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Απόσπασμα Πρακτικού της υπ’ αριθ. 16/15-6-2021 

συνεδρίασης διά τηλεδιάσκεψης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου  

 

Αρ. Απόφ.    90/2021  

 

1o ΘΕΜΑ ΕΗΔ: Λήψη απόφασης περί εφαρμογής διαδικασίας απογειώσεων και προσγειώσεων στον 

Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. 

 

Στην Ραφήνα, σήμερα την 15η Ιουνίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 – 21.30 το Δημοτικό Συμβούλιο 

συνήλθε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του  άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη 

λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19» της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11-03-2020, της υπ’ 

αριθ. 40 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθ. πρωτ. 20930/31-03-2020), της υπ’ αριθ. 163/2020 

(αριθ. πρωτ. 33282/29.5.2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, του υπ’ αριθ. πρωτ. 60249/22-9-

2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: “Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών 

συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού”, καθώς και της υπ’ αριθ. πρωτ. 8942/11-6-2021 προσκλήσεως του Προέδρου που δημοσιεύθηκε 

και επιδόθηκε/ή διαβιβάστηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του  Ν. 4555/2018, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 Ν.4635/2019.  

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη μέσω της τεχνολογίας e-presence.  

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι κάτωθι δημοτικοί σύμβουλοι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

1. ΜΩΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ  1. ΜΠΑΤΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ  

2. ΤΣΕΒΑ -  ΜΗΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ  2. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

3. ΑΡΑΠΚΙΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  3. ΚΑΡΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

4. ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 

5. ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5. ΠΑΛΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

6. ΠΑΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 6. ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

7. ΒΛΑΧΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

8. ΚΑΛΦΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   

9. ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ   

10. ΤΣΕΜΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

11. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ    

12. ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΓΚΟΛΕΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                      

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 

13. ΞΗΝΤΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ   ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

14. ΒΑΡΟΥΤΕΛΗ ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ   

15. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   

16. ΑΡΑΠΚΙΛΗ – ΒΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ   

17. ΠΙΣΤΙΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

18. ΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
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19. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  

20. ΤΖΟΥΜΕΡΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ  

21. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΒΑΛΕΡΙ  

 

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου κ. Ευάγγελος Μπουρνούς προσκλήθηκε νομίμως και παρευρέθηκε.  

Την τήρηση των πρακτικών έκανε η δημοτική υπάλληλος, κα Λαμπρινή Γεωργογάλα. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο των είκοσι επτά (27) μελών, συμμετείχαν στη 

συνεδρίαση τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης και  ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι το θέμα: «Λήψη απόφασης περί εφαρμογής 

διαδικασίας απογειώσεων και προσγειώσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών» εισάγεται εκτός ημερήσιας 

διάταξης ως κατεπείγον, διότι με έγγραφο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Α.Ε., προκύπτει ετεροβαρής 

χρήση μεταξύ ανατολικού και δυτικού διαδρόμου προσγειώσεων και απογειώσεων, με αποτέλεσμα την 

επιβάρυνση των κατοίκων της Δημοτικής Κοινότητας Ραφήνας, γεγονός που αντιβαίνει στην ισονομία και την 

ίση μεταχείριση των πολιτών. Στη συνέχεια έλαβε την ομόφωνη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη 

συζήτηση του εν λόγω θέματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018. 

 

Συνεχίζων ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών το OL/COENC/Αριθ. Πρωτ. 370759/11.6.2021 έγγραφο του 

Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, σε απάντηση της από 9.6.2021 επιστολής του κ. Ανδρέα Βασιλόπουλου. 

Κατόπιν έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος ενημέρωσε το Σώμα ότι το σημαντικό που προκύπτει από το 

εν λόγω έγγραφο, δεν είναι η σημειακή χρονική ανισομεταχείριση των παιδιών κατά τη διάρκεια των 

πανελληνίων εξετάσεων με την επιφορτισμένη χρήση του δυτικού αεροδιαδρόμου αλλά ότι  αυτό γίνεται καθ’ 

όλη τη διάρκεια του έτους, τις ώρες κοινής ησυχίας 15.00-18.00 και 23.00-07.00 και πρότεινε την έκδοση 

έντονης διαμαρτυρίας, την άμεση συμμόρφωση του ΔΑΑ η οποία είναι έξω από κάθε πρακτική της ΥΠΑ και τη 

λήψη νομικών ενεργειών εφόσον δεν υπάρξει συμμόρφωση και ίση μεταχείριση των πολιτών. 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και σε όσους άλλους 

δημοτικούς συμβούλους θέλησαν να τοποθετηθούν επί του θέματος. 

Αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση επί του θέματος,  ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους 

όπως αποφασίσουν σχετικά.   

Οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση δημοτικοί σύμβουλοι αφού έλαβαν υπόψη τους: 

1. Tις διατάξεις του άρθρου 69 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87Α/7-6-2010) 

2. Tις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και 

Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» 

της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11-03-2020) 

3. Tην υπ’ αριθ. 40 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. πρωτ. 20930/31-03-2020) 

4. Tην υπ’ αριθ. 163/2020 (αρ. πρωτ. 33282/29.5.2020) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

5. Tο υπ’ αριθ. πρωτ. 60249/22-9-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: “Συνεδριάσεις 

δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των 

μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού”. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

1. Την επίδοση του παρακάτω ψηφίσματος στη Διοίκηση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών:  

 

«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου ομόφωνα αξιώνει από την ΥΠΑ, τη Διοίκηση 

και τις Υπηρεσίες του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, την απαρέγκλιτη τήρηση και εφαρμογή ΟΛΩΝ 

των διεθνών πρωτοκόλλων, οδηγιών και κανονισμών που αφορούν τόσο στις προσγειώσεις και 

απογειώσεις Α/Φ, όσο και για τις διελεύσεις τους (μέσω των ενεργών και εγκεκριμένων 

αεροδιαδρόμων) από τις κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με τον ΔΑΑ. 

 

Ιδιαίτερα η τήρηση των ανωτέρω γίνεται επιτακτική μετά τις προβλέψεις – στόχους για αύξηση των 

χρηστών του ΔΑΑ σε 40 εκατ. τα αμέσως προσεχή χρόνια, γεγονός που θα αυξήσει γεωμετρικά και τη 

συχνότητα των πτήσεων, αλλά συνακόλουθα και τις επιβαρύνσεις σε σωματίδια και ηχορύπανση. 

Προκαλεί ερωτήματα και προβληματισμό και δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να γίνει αποδεκτή από 

την πλευρά μας, η παραδοχή (για πρώτη φορά επισήμως από το ΔΑΑ) ότι κατά την ευαίσθητη περίοδο 

της διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων, επιλέγει και εφαρμόζει την «ελάφρυνση» των 
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πτήσεων συγκεκριμένων περιοχών από ένα αεροδιάδρομο, επιβαρύνοντας κατ’ αναλογίαν έναν άλλο 

και εν προκειμένω διερχόμενο από την περιοχή της Ραφήνας. Η σκέψη αυτή θα ήταν ορθή αν από 

στοιχεία προέκυπταν ετεροβαρείς επιπτώσεις σε συγκεκριμένες ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού, όπως τα 

παιδιά, που είναι παιδιά όλων μας. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση φαίνεται ότι για κάποιους 

ανεξήγητους λόγους που δεν εδράζονται σε στοιχεία, υπάρχει επιλεκτική αντιμετώπιση, άρα και παιδιά 

ενός κατώτερου θεού έναντι άλλων που διαγωνίζονται στα ίδια πεδία.  

Η ολότελα λάθος αυτή απόφαση, απαιτούμε άμεσα από τη Διοίκηση του ΔΑΑ και την ΥΠΑ να 

διορθωθεί και να μην επαναληφθεί ως διάκριση, παρά μόνο με γενική εφαρμογή έναντι όλων των 

περιοχών που επιβαρύνονται αυτές τις ιδιαίτερες ημέρες. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο γνωρίζει τις μετρήσεις που διεξάγει και δημοσιοποιεί ο ΔΑΑ για τη συχνότητα 

και τις επιβαρύνσεις από τις πτήσεις, αλλά το γεγονός και μόνο ότι τα αποτελέσματα δίνονται σε 

μεσοσταθμικό επίπεδο και ότι στο αποτέλεσμα ταυτίζεται ο ελεγκτής και ο ελεγχόμενος, ανακοινώνει 

ότι θα προχωρήσει σε ανεξάρτητες μετρήσεις για την αναλυτική καταγραφή της όχλησης σε επίπεδο 

ρύπων και θορύβου, από τα αποτελέσματα των οποίων θα κριθεί και το σύνολο των ενεργειών που θα 

ακολουθήσουν από την πλευρά του, για την κανονικοποίηση και την εφαρμογή των προβλεπομένων. 

Παράλληλα ζητούμε από το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών  και κάθε άλλο επίσημο εμπλεκόμενο φορέα, 

την πλήρη καταγραφή του συνόλου των πτήσεων, των ειδών των Α/Φ ανά αεροδιάδρομο, τις 

επιλεγείσες ώρες και τα υψόμετρα, ιδιαίτερα για τις προσγειώσεις και τις απογειώσεις, αλλά και τις 

υπερπτήσεις πάνω από κατοικημένες περιοχές. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ραφήνας Πικερμίου δεν αντιλαμβάνεται τους πολίτες των όμορων του ΔΑΑ 

Δήμων ως «πατρικίους και πληβείους». 

Υπογραμμίζει ότι ΟΛΟΙ οι πολίτες ΟΛΩΝ των περιοχών που ad hoc δέχονται την επιβάρυνση και τις 

επιπτώσεις από τη χρήση του ΔΑΑ, έχουν τα ίδια δικαιώματα απόλυτης προστασίας της υγείας και της 

ποιότητας της ζωής τους και ο ΔΑΑ τις ίδιες ακριβώς υποχρεώσεις τήρησης κι εφαρμογής των διεθνών 

κανόνων έναντι ΟΛΩΝ. 

Για κάθε διακριτή μεταχείριση επιφυλασσόμεθα παντός νόμιμου δικαιώματος για την προστασία της 

υγείας και ίσης μεταχείρισης των πολιτών που υφίστανται στη ζωή τους και την καθημερινότητά τους 

τις επιπτώσεις λειτουργίας του αεροδρομίου, αξιώνοντας άμεσα τις αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις και 

τα αιτούμενα στοιχεία».  

2. Εξουσιοδοτούν τον κ. Δήμαρχο για όλες τις σχετικές νόμιμες ενέργειες.  

Η απόφαση έλαβε αριθμό 90/2021 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

1. ΜΩΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ  1. ΜΠΑΤΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ  

2. ΤΣΕΒΑ -  ΜΗΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ  2. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

3. ΑΡΑΠΚΙΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  3. ΚΑΡΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

4. ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 

5. ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5. ΠΑΛΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

6. ΠΑΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 6. ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

7. ΒΛΑΧΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

8. ΚΑΛΦΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   

9. ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ   

10. ΤΣΕΜΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

11. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ    

12. ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΓΚΟΛΕΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                      

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 

13. ΞΗΝΤΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ   ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

14. ΒΑΡΟΥΤΕΛΗ ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ   
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15. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   

16. ΑΡΑΠΚΙΛΗ – ΒΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ   

17. ΠΙΣΤΙΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

18. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  

19. ΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

20. ΤΖΟΥΜΕΡΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ  

21. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΒΑΛΕΡΙ  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΩΡΟΣ 
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