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Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,  
 
        με έκπληξη πληροφορηθήκαμε την έκδοση της υπ’ αριθμ. 
ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/26044/1363/2019 απόφασής σας, με την οποία  καθορίστηκαν οι χρήσεις 
γης και οι όροι δόμησης του «Χώρου Εγκαταστάσεων Υποστήριξης» (Χ.Ε.Υ. 7 Λ. 
Κηφισίας) στο Ο.Τ. Γ 801 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου 
Αμαρουσίου. Μιας απόφασης, δυνάμει της οποίας καθορίστηκαν εμπορικές χρήσεις 
επιβαρυντικού χαρακτήρα σε σχέση με τις επιθυμητές και ισχύουσες χρήσεις της 
περιοχής, οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία ενός αστικού 
πολεοδομικού κέντρου που θα επιβαρύνουν έτι περαιτέρω τον κορεσμένο ήδη 
από τις υπερτοπικές χρήσεις Δήμο μας. Με μεγαλύτερη όμως, έκπληξη, 
διαπιστώσαμε την επιδεικτική απαξίωση των απόψεων του Δήμου μας, ο οποίος, με 
ομόφωνες αποφάσεις του (υπ΄ αριθμ. 83/2014, υπ’ αριθμ. 362/2018, 141/2019 
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου) αλλά και με σειρά επιστολών προς το 
Υπουργείο σας έχει εκφράσει επανειλημμένως τη ρητή αντίθεσή του, σε 
οποιαδήποτε επί τα χείρω εκμετάλλευση ή αξιοποίηση των εν λόγω ακινήτων, η 
οποία δεν συνεκτιμά τις επιβαρυμένες συνθήκες του αστικού περιβάλλοντος της 
περιοχής. 
 
       Είναι σαφές ότι με την απόφασή σας αυτή, η οποία μάλιστα ελήφθη λίγο πριν τη 
λήξη της θητείας της Κυβέρνησης σας, εκδηλώνετε την ασέβεια σας όχι μόνο προς 
τον Δήμο, τον οποίο ουδέποτε εισακούσατε αλλά κυρίως ως προς τους πολίτες 
αλλά και τις μελλοντικές γενιές, δημιουργώντας τις βάσεις να επιβαρυνθεί περαιτέρω 
η ήδη υπερκορεσμένη από τις αστικές χρήσεις ζωή και καθημερινότητάς τους. Απέναντι 
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σε αιφνίδιες και εν κρυπτώ αποφάσεις, οι οποίες αποβαίνουν σε βάρος των πολιτών, 
θα είμαστε για ακόμη μια φορά απέναντί σας. Και τούτο, διότι είναι ηθική υποχρέωσή 
μας, να εμποδίσουμε κάθε φαινόμενο ανοικοδόμησης χωρίς αντισταθμιστικά για τους 
κατοίκους του Αμαρουσίου οφέλη, τα οποία θα προστατέψουν το οικιστικό περιβάλλον 
και θα διασφαλίσουν την αειφόρο ανάπτυξη, μέσω της δημιουργίας χώρων πρασίνου 
καθώς και κοινόχρηστων χώρων. 
 
Ενόψει των ανωτέρω, σας καλούμε ακόμα και την ύστατη αυτή στιγμή, όπως προβείτε 
άμεσα σε ανάκληση της ως άνω δυσμενούς για τους πολίτες και για την περιοχή, 
απόφαση,  διασφαλίζοντας ότι τα εν λόγω ακίνητα θα παραμείνουν ελεύθεροι αδόμητοι 
χώροι, προκειμένου να διασφαλιστεί η ισορροπία μεταξύ της εκμετάλλευσης που 
επιδιώκετε και της ανάγκης δημιουργίας κοινοχρήστων χώρων, δηλώνοντας, ότι θα 
προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την προάσπιση της δίκαιης αυτής διεκδίκησης 
για την πόλη μας. 
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