AΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθµ. 3/2012
Συνεδριάσεως της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αφιδνών
του ∆ήµου Ωρωπού Αττικής
Αριθµ. Αποφ. 5/2012
Περί εγκατάστασης Κέντρου «Κλειστής
Φιλοξενίας» λαθροµεταναστών στο
Στρατόπεδο της Αεροπορίας στη θέση
Κατσιµίδι Αφιδνών.
Στις Αφίδνες και στο Κοινοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 30η του µηνός Μαρτίου
του έτους 2012 ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή και ώρα 18.30 π.µ. ήλθαν σε
συνεδρίαση τα µέλη του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αφιδνών του
∆ήµου Ωρωπού Αττικής, µετά την αριθµ. 13/27-3-2012, έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», του άρθρου 88 παρ. 2
«Σύγκληση του συµβουλίου τοπικής και δηµοτικής κοινότητας» του άρθρου 89
«Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Συµβουλίου της τοπικής και
δηµοτικής κοινότητας».
Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 5
µελών ευρέθησαν 5.
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ΚΑΝΕΙΣ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Αφιδνών του ∆ήµου Ωρωπού Αττικής και εισηγείται το 1ο ΕΚΤΟΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ θέµα, λόγω του ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ.
Εξέθεσε ότι τις τελευταίες ηµέρες από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης,
πληροφορηθήκαµε, ότι το Στρατόπεδο της Αεροπορίας στη θέση Κατσιµίδι της
Κοινότητάς µας, θεωρείται υποψήφιο για την δηµιουργία Κέντρου «Κλειστής
Φιλοξενίας» λαθροµεταναστών.
Μετά από αυτά, κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συµβούλιο, µετά από διαλογική συζήτηση,
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
Σε αυτές τις φήµες εµείς δηλώνουµε ότι:

ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Είµαστε κάθετα αντίθετοι στη δηµιουργία αυτού του στρατοπέδου στα όρια
της Κοινότητάς µας. Το στρατόπεδο βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως µέσα στον
οικισµό Αγία Τριάδα «Ιπποκράτειος Πολιτεία» της Κοινότητά µας και γειτνιάζει
µε τον Εθνικό ∆ρυµό της Πάρνηθας.
2. Όσον αφορά στο καθεστώς προστασίας της έκτασης που καταλαµβάνει το
Στρατόπεδο, που περιλαµβάνεται στο Προεδρικό ∆ιάταγµα περί «Καθορισµού
Ζωνών προστασίας του ορεινού όγκου Πάρνηθας (Ν. Αττικής)»,
ΦΕΚ336∆/24.07.2007, ανήκει στην κατηγορία ∆1: «Ζώνη αναψυχής και
υπαίθριων αθλητικών δραστηριοτήτων».
Όπως γνωρίζετε στην παράγραφο 7 του Άρθρου 1 του παραπάνω Π.∆. η Ζώνη ∆1
περιγράφεται ως:
«7. Ζώνη ∆1
Είναι ζώνη αναψυχής και υπαίθριων αθλητικών δραστηριοτήτων. Εντός της ζώνης
αυτής επιτρέπεται η κατασκευή περιπτέρων ιστορικής και περιβαλλοντικής ενηµέρωσης
για την περιοχή και η λειτουργία αναψυκτηρίων, στα ήδη υφιστάµενα βοηθητικά κτίρια
του πρώην βασιλικού κτήµατος Τατοΐου. Οι εγκαταστάσεις αυτές χωροθετούνται ύστερα
από ειδική µελέτη για όλη τη ζώνη ∆1 που εγκρίνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή
του Οργανισµού Αθήνας µετά από γνωµοδότηση της αρµόδιας Υπηρεσίας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.»
Επιπρόσθετα στο Άρθρο 3 του ιδίου Π.∆. καθορίζονται συγκεκριµένες δυνατότητες
πρόσθετων δραστηριοτήτων εντός των Ζωνών προστασίας:
«Άρθρο 3
1. Εντός των ως άνω ζωνών επιτρέπονται επίσης και τα παρακάτω:
α. ∆ηµόσια έργα που εξασφαλίζουν την επιβίωση και την προστασία της χλωρίδας και
της πανίδας.
β. Έργα αντιπυρικής προστασίας.
γ. Τα απολύτως απαραίτητα έργα τεχνικής υποδοµής για την εξυπηρέτηση των χρήσεων
του Εθνικού ∆ρυµού.
δ. Υπόγειες υδατοδεξαµενές και υπόγεια αντλιοστάσια, µετά από έγκριση της αρµόδιας
υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ως προς την
αναγκαιότητα και την χωρητικότητά τους, για την προστασία της περιοχής.
ε. Οι απαραίτητες εγκαταστάσεις µετεωρολογικών και γεωδυναµικών σταθµών που
εγκρίνονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµοσίων ’Έργων και των συναρµόδιων Υπουργών.
2. Επιπλέον των ανωτέρω επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις:
α. Εντός των Ζωνών Β1, Β2, Β3, Β4, ∆1, ∆2, ∆3, Γ1 και Γ2 επιτρέπονται τα απολύτως
απαραίτητα έργα τεχνικής υποδοµής ήτοι: έργα και εγκαταστάσεις ενέργειας (∆.Ε.Η.,
∆.Ε.Π.Α.), ύδρευσης, αποχέτευσης (Ε.Υ.∆.Α.Π., Ο.Τ.Α.), µεταφορών (Ο.Σ.Ε., οδικά
έργα) µετά από γνώµη του Φορέα ∆ιαχείρισης, των αρµόδιων υπηρεσιών του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, των εκάστοτε συναρµόδιων
Υπουργείων και έγκριση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισµού Αθήνας.
β. Επίσης εντός των παραπάνω ζωνών του παρόντος επιτρέπονται στρατιωτικές
εγκαταστάσεις που κρίνονται απολύτως απαραίτητες για την άµυνα της χώρας.».

Συνεπώς η όποια «αξιοποίηση» του Στρατοπέδου για την δηµιουργία Κέντρου
«Κλειστής Φιλοξενίας» Λαθροµεταναστών έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε το
παραπάνω Π.∆. αλλά πρωτίστως µε τη κοινή λογική που επιτάσσει την προστασία
του τελευταίας σηµαντικής δασικής έκτασης της Αττικής.
Και τούτο διότι, πέραν της περιβαλλοντολογικής επιβάρυνσης που συνεπάγεται η
δηµιουργία του Κέντρου, το ενδεχόµενο της πρόκλησης µιας δασικής πυρκαγιάς,
εξαιτίας των δραστηριοτήτων του Κέντρου, θα είναι καταστροφικό και µη
αναστρέψιµο.
Πλην των ανωτέρω θεµελιωδών εµποδίων, το εν λόγω στρατόπεδο δεν έχει και
δεν µπορεί να αποκτήσει τις απαιτούµενες υποδοµές για να «φιλοξενήσει» 1.000
άτοµα, σε πρακτικό επίπεδο, διότι:
α. Η περιοχή δεν έχει αποχετευτικό δίκτυο µε αποτέλεσµα θα υπάρξει σοβαρό
θέµα διαχείρισης των λυµάτων που θα παράγονται από τη στέγαση 1.000 και πλέων
ατόµων.
β. Η ύδρευση της περιοχής είναι ανεπαρκής. Ακόµα και σε χαµηλότερα υψόµετρα,
εντός του οικισµού της Αγίας Τριάδας «Ιπποκράτειος Πολιτεία», παρατηρούνται
συνεχείς, πολύωρες (2-12 ωρών) διακοπές της παροχής νερού που οφείλονται στην
ανεπάρκεια του δικτύου ύδρευσης. Τουλάχιστον για λόγους υγιεινής, είναι αδιανόητο
1.000 έγκλειστα άτοµα να παραµένουν χωρίς παροχή νερού για µεγάλο χρονικό
διάστηµα.
Επιπλέον των προαναφερθέντων δηµιουργούνται µια σειρά τόσο από περιβαλλοντικά
όσο και προβλήµατα δηµόσιας ασφάλειας. Πιο αναλυτικά:
1. Η δηµιουργία του στρατοπέδου θα δηµιουργήσει τεράστια προβλήµατα στην
προστασία του δάσους αφού οι συνθήκες δεν επιτρέπουν τη φιλοξενία τόσων
ανθρώπων. Οι κάτοικοι, µέσα από τον εθελοντισµό κατά κύριο λόγω, έχουν
προστατεύσει για πολλά χρόνια τον τελευταίο πνεύµονα της Αττικής και
γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τον κίνδυνο που θα διατρέξει το δάσος µας.
Μόνο την περσινή θερινή περίοδο χωρίς αυτό τον όγκο των επισκεπτών είχαµε
πάνω από 50 περιστατικά για δασική πυρκαγιά. Το στρατόπεδο δεν έχει την
υποδοµή να κρατήσει τόσο κόσµο εντός των ορίων του και φυσικά δεν υπάρχει
καµία περίπτωση να σταθούµε σε υποσχέσεις ότι θα υπάρξουν βελτιώσεις γιατί το
κράτος δεν ήταν ποτέ συνεπές σε αυτές.
2. Εκτός της πυρασφάλειας, δηµιουργείται µεγάλο θέµα και µε την ασφάλεια των
κατοίκων. Η αστυνοµία δεν µπορεί να ελέγξει τους λαθροµετανάστες που
κυκλοφορούν στην περιοχή µας µε αποτέλεσµα να έχει ανέβει η εγκληµατικότητα
στα ύψη. Πολλές κατοικίες βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από το
στρατόπεδο. Πιθανή απόδραση αυτών των ανθρώπων από το στρατόπεδο θα
βάλει σε κίνδυνο την ασφάλεια των κατοίκων.
Επίσης το στρατόπεδο θα αποτελεί µία υγειονοµική βόµβα στην καρδιά της φύσης αφού
µόνο τα κρούσµατα AIDS έχουν αυξηθεί κατά 1000%. Όταν υπάρχουν σπίτια στην
µάντρα του στρατοπέδου αυτός ο κίνδυνος είναι πολύ µεγάλος.

Το στρατόπεδο δεν είναι κατάλληλο τόσο το ίδιο όσο και η περιοχή στην οποία
βρίσκεται.
Βλέπουµε ότι µετά από τα διόδια που µας έχουν αποκλείσει θέλουν να µας πετάξουν
κάποιοι ακόµη ένα πρόβληµα. Θα χρησιµοποιήσουµε κάθε µέσο ενάντια στην
υποβάθµιση της περιοχής µας. ∆εν θα αφήσουµε να γίνει στόχος κάποιων η περιοχή
µας. Η φωνή µας, και όχι µόνο, είναι πιο δυνατή από αυτούς.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 5/2012.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
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