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Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για το Ελληνικό

Ψήφισμα  σχετικά  με  το  Μνημόνιο  Συναντίληψης  για  το  Ελληνικό,  ψήφισε  σήμερα  το

Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής.  Το ψήφισμα αυτό αποτελεί "το πλαίσιο με το οποίο θα

πορευτεί το επόμενο χρονικό διάστημα η Περιφέρεια Αττικής".

Συγκεκριμένα το ψήφισμα αναφέρει: 

Το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  Αττικής  κατά  την  21η  Συνεδρίαση  του  στις  16.06.2016

συζήτησε, σχετικά με το ¨Μνημόνιο Συναντίληψης¨(Memorandum Of Understanding –MOU)

μεταξύ  του  Ταμείου  Αξιοποίησης  Ιδιωτικής  περιουσίας  του  Δημοσίου  Α.Ε.  (ΤΑΙΠΕΔ)  της

HELLENIC Global I.S.A. και της Lamda Development S.A για το ¨Ελληνικό¨. 

Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου σημειώνουμε τα παρακάτω:

• Η θέση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για το χώρο του πρώην αεροδρομίου

του Ελληνικού είναι η δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου πρασίνου και πολιτισμού σύμφωνα

με την πρόταση των Δήμων της περιοχής και του ΕΜΠ (Δεκέμβριος 2010). Είναι μία πρόταση

οικονομικά εφικτή και βιώσιμη. 

• Η διαχείριση των ακτών της Αττικής οι οποίες αποτελούν το συγκριτικό πλεονέκτημα

της,  πρέπει  να περιέλθει  επιτέλους στα αιρετά θεσμικά όργανα που βρίσκονται  εγγύτερα

στους πολίτες,  δηλαδή τον Α΄ και  Β΄ βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης εξασφαλίζοντας στο

σύνολό τους την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών.



• Η πολύχρονη και εσκεμμένη εγκατάλειψη του χώρου αποτέλεσε διαχρονικά ένα από

τα επιχειρήματα για να αιτιολογηθεί η υπογραφή της λεόντειου σύμβασης το 2014 και του

Συμφώνου Κατανόησης. 

• Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φώς της δημοσιότητας αλλά και την συνεπή στάση μας

που αφορά την αξιοποίηση του Ελληνικού, 21 μήνες τώρα, είμαστε αντίθετοι στο πρόσφατο

Σύμφωνο Κατανόησης –MOU, το οποίο παρά τις όποιες προσπάθειες θετικών τροποποιήσεων,

η προωθούμενη λύση στο σύνολό της, δεν ικανοποιεί τις χρόνιες διεκδικήσεις μας.

Επισημαίνουμε ότι ακόμη και σήμερα το σύνολο των ντοκουμέντων που αφορούν το χώρο

του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού παραμένουν άγνωστα στους πολίτες και τους φορείς

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, γεγονός που θεωρούμε ανεπίτρεπτο. Ως εκ τούτου ζητάμε τόσο

το πρόσφατο Μνημόνιο Συναντίληψης όσο και η υφιστάμενη Σύμβαση να δημοσιοποιηθούν

άμεσα και να κατατεθούν στο φως της ημέρας. Αποτελεί δημοκρατικό δικαίωμα του κάθε

πολίτη να μάθει ακριβώς τι θα γίνει στην περιοχή. Η διαφάνεια είναι δύναμη και δεν πρέπει να

την φοβάται κανένας.

• Κανένα σχέδιο που αφορά το χώρο του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού δε μπορεί

να υλοποιηθεί χωρίς να έχουν γνώση και λόγο η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού.

Χωρίς διαβούλευση δεν μπορούν να επιβληθούν τετελεσμένα. Οποιαδήποτε επέμβαση στο

χώρο  οφείλει  να  έχει  την  απαραίτητη  κοινωνική  αποδοχή.  Σε  αντίθετη  περίπτωση  η

Περιφέρεια  θα  κάνει  ότι  είναι  απαραίτητο  για  να  διαφυλάξει  τα  συλλογικά  κοινωνικά

συμφέροντα.

Τέλος θέλουμε να σταθούμε σε τρεις πιο εξειδικευμένες πτυχές του όλου θέματος που έχουν

ειδική βαρύτητα για την Περιφέρεια Αττικής και τους όμορους Δήμους: 

• Τον κρίσιμο από περιβαλλοντικής και οικονομικής άποψης τομέα της Διαχείρισης των

Απορριμμάτων.  Τόσο τα Τοπικά Σχέδια  Διαχείρισης Απορριμμάτων των Δήμων όσο και  ο

Περιφερειακός  Σχεδιασμός  Διαχείρισης  Απορριμμάτων  περιέχουν  πρόβλεψη  για  χώρους

διαχείρισης  απορριμμάτων  στην  περιοχή  του  Ελληνικού.  Πρόκειται  για  αποφάσεις  και

επεξεργασμένους σχεδιασμούς που δεν μπορούν να αγνοηθούν ή να ανατραπούν. 

• Τα  εμπράγματα  δικαιώματα  της  Περιφέρειας  Αττικής  εντός  της  περιοχής  και

συγκεκριμένα  τις  εγκαταστάσεις  του  ΚΤΕΟ και  το  οικόπεδο  έκτασης  42  στρεμμάτων.  Η

Περιφέρεια Αττικής δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να απεμπολήσει τα δικαιώματά της και

θα  διεκδικήσει  τη  δημόσια  περιουσία  της  όπως  έπραξε  πριν  από  λίγους  μήνες  με  την



προσφυγή της στο Σ.τ.Ε., αλλά και με την παραίτηση του εκπροσώπου της από το Δ.Σ. της

Ελληνικό Α.Ε .εκφράζοντας τη διαφωνία της. 

• Την  αλλοίωση  του  χαρακτήρα  της  περιοχής  λόγω  του  προβλεπόμενου  εξαιρετικά

υψηλού συντελεστή δόμησης και του προβλεπόμενου casino και το πλήγμα στην εμπορική

δραστηριότητα,  ειδικά  των  μικρομεσαίων  επιχειρήσεων,  από  τη  δημιουργία  πληθώρας

εμπορικών κέντρων (τύπου mall).

Τα παραπάνω αποτελούν το πλαίσιο με το οποίο θα πορευτεί το επόμενο χρονικό διάστημα η

Περιφέρεια Αττικής.
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