
Τοποθέτηση του ∆ηµάρχου Αµαρουσίου Γ. Πατούλη στην 

Επιστηµονική Ηµερίδα για το νέο Ρυθµιστικό της Αθήνας 

 

Κυρίες και κύριοι, 

 
Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην πόλη και να σας ευχαριστήσω για την 
παρουσία σας στην σηµερινή ηµερίδα.  
 
Ο ∆ήµος Αµαρουσίου, αντιλαµβανόµενος την σηµασία του νέου 
Ρυθµιστικού στην στρατηγική χωρικής ανάπτυξης της πόλης για τα επόµενα 
δέκα χρόνια, άνοιξε τον διάλογο στην πόλη, φέρνοντας άµεσα το θέµα στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο, διοργανώνοντας µια επιστηµονική ηµερίδα και 
καλώντας τους φορείς και τους πολίτες να καταθέσουν τις απόψεις τους. 
 
 
 
 
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω δηµόσια τους έγκριτους 
ακαδηµαϊκούς, τους εκπροσώπους της Περιφέρειας και των φορέων της 
πόλης που ανταποκρίθηκαν άµεσα στο κάλεσµα µας για γόνιµο διάλογο και 
την εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων-προτάσεων για την προοπτική του 
∆ήµου Αµαρουσίου στο νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο πόλης.  
 

Είναι γεγονός ότι από την έγκριση του Ρυθµιστικού Σχεδίου της Αθήνας 
(ΡΣΑ)  έχουν παρέλθει εικοσιεπτά χρόνια (Ν. 1515/1985) και από την 
εκπόνησή του ακόµα περισσότερα. Το διάστηµα αυτό είναι ούτως ή άλλως 
µεγάλο, και, έστω και µόνο ως συνέπεια της προϋπάρχουσας δυναµικής, 
συνεπάγεται σηµαντικές ποσοτικές αλλαγές στη χωρική οργάνωση της 
Αθήνας-Αττικής. Επιπλέον, όµως, στην περίοδο αυτή υπήρξαν και 
σηµαντικές αλλαγές ποιοτικού χαρακτήρα, µε την έννοια της αλλαγής των 
προϋπαρχουσών δεδοµένων και υποθέσεων πάνω στις οποίες είχε βασιστεί 
ο σχεδιασµός του ΡΣΑ, αλλά και αυτός των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004. 

 
Έχοντας βιώσει τη δυσάρεστη εµπειρία του πρόσφατου παρελθόντος, Της 
αµαρτωλής κατά πολλούς τελευταίας 20ετίας, διάστηµα κατά το οποίο η 
πόλη µας γιγαντώθηκε και επεκτάθηκε άναρχα, χωρίς σχέδιο βιώσιµης 
ανάπτυξης, χωρίς σεβασµό στις χρήσεις κατοικίας που µειονεκτούσαν των 
εµπορικών χρήσεων, µε µοναδικό κριτήριο την εξυπηρέτηση µικρών και 
µεγάλων οικονοµικών συµφερόντων. 
 
Ο ∆ήµος Αµαρουσίου κλήθηκε να πληρώσει ακριβότερα σε σχέση µε το 
υπόλοιπο Λεκανοπέδιο, το εγχείρηµα της διοργάνωσης των Ολυµπιακών 
Αγώνων. 
 
Με αφορµή τη διοργάνωση αυτή, το Μαρούσι φορτώθηκε µε εκατοµµύρια 
νέους τόνους τσιµέντου και γιγάντιων κατασκευών, µε δεκάδες νέες, 
τεραστίου µεγέθους εµπορικές χρήσεις. 
 



Επιβαρύνθηκε κυκλοφοριακά, οι ατµοσφαιρικοί ρύποι έγιναν αναπόσπαστο 
τµήµα της καθηµερινότητας µας, το πράσινο µειώθηκε, ενώ δεν µας 
δόθηκαν από την Πολιτεία αντισταθµιστικά έργα, που θα βελτίωναν το 
αρνητικό ισοζύγιο που δηµιουργήθηκε. 
 
 
Αυτή την αρνητική κατάσταση ως ∆ήµος επιχειρούµε τα τελευταία 4 χρόνια 
να την ανατρέψουµε. 
 
Με παρεµβάσεις πολεοδοµικού χαρακτήρα, µε βιοκλιµατικές αναπλάσεις και 
έργα πράσινου χαρακτήρα. 

 

Το ΟΡΑΜΑ της δηµοτικής αρχής και του ∆ήµου για την πόλη του 
Αµαρουσίου βασίζεται σε πέντε άξονες:  

α) στη βελτίωση της καθηµερινής ζωής των πολιτών,  

β) στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής,  

γ) στην προστασία µε συγκεκριµένα µέτρα και στην ανάπτυξη του 
περιβάλλοντος,  

δ) στον ενεργειακό προγραµµατισµό,  

και ε) στην οικονοµική ανάπτυξη και στην ενθάρρυνση για την ανάπτυξη 
του Αµαρουσίου ως κοµβικού προορισµού για επιχειρηµατική 
δραστηριότητα, για τουρισµό, για συµµετοχή στις πολιτιστικές του 
εκδηλώσεις, για δραστηριοποίηση στις αθλητικές του διοργανώσεις αλλά 
και αναψυχής. 

 

 

Ο παραπάνω σχεδιασµός όµως υπόκειται σε υπερκείµενο 
σχεδιασµό, που είναι αυτός του νέου Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθηνών, όπως 
εκφράζεται από το Σχέδιο Νόµου και το αντίστοιχο Πρόγραµµα ∆ράσης.   
 
 
Τι προβλέπει το Ρυθµιστικό για το Μαρούσι.  
 
 
Σύµφωνα µε νέο Ρυθµιστικό, το Μαρούσι προσδιορίζεται ως 
∆ιαδηµοτικό Κέντρο Ευρείας Ακτινοβολίας και πόλος 
διαπεριφερειακής εµβέλειας.  
 
 
Η διοίκηση του ∆ήµου Αµαρουσίου θεωρεί ότι όσο σηµαντικά είναι αυτά 
που προβλέπονται για τον ∆ήµο στο νέο Ρυθµιστικό, τόσο σηµαντικά και 
ακόµα περισσότερο είναι αυτά που δεν έχουν προβλεφθεί και που άµεσα ή 
έµµεσα θα καθορίσουν την εξέλιξη της πόλης για την επόµενη δεκαετία. 
 
 



 
 
 
 
 
Με βάση τις αρχές σχεδιασµού που προτάσσονται σε αυτό και το όραµα 
ανάπτυξης της πόλης του Αµαρουσίου, ο ∆ήµος εντοπίζει 
αδυναµίες/σηµεία που χρήζουν βελτίωσης είτε υπό µορφή γενικών 
επισηµάνσεων είτε υπό στοχευµένων επί του κειµένου 
παρατηρήσεων, µε σκοπό να συµβάλει θετικά στη δηµιουργία ενός 
ρεαλιστικού Σχεδίου που θα ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις ανάγκες της 
κοινωνίας και θα δηµιουργεί προοπτικές ανάπτυξης. Έχουµε καταγράψει 
αναλυτικά τα σηµεία αυτά σε δύο άξονες (γενικές επισηµάνσεις και ειδικές 
που αφορούν το Μαρούσι), τα οποία θα σας παρουσιάσουµε στη συνέχεια. 
Αναφέρω συνοπτικά τα εξής: 
 
 
 
 
 
■ Το κείµενο του Σχεδίου Νόµου (224 σελίδες) είναι σαφώς πιο 
βελτιωµένο σε σχέση µε το προηγούµενο Ρυθµιστικό ( ν. 1515) αλλά 
περισσότερο πολύπλοκο και µε συγκεχυµένη δοµή. 
 
 
■ Οι σχετικοί στόχοι του νέου Ρυθµιστικού, αν και ορθοί ως προς το 
περιεχόµενό τους, φαντάζουν εκ προοιµίου ανεφάρµοστοι. Η άποψη αυτή 
ενισχύεται από την ελλειµµατική υποστήριξή τους από το ίδιο το Σχέδιο 
Νόµου.  
 
■  ∆εν υπάρχουν ποσοτικά κριτήρια για την παρακολούθηση της 
υλοποίησης του Σχεδίου και τη µέτρηση, µέσω δεικτών, της 
αποτελεσµατικότητας του. 
 
 
 
■ οι βασικές αναπτυξιακές επιλογές αφήνεται να εξειδικευτούν µε 
νοµοθετικές ρυθµίσεις που θα ακολουθήσουν στο µέλλον. Τα παραπάνω 
ακυρώνουν τον επιχειρησιακό χαρακτήρα του Σχεδίου και θέτουν εµπόδια 
στην εφαρµογή του. 
 
■ Το ισχύον Ρ.Σ.Α. κατά µεγάλο µέρος δεν εφαρµόστηκε. Η διασφάλιση 
της εφαρµογής του νέου απαιτεί ισχυρό «µητροπολιτικό φορέα 
διακυβέρνησης» µε πολιτική νοµιµοποίηση. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Οσον αφορά το Μαρούσι,  
 

Είναι αδιαµφισβήτητο ότι το υπερτοπικό κέντρο του ∆ήµου Αµαρουσίου 
λειτουργεί εδώ και χρόνια ως το τρίτο µητροπολιτικό κέντρο στην Αττική 
µετά από αυτό της Αθήνας και του Πειραιά.  Αυτό δεν ήταν προϊόν 
εφαρµογής κάποιου σχεδιασµού (∆εν προβλεπόταν στο προηγούµενο 
Ρυθµιστικό) αλλά περισσότερο προϊόν των δυνάµεων της αγοράς σε 
συνδυασµό µε την εξαιρετική θέση και προσπελασιµότητα του ∆ήµου 
Αµαρουσίου. 

 

Είναι στο χέρι µας να αποφασίσουµε και να προτείνουµε το Μαρούσι να 
αποτελέσει το τρίτο µητροπολιτικό κέντρο ή όχι.  

 

Είναι στο χέρι µας να αποδώσουµε το χαρακτήρα στρατηγικής περιοχής 
διεθνούς εµβέλειας µε τα συνοδευόµενα προγράµµατα αναβάθµισης (άρθρο 
6)  που προβλέπει το σχέδιο Νόµου ή όχι.  

 

Είναι στο χέρι µας να απαιτήσουµε τα αντισταθµιστικά ωφέλη από την 
Κεντρική ∆ιοίκηση µέσω των προγραµµάτων µητροπολιτικής εµβέλειας και 
ανασυγκρότησης κέντρων που προβλέπει το Πρόγραµµα ∆ράσης ή όχι. 

 

Αυτό θεωρούµε ότι πρέπει να είναι το µείζον θέµα της σηµερινής 
διαβούλευσης. 

 

 

 
Ένα άλλο πολύ σοβαρό θέµα προς συζήτηση αποτελεί το ζήτηµα των 
αναπλάσεων, ως κύριας στρατηγικής επιλογής για την αναγέννηση των 
σύγχρονων πόλεων, το οποίο καθίσταται τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο 
ιδιαίτερα επίκαιρο για τη χώρα µας. 
 
Κι αυτό για τρεις λόγους. 
Ο πρώτος λόγος είναι γιατί αποτελούν σε εποχή κρίσης σαν αυτή που 
ζούµε, την πλέον οικονοµική επιλογή. 
 
Και ο δεύτερος, γιατί µπορούν να λειτουργήσουν προς όφελος της 
ανάπτυξης και της αντιστροφής της αρνητικής ψυχολογίας που σήµερα 
κυριαρχεί, και αποτελεί τροχοπέδη στην προσπάθεια να βγούµε όσο το 
δυνατόν συντοµότερα από την κρίση. 
 
Και τρίτον, γιατί αποτελούν σηµαντικό κεφάλαιο και στο νέο Ρυθµιστικό. 
 
Σε κάθε περίπτωση πάντως, ένα είναι σίγουρο. 
 



Οι πόλεις θα εξακολουθούν και στο µέλλον, να αποτελούν το βασικό 
στοιχείο της χωροταξικής, περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονοµικής 
οργάνωσης των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Εκ του γεγονότος αυτού θα 
υποχρεωθούµε να επενδύουµε στις πόλεις µας και µάλιστα σε µακροχρόνια 
βάση. 
 
Αν θέλουµε λοιπόν να διατηρήσουµε ισχυρό το οικοδόµηµα που έχουµε 
δηµιουργήσει και να το παραδώσουµε ακόµη καλύτερο στις επόµενες 
γενιές, οφείλουµε να αναλάβουµε δηµιουργικές πρωτοβουλίες. 
Πρωτοβουλίες που θα αντιµετωπίσουν ήδη υφιστάµενα προβλήµατα όπως ο 
άτακτος γιγαντισµός των πόλεων µας που συνεπάγεται υποβάθµιση του 
περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των πολιτών. 
 
Χρειαζόµαστε νέες πολιτικές που αντιλαµβάνονται την επένδυση στην πόλη 
όχι µε στενά οικονοµικά κριτήρια, αλλά µε κριτήρια βιωσιµότητας. 
 
Νέες πολιτικές χρήσεων γης, που θα δίνουν έµφαση στις χρήσεις κατοικίας. 
Νέες στρατηγικές που θα δίνουν έµφαση στην ανάπτυξη από τα µέσα, κι 
όχι προς τα έξω. 
 
 
 
 
 
Χρειαζόµαστε ένα νέο µοντέλο αστικής ανάπτυξης, που δεν θα δίνει 
προτεραιότητα στην επέκταση των πόλεων, µέσα από την κατασκευή και 
προσθήκη νέων όγκων τσιµέντου, αλλά στην ανακύκλωση και αξιοποίηση 
της υπάρχουσας γης και των υπαρχόντων κτιρίων. Σε αυτό συµφωνούµε 
µε το νέο Ρυθµιστικό. 
 
Η αναγέννηση των πόλεων µας µπορεί να καταστεί λιγότερο δαπανηρή 
υπόθεση και µακροπρόθεσµα και οικονοµικά αποδοτικότερη, αν 
αντιληφθούµε πως αρκετές φορές είναι συµφερότερο και ωφελιµότερο να 
επενδύουµε στην αναζωογόνηση υφιστάµενων περιοχών, παρά στην 
επέκταση τους. 
 
 
 
 
 
Είναι µια επιλογή φιλικότερη προς το περιβάλλον, λιγότερο σπάταλη ως 
προς τους πόρους και σε εποχή κρίσης δίνει σηµαντικές ευκαιρίες 
οικονοµικής µεγέθυνσης και ενίσχυσης της απασχόλησης. 
 
Φυσικά κανένα µοντέλο αστικής ανάπτυξης και καµία ανάπλαση δεν 
αρκούν από µόνα τους για να βελτιώσουν την εικόνα των πόλεων µας, την 
ποιότητα ζωής των κατοίκων. 
 
Η ανάγκη για βιώσιµη ανάπτυξη απαιτεί όχι παρεµβάσεις και αναπλάσεις 
κλασσικού τύπου, αλλά «βιώσιµες αναπλάσεις», οι οποίες θα αξιοποιούν τη 
γνώση που ήδη διαθέτουµε για τη χρήση υλικών φιλικών στο περιβάλλον, 
θα διαθέτουν το στοιχείο της καινοτοµίας, θα διασφαλίζουν την εµπλοκή 



και το συντονισµό πολλών επιπέδων διοίκησης και συµµετοχής, από την 
κεντρική Εξουσία, µέχρι την Αυτοδιοίκηση και τους εκπροσώπους της 
γειτονιάς, θα αξιοποιούν τα νέα µοντέλα συνεργασίας και τα 
χρηµατοδοτικά εργαλεία του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και το 
κυριότερο, θα συνοδεύονται µε «αλλαγή νοοτροπίας» και συνηθειών, όπως 
µε ενίσχυση της ήπιας κινητικότητας, υποστηρίζοντας φιλικούς τρόπους 
µετακίνησης. 
 
Σηµαντική παρέµβαση από πλευράς ∆ήµου Αµαρουσίου υπήρξε η 
προώθηση ενός νέου σχεδίου χρήσεων γης, που αποκλείει τη δηµιουργία 
νέων υπερτοπικών εµπορικών κέντρων, που δίνει έµφαση στην ενίσχυση 
των χρήσεων κατοικίας, υπηρετώντας το στόχο της όσο το δυνατόν 
υψηλότερης περιβαλλοντικής προστασίας, που αποτελεί ένα από τα καίρια 
στοιχεία για να επιτευχθεί αειφόρος ανάπτυξη της πόλης µας, για να έχουν 
καλύτερη ποιότητα ζωής οι συµπολίτες µας. 
 
Αντιµετωπίζουµε µε το σχέδιο αυτό τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν 
γειτονιές µε έντονη οικιστική πίεση. 
 
Γειτονιές µε αδιαµόρφωτους δηµόσιους χώρους, 
 
Γειτονιές που συνυπάρχουν εντελώς διαφορετικές χρήσεις γης µεταξύ 
τους. 
 
Κλείνοντας την τοποθέτηση µου, 
θα ήθελα να κάνω µια ιδιαίτερη αναφορά σε ένα ζήτηµα που συνδέεται µε 
την αξιοποίηση υπάρχουσας γης και υπαρχόντων υποδοµών, στα όρια του 
∆ήµου. 
 
Αναφέροµαι στην αξιοποίηση των Ολυµπιακών Εγκαταστάσεων της πόλης 
µας, εγκαταστάσεων που είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε την εικόνα του 
Αµαρουσίου. 
 
Θεωρώ ότι έχουµε µια µεγάλη ευκαιρία οι εγκαταστάσεις αυτές και οι χώροι 
που της περιβάλλουν, να αποτελέσουν αιτία αναζωογόνησης όλου του 
Λεκανοπεδίου. 
 
Χωρίς χρήµατα από το Κράτος, αλλά µέσα από τη συνεργασία µε την 
Αυτοδιοίκηση, η οποία θα διαδραµατίσει ενεργό ρόλο και ιδιώτες 
επενδυτές, µπορεί ο χώρος αυτός να αποτελέσει µοντέλο αστικής 
ανάπλασης, φιλικής στο περιβάλλον, µε χρήσεις αθλητισµού, πολιτισµού 
και αναψυχής, που θα δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και εισοδήµατα. 
 
Ο ∆ήµος Αµαρουσίου θεωρεί πως η Πολιτεία έχει καθυστερήσει σηµαντικά 
στο ζήτηµα της µεταολυµπιακής αξιοποίησης. 
 
Η δική µας πρόταση µιλά για µια πράσινη αξιοποίηση, κι όχι για εκχώρηση 
των υποδοµών σε επιχειρηµατικά συµφέροντα που θα κατασκευάζουν 
εµπορικά κέντρα. 
 



Το ΟΑΚΑ και ο περιβάλλων χώρος του µπορούν να αποτελέσουν µια όαση 
για το Λεκανοπέδιο και τους κατοίκους του, αρκεί η Κυβέρνηση να το 
αποφασίσει επιτέλους. 
 
∆εν έχουµε την πολυτέλεια να χάσουµε άλλο χρόνο, ούτε θα επιτρέψουµε 
φυσικά η αξιοποίηση αυτή να γίνει µε όρους οικονοµικούς, για να 
καλυφθούν οι µαύρες τρύπες του κράτους. 
 
Κυρίες και κύριοι, 
 
Ελπίζω η σηµερινή ηµερίδα να αποτελέσει την αφορµή να ξεκινήσει 
επιτέλους ένας ουσιαστικός διάλογος πάνω στο ζήτηµα του νέου 
Ρυθµιστικού και του µέλλοντος της πόλης µας. 
 
Αν οραµατιζόµαστε για τη χώρα µας και τις πόλεις µας ένα µέλλον 
περισσότερο ανθρώπινο, 
περισσότερο πράσινο, αισθητικά και περιβαλλοντικά αναβαθµισµένο, 
οφείλουµε να δράσουµε. 
 
Να δράσουµε έχοντας στο νου όχι τις ταµειακές ανάγκες των δηµόσιων 
ταµείων, αλλά τις ανάγκες των επόµενων γενιών. 
 

 

 

Τις ανάγκες των παιδιών µας. Σας ευχαριστώ. 
 
 


