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Προς  τους  Υπουργούς: 

α) Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κο  Κωστή Χατζηδάκη 

β) Εσωτερικών, Κο Τάκη Θεοδωρικάκο 

 
Θέμα: « Οξυμένα τα διαχρονικά  προβλήματα περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής 

στους Αμπελόκηπους »      

           

   Μέλη του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Κέντρου Αμπελοκήπων εξέφρασαν την 

έντονη ανησυχία τους για τον αφανισμό των τελευταίων ελεύθερων χώρων από τους πάσης 

φύσης καταπατητές καθώς και για την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής τους, καταγγέλλοντας την 

απόλυτη έλλειψη πολιτικής βούλησης των μέχρι σήμερα Κυβερνήσεων αφενός μεν  να 

αντιπαρατεθούν σε συμφέροντα, αφετέρου δε να εφαρμόσουν τη νομιμότητα απέναντι σε 

αυθαίρετες και παράνομες πράξεις- όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά: «...ενώ οι κυβερνήσεις 

βρίσκουν χρήματα (σ.σ. 1 εκατ. ευρώ) για την υπογειοποίηση της Αλεξάνδρας, έργο με αρνητικές 

επιπτώσεις για την περιοχή, δεν υπάρχουν χρήματα, για την ανάπλαση στα Κουντουριώτικα.» 
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     Από τη δεκαετία του ’80 θεσπίστηκαν το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας και το Γενικό Πολεοδομικό 

Σχέδιο του Δήμου Αθηναίων, αποτελώντας το προγραμματικό και κανονιστικό πλαίσιο για τη 

χωρική-πολεοδομική οργάνωση στους Αμπελοκήπους, με προτάσεις  άμεσης ανάπλασης στα 

Κουντουριώτικα, έχοντας ως  κύρια κατεύθυνση τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων πρασίνου 

και ανοικτών χώρων άθλησης σε λειτουργική  σύνδεση με τον Λυκαβηττό, την αξιοποίηση 

υπαρχόντων κτισμάτων για στέγαση Μουσείων και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, την 

αποκατάσταση των προσφυγικών πολυκατοικιών κλπ.   

   Όμως, από τη θέσπισή του κατά τη δεκαετία του 1980 κι ύστερα,  όλα τα προαναφερθέντα 

έμειναν νεκρό γράμμα και παρά του ότι η ανάπλαση στα Κουντουριώτικα προβλέπεται από το 

ρυθμιστικό σχέδιο της Αθήνας, ουδέποτε υλοποιήθηκε, με τους οι λιγοστούς ελεύθερους χώρους 

της περιοχής να  χτίζονται εν τω μεταξύ  ο ένας μετά τον άλλο, ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται σε 

εξέλιξη μια συστηματική προσπάθεια εξαφάνισης των τελευταίων ελεύθερων χώρων και χώρων 

πρασίνου στα Κουντουριώτικα και ευρύτερα στους Αμπελοκήπους. 

  Επιπλέον, οι ανεπαρκείς υπάρχοντες τοπικού χαρακτήρα κοινόχρηστοι χώροι των Αμπελοκήπων 

όχι μόνο δεν αυξήθηκαν σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο αλλά ακόμη και 

χαρακτηρισμένοι ή διαμορφωμένοι κοινόχρηστοι χώροι αποχαρακτηρίστηκαν, ενώ αδόμητοι 

χώροι, οι οποίοι θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν κοινόχρηστοι, αφέθηκαν να δομηθούν, παρά 

τις διαμαρτυρίες και τις κινητοποιήσεις των κατοίκων, με  ανάλογα ζητήματα να  ισχύουν και για 

τους κοινωφελείς χώρους, (επί παραδείγματι, βρεφονηπιακοί σταθμοί συνεχίζουν να λειτουργούν 

σε απαράδεκτα κτίρια ενώ υπάρχουν ακατάλληλες συστεγάσεις σχολείων και οι αύλιοι χώροι των 

περισσότερων δεν πληρούν τις προδιαγραφές ). 

  Ας σημειωθεί εδώ, ότι η επιτρεπόμενη δόμηση- συντελεστής δόμησης- όχι μόνο δεν μειώθηκε 

στους Αμπελοκήπους, όπως προβλέπει το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, αλλά αντίθετα, αυξήθηκε  

προκαλώντας πλέον ασφυξία, με την «τακτοποίηση» αυθαιρέτων προσθηκών, κλεισμένων 

ημιυπαίθριων και πυλωτών, ακόμη και με την τακτοποίηση-νομιμοποίηση σκανδαλωδών 

παραβιάσεων της πολεοδομικής νομοθεσίας, που έχουν ακυρωθεί από τα διοικητικά δικαστήρια.  

 Επιπροσθέτως, στοιχειώδεις υπηρεσίες, όπως το σύστημα συλλογής απορριμμάτων, η συντήρηση 

των πεζοδρομίων και των δρόμων, ο εξοπλισμός και η συντήρηση των κοινόχρηστων χώρων, 

βρίσκονται σε άθλιες συνθήκες, ενώ δεν λαμβάνονται μέτρα αποτροπής των παράνομων 

καταλήψεων κοινόχρηστων χώρων. 



     Παράλληλα, καμιά μέριμνα δεν έχει ληφθεί για να μπορέσει αυτή η τόσο πυκνοκατοικημένη 

συνοικία της Πρωτεύουσας να αντιμετωπίσει φαινόμενα εκτάκτων συνθηκών. Χαρακτηριστικές 

είναι η έλλειψη χώρων καταφυγής σε περίπτωση σεισμού, η παντελής απουσία μέριμνας για 

αντιμετώπιση ακραίων φαινομένων, με τον  κορωνοϊό να προειδοποιεί επισημαίνοντας ότι οι 

συνθήκες ζωής στις πόλεις μας και ιδιαίτερα στις υπερβολικά πυκνοδομημένες συνοικίες όπως οι 

Αμπελόκηποι είναι τοξικές και  οι συνοικίες  ανοχύρωτες σε έκτακτες καταστάσεις, φυσικών ή 

τεχνολογικών καταστροφών. 

Η υπέρμετρη υποβάθμιση  του αστικού περιβάλλοντος  και της ποιότητας ζωής στους 

Αμπελοκήπους, η βίαιη ανατροπή των πολεοδομικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών τους, χωρίς 

παράλληλα να εξασφαλίζουν ικανοποιητική λειτουργία στις τόσο σημαντικές κεντρικές 

λειτουργίες που έχουν χωροθετηθεί στην περιοχή, απαιτούν άμεση και ολιστική αντιμετώπιση.  

  

          

           Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί: 

1. Θα εφαρμοστεί το κανονιστικό και πολεοδομικό πλαίσιο του Ρυθμιστικού Σχεδίου της 

Αθήνας, για την ανάπλαση και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των 

Αμπελοκήπων; 

2. Θα  υλοποιηθεί άμεσα η ανάπλαση στα Κουντουριώτικα, περιορίζοντας τις αυθαίρετες 

ενέργειες καταπάτησης του κοινόχρηστου χώρου; 

3. Με ποια τρόπους σκοπεύουν να εποπτεύουν και να  ελέγχουν τις συνεχείς και  αυθαίρετες 

καταπατήσεις των ελεύθερων χώρων; 

4.  Θα ληφθούν υπόψη οι προτάσεις και οι προτεινόμενες παρεμβάσεις των Συλλόγων της 

περιοχής των Αμπελοκήπων για  συνολικότερη ανάπλαση της περιοχής και τη διεύρυνση 

των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου; 

5. Θα υπάρξει συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα 

προβλήματα των κοινωφελών χώρων, που δεν τηρούν τις προδιαγραφές; 

6. Ποια μέτρα θα λάβουν για την προστασία των κατοίκων των Αμπελοκήπων σε περιπτώσεις 

έκτακτων συνθηκών; 

 



 

 

                                                                                                                    Η ερωτώσα Βουλευτής 

                                                                                         

                                                                                                       Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, Μέρα25 

 




