
 
 

 

 

Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 

 

 

 

 ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

 

Προς τον κο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον κο Υπουργό 

Εσωτερικών 

 

 

 

 

Θέμα: Παράνομες οικοδομικές εργασίες, στο Οικοδομικό Τετράγωνο 4 (ΟΤ4) του 

Ολυμπιακού Χωριού. 

 

 

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, 

Όπως ενημερωνόμαστε από καταγγελίες πλήθους θεσμικών Σωματείων και 

Συλλόγων, που εδράζονται στο Ολυμπιακό Χωριό, λαμβάνουν χώρα μη νόμιμες 

οικοδομικές εργασίες, χωρίς άδεια της Αστυνομίας και της Πολεοδομίας, στο Οικοδομικό 

Τετράγωνο 4 του Ολυμπιακού Χωριού, στο Δήμο Αχαρνών. 

 

Πιο συγκεκριμένα: 

 Εντός του Οικοδομικού Τετραγώνου 4, έχουν εγκατασταθεί μεγάλοι οικίσκοι 

τύπου iso-box, τεσσάρων γραφείων του ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε, όπως επίσης 

οικίσκοι για χρήση τουαλέτας και αποθηκών. 

 

 Εντός του Ο.Τ. 4, η εν λόγω εταιρεία, έχει προβεί σε άλλες κατασκευές, συνδέσεις 

και εργασίες, όπως: 

α) Εκσκαφή, κατασκευή ξυλοτύπων και σιδέρωμα για την κατασκευή ράμπας 

μήκους περίπου 25μ., για επισκευές και συντήρηση λεωφορείων. 

β) Συνδέσεις στο δίκτυο ύδρευσης ΕΥΔΑΠ, με τοποθετήσεις κρουνών για 

πλύσιμο λεωφορείων. 

γ) Συνδέσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο της ΔΕΗ και τοποθετήσεις πυλώνων 

φωτισμού, περιμετρικά του χώρου. 

δ) Διαγραμμίσεις στο ασφαλτόστρωμα, για την στάθμευση των λεωφορείων. 
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ε) Επιμετρήσεις για την τοποθέτηση πασσάλων περίφραξης, του οικοδομικού 

τετραγώνου. 

 

Επιπροσθέτως, οι Φορείς καταγγέλλουν, ότι σε ολόκληρο το Ο.Τ.4, σταθμεύουν 

δεκάδες λεωφορεία της εταιρείας ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε, σε απόσταση μικρότερη των 

100μ. από τις κατοικίες των οικιστών, με αποτέλεσμα την μεγάλη όχληση, εξαιτίας των 

κινητήρων των λεωφορείων, αλλά και των εργασιών-κατασκευών που 

πραγματοποιούνται. Επιπλέον, οι κάτοικοι δηλώνουν σθεναρά, ότι έχουν ενημερωθεί, 

αναφορικά με το ότι στις νόμιμες χρήσεις των οικοδομικών αυτών τετραγώνων, δεν 

δικαιολογούνται παρόμοιες εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τα σχέδια και τις μελέτες (της 

μετά των Ολυμπιακών Αγώνων εποχής) χρήσης των διαθέσιμων κοινοχρήστων χώρων 

του Ολυμπιακού Χωριού και ότι θα κάνουν τα πάντα με νόμιμο τρόπο, ώστε να 

αποτρέψουν την συγκεκριμένη αδικία.   

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 

 

 

Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί: 

 

 

 Πώς προτίθεστε να επιλύσετε τα προβλήματα, που παραθέτουν στις καταγγελίες 

τους οι ποικίλοι θεσμικοί φορείς του Ολυμπιακού Χωριού, αναφορικά με τις μη 

νόμιμες εργασίες, που πραγματοποιεί η εταιρεία ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε, στο 

Οικοδομικό Τετράγωνο 4; 

 

 Θα συμβάλλετε με άμεσο τρόπο, στην παύση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που 

συντελείται παράνομα; 

 

 

 

                                 Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

 

 

    Μαρία Απατζίδη, 

                Βουλευτής Ανατολικής Αττικής   

                   ΜέΡΑ25 
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