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ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Θέμα: Στον αέρα η Ιπποκράτειος Πολιτεία στις Αφίδνες
Κύριε Υπουργέ,
Έντονη οργή και προβληματισμός έχει ξεσπάσει στου κατοίκους της Ιπποκράτειου Πολιτείας με την
απόφαση της 27/8/2015 του κ. Τσιρώνη όπου δέχεται την από το 1984 γνωμοδότηση του ΑΣΙ∆
που χαρακτηρίζει την Ιπποκράτειο Πολιτεία ως «δημόσια δασική έκταση».
Είναι μια απόφαση που δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη της την απόφαση του Συμβουλίου της
Επικρατείας υπ’ αριθμόν 2282/1992, η οποία και αναγνωρίζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς του
Συνεταιρισμού με την επωνυμία «∆ιεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία» επί της συνολικής έκτασης της
Ιπποκρατείου Πολιτείας και των γύρω περιοχών, δηλαδή 7636 στρεμμάτων. Μια απόφαση που
αναφέρει ότι για την περιοχή ισχύει εγκεκριμένο και έγκυρο ρυμοτομικό σχέδιο από το 1977, άρα
θα έπρεπε να εξαιρεθεί και από τις προστατευτικές διατάξεις του νόμου για τα δάση.
Ξαφνικά, λόγω της σπουδής του Υπουργού Περιβάλλοντος να δεχθεί μια γνωμοδότηση μετά από
32 έτη, οι κάτοικοι πληροφορούνται ότι δεν είναι πλέον ιδιοκτήτες των ακινήτων που εδώ και
χρόνια πληρώνουν κανονικά, όπου έχουν ανεγερθεί με νόμιμες άδειες κατοικίες, έχουν λάβει
αριθμό σύνδεσης ∆ΕΗ και τηλεφώνου από το ίδιο το Ελληνικό Κράτος. Έκπληκτοι οι πολίτες
παρακολουθούν την αναμόχλευση μιας υπόθεσης που χρονίζει από το 1984 καθώς κανείς
υπουργός έως τώρα δεν είχε δεχθεί τη γνωμοδότηση του ΑΣΙ∆.
Η απόφαση αυτή συνιστά παραβίαση του δικαιώματος ιδιοκτησίας των οικοπέδων και των
κατοικιών που ενυπάρχουν στην περιοχή αυτή. Οι συνέπειες μιας τέτοιας απόφασης σε βάρος του
∆ημοσίου αλλά και προς τους ιδιοκτήτες είναι σημαντικά επιζήμιες καθώς προεξοφλείται ότι θα
υπάρξουν χιλιάδες αγωγές προς τα δικαστήρια. Νέες ατελέσφορες δικαστικές διαμάχες θα
επιδεινώσουν την ήδη επιβαρυμένη ελληνική δικαιοσύνη, απορροφώντας πολύτιμους πόρους και
από τους πολίτες και από την πολιτεία.
Επιπροσθέτως, η εν λόγω απόφαση απαξιώνει πλήρως τις ιδιοκτησίες των πολιτών, σε μια περίοδο
όπου ήδη η αγορά ακινήτων πνέει τα λοίσθια ενώ επικρέμονται ενδεχόμενα υψηλά πρόστιμα
καταπάτησης. Οι πολεοδομικές άδειες θα ανακληθούν για όλο το διάστημα που θα κρατήσει η νέα
πολυετής δικαστική διαμάχη και οι κάτοχοι των οικοπέδων δεν θα δύνανται να εκτελέσουν
οποιαδήποτε οικοδομική εργασία.
Η βιασύνη που επέδειξε ο υπουργός, με την υπογραφή μιας απόφασης παρότι είχε προηγηθεί η
παραίτηση της κυβέρνησης, τινάζοντας στον αέρα την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική
ειρήνη της περιοχής, εγείρει πολλά ερωτηματικά.
Κατόπιν αυτών.
Ερωτάστε:
1. Θα προβείτε σε άμεση ανάκληση της απόφασης 129182/4530 της 27/8/2015;
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