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 ΠΟΥ ∆ΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΣΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ 

Πέµπτη 3 Οκτωβρίου 2013  

 

 

 

Κυρίες και κύριοι, 

 

Με ιδιαίτερη χαρά ανταποκρίνοµαι στη πρόσκλησή σας να 

χαιρετίσω το Συνέδριό σας . 

 

Το θέµα του Συνεδρίου έχει µεγάλο ενδιαφέρον όχι µόνο για το 

ειδικό επενδυτικό κοινό αλλά και για την οικονοµία γενικότερα 

αφού προϋπόθεση για την έξοδο από την ύφεση είναι η ανάληψη 

επενδυτικών πρωτοβουλιών στο τοµέα της αγοράς των ακινήτων. 

 

Θέλω εποµένως, να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία. 

 

Τη σηµασία του Συνεδρίου σας αναδεικνύει η συµµετοχή 

διακεκριµένων προσώπων και σηµαντικών φορέων της Ελληνικής 

Οικονοµίας και του διεθνούς οικονοµικού χώρου. 

 

Η επίδραση της οικονοµικής κατάστασης της χώρας στην εγχώρια 

αγορά ακινήτων, οι εξελίξεις που αφορούν στην αξιοποίηση της 
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ακίνητης περιουσίας του ∆ηµοσίου και στις προκλήσεις των 

άµεσων ξένων επενδύσεων καθώς και στη φορολογική πολιτική 

για την ιδιοκτησία είναι ζητήµατα στα οποία αναµένεται να ρίξει 

φως το Συνέδριό σας. 

 

Παράλληλα, η σχέση της αγοράς ακινήτων και της τουριστικής 

βιοµηχανίας, οι αστικές αναπλάσεις ευρείας κλίµακας που 

αναπτύσσονται στην Αττική και την περιφέρεια, καθώς και η 

συνολική αποτίµηση της κατάστασης της Ελληνικής Αγοράς 

Ακινήτων είναι σοβαρά ζητήµατα που απασχολούν όχι µόνο τους 

ειδικούς της αγοράς ακινήτων αλλά ευρύτερα. 

 

Οι Αστικές αναπλάσεις, ως ένας δυναµικά αναπτυσσόµενος 

τοµέας επεµβάσεων στην καρδιά του αστικού ιστού, έχει γίνει 

σήµερα αποδεκτό ότι συνδέονται στενά µε θέµατα ζωτικής 

σηµασίας για τις προοπτικές οικονοµικής και βιώσιµης ανάπτυξης 

των πόλεων. 

 

Σήµερα, που βρισκόµαστε στην καρδιά µίας άσχηµης οικονοµικής 

συγκυρίας , µία δοµηµένη και στρατηγικά προγραµµατισµένη 

αστική ανάπλαση µπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για την 

έναρξη της οικονοµικής ανασυγκρότησης και το συνδετικό κρίκο 

που θα εξασφαλίσει την απαιτούµενη κοινωνική συνοχή.  

 

Είµαστε µάρτυρες εδώ και κάποια χρόνια της απαξίωσης 

σηµαντικών τµηµάτων του οικιστικού ιστού δήµων της Περιφέρειας 

Αττικής λόγω της οικονοµικής κρίσης. 
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Αυτή η απαξίωση εκφράζεται µε την εγκατάλειψη των σπιτιών και  

των καταστηµάτων. 

 

 Με την εγκατάλειψη σηµαντικών οικονοµικών δραστηριοτήτων οι 

οποίες έδιναν και δίνουν ζωή στις πόλεις σε συνδυασµό µε τη 

µείωση του διαθέσιµου εισοδήµατος. 

 

Έχουµε, ως Περιφέρεια Αττικής κατ’ επανάληψη αναφερθεί στα 

προβλήµατα της ευρύτερης περιοχής του κέντρου της Αθήνας και 

έχουµε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου προς  όλους:  

 

Εγκληµατικότητα, ναρκοµανείς, σπίτια εγκαταλελειµµένα –ακόµη 

και διατηρητέα έτοιµα να γκρεµισθούν- που αποτελούν εστίες 

µόλυνσης και πηγές παραβατικών συµπεριφορών, πορνεία, 

παραεµπόριο, παράνοµοι οίκοι ανοχής, πλήττουν  καθηµερινά την 

εικόνα της πρωτεύουσας και υποβαθµίζουν τις ζωές µας.  

 

Εµείς και προτάσεις έχουµε κάνει και καινοτόµες ιδέες έχουµε και 

τρόπο και τεχνογνωσία για να υλοποιήσουµε λύσεις. Χρειαζόµαστε 

όµως υποστήριξη και συνεργασία καθώς και αλλαγή του νοµικού 

πλαισίου 

 

Επιτρέψτε µου να αναφερθώ επιγραµµατικά στο έργο µας στον 

τοµέα των αστικών αναπλάσεων. 

 

Mέσω της ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας 

Αττικής υλοποιούµε έργα  συνολικού προϋπολογισµού 165, 1 εκ € 

που γεωγραφικά εκτείνονται σε όλο το λεκανοπέδιο.  Ενδεικτικά 

αναφέρουµε : 
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Την ανάπλαση του Πεδίου του Άρεως, προϋπολογισµού 9,15 εκ € 

Την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου Αµαρουσίου, 

προϋπολογισµού 7,19 εκ € 

 

Το σύνολο των δραστηριοτήτων που αφορούν την πράσινη ζωή 

στην πόλη συνολικού προϋπολογισµού άνω των 30εκ€ 

 

Συµπληρωµατικά µε τα έργα που χρηµατοδοτούµε µε κοινοτικούς 

πόρους έχουµε οριοθετήσει κατόπιν συστηµατικής µελέτης των 

δεδοµένων µε τις Υπηρεσίες µας και τους τοπικούς φορείς ένα 

συµπληρωµατικό πλάνο δράσεων που χρηµατοδοτούµε 

αποκλειστικά µε ίδιους πόρους µας. 

 

Ολοκληρώσαµε έργα άνω των 28,0 εκ€ που αφορούν το 

περιβάλλον και την ποιότητα ζωής σε όλες τις περιοχές της 

χωρικής µας αρµοδιότητας. 

 

Αναφέρω τα έργα ανάπλασης σε κοινόχρηστους χώρους του 

∆ήµου Αλίµου, την ανακατασκευή της πλατείας Ρίµινι και των πέριξ 

αυτής οδών στο ∆ήµο Ιλίου, την ανάπλαση τµήµατος της 

λεωφόρου Θηβών και τη δηµιουργία ποδηλατοδρόµου, τη 

διαµόρφωση χώρων πρασίνου στις προσφυγικές πολυκατοικίες 

του ∆ήµου Ταύρου, την ανακατασκευή και βελτίωση του 

πολεοδοµικού ιστού στο εµπορικό κέντρο της ∆άφνης κοκ 

 

Εκτελούµε έργα  συνολικού προϋπολογισµού 16 εκ€. 
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Την ανάπλαση ελεύθερων χώρων µε βιοκλιµατικά στοιχεία στο 

∆ήµο Υµηττού, την ανάπλαση αδιαµόρφωτων χώρων και την 

µετατροπή τους σε χώρους πρασίνου και αναψυχής στο χώρο του 

20ου ∆ηµοτικού σχολείου στο Ίλιο , την ανάπλαση της λεωφόρου 

Θηβών µε στοιχεία βιοκλιµατικού χαρακτήρα.  

 

Χθες υπογράψαµε , παρουσία του Υπουργού κου Χατζιδάκη την 

ανάπλαση των οδών Προύσσης, Μαρίνου Αντύπα και Αγίας 

Βαρβάρας στους δήµους Αγίας Βαρβάρας – Αιγάλεω. 

 

∆ηµοπρατήσαµε και θα συµβασιοποιήσουµε άµεσα έργα 

προϋπολογισµού 30εκ€ 

 

Χαρακτηριστικά αναφέρω το έργο της βιοκλιµατικής ανάπλασης 

οδών και δηµιουργίας ποδηλατοδρόµων στο ∆ήµο Αγίας 

Παρασκευής το ολοκληρωµένο σχέδιο ανάπλασης στο ∆ήµο 

Λυκόβρυσης µε τη δηµιουργία χώρων πρασίνου, άθλησης και 

αναψυχής. 

 

Έχουµε εντάξει στο πρόγραµµά µας έργα , µε ώριµες µελέτες, που 

σύντοµα θα µπουν σε διαδικασία δηµοπράτησης προϋπολογισµού 

άνω των 31 εκ€ 

 

Σύνολο  προϋπολογισµών άνω των 100εκ €! 

 

Κυρίες και κύριοι, 

 

Μία στοχευµένη, ορθά µελετηµένη και άψογα υλοποιηµένη αστική 

ανάπλαση δεν δηµιουργεί µόνο προϋποθέσεις ανάπτυξης. 
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Βελτιώνει το µικροκλίµα της περιοχής, ρίχνει τη µέση θερµοκρασία 

περιβάλλοντος, δηµιουργεί εστίες αναψυχής για τους πολίτες, 

χώρους παιχνιδιού για τα παιδιά, µε δυό λόγια αποτελεί αντίβαρο 

στην υποβάθµιση της ποιότητας ζωής µας και του αστικού 

περιβάλλοντος την οποία όλοι µας καθηµερινά βιώνουµε. 

 

Παρόλη τη µεγάλη σηµασία της όµως η κατάσταση σήµερα για την 

υλοποίηση αστικών αναπλάσεων ευρείας κλίµακας δεν είναι καλή 

ούτε ευοίωνη. 

 

Οι διατιθέµενοι πόροι µειώνονται. 

 

Οι ανάγκες για έργα υποδοµής αυξάνονται. Για παράδειγµα όταν η 

Αττική πνίγεται σε κάθε έντονη νεροποντή, όταν για την 

αντιπληµµυρική θωράκισή της απαιτούνται άνω των 2δις ευρώ 

πόσο εύκολα µπορούµε να πείσουµε ότι µία µεγαλόπνοη και 

µεγαλεπήβολη αστική ανάπλαση δεν αποτελεί πολυτέλεια; 

 

Αγαπητοί φίλοι, 

 

Αυτή η µείωση των διαθέσιµων πόρων αντανακλά άµεσα εκτός 

των άλλων και στην αδυναµία δηµιουργίας εκείνων των υποδοµών 

οι οποίες είναι αναγκαία και ικανή συνθήκη για την αναβάθµιση 

τµηµάτων των πόλεων τα οποία έχουν απαξιωθεί και 

υποβαθµιστεί. 

 

Χρειάζεται λοιπόν ορθολογική σκέψη, σωστή διαχείριση, πόροι µα 

πάνω από όλα χρειάζεται ένα στρατηγικό σχέδιο.  
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Η  Περιφέρεια Αττικής ως φορέας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

µπορεί µε την εµπειρία που έχει να συµβάλει προς αυτή την 

κατεύθυνση. Είναι λάθος της Κεντρικής ∆ιοίκησης να αποκλείει την 

τοπική αυτοδιοίκηση από τη λήψη αποφάσεων.  

 

Θέλουµε και µπορούµε να συνδράµουµε στην υλοποίηση έργων 

πνοής όπως η αξιοποίηση του χώρου του πρώην αεροδροµίου και 

η ανάπλαση του παραλιακού µετώπου στο Μοσχάτο. 

 

Πρέπει όλοι να κατανοήσουµε ότι  απαιτείται η εξασφάλιση της 

συνεργασίας όλων. Κεντρική ∆ιοίκηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

φορείς, κάτοικοι και ιδιωτικός τοµέας αλλά και εξειδικευµένοι 

µελετητές θα πρέπει να δουλέψουµε όλοι µαζί µε ένα κοινό στόχο : 

την υλοποίηση παρεµβάσεων οι οποίες  θα στηρίζονται στην 

κοινωνική συναίνεση και τον ολοκληρωµένο σχεδιασµό για να 

επιτύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. 

 

Αγαπητοί φίλοι, 

 

Το κυριότερο πρόβληµα είναι η συµφωνία των κοινωνικών και 

οικονοµικών φορέων στην πρόταση ανάπτυξης που πρέπει να 

αποτυπώνεται στο Ρυθµιστικό Σχέδιο της Αττικής. 

 

Εποµένως, µπορούµε να θεωρήσουµε το Συνέδριό σας και ως 

συµβολή στη διαβούλευση που γίνεται για την ψήφιση επιτέλους 

του νέου Ρυθµιστικού Σχεδίου, που θα αντικαταστήσει το σχέδιο 

του 1985 που έχει καταστεί πλέον απηρχαιωµένο. 
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Εµείς, ως Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση κάνουµε τρεις βασικές 

προτάσεις: 

 

Πρώτο: Υποστηρίζουµε ένα ρυθµιστικό σχέδιο που θα βοηθήσει 

να ξεπεράσουµε την κοινωνική κρίση και την οικονοµική ύφεση. 

 

∆εύτερο: Προτείνουµε απλοποίηση και διαφάνεια στη διαδικασία 

χωροταξικής, περιβαλλοντικής και πολεοδοµικής αδειοδότησης. 

 

Τρίτο: επιδιώκουµε απλούς, σαφείς και αποτελεσµατικούς κανόνες 

στη λειτουργία της αγοράς.  

 

Αγαπητοί φίλοι, 

 

Όπως τόνισα και στη πρόσφατη οµιλία µου στο πλαίσιο της ∆ΕΘ: 

 

«Πεποίθησή µας είναι ότι είναι πλέον επείγουσα η 

παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου µας µέσα από την 

ενίσχυση νέων, εξωστρεφών και καινοτόµων τοµέων 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας.  

 

Αρκετό χρόνο χάσαµε.  

 

Τώρα πια δεν χωρεί ούτε µια ώρα καθυστέρηση.  

 

Ο κόσµος αλλάζει και εµείς µοιάζουµε µε αµήχανους και 

καθυστερηµένους παρατηρητές.…» 
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Έχουµε µπροστά µας το νέο ΕΣΠΑ και τη δυνατότητα συµβολής 

του στη προσπάθεια. ∆εν πρέπει να ξαναγίνουν τα λάθη του 

παρελθόντος. Τα ξέρουµε και τα ξέρετε. Τα γνωρίζει και η 

Κυβέρνηση και ο αρµόδιος Υπουργός κ. Χατζηδάκης. 

 

Θέλω ιδιαίτερα να τονίσω την ανάγκη ενίσχυσης της 

Επιχειρηµατικότητας και ειδικότερα της Επιχειρηµατικότητας  των 

νέων. 

 

Κυρίες και κύριοι, µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα 

παρακολουθήσουµε τις εργασίες του Συνεδρίου σας. 

  

Είµαστε έτοιµοι να συνεχίσουµε αυτό το διάλογο και να 

προωθήσουµε τις προτάσεις που θα προκύψουν, στο µέτρο των 

δυνατοτήτων µας και των αρµοδιοτήτων που η Πολιτεία µας έχει 

εµπιστευθεί, προκειµένου να συµβάλλουµε όλοι στην πολυπόθητη 

ανάπτυξη και έξοδο από την ύφεση µε δηµιουργία νέων βιώσιµων 

θέσεων εργασίας, που θα προκύψουν από υγιή 

επιχειρηµατικότητα. 

  

Σας συγχαίρω και πάλι και σας ευχαριστώ πολύ. 


