ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
του Δήμου Ελληνικoύ - Αργυρούπολης
www.elliniko-argyroupoli.gr

Γραμμή Δημότη 15415

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Μπροστά σε Ιστορικές Εξελίξεις

“

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ:

Εγγυώμαι προσωπικά ως δήμαρχος ότι δεν πρόκειται να επιτρέψω στους
υποστηρικτές της μιζέριας, και της οπισθοδρόμησης να σταθούν τροχοπέδη
στην πορεία ευημερίας και ανάπτυξης που χαράσσει η πόλη μας. Το Ελληνικό ήρθε η ώρα να κερδίσει τη θέση που του αξίζει στην Νότια Αθήνα.
ηθούν θα απογειώσουν οικονομικά τον
δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης και κατ’
επέκταση τους δημότες του.

Αγαπητοί μου δημότες
Φίλοι και Φίλες
Αναμφισβήτητα, τα τελευταία 75 χρόνια το
Ελληνικό υπήρξε ο “φτωχός συγγενής”
της Νότιας Αθήνας. Κυρίως, γιατί δεν
μπόρεσε να αξιοποιήσει τη δική του παραλία, μαρίνα και να πραγματοποιήσει εμπορικές δράσεις στην περιοχή του,
ισάξιες αυτών των όμορων δήμων.

πόλης μας, πρέπει να αντιληφθούν ότι
πίσω από αυτές τις αντιδράσεις κρύβονται
εκείνοι που θέλουν να παραμείνει το Ελληνικό για άλλη μια δεκαετία αναξιοποίητο, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα
δικά τους οικονομικά συμφέροντα.

Είναι πολλοί αυτοί που ευεργετήθηκαν
από τη μη ανάπτυξη του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού. Του Αεροδρομίου που
έγινε στην γη των προγόνων μας αφού
απαλλοτριώθηκε με ασήμαντο τίμημα.

Θα συμπεριλάβω σ’ αυτούς και τους τοπικούς λαϊκιστές, που ήθελαν και θέλουν το
Ελληνικό αναξιοποίητο γιατί έτσι ικανοποιούν τις ιδεολογικές τους αγκυλώσεις. Και
ας μην έχει ο κόσμος δουλειά και ο δήμος έσοδα. Κάποιοι λοιπόν, εργάζονται
παρασκηνιακά διότι θέλουν τον δήμο μας
“φτωχό συγγενή” της νότιας Αθήνας. Εγγυώμαι προσωπικά ότι δεν θα τους το
επιτρέψουμε.

Σήμερα, κάποιοι φωνάζουν εναντίον
της επένδυσης του Ελληνικού. Το Δημοτικό Συμβούλιο και οι δημότες της

Η περιοχή του Ελληνικού έχει τεράστιο
πλούτο (μαρίνα, λιμάνι, ολυμπιακές εγκαταστάσεις) οι οποίες όταν θα αξιοποι-

ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

του Δήμου από την επένδυση του Ελληνικού

Η σχεδιαζόμενη, από την κυβέρνηση αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου αποτελεί
για εμάς μια απόλυτα θετική εξέλιξη, μέσα
όμως από συγκεκριμένες προϋποθέσεις που έχουμε ήδη αναπτύξει, τόσο
προεκλογικά όσο και με την ανάληψη των
καθηκόντων μας, ως δημοτική αρχή.
Δεν δίνουμε λευκή επιταγή. Έχουμε
όρους και συγκεκριμένες απαιτήσεις.
Προσωπικά, δεν έμεινα με σταυρωμένα
χέρια. Δεν αναλώθηκα σε στείρα κριτική.
Αθόρυβα και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ως μέλος της “Ελληνικόν
Α.Ε.” έδωσα σκληρή μάχη με τους τεχνοκράτες του ΤΑΙΠΕΔ.
Έθεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όρους και οφέλη για τον δήμο, ζητώντας με επιμονή να επικυρωθούν από
την κυβέρνηση στο νόμο που θα ψηφιστεί
στην Βουλή.
H διαπραγμάτευση μας τώρα αρχίζει για

όλα αυτά που διεκδικεί ο δήμος μας.
Θα παλέψω με όλες μου τις δυνάμεις,
και με την δικιά σας στήριξη, κόντρα στον
λαϊκισμό, για να διασφαλίσω όλα εκείνα τα
αντισταθμιστικά οφέλη για την πόλη μας
ώστε ο δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης από φτωχός συγγενής να γίνει ο
δήμος πρότυπο, όχι μόνο της Ελλάδας
αλλά και της Ευρώπης.
Hρθε η ιστορική ώρα του Ελληνικού.
Ως ο δήμαρχος της πόλης, εγγυώμαι
προσωπικά ότι δεν πρόκειται να επιτρέψω στους υποστηρικτές της μιζέριας και της οπισθοδρόμησης να
σταθούν τροχοπέδη στην πορεία ευημερίας και ανάπτυξης που χαράσσει η
πόλη μας.
Οι δικές μας ενέργειες θα καθορίσουν την
ποιότητα ζωής των πολιτών μας, των επόμενων γενεών, το μέλλον των παιδιών μας.

ΓιάΔήμαρχος
ννης Ελληνικού-Αργυρούπολης
Κωνσταντάτος

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Τα οφέλη για το περιβάλλον, την κοινωνία, την οικονομία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
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ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τ

ο ξεπάγωμα του μεγαλύτερου επενδυτικού σχεδίου
της Ευρώπης, δικαιολογημένα συγκεντρώνει τα φώτα της
δημοσιότητας αφού πρόκειται για
τη μεγαλύτερη οικιστική ανάπλαση
των τελευταίων χρόνων, η οποία θα
επιφέρει σημαντικά οφέλη τόσο
για τoν δήμο μας όσο και για τη
χώρα ευρύτερα, σε μια σειρά αξόνων όπως είναι το Περιβάλλον,
η Κοινωνία και η Οικονομία.
Παρά τις λυσσώδεις αντιδράσεις
μιας μειοψηφίας πολιτών, που
αντιστέκονται και στέκονται τροχοπέδη σε οποιοδήποτε αναπτυξιακό σχέδιο που θα φέρει
ανάπτυξη και προκοπή, η διοίκηση
του δήμου με σοβαρότητα, κόντρα
στον λαϊκισμό και στην παραπληροφόρηση θα ενημερώνει συνέχεια τους δημότες με ακρίβεια και
υπευθυνότητα για το επενδυτικό
σχέδιο και τα επενδυτικά οφέλη
που θα έχει η πόλη και ειδικότερα
οι δημότες της.
Η Επένδυση που θα πραγματοποιηθεί στο πρώην αεροδρόμιο του
Ελληνικού σύμφωνα με μελέτη του
ΙΟΒΕ (Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών) αναμένεται να
συμβάλλει θετικά στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της χώρας,
κατά 2,3%.
Πρόκειται για παραγωγή νέου εθνικού πλούτου, που θα προέλθει από
όλους τους κλάδους των ελληνικών
επιχειρήσεων, ως συνέπεια της
αναζωογόνησης ανενεργού παραγωγικού ιστού και δημιουργίας
νέων επενδύσεων, ενισχύοντας
τους αναπτυξιακούς ρυθμούς ανόδου της ελληνικής οικονομίας.
Σε ετήσια βάση καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του Έργου θα
συντηρούνται περίπου 10.000 θέσεις εργασίας, ενώ μετά το πέρας
της κατασκευής και κατά τη λειτουργία του, θα συντηρούνται περίπου 70.000 θέσεις με προοπτική
μόνιμης διατήρησης τους.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - LAMDA DEVELOPMENT

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Τα οφέλη για το περιβάλλον, την κοινωνία, την οικονομία

Η ανάπτυξη του Ελληνικού θα επιφέρει σημαντικά οφέλη τόσο για την πόλη της Αθήνας, όσο
και για τη χώρα ευρύτερα, σε μια σειρά αξόνων
όπως είναι το Περιβάλλον, η Κοινωνία και η Οικονομία.

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Οι αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και η
εφαρμογή προτύπων περιβαλλοντικής πιστοποίησης των έργων και εγκαταστάσεων του
Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγ.
Κοσμά, αποτελούν βασικά κριτήρια για το
σχεδιασμό των έργων. Ειδικότερα, πρόκειται για μία πρότυπη αστική ανάπλαση με
πολύ χαμηλό μέσο συντελεστή δόμησης, μικρότερο του 0,5, συντελεστή κάλυψης μικρότερο του 30% και εισφορά σε γη. Μια
πολεοδόμηση, δηλαδή, πολύ πιο ήπια όχι
μόνο από τη συνηθισμένη στους όμορους δήμους και στην Αττική, αλλά και σε συμφωνία
με τα καλύτερα πρότυπα παγκοσμίως.
Το Μητροπολιτικό Πάρκο εκτάσεως
2.000.000 τ.μ. (2.000 στρέμματα) θα είναι
μεγαλύτερο από το Hyde Park του Λονδίνου
(1.420 στρέμματα) και σημαντικά μεγαλύτερο
από άλλα ελληνικά πάρκα όπως, για παράδειγμα, τον Εθνικό Κήπο (160 στρέμματα),
το Πεδίο του Άρεως (270 στρέμματα), το
Κτήμα Συγγρού (950 στρέμματα) και το
Πάρκο Τρίτση (1.000 στρέμματα).

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τις
πολλαπλασιαστικές επιδράσεις της
επένδυσης σε ζώνες επιρροής, οι
θέσεις εργασίας αναμένεται να ξεπεράσουν συνολικά τις 100.000.

Με την ανάπτυξη και την υλοποίηση του Μητροπολιτικού Πάρκου, ενός χώρου ανοιχτού στο κοινό και χωρίς περιορισμούς στην
πρόσβαση των πολιτών, αναμένονται σημαντικά οφέλη, τόσο περιβαλλοντικά (π.χ. βελτίωση μικροκλίματος περιοχής) όσο και
κοινωνικά (γνωριμία του επισκέπτη, κατοίκου,
εργαζόμενου, οικογενειάρχη, με μία νέα εμπειρία ζωής που συμπεριλαμβάνει τον αθλητισμό, την αναψυχή και την ευεξία, τη
διασκέδαση, τον πολιτισμό, τον αγροτουρισμό, διαδρομές περιπάτου, ποδηλατοδρόμους, κ.λ.π. μέσα στο πάρκο).

Η διοίκηση του δήμου και προσωπικά ο δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος έχει ζητήσει να
ληφθούν υπόψη στις προσλήψεις
για τα έργα της επένδυσης οι άνεργοι πολίτες του δήμου.

Τέλος, βασικές προϋποθέσεις του έργου είναι
ο σεβασμός στο ευρύτερο περιβάλλον,
στο φυσικό τοπίο, στο κλίμα και στην πολιτισμική κληρονομιά του τόπου, μέσω π.χ. της
ανάδειξης και προστασίας των αρχαιολογικών
χώρων, της διατήρησης - αναπαλαίωσης κτιρίων ιστορικής σημασίας.

Παράλληλα, τοπικές επιχειρήσεις
με έδρα τον δήμο μας, που έχουν
αντικείμενο το οποίο σχετίzεται με
το επενδυτικό σχέδιο (οικοδομικά
υλικά, τεχνικά γραφεία κ.α) θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα συνεργασίας με τον επενδυτή με
ευνοϊκούς όρους.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ
Η ανάπτυξη του Ελληνικού θα επιφέρει σημαντικά και μετρήσιμα οφέλη για την ελληνική
κοινωνία σε πολλά επίπεδα.
Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η ένταξη στο
Σχέδιο Γενικής Διάταξης (Master Plan) σημαντικών εκτάσεων για κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις (π.χ. παιδικοί σταθμοί,
εγκαταστάσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διοικητικές εγκαταστά-

σεις, πολιτισμικοί χώροι, εγκαταστάσεις πρόνοιας/υγείας) όχι μόνο για την εξυπηρέτηση
του πληθυσμού της ανάπτυξης, αλλά και για
τους κατοίκους των όμορων περιοχών ή/και
άλλων περιοχών του λεκανοπεδίου.

25ετή επενδυτική δραστηριότητα του έργου
(κατασκευή & λειτουργία), που υπολογίζονται
σε σύνολο φόρων (εισοδήματος, εταιρικών,
ασφαλιστικές εισφορές, φόροι ακινήτων,
ΦΠΑ) πάνω από 13,5 δις (μελέτη ΙΟΒΕ)

Θα υλοποιηθούν επιπλέον, με επιβάρυνση
του Επενδυτή σημαντικά έργα υποδομών,
εκτιμώμενου προϋπολογισμού 1,5 δις, τα
οποία και επαυξάνουν το οικονομικό όφελος
του Έργου όπως η υπογειοποίηση τμήματος
της Λεωφόρου Ποσειδώνος, η υλοποίηση των
εγκαταστάσεων και δικτύων κοινής ωφέλειας,
σημαντικά λιμενικά έργα για την αναβάθμιση
του παράκτιου μετώπου και τη δημιουργία
ελεύθερης παραλίας 1 χ.λ.μ., δημιουργία
πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων μήκους 50
χιλιομέτρων κ.α.

6. Υλοποίηση έργων υποδομής ενδεικτικού
προϋπολογισμού έως 1,5 δις και ανάληψη από
τον Επενδυτή της ευθύνης συντήρησης και
ασφάλειας του Μητροπολιτικού Πάρκου, καθ’
όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

8. Σε ετήσια βάση καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του Έργου θα συντηρούνται περίπου
10.000 θέσεις εργασίας, ενώ μετά το πέρας
της κατασκευής και κατά τη λειτουργία του,
θα συντηρούνται περίπου 70.000 θέσεις με
προοπτική μόνιμης διατήρησης τους.

1. Καταβολή στο Δημόσιο 915 εκατ. σε δόσεις σε διάρκεια 10 ετών, εκ των οποίων η
πρώτη δόση είναι 300 εκατ., για την απόκτηση
του 100% των μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.
και την εκμετάλλευση της περιοχής για 99
χρόνια.
2. Επενδυτικές υποχρεώσεις αξίας 4,6 δις σε
βάθος 15ετίας.
3. Απόδοση στο Ελληνικό Δημόσιο του 30%
των καθαρών κερδών, πλέον μιας ελάχιστης
απόδοσης για τα 99 χρόνια της διάρκειας της
σύμβασης.
4. Έσοδα από τον επικείμενο διαγωνισμό
αδειοδότησης του καζίνο, καθώς και από
τους φόρους παιγνίων σε ετήσια βάση.
5. Έσοδα για το ελληνικό δημόσιο κατά την

7. Την αναμενόμενη συμβολή του έργου στο
Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της χώρας, που
θα είναι της τάξης του 2,3% (μελέτη ΙΟΒΕ).
Πρόκειται για παραγωγή νέου εθνικού πλούτου, που θα προέλθει από όλους τους κλάδους των ελληνικών επιχειρήσεων.

9. Δημιουργία υπεραξίας της ακίνητης περιουσίας των όμορων δήμων και αναβάθμιση
της ευρύτερη νότιας ζώνης της Αθήνας, συνδυαστικά με τα υπόλοιπα μεγάλα έργα ανάπτυξης, που συντελούνται στην ευρύτερη
περιοχή.
Συνοψίζοντας, το Ελληνικό προσφέρει την
ευκαιρία να αναβαθμιστεί η εικόνα της Αθήνας, εκεί όπου όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ελλάδας συναντώνται σε ένα μέρος,
που συνδυάζει ένα μοναδικό Μητροπολιτικό
Πάρκο με ένα παραλιακό μέτωπο παγκόσμιας
εμβέλειας
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Λέμε ΝΑΙ στην αξιοποίηση του Ελληνικού
Οχι άλλη Μιζέρια, Λαϊκισμό και Οπισθοδρόμηση
Ήρθε η Ώρα του Ελληνικού
Εδώ και δεκαετίες η Νότια Αθήνα
γνώρισε μια μεγάλη ανάπτυξη σε
όλο το παραλιακό της μέτωπο. Μαρίνες, παραλίες και εμπορικά κέντρα
έδωσαν μεγάλη ώθηση στις οικονομίες των όμορων με εμάς δήμων
ενώ δεν χρειάζεται να πούμε τι έγινε
στο Παλαιό Φάληρο όταν έγινε η
μεγάλη επένδυση στην Μαρίνα του
Φλοίσβου με τα γνωστά σε όλους
αποτελέσματα.
Την ανάπτυξη αυτή την γνώρισε όλη
η νότια Αθήνα. Όχι όμως το Ελληνικό. Το πανέμορφο Ελληνικό έχασε
το τρένο δύο φορές.
Την μία όταν απαλλοτριώθηκαν δεκάδες κατοικίες και οικόπεδα για να
γίνει το αεροδρόμιο εις βάρος των
κατοίκων μας. Τη δεύτερη, αφού
λόγω της λειτουργίας του αεροδρομίου δεν μπορούσε να υπάρξει κανενός είδους ανάπτυξη στην
περιοχή. Έμεινε πίσω στην εξέλιξη,
με αποτέλεσμα να έχει σήμερα πενιχρά έσοδα σε αντίθεση με τους

γειτονικούς δήμους που γνώρισαν
την άνθηση και την πρόοδο.
Αν συγκρίνει κανείς τα έσοδά μας
με αυτά των άλλων δήμων της παραλίας θα αντιληφθεί το χάος που μας
χωρίζει.
Σήμερα ήρθε η ώρα του Ελληνικού να γνωρίσει την ανάπτυξη και
την εξέλιξη και να κερδίσει την
θέση που του ανήκει στην νότια
Αθήνα. Οι φωνές του λαϊκισμού
και της μιζέριας, αυτοί που άφησαν τόσα χρόνια το Ελληνικό να
μαραζώνει και να βρίσκεται στην
απαξίωση, αντιδρούν, αλλά η ώρα
του Ελληνικού έφτασε!
Ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης, στα διοικητικά όρια του
οποίου θα γίνει η μεγαλύτερη επένδυση στην ιστορία της Ελλάδας
αλλά και μία από τις μεγαλύτερες
επενδύσεις αστικής ανάπλασης στην
Ευρώπη, δεν μπορεί να μείνει αμέτοχος. Θα διεκδικήσει αυτά που δικαιούται αφού χωροταξικά και

διοικητικά αλλά και ιστορικά ο
χώρος του πρώην αεροδρομίου του
ανήκει. Εκεί ήταν τα σπίτια μας, η
επένδυση του Αεροδρομίου,
είναι το μέλλον μας.
Ως διοίκηση τόσο προεκλογικά όσο
και τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε
στηρίξει την άποψη πως, η αξιοποίηση του αεροδρομίου μέσα από μια
σοβαρή επένδυση είναι μονόδρομος. Μια επένδυση που θα σέβεται
όμως τον τόπο μας και τους ανθρώπους του μέσα από συγκεκριμένες
προϋποθέσεις.
Εδώ και πολλούς μήνες έχουμε
θέσει στο ΤΑΙΠΕΔ μια σειρά αιτημάτων μας αλλά και τα αντισταθμιστικά οφέλη εκείνα, που θα
αλλάξουν την μορφή του δήμου που
γνωρίζουμε έως τώρα, και θα τον
μεταμορφώσουν σε έναν σύγχρονο δήμο, πρότυπο για όλη την
Ευρώπη. Στόχος της διοίκησης του
δήμου είναι να συμπεριληφθούν
όλες οι διεκδικήσεις στην τελική
σύμβαση ώστε να ξεκινήσει η υλο-

ποίησή τους παράλληλα με τα έργα
στο πρ. αεροδρόμιο του Ελληνικού
και να παραδοθούν το συντομότερο
δυνατόν στους δημότες μας.
Δεν υποχωρούμε στις διεκδικήσεις μας αφού θεωρούμε ότι η
επένδυση γεννά μια νέα πόλη που
θα είναι η επέκταση της σημερινής

και αυτό σημαίνει αρμονική συνεργασία και ομοιόμορφη ανάπτυξη για
όλους.
Μια νέα πόλη θα αναπτυχθεί αρμονικά με την σημερινή, με του
κατοίκους της να έχουν τα ίδια
δικαιώματα και υποχρεώσεις.

ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

του Δήμου προς την κυβέρνηση για την επένδυση του Ελληνικού
å1. Ιδιόκτητος Σταθμός διαχείρισης
απορριμμάτων

γωνιστικές ώστε να ενισχυθεί η τοπική οικονομία.

Διεκδικούμε την δημιουργία ιδιόκτητου, κλειστού
τύπου Σταθμού Διαχείρισης Απορριμμάτων και
δημιουργία νόμιμης μεταφόρτωσης. Οι σταθμοί
αυτοί να καλύπτουν τις ανάγκες της πόλης. Στον
νόμο η κυβέρνηση θα πρέπει να προβλέψει όλες
τις αλλαγές για χρήσεις γης σε περίπτωση που η
εγκατάσταση γίνει σε δημοτικό οικόπεδο που
θα υποδείξουμε.

4. Σύνδεση του βουνού με την παραλία

‘Ολες οι κινήσεις, που ήδη γίνονται έχουν άξονα
και προτεραιότητα την ανεξαρτησία του δήμου
Ελληνικού - Αργυρούπολης με σκοπό οι δραστηριότητες αυτές να αποτελέσουν μελλοντικά
μια μεγάλη πηγή εσόδων å åέσα από πιθανές συνέργειες με άλλους δήμους.

5. Διαχείριση πάρκου και παραλίας

Σε κάθε περίπτωση, η κλειστού τύπου μονάδα θα
είναι στα πρότυπα των μεγάλων πόλεων του εξωτερικού, θα είναι περιβαντολλογικά νόμιμη, θα
ακολουθεί την πολιτική της Περιφέρειας για τα
απορρίμματα, ενώ η παρουσία της δεν θα είναι
αισθητή στους κατοίκους, καθώς θα είναι κατασκευασμένη με αυστηρά διεθνή πρότυπα που
ακολουθούν μεγάλες ευρωπαϊκές μητροπόλεις".
Έχει ζητηθεί επίσης, η κατασκευή ενός σύγχρονου αμαξοστασίου για τα δημοτικά αυτοκίνητα
και η κατασκευή ενός Πράσινου σημείου συλλογής ανακυκλώσιμων απορριμμάτων.
Για τα παραπάνω ο δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης ζητά να έχει την πλήρη ιδιοκτησία για
την διαχείρηση και την αξιοποίηση τους.

2. Θέσεις εργασίας
Δέσμευση του Επενδυτή για συγκεκριμένο ποσοστό θέσεων εργασίας από ανέργους της πόλης
μας. O δήμος έχει ήδη ξεκινήσει να οργανώνει
την δημοτική “τράπεζα ανέργων”.

3. Συνεργασία τοπικών επιχειρήσεων
με τον επενδυτή
Όσες τοπικές επιχειρήσεις έχουν αντικείμενο
σχετιζόμενο με το επενδυτικό έργο (υλικά οικοδομών, χρώματα, τεχνικά γραφεία κ.ά.) να έχουν
τη δυνατότητα να συνεργαστούν με την επένδυση των 8 δισ. Να προτιμηθούν όλες οι τοπικές
μας επιχειρήσεις (που να μπορούν να προσφέρουν έργο στον επενδυτή) με τιμές βέβαια αντα-

Ζητήθηκε να ενταχθεί στα σχέδια του επενδυτή
η σύνδεση του βουνού με την υπό ανάπλαση παραλία του Ελληνικού και του υπό διαμόρφωση
Μητροπολιτικού Πάρκου με ποδηλατόδρομο και
πεζόδρομο, να αναπλαστεί ήπια και να αποτελέσει μια εναλλακτική μορφή ψυχαγωγίας για τον
επισκέπτη.

Ο δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης ζητά τη διαχείριση του πάρκου και της υπό διαμόρφωση
ελεύθερης παραλίας. Το Μητροπολιτικό Πάρκο
να είναι δημόσιο και ανοιχτό για όλους τους
κατοίκους της Αττικής και τους επισκέπτες
του. Ο Δήμος ζητά μέσω αναπτυξιακής εταιρείας
να αναλάβει τη διαχείρισή του μαζί με την παραλία και τους αθλητικούς χώρους.

6. Νέο Πολεοδομικό Σχέδιο
Νέο Πολεοδομικό Σχέδιο για την πόλη που στα
"πόδια" της θα πραγματοποιηθεί η επένδυση. (Συγκοινωνιακές αλλαγές και αναπλάσεις
κεντρικών δρόμων της πόλης). Θα επιδιώξουμε
να αναλάβει ο επενδυτής την υλοποίηση αναπλάσεων, πεζοδρομήσεων και όποιων άλλων αλλαγών μπορούν να δώσουν στην πόλη την
δυνατότητα να εξελιχθεί για τα επόμενα 100
χρόνια". Η νέα πόλη πρέπει να δένει αρμονικά
με την σημερινή.

7. Δημαρχιακό Μέγαρο
Νέο Δημαρχιακό μέγαρο εντός του αεροδρομίου όπου θα εδρεύει ο Δήμος. Είναι σαφές ότι
η επένδυση είναι προέκταση της πόλης μας. Οι
χιλιάδες νέοι κάτοικοί της, οι επιχειρηματίες
αλλά και οι επισκέπτες θα πρέπει σε συνδυασμό
με τους σημερινούς κατοίκους να έχουν στο
κέντρο ένα σύγχρονο δημαρχιακό μέγαρο όπου
θα στεγάζει όλες τις υπηρεσίες που σήμερα
είναι διάσπαρτες και σε πολλές περιπτώσεις
ασφυκτιούν σε παλαιά κτίρια. Άλλωστε και οι
νέοι κάτοικοι θα χρειαστούν αυτοδιοικητικές
υπηρεσίες.
Μια νέα εποχή απαιτεί και τις ανάλογες αυτοδιοικητικές υποδομές που θα την στηρίξουν. Φυσικά το παλαιό δημαρχείο θα διατεθεί σε φορείς
ή θα χρησιμέψει ως μουσείο ή άλλη δομή την

οποία θα αποφασίσει το Δ.Σ.

11. Υπόγειοι χώροι στάθμευσεις

8. Δημιουργία Αθλητικού Πάρκου

Δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης στο
Μετρό Αργυρούπολης και Ελληνικού. Αν αληθεύει ότι 1 εκ. άνθρωποι θα επισκέπτονται το Ελληνικό, τότε δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε ότι οι
περιοχές πέριξ του Μετρό Ελληνικού και Αργυρούπολης θα πρέπει να αναπλαστούν και να κατασκευαστούν υπόγειο χώροι στάθμευσης για
τους χιλιάδες νέους επισκέπτες.

Δημιουργία Αθλητικού Πάρκου με την μεταφορά
των Ολυμπιακών γηπέδων, όπως το μπάσκετ που
ήδη χρησιμοποιούν οι ομάδες της πόλης μας.
Τα κλειστά γήπεδα μπορούν να αποσυναρμολογηθούν και να μεταφερθούν σε άλλο μέρος του
αεροδρομίου ή εντός του δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης.
Μελέτη ειδικών δείχνει πως είναι εύκολο να γίνει
και κυρίως οικονομικό. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ποιος θα καλύψει την δαπάνη μετεγκατάστασής τους. Οι εγκαταστάσεις τις οποίες πλήρωσε
ο Ελληνικός λαός δεν χρειάζεται να κατεδαφιστούν.

12. Κοινωφελή Έργα
Συγκεκριμένα Κοινωφελή Έργα στην πόλη τα
οποία θα προσδιοριστούν άμεσα.

9. Είσπραξη Δημοτικών Τελών

13. Παραχώρηση των 12 στρεμμάτων του οικογενειακού πάρκου Αγίας Παρασκευής. Το Οικογενειακό πάρκο που κατασκευάστηκε το Μάϊο
του 2015 θα πρέπει να παραμείνει στη δικαιοδοσία του δήμου και να επεκταθεί αν είναι δυνατόν.

Τα ανταποδοτικά τέλη φωτισμού και καθαριότητας πρέπει να είναι θέμα αποκλειστικής ευθύνης
του δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης όπως συμβαίνει τα τελευταία 75 χρόνια με όποια χρήση και
αν είχε ο χώρος των 6.000 στρεμμάτων.

14. Δωρεάν ελλιμενισμός των ερασιτεχνών
ψαράδων της πόλης μας στη νέα Μαρίνα και να
υπάρξουν ειδικά προνόμια για τον εμπορικό
κόσμο του Δήμου.

Φυσικά οι όμοροι δήμοι να εισπράττουν τα ανάλογα τέλη που τους αναλογούν σε ότι αφορά στα
όριά τους.

10. Εγκαταστάσεις Σωματείων
Κατασκευή νέων σύγχρονων εγκαταστάσεων για
τα σωματεία ΑμεΑ Ερμής, Αμυμώνη, Ένωση
Ποντίων Σουρμένων, Κρητών και άλλων σωματείων και την απαλλαγή τους από τα επαίσχυντα
πρόστιμα που τους επεβλήθησαν και πρέπει να
ανακληθούν από την Κυβέρνηση με σχετική τροπολογία.

15. Υλοποίηση της κατασκευής σχολείου διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Το Υπουργείο Άμυνας είχε παραχωρήσει έκταση για τη δημιουργία διαπολιτισμικού
σχολείου εντός του αεροδρομίου, κάτι που θα είναι
αναγκαίο και για τους νέους κατοίκους της πόλης.
16. Παροχή υποτροφιών σε αριστούχους μαθητές της
πόλης μας. Σύμφωνα με τον επενδυτή μέσα στο χώρο
του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού θα δημιουργηθούν πανεπιστήμικά παραρτήματα διεθνούς κύρους
στα οποία οι αριστούχοι μαθητές μας να μπορούν
να έχουν πρόσβαση.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Σύμφωνα με τους επίσημους χάρτες του “Κτηματολογίου ΑΕ” και της “Ελληνικόν Α.Ε.”), το σύνολο της
έκτασης των 6.205.677 τ.μ.. στην οποία πρόκειται να
πραγματοποιηθεί η επένδυση, χωραταξικά διανέμεται
ως εξής:
Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης
87.7% (5.434.119 τ.μ.)
Δήμος Αλίμου
4.2% (258.114 τ.μ)
Δήμος Γλυφάδας
8.1% (513.444 τ.μ.)
Στα 75 χρόνια λειτουργίας του, το Αεροδρόμιο
πλήρωνε τέλη καθαριότητας, φωτισμού και διαφήμισης στον δήμο Ελληνικού. Η σημερινή επένδυση θα γίνει κατά 85% στα χωροταξικά μας όρια.
Διεκδικούμε τα ανάλογα τέλη που θα απογειώσουν τα έσοδα του δήμου μας και για την χώρα
που θα υλοποιήσει μια τόσο μεγάλη επένδυση.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Δεκάδες κατοικίες Ελληνικιωτών απαλλοτριώθηκαν για να γίνει το αεροδρόμιο
Τώρα που η επένδυση του Ελληνικού έχει
τοποθετηθεί ξανά στις ράγες της υλοποίησης, εκτός από αυτούς που την αντιμάχονται, πολλοί είναι και εκείνοι που διεκδικούν
μερίδιο.
Πρόσφατα, τις διεκδικήσεις τους για αντισταθμιστικά οφέλη είδαμε να προβάλλουν
και δήμοι των Μεσογείων για τη μεταφορά
του αεροδρομίου.
Όμως ας θυμηθούμε τι υπήρχε εκεί πριν το
κράτος απαλλοτριώσει την έκταση για να
φτιάξει το αεροδρόμιο του Ελληνικού.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στο
πρώην αεροδρόμιο υπήρχε μια πανέμορφη
συνοικία, με την ονομασία “Κηπούπολις
Ελληνικό”, με 450 κατοικίες Ελληνικιωτών,
και επίκεντρο τη σημερινή εκκλησία της
Αγίας Τριάδας, που απλωνόταν σε
έκταση 5.500 στρεμμάτων.
Το κράτος προκειμένου να φτιάξει το αεροδρόμιο, προχώρησε σε αναγκαστική
απαλλοτρίωση αυτή της έκτασης με την
υποσχετική στους κατοίκους ότι, όταν το
αεροδρόμιο φύγει, η έκταση θα αποδοθεί
και πάλι σ' αυτούς. Το τίμημα δε, τότε ήταν

εξευτελιστικά χαμηλό.
Στους Ελληνικιώτες δηλαδή κι όχι σ'
όλους τους Αθηναίους. Οι Ελληνικιώτες
είχαν τα σπίτια τους και όχι οι κάτοικοι της
Ραφήνας.
Αυτή η παράμετρος δεν φαίνεται να παίζει
κανένα ρόλο για τους σημερινούς τοπικούς
λαϊκιστές, οι οποίοι πολεμούν την επένδυση, αλλά αδιαφορούν και στα τότε αιτήματα των κατοίκων να τους επιστραφεί η γη
τους.
Τα οποία φυσικά δεν στήριξαν ποτέ, όπως
μας κατήγγειλε ο Σύλλογος Απαλλοτριωθέντων.

NTOKOYMENTO
Έτσι ήταν η περιοχή πριν
την δημιουργία του Αεροδρομίου, όταν η λεωφόρος
Ποσειδώνος ονομαζόταν
λεωφόρος Ελληνικού

Σύμφωνα δε, και με τους επίσημους χάρτες
που έχει στην διάθεσή του ο δήμος απο την
“ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ”, και την “ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΕ” διοικητικά και χωραταξικά το
87.7% της έκτασης που θα πραγματοποιηθεί
η επένδυση ανήκει στον δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης.
Το Ελληνικό ανήκει σε όλη την Ελλάδα αλλά
πρωτίστως ανήκει στον λαό του Ελληνικού
και δικαίως απαιτεί μεγαλύτερα οφέλη από
την Επένδυση. Ποιος το αμφισβητεί;

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΦΛΟΙΣΒΟΥ
Σύνηθες είναι το φαινόμενο στην Ελλάδα, πριν από κάθε μεγάλη επένδυση
να δημιουργούνται αντιδράσεις. - στην προκειμένη περίπτωση της επένδυσης του Ελληνικού - και χωρίς να έχουν δει το φως της δημοσιότητας
τα τελικά σχέδια, φορείς, πολιτικές παρατάξεις και σύλλογοι τα ερμηνεύουν κατά το δοκούν, αναλόγως των προσωπικών επιδιώξεών τους και
των συμφερόντων που θέλουν να προωθήσουν, εκμεταλλευόμενοι πολλές
φορές και την άγνοια του κόσμου.

ζουν οι κάτοικοι!!! Μάλιστα, αρκετοί ήταν εκείνοι που είχαν κατηγορήσει
τον επενδυτή ότι θα δημιουργούσε "γκέτο πλουσίων σκαφάτων" και
ότι ο χώρος δεν θα ήταν προσβάσιμος για τους πολίτες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είχε αποτελέσει στο παρελθόν ο ανηλεής
πόλεμος που είχε δεχθεί ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης, κατά τη διάρκεια κατασκευής της Μαρίνας Φλοίσβου και της ανάπλασης της γύρω περιοχής.

Φυσικά τίποτα από όλα αυτά δεν συνέβη. Η επένδυση της Μαρίνας Φλοίσβου ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τα αρχικώς συμφωνηθέντα και σήμερα
αποτελεί σημείο αναφοράς για τα νότια προάστια. Τους καλοκαιρινούς
δε μήνες, οι ελεύθεροι χώροι της κυριολεκτικά "βουλιάζουν" από πολίτες, οι οποίοι απολαμβάνουν τη βόλτα τους.

Όπως περιέγραψε χαρακτηριστικά ο ίδιος ο Δήμαρχος, καθημερινά έδινε
μάχη προκειμένου να πείσει κάποιες ομάδες πολιτών, πως, η συγκεκριμένη επένδυση μόνον καλό θα έφερνε στον τόπο. Ωστόσο, ακόμα και
σήμερα αδυνατεί κανείς να πιστέψει όλα όσα είχαν γίνει εκείνη τη χρονική
στιγμή. Αρχικά έγινε καταγγελία πως επρόκειτο να τοποθετηθούν ηλεκτροφόρα καλώδια!!! γύρω από τη μαρίνα προκειμένου να μην πλησιά-

Στη συνέχεια είχε υποστηριχτεί ότι δεν θα ήταν ελεύθερη η πρόσβαση
και ότι οι πολίτες θα έπρεπε να πληρώνουν ακριβό εισιτήριο προκειμένου
να την επισκεφθούν.

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου απευθυνόμενος
στον δήμαρχο Ελληνικού - Αργυρούπολης Γιάννη Κωνσταντάτο στα
πλαίσια οικονομικού φόρουμ, όλοι όσοι πολέμησαν λυσσαλέα την επένδυση τώρα είναι οι φανατικότεροι θαμώνες της Μαρίνας. "Μου θυμίζεις
εμένα, την περίοδο που πρωτοβγήκα δήμαρχος και ήμουν μόνος εναντίον

όλων" είπε αναφερόμενος στα γεγονότα εκείνης της περιόδου πριν από
16 χρόνια.
Τότε, πολέμαγα να γίνει η επένδυση στον Φλοίσβο, είχα απέναντι μου
τους λαϊκιστές και τους ψεύτες. Τους πολέμησα και δικαιώθηκα, διότι η
Μαρίνα του Φλοίσβου σήμερα, κοσμεί πραγματικά το παραλιακό μέτωπο
του δήμου μου. Συνέχισε έτσι, πρόσθεσε, και θα δικαιωθείς”.

