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ΘΕΜΑ: Aπάντηση σε επιστολή σας με θέμα την πληροφόρηση των πολιτών
για την διευθέτηση των αυθαιρέτων»

Κυρία Γενική Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος
Διάβασα με προσοχή το περιεχόμενο της επιστολής που μου αποστείλατε, ζητώντας να στηρίξω ως
Δήμαρχος την προσπάθεια πληροφόρησης των πολιτών για τις δυνατότητες του Ν. 4014/2011.
Με έκπληξη αλλά και αγανάκτηση διαπίστωσα πως ανάμεσα στα επιχειρήματα που αναφέρατε στην
επιστολή αυτή, δίνετε ιδιαίτερη σημασία στο επιχείρημα ότι « τα έσοδα της ρύθμισης που
συλλέγονται στο Πράσινο Ταμείο θα επιστρέψουν στους Δήμους, δια της λογικής του περιβαλλοντικού
ισοζυγίου, με τη χρηματοδότηση έργων αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος».
Πράγμα που είναι απολύτως ψευδές, αφού όλοι γνωρίζουμε (και θα οφείλατε κι εσείς να το γνωρίζατε
λόγω της κρατικής θέσης που κατέχετε), ότι ο Υπουργός Οικονομίας κ. Βενιζέλος προχώρησε στην
προσθήκη άρθρου στο Νόμο 4014, με το οποίο προβλέπεται ότι το 95% των πόρων που εισπράττονται
υπέρ του Πράσινου Ταμείου (από τις ρυθμίσεις για τους ημιυπαίθριους, την τακτοποίηση των
αυθαιρέτων, την είσπραξη προστίμων για περιβαλλοντικές παραβάσεις) θα διατίθεται για τις ανάγκες
του προϋπολογισμού. Κι όχι για έργα αποκατάστασης του περιβαλλοντικού ισοζυγίου, όπως μας λέτε
στην επιστολή σας.
Με βάση τα παραπάνω, αναρωτιέμαι για ποιο λόγο μου απευθύνατε επιστολή με το συγκεκριμένο
περιεχόμενο, ζητώντας τη συνδρομή του Δήμου Αμαρουσίου και υποσχόμενη όφελος που δεν
μπορείτε να μας αποδώσετε;

Από άγνοια ή από σκοπιμότητα;
Ότι από τα δύο κι αν ισχύει, δεν τιμά την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου που υπηρετείτε.
Κυρία Γενικέ,
αντί ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης να μας τάζετε «λαγούς με πετραχήλια», θα ήταν προτιμότερο να
διαθέτατε το πολιτικό θάρρος και την ειλικρίνεια να ζητήσετε συγγνώμη από τους πολίτες.
Συγγνώμη γιατί από τη μια τους υποχρεώνετε για καθαρά ταμειακούς λόγους να πληρώνουν ακριβά,
για να τακτοποιήσουν τις όποιες αυθαιρεσίες τους.
Και από την άλλη ,γιατί αφαιρείτε τα χρήματα αυτά από το Πράσινο Ταμείο με αυθαίρετο τρόπο,
διαθέτοντας τα όχι για την αποκατάσταση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου, όπως θα έπρεπε, αλλά για
την κάλυψη της μαύρης τρύπας του προϋπολογισμού, καθʼ υπόδειξη της Τρόικας.
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