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Κύριε Υπουργέ,
Με την µετεγκατάσταση του ∆ιεθνούς Αεροδροµίου Αθηνών το Μάρτιο του 2001
από το Ελληνικό στα Σπάτα και την απελευθέρωση της έκτασης που αυτό
καταλάµβανε, δηµιουργήθηκαν προσδοκίες ότι θα προωθηθούν στην έκταση αυτή
χρήσεις που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων της πρωτεύουσας.
Πριν ακόµη πραγµατοποιηθεί η µετεγκατάσταση και στα επόµενα της
ολοκλήρωσής της έτη, εκπονήθηκαν ερευνητικά προγράµµατα, προκηρύχθηκε και
ολοκληρώθηκε µε επιτυχία διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισµός, ανατέθηκαν και
εκπονήθηκαν µελέτες που είχαν ως στόχο την ανάδειξη της βέλτιστης λύσης για τις
επιτρεπόµενες χρήσεις στην έκταση του πρώην Αεροδροµίου Ελληνικού.
Οι προτάσεις που αναδείχθηκαν από αυτές συνοψίζονταν στη δηµιουργία
πάρκου πρασίνου 4.000 στρ.,
300 στρ. παραµένουσες δραστηριότητες και
επιχειρηµατικά πάρκα 1.000 στρ. περίπου. Στις προτάσεις αυτές αντέδρασαν
δυναµικά η αυτοδιοίκηση, κινήµατα πολιτών και φορείς οι οποίοι διαφωνούσαν µε την
οποιαδήποτε αξιοποίηση της έκτασης πέραν της δηµιουργίας πάρκου πρασίνου µε
ενσωµατωµένες πολιτιστικές, αθλητικές δραστηριότητες και αναψυχή.
Από το 2010 και µετά το θέµα επανέρχεται µε την επενδυτική συµφωνία στο
Κατάρ, το νέο σχέδιο Γενικής ∆ιάταξης του κ. Ασεµπίγιο, τη δηµιουργία της Ελληνικό
Α.Ε. και την ανάθεση σε αυτή της αξιοποίησης και διαχείρισης της έκτασης του
Ελληνικού - συµπληρωµένης µε την έκταση της παράκτιας ζώνης του Αγίου Κοσµά,
την ανάθεση στο τέλος του 2011 της αξιοποίησης της έκτασης στο Ταµείο
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου και τέλος µε την ψήφιση το Μάρτιο
του 2012 από την Ελληνική Βουλή του Νόµου 4062/12 για την Αξιοποίηση του
πρώην Αεροδροµίου Ελληνικού.
Βλέπουµε λοιπόν από το 2010 και µετά µια εντελώς διαφορετική προσέγγιση για
την έκταση αυτή, αφού πλέον η πολιτεία δεν αναφέρετε στη δηµιουργία

Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού, αλλά στην Αξιοποίηση του πρώην αεροδροµίου
Ελληνικού.
Ενώ στις ανακοινώσεις σας αναφέρετε πως ο σκοπός της αξιοποίησης δεν είναι η
πώληση περιουσιακών στοιχείων του ∆ηµοσίου αλλά η προσέλκυση επενδύσεων,
από τις διατάξεις του Ν. 4062/12 προκύπτει ότι το Ελληνικό και η παράκτια ζώνη του
Αγίου Κοσµά αντιµετωπίζεται ως οικόπεδο προς εκµετάλλευση το οποίο πωλείται και
µάλιστα πολύ φτηνά.
Κύριε Υπουργέ,
•

Ο περιορισµός του πάρκου πρασίνου σε 2.000 στρ, στα οποία
περιλαµβάνονται δρόµοι, τεχνικά έργα και πάσης φύσεως κτιριακές
εγκαταστάσεις

•

Το γενικό πλαίσιο επιτρεπόµενων χρήσεων που προσδιορίζεται µε το
νόµο, που αφήνει στους επενδυτές τη δυνατότητα να αποφασίσουν για το
που και ποιες θα τοποθετηθούν σε κάθε µια ζώνη

•

Η ευχέρεια στους επενδυτές να αποφασίζουν τον αριθµό των ορόφων και
την κάλυψη, αφού µπορούν µε την αιτιολογία της λειτουργίας των κτιρίων
ως σηµείων προορισµού να κατασκευάζουν υψηλά κτίρια

•

Η παραχώρηση στην ιδιωτική εκµετάλλευση της χρήσης αιγιαλού και
θάλασσας, και

•

Η νοµιµοποίηση όλων των προτάσεων κατά παρέκκλιση των ισχυουσών
διατάξεων, µε ειδικές υπουργικές αποφάσεις, µετά από πρόταση των
επενδυτών και µε ενδεχόµενη γνώµη διορισµένης επιστηµονικής
επιτροπής από τους υπουργούς

δηµιούργησαν φυσικά ελκυστικές συνθήκες επενδύσεων και συνέβαλαν στην
κατάθεση «εννέα σηµαντικών συµµετοχών» κατά τη διαδικασία υποβολής
εκδηλώσεων ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση του πρώην αεροδροµίου Ελληνικού.
Οι διατάξεις αυτές όµως αδιαφορούν πλήρως για τις περιβαλλοντικές και
κοινωνικές ανάγκες των εκατοµµυρίων πολιτών της πρωτεύουσας και στερούν από
την Αττική τη δυνατότητα να αποκτήσει έναν πνεύµονα πρασίνου.
Κύριε Υπουργέ,
Το Παράρτηµα Ανατολικής Στερεάς του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας, µε
το µε αρ. 119/31-3-2008 έγγραφό του είχε καταθέσει στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. την πρότασή
του για τη δηµιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό. Η πρότασή µας
απέχει πολύ από την αξιοποίηση που επιβάλει ο νόµος 4062/12, αφού προτείνουµε
οι χώροι πρασίνου να καταλαµβάνουν όσο το δυνατό µεγαλύτερη έκταση.
Επιπλέον είµαστε αντίθετοι στην πώληση των τελευταίων αδόµητων δηµόσιων
εκτάσεων. Πιστεύουµε ότι αυτές (οι δηµόσιες εκτάσεις) αποτελούν περιουσία του
Ελληνικού Λαού και θα πρέπει να παραδοθούν στα παιδιά µας όχι µόνο ολόκληρες
αλλά και µεγαλύτερες σε έκταση.
Επανερχόµαστε ωστόσο τώρα, γιατί θεωρούµε ότι θα ήταν σκόπιµο να
συνεργαστούµε ώστε ο λίγος χώρος που προβλέπεται για το πάρκο πρασίνου, να
διαµορφωθεί σύµφωνα µε τις βασικές αρχές της φυτοτεχνικής επιστήµης.
Συνοπτικά και µετά τις παραπάνω παρατηρήσεις µας, προτείνουµε:
Α. Για το Πάρκο Ελληνικού
1. Να υπάρξει µελέτη στρατηγικής αξιοποίησης των χώρων του πάρκου (να
καθοριστούν οι λειτουργίες του).
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2. Η µελέτη του πάρκου πρασίνου θα πρέπει:
2.1. Να προβάλλει την περιβαλλοντική άποψη σε όλες τις δραστηριότητες της
λειτουργίας του και να εκπαιδεύει τους επισκέπτες προς αυτή την
κατεύθυνση µε το παράδειγµά του.
2.2. Να χρησιµοποιεί, όπου χρειάζεται, τις ήπιες µορφές ενέργειας και
περιβαλλοντικές δράσεις στη διαµόρφωση και λειτουργία του.
2.3. Να επικοινωνεί µε τις αθλητικές εγκαταστάσεις.
2.4. Να είναι εύκολα προσβάσιµο από τα συγκοινωνιακά µέσα µαζικής
µεταφοράς και από τα Ι.Χ. και να είναι εύκολη η µετακίνηση στο εσωτερικό
του, µε ήπια µέσα (εναλλακτικούς τρόπους µεταφοράς) ιδιαίτερα για τα
άτοµα µεγάλης ηλικίας, παιδιά και ΑΜΕΑ.
3. Η διαµόρφωση και λειτουργία του πάρκου να διέπεται από προϋποθέσεις
βιώσιµης και αειφόρου ανάπτυξης. Να εξεταστεί η δυνατότητα χρήσης νερού για
λόγους άρδευσης, από επεξεργασία λυµάτων (Μεταµόρφωση –Ψιττάλια),
τοπικών χρήσεων ή από δεξαµενές συλλογής υδατοκρηµνισµάτων κτλ.
4. Ο φορέας διαχείρισης του πάρκου να είναι αυτοτελής σε σχέση µε τον υπόλοιπο
προς αξιοποίηση χώρο του πρώην αεροδροµίου Ελληνικού και να στελεχώνεται
από γεωτεχνικούς (δασολόγους, γεωπόνους, γεωλόγους). Επίσης, γεωτεχνικοί
πρέπει να συµµετέχουν σε όλα τα στάδια της αξιολόγησης και της µελέτης
σχεδιασµού του πάρκου.
5. Οι χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων να χωροθετηθούν περιµετρικά και πλησίον
των κεντρικών εξόδων του πάρκου. Ως επί των πλείστων να είναι υπόγειοι και
στην περίπτωση των υπαίθριων χώρων στάθµευσης να προβλέπεται η
κατάλληλη µελέτη φύτευσης.
6. Να προβλεφθούν χώροι κοµποστοποίησης των φυτικών υπολειµµάτων του
πάρκου πρασίνου και γενικότερα χώροι ανακύκλωσης των απορριµµάτων του
πάρκου.
7. Να καθοριστούν οι όροι και προϋποθέσεις ώστε το ενιαίο πάρκο πρασίνου να
έχει και να διαχειρίζεται δικούς του πόρους για τη λειτουργία και συντήρησή του.
Θα ήταν σκόπιµο, οι πόροι για την λειτουργία και συντήρηση του πάρκου να
προέρχονται από την εκµετάλλευση του υπό κατασκευή οικισµού µε σαφή
νούµερα (π.χ. κάποιο ποσοστό των ενοικίων) που θα κατατίθενται σε ειδικό
λογαριασµό για το σκοπό αυτό.
Β. Για την υπόλοιπη έκταση του πρώην αεροδροµίου Ελληνικού
1. Για τη φυτοτεχνική διαµόρφωση των ακάλυπτων χώρων της υπόλοιπης έκτασης,
πρέπει να υπάρξει ολοκληρωµένος σχεδιασµός, µετά από την εκπόνηση ειδικών
µελετών.
2. Για τα υπάρχοντα κτίρια και για αυτά που πρόκειται να κατασκευαστούν, να
προβλεφθούν δράσεις και πράσινες παρεµβάσεις (εγκατάσταση φυτεµένων
δωµάτων, κάθετων κήπων κ.ά), µε σκοπό και τη βελτίωση του µικροκλίµατος της
περιοχής.

Με τιµή,
Ο Πρόεδρος της ∆.Ε.

Ιωάννης Αναγνωστόπουλος
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