
 

 

 
 

 

Τετάρτη 31/8/2022 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς τον υπουργό  Υποδομών και Μεταφορών 

 

     Θέμα: Αντιδράσεις και ενστάσεις στο Σχέδιο για την πολεοδομική-ρυμοτομική 

αναδιάρθρωση του Ματιού. Οι κάτοικοι ζητούν πλήρη ενημέρωση και επαρκή 

χρόνο για την κατάθεση των ενστάσεων 

 

 

     Το Ρυμοτομικό  Σχέδιο για την πυρόπληκτη  περιοχή  Μάτι Αττικής δημοσιεύτηκε στις 

4/8/22 και δόθηκε διάστημα μόλις 20 εργάσιμων  ημερών για την υποβολή 

ενστάσεων. Όπως είναι προφανές, η επιλογή του Αυγούστου για τη δημοσίευση 

κατέστησε εξαιρετικά δύσκολη την έγκαιρη και ορθή διατύπωση των ενστάσεων 

αυτών με την απαραίτητη συμβολή ειδικών μηχανικών, πολεοδόμων και νομικών. 

     Να σημειωθεί ότι οι ενστάσεις είναι πολλές και σοβαρές, και θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη πριν τις τελικές αποφάσεις. 

Είναι ο τρίτος Αύγουστος στη σειρά που οι κάτοικοι του Ματιού καλούνται να 

απαντήσουν εντός  ασφυκτικών χρονικών πλαισίων στις απαιτήσεις της πολιτείας, 

και  μάλιστα με δικά τους έξοδα.  

Οι κάτοικοι επισημαίνουν ότι  η παρούσα ανάρτηση έγινε χωρίς την απαραίτητη 

γνωστοποίηση συνοδευτικών τευχών και του σκεπτικού που εξειδικεύει και εξηγεί 

τις προβλέψεις του σχεδίου, πράγμα που αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία (Θεσμικό 

πλαίσιο ανάρτησης: παρ. 4.β. του άρθρου 10 του ν.4447/2016).Αυτό συνιστά μια 

αρνητική εξέλιξη για τους ενδιαφερόμενους,  εφόσον οι θιγόμενοι πολίτες δεν 

έχουν ούτε πλήρη πληροφόρηση ούτε επαρκή χρόνο αντίδρασης. 

Μάλιστα, το Ρυμοτομικό Σχέδιο δημοσιοποιήθηκε μέσω της ιστοσελίδας του δήμου 

Μαραθώνα και τοπικών ΜΜΕ, και όχι μέσω ατομικών ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων 

από την ΑΑΔΕ, όπως είχε γίνει για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας. 

 

Πάνω από 1000 κάτοικοι του Ματιού προσυπογράφουν Ανοιχτή Επιστολή προς την 

Κυβέρνηση, τα ΜΜΕ και το ευρύ κοινό , όπου καταγγέλλεται η διαδικασία ως 

πρόχειρη, προσχηματική και παράτυπη. Ζητούν δε την παράταση της διαδικασίας 
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τουλάχιστον για δυο μήνες , καθώς και την πλήρη ενημέρωση για όλα τα στοιχεία 

που αφορούν το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο. 

 

Επιπλέον, οι  κάτοικοι του Ματιού απαριθμούν τις προβλέψεις του Πολεοδομικού-

Ρυμοτομικού Σχεδίου που όπως λένε, «αποτελούν ασκήσεις επί χάρτου χωρίς να 

λαμβάνουν υπόψη την πραγματική ζωή της περιοχής και τις ανάγκες της στη βάση 

μιας ήπιας και βιώσιμης οργάνωσης». 

 

Ερωτάται ο υπουργός: 

 

 Γιατί δεν δόθηκε επαρκής χρόνος για την υποβολή ενστάσεων ως προς το Ρ.Σ. 

που παρουσίασε το υπουργείο σας; 

 Πώς αντιλαμβάνεστε  την περιβόητη «διαβούλευση με τον πολίτη», όταν οι 

αποφάσεις λαμβάνονται εν τάχει και ερήμην των άμεσα ενδιαφερομένων, 

των οποίων  η διαβίωση εξαρτάται εν πολλοίς από αυτές τις αποφάσεις; 

 

Η ερωτώσα βουλεύτρια 

 

Μαρία Απατζίδη 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 




