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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 22/2/2022 

Ευρεία σύσκεψη για το πρόβλημα της Ραφήνας από την ηχορύπανση 
του Ελ.Βενιζέλος 

 

Πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022 με επιτυχία η ευρεία 
σύσκεψη στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, μετά από αίτημα του Δημοτικού 
Συμβούλου Ραφήνας Πικερμίου κ. Ανδρέα Βασιλόπουλου. 
 
Στην κορυφή της ατζέντας ήταν να δοθούν άμεσες λύσεις στο πρόβλημα που 
αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Ραφήνας από το θόρυβο που προκαλούν οι 
προσγειώσεις και απογειώσεις των αεροσκαφών. 
 
Ο κ. Βασιλόπουλος έλαβε πρώτος το λόγο εκθέτοντας το σοβαρότατο 
πρόβλημα των κατοίκων, τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα και την 
απόφασή του να επιμείνει στο Συνταγματικό δικαίωμα όλων να υπάρξει ισομερισμός 
της όχλησης μεταξύ Ραφήνας και Αρτέμιδας.  
 
Ο κ. Ξιφαράς, με εμφανώς θετική πρόθεση απέναντι στο πρόβλημα των 
κατοίκων, δήλωσε «Από εδώ σήμερα θα φύγετε με λύση» και συντονίζοντας τη 
συζήτηση ζήτησε από τους εκπροσώπους του Αεροδρομίου να του εξηγήσουν την 
ισχύουσα κατάσταση. 
 
Ο κ. Αραβανής, εξηγώντας τον τρόπο λειτουργίας των αεροδιαδρόμων και τα 
στατιστικά στοιχεία, είπε μεταξύ άλλων ότι το 2022 θα επικαιροποιηθεί η μελέτη 
Διαδικασιών Μείωσης Θορύβου και μάλιστα ότι θα εξετάσει τη δυνατότητα 
επίσπευσης της διαδικασίας επιλογής αναδόχου. 
 
Ο κ. Τσίτουρας, επέμεινε στο να αναλυθούν ένα προς ένα τα αιτήματα των 
κατοίκων για να δοθούν λύσεις σε εκείνα που είναι εφικτό, ενώ ο κ. Δριτσάκος, ο 
οποίος έχει την εποπτεία των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, δεσμεύτηκε 
ότι θα παρακολουθεί στενά ώστε να τηρούνται τα προστατευτικά ωράρια και 
να μην επιβαρύνεται η Ραφήνα.   
 
Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιάννης Ξιφαράς, ο Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας (ΥΠΑ) κ. Γιώργος Δριτσάκος, ο Διοικητής της Αρχής Πολιτικής 
Αεροπορίας (ΑΠΑ) κ. Χρήστος Τσίτουρας, ενώ από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών 
Ελ. Βενιζέλος συμμετείχαν και ο Γενικός Δ/ντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών κ. 
Αλέξανδρος Αραβανής, ο Δ/ντής Αεροπορικών Υπηρεσιών  κ. Γιώργος Τζαβάρας και 
ο Δ/ντής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος κ. Michael O’Connor. Από την πλευρά της 
Ραφήνας συμμετείχαν η Βάνα Κουτρομάνου κάτοικος της περιοχής και ο Δημοτικός 
Σύμβουλος Ανδρέας Βασιλόπουλος Πρόεδρος της Επιτροπής Βιώσιμου 
Περιβάλλοντος. 
 
Σημαντικό αποτέλεσμα της 3ωρης συνάντησης ήταν επίσης η δέσμευση όλων, 
ότι θα κληθεί ο κ. Βασιλόπουλος και ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου να συμμετέχουν  
στη διαδικασία επικαιροποίησης της μελέτης για τη Μείωση του Θορύβου. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα συμμετέχει και η πλευρά της 
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Ραφήνας, διότι έως τώρα συμμετείχαν μόνο εκπρόσωποι του Δήμου Σπάτων- 
Αρτέμιδας. 
  
Γραφείο Τύπου Δύναμης Ανάπτυξης 
Δημοτική Παράταξη Ραφήνας Πικερμίου 
Υποψήφιος Δήμαρχος Ανδρέας Βασιλόπουλος 
Τηλ. 210 8056325 - www.dynamianaptyxis.gr 
 

http://www.dynamianaptyxis.gr/

