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1 αιτείται την έγκριση του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας 
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27 Σχετικά με τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του Σικιαρίδειου 161 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ, ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΑΝΑΦΟΡΕΣ, κλπ (ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ) 
 

1 αιτείται την έγκριση του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας 
Περιβάλλοντος Αθήνας (ΟΡΣΑ) για την εγκατάσταση μονάδας αεριοποίησης βιομάζας 
ξύλου στο Πεντελικό όρος. 

 Κατάθεση αναφοράς της με ΑΔΑ ΒΕΑΑΩΞ3-6ΝΜ απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας 
«Σύμβουλος σε θέματα περιβαλλοντικών επιπτώσεων μονάδας αεριοποίησης 
υπολειμμάτων ξύλου στο Δ. Πεντέλης για το έτος 2013» και του Δελτίου Ημερήσιας 
Συντονιστική Συνάντησης Δημάρχου και Στελεχών Δ. Πεντέλης με σκοπό την έγκριση του 
Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας (ΟΡΣΑ) για 
την εγκατάσταση μονάδας αεριοποίησης βιομάζας ξύλου στο Πεντελικό όρος  

2 Αδικαιολόγητη κωλυσιεργία του ΚΕΣΥΠΟΘΑ στη λήψη απόφασης για την 
τροποποίηση λόγω άρσης απαλλοτρίωσης στο ΟΤ 111 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού 
σχεδίου του Δήμου Γαλατσίου 

 Αδικαιολόγητη κωλυσιεργία του ΚΕΣΥΠΟΘΑ στη λήψη απόφασης για την τροποποίηση 
λόγω άρσης απαλλοτρίωσης στο ΟΤ 111 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του 
Δήμου Γαλατσίου παρά την απόφαση της Δ/νσης Προστασίας Δασών και επίσπευση της 
διαδικασίας 

3 Εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στα αστικά κέντρα. 

 Πόσοι έλεγχοι έχουν διενεργηθεί από την ΕΕΑΕ για νόμιμα αδειοδοτημένες κεραίες, αν 
διαπιστώθηκαν παραβάσεις, επιβολή κυρώσεων, αν έχει υλοποιηθεί το Εθνικό 
Παρατηρητήριο 

4 Απάνθρωπη η κατάσταση στο Νοσοκομείο των Φυλακών Κορυδαλλού 

 Συγκεκριμένα μέτρα για τον τερματισμό της απάνθρωπης και παράνομης κατάστασης 
για τον υπερπληθυσμό των νοσηλευόμενων, τη διασφάλιση της υγείας των οροθετικών 
κρατουμένων, τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής, την ανεπαρκή στελέχωση 

5 Πόσα χρήματα δαπανήθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο για τις Ολυμπιακές 
Εγκαταστάσεις στο Ελληνικό που εκποιούνται; 

 Ποιο το συνολικό κόστος κατασκευής των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων που 
περιλαμβάνονται στην έκταση του Ελληνικού και τοι οποίες οδηγούνται σε 
ιδιωτικοποίηση 

6 Επίθεση φασιστοειδών σε δημοσιογράφο στο Περιστέρι στις 26/1/2014 

 Εξέταση φαινομένων ανοχής από το ΥΔΤ&ΠΠ σε φαινόμενα φασιστικού τραμπουκισμού, 
αξιολόγηση της καταγγελλόμενης συμπεριφοράς των οργάνων του Α’ ΤΑ Περιστερίου 

7 Επικίνδυνες ελλείψεις και αδικαιολόγητες σπατάλες στο Πανεπιστημιακό Γενικό 
Νοσοκομείο /Αττικόν/ 

 Ύψος προϋπολογισμού του νοσοκομείου, έκτακτη επιχορήγηση, ελάχιστη 
παρακαταθήκη υλικών συντήρηση εξοπλισμού, επείγουσα κάλυψη φαρμακευτικού και 
υγειονομικού υλικού, κόστος αποκομιδής των μολυσματικών αποβλήτων κλπ 

8 Πόσα χρήματα δαπανήθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο για τις Ολυμπιακές 
Εγκαταστάσεις στο Ελληνικό που εκποιούνται; 

 Ποιο το συνολικό κόστος κατασκευής των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων που 
περιλαμβάνονται στην έκταση του Ελληνικού και τοι οποίες οδηγούνται σε 
ιδιωτικοποίηση 
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9 εκφράζουν την αντίθεσή τους για τη σχεδιαζόμενη δημιουργία από το Υπουργείο 
Δημόσιας Τάξης, στρατοπέδων φύλαξης μεταναστών, στην Αγία Βαρβάρα και στο 
Χαϊδάρι. 

 Κατάθεση επιστολής δημάρχων Αγ. Βαρβάρας, Αιγάλεω και Χαϊδαρίου για την 
σχεδιαζόμενη δημιουργία στρατοπέδων φύλαξης μεταναστών 

10 Σχεδιαζόμενο Κέντρο Φύλαξης Μεταναστών σε χώρο του νοσοκομείου /Αγ. 
Βαρβάρα/. 

 Χρησιμοποίηση χώρων του υγειονομικού πάρκου του νοσοκομείου χρόνιων παθήσεων 
Λοιμωδών στην Αγ. Βαρβάρα ως Κέντρο Φύλαξης Μεταναστών 

11 Καταπάτηση δημόσιας και δασικής γης στο Δασαμάρι και στο Ντράφι στην Ανατολική 
Αττική 

 Να ληφθούν μέτρα προκειμένου να αποτραπεί η καταπάτηση δασικής έκτασης του 
Πεντελικού όρους στο Δασαμάρι και της κοινόχρηστης έκτασης στο Ντράφι 

12 Κατάχωση μεγάλου τμήματος της σωζόμενης Αρχαίας Ιεράς Οδού. 

 Ανάκληση αποφάσεων και εξασφάλιση διακοπών οποιωνδήποτε ενεργειών κλπ 
απαιτήσεων για την κατάχωση του ιστορικού τμήματος της αρχαίας Ιεράς Οδού στο 
ύψος του Σκαραμαγκά 

13 Απαξίωση του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης /Αντώνης Τρίτσης/ και 
κίνδυνος για περαιτέρω εμπορευματοποίησή του 

 Ενέργειες για την εξασφάλιση άμεσης κρατικής χρηματοδότησης για συντήρηση και 
επισκευές των αναγκών του Πάρκου, εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης, 
διασφάλιση δημόσιου χαρακτήρα, κλπ 

14 Άμεσος ο κίνδυνος να κλείσει το Σικιαρίδειο Ίδρυμα, αφήνοντας 160 παιδιά με 
αναπηρία στο δρόμο 

 Διασφάλιση λειτουργίας του Σικιαρίδειου Ιδρύματος 

15 Η συγχώνευση των συστεγαζόμενων 1ου και 6ου Δημοτικών Σχολείων Χολαργού θα 
επιφέρει σοβαρά προβλήματα στην ομαλή εκπαίδευτική λειτουργία, με άμεσες 
συνέπειες στους μαθητές 

 Κριτήρια συγχώνευσης των δημοτικών σχολείων, διασφάλιση οργανικών θέσεων για 
σωστή λειτουργία των σχολείων 

16 εκφράζει τη διαμαρτυρία της για συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολικών μονάδων 
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε έξι δημοτικά σχολεία του δήμου Περιστερίου. 

 Κατάθεση ως αναφορά ανακοίνωσης της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων του Δ΄. 
Περιστερίου σχετικά με συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολικών μονάδων της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε έξι δημοτικά σχολεία του δήμου Περιστερίου 

17 Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης /Αντώνης Τρίτσης/ 

 Ενέργειες για την εξασφάλιση άμεσης κρατικής χρηματοδότησης για συντήρηση και 
επισκευές των αναγκών του Πάρκου, εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης, 
διασφάλιση δημόσιου χαρακτήρα 

18 Αδικαιολόγητη κωλυσιεργία του ΚΕΣΥΠΟΘΑ στη λήψη απόφασης για την 
τροποποίηση λόγω άρσης απαλλοτρίωσης στο ΟΤ 111 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού 
σχεδίου του Δήμου Γαλατσίου 

 Παρέμβαση του ΥΠΕΚΑ για επίσπευση της αδικαιολόγητης κωλυσιεργίας του ΚΕΣΥΠΟΘΑ 
στη λήψη απόφασης για την τροποποίηση λόγω άρσης απαλλοτρίωσης στο ΟΤ 111 του 
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Γαλατσίου 

19 Το υπουργείο τηρεί /σιγή ιχθύος/ για την τύχη της Μαθητικής Κατασκήνωσης στην 
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Παλαιά Πεντέλη 

 Σιγή ιχθύος σχετικά με την υλοποίηση εισαγγελικών αποφάσεων για αποβολή ιδιωτών 
καταπατητών από την μαθητική κατασκήνωση στην Παλαιά Πεντέλη 

20 Ανάκληση της απόφασης συγχώνευσης για τα 3ο / 6ο Δημοτικά Σχολεία Πετρούπολης 

 Ενέργειες του υπουργείου για Ανάκληση της απόφασης συγχώνευσης του 3ου και 6ου 
Δημοτικών Σχολείων Πετρούπολης 

21 Φόβοι για μεθοδεύσεις απαξίωσης και υποβάθμισης του Νοσοκομείου Αμαλία 
Φλέμινγκ. 

 Εμμονή του υπουργείου για μεταφορά του μηχανήματος μέτρησης οστικής πυκνότητας 
από το νοσοκομείο Α. Φλέμινγκ, υποβάθμιση του νοσοκομείου 

22 Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την πώληση του πρώην Αεροδρομίου του 
Ελληνικού 

 Άμεση διακοπή της διαδικασίας υπογραφής της σύμβασης για την πώληση του πρώην 
Αεροδρομίου του Ελληνικού 

23 Σχετικά με τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του Σικιαρίδειου Ιδρύματος. 

 Άμεσες ενέργειες για διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας του Σικιαρίδειου 
Ιδρύματος 

24 Παραχώρηση στην εταιρεία /Παράκτιο Αττικό Μέτωπο ΑΕ/ του παραλιακού μετώπου 
της Αττικής 

 

Ανάκληση των ΚΥΑ 143/43399 και 148/43856 και διαδικασίες fast track της εκποίησης 
της παραλιακής ζώνης της Αττικής 

25 Απόθεση / αποθήκευση προϊόντων εκσκαφής έργου, σε ρέματα και χώρους εντός 
στρατοπέδου της Αεροπορίας σε αναδασωτέα περιοχή της Α΄ Ζώνης του Υμηττού στον 
Δήμο Γλυφάδας 

 

Άμεση ανάκληση της Σύμβασης για εκμίσθωση χώρου 1000 τμ εντός του στρατοπέδου 
ΕΤΗΜ 

26 Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου (Παλαί) και ΤΑΙΠΕΔ 

 
Λήψη συγκεκριμένων μέτρων για τη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα των 
εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Γυμναστηρίου Γαλατσίου, αξιοποίηση του χώρου 
σύμφωνα με το βασικό αίτημα της δημοτικής αρχής και των πολιτών του Δήμου 

27 Σχετικά με τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του Σικιαρίδειου Ιδρύματος. 

 
Άμεσες ενέργειες για τη διασφάλιση της συνέχειας της απρόσκοπτης λειτουργίας του 
Σικιαρίδειου Ιδρύματος 

28 Εκποίηση του κτήματος πρώην ΕΘΙΑΓΕ από το ΤΑΙΠΕΔ 

 
Αξιοποίηση των προτάσεων του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας με σκοπό τη 
διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα και του δημόσιου συμφέροντος του 
αγροκτήματος της ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ στη Λυκόβρυση 

29 Διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του Σικιαρίδειου Ιδρύματος 

 
Άμεσες ενέργειες για τη διασφάλιση της συνέχειας της απρόσκοπτης λειτουργίας του 
Σικιαρίδειου Ιδρύματος 

30 Αντιπλημμυρική προστασία Δυτικής Αθήνας 

 
Συνολικός σχεδιασμός σε κεντρικό επίπεδο για την αντιπλημμυρική προστασία της 
περιοχής της Δ. Αθήνας, ολοκλήρωση του έργου διευθέτησης του ρέματος Εσχατιάς, 
χρηματοδότηση έργων 

31 Κοινωνικές παροχές και ενισχύσεις στους πληγέντες από την εκδήλωση πλημμυρικών 
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φαινομένων 

 
Τήρηση διαδικασίας του θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου στην περίπτωση των 
τελευταίων πλημμυρικών φαινομένων στη Δ. Αθήνα, διαδικασία οικονομικής ενίσχυσης 
των πληγέντων, πρόσθετα μέτρα ανακούφισης του πληγέντα πληθυσμού, κλπ 

32 Η έλλειψη κτιριακών υποδομών στο Ασκληπιείο Βούλας εμποδίζει ουσιαστικά την 
ψυχιατρική περίθαλψη παιδιών και εφήβων στη Νότια Αττική 

 Στέγαση της Παιδοψυχιατρικής κλινικής στο Ασκληπιείο Βούλας και στελέχωση, 
συνολική λύση του κτιριακού, τεχνικές παρεμβάσεις 

33 Έκθετος ο Πρωθυπουργός για τις περίφημες φοροαπαλλαγές της Artume SA 
ιδιοκτήτριας εταιρείας του οικοπέδου, στο οποίο σχεδιάζεται η ανέγερση του 
εμπορικού κέντρου /Academy Gardens/ δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο της 
Ακαδημίας Πλάτωνος 

 Φοροαπαλλαγές της Artume SA ιδιοκτήτριας εταιρείας του οικοπέδου, στο οποίο 
σχεδιάζεται η ανέγερση του εμπορικού κέντρου /Academy Gardens/ δίπλα στον 
αρχαιολογικό χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος 

34 Παράλειψη του σταθμού μετρό στην οδό Πάρνηθος της Κυψέλης από τον σχεδιασμό 
της γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας. 

 
Παράλειψη του σταθμού μετρό στην οδό Πάρνηθος της Κυψέλης από τον σχεδιασμό της 
γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας και επαναφορά του έργου στην αρχική μελέτη 

35 Προς κατάργηση το Δασαρχείο Υμηττού; 

 Πρόθεση του υπουργείου για κατάργηση ή λειτουργία του Δασαρχείου Υμηττού  

36 
Διώξεις Δημάρχων για τη μη παροχή στοιχείων για την αξιολόγηση υπαλλήλων των 
ΟΤΑ και τον επανέλεγχο συμβάσεων 

 
Διώξεις Δημάρχων για τη μη παροχή στοιχείων για την αξιολόγηση υπαλλήλων των ΟΤΑ 
και τον επανέλεγχο συμβάσεων και ενέργειες για μη ποινικοποίηση της διένεξης αυτής 
μεταξύ υπουργείου και ΟΤΑ 
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Α. ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ – ΟΜΙΛΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
 

Στις επόμενες σελίδες παρατίθενται τα δελτία τύπου, οι ομιλίες και οι ανακοινώσεις κατά 

χρονολογική σειρά. 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα links για αντίστοιχη πρόσβαση. 

α.α. Ημερομηνία  Θέμα  

1 10/02/2014 
Δήλωση σχετικά με τη νομιμοποίηση νεκροταφείων στην Α’ Ζώνη 
Προστασίας του Υμηττού 

2 04/03/2014 Επίσκεψη αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ στο Αττικό Νοσοκομείο 

3 17/06/2014 Σχολεία Χολαργού 

4 23/07/2014 
Δήλωση της Χαράς Καφαντάρη για την εκ νέου προσπάθεια υποβάθμισης 
του Νοσοκομείου Α. Φλέμινγκ 

5 11/09/2014 
Δικαίωση της εκπαιδευτικής κοινότητας και της Πετρούπολης – Ανάκληση 
της απόφασης συγχώνευσης δημοτικών σχολείων 

6 23/10/2014 
Εκποίηση του Ολυμπιακού Γυμναστηρίου Γαλατσίου (Παλαί) αντί πινακίου 
φακής 

7 25/10/2014 
«Στο ίδιο έργο θεατές»: Η Χαρά Καφαντάρη για τις καταστροφικές 
συνέπειες της νεροποντής της Παρασκευής 24/10 

8 06/11/2014 
Επίσκεψη αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ στη Διεύθυνση Αστυνομίας 
Βορειοανατολικής Αττικής για το περιστατικό στο σχολείο του Χολαργού 

9 12/11/2014 
Αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκε το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης 
Αναπήρων 

10 22/11/2014 
Ο αγωνιστής Δήμαρχος καταδικάζεται, το Ελληνικό «χαρίζεται» στα μεγάλα 
ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα… 
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http://kafantari.com/2014/10/29/%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%af%ce%b4%ce%b9%ce%bf-%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%bf-%ce%b8%ce%b5%ce%b1%cf%84%ce%ad%cf%82-%ce%b7-%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81/
http://kafantari.com/2014/10/29/%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%af%ce%b4%ce%b9%ce%bf-%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%bf-%ce%b8%ce%b5%ce%b1%cf%84%ce%ad%cf%82-%ce%b7-%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81/
http://kafantari.com/2014/11/12/%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%89%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%ce%ba%ce%ad%cf%86%ce%b8%ce%b7%ce%ba/
http://kafantari.com/2014/11/12/%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%89%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%ce%ba%ce%ad%cf%86%ce%b8%ce%b7%ce%ba/
http://kafantari.com/2014/11/26/%ce%bf-%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%82-%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%bf%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ac%ce%b6%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%cf%84/
http://kafantari.com/2014/11/26/%ce%bf-%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%82-%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%bf%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ac%ce%b6%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%cf%84/
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Δήλωση της Χ. Καφαντάρη σχετικά με τη νομιμοποίηση 
νεκροταφείων στην Α’ Ζώνη Προστασίας του Υμηττού 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

10/02/2014 

 

Η μνημονιακή κυβέρνηση, που εδώ και είκοσι μήνες κυβερνά κυρίως με Πράξεις Νομοθετικού 
Περιεχομένου και με τροπολογίες-πακέτα, ξανακτύπησε. 

Με άσχετη τροπολογία της τελευταίας στιγμής στο νομοσχέδιο ξεπουλήματος του ΑΔΜΗΕ 
(δίκτυα της ΔΕΗ) επέτρεψε τη νομιμοποίηση νεκροταφείων μέσα σε περιοχές υψηλής 
προστασίας  

Η εν λόγω φωτογραφική «ντροπολογία» αφορά και το δικό μας Υμηττό και ακυρώνει με τον 
πιο επώδυνο τρόπο στην πράξη το τελευταίο ΠΔ (187/ΦΕΚ Δ 16.6.11), με το όποιο υπήρξε 
επέκταση της Α’ Zώνης Προστασίας του, και το οποίο είχε θετικές κρίσεις από τα 
περιβαλλοντικά κινήματα, φορείς και μεγάλο μέρος της ΤΑ των περί τον Υμηττό όμορων 
Δήμων. 

Ο Υμηττός, ανάσα ζωής για το Λεκανοπέδιο της Αττικής, κινδυνεύει. Η περιβαλλοντική 
υποβάθμιση συνεχίζεται, ο κατήφορος δεν έχει τέλος, ενώ ανοίγει ο δρόμος για την 
εξυπηρέτηση παντοειδών συμφερόντων. 

Τι έχει να πει ο Υπουργός ΠΕΚΑ για το χαρακτηριστικό παράδειγμα του παράνομου και 
αυθαίρετου νεκροταφείου της Γλυφάδας, το οποίο οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου του 
έκριναν παράνομο, ενώ οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος έχουν υποβάλει πρόστιμο 103.000 
ευρώ και έχουν διατάξει την απομάκρυνσή του; 

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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Επίσκεψη αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ στη Διεύθυνση 
Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής για το περιστατικό στο 
σχολείο του Χολαργού 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

04/03/2014 

 

Επίσκεψη στο Αττικό Νοσοκομείο στο Χαϊδάρι πραγματοποίησε σήμερα το πρωί κλιμάκιο του 
ΣΥΡΙΖΑ, αποτελούμενο από την υποψήφια Περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου και τους 
Βουλευτές Χαρά Καφαντάρη (Β’ Αθήνας) και Κώστα Ζαχαριά (Αρκαδίας). Η αντιπροσωπεία του 
ΣΥΡΙΖΑ συναντήθηκε με το σωματείο εργαζομένων, καθώς και με τη διοικήτρια του 
νοσοκομείου. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εκφράστηκε από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ η πεποίθηση πως η 
πλήρης και ομόθυμη ευθυγράμμιση της κυβέρνησης με τις επιταγές του μνημονίου έχει 
προκαλέσει την ουσιαστική ισοπέδωση των δομών της Δημόσιας Υγείας, γεγονός που 
αντικατοπτρίζεται με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο και στη λειτουργία του Αττικού Νοσοκομείου. 
Οι ελλείψεις του προσωπικού –ειδικά του νοσηλευτικού- είναι πλέον εγκληματικές και 
μάλιστα τη στιγμή που το νοσοκομείο εμφανίζει υπερπληρότητα (ράντζα στους διαδρόμους 
την ημέρα της εφημερίας κ.λπ.), ενώ ταυτόχρονα η πολύπαθη περιοχή της Δυτικής Αττικής 
έχει ήδη χάσει το νοσοκομείο "Αγ. Βαρβάρα", το οποίο πλέον υπολειτουργεί, περιμένοντας 
μάταια την υλοποίηση των υποσχέσεων του προστάτη των ιδιωτικών συμφερόντων Υπουργού 
Υγείας.  

Η ανάλγητη "μεταρρύθμιση" του κου Γεωργιάδη, που επιχειρεί να στερήσει από χιλιάδες 
αδύναμους οικονομικά πολίτες το δικαίωμα στην πρόσβαση σε δωρεάν υπηρεσίες Υγείας, 
πρέπει πάση θυσία να ανακοπεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ στέκεται απέναντι και καλεί όλη την κοινωνία σε 
κοινό μέτωπο αγώνα για την υπεράσπιση της δημόσιας υγείας και τη διεκδίκηση της ισότιμης, 
δωρεάν και καθολικής πρόσβασης στο σύστημα υγείας, ανεξάρτητα από εργασία, ασφάλιση 
και εισόδημα.  

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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Συγχώνευση των 1ου και 6ου Δημοτικών σχολείων Χολαργού 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

17-6-2014 

 

Τις έντονες ανησυχίες της για τα προβλήματα που θα προκαλέσει η προγραμματισμένη 
συγχώνευση των 1ου και 6ου Δημοτικών σχολείων Χολαργού εκφράζει με ερώτησή της προς τον 
νέο υπουργό Παιδείας η Χαρά Καφαντάρη. 

Η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β’ Αθήνας σημείωνει πως αν η διαδικασία της συγχώνευσης προχωρήσει, 
θα προκύψουν τμήματα 28-30 μαθητών, τα οποία θα φιλοξενούνται σε αίθουσες που δεν θα 
πληρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους μαθητές και το 
εκπαιδευτικό προσωπικό. Επισημαίνει επίσης πως θα χαθούν οργανικές θέσεις διδασκόντων, 
γεγονός που ανοίγει το δρόμο για διαθεσιμότητα ή και απολύσεις εκπαιδευτικών και 
περαιτέρω κενά σε όλα τα σχολεία. 

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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Δήλωση της Χαράς Καφαντάρη για την εκ νέου προσπάθεια 
υποβάθμισης του Νοσοκομείου Α. Φλέμινγκ 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

23/07/2014 

 

Η Χαρά Καφαντάρη παραβρέθηκε χθες το πρωί στα Μελίσσια, στη συγκέντρωση εργαζομένων 
και κατοίκων, οι οποίοι αντιτίθενται στην περαιτέρω υποβάθμιση του νοσοκομείου Α. 
Φλέμινγκ, ενός νοσοκομείου που ανταποκρίνεται στις υγειονομικές ανάγκες περίπου 200.000 
κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. 

Η διοίκηση του νοσοκομείου, με εντολή της αντίστοιχης υγειονομικής περιφέρειας και του 
Υπουργείου Υγείας, επιχειρεί να ξηλώσει από την πτέρυγα Μπόμπολα το μηχάνημα μέτρησης 
οστικής μάζας και να το μεταφέρει στο νοσοκομείο Αγία Όλγα. Η συγκεκριμένη ενέργεια είναι 
μέρος του γενικότερου σχεδίου της πλήρους υποβάθμισης, με τελικό στόχο το κλείσιμο του 
νοσοκομείου. Ήδη από πέρυσι είναι σε διαθεσιμότητα περίπου 300 εργαζόμενοι. 

Η Χ. Καφαντάρη δήλωσε τη στήριξή της στον αγώνα των εργαζομένων του νοσοκομείου και 
των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής για τη διατήρηση και αναβάθμιση του εν λόγω 
νοσοκομείου. 

Η προάσπιση της δημόσιας υγείας, είναι καθήκον ενάντια στις μνημονιακές πολιτικές. Οι 
εργαζόμενοι και οι πολίτες, ειδικά των βορείων προαστίων, δεν θα επιτρέψουν να κλείσει το 
νοσοκομείο Αμαλία Φλέμινγκ. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μαζί τους στο δίκαιο αγώνα τους. 

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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Χ. Καφαντάρη: Δικαίωση της εκπαιδευτικής κοινότητας και της 
Πετρούπολης – Ανάκληση της απόφασης συγχώνευσης 
δημοτικών σχολείων 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

11/09/2014 

 

Η πρώτη μέρα της νέας σχολικής χρονιάς βρίσκει γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς στο 3ο 
και στο 6ο δημοτικό σχολείο Πετρούπολης δικαιωμένους. 

Με απόφαση που δημοσιεύτηκε στις 8 Σεπτεμβρίου το Υπουργείο Παιδείας ανακάλεσε τη 
συγχώνευση του 3ου με το 6ο Δημοτικό Σχολείο Πετρούπολης, ευθυγραμμιζόμενο έστω και στο 
παρά πέντε με τις εισηγήσεις και τις αποφάσεις όλων των αρμόδιων τοπικών υπηρεσιακών 
φορέων, καθώς και με τη βούληση όλης της κοινωνίας της Πετρούπολης. 

Στηρίζοντας τον δίκαιο αγώνα της εκπαιδευτικής κοινότητας, ως ΣΥΡΙΖΑ από τις 17 Ιουλίου 
είχαμε φέρει το ζήτημα στη Βουλή, απευθυνόμενοι με ερώτηση προς τον κ. Υπουργό Παιδείας 
και ζητώντας του να ανακαλέσει την αντιεκπαιδευτική απόφαση συγχώνευσης. 

Η σημερινή εκπαιδευτική πολιτική είναι μια ακόμα όψη της πολιτικής των μνημονίων, που 
έχει εξουθενώσει την ελληνική οικογένεια φορτώνοντάς τη με δυσβάσταχτους φόρους και 
χαράτσια. Στο ασφυκτικό αυτό τοπίο που η κυβέρνηση με τις επιλογές της έχει διαμορφώσει, 
η εν λόγω απόφαση αποτελεί μια μικρή αλλά σημαντική δικαίωση των ανθρώπων που 
αγωνίστηκαν για να ανατρέψουν έναν παραλογισμό που αφορούσε ό,τι πιο πολύτιμο έχουν, 
τα παιδιά τους. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να είναι στο πλευρό τους. 

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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Εκποίηση του Ολυμπιακού Γυμναστηρίου Γαλατσίου (Παλαί) 
αντί πινακίου φακής 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

23/10/2014 

 

Το ζήτημα της ουσιαστικής εκποίησης του κλειστού γυμναστηρίου στο Γαλάτσι (Παλαί) έφεραν 
σήμερα με ερώτησή τους στη Βουλή οκτώ βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Το Ολυμπιακό Κέντρο 
Γαλατσίου περιλαμβάνεται σε ένα από τα αλλεπάλληλα «πακέτα» ακινήτων που 
μεταβιβάζονται στο Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) για να αξιοποιηθούν.  

Όμως, η προκήρυξη διαγωνισμού από το ΤΑΙΠΕΔ για την παραχώρηση του Παλαί για 40 χρόνια 
εγείρει σοβαρές ενστάσεις και ερωτηματικά σε ό,τι αφορά τη νομιμότητά της, καθώς κατά 
παράβαση του Συντάγματος ανοίγει το δρόμο αρχικά για ήπιες και εν συνεχεία πιο έντονες 
εμπορικές χρήσεις σε χώρο δασικό και αναδασωτέο. Άξιο δε αναφοράς, είναι πως ενώ το 
ΤΑΙΠΕΔ προσδοκά διακηρυκτικά σε οικονομικά ανταλλάγματα, στο διαγωνισμό δεν ορίζεται 
καν τιμή εκκίνησης για την επί 40 χρόνια μίσθωση του ακινήτου! 

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν να μάθουν αν η κυβέρνηση προτίθεται να διασφαλίσει τον 
δημόσιο χαρακτήρα των εν λόγω αθλητικών εγκαταστάσεων και να τις αξιοποιήσει σύμφωνα 
με το βασικό εδώ και χρόνια αίτημα της δημοτικής αρχής και των πολιτών του Δήμου 
Γαλατσίου, για τις ανάγκες δηλαδή των κατοίκων. 

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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«Στο ίδιο έργο θεατές»: Η Χαρά Καφαντάρη για τις 
καταστροφικές συνέπειες της νεροποντής της Παρασκευής 
24/10 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

25/10/2014 

 

Τις πληγείσες από τη χθεσινή νεροποντή περιοχές του Ιλίου και του Περιστερίου επισκέφθηκε 
σήμερα το πρωί η βουλευτής Β’ Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ Χαρά Καφαντάρη. Μετά τη συνάντησή της 
με τον δήμαρχο Ιλίου και αφού ενημερώθηκε από τους πολίτες και τα στελέχη του 
Πυροσβεστικού Σώματος για το μέγεθος των ζημιών, η Χαρά Καφαντάρη δήλωσε: 

«Χθες, αλλά και σήμερα το πρωί, γίναμε για μία ακόμα φορά μάρτυρες εικόνων βιβλικής 
καταστροφής σε πολλές συνοικίες του Πειραία και των Δυτικών προαστίων. Η Δυτική Αθήνα 
για δεκαετίες τώρα υφίσταται σοβαρότατες ζημιές, που καταστρέφουν τους κόπους μιας ζωής, 
δυστυχώς όχι μόνο λόγω της έντασης των φυσικών φαινομένων, αλλά και από την 
εγκληματική αδράνεια και την αδιαφορία της Πολιτείας για τα έργα αντιπλημμυρικής 
προστασίας, καθώς και για τον έλεγχο των εκτελούμενων εργολαβιών. 

Τα έκτακτα αυτά καιρικά φαινόμενα δεν είναι πλέον τόσο έκτακτα, γεγονός που αναδεικνύει, 
με τρόπο επώδυνο και δαπανηρό για τους δοκιμαζόμενους πολίτες, τις τεράστιες ευθύνες του 
κρατικού μηχανισμού. Μόλις πριν από ένα χρόνο το Καματέρο υπέστη τεράστιες ζημιές στον 
αστικό του ιστό λόγω μιας έντονης βροχόπτωσης. Δώδεκα μήνες μετά, η μόνη ουσιαστική 
κίνηση από την πλευρά της κυβέρνησης ήταν η έκτακτη σύγκληση ευρείας σύσκεψης υπό τον 
Πρωθυπουργό στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν εορτής, και μάλιστα 
χωρίς τη συμμετοχή ενός καθ’ ύλην αρμόδιου για τέτοια ζητήματα φορέα, της Περιφέρειας 
Αττικής. 

Οι μεγαλόστομες δηλώσεις άμεσης αποκατάστασης έχουν πλέουν αρχίσει όχι να κουράζουν, 
αλλά να εξοργίζουν. Αντί αυτών, επιβεβλημένη είναι η άμεση ολοκλήρωση και εφαρμογή των 
διαχειριστικών σχεδίων πλημμυρών από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις. Περίσσοτερο 
επίκαιρη από ποτέ είναι επίσης η ανάγκη ανάδειξης της ΓΓ Πολιτικής Προστασίας σε κεντρική 
υπηρεσία, η οποία θα αναλαμβάνει το σοβαρό και ουσιαστικό συντονισμό των ενεργειών 
όλων των εμπλεκομένων φορέων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση τέτοιων συμβάντων. 

Δεδομένης και της Κλιματικής Αλλαγής (για την οποία η χώρα μας δεν έχει ακόμα καταρτίσει 
Εθνικό Σχέδιο Προσαρμογής), όσο οι πολιτικές διαχείρισης τέτοιων καταστάσεων δεν 
αλλάζουν και δεν εστιάζουν στην πρόληψη, τόσο το κόστος αποκατάστασης θα αυξάνεται εις 
βάρος των πολιτών. Κλείνοντας, ειδκή αναφορά αξίζει στο προσωπικό της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας και της Τροχαίας, που με αυταπάρνηση και με τον ελάχιστο και σε οριακή 
κατάσταση υλικοτεχνικό εξοπλισμό που διαθέτουν, αγωνίστηκαν τις δύσκολες ώρες 
προκειμένου να προσφέρουν βοήθεια στους πληγέντες συμπολίτες μας.» 

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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Επίσκεψη αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ στη Διεύθυνση 
Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής για το περιστατικό στο 
σχολείο του Χολαργού 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

06/11/2014 

 

Συνάντηση με τον επικεφαλής Ταξίαρχο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής 
Αττικής είχε σήμερα το πρωί αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ, αποτελούμενη από τη βουλευτή Β’ 
Αθήνας Χαρά Καφαντάρη και τον συντονιστή της ΟΜ Χολαργού-Παπάγου. 

Η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε επίσημη ενημέρωση σχετικά με το εξαιρετικά 
ανησυχητικό περιστατικό της προληπτικής προσαγωγής ανήλικων μαθητών, και μάλιστα με τη 
χρήση βίας, για εξακρίβωση στοιχείων στο Α.Τ. Χολαργού, το βράδυ της 2ας Νοεμβρίου. Από 
τη Χαρά Καφαντάρη μεταφέρθηκε στον Ταξίαρχο η πλήρης αντίθεση του ΣΥΡΙΖΑ σε τέτοιους 
είδους αστυνομικές παρεμβάσεις -ειδικότερα εναντίον ανήλικων μαθητών- τη στιγμή που τα 
προβλήματα παιδείας της πατρίδας μας οξύνονται μετά την ψήφιση τον νόμου για το «Νέο 
Λύκειο».  

Αυτό που λείπει σήμερα από τα παιδιά μας σίγουρα δεν είναι περισσότερη καταστολή. Αυτό 
που λείπει από τα παιδιά μας είναι εκπαιδευτικοί, που ελέω των μνημονιακών επιλογών δεν 
επαρκούν, καθώς και ευήκοα κυβερνητικά ώτα, που θα αφουγκραστούν την αγωνία και την 
απόγνωση των μαθητών για το συνεχή εξεταστικό μαραθώνιο που τους επιφυλάσσει το νέο 
σύστημα. 

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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Αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκε το Εθνικό Κέντρο 
Αποκατάστασης Αναπήρων 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

12/11/2014 

 

Το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων στο Ίλιον επισκέφθηκαν οι βουλευτές Χαρά 
Καφαντάρη (Β Αθήνας) και Κώστας Ζαχαριάς (Αρκαδίας), μαζί με αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ Δ. 
Αθήνας, του ΣΥΡΙΖΑ Ιλίου και το δημοτικό σύμβουλο Αγ. Αναργύρων Γ. Κομματά. 

 

Οι βουλευτές πραγματοποίησαν συνάντηση με το σωματείο εργαζομένων, τη Διοίκηση του 
Κέντρου, περιόδευσαν στους χώρους νοσηλείας και τέλος επισκέφτηκαν το σχολείο ατόμων με 
αναπηρία, που λειτουργεί στο χώρο. 

Η εικόνα που επικρατεί στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων είναι εικόνα 
εγκατάλειψης, υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης, κατάσταση που έχει 
επιβαρυνθεί  ιδιαίτερα τα τελευταία «μνημονιακά» χρόνια. 

Η μη αυτόνομη διοικητικά και οικονομικά λειτουργία του Κέντρου, το οποίο είναι  ακόμη 
διασυνδεδεμένο με το ΚΑΤ, παρ ότι ο νόμος ορίζει, δημιουργεί δυσκολίες στην 
εκπλήρωση  του σημαντικού του έργου, καθώς αποτελεί το μοναδικό δημόσιο κέντρο 
αποκατάστασης. 

Επείγει η έκδοση ΚΥΑ για το νέο Οργανόγραμμα του Κέντρου και η συντήρηση των κτιριακών 
δομών του, οι οποίες υπέστησαν και σημαντικές ζημιές από τις πρόσφατες πλημμύρες στη Δ. 
Αθήνα. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι η Αποκατάσταση αποτελεί βασική παροχή δημόσιας περίθαλψης, η οποία 
πρέπει να παρέχεται καθολικά και δωρεάν, ενώ αποτελεί  από τις βασικές προτεραιότητες 
στον τομέα της Υγείας της αυριανής Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. 

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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Ο αγωνιστής Δήμαρχος καταδικάζεται, το Ελληνικό «χαρίζεται» 
στα μεγάλα ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα… 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

22/11/2014 

 

Ο αγωνιστής Δήμαρχος καταδικάζεται, το Ελληνικό «χαρίζεται» στα μεγάλα ιδιωτικά 
οικονομικά συμφέροντα… 

Πριν από μία εβδομάδα εσπευσμένα, και μάλιστα με αδιαφανείς και «αμφισβητούμενες» 
διαδικασίες, υπογράφτηκε η σύμβαση «ξεπουλήματος» των 6200 στρεμμάτων του πρώην 
αεροδρομίου του Ελληνικού, καθώς και της ακτής του Αγ. Κοσμά, «δώρο» σε καινούργιους 
μνηστήρες του real estate. 

Πρόκειται για οικονομικό και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ σκάνδαλο. 

Οικονομικό, γιατί η αξία εκποίησης είναι κατά 222% μικρότερη από την ήδη υποβαθμισμένη, 
λόγω κρίσης, εκτίμηση του ΤΕΕ, με αποτέλεσμα το «ξεπούλημα» δημόσιας περιουσίας. 

Περιβαλλοντικό, διότι ένας από τους τελευταίους μεγάλους ελεύθερους χώρους της Αθήνας, 
αντί να μετατραπεί σε Μητροπολιτικό Πάρκο υψηλού πρασίνου με ήπιες χρήσεις και να 
αποτελέσει «ανάσα» ζωής για τους πολύπαθους πολίτες, θα γεμίσει τσιμέντο, επιβαρύνοντας 
το ήδη υποβαθμισμένο περιβαλλοντικά λεκανοπέδιο της Αττικής,την εποχή μάλιστα που η 
κλιματική αλλαγή επελαύνει. 

Και ενώ η κυβέρνηση ολοκληρώνει την εγκληματική εκποίηση του Ελληνικού, λίγες μέρες μετά 
από την υπογραφή της σύμβασης ο τ. Δήμαρχος του Ελληνικού Χ. Κορτζίδης, ένας τ. Δήμαρχος 
και ένας υποψήφιος Δήμαρχος καταδικάζονται διότι έπραξαν το αυτονόητο και «υπηρέτησαν» 
το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας, μετατρέποντας ένα εγκαταλελειμμένο κομμάτι του 
παλιού αεροδρομίου σε παιδική χαρά και γηπεδάκι 5×5 για τους δημότες του Ελληνικού. 

Η όλη διαδικασία αποτελεί -πέρα από όλα τα άλλα- περιφρόνηση των πολιτών, των 
κινημάτων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας που αγωνίζονται χρόνια, διότι οι 
ανάγκες των πολιτών είναι πάνω από τα κέρδη. 

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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Β. ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ κλπ (ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ) ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ  
 

Στις επόμενες σελίδες παρατίθενται οι ερωτήσεις, αναφορές, επίκαιρες ερωτήσεις κατά 

χρονολογική σειρά, καθώς και οι αντίστοιχες απαντήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα links για αντίστοιχη πρόσβαση στο site της Βουλής. 

α.α. Αρ. Πρωτ. Ημερομηνία  Τύπος  Θέμα  

1 2010 09/01/2014 Αναφορές 

αιτείται την έγκριση του Οργανισμού Ρυθμιστικού 
Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας 
(ΟΡΣΑ) για την εγκατάσταση μονάδας αεριοποίησης 
βιομάζας ξύλου στο Πεντελικό όρος. 

2 5511 17/01/2014 Ερωτήσεις 

Αδικαιολόγητη κωλυσιεργία του ΚΕΣΥΠΟΘΑ στη 
λήψη απόφασης για την τροποποίηση λόγω άρσης 
απαλλοτρίωσης στο ΟΤ 111 του εγκεκριμένου 
ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Γαλατσίου 

3 700/5659 23/01/2014 
Ερώτηση σε 
συνδυασμό 

με Α.Κ.Ε. 

Εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στα 
αστικά κέντρα. 

4 6466 21/02/2014 Ερωτήσεις 
Απάνθρωπη η κατάσταση στο Νοσοκομείο των 
Φυλακών Κορυδαλλού 

5 793/6547 25/02/2014 
Ερώτηση σε 
συνδυασμό 

με Α.Κ.Ε. 

Πόσα χρήματα δαπανήθηκαν από το Ελληνικό 
Δημόσιο για τις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις στο 
Ελληνικό που εκποιούνται; 

6 6612 27/02/2014 Ερωτήσεις 
Επίθεση φασιστοειδών σε δημοσιογράφο στο 
Περιστέρι στις 26/1/2014 

7 819/6771 06/03/2014 
Ερώτηση σε 
συνδυασμό 

με Α.Κ.Ε. 

Επικίνδυνες ελλείψεις και αδικαιολόγητες σπατάλες 
στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο /Αττικόν/ 

8 830/6935 13/03/2014 
Ερώτηση σε 
συνδυασμό 

με Α.Κ.Ε. 

Πόσα χρήματα δαπανήθηκαν από το Ελληνικό 
Δημόσιο για τις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις στο 
Ελληνικό που εκποιούνται; 

9 3243 28/03/2014 Αναφορές 

εκφράζουν την αντίθεσή τους για τη σχεδιαζόμενη 
δημιουργία από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, 
στρατοπέδων φύλαξης μεταναστών, στην Αγία 
Βαρβάρα και στο Χαϊδάρι. 

10 7451 02/04/2014 Ερωτήσεις 
Σχεδιαζόμενο Κέντρο Φύλαξης Μεταναστών σε 
χώρο του νοσοκομείου /Αγ. Βαρβάρα/. 

11 7572 07/04/2014 Ερωτήσεις 
Καταπάτηση δημόσιας και δασικής γης στο 
Δασαμάρι και στο Ντράφι στην Ανατολική Αττική 

12 7918 30/04/2014 Ερωτήσεις 
Κατάχωση μεγάλου τμήματος της σωζόμενης 
Αρχαίας Ιεράς Οδού. 

13 10/173 18/06/2014 Ερώτηση σε 
συνδυασμό 

Απαξίωση του Πάρκου Περιβαλλοντικής 
Ευαισθητοποίησης /Αντώνης Τρίτσης/ και κίνδυνος 
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με Α.Κ.Ε. για περαιτέρω εμπορευματοποίησή του 

14 19 18/06/2014 Ερωτήσεις 
Άμεσος ο κίνδυνος να κλείσει το Σικιαρίδειο Ίδρυμα, 
αφήνοντας 160 παιδιά με αναπηρία στο δρόμο 

15 238 19/06/2014 Ερωτήσεις 

Η συγχώνευση των συστεγαζόμενων 1ου και 6ου 
Δημοτικών Σχολείων Χολαργού θα επιφέρει σοβαρά 
προβλήματα στην ομαλή εκπαίδευτική λειτουργία, 
με άμεσες συνέπειες στους μαθητές 

16 231 26/06/2014 Αναφορές 

εκφράζει τη διαμαρτυρία της για συγχωνεύσεις και 
καταργήσεις σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης σε έξι δημοτικά σχολεία του δήμου 
Περιστερίου. 

17 914 08/07/2014 Ερωτήσεις 
Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης 
/Αντώνης Τρίτσης/ 

18 1017 10/07/2014 Ερωτήσεις 

Αδικαιολόγητη κωλυσιεργία του ΚΕΣΥΠΟΘΑ στη 
λήψη απόφασης για την τροποποίηση λόγω άρσης 
απαλλοτρίωσης στο ΟΤ 111 του εγκεκριμένου 
ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Γαλατσίου 

19 131/1149 16/07/2014 
Ερώτηση σε 
συνδυασμό 

με Α.Κ.Ε. 

Το υπουργείο τηρεί /σιγή ιχθύος/ για την τύχη της 
Μαθητικής Κατασκήνωσης στην Παλαιά Πεντέλη 

20 1229 18/07/2014 Ερωτήσεις 
Ανάκληση της απόφασης συγχώνευσης για τα 3ο / 
6ο Δημοτικά Σχολεία Πετρούπολης 

21 1548 30/07/2014 Ερωτήσεις 
Φόβοι για μεθοδεύσεις απαξίωσης και 
υποβάθμισης του Νοσοκομείου Αμαλία Φλέμινγκ. 

22 2683 18/09/2014 Ερωτήσεις 
Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την πώληση 
του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού 

23 140 14/10/2014 
Επίκαιρες 
Ερωτήσεις 

Σχετικά με τη διασφάλιση της απρόσκοπτης 
λειτουργίας του Σικιαρίδειου Ιδρύματος. 

24 3854 21/10/2014 Ερωτήσεις 
Παραχώρηση στην εταιρεία /Παράκτιο Αττικό 
Μέτωπο ΑΕ/ του παραλιακού μετώπου της Αττικής 

25 3964 23/10/2014 Ερωτήσεις 

Απόθεση / αποθήκευση προϊόντων εκσκαφής 
έργου, σε ρέματα και χώρους εντός στρατοπέδου 
της Αεροπορίας σε αναδασωτέα περιοχή της Α΄ 
Ζώνης του Υμηττού στον Δήμο Γλυφάδας 

26 3961 23/10/2014 Ερωτήσεις 
Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου (Παλαί) και 
ΤΑΙΠΕΔ 

27 174 23/10/2014 
Επίκαιρες 
Ερωτήσεις 

Σχετικά με τη διασφάλιση της απρόσκοπτης 
λειτουργίας του Σικιαρίδειου Ιδρύματος. 

28 3993 24/10/2014 Ερωτήσεις 
Εκποίηση του κτήματος πρώην ΕΘΙΑΓΕ από το 
ΤΑΙΠΕΔ 

29 4234 04/11/2014 Ερωτήσεις 
Διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του 
Σικιαρίδειου Ιδρύματος 

30 4260 04/11/2014 Ερωτήσεις Αντιπλημμυρική προστασία Δυτικής Αθήνας 

31 4380 07/11/2014 Ερωτήσεις 
Κοινωνικές παροχές και ενισχύσεις στους πληγέντες 
από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων 
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32 4492 11/11/2014 Ερωτήσεις 
Η έλλειψη κτιριακών υποδομών στο Ασκληπιείο 
Βούλας εμποδίζει ουσιαστικά την ψυχιατρική 
περίθαλψη παιδιών και εφήβων στη Νότια Αττική 

33 4914 24/11/2014 Ερωτήσεις 

Έκθετος ο Πρωθυπουργός για τις περίφημες 
φοροαπαλλαγές της Artume SA ιδιοκτήτριας 
εταιρείας του οικοπέδου, στο οποίο σχεδιάζεται η 
ανέγερση του εμπορικού κέντρου /Academy 
Gardens/ δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο της 
Ακαδημίας Πλάτωνος 

34 4961 25/11/2014 Ερωτήσεις 
Παράλειψη του σταθμού μετρό στην οδό Πάρνηθος 
της Κυψέλης από τον σχεδιασμό της γραμμής 4 του 
Μετρό της Αθήνας. 

35 5614 18/12/2014 Ερωτήσεις Προς κατάργηση το Δασαρχείο Υμηττού; 

36 5744 24/12/2014 Ερωτήσεις 
Διώξεις Δημάρχων για τη μη παροχή στοιχείων για 
την αξιολόγηση υπαλλήλων των ΟΤΑ και τον 
επανέλεγχο συμβάσεων 
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08/07/2014 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς τους κ.κ. Υπουργούς: 

- Εσωτερικών 
- Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής 
- Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη 

Θέμα: Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης "Αντώνης Τρίτσης". 

Στις 4/7/2014 διαπιστώθηκε ότι μέσα στο Πάρκο Τρίτση, από την είσοδο 

Ελευσίνιων Μυστηρίων, εκτελούνταν εργασίες διαμόρφωσης, σε χώρο 

έκτασης τριών (3) περίπου στρεμμάτων και συγκεκριμένα εκσκαφές, 

τοποθέτηση καλουπιών και κυβόλιθων, υπήρχαν σωροί από γαρμπίλι και 

άμμο οικοδομής και χωμάτων, ξυλεία και τεχνητό γρασίδι. Επίσης, υπήρχαν 

τσουβάλια συσκευασμένου οικοδομικού υλικού σε παλέτες. Στο χώρο υπήρχε 

εκσκαφέας, μπουλντοζάκι και δύο μεγάλα φορτηγά.  

Πολίτες των δήμων Αγίων Αναργύρων – Καματερού και Ιλίου, ζήτησαν τα 

νομιμοποιητικά έγγραφα από τους αρμόδιους, καθώς και τη σύμβαση με τον 

φορέα του Πάρκου για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, χωρίς να 

λάβουν καμία απάντηση.  

Σε συνέχεια, κλήθηκε η Αστυνομία προκειμένου να παρέμβει για να ελέγξει τη 

νομιμότητα των πράξεων αυτών, αλλά μέχρι σήμερα δεν υπήρξε καμία 

παρέμβαση από την πλευρά της Αστυνομίας. 

Για όλα τα παραπάνω έχει κατατεθεί από πολίτες των δήμων όπου βρίσκεται 

το Πάρκο Τρίτση σχετική αναφορά στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα (βλ. 

http://aspatritsis.blogspot.gr/2014/07/blog-post_5.html) 

Παράλληλα, οι πολίτες διαπίστωσαν ότι στις 5/7/2014 είχε προγραμματιστεί 

εντός του χώρου του Πάρκου Τρίτση, μουσική συναυλία με εισιτήριο, γεγονός 

που απαιτεί και περίφραξη μέρους του Πάρκου. 

Επειδή στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνης Τρίτσης 

καταγράφονται διαχρονικά ενέργειες μη σύννομες. 
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Επειδή ο υπερτοπικός χαρακτήρας του εν λόγω Πάρκου και η μεγάλη  

περιβαλλοντική του αξία επιβάλλει τη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα 

του και της ελεύθερης και ανεμπόδιστης χρήσης του για τους κατοίκους όλης 

της Αττικής.  

Επειδή προωθείται συνεχώς η περιβαλλοντική υποβάθμιση του Πάρκου και η 

εμπορευματοποίησή του. 

Ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί:  

1) Γνωρίζετε εάν οι εργασίες εκτέλεσης των παραπάνω έργων 

διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες από τις αρμόδιες αρχές (Δήμο, 

Πολεοδομία, Δασική Υπηρεσία, Αστυνομία) και εάν έχουν εγκριθεί με τις 

νόμιμες διαδικασίες από τον Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου; Επιπλέον, 

οι εργασίες αυτής της παρέμβασης συνάδουν με το Π.Δ. 184/2002; 

2) Η συναυλία στις 05/07/2014 πληρούσε τις προϋποθέσεις 

αδειοδότησης (από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., Πυροσβεστική, Δασαρχείο, 

στατικότητα της εξέδρας, άδεια ηλεκτρολογικής εγκατάστασης) και τους 

όρους ασφαλείας; 

3) Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για την τήρηση όλων των 

απαιτούμενων από την κείμενη νομοθεσία προϋποθέσεων για την 

εύρυθμη λειτουργία του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης;  

Οι ερωτώντες βουλευτές 

 

Έφη Γεωργοπούλου – Σαλτάρη 

 

Δημήτρης Στρατούλης 

 

Γιώργος Βαρεμένος 

 

Χαρά Καφαντάρη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ - ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΘ΄ 

Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014 

Θα συζητηθεί η πρώτη με αριθμό 1017/10-7-2014 ερώτηση δευτέρου κύκλου της Βουλευτού 
Β΄ Αθηνών του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Χαράς Καφαντάρη προς τον Υπουργό 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σχετικά με την «κωλυσιεργία» του 
ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. στη λήψη απόφασης για την τροποποίηση λόγω άρσης απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 
111 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Γαλατσίου. 

Στην ερώτηση της κυρίας συναδέλφου θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Νικόλαος 
Ταγαράς. 

Κυρία Καφαντάρη, έχετε ζητήσει μια ανοχή στον χρόνο. Θα την έχετε στην πρωτολογία σας. 

ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

Κύριε Υπουργέ, είμαστε υποχρεωμένοι να επανέλθουμε σε μία ερώτηση η οποία είχε 
κατατεθεί και πρόσφατα -είχε κατατεθεί και σχετική ερώτηση στο παρελθόν- και η οποία 
συζητείται μετά από τη διαδικασία της κλήρωσης τώρα. Αφορά σε μία περιοχή της Αθήνας από 
τις πιο πολυπαθείς από περιβαλλοντική άποψη. Μιλάω για το Γαλάτσι. 

Θα αναφέρω ένα μικρό ιστορικό σε σχέση με την εν λόγω ερώτηση και το τι αφορά.  

Εδώ και σχεδόν σαράντα χρόνια, από το 1977, ο Δήμος Γαλατσίου ενέκρινε επέκταση 
ρυμοτομικού σχεδίου, ώστε να ενταχθεί στο σχέδιο πόλης η περιοχή Άνω Μενιδιάτικα του 
Γαλατσίου. Στη μελέτη αυτή συμπεριλαμβανόταν και το οικοδομικό τετράγωνο 111 αποκλειστικά 
για τους εξής λόγους. Για να γίνει εκεί ένα σχολείο για να εξυπηρετήσει τις υπάρχουσες ανάγκες 
και βέβαια για να γίνει και μία παιδική χαρά.  

Με το πέρασμα του χρόνου έγινε αυτό το σχολείο σ’ ένα κομμάτι του οικοδομικού 
τετραγώνου και δόθηκαν αποζημιώσεις από τον ΟΣΚ. Χτίσθηκε αυτό το σχολείο αλλά έμειναν 
τριάμισι στρέμματα. Αυτά τα τριάμισι στρέμματα ο Δήμος Γαλατσίου δεν μπόρεσε μέσα από τη 
διαδικασία της απαλλοτρίωσης να τα αποζημιώσει και οι φερόμενοι σαν ιδιοκτήτες 
απευθύνθηκαν στα διοικητικά δικαστήρια και στην αρχή δικαιώθηκαν. 

Στις 6-4-2011, με την υπ’ αριθμόν 90/2011 γνωμοδότηση, το Κεντρικό Συμβούλιο 
Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, το ΚΣΧΟΠ, σήμερα ΚΕΣΥΠΟΘΑ, γνωμοδότησε τον 
αποχαρακτηρισμό των τριάμισι αυτών στρεμμάτων σε χώρο οικοδομήσιμο. Η γνωμοδότηση 
αυτή ήταν ανεπαρκώς τεκμηριωμένη, στερείται νομικής και ειδικής αιτιολόγησης, καθόσον δεν 
είχε εξετάσει παράγοντες όπως η διατάραξη του πολεοδομικού ισοζυγίου των ελεύθερων 
χώρων, το καθεστώς της περιοχής πριν την ένταξή του, το μορφολογικό χαρακτήρα του 
συγκεκριμένου ακινήτου, το νομοθετικό καθεστώς της ευρύτερης περιοχής που εντάσσεται το 
ακίνητο, ούτως ώστε να εκτιμήσει αιτιολογημένα αν συντρέχουν λόγοι που δεν επιτρέπουν τη 
δόμηση του υπό κρίση ακινήτου. 

Στις 14-6-2011, στην προηγούμενη θητεία της Βουλής, έρχεται η πρώτη ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ 
σχετικά με το θέμα. Η συμπλήρωση, όμως, του φακέλου του θέματος με τα στοιχεία της 
Διεύθυνσης Δασών Αθηνών (έγγραφο της 18-12-2012) -και εδώ θα καταθέσω τα σχετικά 
έγγραφα για τα Πρακτικά- για το δασικό αναδασωτέο χαρακτήρα της έκτασης κατέρριψε την από 
6-4-2011 με αριθμό 90/2011 γνωμοδότηση του ΚΣΧΟΠ και συνηγόρησε, σύμφωνα με την 
πλούσια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, στην απένταξη του εν λόγω χώρου από το 
σχέδιο πόλης.  

(Στο σημείο αυτό η Βουλευτής κ. Χαρά Καφαντάρη καταθέτει για τα Πρακτικά τα 
προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της 
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής) 
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Στις επόμενες συνεδριάσεις του, με αφετηρία τη συνεδρίαση στις 22-2-2013, το Κεντρικό 
Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων δεν προχωρά στην έκδοση καμμιάς 
απόφασης για το ζήτημα, παρ’ ότι έχει στη διάθεσή του τα στοιχεία περί του δασικού 
αναδασωτέου χαρακτήρα της εν λόγω έκτασης, που υποβλήθηκαν στο φάκελο της αρμόδιας 
υπηρεσίας τόσο από το Δήμο Γαλατσίου όσο και από τη Διεύθυνση Δασών Αθηνών.  

Στις 18-4-2013 έρχεται η δεύτερη ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ για το ζήτημα. Η Διεύθυνση 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού απαντάει πως περιμένει ακόμα την εκ νέου γνωμοδότηση των 
αρμοδίων Διευθύνσεων Δασών.  

Στις 20-9-2013 και στις 25-9-2013 η Διεύθυνση Δασών Αθηνών και η Διεύθυνση Συντονισμού 
και Επιθεώρησης Δασών γνωμοδοτούν και πάλι πως η συγκεκριμένη έκταση είναι δασική και 
αναδασωτέα.  

Στις 17-1-2014 επανερχόμαστε με τρίτη ερώτηση, χωρίς πάλι να έχει υπάρξει ουσιαστική 
απάντηση.  

Τελευταίο χρονολογικά γεγονός είναι η συνεδρίαση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ πριν από δύο μήνες 
περίπου, όπου το θέμα συζητήθηκε μεν και πάλι, όμως υπήρξε αναβολή για τη λήψη οριστικής 
απόφασης, χωρίς κάποια συγκεκριμένη αιτιολογία.  

Όπως βλέπετε, κύριε Υπουργέ, αυτή η κωλυσιεργία –θα έλεγα- του ΚΕΣΥΠΟΘΑ έχει 
προκαλέσει πολλές ανησυχίες στους κατοίκους της περιοχής, στο Δήμο, καθώς εδώ και δύο 
χρόνια σχεδόν σέρνεται η έκδοση αυτής της απόφασης και αναβάλλεται, χωρίς κάποιο 
συγκεκριμένο λόγο.  

Πώς σκέπτεστε ως ΥΠΕΚΑ να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα ώστε να τελεσφορήσει με 
υπουργική απόφαση η απένταξη του εν λόγω χώρου από το σχέδιο πόλης του Δήμου Γαλατσίου 
και να παραμείνει αυτός ελεύθερος από κτίσματα;  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούμε.  

Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.  

Κυρία συνάδελφε, όπως και εσείς γνωρίζετε, οι τροποποιήσεις συγκεκριμένων ρυμοτομικών 
σχεδίων για άρση απαλλοτρίωσης λόγω ρυμοτομίας ή λόγω δέσμευσης, είναι ένα πρόβλημα που 
έχει πολλά νομοθετικά κενά, μας έχει απασχολήσει για πολλά χρόνια και χρήζει σίγουρα 
διόρθωσης, βελτίωσης και αλλαγών.  

Είναι αλήθεια ότι αυτές οι εμπλοκές δημιουργούν νομικά προβλήματα και καθυστερήσεις 
αλλά και οι υπηρεσίες από την πλευρά τους, δεν ανταποκρίνονται στο χρόνο που θα πρέπει, 
ώστε να δώσουν άμεσες, ουσιαστικές και αποτελεσματικές απαντήσεις στους πολίτες.  

Θέλω να σας πω ότι πολύ σύντομα θα καταθέσουμε νομοσχέδιο όπου τέτοια θέματα θα 
λύνονται –γιατί, πράγματι, υπάρχουν πολλές εμπλοκές- όπως είναι και το συγκεκριμένο που 
συζητάμε.  

Επί της ουσίας θέλω να σας πω ότι η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται προς το ΚΕΣΥΠΟΘΑ να 
επανέλθει στην προτέρα κατάσταση, δηλαδή παιδική χαρά, κοινόχρηστος χώρος και εκτός 
σχεδίου περιοχή.  

Είναι αλήθεια ότι η συζήτηση αναβλήθηκε επειδή ζητήθηκε από τους ιδιοκτήτες να 
προσκομίσουν στοιχεία. Τους δόθηκε η δυνατότητα αυτή. Όμως σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία 
που πρέπει να προσκομιστούν έχουν συγκεκριμένο χρόνο και σε κάθε περίπτωση, η δική μου 
παρέμβαση θα είναι άμεση, να συζητηθεί με τα στοιχεία που θα έχουν κατατεθεί και μετά από 
την προθεσμία που ζήτησαν οι ιδιοκτήτες –άμεσα- και να δοθεί οριστική λύση-απόφαση από το 
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Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων, για να ακολουθήσει αμέσως μετά η διαδικασία 
στην οποία αναφερθήκατε και εσείς προηγουμένως.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά. 

ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε μου να πω ότι στην τελευταία χρονολογικά 
ερώτηση που καταθέσαμε στις 17-1-2014 αναφέρεται ότι η Διεύθυνση Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού έχει λάβει γνώση των εγγράφων της Διεύθυνσης Δασών Αθηνών και της Διεύθυνσης 
Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, σύμφωνα με τα οποία ο υπ’ όψιν χώρος πρέπει να 
τροποποιηθεί ώστε να τεθεί εκτός πολεοδομικού σχεδιασμού. Μάλιστα, αναφέρεται ότι η 
Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού έχει ήδη συντάξει τη σχετική εισήγηση προς το 
ΚΕΣΥΠΟΘΑ. 

Επιτρέψτε μου να πω ότι δίκαια, με την απάντηση που τότε μας δώσατε, οι κάτοικοι, οι 
φορείς και ο δήμος στην περιοχή του Γαλατσίου ανησυχούν. Είναι μια ιστορία η οποία σέρνεται 
δύο χρόνια. Υπάρχουν σχετικές γνωμοδοτήσεις από τους αρμόδιους φορείς, υπάρχει η 
συγκεκριμένη νομολογία.  

Άρα, έρχεστε εσείς και επιβεβαιώνετε ότι υπάρχει κάποιος λόγος για τον οποίον δεν 
προχωρεί η διαδικασία τού να πάρει το ΚΕΣΥΠΟΘΑ μια συγκεκριμένη απόφαση η οποία αφορά 
το να επανέλθουν αυτά τα τριάμισι στρέμματα γης στο κομμάτι αυτό, τα Άνω Μενιδιάτικα, 
πράγματι σαν δασικά και πλέον να μην είναι οικοδομήσιμα. 

Επιτρέψτε μου να πω πως βλέπω αυτήν τη στιγμή, στην εποχή της έντονης μνημονιακής 
επίθεσης την οποία δεχόμαστε, μιας επίθεσης η οποία εστιάζει ιδιαίτερα στους ελεύθερους 
χώρους και στους φυσικούς πόρους, ότι αυτό αποτελεί και ένα συστατικό της πολιτικής αυτής 
της Κυβέρνησης.  

Κατ’ αρχάς, το οικοδομικό τετράγωνο 111, για το οποίο συζητάμε, το κομμάτι αυτό των 
τριάμισι στρεμμάτων ανήκει στη ζώνη προστασίας τοπίου ιδιαίτερου φυσικού κάλλους στη 
λοφοσειρά των Τουρκοβουνίων. Εμείς επανερχόμαστε και λέμε. Για ποιο λόγο το ΚΕΣΥΠΟΘΑ, 
από τη στιγμή που έχει όλα τα σύννομα έγγραφα και τις συγκεκριμένες γνωμοδοτήσεις, δεν 
προχωρεί άμεσα στο να πάρει μια συγκεκριμένη απόφαση την οποία περιέγραψα; 

Το γεγονός, λοιπόν, είναι ότι δεν προχωρεί. Και εσείς μας λέτε σήμερα ότι παραπέμπεται το 
ζήτημα σε ένα νομοσχέδιο που θα έρθει. Εδώ δεν έχουμε κάποια νομική εμπλοκή, έχουμε 
στοιχεία συγκεκριμένα και τα έγγραφα τα οποία εγώ κατέθεσα στην πρωτολογία μου, που έχουν 
να κάνουν με τη Διεύθυνση Δασών Αθηνών. Όλα αυτά δείχνουν ότι με βάση το νόμο έτσι πρέπει 
να γίνει και εσείς ως ΥΠΕΚΑ δεν προχωρείτε. Το γιατί δεν το κάνετε αυτό είναι ένα μεγάλο 
ερώτημα.  

Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία 
σας για τρία λεπτά. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής): Κατ’ αρχάς, δεν είπα ότι πρέπει να έρθει το νομοσχέδιο πρώτα για να δώσουμε λύση 
στην εκκρεμότητα που υπάρχει. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα και κινούνται ταυτόχρονα και 
παράλληλα.  

Σε ό,τι αφορά την απόφαση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ δεσμεύομαι προσωπικά ότι θα γίνει άμεσα η 
συνεδρίαση και θα υπάρξει απόφαση και από την απόφαση αυτή θα κινηθεί η διαδικασία, 
ανάλογα με το ποια θα είναι. Άμεση, λοιπόν, θα είναι η συνεδρίαση και άμεση θα είναι η 
απόφαση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ. Δεν εξαρτάται από το νομοσχέδιο. 

Ανέφερα το νομοσχέδιο, διότι ανάλογες περιπτώσεις απαλλοτριώσεων -ξέρετε και εσείς, 
γνωρίζω και εγώ- είτε για άρση απαλλοτρίωσης σε κοινοχρήστους χώρους όπου μειώνεται η 
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επιφάνεια των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων είτε από την άλλη πλευρά η δέσμευση -εν 
ονόματι της απαλλοτρίωσης- εκτάσεων ιδιωτών για πάρα πολλά χρόνια, χωρίς να μπορούν να 
ασκήσουν το δικαίωμά τους και τα δύο είναι δύο ακραίες συμπεριφορές της πολιτείας απέναντι 
στο σχεδιασμό που η ίδια προβλέπει. 

Άρα, κλείνοντας, θέλω να πω ότι η απάντησή μου είναι ευθεία στο συγκεκριμένο θέμα όπου 
πράγματι υπάρχει καθυστέρηση, όπως αναφέρατε, εδώ και δεκαετίες αλλά και τα τελευταία 
χρόνια. Η δέσμευσή μου είναι προσωπική. Άμεσα θα γίνει η συνεδρίαση, άμεσα θα ληφθεί η 
απόφαση και θα γίνουν όλες οι διαδικασίες που προβλέπουν και τα έγγραφα του δασαρχείου, τα 
οποία γνωρίζω, καθώς και τις θέσεις- εκτιμήσεις και σχετικά με το ιδιοκτησιακό αλλά και για τη 
μορφή της ιδιοκτησίας.  

Σας είπα ότι η εισήγηση -γιατί μέχρι εκεί μου επιτρέπεται να πω αυτήν τη στιγμή- της 
αρμόδιας υπηρεσίας προς το ΚΕΣΥΠΟΘΑ είναι να βγει εκτός σχεδίου και να ακολουθηθεί η 
διαδικασία.  

Αυτά ήθελα να αναφέρω ως απάντηση. Επαναλαμβάνω ότι όταν θα δείτε και το νομοσχέδιο, 
που λύνει θέματα σαν κι αυτό, για να μη δημιουργούνται καθυστερήσεις, παρερμηνείες, 
δικαστικές εμπλοκές και τελικά να δημιουργούμε προβλήματα στον κόσμο, θα διαπιστώσετε ότι 
θα δώσουμε άμεσες, ουσιαστικές και αποτελεσματικές λύσεις σε όλα αυτά τα ζητήματα που 
αφορούν στα σχέδια πόλης, στις απαλλοτριώσεις και στα λοιπά.  

Ευχαριστώ πολύ.  
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