛΙΤΣΑΣ: Να κοιτάξει ο εργολάβος να δουλέψει και Σαββατοκύριακα, να 

δουλέψει και βράδι αν γίνεται με φώτα και να τελειώσει όσο το δυνατόν 

γρηγορότερα. Είπατε στο προηγούμενο Συμβούλιο και θυμάμαι πάρα πολύ 

καλά ότι πάει πιο γρήγορα και απ' ότι περιμένατε και καλά κανει και πάει πιο 

γρήγορα. Αλλά θα πρέπει να ξέρουμε πολύ καλά πόσος θα είναι ο χρόνος. Δεν 

είναι δυνατόν να αποκλείουμε δημότες και επιχειρήσεις να μη λειτουργούν. 

Λέω το εξής: να δουλέψει και Σαββατοκύριακα και διπλοβάρδιες να προχωρήσει 

το έργο να ολοκληρωθεί πιο γρήγορα. Μην δώσουμε 2 μήνες, να δώσουμε 

λιγότερο. Να πιεστεί ο εργολαβος. Αντί να βάλει 2 μηχανήματα, να βάλει 4 να 
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δουλέψουν. Αυτό λέω. Τότε να μην ξεκινήσει τώρα αν οι καιρικές συνθήκες δεν 

είναι κατάλληλες. Να περιμένουμε τις κατάλληλες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα.  

 Κύριε Καρίνο, υπάρχει δυνατότητα να δώσουμε μικρότερο χρόνο από το 

αίτημα της εταιρείας;  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Πρόεδρε, αν δώσουμε .. Ζώη, συγνώμη. Αν δε γίνει το έργο 

τώρα, έρχεται το Πάσχα και μετά έρχεται το καλοκαίρι. Δηλαδή ελαφρά την 

καρδία λέμε να μη γίνει το έργο, να γίνει μετά από 2 μέρες που θα φτιάξει ο 

καιρός. Ξαναλέω και πάλι .. Μίμη, άκουσε με μισό λεπτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα μην .. Να μην κάνουμε .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Είναι έργα που κάνει η Περιφέρεια. Εργα που έχουνε 

καθυστερήσει και έχουνε καθυστερήσει για λόγους τους οποίους εμείς δεν 

μπορούσαμε και ούτε μπορούμε να τους ελέγξουμε. Ιδίως αυτό το έργο εγώ 

απ' όσο ξέρω, σας είπα και την προηγούμενη φορά, ήταν σε... με τους 

εργολάβους και ο εργοανάδοχος εργολάβος βγήκε μετά από... Αυτή είναι μια 

διαδικασία τώρα απλή. Κανείς δε λέει ότι δε συμμεριζόμαστε τα καταστήματα 

Κώστα. Κανένας δεν μπορεί να το πει αυτό το πράγμα, αλλά θα πρέπει να 

προτείνουμε και λύσεις και αντί να λέμε ότι θέλουμε να δουλέψει ένα μαγαζί 

και όλοι το θέλουμε και ποιος είναι αυτός που δεν το θέλει, είναι πάρα πολύ 

απλό, το θέμα είναι να προτείνουμε και λύσεις για να μπορέσουμε να 

πηγαίνουμε στο αποτέλεσμα. 1,5 μήνα. Ποιος το ξέρει αυτό το πράγμα; Αν 

αύριο ξεκινήσει το χιόνι και κρατήσει 2 εβδομάδες, ποιος θα το πεί αυτό; Εγώ ή 

εσύ ρε Κωστα; Ποιος;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Ηλιάσκο.  

 Ορίστε κ.Βελτανιώτη. 
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ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Εγώ κ.Αντιδήμαρχε συμμερίζομαι τα προβλήματα που έχει 

ένα έργο, αλλά όμως άλλο να δώσουμε 2 μήνες ελαφρά την καρδία και να πάει 

να βάλει οδοφράγματα εκεί για να .. το δρόμο ο εργολάβος και άλλο να έχει το 

περιθώριο μέσα σε 2 μήνες όταν κάνει καλό καιρό. Αύριο μπορεί να χιονίσει, 

μεθαύριο να έχει καλό καιρό. Να δουλέψει εντατικά. Αλλο να δουλεύει με μια 

τσάπα και με ένα φορτηγό και άλλο να δουλεύει συντονισμένα. Ξέρω λίγο από 

δουλειά, 35 χρόνια είμαι στην οικοδομή και αυτό ζητάμε. Μην πάει και βάλει 

οδοφράγματα και το χρησιμοποιεί σαν εργοτάξιο και σαν πάρκινγκ το δρόμο. 

Να προχωρήσει γρήγορα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε να προσθέσετε κάτι κ.Χασιώτη; 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Επειδή εδώ πέρα έχουμε δει πάρα πολλά έργα τα οποία έρχονται 

στο Δημοτικό Συμβούλιο και παίρνουνε για διάφορους λόγους παρατάσεις σε 

προθεσμία που έχουνε ήδη ζητήσει και δεύτερη φορά και τρίτη φορά, για το 

συγκεκριμένο ζήτημα θα προτείνω και θα μπει σε ψηφοφορία, 20 μέρες ο 

εργολάβος και κάθε μέρα που δε θα δουλεύει για τα καιρικά φαινόμενα, 

παράταση του έργου. Αυτό προτείνω εγώ και ας βάλει και 4 μηχανήματα να 

δουλέψουν. 20 μέρες και παράταση κάθε μέρα σε περίπτωση που έχουμε 

καιρικά φαινόμενα, χιόνια, βροχές και να μπει η πρόταση σε ψηφορορία να 

αποφασίσουμε. Οχι ονομαστική, να ψηψίσει όμως το Σώμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καλύβα. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κ.Καρίνο, ο αγωγός αυτός μπαίνει 

ακριβώς στο κέντρο του δρόμου;  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Πόσα μέτρα είναι ο αγωγός αυτός; Μήπως πραγματικά μπορούμε 

να αφήσουμε έστω μια λουρίδα, στενή λουρίδα, να μπορεί να περνάνε τα 

αυτοκίνητα;  
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(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Θα μπορούσαμε κάλλιστα να επιτρέψουμε τα ελαφρά οχήματα, 

έτσι; Τα Ι.Χ. να περνάνε από εκεί. Να μην κλείσουμε τελείως το δρόμο. Γιατί αν 

πράγματι, ο κ.Ηλιάσκος είπε κατι, αν τυχόν βρεθούν αρχαία, κλείσαμε τον 

παραλιακό μας δρόμο, τελειώσαμε. Καλύτερα να το ξεκινήσουμε από τώρα 

λοιπόν, να προσπαθήσουμε να βρούμε λύση να περνάει έστω το Ι.Χ., γιατί 

Βαγγέλη πραγματικά υπάρχει αυτή η περίπτωση, αν βρεθεί κάτι τέτοιο, θα 

κλείσουμε τον παραλιακό μας δρόμο, με ό,τι συνεπάγεται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Καλύβα. 

 Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Η κίνηση που θα έρχεται από 

την παραλία Μαρκοπούλου, όχι από την παραλία, από τον παράλληλο της 

παραλίας και συναντάει τη Μαρμαρά, που θα πηγαίνει; Αριστερά; Και αφού 

πηγαίνει αριστερά, πως θα κατεβαίνει κάτω; Που;  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Δεν έχει άλλο δρόμο. Μα πως θα κατέβει; Τι λες τώρα; ∞ θα 

πρέπει το κομμάτι της Μαρμαρά από τη διασταύρωση του Παπαδέλη μέχρι την 

Κύπρου να γίνει κατεύθυνση προς τα μέσα, δηλαδή προς την είσοδο του 

χωριού, γιατί θα υπάρχει πρόβλημα. Το έχετε μελετήσει αυτό; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει γίνει κυκλοφοριακή μελέτη. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι, πέστε μας όμως πως θα είναι αυτή η μελέτη. Να μην 

ξέρουμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καρίνο. Παρακαλώ κύριοι συναδελφοι. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Τα Ι.Χ. αυτοκίνητα που έρχονται από την Αθήνα και κατευθύνονται 

προς Ωρωπό θα ακολουθούν τη διαδρομή .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Δηλαδή λεωφ. Αγ.Νικολάου, οδός Πολυτεχνείου, οδός Ειρήνης, 

λεωφ. Παλατίων Ωρωπού. Τα Ι.Χ. αυτοκίνητα που έρχονται από το λιμάνι του 

Ωρωπου και κατευθύνονται προς την Αθήνα θα ακολουθούν τη διαδρομή 

λεωφ. Παλατίων Ωρωπού, οδός Ειρήνης, οδός Πολυτεχνείου, οδός Πιπεριάς. Τα 

φορτηγά αυτοκίνητα που έρχονται από την Αθήνα και κατευθύνονται προς 

Ωρωπό θα ακολουθούν τη διαδρομή οδός Πιπεριάς, λεωφ. Αγ.Νικολάου, .. και 

Παλατίων Ωρωπού και τα φορτηγά αυτοκίνητα που έρχονται από το λιμάνι του 

Ωρωπού και κατευθύνονται προς την Αθήνα θα ακολουθούν τη διαδρομή 

λεωφ. Παλατίων Ωρωπού, οδός Πιπεριάς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αγαπητοί συναδελφοι, σήμερα ήρθαμε να συζητήσουμε για το 

Ρυθμιστικό της Αθήνας, όπως έχετε πει και εσείς πολλές φορές, προ ημερησίας, 

το μεγάλο τέραστιο θέμα. Εάν για το 1ο θέμα αυτό κάνουμε μισή ώρα για να 

αποφασίσουμε μια τεχνοκρατική, μικρή κυκλοφοριακή μελέτη 50 μέτρων στο 

Δημοτικό Συμβούλιο η οποία έχει γίνει η μελέτη και αναλαμβάνει και ο 

μελετητής την υποχρέωση της ασφάλειας των κατοίκων και των αυτοκινήτων 

που περνούν από εκεί, εμείς κάνουμε τον τενχοκράτη και λέμε διάφορα 

πράγματα, χωρίς να τα τεκμηριώνουμε και αναλώνουμε μπροστά στο μεγάλο 

θέμα που έρχεται μετά το μέλλον της Αττικής, το μέλλον των παιδιών μας και 

της Αθήνας, γι' αυτό το θέμα, θεωρώ ότι αυτοί που έχουν απειρία οι Δημοτικοί 

Σύμβουλοι, καλώς, αλλά αυτοί που έχουνε εμπειρία σε έργα και τα υπόλοιπα, 

γνωρίζουν πολύ καλά ότι ο τελευταίος που θελει καθυστέρηση και υφίσταται 

το πρόβλημα είναι ο πρώτος ο Δήμαρχος που το ακούει κάθε μέρα, δεύτερον η 
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Δημοτική Αρχή, τρίτον ο ίδιος ο εργολάβος θέλει να τελειώσει πολύ πιο 

σύντομα γιατί θέλουνε να εκταμιεύουνε τα χρήματα και τέταρτον και τελευταίο 

θα μπορούσα να πω, είναι οι υπόλοιποι παράγοντες. Σας παρακαλώ πολύ τώρα. 

Δεν είναι θέμα τώρα αυτό να συζητάμε τώρα θέματα τα οποία για μισή ώρα. 

Πέστε την άποψη σας να τελειώνουμε. Τα πράγματα είναι ακριβώς έτσι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, η πρόταση της πλειοψηφίας λοιπον είναι η 

παραταση να διαρκέσει 2 μήνες.  

 Επί της ψηφοφορίας λοιπόν. Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Δήμαρχε, αυτή είναι η άποψη σας, ότι τα πράγματα είναι έτσι 

και άντε να τελειώνουμε. Η δική μας η άποψη είναι, σε κάθε θέμα να κανουμε 

τη δική μας προσωπική τοποθέτηση. Εγώ συμφωνώ με την άποψη του 

κ.Χασιώτη.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είχαμε πάρει ποτέ απόφαση, στο παρελθόν ποτέ ανά μέρα 

κακοκαιρίας να παίρνει παράταση; Δεν υφίσταται. Πρέπει να δώσουμε 

ημερομηνία. Δεν υπάρχει αυτή η πρόταση. Πουθενα στον κόσμο δεν έχει 

παρθεί. Να περιμένουμε πότε θα κάνει κακοκαιρία για να πάρει παράταση. Εχει 

γίνει ποτέ κ.Καρίνο, 30 χρόνια μηχανικός; 

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι είναι αυτά τα πραγματα δηλαδή; Ποτέ πουθενά στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα και στον κόσμο δεν έχει παρθεί τέτοια απόφαση 

που προτείνετε κ.Λίτσα σήμερα εδω μέσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δήμαρχε. Η εισήγηση τελικά κύριοι συνάδελφοι 

.. Παρακαλώ κ.Λίτσα, όχι πλέον, τέλειωσε το θέμα. Η εισήγηση που 

προτείνεται είναι για 2 μήνες και επ' αυτού θα ψηφίσουμε. Μπορείτε να μην το 

ψηφίσετε. Δεν .. Είπε την άποψη του. Μιλήσατε εσείς. Από τον κανονισμό 
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δικαιούται ο Δήμαρχος να κλείσει.  Στην ψηφοφορία κύριοι συνάδελφοι. 

Οι συνάδελφοι που έχουνε αντιρρήσεις στο θέμα παρακαλώ να το δηλώσουνε.  

ΛΙΤΣΑΣ: Εμείς ψηφίζουμε, εμείς λέμε ότι ο χρόνος είναι πάρα πολύ μεγάλος 

και ζητάμε να μειωθεί ο χρόνος για να πιεστεί ο εργολάβος να τελειώσει το 

έργο γρήγορα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα όχι ο κ.Λίτσας. Οχι ο κ.Χασιώτης και η παράταξη του 

κ.Λίτσα. Αλλοι συνάδελφοι; Οχι η κα Στεργίου. Οχι και ο κ.Καλύβας. 

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 

 

 

 ΘΕΜΑ 2ο Ε.Η.Δ. 

 

Λήψη απόφασης για τους υπαλλήλους ΙΔΟΧ που λήγουν οι συμβάσεις 

τους 15.02.2011 

     

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 2ο θέμα προ ημερησίας διάταξης κύριοι συνάδελφοι. Αφορά 

μια αίτηση εργαζομένων του Δήμου, συμβασιούχων, για παράταση και 

ανανέωση των υπαλλήλων αυτών, καθότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς 

ανάγκες στο Δήμο Ωρωπού.  

 Κυρία Μαναβέλη. Ορίστε κ.Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι οι 8μηνήτες που τελειώνει 15 Φεβρουαρίου η 8μηνη θητεία 

τους στο Δήμο. Εχω επαναλάβει ότι ο Δήμος Ωρωπού είναι σπάνιο φαινόμενο 

στην Ελλάδα που έχει πολύ λιγότερο προσωπικό απ' όσο θα έπρεπε. Προχθές 

ήμουνα στη Γενική Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης και μόλις τις εξέθεσα το 

μέγεθος του προβλήματος που έχουμε αναγκάστηκε να παίρνει τους 
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Υπουργούς τηλέφωνο εκείνη την ώρα για να καταθέσουν αλλαγή σε Νόμο για 

υποχρεωτικές μετατάξεις, σεβόμενη το μεγάλο πρόβλημα του Δήμου Ωρωπού 

και όχι υποχρεωτικές εντός Νομού. Δηλαδή να επιβάλλει η Διοίκηση να 

έρχονται μετατάξεις και όχι μόνο εθελοντικές, που δεν υφίσταται ακόμη και δεν 

μπορουμε να λύσουμε το πρόβλημα μας. Γι' αυτό είμαστε στη δεινή θέση να 

έχουμε μεγάλη έλλειψη προσωπικού. Να έχει 15 κηπουρούς το Μαρούσι που 

είναι 50 στρέμματα και να έχουμε 0 κηπουρούς σε 400.000 στρέμματα. Ενα 

παράδειγμα. Να έχουμε 7 οδηγούς στο Δήμο Ωρωπίου και 40 αυτοκίνητα. 

Σήμερα το πρωί ποιος θα οδηγήσει τα απορριμματοφόρο. Εφυγε ο ένας, έφυγε 

ο άλλος με άδεια. Εχουμε μεγάλα προβλήματα στους ελέγχους, γι' αυτό πάντα 

δίπλα εκ των πραγμάτων και χωρίς να έχουμε καμία διάθεση να το 

εκμεταλλευτούμε, είμαστε πάντα δίπλα στους εργαζομένους σε όποιο αίτημα 

έχουνε, παράταση της εργασίας τους, στα δικαστήρια και ο Δήμος δίνει πάντα 

το απαραίτητο υλικό όπου μπορεί είτε με προσωπική παρουσία στα δικαστήρια, 

είτε με αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για να δουλέψουν οι εργαζόμενοι και 

να συνεχίσουν την εργασία τους, να μη φύγει ποτέ κανένας.  

 Εχουμε τα περιθώρια επομένως να βοηθήσουμε τους εργαζομένους, εάν 

μπορούμε και παίρνουμε σήμερα την απόφαση για να προστρέξουν στα 

ασφαλιστικά μέτρα μήπως μείνουν. Εχουμε πάρει και άλλες αποφάσεις, τυπική 

είναι η απόφαση για βοήθεια δικαστική.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να διαβάσω την αίτηση υπαλλήλων. Βεβαίως. Κατόπιν 

προφορικής συνεννόησης με τον κ.Δήμαρχο ως προσληφθέντες υπάλληλοι, 

κατόπιν της υπ' αρ.1/2011 και αρ.πρωτοκόλλου 5187/1.4.2011 ανακοίνωση για 

πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, που 

συνομολογήσαμε σύμβαση απασχόλησης για το χρονικό διάστημα από 

16.6.2011 - 15.2.2012, παρακαλούμε να προβείτε στην λήψη απόφασης κατά 

τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί τη 
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Δευτέρα 30.1.2012 για την παράταση/ανανέωση της συμβάσεως μας, καθότι 

καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δήμου Ωρωπού και διαθέτουμε 

την ανάλογη εμπειρία μετά από 8 μήνες εργασίας. Επίσης ζητούμε την 

έμπρακτη υποστήριξη σας σε περίπτωση προσφυγής μας σε ένδικα μέσα. Οι 

αιτούντες. Και ακολουθούν τα ονόματα με τις υπογραφές, 60 τον αριθμό, 

υπαλλήλων.  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απόφαση δεν μπορούμε να πάρουμε εμείς το Συμβούλιο 

μονομερώς για παράταση των συμβάσεων. Ψήφισμα θα εγκρίνει. Η παράταση 

εγκρίνεται .. Ο Δήμος από μόνος του δεν μπορεί να προχωρήσει σε παράταση. 

 Ορίστε κ.Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Αυτό που μας διαβάζετε μιλάει για απόφαση, δε μιλάει για 

ψήφισμα. Δηλαδή αυτό που, το αίτημα των εργαζομένων λέει, να αποφασίσετε 

1, 2, 3. Δε μιλάει για ευχολόγιο τώρα. Το να κουβεντιάζουμε για ψήφισμα σε 

ένα αίτημα απόφασης, νομίζω ότι παραποιούμε και το ίδιο το αίτημα. Ετσι; 

Καλό είναι να το βάζετε.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορεί το Συμβούλιο να παρατείνει τις συμβάσεις των 

υπαλλήλων; 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Μπορεί να πάρει απόφαση κ.Πρόεδρε, όπως σας είχα πει και στο 

προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, απόφαση πολιτική για μονιμοποίηση όλου 

του προσωπικού χωρίς όρους και προϋποθέσεις και να σταθούμε δίπλα τους, 

μαζί με τις Επιτροπές, τα Σωματεία τους και να παλέψουμε τον αγώνα αυτό. 

Ρωτήστε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα οι ίδιοι οι εργαζομενοι θα προσφύγουν δικαστικά για να 

πετύχουν την παράταση των συμβάσεων.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ναι. Ζητάει απόφαση ο εργαζόμενος, όχι ψήφισμα. Συμφωνούμε; 
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(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κυρια Μαναβέλη, σαν τι με ρωτάτε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σαν εισηγήτρια του θέματος. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Σαν εισηγητής; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποιος από τους εργαζόμενους εδώ; Να σηκωθεί να μας 

μιλήσει γι' αυτό το πράγμα. Τι ζητάνε οι εργαζόμενοι. Υπάρχει ένας;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο ψήφισμα μόνο μπορεί να εγκρίνει. Δεν μπορεί να .. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ναι. Ρωτάω εγώ αν υπάρχει στο Σώμα ένας εργαζόμενος. Υπάρχει 

ένας εργαζόμενος; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλωστε το θέμα το έχουμε ξανασυζητήσει και σε παρόμοιες 

περιπτώσεις εργαζομένων.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Συμφωνούμε. Υπάρχει ένας εργαζόμενος σ' αυτή την αίθουσα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι θέλετε τώρα κ.Χασιώτη; 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Θέλω .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι νομικό καθαρα το θέμα. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Να μιλήσει .. Απόφαση θέλουν οι εργαζόμενοι Πρόεδρε. Και να 

σας πω κάτι; Πάρε την πολιτική απόφαση εσύ και πες ότι εγώ θα στηρίξω τους 

εργαζόμενους με οποιοδήποτε κόστος .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό, η δέσμευση αυτή έγινε από το Δήμαρχο. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ψήφισμα φέρνεις. Πάρε πολιτική απόφαση Δήμαρχε. Το 

αποφεύγεις. Προχθές είχες 60 εργαζόμενους εδώ και έλεγες, πάμε στο επόμενο 

Δημοτικό Συμβούλιο για να μην σε ακούει ο κόσμος. Να τα πούμε πάλι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι εργαζόμενοι οι ίδιοι, λέει, ζητούμε την έμπρακτη υποστήριξη 

σας σε περίπτωση προσφυγής μας .. 
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ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Να πάρετε απόφαση, απόφαση. Παίρνουμε απόφαση σήμερα και 

λέμε ότι θα είμαστε διπλα τους ό,τι και να γίνει. Αυτό λέμε. Παίρνουμε 

απόφαση; Οχι ψήφισμα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και ποιος θα εκτελέσει την απόφαση αυτή; Εσείς; 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο με επικεφαλή τη Δημοτική Αρχή. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποιος θα ορίσει να εκτελέσει την απόφαση αυτή που είναι 

παράνομη; 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Εσύ Δήμαρχε μου έλεγες πριν από 10 μέρες .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εμείς θα .. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ελεγες για το παράνομο στο Σταθμό Μεφόρτωσης, εγώ είμαι 

παράνομος έλεγες και στην παρανομία επάνω θα στηρίξω τον τόπο μου και 

τώρα όταν μιλάμε για εργαζόμενους, μιλάς για νομιμότητα και παρανομία; Εσύ 

το έλεγες Δήμαρχε. Οσο παράνομος και αν είμαι, αυτό έλεγες. Θα το κάνω 

αυτό. Και σήμερα λοιπόν που μιλάμε για εργαζόμενους λες το τι είναι νόμιμο 

και τι παράνομο;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μπερδεύεστε κ.Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Καθόλου Δήμαρχε. Δικά σου λόγια ήταν αυτά.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι μια .. Ο Σταθμός Μεταφόρτωσης είναι μια απόφαση 

προσωπική του Δημάρχου να κάνει κάτι για συγκεκριμένο θέμα, για 

συγκεκριμένο χώρο. Καμιά σχέση με τους εργαζομένους να αναλάβει την τύχη 

τους χωρίς λόγο και να τους παίξει. Δεν μπορεί να τους παίξεις. Τους 

στηρίζουμε στα δικαστήρια με την απόφαση μας .. τους θέλουμε, πάγιες και 

διαρκείς ανάγκες καλυπτουν στο Δήμο μας. Αυτό ψηφίζουμε. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ψήφισμα φέρνεις λοιπόν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψήφισμα. 
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ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Στο νόμιμο. Ετσι; Ο,τι είναι νόμιμο. Εκεί παρανομία, για τους 

εργαζόμενους το λόγο. Σε λίγο θα φύγουνε, θα βάλουμε εργολάβους. Εντάξει. 

Εντάξει, για να ξέρουμε ποιος παίζει ποιον δηλαδή ας πούμε. Ετσι; Απόφαση θα 

πάρουμε και ό,τι και να γίνει θα είμαστε δίπλα στους εργαζόμενους. Γιατί το 

φοβάσαι Δήμαρχε να πάρεις απόφαση; Πάμε να πάρουμε μια απόφαση.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Απόφαση που να λέει ότι μας είναι απαραίτητοι. Απόφαση. 

(ταυτόχρονη ομιλία) 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Απόφαση και σε οτιδήποτε γίνει από εδώ και πέρα θα τους 

στηρίζουμε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αποφασίζουμε ότι τους χρειαζόμαστε και καλυπτουν διαρκείς και 

πάγιες ανάγκες του Δήμου μας. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Εχει και άλλο αίτημα όμως. Εχει και ότι θα σταθούνε δίπλα μας, 

στον αγώνα μας για .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ειπώθηκε αυτό. Εντάξει.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Απόφαση παίρνουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εννοείται.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Απόφαση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απόφαση λοιπόν, εντάξει. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ωραία, συμφωνούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια αντίρρηση επ' αυτού κύριοι συνάδελφοι;  

 Κύριε Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Δε διαφωνούμε βέβαια με την απόφαση αυτή, αλλά 

παράλληλα θα πρέπει να γίνουν τυπικά και όλες οι διαδικασίες ώστε να 

μπορούν άμεσα, εάν δε λειτουργήσει αυτή η απόφαση, να μπορούν άμεσα 
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στους χρόνους που προβλέπει ο Νόμος να .. και να μην μείνουν πολύ καιρό 

άνεργοι οι εργαζόμενοι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα λοιπον το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι χρειάζεται 

τους εργαζομένους αυτούς, τους εργαζόμενους και θα στηρίξει το αίτημα τους 

για παράταση/ανανέωση της συμβασεως τους καθότι καλυπτουν πάγιες και 

διαρκείς ανάγκες και θα προβεί σε έμπρακτη υποστήριξη σε περίπτωση 

προσφυγής τους σε ένδικα μέσα.  

 Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει. 

 

 

 ΘΕΜΑ 3ο Ε.Η.Δ. 

 

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου 2μηνης 

διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων 

αναγκών. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 3ο θέμα προ ημερησίας διάταξης κύριοι συνάδελφοι αφορά: 

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ορισμένου Χρόνου δίμηνης 

διάρκειας έτος 2012 για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή πρόρσκαιρών 

αναγκών του Δήμου Ωρωπού.  

 Κυρία Μαναβέλη εξηγήστε σε τι συνίσταται το κατεπείγον. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Λοιπόν, όπως όλοι ακούσατε, στις 15 Φεβρουαρίου λήγουνε οι 

συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου. Ηδη οι υπάλληλοι συμβασιούχοι έχουνε πάρει 

τις άδειες τους και αυτήν τη στιγμή ο Δήμος μένει χωρίς προσωπικό. Η ανάγκη 

.. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κύριοι συνάδελφοι αντίρρηση για το κατεπείγον του 

θέματος; Οχι. 

 Ορίστε κα Μαναβέλη, συνεχίστε. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Λοιπόν, έχουμε μια εισήγηση που λέει, έχοντας υπ' όψη τις 

διατάξεις του άρθρου 206 του Νόμου 3584/2007, την 1586/13.1.2012 

έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά την πρόσληψη προσωπικού 

για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, τον Οργανισμό 

Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, το γεγονός ότι έχουμε στείλει το αίτημα με 

αριθμό πρωτοκόλλου 2250/27.1.2012 με την απόφαση που πήραμε στο 

προηγούμενο Συμβούλιο για να εγκριθεί .. η πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού 

Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. Στις 15.2. λήγει η σύμβαση με σχέση εργασίας 

Ορισμένου Χρόνου Ανταποδοτικού Χαρακτήρα, διάρκειας 8 μηνών ειδικότητας 

των οδηγών ΔΕ 29. Εισηγούμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει απόφαση για 

πρόσληψη που αφορά το έτος 2012 συνολικά 6 ατόμων με σχεση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δίμηνης διάρκειας ειδικότητας ΔΕ 29 για 

αντιμετώπιση κατεπειγουσων ή .. αναγκών του Δήμου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι.  

 Κύριε Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Πάλι τα ίδια κουβεντιάζουμε. Μιλάτε για αναγκαιότητα των 

εργαζόμενων στο Δήμο και όμως πάλι φέρνετε 2μηνες συμβάσεις, 

εργαζόμενους σε μορφή σφηνάκι, σε 2 μήνες μέσα να δουλέψουνε για να 

φύγουνε για να ξανάρθουνε, που δεν έχουνε κανένα άλλο δικαίωμα εκτός απο 

το να δουλεύουνε για τους 2 μήνες για σας. Εμείς καταψηφίζουμε, 

ξαναβάζουμε το ζήτημα για μονιμοποίηση του προσωπικού και προσλήψεις 

μόνιμου προσωπικού με σταθερή δουλειά και δεν καταλαβαίνω, στο σχεδιασμό 

που κάνετε εσείς σήμερα για το Δήμο, την επόμενη μέρα δε θα χρειάζεται 
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εργαζόμενους μετά το δίμηνο; Σχεδιασμούς κάνετε με 2μηνήτες και 4μηνήτες 

και 7μηνήτες; Ο σχεδιασμός του Δήμου λοιπόν πως προχωράει; Για σας το 

λέω. Εμείς βάζουμε το ζήτημα της μονιμοποίησης των εργαζομένων. Εσείς πως 

σχεδιάζετε για τις .. του Δήμου; Φυσικά και καταψηφίζουμε όπως όλες τις 

προηγούμενες τέτοιου είδους αποφάσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χασιώτη. Υπάρχει άλλη αντίρρηση κύριοι 

συνάδελφοι;  

 Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Για τους λόγους που και τις άλλες φορές έχω εναντιωθεί και σαν 

παράταξη για το θέμα των συμβασιούχων δε θα το ψηφίσουμε. Οχι γιατί δε 

θεωρούμε ότι δεν υπάρχει ανάγκη, αλλά γιατί πάλι δημιουργούμε στρατιές 

συμβασιούχων τους οποίους θα κάνουμε κάθε φορά αγώνα για να τους 

ανανεώσουμε τις συμβάσεις. Και επειδή μπορεί να μην είναι δικό σας το θέμα 

άμεσα, αλλά τουλάχιστον να το παλεύουμε και ό,τι μπορούμε, όσες 

προσλήψεις μπορούμε να κάνουμε, να είναι αορίστου χρόνου. Αυτο πρέπει να 

περνάει απ' όλες μας τις αποφάσεις και με τη λογική αυτή καταψηφίζω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου. 

 Κύριε Βελτανιώτη, έχετε το λόγο. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Εγώ και ο συνδυασμός μας από την αρχή έχουμε τονίσει την 

ανάγκη για υπαλλήλους Αορίστου Χρόνου. Καταλαβαίνουμε όμως και το 

πρόβλημα το τυπικό για την πρόσληψη τους. Εμείς θα ψηφίσουμε αυτήν την 

απόφαση αλλά με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να ανακοινωθεί εγκαίρως σε 

όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα και να διευκρινιστεί στους εργαζόμενους 

αυτούς που θα πάνε στο δίμηνο ότι δε θα έχουν δικαίωμα μετά στο οκτάμηνο. 

Ετσι; Για να μην δημιουργηθούν προβλήματα. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βελτανιώτη.  
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 Επί της ψηφοφορίας λοιπόν συνάδελφοι. Οχι ο κ.Χασιώτης. Οχι η κα 

Στεργίου. Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 

 

 ΘΕΜΑ 4ο 

 

Σύσταση τριών (3) θέσεων κλάδου ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, με 

σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίζουμε κύριοι συνάδελφοι με το 2ο θέμα το αναγραφόμενο 

στην πρόσκληση που έχει δοθεί.  

 Κυρία Μαναβέλη. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Αυτό είναι συνέχεια αυτά που λέγαμε. 3 υπάλληλοι του Δήμου, ο 

.. Λεωνίδας, ο Ιωάννης ο Βλαχάκης και ο Βασίλης ο .. ύστερα από δικαστήρια 

που καναμε τελεσεδίκησε η απόφαση τους και τώρα το Συμβούλιο καλείται να 

ψηφίσει για σύσταση 3 θέσεων, τις προσωποπαγείς θέσεις δηλαδή, Αορίστου 

Χρόνου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια αντίρρηση κύριοι συνάδελφοι; 

 Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει.  

 

 ΘΕΜΑ 5ο 

 

Αποδοχή ποσού 20.357 ευρώ, από το Υπουργείο Εσωτερικών, για 

κάλυψη δαπάνης φωτοτυπιών σχολικών βιβλίων. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίζουμε με το υπ' αριθμ. 6 θέμα της πρόσκλησης. Απλά να 

αναφέρουμε, έχει γραφτεί και στην εισήγηση, για την Α' βάθμια Σχολική 
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Επιτροπή δίνεται το ποσό, αποφασίζει το Σώμα για ποσό, να δοθεί το ποσό των 

10.000 ευρώ και για την Β' βάθμια Σχολική Επιτροπή 10.357,10 ευρώ.  

 Υπάρχει κάποια αντίρρηση κύριοι συνάδελφοι;  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ενα σχόλιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Το σχόλιο είναι ότι με τις 20.000 θα είχανε φτιάξει βιβλία κανονικά 

για όλα τα παιδιά και όχι μόνο της περιοχής του Δήμου Ωρωπού .. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: 265.000 χρειάζεται. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Για την περιοχή της Βόρειας Αττικής; Δε νομίζω. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Οχι, μόνο για τα Γυμνάσια, Λύκεια.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Οχι, δεν καταλάβατε κ.Βασιλάκο που σπεύσατε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βασιλάκο, αφήστε να ολοκληρώσει η κα Στεργίου. 

Ευχαρίστως να απαντήσετε. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Οτι για τα 20.000 που δίνουνε για τις φωτοτυπιες θα τις είχανε 

δώσει για τα βιβλία για να καλύψουμε βιβλία την περιοχή μας. Αυτό είπα. 

Σχόλιο είπα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κιούση. Κύριε Κιούση, έχετε το λόγο. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Καλησπέρα. Μια ερώτηση και μπορεί ο κ.Βασιλάκος να με 

κατατοπίσει. Τα 20.357 θα δοθούν για να καλύψουμε τις δαπάνες των 

φωτοτυπιών ή έχουν αυτά καλυφθεί και θα τα πάρουν οι Επιτροπές;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Βασιλάκο. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Το ποσό αυτό είναι πολύ μικρό. Το χωρίζουμε στη μέση. 

Περίπου τις ίδιες φωτοτυπίες θέλουμε, αλλά δε φτάνει και το πρόβλημα δεν 

είναι τόσο στο χαρτί, όσο στα μελάνια και στα μηχανήματα με τις ζημιές. Τι να 

δοθεί; Εχει δοθεί ήδη. Μας είχανε ζητήσει πριν 3 μήνες να τους στείλουμε 
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πόσες χιλιάδες φωτοτυπίες είχαμε κάνει μέχρι τον, νομίζω μέχρι τον Νοέμβριο, 

είχαμε στείλει ένα χαρτί και βάση αυτού του χαρτιού μας δώσανε ένα ποσό. Το 

ποσό είναι νομίζω το 1/3 απ' ότι ζητήσαμε.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Εχει δοθεί ήδη Δημήτρη. Θα μπει στα ταμεία, αν θες 

τουλάχιστον σε ότι αφορά τη Β' βάθμια επειδή είσαι και εσύ μέλος, για 

πετρέλαιο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα αποδέχεται το Σώμα λοιπον το ποσό και τη διανομή του 

όπως προαναφερθηκε. Ομόφωνα λοιπόν το Σώμα εγκρίνει.  

 

 ΘΕΜΑ 6ο 

 

Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και 

Αξιολόγησης των Προσφορών κα την γνωμοδότηση επί αυτών στις 

περιπτώσεις διαγωνισμών και στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης 

για το οικονομικό έτος 2012 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το υπ' αριθμ. 7 θέμα στην πρόσκληση κύριοι συνάδελφοι.  

 Κυρία Μαναβέλη. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ναι, προτείνονται, είναι ο κ.Καρίνος, ο κ.Λάτσας και η κα 

Παπαθανασίου, με αναπληρωτές τον κ.Τσαγκαράκη, τον κ. .. και τον 

κ.Μπαρδάκα. Πρόεδρος της Επιτροπής ο κ.Καρίνος με αναπληρωτή τον 

κ.Λάτσα. Είναι για τη διενέργεια διαγωνισμών, έτσι; Για ηλεκτρομηχανολογικό 

υλικό.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια αντίρρηση εδώ κύριοι συνάδελφοι;  

 Το Σώμα ομόφωνα εγκρίνει.  

 

 ΘΕΜΑ 7ο 

 

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τον 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το υπ' αριθμ. 8 θέμα.  

 Κυρία Μαναβέλη. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Προτείνονται οι υπάλληλοι Σιδέρης Γεώργιος, Μαντόπουλος 

Σπυρίδων και Κεντρωτής Αργύρης με αναπληρωτές τον κ.Σάλαρη, τον 

κ.Κρομμύδα Θεόδωρο και την κα Φαφούτη Βασιλική. Πρόεδρος της Επιτροπής 

ο κ.Σιδέρης Γεώργιος με αναπληρωτή τον κ.Μαντόπουλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει αντιρρηση; Το Σώμα ομόφωνα εγκρίνει.  

  

 ΘΕΜΑ 8ο 

 

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή παραλαβής 

υπηρεσιών και εργασιών σύμφωνα με το ΠΔ 28/80. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το υπ' αριθμ. 9 θέμα.  
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ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Οτι είναι Δημοτικός Σύμβουλος ο κ.Φοργιάρης με αναπληρωτή 

τον κ.Τσάδαρη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Μια ερώτηση διευκρινιστική κ.Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Γιαμαρέλο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Για τι υπηρεσίες και για τι εργασίες μιλάμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Μαναβέλη. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Για το Δημοτικό Σύμβουλο, για τον 28/80; 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ναι. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ναι, θα σας πω. Είναι παραλαβή κάθε δημοτικής προμήθειας. 

Εκτελείται από επιτροπή η οποία αποτελείται από 2 υπαλλήλους του Δήμου και 

έναν Δημοτικό Σύμβουλο. Οι υπάλληλοι του Δήμου ορίζονται με απόφαση 

Δημάρχου. Ο Δημοτικός Σύμβουλος ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Σε 

περίπτωση έλλειψης υπαλλήλων ορίζονται ισάριθμοι Δημοτικοι Σύμβουλοι. Οι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 10 είναι για μικρές υπηρεεσίες, δηλαδή κάθε είδους 

υπηρεσίες εκτός από τις υπηρεσίες που παρέχονται σύμφωνα με τους Νόμους 

του 3316. Είναι για μικρά έργα και μικρές εργασίες. Δηλαδή πως να σας πω, 

όταν φτιάχνουνε κάποιο αυτοκίνητο, όταν εκτελείται κάποιο μικρό έργο 

μικροποσού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια αντίρρηση κύριοι συνάδελφοι;  

 Το Σώμα ομόφωνα εγκρίνει. 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

32 

ΘΕΜΑ 9ο 

 

Συζήτηση για το Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας και το Σχέδιο 

Προεδρικού Διατάγματος για τις Χρήσεις Γης. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και συνεχίζουμε κύριοι συνάδελφοι με το 1ο θέμα της 

πρόσκλησης. Είναι η συζήτηση για το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας και το 

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τις Χρήσεις Γης. 

 Κύριε Ηλιάσκο. 

.......: Πρόεδρε, τα άλλα αναβάλλονται; Τα άλλα θέματα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εάν υπάρξει χρόνος κύριε συνάδελφε θα αποφασίσει το 

Συμβούλιο και να δούμε ή θα τα αναβάλλουμε ή τα συζητάμε.  

.......: Καλώς. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο κ.Ηλιάσκος είναι πιο τεχνοκράτης, θα μιλήσω εγώ πιο 

πολιτικά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει κ.Δήμαρχε, έχετε το λόγο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για το Ρυθμιστικό της Αθήνας στην αρχή, που αργήσαμε λίγο να 

το φέρουμε αλλά δυστυχώς η Καλλικρατική προσπάθεια είναι μια συνεχόμενη 

διαδικασία, είναι ένα Πανεπιστήμιο που δεν τελειώνει ποτέ και όσο πάμε 

μαθαίνουμε και σιγά σιγά προσπαθουμε να το στήσουμε αλλά δυστυχώς δεν 

τελειώνουν τα προβλήματα ποτέ. Είπα ότι θα μιλήσω περισσότερο πολιτικά 

παρά τεχνοκρατικά για το Ρυθμιστικό της Αθήνας, που η εμπειρία μου δεν είναι 

και πάρα πολύ μεγάλη, αλλά σαν άνθρωπος από μικρό παιδί στην Αθήνα και 

στην περιοχή της Αττικής έχω μια προσωπική πολιτική άποψη. Εάν δεν 

γνωρίζετε την ηλικία μου, είμαι της γενιάς του '70. Το '76 πέρασα στο 
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Πανεπιστήμιο της Αθήνας, έζησα εκεί λίγο πολύ. Δε θα αργήσω πολύ, μη 

νομίζετε ότι ξεκινάω απο μακριά, θα φτάσω σύντομα κοντά. Το '80 λοιπόν, το 

'79, το '82 στην Αθήνα, εκεί μέσα στο κέντρο, στο Ιπποκράτειο, στον 

Ευαγγελισμό, στο Λαϊκό, μετά τις 10, 11, 12 η ώρα μας έπιανε σε πολλούς 

φοιτητες πονοκέφαλος, ζαλάδα. Ψάχναμε να βρούμε, κάναμε καμια 

ακτινογραφία μήπως έχουμε καμιά ρινοκολπίτιδα τίποτε κλπ. Τίποτα, έφταιγε 

το νέφος τελικά. Να είστε σίγουροι γιατί όταν φύγαμε από την Αττική, από την 

Αθήνα μέσα, μετα το '82, '83, '85 και ήρθαμε στην Περιφέρεια, πονοκέφαλο 

δεν είχε κανένας όποιος έφυγε από την Αθήνα.  

 Ηδη η Αθήνα και η πρωτεύουσα είχε αρχίσει να καταστρέφεται από το 

'70 και μετά. Δεν το γνωρίζατε τοτε ότι είχε νέφος που λέω τότε, το 

αντιλαμβανόμαστε εμείς σαν οργανισμοί και μετά ανακαλύφθηκε το νέφος της 

Αθήνας. Μέσος όρος σήμερα νέφους στην Αθήνα 175 μέρες. Η μεγαλύτερη 

συχνότητα στον κόσμο. Και γιατί το λέω αυτό. Γιατί πιστεύω απόλυτα ότι η 

ζωή στην πρωτεύσουσα και στην Αθήνα έχει καταστραφεί και δεν επιστρέφεται 

πίσω. Οτι η προσπάθεια όλων των Αρχών, από το '70, να φτιάξουν την Αθήνα 

και να την ανασυγκροτήσουν και να την αναστηλώσουν και να την 

αναπλάσουν, χτυπάει στο κενό. Δεν έχει ελπίδα καμία να σωθεί. Για μένα. Θα 

το αποδείξω και με νούμερα και είμαι συγκεκριμενος, αυστηρός και θέλω 

απαντήσεις από τους τεχνοκράτες αν μπορούν να μου απαντήσουν. Να 

κρατήσουν τα ερωτήματα μου. Γιατί να επενδύουμε στην πρωτεύουσα σε μια 

κατεστραμμένη πόλη που δεν μπορεί να επανέλθει ποιοτική ζωή με 

δισεκατομμύρια και να μη δίνουμε δραχμή στην Περιφέρεια; Θεωρώ ότι η 

ανάπτυξη της Περιφέρειας, μεταξύ των οποίων και του Δήμου Ωρωπού στην 

Βορειο-Ανατολική Αττική είναι ο τρόπος για να ζήσει και να σωθεί η Αθήνα με 

την αποκέντρωση που πρέπει να κάνει. Δυστυχώς όμως και το Ρυθμιστικό αυτό 

είναι ένα θεωρητικό ευχολόγιο με συγκεντρωτισμό στην Αθήνα και όλα τα 
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λεφτά ρίχνοντας τα εκεί και έρχονται ξανά οι ίδιοι σωτήρες να μας σώσουνε με 

καινούργιο Ρυθμιστικό.  

 Οι ίδιοι οι ανθρωποι του Οργανισμού Αθήνας, που έχουν αποτύχει 100% 

δημιουργώντας αυτή την εικόνα στο Νομό μας, με 5ης γενιάς αυθαίρετα, να 

μην ξέρει ο καθένας τι έχει, ποια είναι η περιουσία του και πως μπορεί να 

επενδύσει στο μέλλον των παιδιών του και κάθε φορά να μας απειλούνε με 

περιορισμένη δόμηση, απαγόρευση δόμησης. Ενώ θα έπρεπε να έχουνε 

απαγορεύσει τη δόμηση από το '70 στην Αθήνα και τεκμηριωμένα, όμορφα, με 

Σχέδια Πόλης να έχουνε φτιάξει επέκταση σωστή Σχεδίων Πόλεως στην 

περιοχή μας και γενικότερα στην Περιφέρεια Αττικής και θα είχαν λύσει το 

πρόβλημα τους και θα είχαν δημιουργήσει και ποιότητα ζωής στους Αθηναίους.  

 Γιατί έχει καταστραφεί η Αθήνα. Γιατί έχει 20.000 κατοίκους ανά 

τετραγωνικό χιλιόμετρο. Στην Ρώμη έχουμε 2.000 άτομα ανά τετραγωνικό 

χιλιόμετρο, 10 φορές κάτω. Στη Βιέννη 3.800 άτομα ανά τετρ. χιλιόμετρο 

κατοίκους. Το ποσοστο γης χωροθετημένο σε κατοικίες, ποσοστό γης 

χωροθετημένο σε κατοικίες. Παρίσι 4,3%. Μαδρίτι 15,5%. Λέω λίγα τα 

νούμερα για να τα καταλαβαίνουμε. Αθήνα 72%. Το ίδιο η Θεσσαλονίκη και 

παραπάνω. Ποιοτητα άερος; Οπως σας είπα 175 μέρες το χρόνο έχουμε νέφος. 

Προσέξτε εδω. Τετραγωνικά μέτρα πρασίνου ανά κάτοικο. Στην Αθήνα 

αντιστοιχούν 2,55 τετρ.μέτρα πράσινο ανά κάτοικο. Με ακούτε; Θέλω 

απαντήσεις σ' αυτά. 35 τετρ. πράσινο ανά άτομο είναι η Βόννη. 50 τετρ. μέτρα 

πράσινο είναι η Washington. Κάτω από 9 τετρ. μέτρα ανά κάτοικο πρασίνου ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρεί την πόλη απαγορεύσιμη. Οπως σας το 

λέω ακριβώς. Δεν έχουν λεχθεί αυτά τα πράγματα άλλες φορές και σας τα λέω 

εγώ. Κάτω από 9 τετρ. χιλ. ανά κάτοικο πράσινο, η πόλη θεωρείται 

απαγορεύσιμη. Επομένως η Αθήνα ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τετραγωνικά μέτρα. Συγνώμη. Και όμως έχει η Αθήνα .. Και 

όπως η Αθήνα έχει 13,5 κλήνες .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να κλείσει η πόρτα κα Δάβρη.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 13,5 κλήνες νοσοκομειακές ανά 1.000 άτομα. Η Μαδρίτη έχει 

4,5 κλήνες. Το Βερολίνο 6,14. Εχουμε τις περισσότερες κλήνες νοσοκομειακές 

στην Ευρώπη, στην Αθήνα και 5 στους 10 Αθηναίους έχουνε παράπονα για το 

σύστημα υγείας, των Αθηνών και των νοσοκομείων. Εχουμε καταφέρει. Εχουμε 

επομένως μια Αθήνα που με στοιχεία και με νούμερα για μένα δεν μπορεί να 

δημιουργηθεί ποιοτική ζωή. Οσο και να γκρεμίσουνε την Αθήνα, όσο και να 

αναπλάσουνε και το κέντρο, για μένα δεν μπορεί να αυξηθεί σε τετοιο σημείο 

που να γίνει βιωσιμη πόλη. Αρα τι πρέπει να κάνουνε. Πρέπει να' ρθούνε προς 

τα εδώ. Και τι εννοώ προς τα εδώ. Προς την Περιφέρεια. Οταν έχουμε 1.000 

στρέμματα, ένα στρατόπεδο στη Μαλακάσα και κοιμάται από το 1987, 1.000 

στρέμματα και πάνω, εκεί μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Θέλει 

πολιτική απόφαση όμως. Τι μπορεί να γίνει εκεί. Χρόνια λεμε για ένα μεγάλο 

νοσοκομείο της Βορειο-Ανατολικής Αττικής η οποία θα καλύπτει Εθνική Οδό 

Χαλκίδα και όλα τα συναφή. 10 λεπτά από την Κηφισία, 5 λεπτα από τον 

Αγ.Στέφανο είναι αυτό το νοσοκομείο. Αλλά ας επεκταθώ και σε κάτι άλλο. Ας 

αφήσουμε για λίγο την φαντασία μας. Εκεί μπορεί να γίνουνε νοσοκομειακοί 

οικισμοί. Αυτό είναι ένα προσωπικό ιατρικό όνειρο, γνωρίζοντας δύο πράγματα. 

Είναι ένα είδος μοντέρνων Ασκληπιείων.  

 Τι εννοώ. Εννοω ότι η Ελλάδα έχει γιατρούς, έχει έμψυχο υλικό πολύ 

προχωρημένο. Στο Ιατρικό Κέντρο γίνονται μεταμοσχεύσεις οστών. Στην 

Κρήτη γίνονται θαύματα στην Οφθαλμολογία στο Πανεπιστημιακό και σε μη 

Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία. Η Αμερική έχει εκατοντάδες καθηγητές 

Πανεπιστημίου Ελληνες. Η Ελλάδα έχει το καλύτερο κλίμα στον κόσμο. Η 

Ελλάδα έχει το καλύτερο κλίμα στον κόσμο. Αραγε τι μπορούμε να 
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πουλήσουμε σαν χώρα, σαν Δήμος, σαν ανάπτυξη και σαν Περιφέρεια Αττικής; 

Να πουλήσουμε ιατρική. Να πουλήσουμε υγεία, να πουλήσουμε νοσοκομειακό 

τουρισμό. Οχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για την Ευρώπη και για όλο τον 

κόσμο. Εχουμε χώρους, έχουμε στρέμματα πολλά, ας έρθουν οι κύριοι αυτοί να 

επενδύσουν. Μπορούμε να κάνουμε επομένως εκεί Κέντρα υποστηριζόμενης 

διαβίωσης, Κέντρα αποκατάστασης ασθενών κλπ. κλπ. Αυτό μπορεί να γίνει 

ένας πυρήνας ανάπλασης μια περιοχής και επαναλαμβάνω όχι μόνο για το 

Δήμο, αλλά και για όλη τη χώρα. Αντί γι' αυτού η Αθήνα αργοπεθαίνει, 

δημιουργώντας κέντρα πορνείας, ναρκωτικών και παραβατικότητας μέσα στο 

κέντρο της Αθήνας χωρίς να μπορεί να κυκλοφορήσει κανείς.  

 Και ενώ έχουμε όλα αυτά, τα συγκεκριμένα, η συγκεκριμένη η άποψη 

μου, έρχεται ο Οργανισμός Αθήνας, έρχεται το Υπουργείο και μας λέει ότι θα 

κάνω Ρυθμιστικό και θα περιορίσω τη δόμηση σας. Θα απαγορεύσω τη δόμηση 

σας για να μεταφέρει και άλλο κόσμο στο κέντρο, να πάνε στην Αθήνα. Οποια 

γωνία της Αθήνας, οποιο διαμέρισμα της Αθήνας δεν κατοικεί, να πάει να 

κατοικήσει. Να πουληθούνε πρώτα της Αθήνας, να δημιουργήσουμε και άλλες 

φυλακές μέσα στην Αθήνα και μετά να απαγορεύσει σε μας και να απαγορεύσει 

σ' αυτούς να κάνουνε μια ζωή ποιοτική στο περιβάλλον, αντι να επιβάλλει τη 

δόμηση σε μας, με μικρή δόμηση εννοείται επιφάνειας και να φτιάξει ωραίους 

οικισμούς μέσα στο πράσινο και με λίγη δόμηση στα οικόπεδα μας. Μας 

απαγορεύει να δομήσουμε. Απαγορεύει να ζήσουνε ουσιαστικά και να λύσουνε 

το πρόβλημα τους. Ετσι το βλέπω εγώ παιδιά. Μπορεί να είμαι σκληρός. Και 

πέρα από αυτό, θέλω να πω το εξής: διάβασα το Ρυθμιστικό, το διαβάζω τώρα 

3 μήνες, δεν είδα πουθενά για μένα να με πείσει ότι θα αναπτύξει την περιοχή 

μας. Δεν με έπεισε. Βλέπω πολύ θεωρία. Είναι το στιλ, να μην πω τώρα 

ονόματα, των Προέδρων που γράφουν αυτά τα πράγματα εδω περα που είναι 

θεωρητικοί. Δεν με έπεισε καθόλου ότι μπορεί να αναπτυχθεί η περιοχη μας. 

Και εγώ θα ήθελα να ακούσω συγκεκριμένα πράγματα και θα προτιμούσα αντί 
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για 300 σελίδες που είναι το Ρυθμιστικό, να είναι 5 σελίδες και να είναι και μισή 

σελίδα για το μεγάλο Δήμο του Ωρωπού που αποτελεί περίπου το 1/5, το 1/6 

της έκτασης της Αττικής.  Και μας υποβαθμίζει, μας υποτιμά, δε γράφει τίποτα 

για μας, ενώ θα προτιμούσα 10 σειρές, να γράφει 10 έργα τα οποία την 

επόμενη 10ετία να κάνει τα 5. Και τι εννοώ 5; Πως θα ανταγωνιστούμε τον 

τουρισμό της Τουρκίας; Γράφει πουθενά για μαρίνες; Να αναπτυχθεί λέει η 

θάλασσα μας λέει και να έχει δημόσιο χαρακτήρα. Τι να το κάνουμε; Πως θα 

αναπτυχθεί; Πρέπει να επιβάλλεις ότι σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια θα γίνουνε 5 

μαρίνες στην περιοχή μας για να αναπτυχθεί ο τόπος. Πρέπει να επιβάλλεις να 

γίνει παραλιακή συνένωση μεγάλου δρόμου όλης της Βορειο-Ανατολικής 

Αττικής. Από Αγκώνα - Βαρνάβα, από Βαρνάβα - Μαραθώνα και όλο γύρω 

γύρω. Πως θα γίνει ανάπτυξη; Πως θα πάει ο κόσμος, τα 5.000.000 στη 

θάλασσα; Δεν το λέει. Λέει να αναπτυχθουνε γενικώς οι παραλίες μας. 

Προτιμούσα να είναι συγκεκριμένο. Τα Σχέδια Πόλης να είναι συγκεκριμένα. Για 

τον Ασωπό δε λέει τίποτα συγκεκριμένο. Με την ανοχή της πολιτείας 30 χρόνια 

που έχουμε καταστραφεί περιβαλλοντολογικά και το υπέδαφος μας αλλά και τα 

νερά μας. Προαστιακό. Δεν αναφέρει για μας. Αξιολογική αξιοποίηση και 

ενοποίηση των αρχαιολογικών χωρων της ευρύτερης Αττικής σε μια ημερήσια 

εκδρομή. Τα Γ.Π.Σ. τα υποτιμά. Δεν τα προχωράει για χρήσης γης να ξέρουμε 

τι θα κάνουμε στον τόπο μας. Αγροτικο τουρισμό. Αγαπητοί φίλοι, δε θα 

αργήσω πολύ, 3 λεπτά ακόμη. Γράφει η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ότι επί τάπητος το 

Ρυθμιστικό και αναφέρει 5 σημεία. Ανάσχεση της επέκτασης πόλεως. Να το 

συζητήσουμε. Το συζητήσαμε για μένα. Δηλαδή ουσιαστικά προτείνει να μην 

επεκταθεί η πόλη της Αθήνας, να καθίσουν εκεί οι άνθρωποι.  

Επιστροφή στο κέντρο, δεύτερο σημείο.  

 Τρίτο, δημιουργία πράσινου τόξου με ενίσχυση λέει του πλαισίου 

προστασίας των ορεινών όγκων. Το θεωρώ ασαφές. Και τίποτε άλλο το 
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ιδιαίτερο. Διευκόλυνση του ανοίγματος της πόλης προς τη θάλασσα με 

διασφάλιση του δημοσίου χαρακτήρα των ακτών. Σας το είπα προηγουμένως 

την άποψη μου. Επέκταση και ενθάρρυνση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 

ιδίως του Μετρό και του Τραμ στην Αθήνα. Για μας τίποτε το ιδιαίτερο. Νομίζω 

ότι μας υποτιμά σαν περιοχή. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Μέσα στην 

κατήφεια και στην αναποτελεσματικότητα του πολιτικού κράτους της Ελλάδας 

όλα τα τελευταία 20- 30 χρόνια και στην κατάσταση που έχουμε έρθει, ότι για 

να γίνει ένα Ρυθμιστικό, μια ανάπλαση ενός Νομού, μια ευρύτερη ανάπλαση 

ενός Νομού με απόδοση, θα πρέπει να υπάρχουνε οι εξής προϋποθέσεις, για 

μένα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένο όραμα με σαφές 

περιεχόμενο. Κάθε φορά όποτε έγινε, υπήρχε. Δεύτερον, μια δυνατή πολιτική 

ηγεσία με λειτουργική διάρθρωση και με σαφή καταμερισμό ευθυνών. Τρίτον, 

ένα ξεκάθαρο σχέδιο υλοποίησης παράλληλα στο εγχείρημα. Μια ομάδα 

ισχυρών ανθρώπων που να έχουν συμφερον και να θέλουν να φέρουν σε 

πέρας το έργο. Να έχει εξασφαλιστεί εκ των προτέρων επαρκείς πόροι για την 

διεκπεραίωση όλων αυτών των ιστοριών και του Ρυθμιστικού. Ολοι οι 

άνθρωποι που συμμετέχουν να έχουν τη διάθεση και τη δυνατότητα να το 

τελειώσουν. Μια ικανή κεντρική οργανωτική ομάδα βοήθειας, τέλος σε κάθε 

διαδικασία τέτοια.  

 Ολα αυτά στην Ελλάδα απ' ότι βλέπετε αυτήν τη στιγμή δε νομίζω ότι 

υπάρχουν. Θεωρώ το Ρυθμιστικό ένα ευχολόγιο θεωρητικό το οποίο δε μας 

λύνει κανένα πρόβλημα. Εγώ είμαι απέναντι σ' αυτό το πράγμα και 

απαισιόδοξος.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δήμαρχε. 

 Κύριε Ηλιάσκο, θέλετε να προσθέσετε κάτι ή να πάμε στους ειδικούς; 
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ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ναι. Εγώ δυο πράγματα θέλω να πω. Να μην κουράσω. Απλά για 

τη διαδικασία, το Ρυθμιστικό όπως ξέρετε έχει κατατεθεί από το καλοκαίρι ένα 

Σχέδιο, ένα Προσχέδιο για διαβούλευση. Αυτό τροποποιήθηκε δύο φορές και 

επί της ουσίας γίνανε δύο ημερίδες ενημέρωσης. Η μια από την Περιφέρεια 

στην οποία είχαν έρθει και αρκετοί Σύμβουλοι της μειοψηφίας και η δεύτερη 

έγινε την περασμένη εβδομάδα από την .. και τον Οργανισμό Αθήνας. Σ' αυτή 

την τελευταία αποφασίστηκε να συζητηθούνε, να συζητηθεί το Ρυθμιστικό επί 

της ουσίας ή να αναλυθούν οι στόχοι του και να δοθούνε παρατηρήσεις με 

αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων προς τον Οργανισμό Αθήνας, έτσι ώστε να 

κοιτάξουνε ποιες μπορεί να είναι οι τροποποιήσεις του. Γι' αυτό κιόλας και 

έρχεται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα για να συζητηθεί και να 

αναλυθεί κατά κάποιον τρόπο. Από εκεί και πέρα επειδή το Ρυθμιστικό έχει 

πραγματικά ένα μεγάλο όγκο, είναι γύρω στις 240 οι σελίδες η ανάλυση του, η 

τελευταία που αναρτήθηκε, προσπαθήσαμε να κανουμε μια μικρη σύμπτυξη για 

να διαβαστεί και να ακουστεί για να μπορέσουμε να έχουμε ένα μπούσουλα και 

να ξέρουμε περίπου τι είναι αυτό που περιγράφεται στο Ρυθμιστικό συνοπτικά 

και από εκεί και περα να τοποθετηθούμε για να μπορέσουμε να πει ο καθένας 

την άποψη του και να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα.  

 Εγώ θέλω να παρουσιάσω 3 καλούς φίλους και συνεργατες οι οποίοι 

βρίσκονται σήμερα μαζί μας και θα μας βοηθήσουνε σ' αυτή την ανάλυση. Είναι 

η κα Μουζαλιά η Ολγα, η οποία είναι και συνεργάτιδα του Δήμου, πρώην 

Δ/ντρια του ΥΠΕΧΩΔΕ, την ξέρετε νομίζω οι περισσότεροι. Είναι ο 

κ.Δημόπουλος ο Κώστας, είναι αρχιτέκτων πολεοδόμος ο οποίος έχει το Γ.Π.Σ. 

του Καλάμου, αυτό που έχει ξεκινήσει από το Δημο Ωρωπού και ο φίλος μου ο 

Φίλιππας ο Δημητριάδης ο οποίος είναι τοπογράφος πολεοδόμος, παλιός 

συνεργάτης εδώ της περιοχής. Εχει ασχοληθεί με το Σχέδιο της παραλίας 

Μαρκοπούλου, την επέκταση των Νέων Παλατίων και έχουμε συνεργαστεί 

αρκετές φορές και από την πρώτη φορά που συστάθηκε ο Δήμος Ωρωπίων και 
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ξέρει και γνωρίζει αρκετά καλά την περιοχή. Η κα Μουζαλιά θα σας διαβάσει 

αυτό το συνοπτικό κείμενο που έχετε πάρει μπροστά σας το οποίο, ξαναλέω, 

δεν είναι καμιά εισήγηση, είναι μια συνοπτική περιγραφή όσων μπορέσαμε να 

μαζέψουμε από αυτά που λέει το κείμενο του Ρυθμιστικού που έχει αναρτηθεί 

στο διαδίκτυο. Και από εκεί και πέρα και οι άλλοι δύο καλοί φίλοι θα 

τοποθετηθούν και αυτοί και θα πούνε την άποψη τους πάνω σ' αυτά για να 

μπορέσουμε και εμείς και οι πιο νεότεροι από εμάς να δημιουργήσουνε, να 

σχηματίσουνε μια εικόνα γύρω από αυτό που λέγεται σήμερα Ρυθμιστικό.  

 Ολγα, έχεις το λόγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κα Μουζαλιά. 

ΜΟΥΖΑΛΙΑ: .. το οποίο θεσπίζει στρατηγικούς στόχους στο πλαίσιο εθνικής 

και ευρωπαϊκής αναπτυξιακής και χωρικής πολιτικής. Οι στόχοι αυτοί διέπονται 

από τις αρχές τις βιώσιμης ανάπτυξης και λαμβάνονται υπ' όψη 3 βασικές 

συνιστώσες την περίοδο που βιώνουμε. Πρωτη συνιστώσα είναι η βαθιά 

οικονομική κρίση που σχετίζεται με την Ευρωπαϊκή συμμετοχη της χωρας αλλά 

και την κριση διεθνώς. Δεύτερα, την παγκόσμια περιβαλλοντική κρίση η οποία 

οδήγησε αναγκαστικά στην καθιέρωση ρυθμίσεων σε παγκόσμιο επίπεδο για 

την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Τρίτον, τις μεγάλες κοινωνικές 

ανακατατάξεις με την εντατικοποίηση των μεταναστευτικών ρευμάτων και την 

όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Ολες οι προτάσεις, οι κατευθύνσεις και οι 

στόχοι του Ρυθμιστικού Σχεδίου συνδέονται ορίζοντια με τα υπόλοιπα επίπεδα 

σχεδιασμού και με τις 3 βασικές συνιστώσες της βιώσιμης ανάπτυξης, κοινωνία, 

οικονομία, περιβάλλον. Το Ρυθμιστικό Σχέδιο συνδέεται με τις γενικότερες 

χωρικές πολιτικές και τα αιτήματα των τοπικών κοινωνιών. Αλλωστε οι 

κατευθύνσεις και οι στόχοι του εξειδικεύονται με τα γενικά πολεοδομικά σχέδια 

που σήμερα συντάσσονται στα διοικητικα όρια των νέων "Καλλικρατικών" 

Δήμων ή έστω των Δημοτικών Διαμερισμάτων και υλοποιούνται στην ουσία 
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μέσω αυτών. Σήμερα ισχύει ακόμα το Ρυθμιστικό Σχέδιο του 1985. Δηλαδή ο 

Νόμος 1515/85.  

 Το προτεινόμενο Ρυθμιστικό Σχέδιο που θα συζητήσουμε σήμερα 

εκπονήθηκε από υπηρεσιακούς παράγοντες σε συνεργασία με την πολιτική 

ηγεσία και έχει δοθεί σε διαβούλευση ώστε να δοθούν παρατηρήσεις/προτάσεις 

από φορείς και ιδιαίτερα από τις τοπικές κοινωνίες. Ηδη έγιναν στην Αθήνα 

ημερίδες και συζητησεις με πρωτοβουλίες των Δήμων, της ΠΕΔΑ, του 

Οργανισμού Αθήνας ο οποίος περιμένει να δώσουν οι Δήμοι τις παρατηρήσεις 

και προτάσεις τους. Για το λόγο αυτό βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να 

αναλύσουμε τους βασικούς στόχους και τις βασικές κατευθύνσεις του 

Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας που αφορούν στο Δήμο Ωρωπού. Να 

συζητήσουμε και τέλος να προτείνουμε συμπληρώσεις, αλλαγές, νέα στοιχεία 

που τυχόν πρέπει να περιληφθούν στο Σχέδιο αυτό. Κάποιες προτάσεις ήδη 

έκανε ο Δήμαρχος στην ανάλυση του.  

 Αναγνώριση των βασικών δεδομένων του προτεινόμενου Ρυθμιστικού 

Σχεδίου Αθήνας. Θα αναφερθούμε σε εκείνα τα δεδομένα και τις δυναμικές που 

αποτελούν τις βασικές επιλογές του νέου Ρυθμιστικού Αθήνα - Αττική 2021. Με 

προβολή δηλαδή 10 χρόνια και έχουν επίπτωση στο Δήμο Ωρωπού. 1) Ο 

πληθυσμός της Αθήνας Αττικής προβλέπεται να παραμείνει ως το 2021 στα 

επίπεδα του 2001. Βάσει πληθυσμιακών προβολών προβλέπονται μικρές 

ανακατατάξεις ανά ενότητα ή υπο-ενότητα της Αττικής. 2) Η πολεοδομημένη 

και προς πολεοδόμηση θεσμοθετημένη γη θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες 

διπλάσιου πληθυσμού με ποσοστά άνισα κατανεμημένα στις υπο-ενότητες της 

Αττικής. Υπάρχει άλλωστε σημαντικό ποσοστό κτιριακού αποθέματος στην 

αγορά που δεν έχει απορροφηθεί. 3) Ο αγροτικός τομέας έχει αναδιαρθρωθεί 

συντονιζόμενος με τις ανάγκες της μεγάλης αγοράς της πρωτεύουσας, ενώ 

υπάρχουν σημαντικές νέες παραγωγές στον τομέα των παραδοσιακών 
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προϊόντων και του οίνου. 4) Συνολικά στην οικονομία της πόλης υπάρχουν 

ενδείξεις για την αυξανόμενη σημασία των δραστηριοτήτων που αναφέρονται 

στον πολιτισμό και τη νέα δημιουργικότητα. Στα παραπάνω προστίθεται το 

ιδιαίτερο Αττικό τοπίο με το υψηλής ποιότητας φυσικό ανάγλυφο του.  

 Στρατηγικοί στόχοι. Οι στρατηγικοι στόχοι του Ρυθμιστικού Σχεδίου 

Αθήνας - Αττικής 2021 προσδιορίζονται σε 3 ενότητες. 1) Οικονομική ανάπτυξη 

ισόρροπη κοινωνικά δίκαια και περιβαλλοντική βιώσιμη, ενίσχυση του διεθούς 

ρόλου της Αθήνας, προώθηση της καινοτομίας, βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας. Στο παραπάνω στόχο προτείνεται διατήρηση και 

προστασία της γεωργικής γης και ενίσχυση της γεωργίας στην Αττική με 

ταυτόχρονη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας των αγροοικοσυστημάτων και του 

αγροτικού τοπίου, συνδυασμός με παράλληλες πολιτικές εξοικονόμησης και 

βελτίωσης της ποιότητας υδάτινων πόρων, έμφαση στην προώθηση 

βιολογικών και φιλικών προς το περιβάλλον καλλιεργειών και μεθόδων 

εκτροφής, καθώς και στην ενίσχυση παραδοσιακών γεωργικών 

δραστηριοτήτων που ως άρρικτα συνδεδεμένες με το Αττικό τοπίο αποτελουν 

πολιτιστικό και περιβαλλοντικό πόρο, χωροθέτηση μεταποιητικών 

δραστηριοτήτων σε οργανωμένους υποδοχείς. 2) Περιβαλλοντικά βιώσιμη 

χωρική ανάπτυξη με αποτελεσματική και συνεκτική προστασία του 

περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, διατήρηση του φυσικού 

χώρου και της βιοποικιλότητας και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.  

 Στα πλαίσια των παραπάνω προτείνεται ανάσχεση της εξάπλωσης και 

διάχυσης του οικιστικού ιστού, αντιμετώπιση του μη δομημένου περιβάλλοντος 

ως κρίσιμου παράγοντα για τη βιωσιμότητα του αστικού και .. χώρου ως 

ισότιμων συνιστωσών ενός ενιαίου λειτουργικού συνόλου. Δραστικός 

περιορισμός της εκτός Σχεδίου δόμησης μέσω της σταδιακής καταργησης των 

παρεκκλίσεων τόσο σε διάσπαρτες χωροθετήσεις κατοικίας και παραγωγικών 
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χρήσεων, όσο και σε οριοθετημένους υποδοχείς. Βελτίωση της ποιότητας ζωής 

για όλους τους κατοίκους, εξισορροπηση στην κατανομή πόρων και οφελειών 

από την ανάπτυξη των βασικών προϋποθέσεων για τη βιώσιμη οικονομική 

ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, προώθηση πολιτικών άμβλησης και 

φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού. Στα πλαίσια των παραπάνω προτείνονται 

πολιτικές αύξησης της προσπελασιμότητας για όλους με δημόσια Μέσα Μαζικής 

Μεταφοράς, πολιτικές επανάχρησης του κτιριακού αποθέματος, πολιτικές 

στήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.  Βασικές αρχές του 

Σχεδιασμού. Οι περιοχές στρατηγικής σημασίας δικρίνονται σε αναπτυξιακούς 

πόλους, σε κέντρα περιοχές εξισορρόπησης και συνοχής και στις περιοχές 

περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Στο Δήμο Ωρωπού προτείνεται στο δίκτυο 

πόλων για περιφερειακής εμβέλειας οι πόλη του Αυλώνα, ως πόλος 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και ο Ωρωπός ως κέντρο ευρείας 

ακτινοβολίας. Το οικιστικό δίκτυο οργανώνεται σε 3 ιεραρχικά επίπεδα. 1) 

Μητροπολιτικά κέντρα. 2) Διαδημοτικά κέντρα ευρείας ακτινοβολίας στα οποία 

περιλαμβάνεται ο Δήμος Ωρωπού. 3) Δημοτικά κέντρα. Η Αττική διαιρείται σε 4 

χωρικές ενότητες. Τη χωρική ενότητα λεκανοπεδίου, πολεοδομικό συγκρότημα 

Αθήνας - Πειραιά, την χωρική ενότητα Ανατολικής Αττικής της οποίας η χωρική 

υπο-ενότητα Βόρειας Αττικής περιλαμβάνει το Δήμο Ωρωπού, τη χωρική 

ενότητα Δυτικής Αττικής και τη χωρική ενότητα νησιώτικης Αττικής.  

 Προτάσεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνα - Αττική 2021 για την υπο-

ενότητα Βόρειας Αττικής. Στη χωρική υπο-ενότητα Βόρειας Αττικής προάγεται 

η περιβαλλοντική και οικονομική αειφορία με κύριους άξονες την ενίσχυση του 

πρωτογενούς τομέα, καθώς και την ανάδειξη του διεθνούς ακτινοβολίας 

δικτύου πολιτιστικής κληρονομιάς που διαθέτει σε συνδυασμό με την 

προστασία και ανάδειξη του Αττικού τοπίου και του φυσικού περιβάλλοντος το 

οποίο αντιμετωπίζεται επιπλέον και ως πλουτοπαραγωγικός πόρος. Οι πιέσεις 

αστικοποίησης κατευθύνονται στις υφιστάμενες οικιστικές συγκεντρώσεις 
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κύριας και παραθεριστικής κατοικίας, η πολεοδομική οργάνωση των οποίων 

αποτελεί άμεση προτεραιότητα.  

 Η φυσιογνωμία της Βόρειας Αττικής διαφυλάσσεται, αναδεικνύεται και 

ενισχύεται ως εξής: 1) Διασφάλιση και ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, 

καθορισμός μεγάλων εκτάσεων και θυλάκων αγροτικής γης και κτηνοτροφικής 

παραγωγής που καταλαμβάνουν σημαντική έκταση με προτεραιότητα σε 

πρώτο επίπεδο τους Δήμους Ωρωπού και Μαραθώνα. Διαφυλάσσονται και 

ενισχύονται κατά προτεραιότητα η βιολογική καλλιέργεια, οι πιστοποιήσιμες 

μορφές καλλιεργειών και η ενθάρρυνση δραστηριοτήτων που κατευθύνονται 

σε πειραματικές οικολογικές καλλιεργειες με επιπλέον ανάπτυξη ειδικών 

καλλιεργειών και δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης μορφων παραγωγικής 

γεωργίας όπως οι κηπευτικές καλλιεργειες για την άμεση τροφοδοσία των 

αγορών των αστικών κέντρων, η αμπελοκαλλιεργεια και τα παραδοσιακά 

οινοποιία. Οι δενδρώδεις καλλιέργειες, ελαιοκαλλιέργεια και λοιπές ως 

αναπόσπαστο στοιχείο του Αττικού τοπίου. Η οργανωμένη κτηνοτροφία, 

βιολογική και λοιπή, πτηνοτροφία, χοιροτροφία και η αλιεία. Η δυνατότητα 

πρωτογενούς επεξεργασίας μεταποίησης και τυποποίησης των τοπικών 

πρωτογενών προϊόντων και η πρόβλεψη δυνατότητας χωροθέτησης στις ζώνες 

αγροτικής παραγωγής και προστασίας σε επίπεδο Γ.Π.Σ., του Γενικού 

Πολεοδομικού Σχεδίου ή καποιου ειδικού Προεδρικού Διατάγματος. Η 

διασύνδεση της αγροτικής παραγωγής με την τουριστική ανάπτυξη με 

δυνατότητες εγκατάστασης μικρών μονάδων εστίασης και πολιτισμού 

συνδεδεμένων με την πρωτογενή τοπική παραγωγή, την εκπαίδευση, την 

έρευνα για την ενδυνάμωση της τοπικής κοινωνίας.  

 2) Οργάνωση δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα. Πολεοδομική και 

περιβαλλοντική οργάνωση των θεσμοθετημένων παραγωγικών ζωνών που 

συμπεριλαμβάνονται εκατέρωθεν του εθνικού και σιδηροδρομικού δικτύου 
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Αυλώνα - Αγ.Στεφάνου - Κριονερίου, καθώς και του Δήμου Αχαρνών. 

Πρόωθηση νέων ζωνών παραγωγικών υποδοχέων. Πρόβλεψη χωροθέτησης 

νέας ζώνης χονδρεμπορίου και διαμετακομιστικού εμπορίου στην περιοχή του 

Αυλώνα όπου αναπτύσσεται και ο αντίστοιχος πόλος δια-περιφερειακής 

εμβέλειας, βόρεια είσοδο Αττικής στον άξονα .. και μικρών παραγωγικών 

ζωνών δευτερογενούς και τριτογενούς τομεα σε επίπεδο Γενικού Πολεοδομικού 

Σχεδίου στην περιοχή Πολυδενδρίου σε θέσεις με καλή προσπελασιμότητα. 

Προώθηση κατά προτεραιαότητα του πολιτιστικού αθλητικού τουρισμού και 

αγροτοτουρισμού, περιηγητικού και παρεθεριστικού. 3) Ανάδειξη τοπίου και 

φυσικής πολιτιστικής κληρονομιάς, διαφύλαξη και προβολή των τοπίων 

ιδιαίτερης ταυτότητας, όπως είναι το Αμφιαράειο του Ωρωπού. Προστασία, 

βελτίωση και ανάδειξη των φυσικών πόρων, ορεινοί όγκοι Πάρνηθας, 

Πεντέλης, υγρότοπος Σχοινιά, εκβολές του Ασωπού. Προτεραιότητα δίνεται 

στον καθορισμό ζωνών προστασίας Ασωπού ποταμού μέσω Γενικού 

Πολεοδομικού Σχεδίου ή με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα. Ανάδειξη ως περιοχών 

πολιτισμού, τουρισμού και αναψυχής του Αμφιαράειου Ωρωπού.  4) 

Οργάνωση οικιστικου δικτύου. Ενίσχυση των αστικών κέντρων κατά 

προτεραιότητα στα κέντρα ευρείας ακτινοβολίας Αχαρνών - Αγ.Στεφάνου, 

καθώς και στους Δήμους και σε μικρότερο βαθμό στις Δημοτικές Κοινότητες ως 

προς το λειτουργικό διοικητικό τους ρόλο και τις τριτογενές δραστηριότητες. 

Ενίσχυση της πόλης του Ωρωπού ως προς το αναπτυξιακό, λειτουργικό και 

διοικητικό της ρόλο για την υποστήριξη του πρωτογενή τομέα παραγωγής και 

αναψυχής. Ολοκλήρωση πολεοδομικής οργάνωσης της αστικής ανάπτυξης στο 

οικιστικό σύμπλεγμα που στρέφεται προς τη χωρική ενότητα του 

λεκανοπεδίου. Δήμοι Αχαρνων και Διονύσου. Οργάνωση κύριας και 

παραθεριστικής κατοικίας στους ηπειρωτικούς και παράκτιους οικισμούς των 

Δήμων Μαραθώνα και Ωρωπού με αποδέκτες τους υφιστάμενους οικισμούς 

εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων κατόπιν τεκμηρίωσης. Μετατροπή της 
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παραθεριστικής κατοικίας σε κύρια σε συγκεκριμένους υποδοχείς, όπως 

παραδείγματος χάρη σε τμήματα της Νέας Μάκρης σύμφωνα με τις 

κατευθύνσεις και προϋποθέσεις του άρθρου .. του παρόντος. Λήψη μέτρων 

κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό για την ήπια ένταξη της δόμησης στο 

παράκτιο τοπίο και στις περιοχές με ιδιαίτερο ανάγλυφο. Για φύλαξη και 

προβολή της αρχιτεκτονικής παραδοσιακής ή ιδιαίτερης φυσιογνωμίας των 

οικισμών σε σύνολα ή τμήματα τους για τη διατήρηση της ταυτότητας τους και 

της ιστορικής μνήμης, Μαραθώνας, Βαρνάβας, Γραμματικό, Ανω Σούλι, Μήλεσι, 

Μαλακάσα, Καπανδρίτι, Αφίδνες, Αυλώνας κλπ.  

 Αισθητική αναβάθμιση των οικιστικών κέντρων με ταυτόχρονη 

προώθηση του βιοκλιματικού σχεδιασμού και της βελτίωσης της ενεργητικής 

αποδοτικότητας κτιρίων και υποδομών. Οργάνωση των δικτύων τεχνικής 

περιβαλλοντικής και κοινωνικής υποδομής, σύνδεση ζώνης διαμετακομιστικού 

εμπορίου με το σιδηροδρομικό δίκτυο. Ανάπτυξη δικτύου διαδημοτικών 

λεωφορειακών γραμμών που θα εξυπηρετούν τις οικιστικές περιοχές με τους 

σταθμούς του Προαστιακού Σιδηροδρόμου. Δημιουργία οργανωμένων χώρων 

μετεπιβίβασης από Ι.Χ. στους σταθμούς του Προαστιακού, σύμφωνα με τις 

κατευθύνσεις του .. παρόντος. Βελτίωση των θαλάσσιων υποδομών, εμπορικών 

και επιβατικών σύνδεσης με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Εύβοια μέσω 

των λιμένων Σκάλας Ωρωπού και Αγ.Μαρίνας για την περαιτέρω αμοιβαία 

τουριστική και εμπορική ανάπτυξη. Ανάπλαση παραλιακού μετώπου κατά 

τμήματα και συνολικά Νέα Μάκρη, Μαραθώνας, Γραμματικό, Βαρνάβας, 

Κάλαμος, Μαρκόπουλο Ωρωπού, Ωρωπός. Λειτουργική σύνδεση του παράκτιου 

μετώπου Μαραθώνα, Γραμματικού, Βαρνάβα, ακτομηχανική μελέτη για 

αντιμετώπιση διαβρώσεων και προσαρμόσεων. Ενίσχυση διαχρονικών μέτρων 

απορύπανσης Ασωπού ποταμού και παρακολούθησης. Ενίσχυση διαχρονικών 

μέτρων απορύπανσης Κηφισού ποταμού και απομάκρυνση των παράνομων 

βιομηχανικών και άλλων .. μονάδων. Κατασκευή των υποδομών 
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αντιπλημμυρικής προστασίας με προτεραιότητα στους Δήμους Αχαρνών και 

Ωρωπού.  

 Αυτές είναι οι βασικές αρχές του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής 

2021 και παραπάνω παρατέθηκαν τα κυριότερα σημεία που αφορούν στο Δήμο 

Ωρωπού και θα αποτελέσουν τους στόχους και τις κατευθύνσεις για κάθε 

περαιτέρω μελέτη. Αν επεξεργαστούμε τα παραπάνω συνάγουμε κάποια 

συμπεράσματα, που θα φανούν χρήσιμα στην πορεία στο Δήμο αλλα και στους 

μελετητές που έχουν αναλαβει τη σύνταξη είτε Γενικών Πολεοδομικών 

Σχεδίων, είτε πολεοδομικών μελετών επέκτασης και αναθεώρησης αλλά και 

άλλες πιθανές αναθέσεις άλλων μελετών. Μεγάλο ρόλο θα παίξει η 

πληθυσμιακή ανάλυση κάθε περιοχής με βάση την οποία θα προταθούν 

περιοχές ένταξης σε Σχέδιο, γιατί όπως είδαμε παραπάνω ο πληθυσμός 

συνολικά της Αττικής προτείνεται να παραμείνει στα επίπεδα του 2001. Ωστόσο 

βάσει πληθυσμιακών προβολών προβλέπονται ανακατατάξεις ανά υπο-ενότητα. 

Θα πρέπει λοιπόν στα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια να γίνει μια σοβαρή 

πληθυσμιακή ανάλυση και δυναμική της εξέλιξης του πληθυσμού, ώστε να 

αιτολογηθούν οι περιοχές που θα προταθούν για α' κατοικία. Το Ρυθμιστικό 

Σχέδιο Αθήνας δίνει επίσης έμφαση στον τουρισμό και στην αναψυχή στην 

υπο-ενότητα της Βόρειας Αττικής. Με σωστή ανάλυση και προγραμματισμό 

μπορούν να προταθούν οι περιοχες β' κατοικίας αλλά και περιοχές τουριστικές. 

Ομως λόγω κατεύθυνσης δραστικού περιορισμού της Εκτός Σχεδίου δόμησης 

κατεύθυνσης πιθανώς θα υλοποιηθεί μέσω και άλλων νομοθετημάτων, όπως η 

τροποποίηση του Διατάγματος για την Εκτός Σχεδίου ή του Προεδρικού 

Διατάγματος κατηγορίας χρήσεων γης, θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι αυτό 

θα ισχύσει ιδιαίτερα στην περιοχή του Ωρωπού όπου ήδη υπάρχει διάσπαρτη 

δόμηση σε μεγάλη ανάπτυξη στην Εκτός Σχεδίου περιοχή.  
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 Συνεπώς η κατεύθυνση για τον περιορισμό της Εκτός Σχεδίου δόμησης 

θα υλοποιηθεί μέσω των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων στα οποια θα 

οριοθετηθούν οι οικιστικές ζώνες α' και β' κατοικίας και οι οικισμοί .. του 1923, 

είτε κάτω των 2.000 κατοικων και οι .. γύρω από τις περιοχές αυτές θα 

αποδοθεί σε γεωργική και κτηνοτροφική εκμετάλλευση. Αυτό γιατί εκτός των 

δασικών εκτάσεων που όταν οριοθετούνται προστατεύονται από τη δόμηση, 

ένας από τους βασικότερους στόχους του Ρυθμιστικού Σχεδίου είναι η 

διαφύλαξη, η διατήρηση και προστασία της γεωργική γης και η ενίσχυση της 

γεωργίας στην Αττική. Δε θα πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι η πόλη του Ωρωπού 

ενισχύεται ως προς τον αναπτυξιακό, λειτουργικό και διοικητικό της ρόλο για 

την υποστήριξη του πρωτογενή τομέα παραγωγής αλλά και της αναψυχής. Οι 

ζώνες α' και β' κατοικίας θα πρέπει να πολεοδομηθούνε άμεσα σύμφωνα με τις 

κατευθύνσεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου. Ωστόσο θα πρέπει να ληφθούνε μέτρα 

κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό για την ήπια ένταξη της δόμησης στο 

παράκτιο τοπίο και στις περιοχές με ιδιαίτερο ανάγλυφο. Η πόλη του Αυλώνα 

έχει επιλεχθεί ως πόλος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων όπου 

θεσμοθετούνται παραγωγικές ζώνες. Ετσι βλέπουμε να προτείνεται 

χωροθέτηση νέας ζώνης χονδρεμπορίου και διαμετακομιστικού εμπορίου στην 

περιοχή του Αυλώνα. Οι ζώνες αυτές θα προβλεφθούν να .. στο Γενικό 

Πολεοδομικό Σχέδιο που ήδη συντάσσεται και θα ακολουθήσει πολεοδόμηση.  

 Προτείνονται επίσης μικρές παραγωγικές ζώνες στην περιοχή του 

ΠΟλυδενδρίου, που εξειδικεύονται στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του 

Πολυδενδρίου που είναι σε φάση θεσμοθέτησης από τον Οργανισμό Αθήνας. 

Για τον Ασωπό προτείνεται Διάταγμα καθορισμού ζωνών προστασίας, πράγμα 

πολύ σημαντικό γιατί οι μελέτες που θα απαιτηθούν μπορούν να ενταχθούν 

στο ΕΣΠΑ και να χρηματοδοτηθούν. Επίσης προτείνεται ενίσχυση διαχρονικών 

μέτρων απορύπανσης και παρακολούθησης. Προτείνεται ανάπλαση παραλιακού 

μετώπου. Στα παραλιακά τμήματα Καλάμου, Μαρκόπουλου με ακτομηχανική 
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μελέτη για αντιμετώπιση διαβρώσεων και προσαρμόσεων. Ενα αντίστοιχο 

Προεδρικό Διαταγμα ανάδειξης και προστασίας παραλιακού μετώπου έχει 

εκπονήσει και θεσμοθετήσει ο Οργανισμός Αθήνας για το παραλιακό μέτωπο 

από Φάληρο ως Σούνιο με σημαντικές πολεοδομικές παρεμβάσεις που δεν 

έχουν μόνο στόχο την προστασία αλλά και την ανάδειξη της αναψυχής. Με 

βάση τις κατευθύνσεις του Νέου Ρυθμιστικού μπορεί να απαιτηθεί αργότερα η 

σύνταξη μιας τέτοιας μελέτης για όλο το παραλιακό μέτωπο του Ωρωπού του 

Δήμου Ωρωπού, από Κάλαμο ως την Αγριλέζα στα σύνορα με τη Βοιωτία.  

 Σαν γενική παρατήτηση μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι το Ρυθμιστικό 

Σχέδιο της Αθήνας είναι γενικόλογο σχέδιο που δεν υπεισέρχεται στην ουσία 

των πραγμάτων αλλά ούτε και στις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών. 

Βέβαια ακόμα δεν ξέρουμε πως θα ισχύσει και πως θα ψηφιστεί και αν θα 

καταλήξει να θεσμοθετηθεί γιατί ήδη έχει πυροδοτήσει πολλές αντιδράσεις σε 

πολλούς Δήμους της Αττικής. Αλλωστε και το ισχύον Ρυθμιστικό, ο Νόμος 

1515/85 σε πολλά θέματα δεν εφαρμόστηκε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μια 

από τις βασικές κατευθύνσεις του ήταν η ανάσχεση της οικιστικής εξάπλωσης 

στην Αττική ήδη από το έτος 1985 και αντί αυτού η δόμηση στην Αττική τα 25 

χρόνια αυτά διπλασιάστηκε με τη δημιουργία της 2ης και 3ης γενιάς 

αυθαιρέτων που σήμερα με το Νομο 4014/2011 τακτοποιούνται και 

εξαιρούνται από την κατεδάφιση. Για τους λόγους αυτούς διατηρώντας τις 

όποιες επιφυλάξεις για την εφαρμογή του, θεωρούμε τουλάχιστον άδικες τις 

ρυθμίσεις για την καταργηση των παρεκκλίσεων στην Εκτός Σχεδιου δόμηση 

και για την κατάργηση της κατοικίας μέσα στις γεωργικές αγροτικές περιοχές. 

Ιδιαίτερα για την περιοχή του Ωρωπού που έχει πολλές εκτάσεις γεωργικές, 

κληροτεμάχια κλπ. θα είναι οικονομικά ασύμφορο να μην μπορεί να γίνεται μια 

κατοικία έστω στα 4 στρέμματα και γενικά να μην ισχύουν οι παρεκκλίσεις στις 

Εκτός Σχεδίου δομησης, που είναι ένα κατεστημένο χρόνων με βάση το οποίο 

έχουνε γίνει πολλές αγοραπωλησίες.  
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 Τελειώνοντας θα παρακαλέσω τους συναδέλφους μελετητές της 

περιοχής σας να με συμπληρώσουν και να ακολουθήσει η συζήτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Μουζαλιά.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΜΟΥΖΑΛΙΑ: Οχι, όχι. Ηταν περίληψη κάποιου .. Τις θέσεις του Δήμου όχι. 

Είναι μια περίληψη του Ρυθμιστικού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ, θα σας δοθεί ο λόγος αργότερα.  

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ έχω στα περισσότερα καλυφθεί από την 

κα Μουζαλιά. Θα ήτανε κρίμα να επαναλαμβάνω τα ίδια πράγματα. Θα πω δύο, 

τρία λόγια μόνο αλλά δε χρειάζεται να .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, σας ακούμε. 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ο κ.Αντιδήμαρχος με παρακάλεσε, με προσκάλεσε να πω δύο 

λόγια και τον ευχαριστώ. Πολύ ευχαρίστως βέβαια δέχτηκα αυτή την 

πρόσκληση με την προϋπόθεση ότι τα λεγόμενα μου προφανώς δεν πρέπει να 

εκληφθούν ότι εκπροσωπούν τον φορέα σχεδιασμού, που προτείνει το 

συγκεκριμενο Ρυθμιστικό Σχέδιο και επίσης δεν είναι δυνατόν να γνωριζω όλα 

τα ζητήματα σε βάθος, ώστε να καλύψω όλες τις πτυχές του. Τι εννοώ μ' αυτό. 

Οτι ενώ ο Οργανισμός Αθήνας έχει πλέον μια τεράστια εμπειρία .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κουράζεστε εκεί πέρα και με το μικρόφωνο στο χέρι.  

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ονομάζομαι Δημοπουλος Κων/νος, είμαι χωροτάκτης 

πολεοδόμος και αρχιτέκτων. Εχω εδώ και μερικές βδομάδες από τις 21 

Νοεμβρίου αναλαβει, έχει ξεκινήσει μάλλον το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του 

Καλάμου στο οποίο είμαι ανάδοχος. Προσπαθουμε να ενημερωθούμε, να 

συντάξουμε τους χάρτες οικοδομής και ελπίζουμε αρκετά σύντομα να έχουμε 
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πολύ περισσότερα να πούμε για το συγκεκριμένο θέμα. Σε ότι αφορά λοιπόν το 

ευρύτατο θέμα του Ρυθμιστικού Σχεδίου έλεγα προηγουμενως ότι δεν πρέπει 

τα λόγια μου να εκληφθούν ότι εκπροσωπώ το φορέα του σχεδιασμού, είναι 

αυτονόητο αυτό και επίσης δεν είναι δυνατόν να γνωρίζω όλα τα ζητήματα. Τι 

εννοώ μ' αυτό. Το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας συζητείται εδω και 27 χρόνια 

από την πρώτη θεσμοθέτηση του Ρυθμιστικου Σχεδίου της Αθήνας, το 1985. 

Εάν προσπαθήσουμε να κάνουμε μια αποτίμηση του αν αυτό το σχέδιο ήταν 

πολύ σημαντικό την εποχή εκείνη και το οποίο ισχύει μέχρι και σήμερα, θα 

πούμε ότι ενώ οι βασικοί του στόχοι ήταν τότε η ανάσχεση της εξάπλωσης της 

ευρύτερης πληθυσμιακής, του ευρύτερου πληθυσμικού μεγέθους της Αττικής 

και η διοχέτευση της ανάπτυξης και των παραγωγικών δραστηριοτήτων σε 

περιοχές εκτός της Αττικής, αυτοί οι βασικοί στόχοι από την ίδια την ζωή και 

την εξέλιξη των πραγμάτων πράγματι δεν υλοποιήθηκαν.  

 Δηλαδή ενώ μεν κατ' αρχην ο πληθυσμός σταθεροποιήθηκε γύρω στα 

3,5 εκατ. μέχρι και την 10ετία του '90, μέχρι και τις αρχές του '90, η 

προετοιμασία, η όλη διαδικασία μελέτης και ολοκλήρωσης των έργων των 

Ολυμπιακών Αγώνων και η θα έλεγα σημαντική εισροή οικονομικών 

μεταναστών στην Αττική δημιούργησαν νέα δεδομένα τα οποία και στη 

συνέχεια δημιούργησαν επίσης αλυσιδωτές εξελίξεις όπως είναι παραδείγματος 

χάρη η μεγάλη εποίκηση πλέον των Μεσογείων, η σχεδόν πλήρης εξαφάνιση 

της γεωργικής γης στην περιοχή των Μεσογείων με την χωροθέτηση και 

λειτουργία του νέου αεροδρομίου. Δημιουργήθηκαν δηλαδή συνθήκες οι οποίες 

ανέτρεψαν ή δεν επέτρεψαν την υλοποίηση των στόχων του Α' Ρυθμιστικου 

Σχεδίου. Αποτιμώντας το Α' Ρυθμιστικό Σχέδιο, προσωπική άποψη εκφράζω και 

εκτός κειμένου, είναι ότι πράγματι δεν υλοποιήθηκαν οι στόχοι, όμως 

προωθήθηκαν πάνω από τα 3/4 των Γενικών Πολεοδομικών Δήμων στην 

Αττική τα οποια έχουνε και θεσμοθετηθεί, προωθήθηκε μια συνολική αντίληψη 

ότι τέλος πάντων σε περιφερειακό επίπεδο μπορούμε να συζητάμε τα 
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προβλήματα, μπορούμε να τα θέσουμε σε συζήτηση, να τα αξιολογήσουμε, να 

διαφωνήσουμε. Ανοιξε ένας διάλογος ευρύτατος, να διαφωνήσουμε, άνοιξε 

ένας διάλογος ευρύτατος σε επίπεδο Δήμων και κατά κάποιον τρόπο μπορούμε 

σήμερα να μιλάμε ότι στην Αττική έχουμε ένα πρώιμο θα έλεγα σχεδιασμό για 

τα ευρωπαϊκά δεδομένα και μην ξεχνάμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να 

ακολουθήσουμε τις πολιτικές οι οποίες μας έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ενωση 

με πολύ γοργούς ρυθμούς, μια πληθώρα νέου θεσμικού πλαισίου το οποίο, εδώ 

πρέπει  παρεμβαίνοντας συμπληρωματικά στα όσα μας είπε η κα Μουζαλιά να 

δώσω μια έννοια, κάποιους ορισμούς για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε 

καλύτερα τη φιλοσοφία του Ρυθμιστικού Σχεδίου.  

 Προφανώς ένα Ρυθμιστικό Σχέδιο και μάλιστα σε περίοδο κλιματικής 

αλλαγής κύριος στόχος του είναι να μπορέσει να προτείνει ρυθμίσεις για τη 

λειτουργία των χρήσεων και τη λειτουργία της καθημερινής ζωής στη χωρική 

ενότητα στην οποία απευθύνεται. Εχουμε λοιπόν ένα Ρυθμιστικό Σχέδιο το 

οποίο ουσιαστικά δεν αφορά πλέον το Σχέδιο αυτό για το οποιο συζητάμε, δεν 

αφορά πλέον στενά το λεκανοπέδιο της Αττικής όπως μπορούμε να 

φανταστούμε, αφορά το σύνολο της Περιφέρειας Αττικής και θα ήθελα πάρα 

πολύ να προσέξουμε δύο, τρεις έννοιες κλειδιά που χρησιμοποιεί σε μεγάλο 

βαθμό το κείμενο του Ρ.Σ.Α. για να καταλάβουμε κάπως τη φιλοσοφία του. Οι 

πρώτες έννοιες, επαναλαμβάνω, είναι όροι, λέξεις τις οποίες χρησιμοποιεί το 

κείμενο το οποίο έχετε ή διαβάσει ή θα διαβάσετε  και προκειται κατ' αρχήν για 

τις έννοιες τι εννοούμε με τη λέξη, με τον όρο ανάπτυξη σε αντιπαράθεση με 

την πιο σύγχρονη ορολογία που χρησιμοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ενωση και 

την έχουμε εισαγει στο Εθνικό μας δίκτυο, τον όρο βιώσιμη ανάπτυξη. Θα 

γνωρίζουμε όλοι ότι λίγο πολύ έχουμε όλοι μια εικόνα, μια ιδέα του τι σημαίνει 

ανάπτυξη και μάλιστα ενδεχομένως να έχουμε και την εικόνα ότι προστασία 

περιβάλλοντος και οικονομική ανάπτυξη αντιμετωπίζονται παραδοσιακά ως δύο 

ανταγωνιστικές έννοιες, δύο ανταγωνιστικές προτεραιότητες. Για πάρα πολλές 
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η οικονομική ανάπτυξη ισοδυναμεί με την μεγέθυνση, δηλαδή με υψηλούς 

δείκτες στην παραγωγή και στην κατανάλωση και προϋποθέτει την εκτεταμένη 

και εξαντλητική εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, ενώ αντίθετα η προστασία 

του περιβάλλοντος συνδέεται με απαγορεύσεις οι οποίες ενδεχομένως 

εμποδίζουν την ανάπτυξη της οικονομίας.  

 Μετα όμως .. Ηδη από την δεκαετία του '90 στη σημερινή εποχή της 

κλιματικής αλλαγής που διανύουμε έχει παρατηρηθεί μια σημαντική στροφή 

στις Ευρωπαϊκές πολιτικές με κυρίαρχη τη θέωρηση ότι η προστασία του 

περιβάλλοντος και η ανάπτυξη θεωρούνται δύο τομείς που συμβαδίζουν και 

αλληλοσυμπληρώνονται. Στη βάση αυτής της λογικής έχει εισαχθεί η έννοια 

της βιώσιμης ή αειφόρους ανάπτυξης. Είναι η λελογισμένη αξιοποίηση και όχι 

πλέον εξάντληση των φυσικών πόρων εναρμονίζοντας την ανάγκη για 

προστασία του περιβάλλοντος και για οικονομική ανάπτυξη. Αυτός ο όρος της 

βιώσιμης αειφόρου ανάπτυξης χρησιμοποιείται στο Ρυθμιστικό πάρα πολύ. 

Δηλαδή προσπαθεί να προωθήσει ανάπτυξη με περιβαλλοντική και κοινωνική 

αποδοχή και συνοχή. Η δεύτερη έννοια αφορά το ζήτημα του σχεδιασμού του 

χώρου ή του λεγόμενου χωρικού σχεδιασμού ή του χωροταξικού σχεδιασμού 

που είναι αποτέλεσμα της πολιτικής για το χώρο ή της χωρικής πολιτικής. 

Χρησιμοποιούμε τον όρο χωρική πολιτική για να αναφερθούμε στην πολιτική 

εκείνη η οποια με βάση τον χωροταξικό ή χωρικό σχεδιασμό καλύπτει τον 

αστικό χώρο όσο και τον εξω-αστικό ή υπαιθρο-χωρο σε ενιαία συνεκτική και 

διαχρονική πολιτική, δηλαδή η πολιτική του Ρυθμιστικού Σχεδίου δεν αφορά 

μόνο τις περιοχές της Αθήνας και τις κατοικημένες περιοχές του λεκανοπεδίου, 

αφορά και κυρίως την περιφέρεια της Αττικής.  

 Ορίζουμε ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός είναι το βασικό επιστημονικό 

υπόβαθρο και εργαλείο άσκησης χωρικής πολιτικής σε επίπεδο υπερκείμενο της 

πόλης, δηλαδή του διευρυμένου Δήμου της περιφέρειας ή της χώρας. Ο 
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πολεοδομικός σχεδιασμός είναι αντίστοιχα βασικός τρόπος άσκησης 

πολεοδομικής πολιτικής και αποτελεί το βασικότερο εργαλείο ρύθμισης του 

αστικού περι-αστικού και εξω-αστικού χώρου σε επίπεδο οικισμού πόλης ή 

πολεοδομικού συγκροτήματος και ο χωροταξικός και ο πολεοδομικός 

σχεδιασμός αποσκοπούν στην ορθολογική οργάνωση του χώρου, με βάση τις 

αρχές της επιστήμης. Η χωρική πολιτική έτσι όπως ορίζεται και εφαρμόζεται 

στο ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο είναι στενά συνδεδεμένη όπως προείπαμε με 

την περιβαλλοντική πολιτική με όρους βιωσιμοτητας. Ερχόμαστε τώρα και 

ορίζουμε ως βιώσιμο χωροταξικό σχεδιασμό, αυτές είναι οι λέξεις κλειδιά, που 

θα διαβάσετε στο Ρυθμιστικό Σχέδιο, γι' αυτό τις καταθέτω ως ορισμούς και 

κλείνω λέγοντας ότι ως βιώσιμο χωρικό σχεδιασμό αντιλαμβανόμαστε τις 

όποιες παρεμβάσεις στο χώρο επένδυση κεφαλαίου με ή όχι αναπτυξιακούς 

στόχους, δόμηση κλπ., να γίνονται με κριτήρια περιβαλλοντικής προστασίας και 

βιωσιμότητας ή βιώσιμης ανάπτυξης, αυτό το οποίο ευαγγελίζεται το 

Ρυθμιστικό Σχέδιο.  

 Τώρα, θα ήθελα επίσης να διευκρινίσω ότι το Ρυθμιστικό Σχέδιο στο 

σύστημα σχεδιασμού της χώρας εντάσσεται σε ένα δεύτερο επίπεδο, θα έλεγα, 

και τα παίρνω τα πράγματα με τη σειρά, το εθνικό σύστημα χωρικού σχεδίου 

αποτελείται από 4 επίπεδα σχεδιασμού. Είναι ο χωροταξικός σχεδιασμός 

εθνικού επιπέδου, ο οποίος αποτελείται από το εθνικο χωροταξικό κλπ., θα 

έχετε ακούσει για το ειδικό τομεακό πλαίσιο της βιομηχανίας, για τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κλπ. Δεύτερο επίπεδο είναι ο χωροταξικός 

σχεδιασμός περιφερειακού επιπέδου, είναι τα χωροταξικά σχεδια των 

περιφερειών και εκεί εντάσσεται και το Ρυθμιστικό Σχέδιο για την Αθήνα - 

Αττική, δηλαδή είναι κατ' αρχήν το χωροταξικό σχέδιο της Περιφέρειας 

Αττικής, το οποίο περιλαμβάνει και κατευθύνσεις χωροταξικής και 

πολεοδομικής πολιτικής προς τα κατώτερα επίπεδα. Το επόμενο επίπεδο είναι ο 

χωροταξικός σχεδιασμός τοπικού επιπέδου ή αυτό που ονομάζουμε Γενικός 
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Πολεοδομικός Σχεδιασμός, τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια δηλαδή, που είναι 

πάλι επιπέδου στρατηγικού και κατευθυντήριου και εν μέρει κανονιστικού 

χαρακτήρα και το τέταρτο επίπεδο είναι ο πολεοδομικός σχεδιασμός, δηλαδή 

το πολεοδομικό σχέδιο και η πράξη εφαρμογής που γνωρίζουμε.  

 Θέλω να πω δηλαδή ότι το Ρυθμιστικό Σχέδιο είναι ένα καθαρά 

κατευθυντηριο στρατηγικό σχέδιο, το οποίο δεν είναι δυνατόν να προβλέψει τι 

σημεία και στοιχεία εφαρμογής επιπέδου μιας Δημοτικής Κοινότητας 

παραδείγματος χάρη. Καλύπτει όμως και όπως μας είπε η κα Μουζαλιά πάρα 

πολλές και καταθέτει ρυθμίσεις σε επίπεδο χωρικής ενότητας και χωρική 

ενότητα στην προκειμένη περίπτωση έχουμε την Ανατολική Αττική και η 

περιοχή μας είναι η χωρική μας υπο-ενότητα της Βόρειας Αττικής. Τα υπόλοιπα 

με έχει καλύψει η κα Μουζαλιά .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, συνεχίστε κ.Δημόπουλε. 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: Θα ήθελα να προσθέσω για τις προβλέψεις για το Δήμο 

Ωρωπού μερικά στοιχεία τα οποία πάλι δεν είναι απλά ελληνικά, πλην όμως 

περιλαμβάνονται .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ κ.Γιαμαρέλο. Ας αφήσουμε τον 

κ.Δημόπουλο και ό,τι απορίες υπάρξουν θα συζητηθούν. Ευχαριστούμε, 

ευχαριστούμε κ.Γιαμαρέλο. Συνεχίστε κ.Δημόπουλε. 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: Σε ότι αφορά την πολεοδομική οργάνωση του συνόλου της 

περιοχής του Δήμου εξειδικεύονται οι στόχοι του Ρυθμιστικού Σχεδίου σε 

επίπεδο πολεοδομικών πολιτικών με έμφαση την αρχή της συνεκτικής πόλης. 

Με κύριο εργαλείο, δηλαδή όλα αυτά τα οποία ευαγγελίζεται το Ρυθμιστικό 

Σχέδιο έχουν ως κύριο εργαλείο εφαρμογής το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του 

Νόμου 2508 και εκεί εξειδικεύονται οι λεγόμενες πολεοδομικές πλέον πολιτικές, 
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καθορίζονται τα κριτήρια των λελογισμένων επεκτάσεων με τεκμηριωμένη 

πρόβλεψη πληθυσμιακής αύξησης με βάση τους κανόνες της επιστήμης και τον 

χαρακτήρα της περιοχής, προτείνονται μεθοδολογία και τρόπος ανάπτυξης, 

πολεοδόμησης για περιοχές τουριστικής ανάπτυξης για θεσμοθετουμένους 

υποδοχείς παραγωγικών δραστηριοτήτων κλπ. Προτείνεται πολιτική χρήσεων 

γης, προτείνεται πολιτική προστασίας και ελέγχου του εξωραϊστικού χώρου, 

προτείνεται πολιτική πλέγματος μεγάλων χώρων πρασίνου και ανάκτησης του 

δημοσίου χώρου, προτείνονται εργαλεία πολιτικής για την διαχείριση των 

οφελειών από την αστική ανάπτυξη, προτείνονται κατευθύνσεις για το 

σχεδιασμό και τη διαχείριση των δημοσίων ακινήτων και υποδομών υπερ-

τοπικής εμβέλειας, προτείνεται στρατηγική για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό 

και διαχείριση του παράκτιου χώρου όπως μας είπε η κα Μουζαλιά.  

 Θα σταματήσω εδώ προς το παρόν και νομίζω ότι σε πολύ γενικές 

γραμμές προσπάθησα να συμπληρώσω αυτά που είπε στην εισήγηση της η κα 

Μουζαλιά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δημόπουλε.   

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ. Ας τοποθετηθεί και .. 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ηθελα να προσθέσω ακόμη, αν μου επιτρέπετε κ.Πρόεδρε, 

ότι αυτό το κείμενο των 260 σελίδων περίπου, το οποίο προτείνεται ως Σχέδιο 

Νόμου δεν είναι τελικό κείμενο. Εχει κατατεθεί για διαβούλευση. Απ' όσο είμαι 

σε θέση να γνωρίζω και την επεξεργασία που ξεκινήσαμε να κάνουμε στον 

Σύλλογο Πολεοδόμων και Χωροτακτών θα προκύψουν και άλλα κείμενα τα 

οποία θα είναι πολύ πιο συμπυκνωμένα και θα είναι και ενδεχομενως όπως είπα 

πολύ πιο μαζεμένα. Αυτό δεν έπεται ότι η κατάθεση ενός τέτοιου κειμένου δεν 

θα έπρεπε να μας δώσει εναύσματα και ερεθίσματα για συζήτηση και κυρίως 
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για τον τρόπο που ένα τέτοιο ευρύτατο περιφερειακό σχέδιο μπορεί να 

εφαρμοστεί στην περιοχή, την ευρύτερη περιοχή του Ωρωπού, που σημαίνει 

ότι εμείς πρέπει να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις και να συνθέσουμε 

τις όποιες πρώτες θέσεις και προτάσεις του Δήμου. Δεν είμαι εγώ το κατάλληλο 

άτομο αυτήν τη στιγμή να προβώ σε αξιολόγηση από τη στιγμή που τώρα 

μόλις, πριν από λίγες μέρες, ξεκινάμε να μελετάμε αυτό το θέμα.  

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δημόπουλε. 

 Ο κ.Δημητριάδης παρακαλείται να έρθει να ενημερώσει το Σώμα σχετικά 

με τις απόψεις του γύρω από το Ρυθμιστικό.  

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: Καλησπέρα. Λέγομαι Φίλιππος Δημητριάδης. Είμαι 

τοπογράφος μηχανικός .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ τους συναδέλφους και τους συμπολίτες όσο μπορούν 

να κάνουν ησυχία και να καθίσουν στις θέσεις τους γιατί δε θα ακουστεί ο 

κ.Δημητριάδης. Ευχαριστώ. 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: Στο παρελθόν εδώ ασχολήθηκα με τα Νέα Παλατια, με την 

πολεοδόμηση του οικισμού Ανω Νέων Παλατίων, όπου πετύχαμε το στόχο μας 

και επίσης με το .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, δεν ακούγεται. Δεν είναι τώρα κατάσταση 

αυτή. Παρακαλώ. 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: Και επίσης το Μαρκόπουλο Ωρωπού .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε για τις επισημάνσεις κ.Λαμπαδαρίδη. Είστε πάντα 

εποικοδομητικός. Ευχαριστούμε. 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: Κοιτάχτε να δείτε. Το να ενταχθεί μια περιοχή στο Σχέδιο 

αυτήν τη στιγμή είναι, είναι θέμα .. Τι να πω; Εντάξει. Είναι θέμα τεράστιων 
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προσπαθειών που πολλές φορές δεν επιτυγχάνουνε στους περισσότερους 

Δήμους και Κοινότητες. Αρα το να μπει μια περιοχή στο Σχέδιο για μένα έστω 

και με τη διαδικασία των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, γιατί δυστυχώς 

αναγκαστήκαμε να τη βάλουμε αυτήν τη διαδικασία, άρα με μικρές εισφορες, 

δεν ήταν κατι που το θέλαμε εμείς, ήταν κάτι που μας επεβλήθη. Εάν έμπαινε 

με τη διαδικασία του 1337 οπωσδήποτε θα ήταν πολύ καλύτερο το 

εγκεκριμένο Σχέδιο στα Νέα Παλάτια. Εν πάση περιπτώσει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δημητριάδη, στο Ρυθμιστικό να έρθουμε. 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: Συνεχίζω. Λοιπόν, στο Ρυθμιστικό. Εγώ θα κοιτάξω να τα πω 

πιο εκλαϊκευμένα κάπως τα πράγματα. Απλώς έχω κάνει μια καταγραφή των 

δεδομένων του Ρυθμιστικού Σχεδίου και βέβαια περισσότερο έχω επικεντρωθεί 

στα δεδομένα που αφορούν το Δήμο Ωρωπίων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωρωπού. 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: Τον Δήμο Ωρωπού, Ωρωπού. Τι πράγμα; 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, εντάξει, εκ παραδρομής. 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: Ωρωπού, Ωρωπίων κλπ. Εντάξει. Συγνώμη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας ακούσουμε τον κ.Δημητριάδη και αν θέλετε να γίνει κάποιο 

διάλειμμα, να γίνει. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι, προφανώς όμως οι Σύμβουλοι της συμπολίτευσης δεν 

ενδιαφέρονται και είναι έξω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ενδιαφέρεται η αντιπολίτευση και αυτό είναι θετικό. Συνεχίστε 

κ.Δημητριάδη. 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: Εκείνο που πρέπει να αναφέρω πρώτο είναι ότι το νέο 

Ρυθμιστικό Σχέδιο θα περιβληθεί και το ρόλο του Περιφερειακού .. 
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Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής. 

Δηλαδή, δεν θα είναι όπως ο Νομος 1515/85, το παλιό Ρυθμιστικό Σχέδιο, που 

εν πολλοίς εξελίχθηκε σε ένα ευχολόγιο. Δηλαδή έγινε Νόμος, μιλούσε για 

αποκέντρωση, μιλούσε για αποφυγή της αστυφιλίας και όλα αυτά αλλά στην 

ουσία δεν εφαρμόστηκε τίποτα. Τώρα, αυτό θα είναι και χωροταξικό σχέδιο, 

πράγμα που σημαίνει ότι τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια που θα εκπονούνται 

από εδώ και πέρα στις περιοχές εν πάση περιπτώσει που δεν έχουν Γενικά 

Πολεοδομικά Σχέδια, όπως καλή ώρα εσείς ή οι τροποποιήσεις των Γενικών 

Πολεοδομικών Σχεδίων αναγκαστικά θα πρέπει να ακολουθούν τις 

κατευθύνσεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι ελάτε στις θέσεις σας. Παρακαλώ. 

Ας σεβαστούμε τον ομιλητή. Συνεχίστε. 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: Εκείνο που είναι δεδομένο και το αναφέρανε και οι άλλοι 

συνάδελφοι, είναι ότι αναφέρεται πάρα πολλές φορές σ' αυτό το Ρυθμιστικό 

Σχέδιο η λέξη συνεκτική πόλη, αποφυγή της διάχυσης των πόλεων στις 

γεωργικές περιοχές και αυτό σημαίνει ότι εν πάση περιπτώσει αποφυγή των 

επεκτάσεων του Σχεδίου Πόλης, για να το πούμε εν πάση περιπτώσει με λίγα 

λόγια. Αναφέρεται συνέχεια και αυτό θα είναι κανόνας. Μάλιστα στη σελ. ας 

πούμε 14 λέει συγκεκριμένα: η κάλυψη της πληθυσμιακής ανάπτυξης και των 

οικιστικών αναγκών θα γίνεται κυρίως εντός της θεσμοθετημένης αστικής γης. 

Ανάσχεση της εξάπλωσης και διάχυσης του οικιστικού ιστού, δραστικός 

περιορισμός στην Εκτός Σχεδίου δόμηση μέσω της σταδιακής κατάργησης των 

παρεκκλίσεων. Δηλαδή, μιλάμε ότι το Ρυθμιστικό θα στοχεύει ώστε όλες οι 

ανάγκες εν πάση περιπτώσει να καλύπτονται μέσα σε υπάρχοντα εγκεκριμένα 

σχέδια και να αποφεύγονται οι επεκτάσεις των σχεδίων. Για την Αυλώνα.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: Για τον Αυλώνα, συγνώμη. Για τον Αυλώνα. Ο Αυλώνας 

προβλέπεται σαν οικισμός και υποδοχέας παραγωγικών δραστηριοτήτων, η 

βόρεια πύλη της Περιφέρειας Αττικής και ιδιαίτερα των μεταποιητικών 

προϊόντων. Ο Ωρωπός σαν "Καλλικρατικός" Δήμος προβλέπεται διαδημοτικό 

κέντρο, προβλέπονται κάποια πράγματα τα οποία είπαν και οι συνάδελφοι, 

αναπλάσεις του μετώπου του παραλιακού και από εκεί και πέρα υπάρχουνε 

κάποια σημαντικά πράγματα γιατί τα περισσότερα, προελέχθη και από τους 

συναδέλφους, για μένα είναι ένα σημαντικό πράγμα που αφορά πάλι τον 

Αυλώνα, είναι στη σελ.99: προωθείται η πολεοδόμηση των ήδη 

θεσμοθετημένων υποδοχέων μεταποιητικών δραστηριοτήτων .. και περιοχές 

εντός .. που βρίσκονται σε καθεστώς Εκτός Σχεδίου. Ο Αυλώνας είναι σε 

καθεστώς Εκτός Σχεδίου, η βιομηχανική του περιοχή, όπως και οι περισσότερες 

βέβαια στην Αττική. Πολεοδομημένες βιομηχανικές περιοχές δεν υπάρχουνε, 

ούτε στον Ασπρόπυργο, ούτε πουθενά σχεδόν. Για τον σκοπό αυτό 

καταρτίζεται πρόγραμμα από την Περιφέρεια Αττικής. Για όσο διάστημα οι 

παραπάνω υποδοχείς παραμένουν Εκτός Σχεδίου, ο μέγιστος συντελεστής 

δόμησης ορίζεται σε 0,3. Αυτήν τη στιγμή ο συντελεστής δόμησης στον 

Αυλώνα στη βιομηχανική περιοχή είναι 0,9. Εάν δεν πολεοδομηθεί θα κατέβει 

στο 0,3. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το σημαντικό τουλάχιστον για τους ιδιοκτήτες 

γης.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, συνεχίστε. Μετά. Κύριε Δημητρίου, δε θα 

ξαναδιακόψετε πάλι. Σας παρακαλώ. 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: Εγώ σας λέω κάποια δεδομένα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην ξαναδιακόψετε πάλι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Δημητρίου, θεωρείτε ότι ο κύριος έκανε το Ρυθμιστικό; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δηλαδή θα σε ρωτήσει εάν έχει άποψη διαφορετική από σένα; 

Δεν κατάλαβα δηλαδή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δημητρίου, αργότερα .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. την άποψη σας προσεκτικά και όλους τους πολίτες που θέλουν 

να μιλήσουν, αλλά με σεβασμό ο ένας στον άλλον.  

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: Συγνώμη, εγώ .. Δεν καταλάβατε. Σας ενημερώνω για κάτι 

που δεν το ξέρετε, δεν το δικαιολογώ. Δε λέω ότι δικαίως γίνεται 0,3. Σας λέω, 

να έχετε υπ' όψη σας ότι με βάση αυτό το Ρυθμιστικό ο συντελεστής από 0,9 

θα γίνει 0,3. Να μην το ξέρετε; Εντάξει, να μην σας το πω εν πάση περιπτώσει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δημητρίου, σας παρακαλώ και πάλι. Αν έχετε κάποιες 

προτάσεις μετά να κάνετε, να σας ακούσουμε, αλλά δε θα διακόψετε πάλι.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχουμε έναν φιλοξενούμενο καθαρά για ενημέρωση 

κ.Δημητρίου. 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: Επίσης κάτι σημαντικό το οποίο εγώ το ερμηνεύω κατ' 

αυτόν τον τρόπο που θα σας πω. Λέει το Ρυθμιστικό στη σελ. 134: Δεν 

επιτρέπεται οποιαδήποτε επέκταση Σχεδίου Πόλεως εάν δεν έχει ολοκληρωθεί 

η εφαρμογή του Σχεδιου ήδη θεσμοθετημένων επεκτάσεων στον ίδιο Δήμο. Ως 

ολοκλήρωση εφαρμογής νοείται η κύρωση της πράξης εφαρμογής, η 

υλοποίηση επί του εδάφους των νέων ρυμοτομικών γραμμών και η εξασφάλιση 

της χρηματοδότησης για την κατασκευή των βασικών έργων υποδομής. Εάν 

ισχύσει αυτό, εδώ ας πούμε στο Δήμο Ωρωπού έχουμε το Χαλκούτσι το οποίο 

βρίσκεται σε εκκρεμότητα, το Μαρκόπουλο που βρίσκεται σε εκκρεμότητα και 

τη Σκάλα Ωρωπού και τον Κάλαμο που βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Αυτό 

σημαίνει ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, εντάξει. Συνεχίστε, συνεχίστε. Μετά κ.Λίτσα. 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: Αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως με μια στενή ερμηνεία  

αυτουνού του πράγματος δεν μπορούν να γίνουν πουθενά αλλού επεκτάσεις. 

Επίσης λέει: Η επιλογή της καταλληλότητας μιας περιοχής επέκτασης γίνεται 

βάσει των κανόνων της επιστήμης, προφανώς, και από εκεί και πέρα δεν 

μπορεί να παρέλκεται, να έλκεται μάλλον, από ενδεχόμενη κατάτμηση 

αυθαιρέτων ας το πούμε έτσι. Πρέπει δηλαδη εν πάση περιπτώσει να 

πληρούνται όλες οι άλλες προϋποθέσεις. Εδώ είναι και μια ανακολουθία που 

παρουσιάζεται μεταξύ του Ρυθμιστικού, νομίζω εμμέσως το είπανε και οι 

συνάδελφοι και της πραγματικότητος. Εδώ πέρα έχουμε, το ξέρετε, παντού σε 

όλη την Αττική εκτάσεις αυθαιρέτων που νομιμοποιούνται αυτήν την εποχή και 

από την άλλη πλευρά λέμε ότι, ξέρω εγώ ότι δεν πρέπει ας πούμε η αστική γη 

ας πούμε εν πάση περιπτώσει να καταλαμβάνει τη γεωργική κλπ. ας πούμε. 

Τέλος πάντων. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, είναι γενικότερο. Επίσης λέει εδώ ότι 

είναι δυνατή η μετατροπή του καθεστώτος της α' κατοικίας, της β' κατοικίας σε 

α' κατοικία και μάλιστα αναφέρει και τη Ν.Μάκρη συγκεκριμένα. Αυτό θα γίνει 

βέβαια με την πληρωμή εισφοράς σε γη και σε χρήμα, της διαφοράς εισφοράς 

σε γη και σε χρήμα.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: Και σε χρήμα. Ναι αλλά και η εισφορά σε γη μάλλον θα 

μετατρέπεται σε χρήμα. Εντάξει, τώρα τι να πω, ο καθένας μπορεί .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα τα πείτε κα Στεργίου εσείς μετά. Συνεχίστε κ.Δημητριάδη. 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: Τέλος, το σημαντικό, το ξέρετε οι περισσότεροι, κατά 

καιρούς έχει ακουστεί, είναι ότι για τον περιορισμό της Εκτός Σχεδίου Δόμησης 

ορίζονται τα εξής: Το κατώτατο όριο αρτιότητος και κατάτμησης για την Εκτός 

Σχεδίου .. συμπεριλαμβανομένων και εκείνων εντός περιοχών που έχουν 
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καθοριστεί προς ανάπτυξη ή πολεοδόμηση, καθορίζεται σε 20.000 τ.μ., 

διατηρείται η παρέκκλιση των 4 στρεμμάτων αλλά παραπέμποντας στην Ζώνη 

Οικιστικού Ελέγχου .. καταργούνται όλες οι παρεκκλίσεις. Ξέρετε, επί 

επαρχιακών οδών, επί σιδηροδρομικών γραμμών, επί εθνικών οδών υπάρχουνε 

παρεκκλίσεις. Αυτές οι παρεκκλίσεις καταργούνται με βάση το Ρυθμιστικό 

Σχέδιο. Δε θέλω να σας κουράσω άλλο, αυτά ήθελα να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δημητριάδη. Παρακαλώ κα Γιαμαρέλου, σας 

παρακαλώ. Μετά θα γίνουν. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Επί της διαδικασίας. Επί της διαδικασίας, για τον κ.Αντιδήμαρχο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Είχαμε πει σήμερα ότι είναι μέρα σημαντική, είναι μέρα 

ενημέρωσης, μιλήσαμε και στο τηλέφωνο, είπαμε ότι θα υπάρχουν 

τεχνοκράτες εδώ να ενημερώσουνε. Θα ήθελα όπως οι τεχνοκράτες 

ενημερώσανε και σωστά κάνανε για το τι εστί πολεοδομικός σχεδιασμός, 

Ρυθμιστικό, αλλαγή χρήσης γης για την περιοχή μας, είναι και εδώ μαζί μας ο 

κ.Θανάσης ο Παντελόγλου, ο οποίος είχε βοηθήσει και άλλες συζητήσεις μας 

και θα ήθελε να πει δύο λόγια σχετικά με .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο κ.Παντελόγλου θα μιλήσει .. Κύριε επικεφαλής της παράταξης, 

ο κ.Παντελόγλου θα μιλήσει στη σειρά του σαν εισηγητής αντί για σένα, άνετα 

μπορεί να μιλήσει αντί για σένα ο κ.Παντελόγλου. Θα ακολουθήσουμε μια 

θεσμοθετημένη σειρά, θα μιλήσει όση ώρα θέλετε, θα μιλήσουνε όλοι οι 

πολίτες μέχρι το πρωί, θα συντάξουμε τις προτάσεις μας, θα τις δεχτούμε .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κα Γιαμαρέλου, παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κυρία Γιαμαρέλου καθίστε.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κυρία Γιαμαρέλου καθίστε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για να μπει μια τάξη .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αφήσαμε το θέμα και για να το έχουμε όσο χρόνο θέλουμε, για 

να ακούσουμε απόψεις, να τις καταγράψουμε και να τις προτείνουμε στη 

διαβούλευση. Δεν έχει άλλο νόημα. Απλά βλέπω μια τάση λες και 

δημιουργήσαμε εμείς το Ρυθμιστικό ή το οικιστικό, το οποίο είμαστε καθαρά 

απέναντι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δήμαρχε. Από το Προεδρείο προτείνεται στους 

συναδέλφους 2 λεπτά χρόνος επιπλέον ομιλίας απ' ότι προβλέπεται στον 

κανονισμό. Δηλαδή 7 για τους αρχηγούς των παρατάξεων και 5 για τους 

συναδέλφους. Υπάρχει αντίρρηση; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Βεβαίως έχουμε αντίρρηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κα Στεργίου.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Δεν μπορεί, σε 7 λεπτά θα πούμε, θα αναλύσουμε ένα Ρυθμιστικό 

Σχεδιο; Σοβαρολογείτε; Εχουμε απόψεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε 10 λεπτά κα Στεργίου; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εγώ θέλω 20 λεπτά.        

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι 20 λεπτά. Δεν μπορεί να γίνει. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: 20 λεπτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε καμία περίπτωση .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: 20 λεπτά θα μας δώσετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, δε θα σας τα δώσω. Μην φωνάζετε. 
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ενα τέτοιο θέμα, ένα τέτοιο θέμα θα πούμε 5 γραμμές θα πούμε; 

Μιλάτε για προτάσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 10 λεπτά λοιπόν για τους αρχηγούς των παρατάξεων .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Δε μας φτάνει κύριε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 7 λεπτά για τους υπόλοιπους συναδέλφους. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, είναι θέμα πρακτικό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι και πρακτικό. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Να μας δώσετε 20 λεπτά και άμα δεν το εξαντλήσουμε .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, συγνώμη. Κυρία Στεργίου, 20 λεπτά επί 20 άτομα είναι 400 

λεπτά. Δε θα μείνει κανένας εδώ μέσα. Θα μιλάμε μόνοι μας. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Συγνώμη, είμαστε 3 παρατάξεις .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα φύγει όλος ο κόσμος σας λέω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Αυτήν τη στιγμή είμαστε 3 επικεφαλείς των παρατάξεων και εγώ 

σας ζητάω 20 λεπτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάνετε λάθος, είναι και ο κ.Αρμυριώτης. Εκπροσωπεί τον 

κ.Γιασημάκη. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Μπορεί να θέλει να μιλήσει λιγότερη ώρα. Εγώ θέλω να μιλήσω 20 

λεπτά. Πως θα το .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, δε θα μιλήσετε 20 λεπτά, να είστε σίγουρη.  

 Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, συγνώμη. Παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ τους 

συναδέλφους που επιθυμούν να τοποθετηθούν επί του θέματος, να κάνουν τις 

προτάσεις τους, να το δηλώσουν στο Προεδρείο για να βαλουμε μια σειρά και 

όχι όποτε θέλει ο κάθε συνάδελφος. Λοιπόν, ο κ.Λίτσας, ο κ.Χασιώτης, ο 

κ.Αρμυριώτης, ο κ.Κιούσης, η κα Στεργίου προφανώς, ο κ.Καλύβας, ο 

κ.Βελτανιώτης, ο κ.Δέδες. Από τη συμπολίτευση ο κ.Γιαμαρέλος, ο κ.Βλάχος, ο 

κ.Λέκκας, ο κ.Βασιλάκος, ο κ.Τσάδαρης.  

 Κύριε Λίτσα. Θέλετε να γίνει διάλειμμα συνάδελφοι; Κουραστήκατε; Ας 

σταματήσουμε. Εντάξει. 

 5 λεπτά διάλειμμα 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: .. στις θέσεις τους προκειμένου να συνεχίσει η συνεδρίαση. 

Κύριοι συνάδελφοι συνεχίζουμε τη συνεδρίαση μας. Είχε δοθεί ο λόγος στον 

κ.Λίτσα, αλλά κ.Λίτσα και σε όλους τους συναδέλφους θέλω να πω ότι 

ζητήθηκε από τους μηχανικούς μας που μας ενημέρωσαν σχετικά με το 

Ρυθμιστικό, επειδή έχουν πρόβλημα με τα καιρικά φαινόμενα και βιάζονται να 

αποχωρήσουν, εάν υπάρχουν ερωτήσεις που θέλουν οι συνάδελφοι ή οι 

συμπολίτες μας να υποβάλλουν, αν δεν έχετε αντίρρηση, να προηγηθούν οι 

ερωτήσεις στους ειδικούς .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι κακό τώρα να μην κρατούμε τους μηχανικούς εδώ πέρα; 

Ερωτήσεις είναι. Προβλέπονται και από τον κανονισμό. Υπάρχει ένα θέμα τώρα 

με τους κυρίους, θέλουν να αποχωρήσουν.  

 Ωραία, συνεχίστε κ.Λίτσα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εάν θελει κανείς, επειδή οι φιλοξενούμενοι μας μένουν μακριά, 

εάν θέλει κανείς διευκρινιστικές ερωτήσεις πάνω στο θέμα του Ρυθμιστικού να 

ρωτήσει γιατί θα φύγουν.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διευκρινίσεις, όχι τοποθετήσεις. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέματα τεχνοκρατικά, θέματα .. Να ρωτήσει κάποιες απορίες ή 

οτιδήποτε, είναι εδώ γιατί σε λίγα λεπτά, θα καθίσουν εδώ όσο χρειαστεί να 

ρωτήσουμε, να διευκρινίσουμε, αλλά μετά θα αποχωρήσουνε. Για θέματα 

δηλαδή τεχνικής φύσεως ή επιστημονικής φύσεως θα έλεγα, δεν θα τους 

έχουμε. Κυρία Στεργίου, να ρωτήσει. Αυτό ισχύει .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνεί το Σώμα; Μισό λεπτό, μισό λεπτό .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό ισχύει και για τους πολίτες εάν θέλουν να ρωτήσουν κάτι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διαδικαστικά συμφωνεί το Σώμα να προηγηθούν οι ερωτήσεις; 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κ.Πρόεδρε μια ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Εχετε εδώ περα μια εισήγηση για ενημέρωση την οποία θα μας 

την κάνανε επιστήμονες τεχνοκράτες και λέμε ότι σ' αυτήν την κουβέντα που 

την ιεραρχείτε σαν την πιο σημαντική, θα φύγουνε;  Θα τρελαθούμε δηλαδή 

εδώ πέρα; Κοροϊδευόμαστε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Πρέπει να είναι παρόντες μέχρι το τέλος της κουβέντας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει μια αντικειμενική αδυναμία κατά τους κυρίους. Τώρα τι 

να κάνουμε; Να τους κρατήσουμε εδώ με το ζόρι και να κινδυνεύσουν στο 

δρόμο;  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Να μην κουβεντιάσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, δεν είπα εγώ αυτό. Λέω να προηγηθούν οι ερωτήσεις. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Προφανώς ο εισηγητής του θέματος φεύγει. Ο εισηγητής του 

θέματος θα φύγει. Με ποιον θα κουβεντιάσουμε; Μεταξύ μας;  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό σας λέμε. Κουβεντιάστε, ρωτήστε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Θέλει κάτι να πει ο κ.Λίτσας 

διαδικαστικά. Μισό λεπτό.  

 Ορίστε κ.Λίτσα. Επί της διαδικασίας. Θέλετε να προτείνετε κάτι άλλο; 

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, συγνώμη. Εδώ σήμερα ήρθαμε να μας αναλύσουν οι 

ειδικοί το θέμα. Εχω ένσταση ακόμα και στη διαδικασία όπως έγινε ότι δεν 

είχαν συνεννοηθεί μεταξύ τους. Δεν το είχανε συνεννοηθεί μεταξύ τους. 

Κοίταγε, ακουγε ο ένας τι έλεγε ο άλλος για να πει τα υπόλοιπα, ό,τι έμενε στο 

τέλος. Νομίζω ότι αδικούμε το θέμα έτσι. Αδικούμε το επίπεδο της συζήτησης 

που είναι τόσο σοβαρή. Μια συζήτηση που την έχουμε ζητήσει εμείς από το 

καλοκαίρι. Λοιπόν, τώρα λέτε το εξής, να προηγηθούν οι ερωτήσεις. Μα όλο το 

βιβλίο αυτό ερωτήσεις είναι, ερωτήσεις προς τους ειδικούς. Πρέπει όμως να 

κάνουμε και αυτή τη διαλογική συζήτηση, να κάνουμε και κάποιες προτάσεις να 

δούμε που θα μας οδηγήσει. Αν εσείς θέλετε να μπούμε στη διαδικασία των 

επεξηγήσεων κάποιων συγκεκριμένων πραγμάτων, μα δε μας είπαν και τίποτα 

ιδιαίτερο. Οσοι το είχαν διαβάσει, δύο, τρία πράγματα, ήταν απλό. Εάν θέλετε 

δηλαδή να πάμε σε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι υποκειμενικό. Είναι δική σας άποψη. Συγνώμη που σας 

διακόπτω, αλλά όχι δε μας είπαν και τίποτα ιδιαίτερο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εντάξει, είναι ενός ανθρώπου παντως η άποψη που το διάβασε. 

Λοιπόν και λέω το εξής: είναι δυνατόν να φύγουν οι καθ' ύλην αρμόδιοι, αυτοί 

που θα βοηθήσουν στο σχεδιασμό της πρότασης; Αν φύγουν αυτοί και δεν 

ακούσουν τη συζήτηση, πως, τι νόημα έχει τότε η όλη συζήτηση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό. Κατ' αρχάς είπατε ότι δεν ήταν συνεννοημένοι. Δε 

νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι συνεννοημένοι και δεν ήτανε σε διατεταγμένη 

υπηρεσία. Εθελοντικά ήρθαν να μας ενημερώσουν. Ετσι; Το δεύτερο, 
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προβλέπεται από τη διαδικασία οι εισηγητές ας το πούμε έτσι ότι ήταν του 

θέματος, μετά την εισήγηση ακολουθούν ερωτήσεις και επιπλέον επικαλούνται 

και έναν λόγο ανωτέρας βίας, να το πω έτσι, τα καιρικά φαινόμενα. Μ' αυτή 

την έννοια ζητάω από το Σώμα εάν δέχεται να προχωρήσουμε στις ερωτήσεις 

ποιοι συνάδελφοι θέλουνε να υποβάλλουν ερωτήσεις ακόμα και απο τους 

συμπολίτες μας, από το κοινό δηλαδή, να ξεκινήσουμε να κάνουμε έναν 

κατάλογο. Θέλετε να προηγηθεί το κοινό και στις τοποθετήσεις; Ναι, να το 

δούμε.  

 Λοιπόν, κ.Λίτσα, θέλετε να κάνετε ερώτηση; Οχι. Ο κύριος .. 

ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ: Μια διευκρινιστικη ερώτηση θέλω εγώ να κάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να καταγράψουμε μόνο τους .. 

ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ: Παντελόγλου ονομάζομαι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Παντελόγλου. Η κα Στεργίου είπατε εσείς προηγουμένως, 

ερώτηση. Ο κ.Κιούσης. Αλλος συνάδελφος; Ο κ.Γιαμαρέλος. Από τους 

συμπολίτες μας ο κ.Δημητρίου.  

 Λοιπόν, ξεκινάμε με την κυρία, ας πάμε λιγάκι ιεραρχικά, με την κα 

Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κ.Δημητριάδη μιας 

και ήταν ο τελευταίος που μίλησε και αναφέρθηκε στο γεγονός ότι τα Σχέδια 

που είναι τα Σχέδια Πόλης, αυτά που είναι τέλος πάντων υπό .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Σε εξέλιξη, ναι και αναφερθήκαμε συγκεκριμένα στο Χαλκούτσι, 

στο Μαρκόπουλο που βρίσκονται έτσι σε κάποια φάση εξέλιξης. Θέλω όμως να 

ρωτήσω για το θέμα του Σχεδίου της Σκάλας. Το Σχέδιο της Σκάλας με τον 

3164/2003 όταν πέρασε με τροπολογία στη Βουλή η επανέγκριση των 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

70 

καταργηθέντων Ρυμοτομικών Σχεδίων τα οποία για τυπικούς λόγους είχαν 

ακυρωθεί, όπως ήταν το Σχέδιο της Σκάλας, ήρθε λοιπον ο Νόμος του 2003 και 

το επανέφερε. Τότε οι κάτοικοι εκεί Καλλιθέας, Σκάλας κλπ. είχαν κάνει κάποιες 

ενέργειες για να τα επαναφέρουν, αλλά τότε δεν ξέρω για ποιους λόγους δεν 

προχώρησε, δεν μπορώ να ξέρω η Δημοτική Αρχή τι έκανε. Εμένα μου έχει 

έρθει ένα χαρτί, που είναι μια γνωμοδότηση από το ΥΠΕΚΑ, 14.11.2011, και 

λέει .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι .. Για το Ρυθμιστικό ερώτηση έχετε. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ερώτηση είναι κ.Πρόεδρε. Περιμένετε να το πω το ερώτημα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να δούμε αν θα έχει τέλος αυτή η έρωτηση. Κάντε την. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, αυτό λοιπόν το οποίο τώρα εντάσσεται, έρχεται και λέει 

λοιπόν το ΥΠΕΚΑ, ότι κύριοι, μπορείτε να το προχωρήσετε το Σχέδιο κάνοντας 

τις απαραίτητες τροποποιήσεις που από τότε μέχρι τώρα έχουν αλλάξει τα 

δεδομένα, λέω λοιπόν, αν εγκριθεί το Ρυθμιστικό της Αθήνας, αυτό το Σχέδιο 

θα μπορεί να προχωρήσει ή πρέπει τώρα η Δημοτική Αρχή παίρνοντας υπ' όψη 

αυτά όλα να προχωρήσει πριν γίνει η έγκριση του Ρυθμιστικού και να 

προχωρήσει στην πολεοδόμηση και να εγκριθεί, να επανεγκριθεί αυτό το 

Σχέδιο. Αυτή είναι η ερώτηση μου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου. Μπορείτε κ.Δημητριάδη να 

απαντήσετε στο θέμα; Επειδή απηύθυνε η κα Στεργίου προς εσάς το ερώτημα 

.. 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ: Ναι. Εγώ έχω την αίσθηση ότι το Σχέδιο αυτό είναι πολύ 

δύσκολο να επανεγκριθεί. Για ποιους λόγους. Από τότε που μπήκε η περιοχή 

αυτή στο Σχέδιο το 1960, δεν ξέρω και εγώ πότε .. Το '71. Εχει κυλήσει πολύ 

νερό στο αυλάκι. Τι θέλω να πω. Δεν έχει γεωλογικές μελέτες. Δεν έχει 

υδραυλικές μελέτες καθορισμού των οριογραμμών των ρεμάτων. Δεν ξέρω αν 
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εκείνη την εποχή είχαν ληφθεί υπ' όψη οι δασικές εκτάσεις. Οι αρχαιολογίες 

ξεφύτρωσαν τεράστια προβλήματα σ' αυτήν την περιοχή. Αρα τι είδους 

επανένταξη και τι είδους τροποποίηση του Σχεδίου μπορεί να γίνει σ' αυτήν 

την περιοχή δεν το ξέρω. Ουσιαστικά είναι ότι πρέπει να γίνει ένα Σχέδιο, όχι 

να επανενταχθεί το παλιό ας το πούμε έτσι. Αρα κατά τη γνώμη μου δε νομίζω 

ότι μπορεί να γίνει κάτι προς την κατεύθυνση της επανέγκρισης αυτού του 

Σχεδίου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δημητριάδη. 

 Ο κ.Κιούσης. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Εγώ θα τοποθετηθώ για το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι τοποθέτηση κ.Κιούση. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Οχι, θα τοποθετηθώ λέω αργότερα. Απλώς αυτό που θέλω να πω 

είναι ότι αν θα μπορούσε η κα Μουζαλιά, η οποία είναι και Σύμβουλος του 

Δήμου μας, να μας έκανε μια ανάλυση του τι ακούσαμε. Δεν είμαστε ειδικοί, 

τουλάχιστον εγώ δεν είμαι. Να μας πει την πρόταση της. Εγώ θα ήθελα να 

ακούσω από την ίδια ποια είναι η πρόταση της γι' αυτό το Ρυθμιστικό Σχέδιο, 

που πάσχει και που εμείς πρέπει να δώσουμε τη βάση. Θέλω την πρόταση της 

κας Μουζαλιά. Δεν επιλέγω τους άλλους δύο κυρίους γιατί η κα Μουζαλιά είναι 

και Σύμβουλος του Δήμου μας. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ζητάτε δηλαδή ένα είδος αξιολόγησης. Δεν είναι τώρα ερώτηση 

..  

ΜΟΥΖΑΛΙΑ: Νομίζω ότι έχω τοποθετηθεί, που δε θα έπρεπε κιόλας, στην 

εισήγηση μου η οποία πραγματικά, επιτρέψτε μου μια διευκρίνιση για όλους, 

γιατί έχουνε γίνει κάποιες παρανοήσεις. Με το κείμενο αυτό που διάβασα στην 

ουσία έκανα μια περίληψη των προτάσεων του Ρυθμιστικού Σχεδίου. Στις 
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τελευταίες σελίδες έκανα μια σύνδεση, αν θέλετε, των τάσεων και των στόχων 

του Ρυθμιστικού Σχεδίου σε σχέση με το Δήμο Ωρωπού και τι αντίκτυπο θα 

έχει. Αν δείτε λοιπόν τις τελευταίες σελίδες θα δείτε ποιες είναι τρόπον τινά η 

αξιολόγηση η δική μου επί των προτάσεων του Ρυθμιστικού Σχεδίου και κακώς 

κιόλας, αν θέλετε, η τελευταία σελίδα είναι μια κριτική στα προβλήματα σας 

που είναι η σταδική κατάργηση της Εκτός Σχεδίου και η μη δυνατότητα 

ίδρυσης δόμησης μιας κατοικίας στη γεωργική γη. Κακώς ίσως ειπώθηκε γιατί 

πραγματικά ήθελα μόνο να παρουσιάσω μια περίληψη. Η τελευταία σελίδα είναι 

και μια δική μου κριτική αξιολόγηση σε σχέση με τα προβλήματα του Δήμου 

Ωρωπού που θα προκύψουν από το Ρυθμιστικό, αλλά νομίζω διαβάζοντας δεν 

έχω να πω κάτι άλλο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Μουζαλιά. 

 Κύριε Γιαμαρέλο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Θα ήθελα να ρωτήσω τους ειδικούς εάν κρίνουν ότι αυτό το 

Σχέδιο αναφέρεται στην Αττική ή είναι κυρίως Αθηνο-κεντρικό; Γιατί από την 

εισαγωγή, τον πρόλογο, που έχει ο Υπουργός Ανάπτυξης αναφέρει ότι 

πρόκειται για ένα 10ετές Σχέδιο χωρικων παρεμβάσεων που φιλοδοξεί να 

συνδέσει την ιστορικότητα της πρωτεύουσας με συγχρονες μορφές καινοτόμου 

παραγωγής, περιβαλλοντικής διαχείρισης και ενίσχυσης του κοινωνικού 

κεφαλαίου και ταυτόχρονα να δημιουργήσει σχέσεις ισορροπίας και 

συνεργασίας της Αττικής με τις όμορες Περιφέρειες και τον εθνικό χώρο. Δεν 

είναι στην Αττική μόνο η Αθήνα η πρωτεύουσα και ο Ωρωπός είναι Δήμος, έχει 

την ιστορία του, έχει τις δικές του απαιτήσεις οι οποίες δε νομίζω ότι 

ικανοποιούνται με το Σχέδιο αυτό που προτείνεται.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό δεν είναι ερωτηση τώρα. Είναι τοποθέτηση. 
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ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Οχι, θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό το Ρυθμιστικό Σχέδιο δεν 

είναι Σχέδιο Αττικής, είναι Σχέδιο Αθήνας και θέλουμε τη γνώμη σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δημόπουλε. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Αναπτύσσεται δηλαδή η Αττική σύμφωνα με τις θελήσεις των 

Αθηνων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δημόπουλε.  

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: Αν μου επιτρέπετε .. ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν δεν μπορείτε να μιλήσετε, ελάτε σε ένα μικρόφωνο. 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να διευκρινίσω το εξής: όλη η 

Ελλάδα είναι Αθηνο-κεντρική. Αυτό το οποίο όμως δεν μπορούμε εύκολα, έτσι 

αβίαστα να τοποθετηθούμε στο θέμα, είναι το ότι ο σχεδιασμός ο οποίος 

προωθείται απ' αυτό το δημόσιο, απ' αυτό το Υπουργείο, από τη 10ετία του '90 

και πέρα, όχι μόνο γιατί είναι θα έλεγα πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης αλλά 

από τη 10ετία του '90 είμαστε υποχρεωμένοι να ευθυγραμμιζόμαστε με 

οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης οι οποίες μιλούν σαφώς και έκτοτε είναι 

πολιτική και των εκάστοτε κυβερνήσεων, όλες οι κυβερνήσεις από τη 10ετία 

του '90 και μετά, προώθησαν την αποκέντρωση, την αποκέντρωση στο 

σχεδιασμό εννοώ. Δε μιλώ για άλλες δομές της Διοίκησης. Η περίπτωση του 

Ρυθμιστικου Σχεδίου Αθήνας, πήρα το λόγο εγώ γιατί το ανέφερα εγώ, είναι 

σαφώς ένα Περιφερειακό Σχέδιο το οποίο λόγω .. ένα Περιφερειακό Σχέδιο 

όπως τα υπόλοιπα Περιφερειακά Σχέδια, τα οποία τα κατέταξα στη δεύτερη 

κατηγορία, στο δεύτερο επίπεδο, αν θυμάστε, είπα λοιπόν ότι όπως όλα τα 

Περιφερειακά Σχέδια των υπολοιπων 12 Περιφερειών της χώρας, έτσι και το 

Περιφερειακό Σχέδιο Αττικής το οποίο είναι Στρατηγικό Περιφερειακό Σχέδιο 

Αττικής, αλλά ονομάζεται Ρυθμιστικό Σχέδιο λόγω του ειδικού βάρους του 

λεκανοπεδίου Αθήνας, προωθεί σαφώς ισόρροπη ανάπτυξη. Δηλαδή οι 
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προτεραιότητες είναι εξίσου .. κατευθύνονται οι αναπτυξιακές προτάσεις και 

προτεραιότητες του Σχεδίου κατευθύνονται εξίσου και στο λεκανοπέδιο και 

στην έξω του λεκανοπεδίου περιοχή.  

 Επειδή ακόμη η έξω του λεκανοπεδίου περιοχή, δηλαδη ο λεγόμενος 

εξω-αστικός χώρος του λεκανοπεδίου, ας το πω έτσι με μια γενικότερη 

προσέγγιση, είναι παρόλη τη μεγάλη ανάπτυξη που έχει υποστεί όπως 

προανέφερα τα Μεσόγεια κλπ., αλλά και οι περιοχές της Βόρειας Αττικής, είτε 

με την αυθαίρετη δόμηση, είτε με την αδυναμία της πολιτείας να καλύψει με 

Σχέδια Πόλεως τις περιοχές οι οποίες ενδεχομένως είναι κατάλληλες, είτε .. 

Γιατί δεν είχε προωθηθεί ο Γενικός Πολεοδομικός Σχεδιασμός. Δηλαδή αυτό το 

στρατηγικό σχέδιο σε επίπεδο Δήμου το οποίο καθορίζει και διασαφηνίζει 

ξεκάθαρα ποιες περιοχές πολεοδομούνται και ποιες δεν πολεοδομούνται, να το 

πούμε έτσι με κάθε αυτό, είναι σαφές ότι το Περιφερειακό λοιπόν Σχέδιο 

Αττικής, το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας - Αττικής 2011 είναι εξίσου, 

απευθύνεται εξίσου στον υπόλοιπο της Αττικής χώρο και στο λεκανοπέδιο. Δεν 

υπάρχει περισσότερο ή λιγότερο. Είναι ισόρροπη η ανάπτυξη.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δημόπουλε. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, αλλά μ' αυτά που μας είπατε 

κ.Δημόπουλε πετάξατε στον κάλαθο των αχρήστων την έννοια της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και των αρμοδιοτήτων που παρέχονται μέσω του "Καλλικράτη". 

Μας επιβάλλονται πράγματα τα οποία με βάση τον "Καλλικράτη" δεν έχουν το 

δικαίωμα να μας τα επιβάλλουν. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακριβώς, ναι.  

 Κύριε Παντέλογλου. Ερώτημα, ερώτημα κ.Παντέλογλου.  
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ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ: Λοιπόν, εγώ να κάνω δύο ερωτήσεις παρακαλώ. Η μια είναι 

επί της διαδικασίας. Οι μελετητές είπανε και ο Δήμαρχος είπε, ότι πρόκειται για 

ένα στρατηγικής σημασίας σχέδιο και η ρύθμιση των περιοχών, η χωροταξική 

ρύθμιση των περιοχων άπτεται των ενδιαφερομένων του κάθε πολίτη και 

ιδιαίτερα των ενδιαφερομένων πολιτών. Ερώτηση λοιπόν: Γιατί οι κύριοι 

μελετητές δεν εισηγήθηκαν στο Δήμαρχο και γιατί ο Δήμαρχος δεν εφαρμόζει 

αυτήν τη στιγμή τις προκύπτουσες διαδικασίες για τους πολίτες μέσω της 

συμβάσεως του Αρχους. Η σύμβαση του Αρχους προβλέπει ανοιχτές 

διαδικασίες όπου θα έχει πληροφορηθεί ο καθημερινός πολίτης και ο 

ενδιαφερόμενος πολίτης θα έχει άποψη, θα κρίνουν οι πολίτες και σε δεύτερο 

επίπεδο θα έρθει σε Δημοτικό Συμβούλιο. Οι εισηγητές μελετητές, οι εισηγητές 

μελετητές έπρεπε να έχουν υπ' όψη τους ότι η διαδικασία.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας αφαιρέσω το λόγο τώρα. Για προσέξτε λιγάκι. 

ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ: Να ολοκληρώσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι πολίτες εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο.  

ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ: Να ολοκληρώσω. Η σύμβαση του Αρχους δεν είναι μέσω 

αντιπροσώπων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχει ανατεθεί καμία μελέτη στους κυρίους. 

ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ: Η σύμβαση του Αρχους σας υποχρεώνει να κάνετε 

διαδικασίες για τους πολίτες. Επομένως .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό θα .. μέσω των εκπροσώπων τους. 

ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ: Επομένως οι μελετητές είναι παράνομοι στον τρόπο με τον 

οποίο μεθοδεύουνε την υφαρπαγή της άποψης του κόσμου .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε για την ερώτηση σας. Θα έχετε το λόγο .. 

ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ: Δευτερο στοιχείο, δεύτερη ερώτηση.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ. Οχι, όχι. Παρακαλώ και εγώ. Κάντε ερώτηση. 

Ελληνική είναι η λέξη. Τοποθετηση θα κάνετε αντί του κ.Χασιώτη όπως 

ζητήσατε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Οχι, όχι κ.Παντέλογλου, δε θα συνεχίσετε. Σε 

παρακαλώ. Παρακαλώ κ.Χασιώτη. Οχι, όχι, όχι. Οταν γίνεται μια διαδικασία τη 

σεβόμαστε όλοι. Μιλήσαμε για ερωτήσεις. Απλά ελληνικά. 

ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ: Ερωτήσεις σας έκανα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν κάνετε ερωτήσεις. Καμία ερώτηση. 

ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ: Η πρώτη μου ερώτηση είναι γιατί οι μελετητές κατεβάζουνε 

με παράνομο τρόπο στον κόσμο της περιοχής το σχεδιασμό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δική σας άποψη είναι η παρανομία. 

ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ: Παρακαλώ. Ο Νόμος το λέει, ο Νομος είναι ..  

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ: Είστε παράνομοι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. 

ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ: Δεύτερη ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Οχι, όχι δε θα κάνετε. Σας αφαιρώ το λόγο. 

ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ: Δεύτερη ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, δε θα την κάνετε κ.Παντέλογλου. Μα δεν είναι ερώτηση.  

ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ: Γιατί μου αφαιρείτε το λόγο; Πέστε μου γιατί. Γιατί μου 

αφαιρείτε το λόγο κ.Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί παραβιάζετε τη διαδικασία. Είναι απλό. 

ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ: Θέλω να υποβάλλω την επόμενη ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ.Παντέλογλου. Μη με αναγκάζετε για περαιτέρω 

ενέργειες. 
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ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ: Που την παραβίασα; Μα μου την παραβίασα; Τόση ώρα 

ακούω ανοησίες παράνομες. Παρανομίες ακούω τόση ώρα. Δε δέχεστε μια 

ερώτηση γι' αυτό; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εάν συνεχίσετε να προσβάλλετε μ' αυτόν τον τρόπο θα σας 

απομακρύνω από την αίθουσα. Σας το λέω καθαρά. 

ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ: Σας εγκαλώ, σας εγκαλώ .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας αφαιρώ το λόγο. Κύριε είναι σαφές.  

ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ: .. Υποβολή ερωτήσεων .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οταν γίνονται ερωτήσεις. Δεν κάνετε ερωτήσεις.  

ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ: Μα ερώτηση έκανα και πάω να κάνω τη δεύτερη και κάνω 

τη δεύτερη. Δεν μπορείτε να μου αφαιρέσετε επί ερωτήσεως το λόγο. Δεν 

δικαιούσαι.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ: Δεν μπορείτε να μου αφαιρέσετε επί ερωτήσεως το λόγο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επρεπε να πείτε στους συμπολίτες όταν σας ψήφιζαν ότι θα τους 

εκπροσωπείται μέσω ..  Παρακαλώ κ.Χασιώτη.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καμία ερώτηση. Δε γράφεται τίποτα. Δε θα την υποβάλλετε. 

Καμία ερώτηση και δε θα απαντήσουν οι μελετητές, σας παρακαλώ πολύ. Κύριε 

Παντέλογλου, κ.Παντέλογλου, αυτό δεν είναι δημοκρατική διαδικασία. Είναι 

επιβολή, επιβολή δια της βίας των απόψεων σας. Σας παρακαλώ πολύ. 

Κανένας. Θα έχετε το λόγο αργότερα, αφού ο κ.Χασιώτης δεν μπορεί να 

μιλήσει. Οχι κ.Χασιώτη, όσο και να επιμένετε. Λοιπόν .. Αφήστε, αλλού τις 

φωνές σας. Ευχαριστώ πολύ. Το δέχομαι και αυτό.  

 Κύριε Δημητρίου, έχετε το λόγο να κάνετε την ερώτηση σας. 
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Ερώτηση παρακαλώ. Καθίστε κ.Δημητρίου. Ερώτημα ενημερωτικό, 

διευκρινιστικό παρακαλώ. Το σημειώνω.   

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Εχουνε αμοιβή οι κύριοι από το Δήμο Ωρωπού για τη δουλειά 

που κάνανε για την παρουσία τους απόψε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι. Ενημερωτικά είναι.  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Εθελοντισμός σε τόσο σημαντικά θεματα που φεύγουμε 9:00 η 

ώρα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι ερώτηση τώρα; Ευχαριστούμε κ.Δημητρίου.  

 Κύριε Βασιλάκο. Κύριε Βασιλάκο. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Θέλω να ρωτήσω τους μελετητές σαν ένα είδος αξιολόγησης και 

αυτό. Αν μπορούμε να στείλουμε σαν πρόταση .. τα γενικά Πολεοδομικά 

Σχέδια που έχουμε συντάξει εδω και χρόνια ή που συνεχίζουμε να συντάζουμε. 

Δεν πιστεύω να αντιδρά κάποιος τοπικός γι' αυτά. Τα έχουμε τα Γενικά 

Πολεοδομικά Σχέδια και .. τα έχουμε, τα φτιάχνουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε 

σαν ασπίδα στο τι θέλουμε να κάνουμε αυτά τα Γενικά Πολεοδομικά; Θέλω 

απάντηση και από τους 3 σας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ειδικός πάνω σ' αυτά, όπως φάνηκε, εκ των πραγμάτων 

για τα Πολεοδομικά Σχέδια είναι ο κ.Δημόπουλος.  

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Οχι, όχι, θέλω και από τους 3 την άποψη τους. 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: Πολύ ευχαρίστως κύριε Πρόεδρε .. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Η πρόσθεση των Γενικών Πολεοδομικών σαν ασπίδα αν γίνεται. 

Αυτό θέλω, αυτό ρωτώ, αυτό είναι το ερώτημα μου. Είναι το μόνο όπλο που 

έχουμε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δημόπουλε. 
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ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: Τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια όπως είπαμε προηγουμένως 

είναι το τρίτο επίπεδο στο εθνικό σύστημα σχεδιασμού και είναι αυτά τα οποία 

εξειδικεύουν τις κατευθύνσεις των Περιφερειακών Σχεδίων. Δηλαδή τα Γενικά 

Πολεοδομικά Σχέδια εξειδικεύουν τις κατευθύνσεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου. 

Προσέξτε όμως, όταν λέμε εξειδικεύουμε, πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει 

στρατηγικός σχεδιασμός, τι σημαίνει επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού, 

κατευθυντήριου σχεδιασμού που δίνει 3, 4 .. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Κύριε Δημόπουλε, κ.Δημόπουλε να σας διακόψω. 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: Επιτρέψτε μου. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Εχετε δίκιο, τα είπατε προηγουμένως αυτά. 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: Επιτρέψτε μου .. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Εγώ ρωτώ, για να αντιμετωπίσουμε αυτό το Σχέδιο .. 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: Επιτρέψτε μου, θα απαντήσω ακριβώς στο ερώτημα σας. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Μπορούμε σαν ασπίδα να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα Σχέδια..; 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: Με διακόψατε και χάνω τον ειρμό των σκέψεων μου. 

Επιτρέψτε μου. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι στρατηγικές κατευθύνσεις 

που αφορούν το σύνολο μιας Περιφέρειας δεν έπεται ότι σώνει και καλά έχουν 

εφαρμογή σε μια χωρική υπο-ενότητα σε μια περιοχή η οποία έχει τα δικά της 

χαρακτηριστικά. Οι βασικές αρχες είναι χρήσιμο να υπάρχουν στο σχεδιασμό 

διότι δίνουν κατευθύνσεις οι οποίες είναι συμβατές, συγκρίσιμες και κατά 

κάποιον τρόπο χρήσιμες για τον πιο κάτω εξειδικευμένο σχεδιασμό. Μην 

θεωρούμε λοιπόν πρώτον ότι το Ρυθμιστικό Σχέδιο δεσμεύει και κάπως αλλιώς 

ειπώθηκε από κάποιον άλλο κύριο ότι δημιουργεί προϋποθέσεις μη ελεύθερης 

λήψης αποφάσεων επί του σχεδιασμού τοπικού χαρακτήρα που είναι το Γενικό 

Πολεοδομικό Σχέδιο. Το Ρυθμιστικό Σχέδιο δίνει γενικές κατευθύνσεις οι οποίες 

βασίζονται και στις Ευρωπαϊκές οδηγίες και στο πως τη 10ετία του 2010 
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αντιλαμβαναμόστε το σχεδιασμό. Είναι ένα γενικό κατευθυντήριο σχέδιο. Τα 

Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια τώρα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην επεκτεινόμαστε, να επικεντρωθούμε στο συγκεκριμένο. 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: .. εφαρμόζουν, προχωρούν στην εξειδίκευση .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη, ας ολοκληρώσει .. Κύριε Βελτανιώτη. 

Να θυμόμουν όλο τον κόσμο .. Μπορείτε να το θίξετε μετά. Κύριε Δημόπουλε. 

Σας παρακαλώ κ.Βελτανιώτη.  

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: Μια κουβέντα ακόμα. Και πράγματι μπορεί να θεωρηθεί το 

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ως ασπίδα, όχι όμως κατά των κατευθύνσεων, ως 

ασπίδα στη λειτουργία και στην ποιότητα ζωής της περιοχής. Ασπίδα θα 

μπορούσε να θεωρηθεί εάν είχαμε Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια ολοκληρωμένα, 

θεσμοθετημένα στην περιοχή και τα οποία θα μπορούσαν τώρα να ήτανε σε 

διαδικασία εφαρμογής, οπότε θα είχαμε ξεκάθαρη εικόνα του τι συμβαίνει από 

πλευράς χρήσεων γης στον ευρύτερο "Καλλικρατικό" Δήμο Ωρωπού και αυτό 

είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το οποιο πρέπει να το αντιμετωπίσετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δημόπουλε. 

 Λοιπόν, θέλετε να παρέμβετε; Ορίστε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (γέλιο) Τώρα επικεντρώθηκα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κ.Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλω να πω επί .. Ενα λεπτό και μετά .. Θέλω να πω επί της 

διαδικασίας ότι σήμερα η πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου γράφει 
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"Συζήτηση επί του Ρυθμιστικού". Θα συζητήσουμε όπως είπα όλοι μας και θα 

πούμε τις απόψεις μας και χρόνο και περισσότερο και δευτερολογία και ό,τι 

χρειαστεί. Θα είμαστε εδώ όσο χρειαστεί. Θα ακούσουμε τις απόψεις σας και 

τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων. Δεν πρόκειται σήμερα να 

καταγράψουμε το οριστικό τελικό, τελική πρόταση που θα υποβάλλουμε σαν 

Δήμος εκεί στην κεντρική διοίκηση. Θα ξανασυζητηθεί, οι Πρόεδροι των 

Συλλόγων, των Συμβουλίων, των Συναιτερισμών, οι Πρόεδροι των Τοπικών θα 

συνεδριάσουν και 20 Φεβρουαρίου θα εχουμε καταλήξει σε μια πάλι πρόταση 

συγκεκριμένη και ολική για να την καταθέσουμε στον Οργανισμό Αθήνας και 

στην κεντρική διοίκηση για το τι θέλει ο Δήμος Ωρωπού. Επομένως σήμερα 

κάνουμε μια συζήτηση, ακούμε το θυμό σας, ακούνε το θυμό μας, όλοι έχουμε 

ένα θυμό για την πορεία αυτού του τόπου και είναι σίγουρο αυτό και για την 

πορεία της γενικής κατάστασης, αλλά και για την πορεία του συγκεκριμένου 

Ρυθμιστικού Σχεδίου, αυτού και των προηγουμένων .. Τοποθετήθηκα, αν με 

προσέξατε, πολύ συγκεκριμένα πολιτικά προηγουμένως. Επομένως 20 

Φεβρουαρίου θα καταλήξουμε. Σήμερα κάνουμε μια συζήτηση, μια ενημέρωση 

και μια συζήτηση, για να πάρουμε τις προτάσεις όλων των φορέων, να τις 

καλλιεργήσουμε, να φέρουμε ένα ψήφισμα, μια απόφαση να την καταθέσουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της διαδικασίας λοιπόν συνεχίζουμε, συνεχίζουμε με τις 

τοποθετήσεις των συναδέλφων και ξεκινάμε από τον αρχηγό της μείζονος 

αντιπολίτευσης, τον κ.Λίτσα. 

ΤΣΕΚΡΕΖΗΣ: Πρόεδρε, Πρόεδρε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ.Χασιώτη, τι θέλετε; Συγνώμη, κ.Τσεκρεζή. 

ΤΣΕΚΡΕΖΗΣ: Να κάνω και εγώ δύο ερωτήσεις. Γιατί δε μου δίνετε το λόγο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ζητήσατε κύριε.  

ΤΣΕΚΡΕΖΗΣ: Μα σας είπα, σήκωσα το χέρι μου. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ τώρα. Σας παρακαλώ. Φύγαμε από τη διαδικασία.. 

ΤΣΕΚΡΕΖ∞Σ: Δεν πρέπει να ρωτήσουμε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσεκρεζή .. 

ΤΣΕΚΡΕΖΗΣ: Ε να σηκωθούμε να φύγουμε από εδώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα δεν είναι να σηκωθείτε να φύγετε που λέτε.  

ΤΣΕΚΡΕΖΗΣ: Ε ξέρω εγώ. Ερωτήσεις θα κάνω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οπως κατεγράφη ο κ.Βασιλάκος και οι υπόλοιποι συνάδελφοι.. 

ΤΣΕΚΡΕΖΗΣ: Εγώ σήκωσα το χέρι κ.Πρόεδρε. Ισως δε με είδατε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάντε τότε μια ερώτηση. Ετσι; Για να προχωρήσει η διαδικασία. 

Μια. 

ΤΣΕΚΡΕΖΗΣ: Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κ.Δημητριάδη άμα περάσει τελικά το 

Ρυθμιστικό αυτό που λέμε για το κατά παρέκκλιση δόμηση. Αυτό για την 

περιοχή μας φίλες και φίλη είναι καταστροφή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό δεν είναι ερώτηση. Είναι εκτίμηση τώρα. 

ΤΣΕΚΡΕΖΗΣ: Να τελειώσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. 

ΤΣΕΚΡΕΖΗΣ: Πρόεδρε, σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ πολύ. Αφήστε μας 

να μιλήσουμε μια φορά. Τι; Μας κόβετε το δικαίωμα να μιλήσουμε; Να 

φύγουμε τότε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτηση κύριε .. 

ΤΣΕΚΡΕΖΗΣ: Ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να σας γράψω να τοποθετηθείτε; 
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ΤΣΕΚΡΕΖΗΣ: Είμαστε της δουλειάς κ.Πρόεδρε. Μ' αυτά δουλεύουμε; Εμείς 

είμαστε πάνω σ' αυτά τα πράγματα. Αμα δεν ακούσετε εμάς, ποιους θα 

ακούσετε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσεκρεζή, θέλετε να τοποθετηθείτε μετά; Πολύ 

ευχαρίστως.  

ΤΣΕΚΡΕΖΗΣ: Οχι, ερωτηση κάνω στον κ.Δημητριάδη. Να μου απαντήσει. Σας 

παρακαλώ πολύ. Είπατε κ.Δημητριάδη θα καταργηθούνε οι .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ευσταθίου, σας παρακαλώ. Κύριε Ευσταθίου, τουλάχιστον 

από σας .. Νομίζω τοποθετήθηκε ο κ.Δήμαρχος. Εχετε πάρει ήδη απάντηση. 

Κύριε Τσεκρεζή, συνεχίστε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σήμερα Πρόεδρε μου τοποθετήθηκα σαν Δήμαρχος στην αρχή. 

Ομως αυτό δε σημαίνει ντεφάκτο τοποθέτηση του Δήμου. Θέλω να ακούσω 

και σένα, θέλω να ακούσω και τον άλλον.. Βέβαια. Στην τελική απόφαση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσεκρεζή, ολοκληρώστε το ερώτημα σας. 

ΤΣΕΚΡΕΖΗΣ: Επαναλαμβάνω κ.Δημητριάδη. Θα σταματήσουμε εδώ μέσα ρε 

παιδιά; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το θέμα είναι ότι δε σεβόμαστε όλοι τη διαδικασία. Συνεχίστε 

κ.Τσεκρεζή. 

ΤΣΕΚΡΕΖΗΣ: Κύριε Δημητριάδη, επαναλαμβάνω. Το κατά παρέκκλιση είπατε 

θα καταργηθεί. Η περιοχή μας δουλεύει αυτήν τη στιγμή με το κατά 

παρέκκλιση δόμηση. Και ένα άλλο που ήθελα να σας πω, είπατε ότι θα 

καταργηθούν τα 4 στρέμματα και θα γίνουνε στα 20. Σας πληροφορώ ότι εδώ 

πέρα η περιοχή μας 4 στρέμματα .. Γιατί κ.Λίτσα κάνετε έτσι; Είπε, θα 

καταργηθούν τα 4 και θα γίνει η δόμηση στα 20. Αυτό είπε ο κ.Δημητριάδης. 
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Εκτός αν δεν κατάλαβα καλά. Και επειδή έχουμε όλοι κτήματα εδω πέρα και 

έχουμε 4 στρ., 5 και θίγονται και τα συμφέροντα ολονών μας πιστεύω. Γιατί 

χάνουμε την αρτιότητα του κτήματος. Κύριε Λίτσα, γιατί κάνετε έτσι;  

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Τσεκρεζή. Κύριε Δημητριάδη, δώστε μια 

σύντομη απάντηση σας παρακαλώ. Δεν ακούγεται ο κ.Δημητριάδης. 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: Τα 20 στρ. είναι ο κατά κανόνας, η κατά κανόνα αρτιότητα. 

Τα 4 στρ. διατηρούνται. Εκείνο που καταργείται σαν παρέκκλιση είναι οι 

παρεκκλίσεις που υπηρχανε πάνω σε επαρχιακούς οδούς, σε κύριες Κοινοτικούς 

οδούς, σε σιδηροδρομικές γραμμές, σε εθνικές οδούς, που υπήρχε δυνατότητα 

αρτιότητας 2 στρ., 1.200 μ. ή 750 τετρ., αναλόγως του χρόνου δημιουργίας 

του οικοπέδου. Αυτά καταργούνται και κρατιώνται μονάχα τα 4 στρ.  

ΠΕΠΠΑΣ: Ταφόπλακα. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε, δεν υπάρχει .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Πέππα που τηρείται και εσείς τη διαδικασία.  

 Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. 

ΠΕΠΠΑΣ: Τώρα είναι που δεν πρόκειται ποτέ να συναινέσουμε πουθενά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. Κύριοι συνάδελφοι, ας δείξουμε και 

κάποιο αίσθημα ευθύνης απέναντι στο Συμβούλιο. Είναι θέμα παιδείας και 

πολιτισμού να σεβόμαστε τη διαδικασία. Γι' αυτό είμαστε εδω, για να 

αποφύγουμε τέτοια πράγματα.  

 Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. Θα μπορούσατε κ.Πέππα να γραφτείτε 

ομιλητής να τα πείτε κάλλιστα αυτά.  

 Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Λοιπόν, θέλω να πω το εξής: ότι όπως και άλλη παράταξη όσο και 

εμείς πιέζαμε τόσο καιρό να έρθει το Ρυθμιστικό. Εγώ προσωπικά πίεζα πάρα 
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πολύ για να πάρω μια εισήγηση. Είδα μια εισήγηση, είδαμε σήμερα που μας τη 

διάβαζε η κα Μουζαλιά. Θέλω να πω το εξής, ότι εγώ είμαι παλιός, έχω 

ξανασχοληθεί, έχω βρεθεί σε συγκεντρώσεις, έχω βρεθεί σε καυγάδες, σε 

διεκδικήσεις. Θυμάμαι με μπροστάρη τότε το Θανάση τον Μπαλή στο 

Πολυδένδρι σε μια συνάντηση, θυμάμαι να έχουμε κάνει μήνυση στην κα 

Κοτίνη που τα σχεδίαζε όλα αυτά, θυμάμαι όμως ότι πάντα υπήρχε από όλες τις 

Κοινότητες γύρω μια συνοχή, μια αντιπροσώπευση. Από τον Καλαμο ο 

κ.Παπαπέτρου .. Τέλος πάντων όσοι ήμασταν τότε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Ο κ.Ευσταθίου, όλοι, οι πάντες, οι πάντες. Λοιπόν, δυστυχώς βλέπω ότι ο 

Δήμος μας, πιστεύω εγω, ότι έπρεπε να δώσει πολύ περισσότερο σημασία. 

Είναι ένας "Καλλικρατικός", μεγάλος Δήμος και αυτός ο σχεδιασμός άξιζε της 

προσοχής του Δήμου πολύ περισσότερο. Θέλει μια σοβαρή επιστημονική 

τεκμηριώση γιατί χάνονται περιουσίες. Εγώ δε μιλάω σαν αρχηγός παράταξης, 

εγώ μιλάω σαν απλός πολίτης, εγώ μιλάω σαν ένας ιδιοκτήτης γης της περιοχής 

που χάνω την περιουσία μου, προσωπικά. Και δε βάζω μόνο το προσωπικό, 

γιατί σαν και εμένα είναι πάρα πολλοι άλλοι.  

 Η κα Μουζαλιά σήμερα είδα το εξής και ίσως αυτό που είπε στη 

δευτερολογία της το είπε γιατί στο διάλειμμα της μίλησα, ότι έχει 

τοποθετήσεις. Βεβαίως έχει τοποθετήσεις και μπορεί κάποιους να μην τους 

ενδιαφέρει γιατί τα έχουνε, δεν έχουνε ασχοληθεί καν, αλλά εγώ έκατσα και το 

διάβασα. Επίσης είμαι στενοχωρημένος και με τον κ.Δήμαρχο, ότι λέει, έκανα 

τις προτάσεις μου, στο Ρυθμιστικό έκανα πέντε προτάσεις. Δεν ξέρω ποιες είναι 

αυτές οι προτάσεις κ.Δήμαρχε. Ξέρω όμως .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Περιμένετε. Ξέρω όμως .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πέππα και κ.Τσεκρεζή, παρακαλώ λίγο χαμηλόφωνα. 

Εμποδίζετε τη διαδικασία. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Γνωρίζω όμως πάρα πολύ καλά και με εξαγριώνει ότι σε μια σελίδα 

μέσα λέει ότι μπορεί να γίνει κάτι απίθανο στο στρατόπεδο της Μαλακάσας. 

Μόνο και μόνο γι' αυτό είναι casus belli για όλη την περιοχή. Εγώ όταν έκανα 

αγώνες γι' αυτή την περίπτωση και δεν τη σηκώνω την περίπτωση ψηλά για να 

μην καταδικάσω τον τόπο μου, έκανα αγώνες, είχα σύμμαχους τους πάντες, 

γύρω Κοινοτάρχες. Σήμερα λοιπόν ο Δήμος που εκπροσωπεί την συγκεκριμενη 

περιοχή έπρεπε από τότε να κατέβει κάτω στο Υπουργείο και να απαιτήσει να 

βγει έξω. Να απαιτήσει να βγει αυτός ο σχεδιασμός, γιατί αν περάσει σαν 

νομοσχέδιο μετά τελείωσε, θα γίνει. Με ένα νομοσχέδιο πέρασε .. και μας 

κατάστρεψε και αυτό μπορεί να περάσει ένα βράδι και να πάθουμε την ίδια 

λαχτάρα. Εμείς καταφέραμε πολλά χρόνια με φασαρία, με καβγάδες, να το 

πάμε πίσω. Ομως είχαμε και προτάσεις. Υπάρχουνε προτάσεις από τα Δημοτικά 

Συμβούλια, από τα Κοινοτικά Συμβούλια, υπάρχουνε προτάσεις μέσα στα 

Γ.Π.Σ., που εγώ θα περίμενα ο Δήμος να τα έχει μαζέψει όλα αυτά για να 

μπορεί να συντονίσει μια πρόταση. Υπάρχουν καταγεγραμμένες προτάσεις, 

υπάρχουνε σχέδια, υπάρχουνε συγκεκριμένα πράγματα, όχι λόγια.  

 Μετά. Η κα Μουζαλιά πάρα πολύ ωραία αποτυπωνει κάτι. Λέει το εξής: 

Ιδιαίτερα για την περιοχή του Ωρωπού που έχει και πολλές γεωργικές εκτάσεις, 

κληροτεμάχια, θα είναι ασύμφορο να μην μπορεί να γίνει μια κατοικία έστω και 

στα 4 στρ. Λοιπόν, η παρέκκλιση των 4 μένει, αλλά επειδή το έχω συναντήσει 

στο παρελθόν και εχω την εμπειρία, οι χάρτες και τα χρώματα που έχουνε 

πολύ πιθανόν είναι πάνω στις αποτυπώσεις της Ζ.Ο.Ε. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει 

κύριοι; Οτι εκεί που θα έχει πράσινο Α1 δε θα ισχύουν τα 4. Αρα σε θύλακες 

μέσα που δεν είναι δασικοί, καθαρές ιδιοκτησίες, θα βγούνε άχρηστες οι 

περιουσίες πάρα πολλων ανθρώπων. Αυτό λοιπόν είναι λυπηρό να το περνάμε 

στο πόδι και ειλικρινά σας λέω, είναι κάποιοι που θίγονται πραγματικά. Ο Δήμος 

θα πρέπει και έχω να κάνω μια πρόταση το πως θα πρέπει να λειτουργήσουμε 

σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Καθυστερήσαμε πάρα πολύ να το φέρουμε, το 
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επίπεδο περίμενα καλύτερη οργάνωση από το Δήμο, δηλαδή δωρεάν 

συμβουλές και εγώ κ.Δημητρίου δεν τις δέχομαι σ' αυτό το θέμα και θέλω να 

είχαμε προγραμματίσει κάτι καλύτερο, να έχουμε μια αντιπρόταση. Αυτή είναι 

η πρόταση του Οργανισμού, γράφει μέσα για προτάσεις άλλων περιοχών που 

είναι πραγματικής ανάπτυξης. Μπορώ να σας πω γιατί το διάβασα, είναι πάρα 

πολλά πράγματα που είναι ανάπτυξη, εάν δημιουργηθούν και δε θα πω σίγουρα 

να κανουμε νοσοκομείο στη Μαλακάσα γιατί γράφει μέσα Δήμαρχε αν είχες 

διαβάσει, ότι πρώην στρατόπεδα και τέτοιοι χώροι επανέρχονται στην αρχική 

τους κατάσταση. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις μερικά που είναι γεωργικά, είναι πάλι 

αναδασωτέα. Αρα τελειώνουν, το γράφει μέσα το ..  

 Εάν θέλεις λοιπόν να διεκδικήσεις αυτό που λες .. Αν θέλεις να 

διεκδικήσεις αυτό που λες, θα πρέπει να πιέσεις κάτι άλλο συγκεκριμένο και να 

γραφτεί μέσα συγκεκριμένα, όπως λέει τι χρήση θα γίνει στη Μαλακάσα και δεν 

είδα πουθενά να έχει καταδικαστεί. Εγώ με το που το είδα τρελαθηκα. Εχω 

κάνει αγώνες γι' αυτό και ειλικρινά, απαιτώ από το Δήμο να κάνει αγώνες γι' 

αυτό το θέμα. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Δεν ξέρεις καν τι γράφει για τη Μαλακάσα. Λυπάμαι. Για τη 

Μαλακάσα; Δήμαρχε, αν υπάρχει ένα τέτοιο χαρτί που λέει, ότι θα περάσει και 

θα κάνει μια αρνητική χρήση σε μια περιοχή του Δημου μας και εσύ λες έκανες 

πρόταση, το πρώτο που κάνεις είναι να βγει αυτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Οχι, όχι, δεν έχετε ασχοληθεί Δήμαρχε. Δεν μπορεί να γίνει 

νοσοκομείο στη Μαλακάσα. Σας παρακαλώ πολύ, θα με αφήσετε να 

ολοκληρώσω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε κ.Λίτσα. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Λοιπόν, τώρα εγώ δε θα περιμένω από τους Συλλόγους, ούτε από τον 

οποιονδήποτε να μου φέρει την πρόταση για την περιουσία μου και για τη ζωή 

μου, για το αύριο της περιοχής. Θα πρέπει να γίνει κάτι οργανωμένο. Θα πρέπει 

να γίνει κάτι πολύ σοβαρό επιστημονικό. Πρέπει να αντικρούσουμε, η γνώμη η 

δική μου είναι αυτή. Αυτά που λέει ο Οργανισμός της Αθήνας. Αυτό δε θα το 

αντικρούσουμε με ευχολόγια. Ο Οργανισμός λέει συγκεκριμένα πράγματα. 

Διατήρηση και προστασία της γεωργικής γης. Δηλαδή, τα βαφτίζει ξαφνικά 

γεωργική γη τα πάντα γύρω μας, εμάς μας λέει αγρότες, αγρότες όπως ξέρω 

εγώ δεν υπάρχουν στην περιοχή παρά ελάχιστοι και δε θα μπορουμε να 

αξιοποιήσουμε καθόλου την περιοχή μας και δυστυχώς, κάποιοι δε 

συμφωνούν, αλλά η περιοχή μας αυτό έχει. Εργάτες και επαγγέλματα που είναι 

γύρω από την οικοδομή. Δεν μπορεί κάποιος, δεν υπάρχει ιδιοκτησία εδώ 

μεγάλη για να γίνουμε αγρότες. Χθες είχα μια συνάντηση σαν παράταξη, να 

ευχαριστήσω πάρα πολύ τους Δημοτικους Συμβούλους που παρεβρέθηκαν, την 

αρχηγό της παράταξης την κα Στεργίου, τον κ.Γιαμαρέλο, τον Αντιδήμαρχο, 

τον κ.Σωτήρχο, και κάναμε και κάποια συμπεράσματα και είχαμε και κάποιες 

προτάσεις και είχαμε και έναν τεχνοκράτη που ενδιαφέρθηκε να βοηθήσει την 

περιοχή μας, με ονοματεπώνυμο, τον κ.Θανάση Χατζηγιαννη, τεχνοκράτη, 

εμείς τον φέραμε για τεχνοκράτη, που γνωρίζει, που είναι μέσα στον 

Οργανισμό, γνωρίζει από τέτοια θέματα πολεοδομικά.  

 Δηλαδή κ.Δήμαρχε, δεν είναι δυνατόν, δεν είναι δυνατόν εδώ μέσα εμείς 

να καθίσουμε να υποστηρίξουμε τέτοιες χρήσεις, καταστρέφεται η ανάπτυξη. 

Λεει μέσα ξεκάθαρα, μας το είπαν και οι μηχανικοί, ότι θα πρέπει να 

αποδείξουμε ότι πρέπει να πάμε για να πάμε σε μια νέα ένταξη. Θα πρέπει να 

αποδείξουμε την οικιστική ανάπτυξη. Αρα τα Γενικά Πολεοδομικά θα πάνε 

περίπατο. Δε θα μπορέσουμε να το αποδείξουμε αυτό. Δε θα αποδεικνύεται. 

Ειδικά με την τελευταία απογραφή είδαμε ότι δεν ανεβήκαμε. Το ανέφερε, η 

σελ.14 το γράφει ότι η αρχή θα είναι η συνεκτική πόλη. Αυτό τελειώνει την 
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περιοχή μας μια και έξω. Θέλει πάρα πολύ δουλειά και έχω να σας πω και κάτι 

άλλο. Δεν είναι μόνο του. Εχει παράλληλα την υποστήριξη του Οργανισμού της 

Αθήνας, το πρόγραμμα δράσης. Αυτό είναι άλλο πακέτο, άλλες ιστοσελίδες, 

είναι το πρόγραμμα δράσης. Τι σημαίνει πρόγραμμα δράσης. Είναι τι θα κάνουν 

τα Υπουργεία, τι θα κάνει η Περιφέρεια. Αυτό έχει να κάνει και με τον Ωρωπό. 

Σε συγκεκριμένα σημεία, στα σημεία που μιλάει και για τον Ασωπό, τι 

προβλέπεται να γίνει, στα σημεία που μιλάει για την πολιτιστική ανάπτυξη, τι 

προβλέπεται να γίνει στο Αμφιαράειο, στα σημεία που μιλάει και εδώ έχει 

σημασία πάλι να δούμε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ολοκλήρωσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. 

 Ο κ.Χασιώτης έχει το λόγο. 10 λεπτά μιλήσατε κ.Λίτσα. Εντάξει. 

Κύριε Χασιώτη, έχετε το λόγο. Αρχηγός της παράταξης είναι ο κ.Παντελόγλου. 

Μάλιστα. 

ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, δεχθείτε με σαν ειδικό εισηγητη και εξαιτίας 

του γεγονότος ότι εκπροσωπώ τον τοπικό Ινστούτο Ανάπτυξης το οποίο είναι η 

άλλη όχθη του Ασωπού ποταμού. Επομένως, σας παρακαλώ, μην προκαλείτε. 

Είμαι ειδικός πάνω στο θέμα και θα βάλω και ένα δεύτερο σημείο το οποίο είναι 

χαρακτηριστικό. Το Ρυθμιστικό Σχέδιο της περιοχής δεν είναι το μόνο. Σωστά 

είπε ο κ.Λίτσας, είναι οι δράσεις των Υπουργείων και το δεύτερο, είναι οι 

δράσεις της Μητροπολιτικής περιοχής Αθηνών. Για να καταλάβετε τι σημαίνει 

Μητροπολιτική περιοχή Αθηνών θα σας πω ότι πριν 10 ημέρες ενεκρίθη άδεια 

λειτουργίας εργοστασίου τοξικών αποβλήτων στη ΧΥΤΑ Θήβας πλάι στο 

νοσοκομείο της Θήβας. Δηλαδή, η Μητροπολιτική περιοχή Αθηνών ήδη 

αδειοδοτεί ειδικές εγκαταστάσεις επικίνδυνων έξω από τη Θήβα σαν 
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Μητροπολιτική περιοχή Αθηνών και επειδή δε μ' αφήσατε να κάνω την 

ερώτηση, σας τοποθετούμαι τώρα πλέον. Το Ρυθμιστικό που σας φέρνουνε 

είναι ένα ψευδεπίγραφο σχέδιο επανάπαυσης παρόλα το λένε στρατηγικό, οι 

στρατηγικές ενέργειες ήδη έχουν ανοιχτεί και λειτουργούν, δηλαδή στον 

Αυλώνα σήμερα χτίζουν με 0,9 και όταν θα νομοθετηθεί το 0,3, η Αυλώνα 

πλέον θα είναι γεμάτη πλέον από το 0,9 συντελεστή .. Η δε περιοχή σας είναι η 

δεύτερη, η απέναντι περιοχή από την εδώ όχθη του Ασωπού και ο Ασωπός από 

ένα σημείο και μετά έρχεται σε όλη την περιοχή σας. Είστε αποδέκτες της 

βρώμας που πέφτει στον Ασωπό.  

 Επομένως, η αναμόρφωση της αυθαίρετης βιομηχανικής περιοχής 

Οινοφύτων η οποία είναι ενταγμένη στο Μητροπολιτικό, στην Μητροπολιτική 

περιοχή Αθηνών, το μόνο που προβλέπει και υλοποιεί άμεσα με 

χρηματοδοτήσεις ΕΣΠΑ είναι μια χωματερή τοξικων αποβλήτων και 2 

εργοστάσια καύσεως αστικών αποβλήτων συμμείκτων. Με αυτό το δεδομένο η 

περιοχή σας ήδη προσδιορίζεται τι θα έχει και τι θα τραβήξει από πλευράς 

περιβάλλοντος, γι' αυτό και σας λέμε ότι το Ρυθμιστικό Σχέδιο που κατεβάζετε 

σήμερα είναι ένα πλαίσιο στο οποίο είναι όλο θα και ευχές, ενώ από την άλλη 

πάντα τα έργα των Υπουργείων και η Μητροπολιτική περιοχή Αθηνών 

ενεργοποιήσανε την μπόμπα και εσείς σε λίγο θα είστε μια εργατική συνοικία, 

γι' αυτό θα προσδιοριστεί η χρήση γης στην περιοχή σας, μια εργατική 

συνοικία που θα μένουν οι εργάτες της βιομηχανικής περιοχής Σχηματαρίου, 

Οινοφύτων, θα είστε σαν την Ομόνοια ή περίπου σαν την Ομόνοια, ενώ 

περιοχές του Δήμου Ωρωπού, όπως είναι οι Αφίδνες ή η Μαλακάσα θα είναι τα 

σπίτια των Διευθυντάδων των εργοστασίων των Οινοφύτων. Αυτή την 

ερωτηση λοιπόν οι εισηγητές δεν την κατεβάσανε. Δεν είπανε ποια είναι η 

σχέση του Ρυθμιστικού σε σχέση με την Μητροπολιτική περιοχή Αθηνών.  
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 Δεύτερον, όταν λέτε θα καθαρίσω τον Ασωπό στην εκβολή του για να 

αξιοποιήσετε τα παράκτια σημαίνουνε πολλά πράγματα πριν από την εκβολή. 

Με ποιο βαθμό λοιπόν το Ρυθμιστικό αυτό που σας κατεβάζουνε και 

παρουσιάζετε σήμερα συνδέεται με την μετεξέλιξη της εισαγόμενης στη δικιά 

σας περιοχή οξύτατης ρύπανσης, δολοφονικής ρύπανσης; Και τρίτον, το 

Ρυθμιστικό Σχέδιο το οποίο σας λένε ότι θα σας κάνουμε, με ποιο νερό θα το 

κάνετε; Δηλαδή, όταν αυξήσετε την πύκνωση κατοίκων ανά τ.μ. στις περιοχές 

σας και κάνετε οικισμούς εργατών, με τι νερό θα τους δίνετε; Του εξασθενούς 

χρωμίου της Μαυροσουβάλας, που ήδη είναι ρυπασμένη και ήδη είναι 

ανθυγιεινή; Εκείνο δηλαδή που καθορίζει τα πράγματα πλέον και λένε για 

γεωργική ανάπτυξη στην περιοχή σας και ας πούμε ότι δεσμεύουνε τις γαίες, 

με τι νερά θα ποτίζετε; Με ποιο νερό νόμιμο θα ποτίζετε; Επομένως όλη αυτή η 

κουβέντα για το Ρυθμιστικό είναι μια ψεύτικη κουβέντα, είναι μια 

καθησυχαστική κουβέντα στον κόσμο που θα θιγούν τα συμφέροντα του πάνω 

στη χρήση γης, θα κάνουνε βίαιη αλλαγή χρήση στην περιοχή σας και θα 

δημιουργήσουνε τις εργατουπόλεις της καινούργιας Αττικο-Βοιωτίας όπως τη 

λένε πλέον. Η περιοχή σας ενετάχθη στην Μητροπολιτική περιοχή Αθηνών και 

όχι στο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας. Αυτή είναι και η σημαντική διαφορά 

που πρέπει να καταλάβετε.  

 Χρειάζεται ανοιχτή διαβούλευση. Η νόμιμη συζήτηση αυτών των 

θεμάτων είναι με δημόσια ανοιχτή διαβούλευση που προβλέπει ο Νόμος του 

Αρχους. Λέτε για Ευρωπαϊκή Ενωση και οι εισηγητές αυτό τονίσανε, αλλά δεν 

τηρείτε ούτε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ο Νόμος που έγινε στην 

Ελλάδα για τη σύμβαση του Αρχους, η δημόσια συζήτηση αυτών των θεμάτων 

σας υποχρεώνει να τα ανοίξετε σε συζήτηση με τον κόσμο, αλλιώς είστε 

αντισυνταγματικοί και παράνομοι. Σας το λέμε για να μην παραξενευτείτε 

αργότερα όταν σας τρέχουμε στα δικαστήρια για παράνομες μεθοδεύσεις 

συζήτησης χρήσεων γης και αρπαχτής πάνω στη γη.  
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 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Παντέλογλου.  

 Το λόγο έχει η κα Στεργίου. Κυρία Στεργίου, έχετε το λόγο. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, κατ' αρχήν να πω και εγώ μια γενική, μια γενική άποψη 

για το Ρυθμιστικό. Τι πρόβλημα έχουμε; 

.......: Κύριε Πρόεδρε, αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις μπορούμε να 

αποχωρήσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου, έχετε το λόγο. 

.......: Οχι άλλες τοποθετήσεις. Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι ερώτηση, μια τοποθέτηση είναι. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Δεν έχουμε ερωτήσεις, γιατί .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, δεν έχουμε. Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Κατ' αρχήν δεν το έχετε συντάξει εσείς το Σχέδιο και κακώς 

αναφερόμαστε στους κυρίους μελετητές. Εθελοντικά ήρθαν οι άνθρωποι να 

πουν, μάλλον να μας αναλύσουνε.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να μας διαφωτίσουν. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Από εκεί και περα τα συμφέροντα του καθένα και εδώ είναι ένα 

ζήτημα και εδώ θα ξαναβάλω αυτά που έβαλαν και οι άλλοι προηγούμενα, οι 

ομιλητές. Κοιτάξτε κ.Δήμαρχε, όταν έγινε το 2009, ήρθε το αντίστοιχο 

Ρυθμιστικό επί Σουφλιά, η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής έκανε 4 ημερίδες ανά 

χωρική ενότητα, είχε γίνει στο Λαύριο, είχε γίνει στα Μεσόγεια, είχε γίνει στο 

Μενίδι και είχε γίνει και κάπου αλλού, 4 υπο-ενότητες και ημερίδες, όπου 

μάζεψαν όλους τους φορείς, συζήτησαν και άκουσαν απόψεις και έτσι βγήκε 

μετά η απόφαση και η γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Αυτό που 

εδώ πέρα γίνεται είναι μια προχειρότητα, δείχνει ότι δεν τον έχετε διαβάσει καν 
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το Νόμο αυτό, δεν έχετε μπει επί της ουσίας και δεν έχετε προτάσεις σαν 

Δημοτική Αρχή και μετά να συμπληρώσετε με τις δικές μας προτάσεις, των 

άλλων. Και το 20 Φεβρουαρίου που λέτε, τώρα δόθηκε η παράταση. Το Σχέδιο 

έλεγε μέχρι 31.1. και εσείς το φέρατε πριν από 1 εβδομάδα θέμα. Δεν είναι τα 

πράγματα έτσι λοιπόν, μην τα μεταθέφερετε. Υπάρχει ευθύνη.  

 Τώρα όσον αφορά αυτό το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αττικής, εμείς 

θεωρούμε ότι είναι αποτέλεσμα της νεο-φιλελευθερης πολιτικής που μέχρι 

σήμερα ασκείται στη χώρα μας και δε δίνει καμία απάντηση ούτε στην 

κοινωνική, ούτε στην οικονομική, ούτε στην οικολογική κριση. Είναι καθαρά με 

ταξικά κριτήρια φτιαγμένο, είναι γενικό, είναι ευχολόγιο, δεν απαντά στα 

σοβαρά προβλήματα της περιοχής μας και όχι μόνο αυτό, ειδικά για την 

περιοχή τη δική μας φαίνεται ότι αυτοί που το έχουν συντάξει δεν έχουν καν 

περπατησει στην περιοχή μας. Δεν ξέρουν τι γίνεται στην περιοχή μας. Γιατί 

εδώ δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη, δεν μπορούμε να μιλάμε για 

συνολική αναμόρφωση της περιοχής μας, γιατί έχετε όλοι σταθεί αν τα 4 στρ. 

είναι το πρόβλημα ή η παρέκκλιση ή η μη παρέκκλιση των οικοπέδων σας. Το 

πρόβλημα στη Βόρεια Αττική ξεκινάει από τον Ασωπό. Είμαστε μια περιοχή που 

αν δε λυθεί το πρόβλημα του Ασωπού και το πρόβλημα της μετακίνησης, της 

ελεύθερης μετακίνησης προς τη Βόρεια Αττική, προς τα χωριά μας, που ξέρετε 

πολύ καλά ότι αυτά τα περιβόητα διόδια εμποδίζουν αυτή την ανάπτυξη, μην 

περιμένετε ανάπτυξη. Μην ξεχνάτε ότι δεν είμαστε στην περίοδο, που πριν από 

5, 10 χρόνια ερχόταν ο κόσμος εδώ και έχτιζε. Σήμερα τα πραγματα είναι πολύ 

σοβαρά, η οικονομική κριση είναι πολύ μεγάλη και δεν πρόκειται να υπάρχει 

αυτή η ανάπτυξη, μέσα σε εισαγωγικά, όπως την έχετε φανταστεί και μέχρι 

τώρα είχε γίνει.  

 Γεγονός είναι λοιπόν ότι .. Μη μιλάτε κ.Πέππα, να είστε σοβαρός και να 

ακούτε τι λέει ο καθενας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λέει, ότι.. 
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ΠΕΠΠΑΣ: Κυρία Στεργίου .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πέππα, καμία διακοπή. Σας παρακαλώ. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: .. στη Βόρεια Αττική κατά την άποψη μου έτσι όπως φαίνεται, εγώ 

πιστεύω ότι απολαμβάνει τη μεγαλύτερη προστασία εν αντιθέσει προς τη 

Δυτική Αττική στην οποία συσσωρεύει όλες τις οχλούσες και όλες τις μεγάλες 

και ρυπαρές βιομηχανίες. Ωστόσο όμως αυτό που λέει εδώ, ότι η γεωργική γη 

θα είναι ας πούμε το κύριο το στοιχείο της ανάπτυξης, πιστεύουμε ότι θα 

δεχθεί όλες τις πιέσεις. Γιατί; Ενώ μιλάει για παράδειγμα για βιολογικές 

καλλιεργειες, για νέες καλλιέργειες κλπ., δεν μπορεί να διασφαλιστεί η 

ασφάλεια των παραγωμένων προϊόντων. Γιατί. Εφόσον υπάρχει αυτή η 

ρύπανση στην περιοχή μας για ποια βιολογική καλλιεργεια μιλάμε; Για ποιες 

καλλιέργειες και για ποια προϊόντα μιλάμε. Και να είμαστε ειλικρινείς και να 

βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι. Οσον αφορά το δεύτερο ζήτημα που θέλω 

να πιάσω, έχω πολλά να πιάσω, αλλά με έχετε εμποδίσει λόγω του χρόνου, 

λόγω της μεγάλης αύξησης και του πληθυσμού της περιοχής μας με νεους 

κατοίκους, πολλοί έχουν μετατρέψει την εξοχική τους κατοικία σε πρώτη 

κατοικία. Αυτό λοιπόν ήταν το αποτέλεσμα αυτής της αύξησης που έχουμε 

στην περιοχή.  

 Κοιτάξτε, εδώ στη σελ.134, το είπα προηγουμενως, λέει, ότι θα μπορεί η 

β' κατοικία, η παραθεριστική κατοικία, να μετατρέπεται σε α', το είπε και ο 

κ.Δημητριάδης, εγώ θα σας το διαβάσω, στην περίπτωση αυτή οι ιδιοκτησίες 

της έκτασης που έχουνε ενταχθεί στο Σχέδιο ως β' κατοικία οφείλουν 

συμπληρωματική εισφορά οι οποίες εισπράττονται σε χρήμα. Για μας αυτό είναι 

ένα νέο χαράτσι που επιβαρύνει τα ακίνητα. Παρακατω να σας πω και για ένα 

άλλο χαράτσι στη σελ. 145, αν θέλετε σημειώστε να τα δείτε και εσείς που 

ακούτε, όπου αναφέρει, για την έκδοση οικοδομικής άδειας στις Εκτός Σχεδίου 

περιοχές είναι δυνατόν να προβλέπεται η καταβολή ειδικού αντισταθμιστικού 
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τέλους, πάλι ένας φόρος πανω στην άδεια, υπέρ του Πράσινου Ταμείου. Και να 

σας θυμίσω ότι στο μνημόνιο λέει ότι πόρους από το Πράσινο Ταμείο θα 

πηγαίνουνε για την αποπληρωμή του χρέους. Λοιπόν, αυτό το Σχέδιο δεν είναι 

καθόλου αθώο και δεν είναι μόνο η γη που δε θα μπορούμε να χτίσουμε, έχει 

πολλές τρύπες και πολλά παράθυρα. Και εδώ κοιτάξτε, υπάρχει ένα πρόβλημα, 

η β' παραθεριστική κατοικία στην περιοχή μας, είναι πολύ μεγάλη και 

αντικειμενικά, όπως είναι η παραλία Μαρκοπούλου, όπως είναι ο 

Αγ.Κωνσταντίνος, εχει δημιουργήσει ανάγκες για α' κατοικία. Θα σας πω ένα 

απλό παράδειγμα. Στον Αγ.Κωνσταντίνο δεν μπορεί να γίνει ούτε ένας 

φούρνος. Γιατί στη β' παραθεριστική κατοικία δεν μπορέι να γίνει φούρνος. Να 

σας πω ένα άλλο πράγμα, ένα άλλο παράδειγμα. Ολα τα εργαστήρια στην 

περιοχή μας, αλουμινάδικα, ξυλουργία, μικρά εργαστήρια χαμηλής όχλησης, 

πρέπει να είναι μέσα σε γενικής κατοικίας, α' γενική κατοικία οικισμούς. Δεν 

μπορεί να είναι ούτε Εκτός Σχεδίου, ούτε σε παραθεριστικές περιοχές.  

 Αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα και εδώ δεν το προβλέπει. 

Πρέπει λοιπόν αυτές τις προτάσεις να τις κάνουμε. Εγώ τις λέω για να τις 

γράφετε αυτές τις προτάσεις, δεν τις λέω για να τις ακούω εγώ, εγώ τις ξέρω 

και τις έχω πει πολλές φορές. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταγράφονται κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Αρα λοιπον η άποψη μου σχετικά με τη δόμηση. Το ένα πρόβλημα 

είναι ότι όσον αφορά τους οικισμούς οι οποίοι ήδη έχουν διαμορφωθεί. Δεν 

μπορούμε σήμερα να αγνοούμε ότι η Καλλιθέα για παράδειγμα ή κάποιοι 

οικισμοί, τώρα να μην πω, Βλαστός, δεν ξέρω, κάποιοι που είναι οικισμοί 

οργανωμένοι, να είναι Εκτός Σχεδίου. Η άποψη μου λοιπόν είναι ότι θα πρέπει 

οι οικισμοί αυτοί οι οποίοι είναι οργανωμένοι, έχουν δηλαδή τη μορφή 

οικισμού, να μπούνε, να πολεοδομηθούν και να μπούνε στο Σχέδιο. Από εκεί 

και πέρα θα πρέπει κάποια στιγμή οι πόλεις να έχουν ένα τέλος. Δεν μπορούμε 
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να έχουμε πόλεις χωρίς τέλος, μια διάσπαρτη δόμηση παντού και να μην 

υπάρχει αρχή και τέλος. Οταν έρχεστε με το αεροπλάνο και περνάτε πάνω από 

τα Μεσόγεια βλεπετε τι γίνεται. Σας αρέσει αυτό το θέαμα; Καταστράφηκαν τα 

δάση, κάηκαν όλα τα δάση για να γίνουνε κατοικίες και πισίνες και αυτό το 

θεωρούμε ανάπτυξη. Κάποια στιγμή λοιπον πρέπει να μπούνε όρια.  

 Οσον αφορά τωρα το θέμα της ρύπανσης να ξαναεπανέλθω λίγο. 

Πρέπει, είναι αναγκαία η κατασκευή κεντρικής μονάδας επεξεργασίας 

βιομηχανικών αποβλήτων. Αυτό πρέπει να μπει μέσα στο Ρυθμιστικό. Δεν 

μπορεί να μην αναφέρεται αυτό το πράγμα. Οσον αφορά τις συγκοινωνίες. 

Προσέχτε, μ' αυτή όλη τη διάσπαρτη δόμηση το Ι.Χ. παραμένει το ισχυρό μέσο 

μετακίνησης. Αμα διαβάσετε το Ρυθμιστικό και τις εισηγητικές εκθέσεις που 

έχουν, λέει ότι, υμνεί τα μέσα σταθερής τροχιάς, ότι παντού θα έχουμε μέσα 

σταθερής τροχιάς, μετρό, προαστιακούς, τραμ και εδώ, ακούστε το παράλογο, 

ότι ενώ υπήρχε ο σχεδιασμός η γραμμή του ΗΣΑΠ να φτάσει τη Ν.Ερυθραία 

και από εκεί στον Αγ.Στέφανο, δεν την πάει. Σ' αυτό το Ρυθμιστικό την κόβει 

αυτήν τη γραμμή, που για μας είναι ένα πρόβλημα, γιατί εμείς θα πηγαίναμε, 

θα αφήναμε τα αυτοκίνητα μας κάπου στην άκρη ξέρω εγώ, στα 120, κάπου 

εκεί ήταν ο σταθμός και θα κατεβαίναμε με τον ΗΣΑΠ. Αυτό το σταματάει. Δεν 

το έχει καθόλου, δηλαδή το λέει ότι το βγάζει. Και ενώ λοιπόν κόπτεστε για τα 

4 στρ. και για τα 20, έρχεται, είχε έρθει ο Σουφλιάς το '7 μετά τις 

καταστροφικές πυρκαγιές και αποχαρακτηρίζει τα 500 στρ. που είναι εκεί στο 

λαιμό στα Κιούρκα, λίγο μετά τα διόδια δεξιά, για να φτιάξει την Τεχνόπολη. 

Εκεί, ενώ απαγορεύεται παντού να χτιστεί ή να δημιουργηθεί να μπούνε στο 

Σχέδιο περιοχές, εκεί λοιπόν φτάνει και φτιάχνει 495.000 κυβικά μέτρα 

τσιμέντο, 110.000 τετρ. και ύψος 11 μέτρα, μέσα στο δάσος σε 

προστατευόμενη περιοχή που αποχαρακτηριστηκε, που παρά το ότι πήγε στο 

Συμβούλιο της Επικρατείας πάλι δεν πέρασε, δηλαδή εγινε Νομος και 4.000 

αυτοκίνητα σύμφωνα με τη μελέτη τη δική τους .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: .. θα εξυπηρετούνται από τον ανισόπεδο κόμβο του Αγ.Στεφάνου 

και όλοι εσείς που πάτε και πάμε από τον παράδρομο θα δείτε τι έχουμε να 

τραβήξουμε. Επίσης δε λέει πουθενά, ενώ μιλάει για οδικούς άξονες, μιλάει για 

την τρύπα που θα περάσει από τον Υμηττό από κάτω και θα βγει στα 

Μεσόγεια, δε λέει πουθενά τη διάνοιξη των παραδρόμων, τη διάνοιξη του 

τοπικού δικτύου στην περιοχή μας και μας αφήνει εμάς όλους εδώ πάνω χωρίς 

έργα υποδομής. Επίσης .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα βρείτε πολλά ακόμα κα Στεργίου. Ολοκληρώστε λοιπόν. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εντάξει. Μα έχω προτάσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και άλλοι συνάδελφοι έχουν προτάσεις, μεσα στο χρόνο τους. 

Σας παρακαλώ. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ωραία, ένα λεπτό, ένα λεπτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι ένα λεπτό. Κλείστε σας παρακαλώ το θέμα και μπορείτε να 

επανέλθετε. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Επί της διαδικασίας Πρόεδρε. Θα ήθελα να δηλώσω στο 

Προεδρείο και στο Σώμα ότι από αυτήν τη στιγμή αποχωρώ, δε θέλω να 

λογίζομαι .. της απαρτίας σε οποιαδήποτε διαδικασία ή απόφαση παρθεί από 

εδώ και πέρα. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χασιώτη. 

 Το λόγο έχει ο κ.Αρμυριώτης. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Πρόεδρε, κατ' αρχήν θα ήθελα να διαμαρτυρηθώ για τη 

διαδικασία. Ζήτησα και σας ενημέρωσα ότι εκπροσωπώ την παράταξη εν 

απουσία του αρχηγού, δεν το κάνατε δεκτό και κάνατε δεκτό άλλους 

συναδέλφους να μιλά δια του εκπροσώπου του.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αρμυριώτη, εγώ έδωσα το λόγο στον κ.Χασιώτη. Απλά ο 

κ.Χασιώτης δεν το δέχτηκε. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Θα έπρεπε να σας κάνει γραπτή αίτηση ο κ.Γιασιμάκης ή να 

σας ..; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι, δε λέω αυτό. Αλλά από τη στιγμή που βρίσκονται οι 

αρχηγοί των αλλων παρατάξεων εδώ πέρα δεν μπορούσα να σας δώσω το 

λόγο. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Από τη στιγμή που εκπροσωπώ την παράταξη .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως εκπροσωπείτε την παράταξη .. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Είναι σαν να είμαι ο αρχηγός εδώ και θα έπρεπε να .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι το ίδιο πράγμα. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Εν πάση περιπτώσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Χασιώτης δε δεχθηκε να μιλήσει ο ίδιος και έγινε αυτή.. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Επί του θέματος. Το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας.. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ.Παντέλογλου. Σας παρακαλώ. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Δεν έχω τίποτα κ.Παντέλογλου μαζί σας. Καλά κάνετε..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Παντέλογλου μας τα είπατε. Ευχαριστούμε.  

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Οπως έχω επανατοποθετηθεί, το Ρυθμιστικό Σχέδιο της 

Αθήνας είναι ένα ζήτημα που θα σημαδέψει τις επόμενες γενιές για τα επόμενα 

30, 40, 50 χρόνια. Δεν είναι δυνατόν να λυθεί μέσα σε μια τέτοια συνεδρίαση 

συζήτησης και ενημέρωσης με τον τρόπο που γίνεται. Πολλά πράγματα 

ειπώθηκαν από τους συναδέλφους θετικά, σωστά αλλά είναι θα έλεγα πολύ 
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μηδαμινά σε όλο αυτό που προβλέπεται από το Ρυθμιστικό Σχέδιο και τις 

επιπτώσεις που θα έχει στον τόπο μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορουν να κατατεθούν και γραπτές προτάσεις από τις 

παρατάξεις πιστεύω, αν το θέλουν. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Να ολοκληρώσω Πρόεδρε, δεν τελείωσα. Ακριβώς εγώ αυτό 

καταθέτω. Αναλύοντας πρώτα το τι σημαίνει Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής οπως 

παρουσιάστηκε από τον ΟΡΣΑ, Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, 

αποτελεί ενα μνημόνιο ασάφειας και αοριστίας με γενικότητες που αφορούν τη 

Βορεια Αττική και πιο συγκεκριμενα το Δήμο Ωρωπού. Σε μια περίοδο βαθειάς 

ύφεσης που βιώνει η χώρα γενικά αλλά και ο Δήμος Ωρωπού ειδικά, έρχεται ο 

ΟΡΣΑ να βάλει με το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής το λιθαράκι του για την 

υποβάθμιση της περιοχής μας. Ο Ωρωπός θα είναι γη υψηλής παραγωγικότητας 

χωρίς καμία άλλη αναπτυξιακή προοπτική; Κατά τη γνώμη τους δηλαδή θα 

πρέπει να γίνουμε ο λαχανόκηπος των Αθηνών. Θεωρούν ότι το μόνο που 

μπορεί να πραγματοποιηθεί είναι η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Καμιά 

πρόβλεψη ανάπτυξης τους θαλασσίου μετώπου, δηλαδή των ακτών μας, σαν 

να μη βρέχεται η Αττική από το Νότιο Ευβοϊκό και υπάρχει μόνο ο Σαρωνικός. 

Αναφερόμενος σε έναν έναν όλους τους άξονες προτεραιότητας, όπως τους 

ορίζει ο ΟΡΣΑ, μπορώ να επισημάνω γενικότητες και αοριστίες όπως έχω ήδη 

προαναφέρει. Πρόκειται λοιπόν για μια παρουσίαση σχεδίου πολύπλοκα 

δομημένου χωρίς ξεκάθαρο αναπτυξιακό χαρακτήρα με παντελή απουσία 

μέτρων άμεσης εφαρμογής και κοινωνικού περιεχομένου.  

 Προτείνω προκειμένου να κάνουμε μια εμπεριστατωμένη πρόταση που 

να αφορά το Δήμο Ωρωπού, ένα Δήμο που καλύπτει το μεγαλύτερο κομμάτι 

της Βόρειας Αττικής, ένα Δήμο παραθαλάσσιο αλλά και με πλούσιο ορεινό 

όγκο, ένα Δήμο με σοβαρά προβλήματα πολεοδομικού χαρακτήρα, χρήσεων 

γης, δασικών εκτάσεων κλπ., να συγκροτήσουμε έστω και καθυστερημένα μια 
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επιτροπή διαβούλευσης μαζί με κάποιους επιστήμονες τεχνικούς συμβούλους 

που θα συντάξει μια πρόταση για τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν για όλο 

το Δήμο Ωρωπού. Οσο και αν λέμε ότι πρόκειται για κάτι γενικό, ας μην 

ξεχνάμε ότι όταν γίνει Νόμος του κράτους, θα θέτει κατευθύνσεις για όλα τα 

υποκείμενα επίπεδα σχεδιασμού όπως Γ.Π.Σ., Σχέδια Πόλης και λοιπά. 

Συγκεκριμένα, στην Επιτροπή προτείνω να συμμετέχουν εκπρόσωποι των 

Συλλόγων, είτε της Ομοσπονδίας, όπως εκπροσωπείται, εκπρόσωποι του 

Εμπορικού Συλλόγου, εκπρόσωπος των γεωργικών συναιτερισμών, ένα μέρος 

κάθε παράταξης για κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα. Επιπλέον τα Τοπικά Συμβούλια 

κάθε Δημοτικού Διαμερίσματος να συζητήσουν σε ανοιχτές διαβουλεύσεις με 

το λαό. Το αποτέλεσμα της Επιτροπής να επεξεργαστεί από τους 7 αρχηγούς, 

την Επιτροπή Ποιότητα Ζωής και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να 

παλέψουμε όλοι να το εντάξουμε στο Ρυθμιστικό, γιατί το Ρυθμιστικό όσο και 

αν φωνάζουμε θα γίνει. Το θέμα είναι πως θα γίνει και πως θα ενταχθεί στον 

τόπο μας.  

 Ηθελα να ζητήσω, να κάνω μια ερώτηση, παρέμβαση. Πόσοι από μας 

κατάλαβαν τους εισηγητές οι οποιοι μας διάβασαν αυτά που μας διάβασαν και 

ήταν πολύ σωστά, αλλά σε επιστημονική ορολογία. Πως θα καταλάβει ο λαός τι 

σχεδιαζουν για μας χωρίς εμάς. Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα. Στην 1η 

σελίδα απ' αυτά που μας διάβασε η κα Μουτζαλιά, στην παρ. 2, η πολεοδομική 

και προς πολεοδόμηση θεσμοθετημένη γη θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες 

διπλάσιου πληθυσμού με ποσοστά άνισα κατανεμημένα στις υπο-ενοτητες της 

Αττικής. Υπάρχει σημαντικό ποσοστό κτηριακού αποθέματος στην αγορά που 

δεν έχει απορροφηθεί. Ξέρετε εσείς μεζονέτες στον Ωρωπό και στην περιοχή 

μας που δεν έχουν απορροφηθεί; Στα Μελίσσια, στα Βριλίσσια και στο κέντρο 

της Αθήνας υπάρχουν. Θα φύγουμε εμείς από εδώ να πάμε να μείνουμε εκεί. 

Αυτό ζητάνε. Και όσοι μείνουν εδώ να γίνουν αγρότες. Αναφέρω μόνο ένα 

παράδειγμα απ' όσα ακούστηκαν για να καταλάβετε τι σημαίνουν όλα τα άλλα. 
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Γι' αυτό επιμενω στην πρόταση και τη θέτω σε ψηφοφορία σε σύντομο 

χρονικό διάστημα οι προτάσεις μας συνολικά και με ευρύτερη κοινωνική 

συζήτηση και συναίνεση να μπορέσουμε να τις εντάξουμε στο Ρυθμιστικό της 

Αθήνας, όπως εμείς οραματιζόμαστε και επιθυμούμε τον τόπο μας.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Αρμυριώτη. 

 Το λόγο έχει ο κ.Κιούσης. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Εγώ δεν είμαι ειδικός, όπως είπα και στην ερώτηση μου και το θέμα 

στο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας από το συνδυασμό μας το έχει ο αργηχός 

μας, αλλά για λόγους ανάγκης βρίσκεται εκτός Ελλάδος. Αν θα ξαναέρθει θα 

φέρει τα θέματα του. Αυτό που θέλω να πω, εγώ θα μιλήσω καθαρά πολιτικά 

και πως βλεπω το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας. Το Ρυθμιστικό Σχέδιο της 

Αθήνας το βλέπω σαν ένα ευχολόγιο. Δε γίνεται κύριοι συνάδελφοι με ευχές να 

προχωρήσει ένα Σχέδιο, ένας στρατηγικός σχεδιασμός. Θέλω όμως να 

υπενθυμίσω σε όλους ότι ο παλιότερος Νόμος, ο 1515 δεν εφαρμόστηκε 

πλήρως. Είμαι σίγουρος ότι και αυτός ο Νόμος, όπως και αν λέγεται μετά από 6 

μήνες, δεν ξέρω πότε θα βγει, δε θα εφαρμοστεί, γιατί οι Νόμοι δεν 

εφαρμόζονται μόνο όπως αποφασίζουν οι 300 βουλευτές, αλλά και κατά πόσο 

τους αποδέχεται ο κόσμος. Ενα δεύτερο πράγμα που θέλω να σας πω από την 

εμπειρία μου είναι τι είναι ο Οργανισμός Αθήνας και λέω την εμπειρία μου γιατί 

τον έχω επισκεφτεί αρκετές φορές από την πλευρά του συνδικαλιστικού του 

επαγγέλματος μας. Είναι κάποιοι 30, 50 μηχανικοί και υπάλληλοι, δημόσιοι 

υπάλληλοι, που δεν ξέρω αν έχουν έρθει στον Ωρωπό, δεν ξέρω αν σημαίνουν 

κάποια πράγματα, αλλά νομίζω ότι το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας θα το 

βγάλουν κάποιοι άνθρωποι που δεν ξέρουν.  
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 Εκεί είναι και το πρόβλημα, εκεί είναι και το πρόβλημα όλης της 

Ελλάδος. Οτι τα στρατηγικά σχέδια τα βγάζουν αυτοί που δεν ξέρουν. Θέλω να 

τονίσω ότι διαπίστωσα στο Δημοτικό Συμβούλιο δύο αντιπαραθέσεις. Από τη 

μια κάποιοι συνάδελφοι λένε ότι πρέπει να αναπτυχθεί και να .., από την άλλοι 

κάποιοι συνάδελφοι να μην αναπτυχθεί. Θέλω να σας πω ότι εγώ στον Ωρωπό 

είμαι για να μη γίνει Αθήνα. Αν είναι να γίνει Αθήνα ο Ωρωπός πρέπει να 

φύγουμε. Αρα πρέπει η ανάπτυξη να είναι λογισμένη, να είναι 

στοιχειοθετημένη. Αυτό είναι ένα βασικό που να ξέρετε ότι και οι υπόλοιποι 

άνθρωποι σαν και μένα, εγώ πριν 17 χρόνια αλλά κάποιοι άνθρωποι ίσως και 

πρόσφατα, έρχονται στον Ωρωπό και συνεχίζουν να έρχονται άνθρωποι στον 

Ωρωπό, γιατί θέλουν να ζήσουν σε μια λίγο πιο φυσική ζωή. Σέβομαι τις 

περιουσίες του καθενός και μπορώ να σας πω λόγω της συζήγου μου και εγώ 

μπορώ να πω ότι έχω κάποιες περιουσίες και θεωρώ ότι κάποιες γενικευμένες 

καταστάσεις που γράφει εδώ είναι καταστροφικές. Αλλά πρέπει να 

αποφασίσουμε και το τι θέλουμε. Να μη λέμε στο ένα τιποτα και στο άλλο 

τίποτα.  

 Θέλω να πω για το στρατόπεδο ότι αν δεν μπορέσει ο Δήμαρχος να 

κατορθώσει να δώσει μια χρήση αυτό θα είναι πολύ σημαντικό. Οσο αυτό το 

μεγάλο κτήμα εκεί παραμένει ανενεργό, κάποιος Υπουργός, κάποιος που το έχει 

βάλει στο μάτι θα φορτώσει αυτό που θέλει. Αρα είμαι της γνώμης πριν αυτός 

ο άνθρωπος το φορτώσει και το κάνει οτιδήποτε, να μπορέσουμε εμείς να το 

αξιοποιήσουμε. Επίσης διαβάζω εδώ για τον τουρισμό. Θέλω να σας πω ότι 

μπορούσε να γίνει Δήμαρχε τουρισμός ιατρικός στον Ωρωπό. Με βρήκε κάποιος 

επενδυτής με κάποιους ανθρώπους ειδικούς και μου λένε ότι πήγαμε στο 

Λουτράκι και είδαμε ότι μπορεί .. υπάρχει ένα σχέδιο ιατρικού τουρισμού, που 

μάλιστα χρηματοδοτείται και από το ΕΣΠΑ. Ακούστε πιο είναι το μεγάλο 

πρόβλημα. Βέβαια δε φταίει ο Δήμος, αλλά φταίει ίσως και αυτό το σχέδιο που 

φταίει ίσως κάποιο Υπουργείο. Για να γίνει αυτός ο ιατρικός τουρισμός 
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χρειαζόμαστε το νερό της θάλασσας, για να δημιουργήσουμε φυσικά SPA. Η 

θάλασσα δε μας δίνει το νερό. Στο Λουτράκι δεν ξέρω γιατί το παίρνουν, το 

παίρνουν. Στον Ωρωπό δεν το δίνουν. Λοιπόν, η θάλασσα παίρνει το νερό, 

δημιουργεί αυτό το φυσικό SPA και με βιολογικό καθαρισμό το ξαναγυρίζει στη 

θάλασσα. Φανταστείτε ένα τέτοιο κέντρο, στο Λουτρακι αυτήν τη στιγμή έχει 

χιλιάδες επισκέπτες, να υπάρχει εδώ στον τόπο μας. Είναι ιατρικός τουρισμός. 

Είναι ένα πράγμα, κύριε Δήμαρχε, θα σας φέρω και την πρόταση των 

επιχειρηματιών, που σκεπτονται που θέλουν να επενδύσουν, που είναι σοβαροί 

άνθρωποι, ο ενας απ' αυτούς είναι και αρκετά επώνυμος και οι οποίοι με 

πλησιάσανε προχθές και μου λενε, δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτό στον 

Ωρωπό. 

 Ολοκληρώνω ότι για να έχουμε ένα πραγματικά Ρυθμιστικό Σχέδιο της 

Αθήνας που να αφορά τον κόσμο, πρέπει να παλέψουμε πολύ όλοι για να 

αλλάξουμε τουλάχιστον αυτό εδώ.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Κιούση.  

 Το λόγο έχει ο συνάδελφος ο κ.Βελτανιωτης. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σίγουρα οι εισηγητές είτε αφιλοκερδώς 

ήρθαν να μας βοηθήσουνε, αλλά όμως εγώ εκνευρίστηκα κάποια στιγμή γιατί 

δεν παύει, πιστεύω άθελα τους, να περνάνε τη σπέκουλα των Αθηνών. Αυτό 

λοιπόν, η σπέκουλα αυτή που έφερε, όταν η Πάρνηθα κάηκε από την 

ανικανότητα του κράτους, να δημιουργηθεί το Παρνηθαϊκό κάλλος και να την 

πληρώσουν τα αμπέλια στα Κιούρκα και στον Αυλώνα. Αυτή η σπέκουλα 

παίζεται κάθε μέρα. Λέει λοιπον, είπε ο κ.Δημητριάδης ότι δίνει κατευθύνσεις. 

Μα δίνει και απαγορεύσεις. Ρωτήστε στα χωριά σας, όλοι εμείς εδώ, όταν 

κάποιος άνθρωπος πήγε να πάρει μια άδεια συνεργείου, μια άδεια ενός 
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σουβλατζίδικου και όταν οι κύριοι αυτοί στο Ρυθμιστικο του '85 έχουν τραβήξει 

μια γραμμή και έχουν βγάλει όλη την περιοχή μας ζώνη Α' και εξαιρούνε μόνο 

ελάχιστες εκτάσεις, μπόρεσε να την πάρει; Δεν είναι απαγορεύσεις αυτές; Δεν 

είναι δήμευση της περιουσίας της περιοχής μας; Οι προτάσεις του Δημάρχου, 

συμφωνώ απόλυτα, είπατε ότι έπρεπε να είχε σταματήσει η δόμηση της 

Αθήνας. Οχι μόνο κ.Δήμαρχε δε σταματησε, αλλά μέχρι και σήμερα ισχύει η 

μεταφορά συντελεστή. Δηλαδή παίρνει ένας κατασκευαστής συντελεστή από 

τα Τρίκαλα και τον πάει στην Ηλιούπολη; Το ξέρετε;  

 Το Ρυθμιστικό του '85 απέτυχε. Απέτυχε γιατί δεν μπόρεσε να πετύχει 

καμία κατεύθυνση. Δηλαδή το Καπανδρίτι ήτανε πόλη δορυφόρος όπως τη 

λέγανε, μια από τις 4 πόλεις δορυφόρους και τελικά έμεινε ένα χωριό που δεν 

έχει ούτε Γ.Π.Σ. σήμερα. Δεν προέβλεψε τα Ολυμπιακά έργα, που άλλαξε 

τελείως ο χάρτης της Αττικής. Και μόνο απαγορεύσεις. Το Καπανδρίτι σήμερα 

το 70% της στρεμματικής του έκτασης είναι δεσμευμένο, είτε από το 

Πεντελικό κάλλος που λέει στη σελ.3 εδώ η εισηγήτρια μας ότι θα 

αναβαθμιστούν οι ορεινοί όγκοι και το περιβάλλον. Στο Καπανδρίτι, στο γήπεδο 

Καπανδριτίου υπάρχει Πεντελικό κάλλος, ενώ η Πεντέλη χτίζεται. Το ίδιο 

συμβαίνει βέβαια και από την άλλη πλευρα, Αυλώνα, Μαλακάσα, Κιούρκα, 

Μενίδι με το Παρνηθιακό κάλλος. Δηλαδή εκεί κάνουμε τα έργα πάνω εκεί στο 

Μενιδι και πάνω στο Μον Παρνές και αυτά, ενώ τα αμπέλια στο σταθμό είναι 

Παρνηθιακό κάλλος.  

 Τώρα περνάει, αυτό το Ρυθμιστικό περνάει έναν άλλο τρόπο δήμευσης 

των χωραφιών μας. Λεει, πρωτογενής παραγωγή, αγροτική ανάπτυξη. Αγροτική 

ανάπτυξη πως. Εχει ο αγρότης στην Αττική τις επιδοτήσεις που έχει ο αγρότης 

στη Βοιωτία; Πως θα γίνει παραγωγική ανάπτυξη; Υπάρχουν οι εκτάσεις; 

Δηλαδή, κάποιος θέλει να κάνει μια σταυλισμένη κτηνοτροφική μονάδα. Που 

θα καλλιεργήσει για τις ζωοτροφές; Επομένως είναι ξεκάθαρο, να μην 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 3η 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 
 

  105 

αναφερθώ βέβαια στις περιοχές τις δικές μας, Καπανδρίτι, Κιούρκα, Πολυδένδρι 

και το χωριό Καλαμος που δεν φυτρώνει τίποτα εκτός από πουρνάρι. Τι να 

καλλιεργήσουμε; Εχουμε τις ελιές και μια φορά στα 10 χρόνια παίρνουμε 

παραγωγή. Διάφορα .. 

ΠΕΠΠΑΣ: Επίκαιρο, επίκαιρο. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Σας παρακαλώ κ.Πέππα. Πάρτε το λόγο και πείτε τα. Πάρτε 

το λόγο και τοποθετηθείτε. Εγώ ξέρω ότι στα χωριά μας οι ελιές που έχω και 

είναι από τον πατέρα μου μου δίνουν μια χρονιά στα 10 παραγωγή. Γιατί μια η 

παγωνιά, μια το ένα μια το άλλο, ποτέ δεν παίρνουν παραγωγή και κατά τα 

άλλα ο γιος μου όταν ο παππούς μου πήγαινε υπηρετης στα Σπάτα για να ζήσει 

και έσκαβε τα εμπέλια, ο γιος μου τώρα γυρίζει για να κάνει παραγωγική 

διαδικασία. Σίγουρα πάντως δεν υπάρχει βιώσιμη ανάπτυξη. Απο τη στιγμή που 

η πρόταση αυτή του Ρυθμιστικού έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τους Νόμους 

1337/83 και του 2508/97 που αφορά τον τρόπο ανάπτυξης της περιοχής και 

της Αττικής φυσικά.  

 Εγώ τι ζητάω. Εκτός από όλη την προσπάθεια που θα γίνει, κάτι πολύ 

απλό: αυτό το είχα ακούσει πρώτη φορά από τον πρώην Νομάρχη τον 

κ.Κουρή, όταν ήταν ακόμα βουλευτής. Η αρτιότητα. Λέει, μας διατηρεί την 

παρέκκλιση στα 4 στρέμματα. Δε θέλουμε παρέκκλιση στα 4 στρ., θέλουμε 

αρτιότητα. Δηλαδή, να μπορεί να γίνει και συνένωση. Είναι σημαντικό. Αυτό 

που ισχύει σε όλη την Ελλάδα. Επίσης θα πρέπει από την πολιτεία για να είναι 

αποτελεσματική οποιαδήποτε πρόταση, θα πρέπει από την πολιτεία να τρέξει 

το δασολόγιο ή το κτηματολόγιο, από το Δήμο μας να τρέξουμε τα Γ.Π.Σ. που 

έχουμε καθυστερήσει, 1 χρόνο δεν έχουμε κάνει τίποτα Δήμαρχε, να δούμε τι 

χρειάζεται το κάθε Γ.Π.Σ. που έχει προβληθεί από τις προηγούμενες Δημοτικές 

Αρχές να το προχωρήσουμε και επίσης μέσα σ' αυτό μετά από τη νέα γενιά 

νομιμοποίησης αυθαιρέτων που έκανε η κυβέρνηση θα πρέπει να ληφθεί υπ' 
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όψη και η πραγματικότητα. Δηλαδή υπάρχουν οικισμοί στον Κάλαμο, στον 

Ωρωπό, στο Χαλκούτσι, που πλέον με τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων είναι 

νόμιμα χωριά. Αυτά δε θα έπρεπε να γίνει ένας σχεδιασμός, μια απογραφή; Θα 

μιλάμε στον αέρα; Θα μιλάμε στον αέρα όταν αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν 

πληρώσει και θα έχουν νόμιμες κατοικίες;  

 Επίσης να σας ενημερώσω, το συζητήσαμε και με τον κ.Σωτήρχο, η 

Κοινότητα Καπανδριτίου όπως και άλλες Κοινότητες το 2003 με αφορμή τη 

Ζ.Ο.Ε., με μια εθελοντική εργασία των μηχανικών της περιοχής είχε υποβάλλει 

ολοκληρωμένη πρόταση για την περιοχή μας. Το ίδιο έχουν κάνει και οι άλλες 

Κοινότητες και οι άλλοι Δήμοι. Η επιτροπή που θα επεξεργαστεί τις προτάσεις 

μας να πάρει αυτές τις προτάσεις. Είναι εμπεριστατωμένες, αναφέρονται σε 

νομολογίες, σε Νόμους που λειτουργούνε, για να μπορούμε να έχουμε μια 

ουσιαστική πρόταση ώστε να αναχαιτίσουμε τη λαίλαπα που έρχεται εις βάρος 

της περιοχής μας.       

 Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βελτανιώτη. Μια σημαντική πρόταση ο 

κ.Βελτανιώτης. Αρτιότητα με συνένωση.  

 Το λόγο έχει ο συνάδελφος ο κ.Δέδες. 

ΔΕΔΕΣ: Ευχαριστώ. Για μια ακόμη φορά είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, 

ίσως το σημαντικότερο, έχω ξαναπεί, που θα αντιμετωπίσει αυτή η Δημοτική 

Αρχή, το θέμα του Ρυθμιστικού Σχεδίου και απ' ότι φαίνεται και σ' αυτό το 

θέμα χρειαζότανε ένα έτσι πιο ειδικό σπρώξιμο για να έρθει αυτή η συζήτηση 

που καθυστέρησε κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ. Το Ρυθμιστικό έχει 

ανακοινωθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και πιστεύω ότι έχουμε χάσει αρκετό 

χρόνο τον οποίο θα μπορούσαμε να είχαμε χρησιμοποιήσει κάνοντας μια 

εσωτερική διαβουλευση στο Δήμο Ωρωπού, διότι ο νέος "Καλλικρατικός" Δήμος 
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του Ωρωπού είναι ένας Δήμος καινούργιος, πολυσύνθετος, έχει τα πάντα, έχει 

απ' όλα και ασφαλώς η σοβαρότητα του θέματος είναι τόσο μεγάλη που νομίζω 

ότι .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΕΔΕΣ: Βεβαίως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας μη διακόπτουμε. Ολοκληρώστε τη σκέψη σας κ.Δέδε. 

ΔΕΔΕΣ: Εχει Ασωπό, έχει τη λίμνη του Μαραθώνα, έχει .. Βεβαίως, αυτό εννοώ 

κ.Δήμαρχε. Μπράβο. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι έχουμε χάσει κατά τη γνώμη 

μου πολύ σημαντικό χρόνο. Ομως αυτό θα μπορούσε με την πρωτοβουλία της 

Δημοτικής Αρχής κάπως να καλυφθεί. Εγώ δε θα κάνω κανένα σχόλιο για το 

Ρυθμιστικό, εξάλλου άκουσα με προσοχή τους μελετητές και τους υπόλοιπους 

συναδέλφους. Είναι ένα Σχέδιο το οποίο το προτείνει η πολιτεία όπως έχει 

κάνει όλα τα χρόνια για την περιοχή μας και έχει φέρει στην περιοχή μας όλα 

τα δεινά. Δεν έχει κάνει τίποτα. Στην Αττική είμαστε η περιοχή της Αττικής η 

οποία έχει τις μικρότερες εντάξεις σε Σχέδια Πόλεως. Και να σας πω και το 

άλλο. Δεν άκουσα κανέναν .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φταίμε εμείς. 

ΔΕΔΕΣ: Ναι, φταίμε. Δεν άκουσα κανέναν να συζητήσει, να μιλήσει και να θίξει 

το τεράστιο θέμα που έχουμε με τα δασικά και ιδιοκτησιακά ζητήματα. Είναι 

μια μεγάλη υπόθεση, που κανένας δεν τολμάει να το ακουμπήσει και το λέω 

αυτό διότι σε λίγο καιρο θα έρθουν οι δασικοί χάρτες. Η πολιτεία προχωράει. 

Δεν κοιτάει δεξιά αριστερά. Γι' αυτό εδώ έρχεται και συναντάμε το ότι έχει 

δώσει αυξημένες αρμοδιότητες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Γι' αυτό επιμένω και 

φωνάζω και δεν το κάνω αντιπολιτευτικά. Ο Δήμος είναι δυνατός και μπορεί να 

πετύχει πολλά πράγματα. Γι' αυτό λοιπον ας μη στεκόμαστε στο να δουμε 

ακριβώς τι λέει και γιατί το λεει το Ρυθμιστικό. Το Ρυθμιστικό θα το πει. Εμείς 
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από την πλευρά μας τι κάνουμε. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα και καλώς λοιπόν 

όλες τις δυνάμεις και όλες τις παρατάξεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να 

αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα πλέον και να το κοιτάξουμε κατάματα και σαν 

Δήμος Ωρωπού, που είναι μια μικρή Νομαρχία, να μπορέσουμε να δώσουμε 

λύσεις για τον πολίτη που μας έχει φέρει και καθόμαστε σ' αυτές εδώ τις 

καρέκλες.  

 Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δέδε. 

 Το λόγο έχει ο κ.Γιαμαρέλος. Συγνώμη κ.Γιαμαρέλο, συγνώμη. Με την 

αρίθμηση.  

 Κύριε Καλύβα, έχετε το λόγο.  

ΚΑΛΥΒΑΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Λοιπόν, ο κ.Δήμαρχος είπε για το θέμα του 

νοσοκομείου στη Μαλακάσα και θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να δούμε αντίστοιχα 

από τη Δυτική Αττική στην Ανατολική Αττική στη Μαλακάσα ένα Ωνάσειο 

Νοσοκομείο. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Θείο δώρο θα ήτανε. Ο κ. .. λέει δεν 

μπορεί. Δεν ξέρουμε. Μακάρι να μπορεί να γίνει. Ετσι; Μεγάλα λόγια είναι 

αυτά. Μακάρι να μπορεί να γίνει. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Μακαρι να γίνει, εγώ λέω. Μου τρώτε το χρόνο. Κύριε Πρόεδρε, 

σημειώστε όπως κάνουν οι διαιτητές.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα το δούμε αυτό. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Να το δούμε αυτό, να το δούμε αυτό. Θα το δούμε. Λοιπόν, να 

συνεχίσω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξεκινήστε κ.Καλύβα. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Να συνεχίσω;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αρμυριώτη, αφήστε τον κ.Καλύβα να συνεχίσει. Συνεχίστε 

κ.Καλύβα. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Λοιπόν, οι προτάσεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου και μόνο που 

γίνονται από τον Οργανισμό της Αθήνας θα πρέπει να μας φοβίζει. Εμείς στον 

Αυλώνα το έχουμε δει πάρα πολύ αυτό καλά, πάρα πολύ καλά. Και εν τάχει 

γιατί δεν έχω πολύ χρόνο θα ξεκινήσω με τις προτάσεις που κάνει. Μιλάει 

δηλαδή στο πρώτο για .. και ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα. Για βιολογική 

καλλιέργεια, πιστοποιημένες μορφές καλλιεργειών κλπ. και άλλοι το ανέφεραν. 

Αν πάρουμε τον Αυλώνα και τον Ωρωπό, που εκεί πέρα υπάρχουνε η 

καλλιεργήσιμη γη, το νερό είναι απαγορευτικό. Αρα στην ουσία το να έχουμε 

αγροτική ζώνη εκεί περα είναι δώρο άδωρον. Και ακόμα και ο κ.Βελτανιώτης 

που είπε ας πούμε η Αττική σχετικά με τη Βοιωτία σε επιδοτήσεις απέχει πάρα 

πολύ. Αρα στην ουσία μας δίνουνε κάτι το οποίο δεν κερδίζουμε τίποτα.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Αυτό ακριβώς. Και να ενταχθεί τώρα πάλι δε θα πάρουν, πάλι δε θα 

πάρουν. Εδώ πέρα απαγορεύεται να γίνει καινούργια μονάδα ή κτηνοτροφική ή 

πτηνοτροφική. Ποτέ δε θα γίνει στην Αττική. Λοιπον, εγώ επιμένω επειδή 

γνωρίζω καλύτερα τον Αυλώνα και θα ήθελα και από τους συναδέλφους να 

είχαν τοποθετηθεί ανάλογα τον τόπο τους, να ακούσουμε και εμείς που δεν τα 

γνωρίζουμε. Αντίστοιχα λοιπόν ο Αυλώνας έχει καταδικαστεί από το 

νομοσχέδιο του Σουφλιά, όπως ξέρουμε, .. ορεινό όγκο που έφτασε μέχρι και 

στο Σχέδιο Πόλης να απαγορεύει να χτίσει ο άλλος. Αυτό ήτανε στο γραφείο 

του Οργανισμού του Συνδέσμου Αθήνας και το βγάλανε και το ψηφίσανε. 

Λοιπόν, τώρα προσπαθούμε να καταστρέψουμε και άλλο κομματι του Αυλώνα. 

Υπάρχει, στον Ασωπό υπάρχει μια τέραστια περιοχή, το Μπουργένι που 

λέγεται, που είναι εκατοντάδες στρέμματα που στην ουσία είναι αγροτική ζώνη 

η οποία είναι κατεστραμμένη λόγω του νερού. Εκεί πέρα θα μπορούσε 
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κάλλιστα και υπάρχει, στον ίδιο Οργανισμό υπάρχει πρόταση να γίνει εμπορική 

ζώνη, να αναπτυχθεί εκεί περα δηλαδή σε εκατοντάδες στρέμματα μια 

εμπορική ζώνη. Να αναπτυχθεί εκεί πέρα δηλαδή σε εκατοντάδες στρέμματα 

μια εμπορική ζώνη και να αναπτυχθεί δηλαδή κάτι διαφορετικό, εκτός από το 

αγροτικό κομμάτι.  

 Στη δεύτερη ενότητα λέει για πολεοδομική και περιβαλλοντική 

οργάνωση των θεσμοθετημένων παραγωγικών ζωνών και συμπεριλαμβάνεται ο 

Αυλώνας. Αυτό υπήρχε στο συρτάρι πάρα πολλά χρόνια, από τη 10ετία του 

'90, αν θυμάμαι καλά. Ευτυχώς το θυμηθήκανε, το βάλανε αυτό. Στην τρίτη 

ενότητα, ανάδειξη τοπίου και φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτήν την 

ανάδειξη τοπίου και φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς πρέπει να το 

φοβόμαστε. Καλά όσον αφορά το Αμφιάρειο δεν έχουμε καμιά αμφιβολία. Στο 

δεύτερο όμως λέει, προτεραιότητα δίνεται στον καθορισμό ζωνών προστασίας 

Ασωπού ποταμού. Κάτι αντιστοιχο μου μυρίζει εδώ πέρα εμένα, αντίστοιχο 

δηλαδη της ζώνης του Παρνηθαϊκού πάμε να κάνουμε και στη ζώνη του 

Ασωπού, με αποτέλσμα δηλαδή ο Αυλώνας που είναι 40, 50, 60.000 

στρέμματα, δεν ξέρω πόσο, τον μισό να τον καταργεί. Πάρνηθα και Ασωπός. 

Ναι, να καθαριστεί ο Ασωπός. Αν επιβάλλουμε κάποια ζώνη εκεί πέρα, εγώ 

πιστεύω ότι δε θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα και εκεί. Γι' αυτό και λέω ότι 

από τη στιγμή που αυτό το συντάσσει ο Σύνδεσμος Αθήνας, εμένα με φοβίζει, 

με σκιάζει που λένε στα χωριά.  

 Να κλείσω για να μην τρώω, να μη σας ταλαιπωρώ γιατί υπαρχουν και 

άλλοι ομιλητές. Η πόλη του Αυλώνα λέει έχει επιλεχθεί ως πόλος 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων όπου θα θεσμοθετούνται παραγωγικές ζώνες. 

Αυτό δεν ισχύει. Το μοναδικο που μας έρχεται και μας λέει, το είπα και 

προηγουμένως, μιλάμε μόνο για τη ζώνη που υπήρχε και από παλιά και τιποτα 

άλλο και εγώ προτείνω και άλλες ζώνες που μπορούνε να αναπτυχθούνε στον 
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Αυλώνα, όπως είπα για την περιοχή που είναι δεξιά και αριστερά του Ασωπού 

πριν μας το καταργήσουνε αυτό, μιλάμε και θα μπορούσαμε κάλλιστα να πούμε 

εφόσον το Παρνηθαϊκό έρχεται και μας καταστρέφει, θα μπορούσαμε να 

μιλάμε και για μια ζώνη 500 μέτρων γύρω από το Σχέδιο, αντίστοιχα για τη 

ζημιά που μας επέβαλλαν από το Παρνηθαϊκό και στο τέλος, ο Οργανισμός λέει 

ότι ο Αυλώνας είναι πύλη εισόδου Βορείου Αττικής. Με τι έργα υποδομής; Δεν 

αναφέρει τίποτα. 

 Ευχαριστω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Καλύβα. Κύριε Γιαμαρέλο, επειδή κατά 

πληροφορίες του συναδέλφου του κ.Τσάδαρη, στα Κιούρκα χιονίζει έχει 

ζητήσει ο κ.Τσάδαρης να προηγηθεί και επειδή πιστεύω ότι θα είστε και εσείς 

θιασώτης σ' αυτό που λέγεται τόπος στα νιάτα, να του δώσουμε το λόγο. 

 Κύριε Τσάδαρη, έχετε το λόγο.  

ΤΣΑΔΑΡΗΣ: Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σταθώ σε δύο τομείς. Πολεοδομικά 

στη σελ. 3 που όλοι έχετε μπροστά σας, στην πρόταση του Ρ.Σ.Α. στη β', στην 

οργάνωση δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα. Στην πρωτη τελίτσα λέει, 

πολεοδομική και περιβαλλοντολογική οργανωση των θεσμοθετημένων 

παραγωγικών ζωνών, που συμπεριλαμβάνονται εκατέρωθεν του εθνικού και 

σιδηροδρομικού δικτύου και έχει τις περιοχές Αυλώνα, Αγ.Στεφάνου και 

Κρυονερίου. Θα ήθελα να ρωτήσω που είναι οι περιοχές της Μαλακάσας και 

των Αφιδνών, γιατί αυτό το χάσμα. Εσκεμμένα; Δεν ξέρω. Φοβούνται κάτι; Η 

μια ερώτηση είναι αυτή και το δεύτερο είναι στη σελ. 5 που όλοι έχετε 

μπροστά σας, περίπου στη μέση. Αναφέρει για τις παραγωγικές ζώνες στην 

περιοχή του Πολυδενδρίου. Αυτές οι παραγωγικές ζώνες αρχίζουν από τον 

Αγ.Στέφανο, περίπου από τον Αγ.Στέφανο και καταλήγουνε περίπου μέχρι τη 

Μαλακάσα. Και αυτό να το συμπεριλάβουμε μέσα. Δηλαδή να μπουν 

ουσιαστικά και οι Αφίδνες. Περιβαλλοντικά τώρα. Ακουσα .. ότι δεν υπάρχει 
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γεωργία στο Δήμο μας κατά βάση. Να σας ενημερώσω ότι η Αττική έχει τη 

μεγαλύτερη ποσότητα ελαιοκάρπου και ελαιολάδου σε όλη την Ελλάδα σε 

σχεση Νομού. Απλώς κατά βάση πληθυσμού δε φαίνεται. Είμαστε πολύ 

παραπάνω και από τη Μεσσηνία και από την Κρήτη και από πολλούς άλλους. Σε 

βάση Νομού, σε βάση Νομού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: .. Αλλά μέσα στο Νομό είναι και τα Μέγαρα, είναι και άλλες 

περιοχές.  

ΤΣΑΔΑΡΗΣ: Παρόλα αυτά υπάρχουνε γεωργικές εκτάσεις. Πιστέψτε με, οι 

επιδοτήσεις έχουνε μπει στην άκρη επειδή το έχουμε κάνει πιο πολύ μεσιτικό 

το Νομό μας και όχι γιατί δεν παίρνουμε. Επιδοτήσεις υπάρχουνε πάρα πολλές 

και πολλοί αγρότες παίρνουνε στην περιοχή μας και θα συνεχιζουν να 

παίρνουνε σύμφωνα με την .. και αυτό που θέλω να γνωρίζετε, ότι κάποιοι τις 

παίρνουνε, είναι λίγα άτομα αυτοί που τις παίρνουνε, και καλό θα είναι να 

φύγουμε από το επίπεδο του ότι δεν υπάρχει γεωργία και να να τις πάρει πιο 

πολύς κόσμος γιατί υπάρχει πραγματικά πείνα. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Τσάδαρη. Ελπίζω αύριο να δείτε άσπρη μέρα 

στις Αφίδνες μεταφορικά. 

 Κύριε Γιαμαρέλο, έχετε το λόγο.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Εφόσον δεν είναι η κα Βαρνάβα .. Λοιπόν, θα ήθελα κατ' 

αρχήν να συγχαρώ το Δήμαρχο, το Δήμαρχο μας, γιατί είπε ότι σήμερα 

συζητάμε. Θα ακούσουμε και τους φορείς και τους πολίτες κλπ. και μετά θα 

κάνουμε τις προτάσεις μας. Αυτό είναι πάρα πολύ δημοκρατικό και πάρα πολύ 

οφέλιμο για το Δήμο μας. Επίσης θα ήθελα να συγχαρώ τον κ.Λίτσα για τη 

χθεσινή εκδήλωση που έκανε και για την πρόσκληση που έδωσε και 

παραβρεθηκα. Να τον ευχαριστήσω, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η 
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εκδήλωση. Ακούσαμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα και από ειδικούς. Επίσης 

να πω ότι έγινε ένας πολύ γόνιμος διάλογος. Οι προτάσεις της κ.Στεργίου είναι 

πάρα πολύ σημαντικές και οφέλιμες για το Δήμο μας, καθώς και οι προτάσεις 

όλων των ομιλητών, του κ.Βελτανιώτη, του κ.Δέδε, του κ.Καλύβα, του 

κ.Κιούση, του κ.Αρμυριώτη. Ολοι είπανε κάτι θετικό και οι άλλοι συνάδελφοι. 

Νομίζω τώρα για την περιοχή μας, ότι έχουμε απεριόριστες δυνατότητες 

ανάπτυξης. Αρκεί αυτές τις δυνατότητες να τις έχουμε εμείς και να μην τις 

αποκτήσουνε οι ξένοι, η υφαρπαγή των περιουσιών μας.  

 Είπε ο κ.Κιούσης ένα παράδειγμα, του ιατρικού τουρισμού. Χθες ο 

κ.Κατσιγιάννης είπε ένα άλλο παράδειγμα της τουριστικής ανάπτυξης μέσω της 

δημιουργίας κατοικιών, για τους κατοίκους της Ευρώπης, υπάρχουν λέει 

σήμερα 1.000.000 Ευρωπαίοι που θα αγόραζαν ένα σπίτι στην Ελλάδα. Θέλω 

να πω δηλαδή ότι ο Δήμος μας θα πρέπει να διατηρήσει το δικαίωμα την Εκτός 

Σχεδίου γη να μπορεί να τη διαμορφώνει όπως θέλει και να την εντάσσει και σε 

κάποια τουριστικά προγράμματα αυτού του τύπου ή και κάποιου άλλου. Επίσης 

θα ήθελα να πω ότι η ανάπτυξη του Δήμου μέσα στο Ρυθμιστικό Σχέδιο θα 

πρέπει να βασιστεί στην πολιτιστική ταυτότητα του Δήμου μας, στην κομβική 

γεωγραφική του θέση και στο αξιόλογο φυσικό του περιβάλλον. Αναφέρει 

κάπου εκεί το Σχέδιο αυτό για κάποια περιαστικά μητροπολιτικά πάρκα 

πρασίνου. Η περιαστικοί λοιπον αυτοί χώροι διαθέτουν, λέει εδώ το Σχέδιο, τα 

χαρακτηριστικά ώστε με τον κατάλληλο σχεδιασμό να αποτελέσουν σημεία 

αναφοράς τόσο ως χώροι πρασίνου υψηλής οικολογικής ποιότητας, όσο και ως 

χώροι πολιτισμού και αναψυχής μητροπολιτικής εμβέλειας και τέτοιους χώρους 

έχει μεταξύ των άλλων τα αρχαία λατομεία της Πεντέλης, τα αρχαία μεταλλεία 

του Λαυρείου και θα μπορούσαμε και εμείς να διεκδικήσουμε τα παλαιά .. του 

Ωρωπού. Είναι ένας θαυμάσιος χώρος, εκεί ο κ.Λίτσας θα τον ξέρει καλύτερα, 

στη Μαυροσουβάλα στο .. κλπ., που μπορούμε να διεκδικήσουμε και εμείς ένα 

τέτοιο μητροπολιτικό πάρκο.  Επίσης αναφέρει το Σχέδιο αυτό ότι 
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υπάρχουν θαλάσσιες πύλες και λημένες στην Αττική και έχει σαν παράδειγμα 

τον Πειραιά, το Λαύριο, τη Ραφίνα, την Ελευσίνα. Λείπει ο Ωρωπός. Το λιμάνι 

του Ωρωπού είναι αξιολογότατο και έρχεται να καλύψει ανάγκες και έχει 

δυνατότητες που δεν μπορεί κανένα απ' αυτά τα λιμάνια να ικανοποιήσει. Τη 

διασύνδεση δηλαδή της Βόρειας Ελλάδας με την Αττική μόνο μέσω του 

Ωρωπού μπορούνε να την έχουνε και ό,τι σημαίνει αυτή η διασύνδεση. Οταν 

θα έρθει η ώρα να κάνουμε και άλλες προτάσεις θα πούμε περισσότερα. 

 Ευχαριστώ. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από τον κ.Γιαμαρέλο; Ορίστε. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Εγώ όταν αναφέρθηκα στις αγροτικές καλλιέργειες, επειδή δε 

φαίνεται εδώ στην εισήγηση που πήραμε σήμερα αλλά αν διαβάσουμε την 

πρόταση του Ρυθμιστικού Σχεδίου μειώνει τη δυνατότητα να οικοδομήσει ένα 

αγρόκτημα. Εάν έμενε όπως είναι δε θα με πείραζε και εμένα και όλοι .. 

καλλιέργεια ελιές και ο άλλος άμα θέλει να χτίζει σπίτι και ο άλλος να φυτεύει 

αμπέλι. Εγώ είπα ότι κατά τη γνώμη μου είναι ένας νέος τρόπος δήμευσης, 

δέσμευσης των αγροκτημάτων μας επειδή ακριβώς μειώνεται το δικαίωμα να 

φτιάξεις ένα σπίτι μέσα σε ένα αγρόκτημα. Δεν είπα ότι εάν έχει .. τα αμπέλια 

τα Κιούρκα ή αν έχει καλές ελιές ο Κάλαμος, να μην καλλιεργούμε ελιές. Ολοι 

καλλιεργούμε, αλλά να έχουμε και τη δυνατότητα μέσα στο αγρόκτημα μας 

αυτό των 4 στρ. να φτιάχνουμε ένα σπίτι. Αυτή είναι η διευκρίνιση που ήθελα 

να κάνω γιατί δεν έγινε κατανοητό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σωστό, είναι και γενική απαίτηση αυτή.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η μεγάλη δικαιολογία της προσπάθειας περιορισμού δόμησης σε 

μας, της Αθήνας, είναι η εξής: ότι το 2021 λέει δε θα έχει αυξηθεί ο πληθυσμός 

της Αττικής, θα έχει παραμείνει το ίδιο. Αρα επειδή αυτήν τη στιγμή 
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περισσεύουνε κατοικίες στην Αθήνα, 80.000 είναι απούλητες και ακατοίκητες, 

έτσι; Βάζω ένα νούμερο που έχω ακούσει εγώ. Ναι, ναι. Λοιπόν, το θεωρούνε 

λογικό να καλύψουμε όλοι αυτά τα κενά και μετά να μπούμε σε νέα δόμηση. 

Μα αυτο το πράγμα είναι ό,τι πιο απάνθρωπο, το λέω ακριβώς, ούτε σε 

παρένθεση, ούτε σε, μπορεί να υπάρξει. Δε δίνουν τη δυνατότητα στον Ελληνα 

πολίτη, στον Ελληνα κάτοικο της Αττικής να διαλέξει κάτι καλύτερο απ' ότι 

είναι, εφόσον τον θεωρεί νούμερο και σου λέει, αφού το νούμερο έχει και 

σπίτι, θα πας να πάρεις αυτό το σπίτι που σου επιβάλλω εγώ, όχι αυτό που λέει 

ο Μίμης ο Βελτανιώτης ότι στο αγρόκτημα μπορεί να επιλέξει να φτιάξει ένα 

σπίτι ανθρώπινο, να αντιλαμβάνεται τι σημαίνει ήλιος, θάλασσα, γη και αέρας 

και όχι μέσα στην Αχαρνών στο στενό σε ένα διαμέρισμα στον 7ο όροφο, το 

οποίο είναι μια φυλακή ακριβώς. Σ' αυτό τον άνθρωπο δε δίνει τη δυνατότητα 

να έρθει να ζήσει με μια ποιότητα ζωής, οπότε θα αναπτυχθεί και η περιοχή 

μας. Τον θεωρεί νούμερο. Δε λαμβάνει υπ' όψη του την ποιότητα ζωής που 

πρέπει να διεκδικεί ο καθένας μας σαν άνθρωπος να ζήσει καλύτερα.  

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Κάτι θα ήθελα να προσθέσω σ' αυτό που είπε ο κ.Γιαμαρέλος, 

που αναφέρθηκε από τον κ.Κατσιγιάννη για το 1.000.000 Ευρωπαίους. Στη 

γεωργική γη των 4 στρ. επιτρέπεται στον ιδιοκτήτη μια κατοικία, εάν επιτραπεί. 

Εάν περνάει νομοσχέδιο, εάν αγοραστεί από ξένο επενδυτή, του δίνει όρους 

δόμησης 1.800 μέτρα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να αλλάξουμε υπηκόοτητα. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Οργανωμένη πολεοδόμηση στο αγρόκτημα των 4 που θα 

αναγκάσει τον ιδιοκτήτη να το πουλήσει γιατί θα έρθει ο Ευρωπαίος και θα το 

πληρώσει, για να κανει 1.800 τετρ. .. για να μείνει το 1.000.000 των 

Ευρωπαίων. Προσέχτε, ψάχτε το .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να το δούμε κ.Αρμυριώτη. 
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ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Το ξέρω εγώ και σας το λέω, αυτό εννοούσε ο Κατσιγιάννης 

όταν έλεγε 1.000.000 Ευρωπαίοι περιμένουνε να έρθουνε στην Ελλάδα. Να 

αγοράσουνε τη γεωργική γη .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Ακριβώς αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να το δούμε και αυτό. Ακούγεται λίγο .. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Γι' αυτό είπα διαβούλευση, επιτροπή, ενημέρωση του κόσμου 

για να περάσουμε αυτά που εμείς οραματιζόμαστε για τον τόπο μας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βλάχο, έχετε το λόγο. 

ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Να συμπληρώσω λίγο αν μου επιτρέπετε σ' 

αυτό που είπε τώρα ο κ.Βελτανιώτης επειδή τουλάχιστον το έχουμε ζήσει, 

έζησα τουλάχιστον εγώ το αντίστοιχο με τους Ευρωπαίους που έρχονται και 

αγοράζουνε σπίτια στην Κύπρο. Είναι ένα ολόκληρο σύστημα που δουλεύει 

γύρω απ' αυτή την περίπτωση με τα .., συγνώμη για την έκφραση που 

χρησιμοποιώ, αγορά γης, κτίσιμο κατοικιών και πώληση κατά κύριο λόγο σε 

Αγγλους, σε Ευρωπαίους, σε Γερμανούς, σε Ρώσους. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει 

και στην Ισπανία. Βέβαια με την κριση είχε, γύρισε τούμπα αν θέλετε το 

συγεκριμένο και είχε σαν αποτέλεσμα να μείνουν μάλλον για εκατοντάδες 

χιλιάδες κατοικίες απούλητες και με ένα τεράστιο πρόβλημα που είχε η 

οικοδομή, όπως τουλάχιστον την έχουμε συναντήσει και εμείς με την κρίση 

μας εδώ πέρα. Λοιπόν, άμα το κάνεις .. μονόδρομος αυτό το θέμα, ίσως 

επηρεάζει η κατοικία γενικώς, η δόμηση γενικώς επηρεάζει πολύ την οικονομία. 

Αυτό σαν μικρή παρένθεση.  

 Καθόμουν έτσι λίγο αναλογιζόμενος για το τι εστί Ρυθμιστικό και τι 

προσπαθεί να κάνει, αυτό που συνειδητοποίησα τουλάχιστον εγώ από τη μεριά 

μου, είναι ότι το Ρυθμιστικό αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι τουλάχιστον 
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για τα επόμενα 10 χρόνια να προσπαθήσει να βρει λύσεις για προβλήματα που 

συνέβησαν στον τόπο μας τις προηγούμενες 10ετίες και μιλάμε για πριν 20 και 

πριν 30 και πριν 40 χρόνια. Τα προβλήματα αυτά συνήθως είχαν να κάνουν 

περισσότερο με την άναρχη ανάπτυξη της οικονομίας και του τόπου μας. 

Αναρχη ανάπτυξη της οικονομίας για τον τόπο μας, για την περιοχή μας, για 

τον Ωρωπό έτσι όπως τον ξέρουμε συνέβη από τα αυθαίρετα, από την άναρχη 

δόμηση. Ομως συγχρόνως αυτό τι έφερε; Τουλάχιστον από πράγματα που 

ζήσαμε στην δικιά μου την περιοχή, για τον Κάλαμο μιλάω, είναι ότι και είμαι 

σίγουρος ότι συνέβη και σε άλλες περιοχές, ίσως λίγο αργότερα, στον Κάλαμο 

μέχρι τη 10ετία, τα μέσα της 10ετίας του 60, γύρω στο 65, το κατά κύριο 

επάγγελμα των ντόπιων συμπατριωτών μου ήταν η αγροτια, λίγο κτηνοτροφία 

και λίγο αλιεία. Τη δεκαετία του 60, από τα μέσα της 10ετίας του 60 και μετά 

με την αυθαίρετη δόμηση .. τραγικά η οικονομία του τόπου, μέσα θα έλεγα σε 

μια 5ετία. Ισως και λιγότερο απ' αυτήν. Ανθρωποι που ήσαν αγρότες γύρισαν 

και έγιναν οικοδόμοι, εργολάβοι και αρκετοί από τους ντόπιους ασχολήθηκαν 

με το δεύτερο κομμάτι βασικά της ανάπτυξης που ήταν ο τουρισμός. 

Τουρισμός μιλάμε γενικά, είτε με δωμάτια ενοικιαζόμενα, είτε με εστιατόρια, 

ό,τι είχε συνάφεια μ' αυτά.  

 Σαν αποτέλεσμα ήτανε ότι οι άνθρωποι να μην είναι προετοιμασμένοι, 

ούτε ο τόπος αλλά ούτε και η ίδια η κοινωνία να δεχτεί αυτήν την αλλαγή. 

Ξαφνικά άνθρωποι που ήτανε μεροδούλι μεροφάι βρεθήκανε με αρκετά και με 

πολλά χρήματα στην τσέπι τους, που δεν τα διαχειριστήκαμε σωστά και από 

εκεί και πέρα πλέον έγινε η γη ένα κτήμα για το οποίο εμείς θα ζήσουμε τις 

επόμενες γενιές και τα επόμενα παιδιά μας. Σαν αποτέλεσμα όλων αυτών και 

επειδή τουλάχιστον εμείς οι νεότεροι στον Κάλαμο ζήσαμε κάποιες αγκυλώσεις 

οι οποίες δεν αφήσαν τον τόπο μας να πάει μπροστά, είτε δε θέλανε... το 

Σχέδιο γιατί φοβόντουσαν θα τους πάρουνε τα οικόπεδα, αυτό που ακούγαμε 

μια ζωή, θα έρθει το κράτος να πάρει τα οικόπεδα, θα μας φάει τις περιουσίες, 
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θα μας πάρουν να μας τα κάνουν όλα δασικά, δε θέλουμε Σχέδιο, δε θέλουμε 

Γ.Π.Σ., δε θέλουμε το ένα, δε θέλουμε το αλλο. Αποτέλεσμα ήτανε να μείνουμε 

σταθερά στα ίδια πράγματα για μια 30ετία. Οι άλλοι αλλάζανε, εμείς τα ίδια.  

 Τώρα, επειδή είμαστε Ωρωπός και είναι αυτή η συνεκτικότητα που 

πρέπει να έχουμε, η πρόταση μου, η θέση μου θα έλεγα είναι ότι στις 

προτάσεις που θα καταθέσουμε επειδή αυτά που θα πούμε εμείς και αν γίνουνε 

πραγματικότητα θα δεσμεύσουνε την επόμενη γενιά ή τις επόμενες γενιές και 

με το ρυθμό που πάμε, πιθανόν το νεό Ρυθμιστικό να βγει στα επόμενα 20 

χρόνια. Να μην είμαστε στη θέση κάποιων άλλων τότε μετά από 10, 15 χρόνια, 

που να σηχτηρίζουνε εμάς για τις ελλειπείς ή μη .. είτε να έχουμε την ίδια 

νοοτροπία σκέψης που είχαν κάποιοι άνθρωποι πριν από μας πριν από 20 

χρόνια και 30. .. αν χρειαστεί να σπάσουν αυγά, να σπάσουμε αυγά. Αν 

χρειαστεί να βάλουμε τέτοιες καινοτόμες ιδέες οι οποίες σε 10, 15 χρόνια γιατί 

ένας στρατηγικός σχεδιασμός, είτε αυτό λεγεται Ρυθμιστικό, είτε .. δε θα μας 

δώσει ένα αποτέλεσμα αύριο και μεθαύριο. Θα πάρει χρόνο να το δείξει και 

χρειάζεται να κάνουμε υπομονή και να δείξουμε στον κόσμο, να τον πείσουμε 

ότι αυτή είναι η σωστή κατεύθυνση που πρέπει να πάρουμε. Οι αγκυλώσεις 

του παρελθόντος δεν πρέπει να έχουνε εδώ πέρα καμία μα καμία θέση.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βλάχο. 

 Το λόγο έχει ο κ.Βασιλάκος. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Ανάλογα με τον τόπο του όπως είπε ο Καλύβας. Ηθελα να 

ρωτήσω, η κα Μουτζαλιά όταν συνέταξε αυτήν εδώ την εισήγηση είχε ρωτήσει 

κανέναν στον Κάλαμο; Και αν είχε ρωτήσει, ποιον; Και κατόπιν ποιανού εντολές 

εκτελεί η κα Μουτζαλιά. Αυτό θέλω να ξέρω. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Εξήγησα ότι αυτό .. 
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ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Τον Πρόεδρο, τον Πρόεδρο ρώτησα, τον Πρόεδρο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι μια εισήγηση που δόθηκε στο Προεδρείο. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Θα σου απαντήσω εγώ. Να απαντήσω εγώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Ηλιάσκο. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Αυτο ήτανε μια σύνοψη του Ρυθμιστικού. Ηταν μια περίληψη του 

Ρυθμιστικού. Αυτό δεν εξέφραζε την κα Μουτζαλιά. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Εγώ ρώτησα ποιον ρώτησε, γιατί έκανα 5 ερωτήσεις στην κα 

Μουτζαλιά κατ' ιδίαν και δεν ήξερε τι της γίνεται για το .. Ετσι επί λέξη. Λοιπόν, 

ποιον ρώτησε. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Αναφέρεται πουθενά ο Κάλαμος στο Ρυθμιστικό; 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Ποιον ρώτησε η κα Μουτζαλιά στον Κάλαμο. Την εκτιμώ 

απεριόριστα. Ποιον ρώτησε. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Αναφέρεται πουθενά το Ρυθμιστικό στον Κάλαμο; Με συγχωρείς. 

Είδε κανείς μέσα τον Κάλαμο στο Ρυθμιστικό; 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Οχι, δεν υπάρχει καν. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Είδε κανένας; 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Δεν υπάρχει. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Εξηγώ λοιπόν, αυτό ήταν μια περίληψη .. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Δεν υπάρχει μέσα στην εισήγηση ο Κάλαμος. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Αυτό λέω. Ηταν μια περίληψη αυτών που λέει το Ρυθμιστικό. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Υπάρχει ο Αυλώνας όμως και ο Ωρωπός. Δεν υπάρχει τίποτα 

άλλο. 

ΗΛΙΑΚΟΣ: Αφού αυτό λέει το Ρυθμιστικό, τι να κάνουμε εμείς τώρα;  
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ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Η ερώτηση μου παραμένει. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Τι να κάνω εγώ τώρα; 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Τιποτα να μην κάνουμε. Θέλω την απάντηση, τίποτα άλλο. 

Κύριε Πρόεδρε, την απάντηση θέλω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απάντηση από τον Πρόεδρο για τις σκέψεις της κας Μουτζαλιά 

δεν μπορεί να δοθεί. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι σκέψεις κανενός αυτά. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Πόσο καιρό επαξεργάζεται αυτό το Σχέδιο και από ποιον έχει 

πάρει την εντολή. Αυτό ρωτώ. Αυτή είναι η ερώτηση μου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό δεν το γνωρίζω εγώ τουλάχιστον. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Ευχαριστώ για την απάντηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ.Πέππας. Κύριε Πέππα, έχετε το λόγο. 

ΠΕΠΠΑΣ: Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας. Κυρία Στεργίου, τώρα απαιτώ από 

σας να σοβαρευτείτε και εσείς. Εννοείται ότι είναι η ώρα περασμένη και πρέπει 

να κάνουμε και λίγο χιούμορ. Υστερα από τη σημερινή κρίση που όλοι 

βιώνουμε, αντί να απαιτουμε, αντί να είμαστε σκληροί, εφόσον ο Δήμαρχος 

μας μιλάει για ένα κρατίδιο πολλές φορές και λέει "Καλλικρατικό" Δήμο, η 

Νομαρχία οπωσδήποτε τον ονομάζει το μεγαλύτερο Δήμο, ακούω συνέχεια ο 

Δήμος και ο Δήμος, αντί αυτός ο Δήμος πραγματικά να είναι τόσο μεγάλος κατά 

τον όγκο τον οποίον όλοι εμείς λέμε τόσον καιρό και να υψώσει τη φωνή και 

να απαιτήσει την πραγματική ανάπτυξη για το Δήμο του, ερχόμαστε εμείς 

σήμερα εδώ να μιλήσουμε για ένα Ρυθμιστικό της Αθήνας που εμένα 

προσωπικά αγαπητοί κύριοι και κυρίες δε με ενδιαφέρει. Γιατί είναι για την 

Αθήνα. Εγώ ήρθα εδώ σήμερα να ακούσω για να γίνει μια διαβούλευση μεταξύ 

μας και μια ενημέρωση για τα 11 Διαμερίσματα μας που τόσο πολύ στους 
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προεκλογικούς μας αγώνες βάλαμε τα στήθια μας μπροστά για να τα 

ενώσουμε, να ακούσουμε τα προβλήματα που έχει το κάθε Διαμέρισμα, τις 

ιδιομορφίες, τους τρόπους που πρέπει να αναπτυχθούμε επιτέλους και να 

επιχορηγηθούμε για τις επιχειρήσεις μας και να αναδείξουμε τα προβλήματα 

μας και να πάμε όλοι μαζί σύσσωμοι, συμπολίτευση, αντιπολίτευση, πολίτες 

αυτού εδώ του τόπου και να απαιτήσουμε από το Υπουργείο να μας αφήσει 

επιτέλους ήσυχους, σας το λέω όπως είμαστε εδώ όλοι μαζί απόψε, να μας 

αφήσει ήσυχους εμείς τα του οίκου μας να λύσουμε τα προβλήματα μας. Γιατί 

εμείς δεν ήρθαμε εδώ να λύσουμε το Ρυθμιστικό και το πρόβλημα της Αθήνας 

ή τα διαμερίσματα που πρέπει να πουλήσει ο κάθε Βαρδινογιάννης, ο κάθε 

Πέππας, ο κάθε Κοσκωτάς ή οποισδήποτε βρίσκεται σ' αυτή την ιστορία.  

 Με λίγα λόγια θελω να προτείνω και θέλω εδώ όλοι απόψε να 

αποφασίσουμε άλλη μια διαβούλευση αλλά αυτήν τη φορά αυτή η 

διαβούλευση θα είναι οι πολιτικοί άρχοντες αυτού του τόπου, όλοι σύσσωμοι, 

συν τους αρμόδιους Υπουργούς, συν τους αρμόδιους βουλευτές της 

Περιφέρειας μας οι οποίοι έρχονται κάθε τρεις και λίγο, μας ζητάνε την ψηφο 

μας, μας λένε πολλά λόγια, περίτρανα λόγια, θα μας κάνουν τούτο, θα μας 

κάνουν εκείνο και η παροιμία συνεχίζεται, ήμουν νιός και γέρασα και τίποτα δεν 

είδα. Οταν ακούω από μικρό παιδί τον πατέρα του Κατσιγιάννη, θυμάμαι 

κ.Λίτσα, συγνώμη γιατί έμαθα ότι χθες ήταν ομιλητής στο Καπανδρίτι, ο 

κ.Κατσιγιάννης θα έβαζε τον Κάλαμο στο Σχέδιο. Στον Κάλαμο .. τότε  ήμουνα 

πιτσιρικάς, είχε πάει και ο πάτερας μου είχε πάρει και ακούγαμε ότι θα μπούμε 

στο Σχέδιο. Αμ δε. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΕΠΠΑΣ: Καλά, αυτά μην τα λέμε. Ξαφνικά όλοι γίνανε, όλοι βρίσκονται 

βουλευτές, πολιτευτές να σώσουνε τον Ωρωπό. Λοιπόν, αφου θέλουνε να τον 

σώσουνε προτείνω και εγώ όλοι μαζί σήμερα να ψηφίσουμε στην επόμενη 
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διαβούλευση Υπουργούς, βουλευτές, όλοι, το πολιτικό σώμα του Ωρωπού και 

οι πολίτες, όλοι μαζί για τον "Καλλικρατικό" Δήμο Ωρωπού, για τον Ωρωπό για 

την ανάπτυξη. 

 Αυτό θέλω να πω και ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις των 

συναδέλφων. 

ΠΕΠΠΑΣ: Κυρία Στεργίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χαμόγελο σας. Για 

πρώτη φορά το βλέπω τόσο γλυκό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Λέκκα. Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι; 

ΛΕΚΚΑΣ: Εχω γράψει σημειώσεις. Είναι λίγο σκόρπιες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν πειράζει, σιγά σιγα. 

ΛΕΚΚΑΣ: Το συμπέρασμα που έβγαλα διαβάζοντας το βλέπω τρεις ομολογίες. 

Η πρώτη ομολογία δίνει εξήγηση για ποιο λόγο γίνεται το  Ρυθμιστικό και 

εξηγεί ότι είναι η συσσώρευση μεγάλου όγκου κτηριακού .., αυτό που είπε ο 

Δήμαρχος πριν 5 λεπτά. Δηλαδή στην ουσία θέλουν να πουλήσουν τα 

διαμερίσματα. Υπάρχει στη σελ. 31, στην παρ. 4.1, και αυτό θέλει προσοχή, η 

οποία λέει, η ενίσχυση της θέσης της μητροπολιτικής Αθήνας προϋπόθεση για 

την οικονομική ανάπτυξη και τη σταδιακή αναστροφή των συνεπειών της 

κρίσης. Παρακάτω ομολογεί ότι η Μητρόπολη Αθήνα ασκεί καθοριστική 

επίδραση στις όμορες Περιφέρειες απορροφώντας μέρος του δυναμικού τους. 

Υπάρχει επίσης κάτι ανάλογο στη σελ.37, 4.2.2, εκεί αναφέρει τον Ωρωπό σαν 

διαδημοτικό κέντρο με .. διοικητικό χαρακτήρα. Για την υποστήριξη της 

δυναμικότητας και τη διασφάλιση ενός συνεκτικού δικτύου υποδομών 

επιδιώκει τη .. των πολεοδομικών κέντρων και η αποθάρρυνση της περαιτέρω 

γραμμικής ανάπτυξης. Και εδώ ομολογεί παρακάτω, η χωροθέτηση 
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ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων στην άμεση περιφέρεια τους τον 

αποδυναμώνει.  

 Αλλα που θέλουν προσοχή. Τέλος πάντων εδώ μιλάει για έναν Ωρωπο-

κεντρικό, μια Ωρωπο-κεντρική διαδημοτική κεντρική φιλοσοφία. Και εδώ και 

αυτό θέλει προσοχή να προσέξουμε δηλαδή. Παρακάτω, άλλα θέματα που 

πρέπει να προσέξουμε είναι η κυκλοφοριακή αναδιοργάνωση σε επίπεδο 

γειτονιάς και Δήμου, αυτή είναι η σελ.22, ίσως να εκμεταλλευτούμε δηλαδή 

κυκλοφοριακές .., δηλαδή πως το λένε, συγκοινωνιακές μελέτες, αυτό που 

λέγαμε και στην Ποιότητα Ζωής. Υπάρχει άλλη μια παράγραφος που λέει, 

υποδοχείς ανάπτυξης που θέλει ιδιαίτερη προσοχή, υποδοχείς ανάπτυξης 

αποτελούν οι ήδη θεσμοθετημένες περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων, 

καθώς και νέες που χωροθετούνται στην πύλη εισόδου της Αττικής, κοντά στο 

εθνικό δίκτυο και σιδηροδρομικό δίκτυο και ότι η πολεοδομική οργάνωση 

αποτελεί άμεσα προτεραιότητα. Ισως δηλαδή μας δώσουν ένα πλεονέκτημα 

όσον αφορά το χρόνο του Γ.Π.Σ., που απασχολεί τον Αυλώνα. Ισως. Και το 

"νέες" θέλει πολύ προσοχή. Οι νέες .. Ενα άλλο που θέλει προσοχή είναι η 

ενίσχυση της μητροπολοτικής .. όπως το αναφέρει, ο δραστικός περιορισμός 

της Εκτός Σχεδίου δόμησης μέσω της σταδιακής κατάργησης. Την ονομάζει 

σταδιακή για να αποφύγει αντιδράσεις. Για την ολική κατάργηση. Ισως είναι 

ένας όρος τον οποίο σιγά σιγά πρέπει να τον συνηθίζουμε, μέχρι να γίνει 

καθεστώς.   Τώρα σαν προτάσεις είναι κατ' αρχήν η πρόταση συζήτησης με 

την τοπική κοινωνία που εντάξει αυτό είναι, το συζητήσαμε, όλοι το 

αποφασίσαμε. Τώρα εδώ που θέλει προσοχή είναι τη τύχη του Αυλώνα στο 

ρόλο που το αναθέτει το Ρυθμιστικό. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για την κατ' 

αρχήν αποφυγή .. του Αυλώνα. Αυτό το πράγμα το έχει πάθει ήδη τα 

Οινόφυτα, το έχουνε πάθει ήδη τα Οινόφυτα. Είναι περιοχή του ανάθεμα και 

κάτι ανάλογο φοβόμαστε όλοι ότι θα γίνει και εκεί.  
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(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΕΚΚΑΣ: Δηλαδή θέλει τρόπους να διαχειριστούνε τυχόν τάσεις απαξίωσης και 

υποβάθμισης. Εντομεταξύ αυτά τα παραδείγματα τα έχουμε ζήσει εμείς, τα 

έχουμε δει δίπλα, τα έχουμε δει. Στα Οινόφυτα έχει γίνει αυτό και είμαστε ένα 

βήμα πριν τα Οινόφυτα και εμείς. Εντομεταξύ σαν ιστορικό να σας .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάντως από το βιομηχανικό νέφος δεν έχετε παράπονο. 

ΛΕΚΚΑΣ: Εχουμε ένα ρεύμα που μας σώνει. Ερχονται όμως όλα. Γενικά να σας 

περιγράψω, .. στον Αυλώνα έχουμε το Παρνηθαϊκό από πάνω που μας 

περιορίζει και από κάτω είναι η εμπορική ζώνη η οποία φτάνει μέχρι το Σχέδιο 

Πόλης που είναι του 49. Δηλαδή, εμείς είμαστε εγκλωβισμένοι και αυτό εξηγεί 

κιόλας και τη μη ανάπτυξη του Αυλώνα όλα αυτά τα χρόνια. Γενικά είμαστε 

εγκλωβισμένοι και μέσα είμαστε και βραχυκυκλωμένοι και δεν έχει γίνει 

αναθεώρηση του Σχεδίου. Τώρα υποτίθεται ότι ποντάρουν κιόλας στη σταθερή 

τροχιά, τα αναφέρει  συνέχεια, σταθερή τροχιά, οδικά δίκτυα, τα αναφερουν 

συνέχεια εκεί στο Ρυθμιστικό. Ταυτόχρονα έχουνε κάνει κάτι καταπληκτικό .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΕΚΚΑΣ: Ναι, μπράβο, συγνώμη, ναι, ναι. Αλλά έχουνε κάνει κάτι 

καταπλητικό, παρακάμπτουν την βιομηχανική ζώνη των Οινοφύτων και του 

Αυλώνα φτιάχνοντας σιδηρόδρομο από Ελευσίνα για Θήβα κατευθείαν, που 

σημαίνει ότι αυτή η ζώνη μένει χωρίς λιμάνι. Λιμάνι. Είναι επιχειρήσεις οι οποίες 

δεν έχουνε λιμάνι να έρθουνε να φορτώσουνε τα καράβια.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΕΚΚΑΣ: Ναι. Στην ουσία εκεί υπάρχει ένας δρόμος ο οποίος έχει γίνει μελέτη, 

είναι, έχουν υπολογίσει ένα κόστος γύρω στα 10 εκατ.  και δεν υπάρχουν 

λεφτά, γιατί μίλαγα με έναν άνθρωπο των Οινοφύτων εκεί, έναν Σύμβουλο των 

Οινοφύτων και μου τα έλεγε. Στην ουσία αν μπορούμε και εμείς να 
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επιδιώξουμε το δρόμο εθνικής οδού Ελευσίνας, μέσα από τα Σκούρτα. Ναι. 

Μιλάει επίσης για έναν υπο ίδρυση φορέα διαχείρισης προστατευμένων 

περιοχών, Παρνηθαϊκό και υγροβιότοποι. Εκεί να επιδιώξουμε, ο Δήμος να 

εκπροσωπείται, να έχει μέλη. Είναι στη σελ. 45. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε κ.Λέκκα. 

ΛΕΚΚΑΣ: Εδώ καλούνται .. οικολογικού αποτυπώματος. Εντάξει, δεν έχω 

καταλάβει τι είναι αυτό. Επίσης να ενημερώσουμε το εθνικό σύστημα 

προστατευμένων περιοχών στο οποίο αναφέρεται το Αμφιάρειο Ωρωπού, αλλά 

να ενημερώσω ότι υπάρχουν και άλλα αξιόλογα μέρη στο Δήμο μας. Και 

αναφέρω εδώ χαρακτηριστικά ένα αφιέρωμα που έχει κάνει η 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, το "Ε" της ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ και αναφέρει στα 10 καλύτερα 

μέρη της Αττικής την Ιπποκράτειο, τη λίμνη της Ιπποκράτειου και την 

Αγ.Μαρίνα στον Αυλώνα. Για την υπόθεση νοσοκομείου αναφερει στο 4.5.6, 

αναδιάρθρωση των υπηρεσιών υγείας σε ορθολογικότερη κατανομή για 

κάλυψη αναγκών και στη Βόρεια Αττική και μιλάει για χωροθέτηση ιδιωτικών 

θεραπευτηρίων.  

 Για την ώρα αυτά. Θα συζητήσουμε με την τοπική κοινωνία και θα 

έρθουμε με τις προτάσεις μας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Από τους συμπολίτες ο κ.Δημητρίου. Αλλος θέλει να 

τοποθετηθεί;  

 Εχετε το λόγο κ.Δημητρίου. 

.......: Κύριε Πρόεδρε, πριν πάρει το λόγο ο κ.Δημητρίου να καταθέσω στο 

Προεδρείο, εχω φέρει ένα κουτί με γλυκά από τους συνέδριο της .. για τους 

συναδέλφους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να τα μοιράσουμε σε όλους τους συναδέλφους.   
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Λοιπόν κύριοι, με συγχωρείτε που θα σας κουράσω για λίγο 

ακόμη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι, δε μας κουράζετε κ.Δημητρίου. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Αλλά θα τα ακούσετε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλουμε, μισό λεπτό, θέλουμε προτάσεις αυτήν τη στιγμή, όχι .. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Σας παρακαλώ, αφήστε με να μιλήσω. Περίμενα 5 ώρες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, μα λέτε να τα ακούσουμε. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Οχι, δε θα πω προτάσεις. Θα πω αυτά που πρέπει να πω σαν 

τοπικός φορέας. Λοιπόν, δεν είναι ώρα για ήρεμες κουβέντες. Είναι ώρα για 

αγώνα. Είναι για ώρα για σωστή πληροφόρηση, είναι ώρα για ένταση. Φτάσαμε 

στο παρά ένα. Αργήσαμε πάρα πολύ. Αντιμετωπίσαμε .. 3 ειδικούς να λένε στο 

Σώμα ωραία ακαταλαβίστικα πράγματα και εν ολίγοις μπλέξανε, για το λόγο για 

τον οποίο φώναξα, μπλέξανε την περίληψη με την κριτική. Αυτό είναι το 

χειρότερο που μπορεί να γίνει σε μια εισήγηση. Παραπλανώ. Αυτό που 

γινότανε λεγότανε παραπλάνηση κύριοι. Είναι το χειρότερο. Η βορειοανατολική 

Αττική και ο Δήμος Ωρωπού με πρωτίστως τους Δήμους που έχουν 

αγροτεμάχια, καταστρέφονται, καίγονται, καίγονται οικογένειες, καίγονται 

σπίτια, καίγονται οικονομίες. Δεν είναι απλά τα πράγματα να κάνουμε 

κουβέντες στον αέρα με εισηγήσεις ακαταλαβίστικες για τον κόσμο, για να 

προχωρήσουμε παρακάτω. Μας γυρνάνε και λένε, επί λέξη, αυτό... να πούνε, 

γεωργική γη η Βόρεια Αττική. Γεωργική γη, όπως είπανε και οι υπόλοιποι ίσον 

δημευμένη γη. Δεν μπορείς να κάνεις γεωργία στη Βόρεια Αττική. Αυτό έπρεπε 

να το είχανε πει οι ειδικοί και πολύ καλά είπε, ποιον ρώτησε, θα έπρεπε να 

είχανε πάει ειδικοί και να λέγανε ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη μπαρούφα να 

κάνουμε γεωργία στον Κάλαμο, στο Καπανδρίτι, στον Αυλώνα ή και στον 
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Ωρωπό. Αν όχι σήμερα, τουλάχιστον σε 10 χρόνια οπωσδήποτε θα είναι 

απαγορευμένο.  

 Οι λόγοι; Σας λέω. Πως έπρεπε να αντιμετωπιστεί από την πρώτη στιγμή 

το θέμα. Τώρα έπρεπε να είχαμε πάρει τα όπλα αυτην την ώρα 11:30 η ώρα τη 

νύχτα και όχι να πηγαίναμε για ύπνο. Πως είναι δυνατόν να καλλιεργούμε οι 

κύριοι επιστήμονες που μας λέγανε εκεί πέρα, επιστήμονας είμαι και εγώ, οι 

κύριοι που ήρθαν οικειοθελώς εδώ και βιαζόντουσαν να φύγουνε, πως είναι 

δυνατόν να καλλιεργήσουμε  δύο δύο στρέμματα, ένα ένα στρέμμα, τρία τρία 

στρέμματα στον Κάλαμο, στο Καπανδρίτι και στα Κιούρκα; Δεν πρόκειται να 

καλλιεργηθουν. Πως είναι δυνατόν να ραντίσουμε ανάμεσα στα σπίτια; ∞ θα 

λέμε στους γεωργούς, μην ραντίζετε εσείς; Αρα δε θα καλλιεργηθούν. Πως 

είναι δυνατόν να ποτίσουμε, να εντατικοποιήσουμε το πότισμα για να μας έρθει 

η μόλυνση όπως έρχεται. Εχουμε τις μελέτες, άσχετα ότι δεν τις διαφημίζουμε. 

Τις μελετες τις έχουμε. Η μόλυνση έρχεται. Αρα είναι εγκληματίας ρυπαντής 

όποιος λέει ότι θα ασχοληθούμε με τη γεωργία στην περιοχή μας. Τουναντίον, 

πρέπει εδώ και τώρα η χρήσεις γύρω από τον Ασωπό να πάρουνε βιοτεχνική, 

εμπορική, όλες τις άλλες χρήσεις προκειμένου  να σταματήσει η καλλιέργεια. 

Δε θα τους αναγκάσουμε τους αγρότες να τους κόψουμε το ψωμί, αλλά θα 

μπορέσουν να πουλήσουνε να πάνε στη Βοιωτία ή καπου αλλού να 

αγοράσουνε να καλλιεργήσουνε.  

..: Βοιωτία το χρώμιο είναι χειρότερο από εδώ. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Υπάρχουν περιοχές, στην Κωπαϊδα πάνω και παντού αλλού, 

που οι γεωργοί μπορούν να καλλιεργήσουνε. Επρεπε να μας πουν οι κύριοι ότι 

το μεγαλύτερο λάθος που έγινε και είναι η καταστροφή της οικονομικής, γιατί 

πάμε στα οικονομικά της Ελλάδος, ήταν το ότι έγινε ο Ελευθέριος Βενιζέλος 

εκεί και δεν έγινε εδώ περα. Επρεπε να μας έλεγαν αυτοί οι κύριοι εδώ ότι 

πάρτε τα όπλα, λένε .. Με συγχωρείτε. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να διαγραφεί από τα πρακτικά η φράση.     

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Εχουμε όλες τις υποδομές. Εχουμε εθνική οδό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να μη γραφεί. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Εχουμε εθνική οδό, έχουμε σιδηρόδρομο, έχουμε γραμμές 

ρεύματος, έχουμε νερό. Τα έχουμε όλα για οικονομική ανάπτυξη του τόπου. 

Οχι για δήμευση και αγροτικη γη. Αλλά να σας πω τι συμβαίνει, με βάση τη 

γνώση μου από μεγάλες εγκαταστάσεις και μεγάλα έργα, όπως είναι του 

Κωνσταντακόπουλου κάτω στην Πελοπόνησο; Οταν θα έρχεται κύριοι 

μεθαύριο ένας επενδυτής και θα βρίσκει έρημη γη, θα μπορεί να κάνει 

ρυμοτομία και μάλιστα θα μπορεί να απαλλοτριώνει στην τιμή μονάδος τις 

διπλανές εκτάσεις. Δεν θα έχεις το δικαίωμα εσύ να πεις, δε στο πουλάω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε, ολοκληρώστε κ.Δημητρίου. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Λέμε .. Εν ολίγοις τι μας λέει το Σχέδιο. Θέλουμε προστασία 

του περιβάλλοντος αλλά αποδεικνύουμε ότι η προστασία του περιβάλλοντος 

δεν μπορεί να υπάρχει με γεωργική καλλιέργεια στην περιοχή μας και 

προστασία του τοπίου. Αλήθεια ποιου τοπίου; Το έχουμε γεμίσει 

φωτοβολταϊκά. Μη μου πείτε ότι δεν καταστρέφεται το τοπίο όταν βλέπεις 

παντού φωτοβολταϊκά πλέον. Ποιο τοπίο; Εχουνε γεμίσει με διάσπαρτες 

κατασκευές και στο κάτω κάτω τι μας πειράζει η αγροικία στα 4 στρ.; Εγώ 

ειλικρινά ρωτάω, που το άσχημο στο Καπανδρίτι και στις Αφίδνες; Που το 

άσχημο στη Μαλακάσα, στο Μήλεσι, που τα άσχημα τα είδατε εσείς; Εγώ δεν 

είδα κανένα άσχημο και ούτε δέχομαι να μου λένε πως είναι άσχημο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχουνε συμφωνήσει όλοι οι συνάδελφοι σ' αυτό. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Προστασία του δάσους. Στα δασικά δεν υπάρχουνε αυθαίρετα. 

Στον Αυλώνα τουλάχιστον που ξέρω απ' έξω δεν υπαρχει ούτε ένα αυθαίρετο. 

Είναι ψεύτης αυτός που λέει ότι χτίζουνε στα δάση. Είναι ψεύτης αυτός που 
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λέει πως καίμε τα δάση, είναι ψεύτης αυτός που λέει, πως δεν προστατεύουμε 

τα δάση. Εμείς τα φυλάμε. Αυτοί τα καίνε με τη ΔΕΗ τους και με όλους τους 

άλλους Οργανισμούς τους, με την ανεπάρκεια τους σαν κρατος και σαν 

Οργανισμοί και σαν φορείς. Εμείς πρέπει να προστατεύουμε το περιβάλλον της 

περιοχής μας. Τι θέλουν να κάνουνε. Θέλουνε να μας εγκλωβίσουνε και να 

παραχωρήσουμε και την αγροτικη έκταση. Μας πήρανε όλο το κομμάτι πάνω 

από τις γραμμές και θέλουνε να μας πάρουνε τα υπόλοιπα. Δεν είναι απλά τα 

πράγματα. Περιμένω από σας ένα πιο αγωνιστικό μέτωπο, ενωμένο δυνατό. 

Δεν μπορούμε να το κουβεντιάζουμε απλώς. Φυσικά και θα μας το περάσουνε 

να μας .. Είναι ευκαιρία που είναι ο "Καλλικρατικός" Δήμος να βγούμε σε 

ανταρσία. Να βγούμε όμως με επιχειρήματα, να φέρετε επιστήμονες που θα 

σας τα πούνε αυτά και όχι να λένε κουβέντες για να περιπλέκουνε την 

κατάσταση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώσατε κ.Δημητρίου; 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Εχω πολλά, δε θέλω να σας κουράσω άλλο, είναι 11:30 η ώρα, 

12:00 η ώρα. Πιστεύω ότι έστω και την έσχατη στιγμή θα αλλάξετε πορεία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δημητρίου.  

 Κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δύο λόγια. Ευχαριστώ πολύ για την τοποθέτηση σας, για τον 

προβληματισμό, για την αγωνία που δείξαμε όλοι μας. Θέλω να ξέρετε ότι είναι 

ένα θέμα όπως είπα χαλαρό όσον αφορά την αντιπολίτευση, όσον αφορά τις 

διαφωνίες μας. Δεν έχουμε καμία διαφωνία. Γενικότερα ο ένας συμπλήρωνε 

τον άλλον. Η τάση κάποιος να υπερβάλλει ή να έρθει σε αντιπαράθεση την 

ξεχνάμε και θέλουμε όλοι μαζί να συνθέσουμε μια πρόταση ολοκληρωμένη 

τοπικο-αυτοδιοικητική και επιστημονική για να μπορέσουμε να πείσουμε 

παραπάνω με στοιχεία, με αποδείξεις και με πίεση όπως λέει ο φίλος μου ο 
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Δημητρίου, για να περάσουμε γραμμές. Είμαι ανοιχτός σε οποιαδήποτε 

διαδικασία μέχρι τις 20 του μηνός, να καταφερουμε να φτιάξουμε αυτο το 

ζητούμενο για το Δήμο Ωρωπού σαν Δημοτικό Συμβούλιο που εκπροσωπούμε 

απ' όλο το Δήμο μας από γωνία σε γωνία, για να μπορέσουμε να καταλήξουμε 

στην κατάλληλη εισήγηση προς τους κυρίους αυτούς, οι οποίοι καθορίζουν τις 

τύχες μας, οι οποιοι επαναλαμβάνω και γίνομαι κουραστικός έχουν αποτύχει 30 

χρόνια και πρέπει να παραιτηθούν. Πρέπει να φύγουν από εκεί. Δεν μπορεί οι 

ίδιοι άνθρωποι να ξαναέρχονται σαν σωτήρες μας. Οι ίδιοι είναι αυτοί που 

έχουνε κάτω στον Οργανισμό Αθήνας. Να μην τα ξαναλέω. Είμαι απέναντι τους 

σαν άνθρωπος πρώτα και μετά σαν δημότης. Εχουνε καταστρέψει το 

περιβάλλον και την περιοχή μας αυτες οι διαδικασίες που έχουν ακολουθήσει. 

 Επομένως, τώρα σαν Δημοτικό Συμβούλιο δέχομαι οποιαδήποτε 

επιτροπη να μπει μπροστά. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, τα Τοπικά Συμβούλια 

αύριο θα πάρουνε εντολή από μένα να συνεδριάσουν, να κάνουνε τις 

προτάσεις τους. Τρίτον, η επιτροπή αυτή που θα γίνει να έρθει σε επαφή με 

τους Συλλόγους, με τις δικές τις πρωτοβουλίες, τι θα έρθει, με διαβουλεύσεις, 

με ό,τι θέλει και να φέρει και την πρόταση της στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής 

του Δήμου, να συνεδριάσει και η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής με την πρόταση της 

επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου και να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο 

πλέον να ψηφίσουμε το οριστικό κείμενο της εισήγησης μας. Αν έχετε κάπου 

να με διορθώσετε σ' αυτήν τη διαδικασία, να μου το πείτε.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Μέσες άκρες είναι η πρόταση που έκανα εγώ .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κανονικά μέχρι 20 του μηνός είναι. 19 του μηνός θα κάνουμε.. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Δήμαρχε, έχω κάνει μια συγκεκριμένη πρόταση την οποία 

μπορούμε να συμπληρώσουμε αν θες. Να την επαναλάβω. Η πρόταση η δικιά 
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μου ήτανε, στην επιτροπή που θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των Συλλόγων 

από την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ένας, όχι κάθε Συλλογος μεμονωμένα, εκπροσωπούνται 

οι άνθρωποι .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, όχι, η επιτροπή θα είναι Δημοτικό Συμβούλιο και θα επιλεξει 

να πάρει μαζί της όποιον θέλει από τους φορείς να συζητήσει.. 

ΑΡΜΥΡΙΩΡΗΣ: Θα πρέπει να γίνει ενημέρωση στο .. Επιτροπή Διαβούλευσης 

είναι αυτή. Ακουσε την ολοκληρωμένα. Οχι εμείς. Τις προτάσεις της επιτροπής 

θα τις επεξεργαστούν οι αρχηγοί, θα τις φέρουν στην Ποιότητα Ζωής και στο 

Δημοτικό Συμβούλιο και όσοι συμφωνήσουμε σ' αυτήν την πρόταση να 

συνδράμουμε όλοι τη Δημοτική Αρχή και σένα και όλοι μαζί να μπορέσουμε να 

περάσουμε σ' αυτά που θα συμφωνήσουμε. Απλά. Εάν δε θέλεις αυτή την 

επιτροπή με όλο τον κόσμο, οι 7 αρχηγοί. Τι να σου πω άλλο;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οι εκπρόσωποι των παρατάξεων .. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Οι εκπρόσωποι των παρατάξεων είναι οι αρχηγοί. Εάν 

ορίσουνε αντιπρόσωποι, καλώς τον ορίζουν.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνεδρίασε; Το είδε καθόλου το 

θέμα; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είπαμε να γίνει μια διαβούλευση, θα μπει στο διαδίκτυο, θα 

ζητήσουμε και από τους πολίτες μέσω διαδικτύου να κάνουνε τις προτάσεις 

τους και τους επιστήμονες και τους φορείς και να καταλήξουμε σ' αυτήν την 

απόφαση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη φεύγετε κύριοι συνάδελφοι. Οι αρχηγοί των παρατάξεων, ο 

κ.Λίτσας, έχει να κάνει μια πρόταση επιπλέον. 

 Ορίστε κ.Λίτσα. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Θα ξαναπω ότι εγώ το διάβασα και έχω να σας πω το εξής: θέλει 

τεχνοκράτες, αυτό που λέτε είναι ευχολόγιο. Τα Τοπικά Συμβούλια τα έχετε 

υποβαθμίσει τόσο πολύ .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τωρα, ας αφήσουμε τις κρίσεις κ.Λίτσα .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Με συγχωρείτε, πολιτικό είναι το ζήτημα, δεν είναι .. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Οι επιστήμονες θέλουν αμοιβή. Να ορίσει ο Δήμος 

τεχνοκράτες. Ποιος θα τους πληρώσει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αρμυριώτη, μισό λεπτό. Να ακούσουμε ολοκληρημένη τη 

σκέψη του κ.Λίτσα. Κυρία Στεργίου, κα Στεργίου, σας παρακαλώ. 

 Διακόψαμε τον κ.Λίτσα. Ορίστε κ.Λίτσα. Καθίστε κύριοι συνάδελφοι. 

ΛΙΤΣΑΣ: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής, ότι τα Τοπικά Συμβούλια είναι 

ανήμπορα να σηκώσουν τέτοιο βάρος. Θέλουνε βοήθεια. Η βοήθεια είναι 

συγκεκριμένη. Πρωτον, να πάνε πίσω να βρουν τι μελέτες υπάρχουνε μέσα 

στην πρώην Κοινότητα ή στον πρώην Δήμο. Δεύτερον, θέλουνε τεχνοκράτη, 

θέλουνε μηχανικό ο οποίος θα τους βοηθήσει να διαβάσουν. Τρίτον, ο 

κ.Βασιλάκος είπε το εξής, ότι τον Κάλαμο τον αναφέρει. Εγώ έχω άλλη άποψη. 

Αναφέρει και τον παραναφερει .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρκετές φορές. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ακούστε. Οχι σαν λέξη κ.Βασιλάκο. Το τοπογραφικό, όλο αυτό εδώ 

πέρα τα δύο πακέτα που σας έδειξα έχουνε και χαρτες. Μέσα στους χάρτες 

έχουνε περασμένα κάποια χρώματα. Εμένα δε μου βγάζει από το μυαλό γιατί 

έχω την εμπειρία .. Αν δε σε ενδιαφέρει κ.Βασιλάκο, να μη συζητήσω. Αμα σε 

ενδιαφέρει .. Αν είναι δασικά και είναι Α1, αν σας το έχει ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πέππα, μη διακόπτετε. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Κουράστηκα, κουράστηκα. Εντάξει, δεν πειράζει. Αν θέλετε να 

ακούσετε λίγο, θα τα περάσει θα τα βγάλει σαν δασικά, θα είναι υπόβαθρα 

στον Οργανισμό αυτά, μένουν οι Ζ.Ο.Ε., υπάρχουν, δεν φύγανε ποτέ από το 

μυαλό τους, η νοοτροπία τους είναι σταθερή και όταν θα ξυπνήσετε και θα 

πάτε να δείτε και θα πείτε, αυτή είναι η περιουσία μου, θα δείτε ότι είναι 

ακυρωμένη η περιουσία. Η κα Μουτζαλιά το πέρασε χαλαρά. Η πραγματικότητα 

είναι ..  

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Τελείως χαλαρά. Αυτό είπα προηγουμένως που δεν το 

κατάλαβες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτετε κ.Βασιλάκο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι. Λοιπόν, εγώ λέω το εξή λοιπόν, επειδή .. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Τελείως χαλαρά. Οταν λέω ότι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βασιλακο, ας ολοκληρώσει ο κ.Λίτσας. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εγώ λέω το εξής: η κα Μουτζαλιά είναι ένας επαγγελματίας, 

πληρώνεται από το Δήμο μας. Μπορεί να είναι και ο άνθρωπος που μπορεί να 

συμμετέχει ενεργά και να ακούει τις προτάσεις και να παίρνει και κατευθύνσεις. 

Εμείς έχουμε μια πολιτικη άποψη. Για συγκεκριμένα πράγματα έχουμε και 

τεχνοκρατική άποψη, γιατί έχω ασχοληθεί 15 χρόνια τώρα. Αλλά επί της ουσίας 

οι τεχνοκράτες είναι αυτοί που μπορούν να δώσουνε τη λύση, να απαντήσουν 

απέναντι στους τεχνοκράτες που κάναν το άλλο. Δηλαδή, δεν μπορούμε να 

πάμε με ευχολόγια. Πρέπει να πάμε με συγκεκριμένες προτάσεις που να είναι 

τεχνοκρατικά στημένες.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Εντάξει, να δω την επιτροπή πως θα στηθεί, ποιοι θα είναι αυτοί και 

τι εξουσιοδότηση θα έχει. Να φωνάξετε την κα Μουτζαλιά αύριο το πρωί να 

συνεδριάσουμε στις 10:00 η ώρα στο Δήμο και να πούμε, ξεκινάμε, τι είχε ο 
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Ωρωπός, έχει αυτά τα Σχέδια σε εξέλιξη, συγκεκριμένα πράγματα. Τι ζώνες 

ήτανε αυτές στον Ωρωπό, τι προβλέπεται εδώ, αυτό. Που είναι η διαφορά μας; 

Εκεί, εκεί, εκεί. Πιέζουμε τον Οργανισμό της Αθήνας να το κάνει έτσι. Στον 

Αυλώνα.. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Δήμαρχε, βιάζεστε τόσο πολύ και νομίζω ότι χάνουμε την 

ουσία. Θελει δουλειά, θέλει ώρα. Δε βιάζεστε, αλλά η πρόταση ξέρετε ποια 

είναι; Δηλαδή, πως; Αντε η επιτροπή έγινε. Εδώ έχουμε 20 μέρες. Αμα βγάλετε 

και τα Σαββατοκύριακα μείνανε 10. Ωραία και λέμε το εξής, πρέπει η επιτροπή 

να συστηθεί και να μπει να δουλέψει πραγματικά.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αμα είσαι στην επιτροπή δε θα τα πεις αυτά να γίνουνε; Να 

φωνάξεις την Μουτζαλιά αύριο το πρωί; Θα την έχεις από μενα και ό,τι μου 

ζητήσεις εσύ και η επιτροπή. Δηλαδή, να καλέσω τους τεχνοκράτες .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Να το δω πως .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ε, δε θα το κάνετε;  

ΛΙΤΣΑΣ: Εντάξει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό λέω. Αλίμονο. Ποιος από την επιτροπή δε θα ακούσει αυτά 

τα σωστά που λες να φωνάξεις ανθρώπους που ξέρουνε; Να μιλήσετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα κ.Δήμαρχε .. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Εγώ έκανα συγκεκριμένη πρόταση .. Δήμαρχε .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η κάθε παράταξη το άτομο και να ξεκινήσει από αύριο τη 

δουλειά. Να καταλήξουμε κάπου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα οριστεί τώρα ή να το αφήσουμε αυτό; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τώρα. Να σας πω κάτι όμως κ.Λίτσα εκεί; Ελεγε ο Κωνσταντίνος 

ο Καραμανλής, ο παππούς, ότι τους Ακαδημαϊκούς και τους τεχνοκράτες τους 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 3η 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 
 

  135 

είχε για πρωϊνό, τους είχε απλώς να του λένε και τελικά αποφάσιζε αυτός και 

συνήθως αποφάσιζε διαφορετικό πράγμα. Αλλο πολιτικός, άλλο τεχνοκράτης. Ο 

πολιτικός έχει όραμα, στόχο και προσπαθεί να το υλοποιήσει μέσω των 

τεχνοκρατών. Αυτή είναι η αποψη μου και όπως ήταν και η εισήγηση μου, αν 

κατάλαβες, ήτανε περισσότερο πολιτική τοποθέτηση, παρά τεχνοκρατική. Δεν 

μπορώ να τοποθετηθώ τεχνοκρατικά για Α1 με το .. ή πως το λένε οι 

τεχνοκράτες. Δεν μπορώ να τους φτάσω σε καμία περίπτωση. Αρα θα 

τοποθετηθώ πολιτικά. Τώρα, να ακούστε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οσον αφορά την επιτροπή λοιπόν. Περιμένουμε .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Από μας ο κ.Ηλιάσκος. Πιστεύω θα είναι. Τον προτείνω και εγώ 

να είναι. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Εγώ εμμένω στην πρόταση μου η οποία δεν είναι οι αρχηγοί. 

Δεν μπορείτε να αγνοήσετε τους φορείς της περιοχής. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορεί να το κάνει η επιτροπή αυτό κ.Αρμυριώτη. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να το κάνει η επιτροπή να καλέσει τους φορείς. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Να το συζητήσουμε ότι η επιτροπή θα καλέσει τους φορείς 

του Εμπορικού Συλλόγου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τους φορείς, τους ειδικούς, εννοείται.  

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα καλέσει το Τοπικό του Καλάμου. Θα κάνει μια 

συγκεντρωσούλα να πάρει απόφαση. Θα καλέσει το Τοπικό του Καλάμου 

κάποιους τεχνοκράτες άμα θέλει να το βοηθήσει. 

ΠΕΠΠΑΣ: Και εγώ εμμένω να έρθουν οι πολιτευτές. 
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ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Δε μιλάω για επιστημονικούς συνεργατες μόνο. Μιλάω και για 

φορείς του τόπου. Θα αγνοήσετε τους εκπροσώπους των Γεωργικών 

Συναιτερισμών; Του Εμπορικού Συλλόγου; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ακούσουμε τον κ.Ηλιάσκο. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Το Δασαρχείο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει κ.Αρμυριώτη. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Θα πρέπει να το βάλετε μέσα. Να συνεργαστείτε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αρμυριώτη, μισό λεπτό.  

 Κύριε Ηλιάσκο, έχετε το λόγο.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ηθελα να πάρω το λόγο από νωρίς, μετα τις τοποθετήσεις των 

περισσοτέρων για να πω ένα πράγμα. Αυτό το πράγμα που παμε να στήσουμε 

τώρα, αυτή η επιτροπή φίλε Γιώργο η οποία θα έχει φορείς, θα έχει μέσα όλους 

αυτούς τους εμπλεκόμενους εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δε θα φτάσει 

πουθενά. Και θα πω, θα σας παρακαλέσω άμα θέλετε να μ' ακούσετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Και θα πω από την εμπειρία μου ότι τα τελευταία 30 χρόνια φίλε 

Γιώργο στην περιοχή δεν μπήκε ούτε μια περιοχή στο Σχέδιο, εκτός από τον 

Αγ.Κωνσταντίνο, σε όλη τη Βόρειο-Ανατολική Αττική. Αυτό λοιπόν .. Γι' αυτό 

λοιπόν, γι' αυτό λοιπον φταίνε κάποιοι και για μένα προσωπικά φταίνε οι 

Τοπικές Αυτοδιοικήσεις της περιοχής. Γιατί. Γιατί πάντα αντιμετωπίζανε αυτό 

που είπε ο Μίμης, το πολιτικό κόστος. Γιατί πάντα θα υπήρχε ένας 

Βελτανιώτης, ένας Ηλιάσκος που θα έλεγε, όχι αυτό και εγώ θέλω εκείνο. Γιατί 

πάντα θα υπήρχε ένας Πρόεδρος που θα άκουγε όλους τους ψηφοφόρους και 

δε θα είχε ποτέ πολιτικό όραμα και δεν είχε πολιτικό όραμα. Δεν είναι τυχαίο 

λοιπόν ότι στην Βορειο-Ανατολική Αττική δεν αγγίχτηκαν οι Ζ.Ο.Ε. και δε 
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θεσμοθετήθηκαν. Γιατί φυσικά υπήρχαν αντιδράσεις και οι αντιδράσεις αυτές 

είχαν διαφορετικές κατευθύνσεις, διαφορετικό στόχο, διαφορετικούς στόχους. 

Η περιοχή ποτέ δεν απέκτησε έναν χαρακτήρα, γιατί δεν τον είχε ποτέ, γιατί 

κανείς δεν ήθελε να τον βάλει.  

 Εγώ δε λέω ότι αυτός ο χαρακτήρας που βάζει ο Οργανισμός είναι 

σωστός και φυσικά δεν είναι, γιατί σχεδιάζουνε τώρα με όλα αυτά που γίνανε 

τόσα χρόνια, κάπου αλλού. Αυτό όμως σήμερα που παμε εμείς να κάνουμε δε 

θα καταλήξει πουθενά. Αν δηλαδη φτιάξουμε επιτροπές, επιτροπή, η οποία θα 

έχει μέσα φορείς, θα έχει μέσα, φυσικά θα είναι εκπρόσωποι των συνδυασμών, 

των παρατάξεων, δεν μπορεί να μην είναι, έτσι; Αλλά αν θα καλέσουμε φορείς 

και αν θα ξεκινήσουμε να ενημερώνουμε τον κόσμο γωνία γωνία, γειτονιά, 

γειτονιά, δεν υπαρχει περίπτωση να καταλήξουμε πουθενά. Η χωροταξία ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα δεν μπορούμε και χρονικά να γίνει αυτό. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Δεν είναι μόνο αυτό Πρόεδρε. Η χωροταξία έλεγε κάποτε ο 

Τρίτσης είναι κατ' εξοχήν πολιτική επιστήμη και είναι πολιτική επιστήμη, γιατί 

αυτό που είπε και η Αννα συμφωνώ και εγώ, εμείς πρέπει να δείξουμε τον 

χαρακτήρα της περιοχής μας. Εμείς πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε για τα 

επόμενα 10, 20 χρόνια και δεν το έχουμε κάνει ποτέ Γιώργο. Το μόνο, το μόνο 

που κάναμε τόσα χρόνια.. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Κάνεις λάθος, το έχουμε κάνει στο Μαρκόπουλο. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ασε με Γιώργο να τελειώσω. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Το έχουμε κανει στο Μαρκόπουλο. Αν δεν το κάνατε εσείς 

στον Ωρωπό είναι δικιά σας δουλειά. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Λοιπόν, είχατε και εσείς την τύχη να έχετε Ζ.Ο.Ε. του '85. Γι' 

αυτό το κάνατε. Αν δεν το είχατε δε θα το κάνατε. Κάποιος άλλος σας το έβαλε 

στο κεφάλι. Μα είχαμε Ζ.Ο.Ε. Μα δεν προχωρησε πουθενά. Αυτό δε σου λέω; 
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Η μόνη που προχώρησε ήταν του Αγ.Κωνσταντίνου. Εγώ σας το λέω ειλικρινά, 

μ' αυτά τα πράγματα που λέμε, δε θα καταλήξουμε ποτέ σε ομοφωνία, πάντα 

κάποιος θα είναι δυσαρεστημένος, πάντα κάποιος θα πει ότι αυτό το πράγμα 

δεν το προσέξανε ή αφήσανε να αδικηθεί ο Αυλώνας ή το Συκάμινο ή το 

Χαλκούτσι και πάντα θα υπαρχει μια .. η οποία δε θα φτάσει πουθενά. Για 

μένα, για μένα, οι κατευθύνσεις και οι προτάσεις σ' αυτό το Ρυθμιστικό πρέπει 

να είναι συγκεκριμένες σε 3, 4 πράγματα, 5, 10, αλλά δεν μπορεί να 

υλοποιήσουμε ή να καταφέρουμε να ικανοποιήσουμε τους πάντες και τα 

πάντα. Δε θα κάνουμε τίποτα και για μια ακόμα φορά θα περάσουν άλλα 15, 20 

χρόνια και δε θα πάμε πουθενά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστουμε κ.Ηλιάσκο. Και δεν υπάρχει θέμα τώρα κ.Λίτσα. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι καθόλου σοβαρό. Είπε μια εκτίμηση. Κύριε Λίτσα, δεν 

έχετε το λόγο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Οχι, να το πω. Πρέπει να καταλαβει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ. Μιλήσατε δύο φορές. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Δεν είπα εγώ αυτό φίλε ..  

ΛΙΤΣΑΣ: Τουλάχιστον δεν πήγαμε όπως τα Μεσόγεια στα 20 στρέμματα. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Αλλά και ούτε μπορεί να κτιστεί όλη η περιοχή. 

ΛΙΤΣΑΣ: Οταν θα μιλάτε, να ξέρετε σε ποιους θα μιλάτε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, δεν υπαρχει λόγος τώρα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Αντιδήμαρχε, στα Μεσόγεια πήγανε στα 20 στρέμματα. Εμείς 

τους πήγαμε πίσω. Κάναμε αγώνα και τους πήγαμε πίσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Να ξέρουμε τι λέμε. Εμείς καταφέραμε να μην πάμε στα 20 στρ. 

μέχρι σήμερα. Αυτό το καταφέραμε με αγώνα. Τους απειλήσαμε. Τους 

απειλήσαμε .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κάνετε λάθος. Στα Μεσόγεια είναι 20.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, δεν υπάρχει λόγος.  

ΛΙΤΣΑΣ: Κάνετε λάθος. Δεν είστε ενημερωμένος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, είπατε αυτό που είπατε και δε νομίζω ότι ανέφερε αυτό 

ο κ.Ηλιάσκος.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Γι' αυτό είναι παραγκούπολη στα Μεσόγεια Κώστα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ηλιάσκο, όχι διάλογο τώρα. Σας παρακαλω. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Τώρα τι είναι αυτά που λέμε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη. Ο κ.Δέδες από την παράταξη του κ.Λίτσα. 

Κύριε Αρμυριώτη θα μπείτε εκπρόσωπος από την παράταξη σας; Μάλιστα. 

Κύριε Κιούση. Ωραία. Η κα Στεργίου θα συμμετέχει. Ο κ.Χασιώτης δε 

συμμετέχε, απ' όσο δήλωσε. Εδώ τώρα, δεν ξέρω, θα δουμε. Μπορεί να στείλει 

εκπρόσωπο του. Αρα λοιπόν το Συμβούλιο αποφασίζει για τη συγκρότηση της 

συγκεκριμένης επιτροπής η οποία θα αναλάβει και το συντονισμό των 

διαδικασιών.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μια συμβουλή. Κύριε Λίτσα, μια συμβουλή. Η γνώμη μου για 

την επιτροπή είναι η εξής: να πάρει την πρωτοβουλία και την υπευθυνότητα να 

καταθέσει κάτι σωστό, να βγούμε στο διαδίκτυο αύριο και να ζητήσουμε τη 

γνώμη όλων των φορέων, Συλλόγων, Συναιτερισμών, μέσω διαδικτύου. Να 

πάρουμε αυτές τις πληροφορίες από όλους. Δεν μπορούμε να τρέξουμε σε 250 
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μέρη φορείς για να παρουμε τη γνώμη τους και δήθεν πολιτικά να τους 

ικανοποιήσουμε όλους. Να πάρουμε τη γνώμη τους μέσω των ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι λέω. Συμβουλή λέω, συμβουλή. Να μπείτε στο διαδίκτυο, 

αύριο το πρωί να το βάλουμε στο site του Δήμου, στα blog, ότι ζητάμε τη 

γνώμη των φορέων και των πολιτικών, αυτά να τα διαβάσει η επιτροπή, να 

επιλέξει να τα φιλτράρει μέσω επιστημόνων και να μας φέρει μια πρόταση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οπως και οι προτάσεις των παρατάξεων. Γραπτές βέβαια.  

 Κύριοι συναδελφοι, η συζήτηση ολοκληρώθηκε. Λύεται η αποψινή 

συνεδρίαση. Καληνύχτα σε όλους.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι αύριο βράδι. Θα βγει καινούργια πρόσκληση. Τα θέματα 

που ήταν στην πρόσκληση και δε συζητήθηκαν θα μπουν σε άλλη πρόσκληση. 

 

 --------------------------
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λύεται η συνεδρίαση. 

 -------------------------- 
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