
 

 

Αθήνα, 11 Ιοσλίοσ 2022 

Επίκαιρη Ερώηηζη 

Προς Υποσργό Περιβάλλονηος & Ενέργειας 

Θέμα: Γιαηί δε γίνεηαι ηο Ποικίλο και Αιγάλεω όρος Περιθερειακό Φσζικό Πάρκο; 

Με βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ρπζκηζηηθνύ ρεδίνπ Αζήλα-Αηηηθή, ην ζύκπιεγκα νξεηλόο 

όγθνο Αηγάιεσ-Πνηθίιν, Όξνο-Λίκλε Ρεηηώλ είλαη ραξαθηεξηζκέλν σο Πεξηθεξεηαθό 

Φπζηθό Πάξθν. 

Σελ 1/11/2019 θαηά ηε δηάξθεηα ζπδήηεζεο ηεο 151/29.10.2019 Δπίθαηξεο Δξώηεζήο κνπ 

ν πξώελ ππνπξγόο θ. Χαηδεδάθεο δεζκεύηεθε όηη ζα ιύζεη ηα πνιενδνκηθά δεηήκαηα πνπ 

απεηινύλ ην Πνηθίιν Όξνο όπσο ηεο πεξηνρήο «Πεύθα Βέξδε». Ο πθππνπξγόο Οηθνλνκηθώλ 

ηελ ίδηα εκέξα, θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο ίδηαο εξώηεζεο απάληεζε όηη “ην αθίλεην απηό δελ έρεη 

δεισζεί από ηελ πξώελ Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Γεµόζηαο Πεξηνπζίαο Αηηηθήο ζην Δζληθό 

Κηεµαηνιόγην, δεδνµέλνπ όηη δελ έρεη εθδνζεί µέρξη ζήµεξα νξηζηηθή γλσµνδόηεζε από ην 

Γλσµνδνηηθό Σπµβνύιην Γεµνζίσλ Κηεµάησλ θαη Αληαιιάμηµεο Πεξηνπζίαο”. 

ε αλάινγε εξώηεζή κνπ ζρεηηθά κε ηελ ππνβάζκηζε ηνπ Όξνπο Αηγάιεσ ζηηο 20/12/72019 ν 

πξώελ πθππνπξγόο θ. Οηθνλόκνπ είρε ζπκθσλήζεη ζηε δεµηνπξγία πεξηθεξεηαθνύ πάξθνπ 

ζηε Γπηηθή Αηηηθή ιέγνληαο “Ήδε βξήθαµε πόξνπο, θαη ζα γίλεη µία επηθαηξνπνίεζε απηήο 

ηεο µειέηεο (παιαηόηεξε µειέηε ηνπ 2004). Θα πξνρσξήζεη παξάιιεια µε ηελ εηδηθή 

πεξηβαιινληηθή µειέηε γηα ηηο πεξηνρέο «NATURA» ζε απηή ηε δώλε πνπ είλαη έλα ππνζύλνιν 

ηεο ζπλνιηθήο δώλεο”. 

ηηο 5/7/2021 ν πθππνπξγόο θ. Ακπξάο ζηελ 3ε θνξά πνπ έθεξλα ην ζέκα ζηε Βνπιή 

απάληεζε κεηαμύ άιισλ όηη «πξνώζεζε ππ’ όςηλ ηνπ Κεληξηθνύ Σπκβνπιίνπ Πνιενδνκηθώλ 

Θεκάησλ θαη Ακθηζβεηήζεσλ πξόηαζε πνιενδνκηθήο ξύζκηζεο ηεο αδόκεηεο πεξηνρήο ηνπ 

ζρεδίνπ πόιεο Αγίαο Τξηάδαο θαη Πεύθα Βέξδε. Γπζηπρώο, ε ζπλεδξίαζε ηνπ ΚΔΣΥΠΟΘΑ δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ιόγσ ησλ πνιιώλ αηηεκάησλ αλαβνιήο» θαη δεζκεύηεθε  γηα αιιαγή ηνπ 

«μεπεξαζκέλνπ θαζεζηώηνο πξνζηαζίαο».  

Ερωηάηαι ο κ. σποσργός: 

1. Έρεη νινθιεξσζεί ε «Μειέηε Πξνζηαζίαο Όξνπο Αηγάιεσ-Πνηθίινπ» εληαγκέλε ζην 

Πξάζηλν Σακείν ηελ νπνία έρεη εμαγγείιεη ν αξκόδηνο πθππνπξγόο εδώ θαη δπνκηζε ρξόληα; 

Αλ λαη, γηαηί δε λνκνζεηείηε ηε δεκηνπξγία ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Φπζηθνύ Πάξθνπ όπσο 

πξνβιέπεηαη από ην Ρπζκηζηηθό ρέδην; 

2. Γεζκεύεζηε λα πξνρσξήζεηε άκεζα ζηελ πινπνίεζε έξγσλ πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο 

ζην όξνο Αηγάιεσ-Πνηθίιν ηα νπνία ρξεκαηνδνηνύληαη από ην Δπξσπατθό Σακείν Αλάθακςεο; 

Πνην είλαη ην ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα; 
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