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Μαθήτρια Μαρία Σιγάλα 
Εξάμηνο Πτυχίο 
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Περ~εχόuενα 

1. Πρόλογος. 

2. Ορ~σμός εννο~ών. (Λεξ~κό εννο~ών Κωτσοβiτη) 
3. Ιστορ~κή αναδρομή : ( Σημε~ώσε~ς Επ~τροπής) 

-Γεν~κά. 

-Ti ήταν τότε γ~α την Αττ~κή. 
-Η Αθήνα πρώτη στη δημ~ουργiα Δημόσ~ου Πάρκου. 

4. Τα ρέματα σήμερα. ( Σημε~ώσε~ς Επ~ τροπής) 

- Δημόσ~ο Πάρκο. 

-Καταστροφή μη δομημένων χώρων. 

-Ένταξη της ρεματ~άς στον αστ~κό κλο~ό ή όχ~? 
5. Κίνητρο γ~α την προστασία του ρέματος η 

πλημμύρα. ( Σημε~ώσε~ς Επ~ τροπής) 
6. Τα ρέματα κα~ η άχαρη αντ~μετώπ~σή τους. 

7. Περ~γραφή ο~κοσυστημάτων ( Σημε~ώσε~ς Επ~τ. 

- Κλ~ματολογ~κές συνθήκες της Αττ~κής. 

8.Γεν~κά στο~χεiα γ~α το ρέμα του Χαλανδρiου. 

(Σημε~ώσε~ς Οργαν~σμού Αθήνας) 

- Τοπογραφία κα~ έκταση. ( Σημε~ώσε~ς Οργαν~σμού 
Αθήνας) 

-Γεωγραφ~κή θέση περ~οχής μελέτης. 

- Γεωμορφολογία περ~οχής. 

9.Αξ~ολόγηση της σημασίας των ρεμάτων κα~ της 

ανάγκης λήψεως μέτρων γ~'αυτά. (Σημε~ώσε~ς 
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Επ~τροπής) 

10. Ανάδε~ξη ρεμάτων. ( Σημε~ώσε~ς Επ~ τροπής) 
11. Πόρ~σμα της Επ~τροπής γ~α την ανάδε~ξη της 

ρεματ~άς Χαλανδρίου - Πεντέλης κα~ της Αττ~κής 

ευρύτερα. 

12. Ισχύον Νομ~κό καθεστώς. 

13. Θέσε~ς κα~ ενέργε~ες των Δημοτ~κών Αρχών. 
14. Κρ~τ~κή Επ~τροπής γ~α τ~ς μελέτες των 

Δήμων. 

15. Απόψε~ς συλλόγων. 

16. Αξ~ολόγηση - Σχολ~ασμός της Επ~ τροπής· 

1 7. Προτάσε~ς Επ~ τροπής. 

18. Κηφ~σός. 

-Τουρ~στ~κές εγκαταστάσε~ς. 

-Υγρά-στερεά απόβλητα. 

-Η γεν~κότερη υποβάθμ~ση της αυτοφυούς 
βλάστησης κα~ της πανίδας της περ~οχής. 

-Oi συνεχείς 

σχεδίων πόλεως 

επεκτάσε~ς των εγκεκρ~μένων 

που εφάπτοντα~ με τα πρανή του 

ρέματος. 

-Στόχο~ της παρέμβασης. 

-Βασ~κές συν~στώσες της πρότασης. 

-Η προστασία του περ~βάλλοντος. 

-Το ~δ~οκτησ~ακό καθεστώς 

-Κρ~τήρ~α που ελήφθησαν γ~α τον καθορ~σμό των 

ορίων προστασίας. 

-Αντ~κείμενο παρέμβασης 

-Ένταξη στο Γ. Σχεδ~ασμό. 

-Το ενδ~αφέρον του κο~νού κα~ τον φορέων γ~α 
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τον Κηcρ~σό. 

-Ανάλυση : ο Κηcρ~σός σήμερα. 

Η σημασiα του Κηcρ~σού γ~α το λεκανοπέδ~ο. 

Γεωcρυσ~κά χαρακτηρ~στ~κά του Κηφ~σού. 

Προβλήματα. 

Το ~δ~οκτησ~ακό καθεστώς. 

Β~ομηχαν~κές περ~οχές. 

Αυθαiρετα κτiσματα. 

Γεωφυσ~κές αλλο~ώσε~ς. 

-Πρότασ η . 

-Σχέδ~ο Προεδρ~κού Δ~ατάγματος. 

-Ενημερωτ~κό σημεiωμα που εκδiδε~ το 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

-Άρθρα από εcρημερiδες/έντυπα. 

-Β~βλ~ογραcρiα. 
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1.Πρόλογος 

Η εργασία τσίηη, ομολογ(f) πως ήταν αρκετά επίπονη, μια και το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων αυτή την στιγμή που μιλάμε κάνει 

προσπάθειες να συγκεντρώσει στοιχεία σχετικά με την υπάρχουσα 

κατάσταση των ρεμάτων της Αττικής. Το μόνο θετικό ήταν πώς μερικοί 

άνθρωποι ευαισθητοποιήθηκαν (μέλοι της επιτροπής μελέτης ρεμάτων στον 

Οργανισμό Αθήνας και στο Υ .ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) και μέσο προσωπικής πια 

σχέσης, μου έδωσαν τα λιγοστά στοιχεία που είχαν στα αρχεία τους, καθώς 

και το νέο Προεδρικό Διάταγμα ρεμάτων. 

Νιώθω λοιπόν υποχρεωμένη να ευχαριστήσω τους : 

-κ. Κωνσταντι νίδου Υ .ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

-κ. Βασιλούλης Οργανισμός Αθήνας 

-κ. Μπουρδούκος Δήμαρχος Ν. Ιωνίας 

-κ. Κωτσοβίτης Λεξικό εννοιών 

-κ. Νικόλαο Παπαδόπουλο, Γαβριήλ Ρότσκο για την εύρεση ρεμάτων και τη 

βοήθεια στη λήψη φωτογραφιών. 
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2.Ορισμοί <i> 

1. ΡΕΜΑ 
Στην καθαρεύουσα ρε1)μα. Προέρχεται από το ρήμα ρέω. Με τη λέξη αυτή 

χαρακτηρίζεται η κοιλότητα εκείνη του εδάφους όπου ρέουν τα νερά του 

χειμάρρου. Από τη λέξη ρέμα προέρχεται και η λέξη ρεματιά, που 

υποδηλώνει την χαράδρα, την ευρύτερη περιοχή της κοίτης του χειμάρρου. 

2. ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ 
Στην αρχαία Ελληνική χειμcιρρους, ονομάζουμε το ορμητικό ρεύμα νερού που 

σχηματίζεται πρόσκαιρα από τις βροχές. Επίσης ονομάζουμε (μεταφορικά) 

την κοίτη όπου ρέουν τα νερά του χειμάρρου. Οι ταχύτητες του νερού στον 

χείμαρρο , πολλές φορές ξεπερνούν τα 1 Ο μέτρα το δευτερόλεπτο. Οι μεγάλες 

αυτές ταχύτητες οφείλονται στην έντονη κατά μήκος κλίση της κοίτης. Σε 

αντίθεση ότάν η κλίση της κοίτης είναι μικρή, τότε δεν έχουμε χείμαρρο αλλά 

ένα ξηροπόταμο. 

3. ΡΥΑΚΙ 
Στην αρχαία Ελληνική ρύαξ. Στην καθαρεύουσα ρυάκιον. Ρυάκι ονομάζουμε 

το μικρό ρεύμα (ρέμα) νεροίι Μεταφορικά, ονομάζουμε κάθε μικρού πλάτους 

ροή στην επιφάνεια του εδάφους όπου ρέουν τα νερά του χειμάρρου. Το 

μικρό ρεύμα και το μικρό πλάτος του ρέματος υποδηλώνουν εμμέσως μικρή 

παροχή του νερού. Δεν έχει συμφωνηθεί πόσο μικρό πρέπει να 'ναι για να 
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χαρακτηριστεί ρυάκι. 

4. ΚΛΙΣΗ 
Ορίζεται σαν το πηλίκο της κατακόρυφης (υψομετρικής) διαφοράς δίJο 

σημείων πάνω στην κοίτη του ρέματος διά της αντιστοίχου οριζόντιας 

προβολής της απόστασης των δύο αυτών σημείων που μετράται κατά μήκος 

του ρέματος. Η κατά μήκος κλίση της κοίτης ενός ρέματος σπανίως είναι η 

ίδια σε όλο το μήκος του ρέματος. 

5.ΔΙΑΤΟΜΗ 
Διατομή σε μία ορισμένη θέση ονομάζουμε την τοπογραφική αποτύπωση του 
ρέματος σ' ένα κατακόρυφο επίπεδο. 

6. ΚΟΙΤΗ 
Η λέξη κοίτη (ίδια και στην αρχαία Ελληνική) προέρχεται από τη λέξη 

κείμαι. Στην κυριολεξία σημαίνει την κλίνη (το κρεβάτι). Στην υδρολογία 

κοίτη ονομάζουμε την κοιλότητα του εδάφους όπου ρέουν τα νερά του 

χειμάρρου, ποταμού, κλπ. Πολλά ρέματα σε διάφορα τμήματά τους έχουν δυο 

κοίτες, την κύρια (όπου περιορίζεται η ροή στις μικρές πλημμύρες) και τη 

δευτερεύουσα (ή πλημμυρική κοίτη) την οποία καταλαμβάνει το ρέμα σε μια 

μεγάλη πλημμύρα. 

7. ΒΑΘΕΙΑ ΓΡ ΑΜΜΗ 
Σε κάθε διατομή του ρέματος μπορούμε να βρούμε το σημείο με το μικρότερο 

υψόμετρο. Ονομάζουμε βαθιά γραμμή τη νοητή γραμμή που συνδέει τα 

χαμηλότερα σημεία των διαφόρων διατομών του ρέματος. 

8. ΟΧΘΗ 
Προέρχεται από την αρχαία Ελληνική λέξη όχθος, που σημαίνει μικρό ύιμωμα 

γης. Με τη λέξη όχθη εννοούμε το μέρος της ξηράς που είναι κοντά στο 
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χείμαρρο. Το μέρος αυτό της ξηρ(ις μπορεί να έχει τη μορφή της πλαγιcις, 

πρανούς, με κλίση προς το ρέμα είτε μεγcιλη, είτε μικρή. Οπωσbήποτε δεν 

πρέπει να ταυτίζεται η όχθη με το βρεχόμενη παρειά του εδάφους που 

περικλείει το ρέμα. Η όχθη εκτείνεται πέρα από τη γραμμή της μέγιστης 

πλημμύρας. Είναι προφανές ίηι δεν υπ(ιρχει αντικειμενικός τοόπος για να 

οριστεί που τελειώνει η όχθη ενός ρέματος. Η ασάφεια στον καθορισμό του 

άνω ορίου της όχθης είναι συνυφασμένη με ασαφή ορισμό αυτής. Πριν την 

αστικοποίηση χώρων κοντCι σε ρέματα η ασάφεια αυτή δε δημιουργοί1σε 

ιδιαίτερα προβλήματα. 

9. ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΉ 
Στο νόμο 880/1979 ονομάζεται οριογραμμή το υποδεικνυόμενο ή το 

συμφωνούμενο τέλος της όχθης του ρέματος. Κάθε ρέμα περικλείεται 

ανάμεσα σε δύο οριογραμμές, την αριστερή και τη δεξιϊι (δεξιά είναι αυτή 

που έχουμε στο δεξί μας χέρι κατά την κίνησή μας μέσα στο ρέμα με την 

φορά της ροής). Για τον καθορισμό των δύο οριογραμμιον πρέπει να ληφθοίJν 

υπ' όψιν τα παρακάτω : 

α) Οι δύο οριογραμμές δεν πρέπει να τέμνουν τη γραμμή πλημμύρας (που 

αντιστοιχεί σε περίοδο επαναφοράς που οφείλει να συμφωνηθεί και που εν 

πάση περιπτώσει πρέπει να είναι αρκετ6 μεγάλη, π.χ. ίσως (ινω των 100 

ετών για νέες οριοθετήσεις και νεες πολεοδομήσεις) και κατά προτίμηση 

πρέπει να βρίσκεται αρκετC.ι πέρα απ' αυτήν. 

β) Η υφισταμένη περιβαλλοντική κατάσταση π.χ. δασοκάλυψη, βιότοπος κλπ. 

και ο απαιτούμενος ζωτικός χώρο για την συνέχιση των δραστηριοτήτων 

αυτιον. 

10. ΓΡΑΜΜΗ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 
Μετct από μία πλημμύρα το νερό που ρέει στο ρέμα βρέχει τις δΊJΟ παρειές 
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του (τις bύο όχθες) και νοητ(ι, ορίζονται bί10 γραμμές (ανά μία στην κάΟε 

όχΟη), που διαχωρίζουν το βρεχόμενο απί) το μη f·~ρεχύμενο τμήμα της όχΟης. 

Οι δύο νοητές γραμμές πάνω στη δεξιά και στην αριοτερ1i 6χUη του ρέματος 

(που υποδηλώνουν το μέγιστο β(ιθος που πραγματοποιήθηκε σε κίtΟε διατομή 

του ρέματος), ονομcιζονται (')εξι(ι κιη αριοτεgή γραμμή πλημμίJριις. 

Είναι προφανές ότι η γραμμή πλημμύρας αναφέρεται σε μία ορισμένη ένταση 

βροχής. Πρέπει συνεπι1)ς να αποφασιστεί ποι(ι είναι εκείνη η πλημμ'ίιρα που 

θα ληφθεί υπ' όψιν στις νέες οριοθετήσεις. Για την κατασκευή τεχνικών 

έργων (π.χ. κλειστών υπονόμων- αγωγών) η υιοθέτηση μεγϊιλης περιόδου 

επανuφορcις (π.χ. 200 έτη) οδηγεί σε απαγορευτικό κίΗηος. Για την 

οριοθέτηση όμως ανοικτών προστατευτέων ρεμC:ιτων, κατϊι την (ιποψή μας, 

πρέπει να υιοθετη{-)ούν μεγάλες περίοδοι επαναφορ(ις, ίσως της τι'Lξης των 

200 ετιi>ν, για να εξασφαλιστεί ο αναγκαίος ζωτικός χώρος που θα επιτρέψει 

τις φυσικές και αναμεν6μενες μικρομετακινήσεις της κοίτης του ρέμιι.τος, 

καθ<ος και χώρος εκτι)νωσης μεγ<':ιλων πλημμίιρων. 

<) 



3.1 στορική αναδρ ομή ιi> 

Γενικά 

"Ένα ρέμα είναι ο φυσικός αποδέκτης των νερών της βροχής σε ι)λο το μήκος 

της διαδρομής του οιά μέσου ορεινcΩν και πεbιν(ίΝ εκτ<'.ισεων, μεταφέρει τα 

κατιικρημνίσματα που προκαλοι'Jντcη μέχρι τη θάλασσα και τις λίμνες και 

εξασφαλίζει ένα μέρος της πολύπλοκης και αέναης κίνησης του νερού πί.ινω 

στη γη. Η κίνηση αυτή των υδάτων αναζωογονεί τη φύση και τη ζωή σε όλες 

της τις μορφές. Παρ(.ιλληλα, κιιτ(ι μήκος του ρέματος, εξαιτίας της 

συγκέντρωσης αυτής των υδϊιτων και της προστατευόμενης του θέσης μέσα 

στο τοπίο, δημιουργούνται καλ ίηερες συνθήκες υγρασίας που ευνοοίJν την 

ανάπτυξη και στη συνέχεια την προσέλκυση της χλωρίδας, μ' αποτέλεσμα τη 

bημιουργία ενός μικρού βιότοπου σε όλο το μήκος αυτοι'1. 

Κατά συνέπεια, κάθε ρεματιά περικλείει αφενός μία αυτοτελ11 και 

αναγκαία λειτουργία και αφετέρου ένα μικροβ ιότοπο και δεν 

χρειάζεται άλλη ανθρώπινη συνδρομή, για να συνεχίσει να υπάρχει, 

παρί.ι μόνο την ελευΟερία της να λειτουργεί στο μικρσσκοπικι) της επίπεδο. 

Ταυτόχρονα, κατ(t τη διάβασή μαι; μέσα από την π6λη, η ρεματιά, εκτός απ{) 

πηγή οξυγόνου, χρησιμεύει και σαν bιί.ιδρομος μετακίνησης αερίων μαζών 

και ανανέωσης της ατμόσφαιρας, εξασφαλίζοντας συγχρόνως τη ζωντανή 

επικοινωνία της πόλης (άστυ) με το ευρίηερο φυσικό περιβc.ιλλον. 

Μετά από όλα αυτίι, το ερώτημα γίνεται πιο επίμονο, πιος σε μία πύλη 

μεγάλης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, όπως η Αθήνα, και ποιί.ις ορΟολογιστικής 

ή επιστημονικής σκέψης συνέχεια μπορούμε να μετατQέ'ψουμε ένα ρέμα οε 
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δρόμο ή σε φθηνό οικόπεδο για κοινόχρηστες κατασκευές και δημοτικές 

επιχειρήσεις, ακόμα και αν η υπέρογκη αύξηση της αξίας της γης και η 

οικονομική αδυναμία των δημοτικών αρχών οδηγούν, πολλές φορές, στον' 

αποτελεί η ζώνη χειμάρρων ένα είδος παρακαταθήκης γης για τον σχεδιασμό 

και την εγκατάσταση τέτοιου είδους κατασκευών? " 

- Τι ήταν τότε τα ρέματα για την Αττική. 

Εκτεταμένα δάση κάλυπταν άλλοτε την περιοχή στα βόρεια της Αθήνας 

(περιοχή Αρχαίας Φλύας) και ο κοντινός πληθυσμός, αποτελοίJμενος κυρίως 

από κτηματίες και καλλιεργητές, πλούσιους μεγαλογαιοκτήμονες, ζούσε 

κυρίως από το κυνήγι και τα προϊόντα καλλιέργειας της γης. Την εποχή 

εκείνη, που διήρκησε μέχρι τα πρώτα Βυζαντινά χρόνια, η άγρια φύση, με 

παρουσία πληθωρική στην περιοχή, έχαιρε λατρείας και οι θεότητες ήταν 

αντιπροσωπευτικές της μυστηριακής της λειτουργίας αλλά και του 

πνευματικού ενδιαφέροντος και λαϊκού αισθήματος που επικρατούσε. 

- Η Αθήνα πρώτη στη δημιουργία Δημόσιου Πάρκου. 

Στην ιστορική αναζήτηση βρισκόμαστε μπροστά σε μία εννοιολογική 

οντότητα (concept) αυτήν της "ίδρυσης και συντήρησης δημόσιου 

πρασίνου πολλαπλών χρήσεων," η επινόηση της οποίας ανάγεται στην 

πορεία του 5ου π.Χ. αιώνα και πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή της 

τότε πόλης των Αθηνών. Το 468 π.Χ. ο Κίμων μετέβαλλε το χώρο της 

Ακαδημίας, ξερή και άγονη έκταση, σε θαυμάσιο δάσος, αρδευόμενο από δί10 

κρήνες που τροφοδοτούσε ο Κηφισός, με αλέες δενδροστοιχισμένες από 

δασικά είδη δένδρων, στον ίσκιο των οποίων δίδαξε ο Πλάτων. 

Η Ακαδημία υπήρξε το πρώτο στον κόσμο κατασκευασμένο δημόσιο πάρκο 
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και η Αθήνα η πριiηη π6λη που δίδαξε την τέχνη αυτή και την μιμή ηκαν 

αργότερα η Αντιόχεια, η Αλεξάνδρεια, η Ριbμη κ.α. 

Ο Θεόφραστος ίδρυσε τον Κήπο των Μουσών στη θέση της σημερινής 

Πλατείας Συντάγματος και συνέγραψε την "Ιστορία των Φυτών". 

Ήταν συνεργάτης και μαθητής του Αριστοτέλη, περιπατητικ6ς φιλόσοφ ς ο 

οποίος δίδασκε στο Λύκειο ή Περίπατο, ιερό πCιvκο όπου οι ΑΟηναίοι 

συμμετείχαν σε θρησκευτικό-πνευματικές, εκπαιδευτικές και αθλητικές 

εκδηλώσεις. 

Οι περίφημοι Κήποι των Φιλοσόφων ήταν τοποθεσία ανατολικά του νcωίJ 

του Ολυμπίου Διός, εκτ6ς των τοιχών στις όχθεις του ποταμοίJ Ιλισού με 

ναό της Αφροδίτης "η1ς εν κήποις". 

Η ίδια περιοχή ξανάγινε "πράσινο προϊιστιο" της Αθήνας στους 160 και 170 

αιώνες (κατ(1 μαρτυρία του J. -Ρ. Babi η, "Descri ption d' Atl1e11 es, 

1682). Οι κήποι αυτοί δημιουργήθηκαν ή αναπλάστηκαν σε φυοικ6 

περιβί.ιλλον για να εξυπηρετήσουν σκοπούς θρησκευτικ6-λατρευτικοίJς, 

πολιτικοΊ'Jς, πνευματικής ή φιλοοοφικi~ς αναζΎηησης, εκπηιb ~υ ικοι'' _. ll 
επίτευξη των σκοπών αυτών γινότανε διαμέσου των ιερ(ον τελεηΏν, της 

κοινωνικής επαφής, της συνάντησης και της συζήτησης για την ανταλλαγή 

απ6ψεων, της διδασκαλίας και της ρητορείας, του περιπάτου και της 

ομαδικής άθλησης. 

Υπήρξαν στην πορεία της ανθρωπότητας ιδέες και έννοιες ταυτ6σημες σι: 

πολλά μέρη του κόσμου, όπως αυτή του "Ιερού Δάσους", είτε αυτό ήταν το 

τελεστήριο των Λυκομιδείων Μυστηρίων των Φλυέων, είτ · ήταν ο κήπος στα 

βόρεια της πόλης Ku-Fou στην επαρχία Chan-tong, όπου ο Κομφούκιος 

πέQασε ένα μεγίιλο μέρος της ζωής του. 

Επίσης η έννοια του "κήπου-αγροκτήματος", ()πως αυτοί του Αλκίνοου και 
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του Λαέρτη στην επική Οδύσσεια που ήταν fiαοιλικοί περίφρακτοι κήποι 

και όπου καλλιεργούσαν οπωροφόρα bένbριι, ή του "κtίπου-παραδείσου", 

σαν αυτόν του Δαρείου του Μεγάλου και του Κύρου, στον οποίο οι 

μεγιστc'.ινες της Περσίας εξέτρεφuν και ζιbα για κυνήγι. 

Εκτός όμως από το "Ιερό Δάσος", χcόρο τελετουργικής ή πνευματικής 

έξαρσης σε φυσικό κατc.ι το πλείστον τοπίο, οι (.ιλλες κατηγορίες κήπων ήτιιν 

τεχνητοί οπωροκηπευτικοί στην κατοχή και χρήση fiασιλέων και αρχόντων. 

Στην ίbια κατηγορία ήταν και οι "κ1]ποι της τέρψης και ψυχαγωγίας", 

ιδιωτικοί καλλωπιστικοί κήποι των αριστοκρατικών κιιτοικιιον της 

ελληνιστικής και ρωμαϊκής εποχής, κατά μήκος χειμάρρων και 

χειμαρρωποτάμων που εξασφάλιζαν την (ιρδευσή τους. Οι κήποι αυτοί ήταν 

σί1μβολο ευδαιμονίας και ευζωίας και προν()μιο ευημερο'\1ντων κοινωνικ(f)ν 

τάξεων. 

Χιιρακτηριστικό είναι ότι στους κήπους αυτοί1ς εyκατα rτϊιΟηκαν ση.ιδιακ(ι οι 

θεότητες της φύσης απ() τις θεότητες της ομοvφιάς και του έρωτιι, όπως η 

Αφροδίτη, ο Βίικχος, ο Έρως, κλ.π. 

Ο όρος "παράδεισος" που προέρχετιιι απ<.) την περσική λέξη "pairiιlaeza", η 

οποία υποδηλώνει "έναν περίφρακτο χώρο κυνηγιού για τους Πέρσες 

Βασιλείς", χρησιμοποιήΟηκε και στην Παλι.ιι(ι ΔιαΟήκη για τον κήπο της 

Εbέμ και σημαίνει "χώρο απόλυτης ευτυχίας". Αυτός ο εννοιολογικός 

συσχετισμός "κήπου" και "ευφροσί1νης" είναι κοινός στα περισσότερα ανά τον 

κόσμο πολιτισμικ(ι συστήματα και το μορφολογικό πλιιίσιο του συσχετισμοί~ 

των ΠUQαπ(.ινω εννοιών είναι το δασικό τοπίο με το uναΠ()(JΠαστο υδϊ.ιτινο 

στοιχείο, δίJο πηγές στον κήπο του Αλκίνοου, ποταμός στο οϊισος του 

Κομφούκιου, ποταμός στην Εδέμ ("ποταμ6ς δ' εκπορεύεται ξ Εbέμ 

ποτίζειν τον παράδεισο", Γένεσις Β', 10), κλ.π. 

[j 



Σε μία εποχή διανοητικής και ιδεολογικής κοινωνικοποίησης κατ<'t την οποία 

οι σοφοί διδcισκουν ότι η ευδαιμονία ενυπϊιρχει στη ο~'1μπνοια πνευμιιτικής 

και σωματικής υγείας, η Αθήνα :π:ριfηη <)ημιουργεί δημόσιους 'Χώρους t):Π:Ο1 

οι Αθηναίοι συνδυϊιζουν την ιδεολογία με την κοινωνική οχέοη. Χ<t)ρους 

επικοινωνίας, φιλοσοφικής-πνευμιηικής αναζήτησης και αμοιβαίας παροχής, 

αλλά και αθλητικής άμιλλας. Η λατρεία της φί1σης ταυτίζεται με την υλική 

και πνευματική ευημερία, σε θρησκευτική νοοτροπία όχι κριτική ή 

καταδικαστική. 

Έτσι, οργάνωσαν το προφίλ της κοινωνικi1ς και 6χι ατομικής ευζωίας σε 

χώρους ανοικτούς, όπου το φυσικ6 πράσινο και το νερ6 ήταν οι πλέον 

απαραίτητες περιβαλλοντικές προϋποΟέσεις. 
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-Δημόσιο Πάρκο. 

Το πολεοδομικό στοιχείο του "Δημόσιου Πάρκου" είναι ευρύτατα 

διαδεδομένο σε όλο τον κόσμο στις μέρες μας. Δεν υπάρχει στην οικουμένη 

πόλη που να μην χρησιμοποιεί το στοιχείο αυτό σαν αναπόσπαστο τμήμα 

κάθε πολεοδομικής διαμόρφωσης, είναι αδιανόητη λοιπόν η ίJπαρξη πόλης 

χωρίς δημόσιους κήπους. 

Εκείνη όμως την εποχή πρώτη η Αθήνα ίδρυσε τον πρώτο δημόσιο κήπο αυτόν 

της Ακαδημίας. Έκτοτε, όμως μόνο το 1927 μ.Χ. δόθηκε στο κοινό της 

Αθήνας ο "Βασιλικός Κήπος", αφού μετονομcιστηκε σε "Εθνικό Κ1]πο". 

Από τότε μέχρι σήμερα θεσμοθετήσαμε χώρους πρασίνου, που είναι εύκολο ν' 

απαλλοτριωθούν. Όσο για φυτεμένοι ... 

Και όλα αυτά συνηγορούν στο ν' αποδείξουν ότι έχουμε πολύ μεγάλη 

ανάγκη, όσο ποτέ άλλοτε, εμπεριστατωμένης περιβαλλοντικής πολιτικής. 

Στη σύγχρονη πολιτιστική μας εξέλιξη και πορεία δεν περιλαμβανόταν η 

αγάπη για τη φύση και τη φυσική ζω7ή. Προφανιος γιατί στην πλεισψηφία μας 

είμαστε αγροτικός λαός, πρόσφατα και άναρχα αστικοποιημένος, και οι 

οποίοι έχουμε- απορρίψει τις αρχέ~ του παρελθόντος χάρη στην καινούργια 

κοινωνική αλήθεια, ή διότι είμαστε μέτοικοι που εξαναγκαστ1]καμε ν' 

αλλάξουμε το κοινωνικό περιβάλλον κάτω από δυσμενέστατες συνθήκες 

χωρίς να έχει προβλεφθεί η πνευματική και συναισθηματική μας ένταξη στο 

νέο χώρο. 

-Καταστροφή μη δομημένων χώρων. 

Μετά την υποστήριξη του γενικού θέματος, που είναι η διάσωση ενός 
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χειμαρρικού ρεύματος από τη ρυμοτομική βουλιμία, με πρ(i)τη 

επιχειρηματολογική αντιμετώπιση σε επίπεδο υπερτοπικής ή ευρύτερης 

τοπικής περιβαλλοντικής αναγκαιότητας και με δε1)τερη t}έση στα πλαίσια της 

εννοιολογικής και σημειολογικής αντιστοιχίας των προθέσεών μας αυτών με 

το ιδεολογικό και πρακτικό περιβάλλον της εποχής, στην οποία ανατρέξαμε 

γιατί μας παρέχει πολιτιστική ταυτότητα που είναι παγκοσμίως 

αδιαμφισβήτητη, πρέπει να επιστρέψουμε στον μείζονα προβληματισμό της 

σημερινής πραγματικότητας και να εξετctσουμε μία τρίτη πτυχή του θέματος 

που μας απασχολεί σε τοπική πλέον συλλογιστική βαθμίδα, καθαρά 
πολεοδομική, αξιοποιώντας ταυτόχρονα και τα όσα αποκομίσαμε από τον 

ιστορικό μας περίπατο. 

Και χρησιμοποιούμε και εδώ τον όρο "περίπατο" για ν' αναφερθούμε και 

πάλι στους αρχαίους Αθηναίους που φιλοσοφούσαν περπατιοντας και ν' 

αναλογιστούμε τη σημερινή καταστροφή της γειτονιάς, που σαν 

λειτουργική οντότητα βασισμένη στις επιτόπιες κοινωνικές σχέσεις και 

διασυνδέσεις και τις απορρέουσες αναγκαίες βιοτικές κινήσεις 

αποπροσωποιήθηκε από τη βαθμιαία επιβολή δια-τοπικά)ν εξαρτήσεων και 

κινήσεων που εδραίωσαν την ευρεία χρήση του αυτοκινήτου. 

Με τον τρόπο αυτό, ο λιγοστός εκτός δομήσιμου ή δομημένου χώρου χιορος 

αποδόθηκε στην τροχοφόρα μετρ.κίνηση, που είχε σαν αποτέλεσμα να 

ελαχιστοποιηθούν οι διαθέσιμοι χώροι για δραστηριότητες που γινόντουσταν 

με τα πόδια και να καταργηθούν πολλές από αυτές . 

Η αναγκαιότητα καθημερινών μακρι νά)ν μετακινήσεων και η ταυτόχρονη 

αύξηση της περιεκτικότητας του χώρου σε άτομα, που επιτεύχθηκε με τα 

ψηλότερα κτίρια, συνέτειναν στην εξαφάνιση των εγγύς - τοπικών και 

κοινωνικών σχέσεων (σχέσεις από γειτόνεμα). 
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Η ανϊ:ιπτυξη, επέκταση και διαμόρφωση του αστικοί! ιστοί' fiασίστηκε, κατά τη 

δι(ιρκεια των μεταπολεμικών χρ6νων, σχεδ6ν αποκλειοτικ(ι, ο· ιbιωτικές 

πρωτοβουλίες για την ικανοποίηση αναγκ<ί)ν αλλ(ι και κερbοσκοπικ<ί)ν 

επιδιώξει ν (στις πρωτοβουλίες αυτές συμπεuιλαμβ6νονται και οι ιbιωτικές 

αυθαιρεσίες), ενώ η δημόσια συμf1ολή περιορίστηκε στις υποbομές και τα 

bίκτυα, με πρώτη επιλογή το οδικό. 

Το αποτέλεσμα της μονόπλευρης κ<LL αλματιί)(1ΧηJς αξιοποίησης είναι η μορφή 

του σημερινοί1 αστικοί1 ιστοί1 της Αττικής, ο οποίος διακρίνεται από τ11ν 

έλλειψ11 πολυγωνικών δημοσίων 1ί αστικών πλατειών - πάρκων σε 

αντίθεση με τους επιμιίκεις αστικούς χώρους (bρόμους), οι οποίοι 

είναι τόσο στενοί, πολυπληθείς και περίπλοκοι, ώστε να δυσχεραίνουν και 

την τροχοφόρο κυκλοφορία και τις εκδηλώσεις που απαιτοί1ν πεζή 

μετακίνηση (περίπατος, αγορά, σ νC:ιντηση, παιχνίδι κ.α.). Δεν είναι μ ' νο η 

δομή της πόλης στενόχωρη αλλά και η bρ(ιση μέσα σ' αυτό δυσκίνητη και 

<)υσλει τουργική, η τροχοφόρος κυκλοφορία δυσχερής και η μετακίνηση πεζή 

εξαιρετικά προβληματική, εφόσον διενεργείται κιη(ι το μεγαλίJτερο μέρος της 

επάνω σε οδόστρωμα των οδών εξαιτίας της ανεφεκτικότητας των 

πεζοδρομίων. 

Το κοινωνικό φαινόμενο της γειτονι(ις παρέμεινε μερικ<ί>ς μέχρι σήμερα οε 

περιορισμένες εκδηλιbσεις, σε επίπξδο οχέοης μικρ<ίΝ σε ηλικία γειτόνων για 

το παίξιμο στο δρόμο, βασισμένης αφενός στο ίηι οι μικροί πρωταγωνιστές 

δεν ήταν υπ χρεωμένοι μεγάλων μετακινήσεων, ενώ σήμερα χρησιμοποιοι'1ν 

ολοένα και περισσ6τερο τα σχολικ(ι λεωφορεία, και αφετέρου στην ύπαρ'c:η 
ιδιωτικών οικοπέδων μη δομημένων ή περιφραγμένων (αλ(ινες), που έκαν<ιν 

χρέος πλατείας και τα οποία είναι πλέον σπάνια και δυσεύρετα. Άλλο 
παρ(ιδειγμα εκδήλωσης γειτονιάς, που διατηρείται ακόμη κατά τρ6πο 
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χαριστικό, είναι η λαϊκή αγορά, η οποία λειτουργεί περιοδικά κατά μήκος 

δρόμων σε βάρος της τοπικής κυκλοφορίας. 

Αυτή την ανάγκη εξεύρεσης ανοικτ(,ον και ήσυχων χώρων, εκτός τροχοφόρου 

κυκλοφορίας, που θα επαναφέρουν ορισμένες από τις λειτουργίες της 

χαμένης γειτονιάς, μπορεί να αντικαταστήσει η παραρεμάτια περιοχ1] 

κατά τόπους ή δήμους, όπως διασχίζονται από τον χείμαρρο . 

-Ένταξη της ρεματιάς στον αστικό κλοιό ή όχι? 

Στο σημείο αυτό τίθεται και το μεγάλο ερωτηματικό σχετικά με τον τρόπο 

προστασίας, με τον οποίο μπορεί ν' αναβαθμιστεί και ν' αναδειχθεί η 

ρεματιά και ταυτόχρονα να συμπεριληφθεί στην καθημερινή κίνηση και 

δράση μιας οντότητας γειτονιάς, συμμετέχοντας πρωταγωνιστικc1 στη 

δημιουργία ύφους και χρώματος, αλλά χωρίς να χάσει την φυσική διεργασία 

που εξασφαλίζει τη διατήρηση και συντήρηση των φυσικών στοιχείων που 

περιέχει και περιθάλπει, αλλά ούτε την αισθητική του φυσικού τοπίου από 

την αδηφάγο εξάπλωση αδρανών τσιμέντι νων διαμορφώσεων. 

Ο χώρος της Αττικής δεν εκπέμπει πια τον παλιό του χαρακτήρα. 

Λείπει απ' αυτόν η μεγαλοπρέπε(α του έργου του ανθρώπου για τον 

άνθρωπο, το τοπίο που αντανακλά τη δράση του ανθρά)που για τη διατήρηση 

του είδους του, εκεί που αγαλλιάζμ ο περιπατητής και συνειδητοποιεί ότι 

βρίσκεται στον τόπο αυτό με κάποιον σκοπό και όχι για την καθημερινή του 

ταλαιπωρία. 

Πρέπει δηλαδή να βρεθούν μέσα στο συμπαγές, στο μεγαλιθικό, στο αδρανές , 
στο πανομοιότυπο της υπάρχουσας ρυμοτομίας μας χώροι άνετοι, σε 

κλίμακα ανθρώπου, εύπλαστοι, ποικιλόμορφοι, που δεν σε καταπιέζουν ούτε 
σε καταθλίβουν, και δεν αρκούν πέντε δέντρα, δύο παρτέρια με παγκάκια και 
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πλακόστρωτο για να γίνουν οι χώροι αυτοί ανθρώπινοι, όπως δεν αρκούν 

ένα κρεβάτι μ' ένα τραπέζι και τέσσερις καρέκλες για να αισθανθείς σπίτι 

σου. Χρειάζεται το εννοιολογικό και συναισθηματικό πλαίσιο που θα κC:ινει 

το χcί)ρο αυτό να ανταποκρίνεται σε κc'ηι το δικ6 σου , κεκτημένο από 

παίδευση ή βίωμα, κατά τον ίδιο τρόπο ένα βάθρο με προτομ1] επαρκεί 

για να γίνει έργο τέχνης, αλλά δεν επαρκεί για να γίνει μνημείο. 

Υπόλοιπα της μορφολογικής κατC:ιστασης του φυσικού τοπίου είναι η περιοχή 

στα νότια του Πεντελικού, η οποία είναι αφενός μεν μια ζιονη 

περιαστικού σήμερα πρασίνου με έμφαση στους πευκά)νες , ( η οποία δεν 

χαίρει ούτε λατρείας, ούτε φροντίδας και μϊιλιστα κατίι καιροί1ς κινδυνεύει 

να πυρποληθεί από επίδοξους οικιστές χάρη οικονομικά προσοδοφόρων 

κατασκευαστικιον επεμβάσεων και οικοπεδικιί)ν συναλλαγιόν ), αλλϊι και 

μερικές κοίτες χειμαρρικών ρευμάτων αφετέρου, οι οποίες εισχωρούν 

συνεσταλμένα, βαθιά μέσα στον οικιστικό ιστό, και έχουν γλυτώσει από το 

μπC:ιζωμα ή τη διευθέτηση σε κλειστό αγωγό εξαιτίας της οικονομικής 

δυσπραγίας των τοπικών αρχιόν. 

Εγκαταλειμμένη πλέον η ρεματιά αποτελεί σήμερα έναν περιθωριακό 

χώρο παρακείμενο των πίσω - ακάλυπτων, αποθηκευτικών και ακατάστατων 

αυλών των παρόχθιων ιδιοκτησιών. 

Η λήψη μέτρων για την αναβάθμι9η και αξιοποίηση μιας τέτοιας περιοχής 

συνεπαγόταν (προφανά)ς) μέχρι σήμερα την ένταξή της στον πολεοδομικό 

ιστό και τον καθορισμό χρήσεων γης. 

Αυτή είναι η πρώτη, κοινή, πολεοδομική αντιμετά)πιση μιας παραμελημένης 

έκτασης ( από αισθητική Cιποψη και από λειτουργική), εφcιπτ6μενης όμως στο 

ισχύον σχέδιο, την ακεραιότητα και συνοχή της οποίας επιβουλεύονται οι 

παρόχθιοι και γενικά όλοι όσοι έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν. 
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5.ΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Η ΠΛΗΜΜΥΡΑ<i> 

-Ο Κτιοιοδομικός Κανονισμός. 

Ο κίνδυνος καταστροφών λόγω πλημμίJρας υπήρξε σήμερα το μοναbικι) 

κίνητρο για τη νομοθετική κατοχ1)ρωση της ακεραι(ηητας της κοίτης σε ικανϊ> 

πλ(ηος που να χωράει συμπτωματικά τις πιΟανές μ ·γίLλες πλημμυρικές 

παροχές κάθε είκοσι ή πενήντα χρόνια. 

Το Προεδρικό Διάταγμα του 1979 κιιΟορίζει τις ραμμές προστασίας του 

ρέματος (κυανές γραμμές) σε όλο το μήκος του κατϊι τις bυο πλευρές της 

κοίτης. Νομοθετική ρύθμιση του ίδιου έτους ορίζ - ι τον τρ6πο και τις 

διαδικασίες για τον κα ορισμό των οριογραμμών των ρεμίιτων και παρέχει 

την αρμοδιότητα οριοθέτησης αυτιi)ν στους Νομ<'ιρχες. Η μεταξί1 των 

οριογραμμ<.i)ν περιοχή προστατείJεται από την κάθε δόμηση και απ6 τον κ(ιΟε 

Κτιριοδομικό Κανονισμό του 1989. 

Είναι προφανές 6τι η λογική αυτή αντιμετωπίζει τον χείμαρρο, στη γενική 

του έννοια, σαν αγωγό όμβριων υδC:ιτων και η νομοθετική τακτοποίηση έχει 

οαν σκοπό την προστασία t(Ι)ν γύρω κατοικημένων περιοχών, όπως 

συμπεραίνεται και από τις διατcιξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού, ο 

οποίος καθορίζει σε ποιές αποστάσεις από τις γαλcιζιες γραμμές επιτρέπ · ται 

η δόμηση ανάλογα με το αν έχουν γίνει ή όχι τα έργα bιευΟέτησης του 

χειμάρρου. 

Η διευθέτηση του χειμάρρου, έννοια που οεν ορίζεται ούτε ελέγχεται 

νομοθετικά, γίνεται το αποκλειστικ6 κριτήριο και χρήσιμο εργαλ - ίο για 

6οους θελήσουν να μελετήσουν την αξιοποίηση της ευρι'1τερης παραρ ·μϊηιcις 
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περιοχής που δεν διεκδικείται από το εκάστοτε σχέδιο πόλης. Μοναδικός 

ελεγκτής της ορθότητας της πρότασης διευθέτησης είναι η Ε. Υ .Δ.Α.Π. 

Έτσι υπό τον όρο της διευθέτησης, με μόνη και αποκλειστική ανάγκη 

ρύθμισης την επίτευξη της μόνιμης θέσης της κοίτης (που δεν μεταβάλλεται 

από τις διαβρώσεις ή τις εναποθέσεις υλικών) και της επάρκειας της 

χωριτικότητας της κοίτης του χειμάρρου, κλιμακώνονται διάφορα στάδια 

επεμβάσεων, από την απλή σταθεροποίηση των πρανών μέχρι τον 

εγκιβωτισμό της κοίτης και την πλήρη κc~λυψη του ρέματος. 

6.ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΑΧΑΡΙ-1 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ. 

Χρήσιμο εργαλείο για τους επίδοξους μελετητές της επιθυμητής αξιοποίησης 

αποτελεί η σχετική πρόταση διευθέτησης, προκειμένου να απελευθερωθούν 

χώροι από τη δέσμευση του κινδύνου πλημμύρας και αποδοθούν σε ί:ιλλες 

συμφέρουσες ή και αναγκαίες χρήσεις. 

Με τον τρόπο αυτό, σκεπάζοντας το ρέμα, γίνεται δυνατή η κατασκευή επc~νω 

από αυτού αυτοκινητόδρομου, πεζόδρομου, ή και οποιουδήποτε άλλου έργου. 

Σε ίιλλη περίπτωση, εάν η υδραϋλική μελέτη αποδείξει ότι η γραμμή 

πλημμύρας σε παροχή πεντηκονταετίας επιτρέπει τη συρρίκνωση της 

προστατευόμενης Ζώνης, τότε .με γνωμοδότηση του Υπουργείου ο 

Νομάρχης δύναται να μετατοπίσει τις οριογραμμές μέχρι το όριο 

πλημμι'Jρας, προκειμένου να ελευθερωθεί οικόπεδο που θα χρησιμοποιηθεί 

είτε για την επέκταση του σχεδίου πόλεως, είτε για τη δημιουργία 

κοινωφελών χρήσεων, δημοτικών επιχειρήσεων, κ.α. 

Έτσι η ισχύουσα νομοθεσία παρουσιάζει ένα κενό, διότι παραβλέπει 

παντελώς την περιβαλλοντική και οικολογική σημασία των ρεμάτων. Και αν 
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υδραυλικά αντικαταστήσουμε ένα ρέμα με ένα τσιμεντένιο αγωγό των 2*2, 

με ποιόν τρόπο αντιμετωπίζουμε την καταστροφή της οικολογικής ισορροπίας 

που θα φέρει σαν αποτέλεσμα τη σταδιακή εξαφάνιση της χλωρίδας λόγω 

υγρομετρικής ένδειας, καταστροφής των δέντρων και μη φυσικής ανανέωσης 

-Ρέμα Πολιτείας-

ανανέωσης των φυτών από την έλλειψη επαρκούς υγρασίας αλλά και από τη 

συμπίεση γαιών από μη συμβατές με το δάσος χρήσεις? 

Επίσης δεν πρέπει να παραβλέπετα~ ότι: 

α) Σοβαρές συνέπειες στην περιοχή του ρέματος έχει η εφαρμογή του 

δικαιώματος μεταφοράς του Συντελεστ11 Δόμησης είτε των 

ρυμοτομούμενων τμημάτων των οικοπέδων επί των υπολοίπων άρτιων, είτε 

από άλλες περιοχές, με αποτέλεσμα την αύξηση του ύψους των κτιρίων κατά 

έναν όροφο και του όγκου αυτών στην παραρεμάτια περιοχή. 
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και 

β) Επίσης οι διάφορες κατά περίπτωση "ευνοϊκές" διατάξεις της 

νομοθεσίας επιτρέπουν την ανέγερση οικοδομών, κάτω από ορισμένες 

προϋποθέσεις, στην περιοχή του ρέματος, παραβλέποντας την ουσιαστική 

προστασία αυτού, για χάρη κάποιας αξιοποίησης, και αγνοώντας το 

-Ρέμα ·κοκκιναρά-

σημαντικότερο ρόλο που παίζει το ρέμα αυτό (το εκάστοτε ρέμα) μέσα στον 

πολεοδομικό ιστό. 

(Σε πολλές περιοχές τα ρέματα δεν είναι σημειωμένα στις πινακίδες των 

πολεοδομικών αρχών και η ύπαρξή τους αγνοείται παντελώς!) 

Την παράλειιμη αυτή της νομοθεσίας, προτείνει να συμπληρώσει η Επιτροπή 
για την προστασία και την ανάδειξη της ρεματιCις Πεντέλης - Χαλανδρίου, 
και στο πόρισμά της καθορίζει ένα τελείως νέο σκεπτικό για την προάσπιση 

των ρεμάτων. 
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-Ρέμα στο δημαρχείο της Κηφισιάς-

7.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ. 

Δύο είναι τα οικοσυστήματα που χαρακτηρίζουν την έκταση του 

προστατευομένου αντικειμένου. Το πριότο είναι το φυσικό οικοσύστημα 

της κοίτης και των πρανών της ενbορεμ(.ιτιας περιοχής με τις διc.ιφορες 

ανθρωπογενείς αυθαίρετες επεμβάσεις πο έχουν κατά καιρούς αλλοιώσει το 

τοπίο και τις οποίες θέλουμε ν' απομακρίJνουμε με το παρών σχέδιο τοι 

Προεδρικο1) Διατάγματος. Στη σ11νέχεια είναι το ανθρωπογενές 

οικοσύστημα του τεχνητού δομημένου περιβάλλοντος της 

παραρεμάτιας περιοχής, το οποίο έλουμε να προσαρμ6σουμε στις 
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ανάγκες της γειτνίασης με τις φυσικές λειτουργίες του χειμάρρου. 

-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 

Η Αττική, όπως και όλη η Ελλάδα, χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη ποικιλία 

του κλίματος, λόγω της πολυμορφίας του ανάγλυφού της και της ιδιόμορφης 

τοπογραφικής διαμόρφωσής της. Για τον λόγο αυτό, μπορούμε να 

συναντήσουμε κλιματικές διαφορές μεταξύ τόπων που βρίσκονται σε μικρή 

απόσταση μεταξύ τους. Οποιεσδήποτε ενέργειες του ανθριbπου που θα 

μεταβάλλουν τη μορφολογία του εδάφους ή τη βλάστηση και γενικά η 

αστικοποίηση έχουν σαν αποτέλεσμα και τη μεταβολή του μικροκλίματος της 

περιοχής. Γενικά μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η τοπογραφία του 

περιβάλλοντος, υπό τη στενή του έννοια, τροποποιεί τις κλιματολογικές 

παραμέτρους. Ακόμη και τα μικρά υψιbματα, οι μικρές λαγκαδιές, οι 

διαφορές της κλίσεως αυτών ως και ο προσανατολισμός τους επιδρούν επί 

του μικροκλίματος, πολλές φορές κατά έναν τρόπο εκπληκτικό. 

Η πλέον γνωστή τοπογραφική επίδραση επί του μικροκλίματος μίας κλιτύος 

(πλαγιάς) ή μιας πτυχής του εδάφους (ρεματιάς) είναι η πνοή ψυχρού αέρα 

κατά μήκος αυτών. Η ταχύτητα κίνησης του ψυχρού ανέμου είναι συνήθως 

μικρότερη του 1 μ/sec. Η ταχύτητα όμως αυτή αυξάνει κατά πολύ εφόσον η 

διαφορά υψομέτρου είναι μεγάλη~ σ' αυτήν δε προστίθεται και η συνιστώσα η 

οφειλόμενη στο βαρομετρικό πεδίο. 

Γενικότερα, τα στοιχεία για τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής 

προέρχονται από τα δεδομένα του Μετεωρολογικού Σταθμού 

Αναβρύτων ( 290μ ) και θεωρούμε ότι εκφράζουν τις επικρατοί,σες 

συνθήκες στην περιοχή που αναπτύσσεται ο χείμαρρος (Πεντέλη - Χαλάνδρι). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του σταθμού αυτού, οι μέσες ετήσιες βροχοπτώσεις 
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ανέρχονται σε 517,0 μ.μ., με συγκέντρωση των βροχοπτώσεων κατ(χ τη 

διάρκεια του χειμώνα ( 219,0 μ.μ. ), όπου ακολουθούν το φθινόπωρο 

(154,6 μ.μ. ), την άνοιξη ( 101,8 μ.μ. ) και το καλοκαίρι ( 32,0 μ.μ. ). 

Σαν ξηρότεροι μήνες του έτους παρουσιάζονται ο Αύγουστος ( 2,9 μ.μ.) και 

ο Ιούλιος ( 9,0 μ.μ.) η δε ξηροθερμική περίοδος διαρκεί σχεδόν πέντε μήνες, 

από Μάϊο μέχρι και Σεπτέμβριο. 

Η μέση ετήσια θερμοκρασία αέρος ανέρχεται σε 16, 7 βαθμούς Κελσίου με 

ψυχρότερο μήνα τον Ιανουάριο ( 8, 1 βαθμούς Κελσίου ) και θερμότερο μήνα 

τον Ιούλιο ( 26,6 βαθμσι'Jς Κελσίου). 

Η μέση σχετική ετήσια υγρασία αέρος ανέρχεται σε 65%με εμφϊινιση της 

μικρότερης τιμής τον Ιούλιο με ΑίJγουστο ( 46%) και της μεγαλίJτερής της το 

Δεκέμβριο και Ιανουάριο ( 78% ) . 

Οι άνεμοι που επικρατούν στην περιοχή είναι οι Ν .Δ. κατ<i τους μήνες 

Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Απρίλιο, Μάϊο και Ιούνιο και με μέση ταχύτητα 

1,8-2,1 Beauforts και οι Β.-Β.Α. κατά τους υπόλοιπους μήνες, με μέση 

ταχύτητα 1,9-3,2 Beauf orts. 

Από βιοκλιματική άποψη, ο χαρακτήρας του βιοκλίματος της περιοχής είναι ο 

ασθενής θερμομεσογειακός με αριθμό (Χ) βιολογικά ξηρών ημερών (κατά τη 

διάρκεια δηλαδή ημερών στις οποίες η βλάστηση υποφέρει λόγω ξηρασίας), 

στη θερινή περίοδο, που κυμαί,νεται από 100 έως 125 (lOO<X< 125). 

Η περιοχή ανήκει στον ημίξηρο βιοκλιματικό όροφο με χειμώνα ήπιο 

έως θερμό, ενώ στα ανώτερα όρια της περιοχής εμφανίζεται ο ίJφυγρος 

βιοκλιματικός όροφος με χειμώνα ήπιο. Κατά το μήκος βέβαια της ρεματιcχς 

το κλίμα διαφοροποιείται εμφανιζόμενο υγρότερο και ψυχρότερο, ενιο 

παράλληλα βελτιώνονται οι συνθήκες υγρασίας του εδάφους εξαιτίας της 

συγκέντρωσης των υδάτων. 
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Σχετικά με τον χείμαρρο Πεντέλης - Χαλανδρίου έχουμε να 

παρατηρήσουμε ότι ο προσανιηολιομός της ρεματι(ις είνιιι 11όρ ιος 

βορειοανατολικός ( Β. -Β .Α. ) και ουμπίπτcι με τη bι : ί1Ουνση τιη~ 

επικρατούντος ανέμου. Στην περιοχή, όπως και προανα έριιμι: , τη 

μεγαλύτερη ετήσια συχνότητα έχει ο Β . -Β . Α . άνεμος. 

Η σύμπτωση αυτή των προσανατολισμιόν των επικρατοί ντων ανέμων και του 

ρέματος έχει σαν αποτέλεσμα το ίηι οι ψυχρές αέριες μάζες κινούνται 

με μεγάλη συχνότητα από το βουνό της Πεντέλης προς και μέσα 

από το άστυ, ακολουθώντας τη διεύθυνση της ρεματιάς, και 

συσσωρεύονται στις χαμηλότερες περιοχές. 

Ο χά)ρος όμως, που αρχικίι κατείχε ο ψυχρός αέρας, πρέπει ν<ι καταληφΟεί 

απι) ίιλλες αέριες μάζες. Έτσι {)ημιουργείται μια bεί~τερη κίνηση Οεuμίη : uου 

αέρα. Η όλη αυτή κυκλοφορία των αέριων μαζάΝ έχει την επίhρασή της στο 

μικροκλίμα της περιοχής και συγκεκριμένα: 

α) στο μετριασμό των υψηλών ημερ~σιων θερμοκρασιών κατά τη 

διάρκεια του καλοκαιριού, και 

β) στην ύπαρξη ρεύματος αέρα αναγκαίου για την απομάκρυνσ11 

του "νέφους" από τη γύρω περιοχ1]. 

Η περιοχή κατά μήκος της ρεματι(ις είχε πλούσια βλίιστηση, η οποία, στη 

συνέχεια των πλείστων ανθρωπογενιον επεμβάσεων που έχει υποστεί, =χει 
σήμερα παραμείνει σε κάποιο μόλις ανεκτό f1α0μό. Είναι επιστημονικc'ι 
αποδεκτό ότι η βλάστηση επιδρ(ι στο μικροκλίμα. Η κίιλ υψη του εδάφους από 
βλάστηση προκαλεί μεγαλύτερη απορρόφηση της (ιμιωης, μικροίJ κί1ματος 

ακτι νοΒολίας από εκείνη που συντελείται από το γυμνό έδαφ ς ή το 
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καλυμμένο κατά μεγάλο μέρος από κτίσματα. 

Επί πλέον, η εκπεμπόμενη ακτινοβολία μεγάλου μήκους είναι μικρότερη. 

Αυτά σημαίνουν διάθεση μεγαλ ίηερης ποσι)τητας ηλιακής ενέργειας στα 

εδάφη με βλάστηση. 

Έτσι στην περιοχή με βλάστηση έχουμε, κατά τη θεριν11 εποχ1], 

θερμοκρασίες χαμηλότερες από αυτές της γύρω περιοχής που δεν 

έχει βλάστηση, κατά δε τη χειμερινή εποχ1] θερμοκρασίες 

υψηλότερες. 

Ακόμη, η θερμομετρική διαφορά μεταξύ της περιοχής με βλάστηση και των 

γυμνά)ν (χωρίς βλάστηση) γειτονικών περιοχών δημιουργεί μια ασθενή 

κυκλοφορία αέρα, ανάλογη με την αύρα ξηράς - Θάλασσας. 

Μ' αυτόν τον τρόπο, μια πράσινη περιοχ1] επηρεάζει το 

μικροκλίμα των γύρω περιοχών καθιστώντας το πιο 1]πιο, 

μετριάζοντας τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού και 

αντίστοιχα τις χαμηλές του χειμώνα, βοηθώντας παράλληλα και 

στην απομάκρυνση του "νέφους". 

Από τις υπόλοιπες επιδράσεις της βλάστησης, σπουδαιότερη είναι η συμβολή 

της στο λεγόμενο "υδρολογικό κύΚλο", όπου συγκρατούν τα δέντρα μεγάλη 

ποσότητα νερού καθιστώντας παράλληλα και το έδαφος πορά)δες. Έτσι 

διευκολύνεται η απορρόφηση και. συγκρ(ιτηση του νερού της βροχής που 

φθάνει σ' αυτό. 
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8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΡΕΜΑ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.'it 

-ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ. 

Κατά μήκος 10,36 χιλιομέτρων ρέματος εκτείνεται μια έκταση 1,792 

τετραγωνικών χιλιομέτρων, η οποία προεκτείνεται για προστασία. Απ' αυτά, 

τα 0,658 τετραγωνικά χιλιόμετρα αποτελούν τη ζώνη απολύτου προστασίας 

ή "προστατευόμενο φυσικό σχηματισμό" που περιέχει τον χείμαρρο. Τα 

1,134 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι η μεταβατική ζώνη ειδικών διατάξεων 

ή "προστατευόμενο αστικό τοπίο", η οποία αποτελείται από τα πρώτα 

παραρεμάτια οικοδομικά ισχίJοντα τετράγωνα. 

-ΡΕΜΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (οδός Κηφισσού)-
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-ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. 

Το ρέμα Πεντέλης - Χαλανδρίου αποτελείται από τρεις κλϊι<)ο1 ς στο Β.Α. 

τμήμα που ενώνονται και σχηματίζουν οτα Ν.Δ. έν<ι κεντρικό Qέμα. 

Στην παρούσα φάση μελετήθηκε ο αριση~ρός, ο bεξιός και ένα τμήμα του 

ενδιάμεσου κλάδου, καθώς και όλο σχεδόν το εμφανές τμήμα του κεντρικοι'J 

ρέματος. 

Το συνολικό μήκος της κοίτης των τρι<ον κλίιδων και του κεντρικού ρέματος 

ανέρχεται σε 1 Ο περίπου χιλιόμετρα, ενώ αυτοί ανήκουν διοικητικά τους 

Δήμους Χαλανδρίου, Αμαρουσίου, Βριλησσίων Μελισσίων και τις κοιν ' τητ ς 

Νέας και Παλαιάς Πεντέλης. 

-ΡΕΜΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (στο θέατρο)-
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-ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. 

Η περιοχή μελέτης καταλαμβ(tνει τα Ν.-Ν. Δ. τμήματα του όρους του 

Πεντελικού. Η μορφολογία του εδάφους στα Ι3.Δ. τμήματα είναι λοφώδης -

ημιλοφώδης (400-250 μ. π(ινω από τη θίtλασσα), εν(,ο στα Ν.Δ. τμήματα είναι 

πεδινή (250-150 μ. πάνω από τη θάλασσα). 

-ΡΕΜΑ ~ΑΛΑΝΔΡΙΟΥ-

Τις ημέρες που έγιναν αυτοψίες παρατηρήθηκε ροή 'ίJδατος στις κοίτες του 

αριστερού και δεξιού κλάδου, το οποίο προέρχεται κυρίως από τις πηγές του 

όρους του Πεντελικού. 
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-ΡΕΜΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ -

9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΑΝΑΓΚΗΣ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΩΝ. 

Πρωταρχικό, ίσως δε και το σπουδαιότερο λίκνο της παγκόσμιας σκέψης και 

του σύγχρονου τρόπου διανόησης, ο χώρος της Αττικής βρίσκεται σήμερα 

αισθητικά και σημειολογικά υποβαθμισμένος, καθόλου αντιπροσωπευτικός 

της απανταχού πολιτιστικής του απήχησης. 

Εκεί όπου δημιουργήθηκαν και εξελίχθηκαν οι βάσεις της ιδεοπολιτικής και 

φιλοσοφικής εξέλιξης του μετέπειτα ανθρώπινου πνεύματος, υπάρχει σήμερα 

ένας εντελώς προβληματικός και αξιοθρήνητος χώρος που δεν εμπνέει στους 

χρήστες του παρά δυσκολία διαβίωσης, αισθητική μιζέρια, ψυχολογική πίεση 
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και δυσφορία και ιδίως απώλεια συνείδησης της πολιτιστικής αναφορ(ις στον 

χώρο γέννησης αρχών και αξιών που διέπουν ανϊι. τον κόσμο τη γνώση και 

την πνευματική αναζήτηση. 

Η εξάρτηση του τόπου μας για μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι σήμερα, απ6 

ξένα πολιτιστικά φαινόμενα, στα οποία δεν συμμετείχαμε σαν λαός ενεργά 

και συνειδητά, αλλά και η έλλειψη άμεσης συνέπειας σ' αυτές τις κυρίαρχες 

πολιτιστικές αξίες και αλήθειες κατέστρεψαν την ιστορική μνήμη κα ι 

συγχρόνως την πολιτιστική μας ταυτότητα, απελευθέρωσαν την άσκηση της 

χρησιμοθηρίας και την πρακτική του υλικού ωφελισμού με δυσμενή 

επακόλουθα για το περιβάλλον μας. 

Μπορούμε να διαπιστώσουμε σήμερα ότι ένα ιδιότυπο κοινωνικό -

οικονομικό φαινόμενο, που συντελείται στη χώρα μας από αρκετά πλέον 

χρόνια, έχει σαν αποτέλεσμα τη διαρκή καταρράκωση του τοπίου και 

την ποιοτική υποβάθμιση του υλικο~ και νοητο~ περιβάλλοντος του 

ανθρώπου, με σοβαρότατες επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική δημόσια 

υγεία. Οι δυσμενείς αυτές συνθήκες ζωής σημειώνονται με ιδιαίτερη έξαρση 

στο χώρο της ευρύτερης Αθήνας και με τάσεις ταχείας εξάπλωσης σε όλο το 

λεκανοπέδιο της Αττικής, αλλά και· στην υπόλοιπη χι6ρα. Στην παρσι',σα 

μελέτη δεν μας ενδιαφέρει τόσο η ανάλυση επέκτασης του φαινομένου, όσο η 

αναγνώριση των επεκτάσεων και ρυνεπειών που έχει το φαινόμενο στην 

ποιότητα του χώρου και του τρόπου διαβίωσης, στις ανθρώπινες σχέσεις στο 

ίδιο το Περιβάλλον. 

Αλλά επίσης, σημαντικότατη είναι και η συνειδητοποίηση 6τι το περιβάλλον 

του ανθρώπου είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη δράση του ατόμου και ότι 

πρέπει να καταπολεμηθεί το πλαίσιο που περιθάλπει την περιβαλλοντική 

καχεξία του τοπίου που μας αγκαλιάζει και του οποίου είμαστε αναπόσπαστο 
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τμήμα. Νοσοίιμε μαζί με το τοπίο που μας περιβ(ιλλιι, γι<ηί στο τοπίο του 

καθενός μας συμπεριλαμβανόμαστε και όλοι οι υπί)λοιποι εμείς. "Το τοπίο 

πρέπει ν' αντανακλ~ τη δρ~ση του ατόμου. Η δρ~ση αυτού μέσα 

στο τοπίο του πρέπει να είναι η διαηίρηση της ζω1ίς, το δε τοπίο 

πρέπει να επιτρέπει την αγαλλίαση του ανθρώπου". Έτσι ορίζει η 

Χ(.ιρτα του Τοπίου (Cambήdge, 1979) και από αυτό συμπεραίνουμ · ότι ε(.ιν το 

τοπίο γίJρω μας νοσεί, τότε και ο <)ικός μας θ(.ινcιτος bε θ' αργήσει να φανεί. 

Η διάγνωση της νόσου για το λεκανοπέδιο της Αττικ1ίς είναι γεγον<)ς 

αναμφισβήτητο. Η νόσος αυτή έχει προέλθει από την καταχρηστικ1ί 

αξιοποίηση του εκμεταλλεύσιμου χώρου. Έγινε εκμετ(ιλλει ση και των 

παραμικριον αποδοτικιbν δυνατοτήτων του τ6που και κ(ιΟε εφικτή χρήση 

πρόσφορων, αναγκαίων και προσοδο όρων λίJσεων. 

Είναι αλήθεια ότι στη χώρα αυτή, όπου τα παραγωγικ(ι μέσα είναι λιγοστ(ι, 

οι αν(ιγκες στέγασης δημιοίιργησαν μια εσωτερική αγορ(ι αξι<i)ν και 

καθιέρωσαν την οικοδομή οαν κίJQια (iιοποριστική απασχόληση για μια 

μερίδα πληθυσμού και απετέλεσε αυτή το βασικίηερο τρόπο διακίνησης 

χρήματος και κινητήρια δύναμη αγορ(ις επί σειρι'.ι ετιί)ν. Σήμερα Π<~ντως η 

καχεξία του τοπίου είναι αντιληπτή σε πολλοί'ς και γίνεται αισΟητή με όλα 

τα αισΟητήρια όργανα που διαΟέτουμε. 

Εξάλλου, η τυποποίηση ευτελών λίJσεων οργ(ινωσης και bιαμόρa ωοης του 

περιβάλλοντος αφενός, είτε χάρη της ει κολίας, του μικροί~ κόστους ή και της 

οικονομίας των μέσων, είτε για το γρήγορο κέρbος και την (.ιμεοη 

αποδοτικότητα, η υιοΟέτηση κακόγουστων και φΟηνιbν προτί1πων αφετέρου -

με συνέπεια την ευρεία διάδοση και την επανάληψη αυτιί>ν - αλλά και η 

αποδοχή τους, εξαιτίας της μη μοναδικότητας και uποκλειστικότητάς τους 

στη δι(ιθεση, ή και από σχετική έλλειψη ορθής κρίσης και ανεπ(ιρκι:ια 
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αρμόζουσας αισθητικής παιδείας στους καταναλωτές και χρήστες, οδηγο1)ν σε 

μείωση της δημιουργικότητας για την αλλαγή προτίJπων και την μη ανανέωση 

του πλαισίου, μέσα στο οποίο εξελίσσονται οι συνθήκες προσφορ<Χς και 

ζήτησης. 

Έτσι το ποιοτικό πρόβλημα που δημιουργείται και στο οποίο βρισκόμαστε 

δεν μας παρέχει τη δυνατότητα διαφυγής αλλ<Χ και αντίθετα, μας αναγκ<Χζει 

στην αποδοχή υποχρεωτικών συμβιβαστικών λύσεων ή και μόνο ευκαιριακών 

- προσωρινών λύσεων. Και επειδή ακριβώς το φαινόμενο αυτό απαντ<Χται 

από πολλά χρόνια, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης με άλλη 

κατάσταση, έχει σαν αποτέλεσμα την απουσία σωστής αισθητικής αντίληψης 

και ευαισθησίας. Έχουμε δηλαδή ένα φαινόμενο σταδιακ1]ς 

προσαρμογής στο άσχημο και κακότεχνο. Εξάλλου, η αισθητική πενία 

στο τεχνητό, δομημένο ή διαμορφωμένο, περιβάλλον και η ανεπάρκεια των 

μέσων διαφυγής από αυτό ενδέχεται να οδηγήσει στη σταδιακή απcιθεια 

μέχρι και την απώλεια συνείδησης και την αδιαφορία, με συνέπεια την 

έκφραση βαρβαρότητας προς το άμεσο περιβάλλον μας (αποτέλεσμα αυτών οι 

χιλιάδες πευκοφυτεμένες περιοχές που γίνονται στάχτη λόγω 

συμφερόντων λίγων που φοράνε παρωπίδες και δεν 

αντιλαμβάνονται την καταστροφή που προκαλούν ακόμα και στον 

ίδιο τους τον εαυτό μακροπρόQεσμα). 

Εξάλλου, ο διοικητικός και πληθυσμιακός συγκεντρωτισμός της πόλης, και 

γενικότερα της περιοχής του λεκανοπεδίου της Αττικής επέβαλλε την 

αισθητική της άποψη και σε πολλές περιοχές της υπόλοιπης χά)ρας, σε βάρος 

των κατά τόπους παραδοσιακών πρακτικών και γνώσεων. 

Έτσι, καταργήθηκαν σταδιακά τα διάφορα τοπικά χρώματα μέσα στο 

λεκανοπέδιο από την εξάπλωση σε όλη την επικρ(ιτεια του ενός αισθητικά και 
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ποιοτικά κοι νότυπου και χαμηλού κί>οτους κατασκευαστικού πασπαρτοί1, 

καΟώς και μιας απλής άχαρης διαχείρισης - διαμόρφωσης του χ(ί)ρου, 

απόρροια της ανc.ιγκης εξερεί1νησης και επινόησης <iμεοης λίJΟης στα <'>ιάφορα 

οικιστικ(.ι προβλήματα που συν(.ιντησε ο τόπος, καθ<ί>ς και της εκμετ(ιλλε1 σης 

που έχει υποστεί η επίλυση της αν<iγκης αυτής. 

Έτσι, δυστυχώς έχουμε φθάσει στο σημερινό αποτέλεσμα του 

ομοιομορφισμού, της μορφολογικ1]ς μονοτονίας του αστικού 

τοπίου, όπου ο κάθε δρόμος και η κάθε πλατεία αποτελούν 

πανομοιότυπες αντιγραφές των προηγούμενων και των επόμενων. 

Η κάθε συνοικία έχει την ίδια ρυμοτομία με όλες τις άλλες 

συνοικίες του λεκανοπεδίου. Οι διαφορές που υφίστανται από 

τόπο σε τόπο ενυπάρχουν μόνο στον τρόπο δόμησης και στο 

γεωφυσικό ανάγλυφο του τοπίου. Η καταστροφή της -χλωρίδας, που 

θα αποτελούσε διακριτικό γνώρισμα ορισμένων περιοχών (όπως ο 

γέρικος πλάτανος κ.λ.π.), συνέτεινε στην πανομοιότητα αυτ1ί. 

Έχουν τροποποιηθεί ή καταστραφεί τα περισσότερα στοιχεία του 

τοπίου που του χάριζαν προσωπικότητα και ξεχωριστό ύφος. 

Η ονομασία πια είναι το μόνο που κάνει τις γύρω από την Αθ1ίνα 

συνοικίες να διαφέρουν. 

Στο σκεπτικό αυτό υπεισέρχεταί, και η μελέτη για την προστασία και 

ανάδειξη των ρεμάτων της Αττικ1ίς. 

Η διάσωση αυτών των ρεμάτων και η προστασία της φυσικ1]ς 

λειτουργίας του χειμάρρου τους και η διατ1}ρηση της φυσικ1ίς 

μορφής της κοίτης τους με την ταυτόχρονη προσαρμογή των γύρω 

τους λειτουργιών - μορφών - χρ1]σεων στην ανενόχλητη ρο1) των 

υδάτων, που στο πέρασμά τους αναζωογονούν την φυτικ1ί ρύση από 



τα βουνά προς την πόλη, αλλά και ο καθορισμός κατά μήκος αυτών 

t]πιων παρεμβάσεων που όμως δεν αλλοιώνουν το φυσικό ύφος του 

τοπίου, είναι ένα μεγαλεπήβολο έργο αυτοσεβασμού των 

ανθρώπων. 

Και αν κανείς αναλογιστεί τις συνθήκες που επικρατούν τώρα, 

τότε το έργο τούτο γίνεται "το μνημείο της αφύπνισ1]ς μας" από το 

λήθαργο της ποιοτικής υποβάθμισης του τοπίου μας, αφύπνισης 

από τη λήθη που μας εμποδίζει να αξιολογήσουμε το χώρο της 

ρεματιάς. 

Είναι αναγκαίο να μη γίνει σι)γχυση μεταξ1) ενός έργου δημιουργίας ή 

συντήρησης αστικού πρασίνου και της προστασίας και ανάδειξης ενός 

ζωντανού αυτόνομου οργανισμού, όπως αυτός του χειμαρρικού ρε1)ματος στη 

διέλευσή του, στη ροή του, μέσα στον αστικό ιστό. 

Οι δυο περιπτώσεις απέχουν αξιολογικά και ιδεολογικά. Στην πράηη 

ερχόμαστε να κοσμήσουμε μια διαμόρφωση συγκεκριμένης αστικ1]ς χρ1]σης , 

ενώ στη δεύτερη έχουμε την ανάδειξη του ρέματος διατηρώντας το 

φυσικό τοπίο και διασφαλίζοντας την φυσικt] του λειτουργία. 

Η χλωρίδα του χειμαρρικού τοπίου "συμμετέχει στον Κ'ι'Jκλο αυτοσυντήρησης 

και αυτοαναπαραγωγής της. 

Επιπρόσθετα, το περιβάλλον του :χειμάρρου δίνει τη δυνατότητα διαφυγής 

από τη μορφολογική τυποποίηση και συμμετρία της αστικής προοπτικής και 

παρέχει το αίσθημα του απεγκλωβισμcη) από τους περιορισμένους ορίζοντες -

όχι μόνο οπτικούς αλλά και νοητούς - του συμπαγούς δομημένου χ<f)ρου. 

Αυτό διότι το χειμαρρικό περιβάλλον το διακρίνει - και τούτο είναι μια 

προϋπόθεση για την πετυχημένη διατήρησή του μέσα στον ιστό της πόλης - το 

ίδιο κύριο χαρακτηριστικό που διακρίνει και το φυσικό τοπίο και το οποίο 
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είναι το αίσθημα της ελευθερίας που προκαλεί στους χρήστες του διότι δεν 

εντάσσεται στο σύστημα χρησιμοθηρικού ορθολογισμού του τεχνητού κ6σμου 

και στον "μηχανισμό διατροφ1]ς - αναπαραγωγ1]ς - συντήρησης" 

(Huizinga) που εφαρμόζει ο σύγχρονος άνθρωπος. 

Αυτό το αίσθημα ελευθερίας και αγαλλίασης είναι το μέσο διαφυγής από 

τους νοητούς περιορισμένους ορίζοντες που προαναφέραμε και από την 

καταπίεση του σΊ)γχρονου τρόπου ζωής. 

Αισθητικά, το αναδειγμένο ρέμα (του οποίου έχουν γίνει τα απαιτούμενα 

έργα διευθέτησης υδάτων, καθώς και συντήρησης και εμπλουτισμού της 

χλωρίδας) περιέχει σαν χ(ορος την έξαρση και ποιότητα, που 

αντιμάχονται την πεζή ακαμψία του δομημένου στοιχείου. 

Ενώ το αστικό πράσινο παραμένει εξάρτημα του στατικά οργανωμένου 

χώρου, η χλωριδική ζώνη του χειμαρρικού τοπίου γίνεται θεατής της αέν_αης 

και σταθερής κινητικότητας του υγριη) στοιχείου, το οποίο έρχεται και φείJγει 

συνταιριάζοντας θωπευτικά τη ροή του στις ανωμαλίες και καμπίJλες του 

εδάφους που διατρέχει και αφήνοντας το κελ(tρυομα να διηγείται την 

περιπέτεια επαφής του με τη γη. 

Στην πορεία του από το βουνό προς την πόλη, το υδάτινο ρέμα παρασύρει 

και μεταφέρει ψυχρά στρώματα καθαρο1) αέρα, που είναι βαρϊηερος του 

θερμού, ακολουθεί πιστct την κ(ί,τωφερή πορεία της διαυγοίJς ροής, στην 

επαφή του με την οποία διατηρεί τη θερμοκρασία του και τη βαρύτητά του. 

Φθάνοντας στο εσαηερικό του αστικοίJ ιστο1J, οι ψυχρές και καθαρές αέριες 

μάζες συμπιέζουν τα κατώτερα στρώματα των εκεί θερμ<i)ν και ελαφρότερων 

αερίων όγκων, οι οποίοι ωθούμενοι από κάτω, διαφεύγουν προς τα π(tνω 

παρασέρνοντας και τους ρύπους της μεγαλούπολης. Με τον τρόπο 

υποβιβάζονται και οι ψηλές Θερμοκρασίες των θερινών μην(,ον. 
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Στο σημείο αυτό του προβληματισμού μας μπαίνουμε στο δεύτερο σκέλος της 

επιχειρηματολογίας μας και ενδιαφέρει να συνειδητοποιήσουμε τη 

σημειολογική αναφορά και εννοιολογικt] σχέση και συνάφεια του 

αντικειμένου που πραγματευόμαστε με την ιστορικt] 

πραγματικότητα του συγκεκριμένου χώρου σε μια εποχή, από την 

οποία αντλούμε εμείς σήμερα την πολιτιστική μας ταυτότητα. 

-ΡΕΜΑ .ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-

Πρέπει δηλαδή να γίνει αντιληπτό ότι το τοπίο και η διαχείριση του 

περιβιίλλοντος στον συγκεκριμένο ευρύτερο χιόρο, όπως προτείνεται απί) την 

παρούσα μελέτη, ήταν μια ιστορική πραγματικότητα πριν από δυόμισι 

χιλιάδες χρόνια από σήμερα, καθώς και ότι υπήρχε τότε το κατάλληλο 

ιδεολογικό - λατρευτικό, διαπαιδαγωγικό και παραδοσιακό υπόβαθρο που 

ευνοούσε τις παρόμοιες διαμορφώσεις. 
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10.ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΡΕΜΑΤΩΝ. 

Στο σημείο αυτό, μετά την κριτική των προτεινόμενων τρόπων αξιοποίησης 

ενός ρέματος, αξίζει να επιμείνουμε στον προβληματισμ6, προκειμένου να 

σκιαγραφηθεί ένα είδος ανάδειξης εφόσον, ομολογουμένως, η σημερινή του 

κατάσταση, σε γενικές περιπτ<i)σεις, είναι μάλλον περιθωριακή όπως 

προείπαμε. Η αξιοποίηση αυτ1] του ρέματος πρέπει να μην 

αντιτίθεται στην φύση του, στο γεωφυσικό του ανάγλυφο , στη 

λειτουργία του και στο βαθμό συμβατότητάς του με το περί αυτό 

δομημένο περιβάλλον. 

Στην αρχή του προβληματισμού τονίστηκε ότι η πιο κοινή σκέψη μέχρι τώρα 

για την αναβάθμιση ενός παραμελημένου χ<bρου, έγκλειστου μέσα στον 

πολεοδομικό ιστό μιας πόλης, είναι η ενταξ1] του στον αστικό χώρο με 

κάποιες λειτουργίες ή χρήσεις γης. Είναι ακριβ<.ί)ς 6τι επιδίωξαν οι διάφορες 

μελέτες που έγιναν και γι' αυτό κρίνονται απορριπτέες. Και αυτϊ> γιατί ο 

κανόνας μπορεί να ισχύσει σε οποιοδήποτε υποβαθμισμένο χιορο αρκεί να 

μην εκπληρεί κάποια αυτόνομη φυσική λειτουργία. 

Η συμβατότητα του κανόνα με τα ρέματα προέρχεται απ6 το ότι ζητείται να 

ενταχθεί ο φυσικός χείμαρρος - ζωή και διασφάλιση του φυσικο1) πρασίνου 

που τον περιβάλλει - στον τεχνητό κ6σμο του αcηικο1) χ<i)ρου (δηλαδή, θα 

λέγαμε απλά: ο κόσμος ανάποδα). 

Αυτό το πρ<iηο συμπέρασμα οδηγεί και σε μια πρώτη αρχή στην προσπάθεια 

να δοθεί μια ορθολογική λύση στον προβληματισμό, και για να μην έχουμε 

τον κόσμο ανάποδα αρκεί ίσως, πολύ απλοϊκά, να αντιστρέψουμε την 
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πρόταση. Μήπως δηλαδή επιβάλλεται να ενταχθούν οι παραρεμάτιες 

αστικές περιοχές, κατά το δυνατό, στο φυσικό τοπίο του ρέματος, 

και η προσπάθεια αυτή αναβαθμίσει και αναδείξει ταυτόχρονα και 

το ρέμα ? Εάν οι παραρεμάτιες ιδιοκτησίες παύσουν να επεκτείνονται σε 

β(.ιρος των πρανών του ρέματος, σταματήσει η εναπόθεση μπαζών, η 

απόρριψη σκουπιδιών, κάθε είδους αποβλήτων, εξωραϊστούν οι πίσω 

ακάλυπτοι και αποθηκευτικοί χώροι στις αυλές των κατοικιά>ν, αξιοποιηθούν 

οι πίσω κήποι, σοβατιστούν - επικαλυφθούν οι τσιμεντένιες και πλίνθινες 

μάντρες, προσαρμοστούν οι όγκοι και οι όψεις των παραρεμάτιων κτισμάτων 

στη μορφολογία του τοπίου, τότε θα γίνει το μεγαλ ίJτερο βήμα για την 

ανάδειξη της ρεματιάς. 

.· 

.· 

-ΡΕΜΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ-
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στην χωρητικότητα (παροχευτικότητα) του ρέματος και αφετέρου της 

σταθεροποίησης της κοίτης, προκειμένου να μη μεταβληθοί'ν οι παρϊ:ιμετροι 

και κατά συνέπεια οι διασφαλιζόμενες συνθήκες. 

Η αντίστροφη λογική λέει ότι στα διερχόμενα απ() τον αστικ() ιση) ρέματα η 

μεγαλύτερη συλλογή υδάτων, συγκριτικά στα διάφορα τμήματα του 

συνολικού μήκους του χειμάρρου, γίνεται στη λεκάνη απορρο1]ς. Οπότε η 

διευθέτηση της λεκάνης απορροής κατ(ι τις επιταγές της ορεινής υδρονομίας, 

μπορεί να εξασφαλίσει τον έλεγχο των πα.ροχά)ν στο υπόλοιπο μήκος του 

χειμάρρου, καιν' αποφευχθούν έτσι οι κίνδυνοι πλημμ'ί,ρα.ς. Η συγκρeχτηση 

των υδάτων στο χώρο της λεκάνης απορροής επιτυγχάνεται με εγκάρσια 

φράγματα, τα οποία αφήνουν μικρή ποσότητα. του παρακρατούμενου όγκου 

'\Jδατος να διαφεύγει, επιτυγχάνοντας έτσι και τη ροή του ρέματος κατά ένα 

-ΡΕΜΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ-
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ποσοστ() και κατ(ι τους μήνες της ξηρασίας. Εγκάρσια έργα μποροϊ1ν 

επίσης να τροποποιήσουν τη φορ<Ί. της ροής των υδ(ιτων προκειμ ':νου ν' 

αποφευχθοίJν οι διαβριf)οεις των πρι.ιν(ίΝ. Η σταΟεροποίηση των πραν<i>ν. 

εφ6οον bεν υπ(ιρχουν πλέον οι μεγι'ιλες πιέσεις των παροχιi>ν πλημμι'1ρας, 

μποροϊJν να γίνουν με φυτοτεχνικές εργασίες ή ί.ιλλ - ς ·λιιφρές κατασκευές 

αποφεύγοντας έτοι το beton. 

Μικρά φράγματα, κατά την πορεία του χειμ(ιρρου, δημιουργοί1ν 

επιφ(ινειες ηρεμίας, και η κατακρήμνιση των υb(ιτων οε καταρράκτες 

συντελεί στην καλύτερη οξυγ6νωσή του και τον κα0(ιρισμ6 του. 

Παγίδες σε καίρια σημεία κλειδι(ι να περισυλλέγουν τα ξένα σώματα που 

κολυμπούν κατ(ι το μήκος του ρέματος. 

-ΡΕΜΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-
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Η επέκταση της υδραυλικής μελέτης και στις εκτός σχεδίου περιοχές μέχρι 

και τη λεκάνη απορροής, επεκτείνει αυτόματα και την προστατευόμενη Ζώνη 

και την περιοχή μελέτης ανάδειξης. Το πέρασμα του χειμάρρου μέσα 

στον αστικό ιστό πρέπει να νοηθεί μορφολογικά σαν εισβολ1] 

φυσικού τοπίου μέσα στην συμπαγ1] μάζα της τσιμεντούπολης, σαν 

μία δροσερή καταπράσινη ρύση που κατρακυλώντας από το βουνό 

έρχεται να διαταράξει την αυστηρότητα του ορθογωνικού αστικού 

τοπίου, αφήνοντας έτσι και μία διέξοδο στους παγιδευμένους 

κατοίκους, αλλά και στους ατμοσφαιρικούς ρύπους. Έτσι 

διαφαίνεται η επείγουσα ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης για την προστασία 

της φυσικής μορφής του χειμάρρου και του περιβάλλοντος αυτόν φυσικού 

στοιχείου και διαγράφονται οι επιδιώξεις και στόχοι της παρσι'Jσας μελέτης. 

-ΡΕΜΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ-
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11. ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΡΕΜΑΤΙΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ. 

Η Επιτροπή για την προστασία και την ανάδειξη της ρεματιάς Χαλανδρίου, 

Βριλησσίων, Αμαρουσίου, Νέας και Παλαιάς Πεντέλης, που συστήθηκε με 

την 28026/3077/γ, της 28 Νοεμβρίου 1990, απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Υ .ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., μετά την τρίμηνη εργασία της και μέσα στα 

τακτά από την απόφαση χρονικά περιθώρια, ολοκλήρωσε το έργο της. 

Η Επιτροπή, στην αρχή των εργασιιον της και αφού ενημερώθηκε για την 

ανάγκη άμεσης λήψης αποφάσεων προκειμένου να διασωθεί το φυσικό τοπίο, 

να διευθετηθεί η υδρολογική λεκάνη του χειμάρρου και γενικότερα να 

προστατευθεί, εξυγιανθεί και αναδειχθεί η ευρύτερη περιοχή του παραπάνω 

ρεύματος, διέτρεξε τον χείμαρρο, κατά τη διάρκεια επανειλημμένων 

αυτοψιών, στη συνέχεια των οποίων κατέληξε στις παρακάτω διαπιστώσεις. 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ 

Τσ ρέμα Χαλανδρίου - Πεντέλης~ όπως και τα περισσότερα ρέματα του 

λεκανοπεδίου Αττικής που επισκεφτήκαμε με αφορμή το1)τη την εργασία, με 

τους συμβάλλοντες σ' αυτό μικρότερους κλάδους και τις κάποιες ( ελάχιστες ) 

ακόμα υπάρχουσες, πευκόφυτες παραρεμάτιες εκτάσεις ( όπως π.χ. το 

πευκοδάσος Μελισσιών ) αποτελούν τον τελευταίο χώρο μιας μεγάλης 
πυκνοδομημένης περιοχής, στον οποίο κυριαρχεί ακόμη ο χαρακτήρας του 

φυσικού περιβάλλοντος και όπου ο χείμαρρος λειτουργεί σαν αποδέκτης των 
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απορρεόντων υδάτων αυτής της περιοχής. 

Συνέπεια της ελλιπούς πληροφόρησης, της άγνοιας, της κακής νοοτροπίας και 

της πλημμελούς αγωγής, της ανεπάρκειας των μέσων, της ανευθυνότητας και 

της γενικής αδιαφορίας των πολιηi)ν και της πολιτείας, είναι η σημερινή όψη 

του ρέματος αυτού : 

* Η ζώνη την οποία καταλαμβάνει ο χείμαρρος ( κοίτη και πραν11 ) 

έχει κατά θέσεις αλλοιωθεί από ανθρώπινες δραστηριότητες, με 

αποτέλεσμα το πλάτος της να εμφανίζεται κατά τόπους σαφώς 

περιορισμένο. 

- Η εναπόθεση μπαζών, - Η απόρρηjJη σκουπιδιών και άχρηστων 

αντικειμένων ( φθαρμένα στρώματα και παλαιά έπιπλα ), 

- Το πέταγμα στερεών αποβλήτων ( μαρμαράδικα), 

-ΡΕΜΑ ΧΕΛΙΔΟΝΟΥΣ-
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είναι μερικοί από τους λόγους συρρίκνωσης του χειμάρρου και εκτροπής της 

κοίτης του, μ' αποτέλεσμα τη διάβρωση των πρανών, την υποσκαφή τους και 

την σταδιακή υποχώρηση και πτώση γαιών και των επ' αυτά)ν δένδρων. 

*Τσιμεντένια τοιχία και τοίχοι από τσιμεντόλιθους, κακής 

αισθητικής παρουσίας και συχνά μεγάλου ύψους, έχουν κτισθεί για 

να σταθεροποιήσουν τους κ1]πους και τις αυλές των παρόχθιων 

κατοικιών, παράνομα, μέσα στην κοίτη του χειμάρρου, 

ελαττώνοντας το πλάτος της. *πολυκατοικία, νόμιμα υφιστάμενη, 

είναι κτισμένη στην πορεία του ρέματος και εντός της κοίτης 

αυτού, η οποία έχει αναγκαστικά εκτραπεί. *Θέατσο είναι 

κατασκευασμένο επάνω σε, διευθετημένη πλέον σε κλειστό αγωγό, 

κοίτη του ρεύματος ( π.χ. Χαλανδρίου ) 



*Υγρά απόβλητα συνεργείων αυτοκινt]των - πρατηρίων καυσίμων, 

λύματα κατοικιών, νοσοκομείων και υπαίθριων αποχωρητηρίων σε 

κήπους έρχονται να μολύνουν το περιβάλλον, συμβάλλοντα και 

αυτά στην παραμόρφωση του φυσικού τοπίου. 

*Καταπατητές έχουν εγκαταστήσει φυτώρια, κτήματα με κοτέτσια 

και διάφορα κατοικίδια ζώα ή και κατοικίες, ξύλινες καλύβες, 

υπόστεγα και κάθε είδους κατασκευές, όπου και συσσωρεύουν ότι 

λογής παλαιά αντικείμενα θέλουν ν' αποθηκεύσουν. 

-ΡΕΜΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ-

Και όλα αυτά μέσα στα ρέματα, πολλές · φορές σε σημεία 

ιδιάζουσας και πανέμορφης βλάστησης. 

Η κατασκευή αγωγών από οπλισμένο σκυρόδεμα και η 

επιχωμάτωση των ρευμάτων, χάριν κάποιας βέβαια αναγκαίας 
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διαμόρφωσης, είτε κυκλοφοριακής 11 αρχιτεκτονικής, συμβάλλουν 

σε ορισμένα σημεία, στην ολοκληρωτικ11 παραμόρφωση του 

γεωφυσικού ανάγλυφου του τοπίου, στην κατάργηση της φυσικ1]ς 

απορροής των όμβριων - και εφόσον δεν έχει προβλεφθεί τεχνητή 

απορροή των υδάτων, στη δημιουργία κινδύνων πλημμύρας -

καθώς και στην τροποποίηση των υγρομετρικών παραμέτρων της 

περιοχής με πιθανές επιπτώσεις στη βλάστηση και γενικότερα στο 

οικοσύστημα. 

ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Μετ<i τις διαπιστώσεις αυτές, η Επιτροπή ενημερ<6θηκε σχετικά με το 

θεσμικό καθεστώς, που ισχύει σήμερα γενικά για όλα τα ρέματα και το οποίο 

είναι: 

1) Ο Νόμος 880/79 ( Φ.Ε.Κ. 58/Α/22.3.79 ), άρθρο 6, με τις διατάξεις του 

οποίου ορίζεται ο τρόπος, οι διαδικασίες και η αρμοδιότητα καθορισμο1) των 

οριογραμμών εντός ρέματος και εκτός ρυμοτομικού σχεδίου, αλλά, 

συγχρόνως, παρέχεται στους Νομάρχες η δυνατότητα του καθορισμού αυτού. 

2) Ο Κτιριοδομικός Κανονισμός ( Φ.Ε.Κ. 59/Δ/ 3.2.89 ),άρθρο 6 

("Δόμηση κοντά σε ρέματα"), σύ~φωνα με τις διατάξεις του οποίου στα 

ρέματα, όπου οι οριογραμμές έχουν καθοριστεί κατά το άρθρο 6 του Νόμου 

880/79 όπως ισχύει, η ανέγερση κτιρίων, εγκαταστάσεων ή περιτοιχισμάτων 

και γενικά η δόμηση ρυθμίζεται ως εξής : 

- Απαγορεύεται απολύτως η δόμηση μέσα στην έκταση που περικλείεται 

από τις οριογραμμές του ρεύματος. Έξω από την έκταση αυτή, επιτρέπεται η 

δόμηση σύμφωνα με τους όρους δόμησης της περιοχής, μόνο εφόσον έχουν 
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κατασκευαστεί τα έργα διευθέτησης του ρέματος. Εϊιν τα έργα bιευΟέτησης 

του ρέματος δεν έχουν κατασκευαστεί, τότε η δόμηση επιτρέπεται σε 

απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από την οριογραμμή. 

- Στα ρέματα των οποίων οι οριογραμμές δεν έχουν ακόμα καθοριστεί 

σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, η δόμηση επιτρέπεται σε απόσταση από 

την οριογραμμή που ορίζεται προσωριν(,1. από την πολεοδομική υπηρεσία: 

α) Μεγαλύτερη των 20 μέτρων, σίJμφωνα με τους όρους δόμησης της 

περιοχής, χωρίς άλλους πρόσθετους περιορισμοί1ς. 

β) Μικρότερη των 20 μέτρων, μόνο εφόσον έχουν προηγουμένως 

εκτελεστεί τα τεχνικ(,1. έργα που τυχόν απαιτοί1νται κ(ιΟε φορά για την 

ελε'ίJθερη ροή των νερών και την ασφ(ιλεια του κτιρίου και των λοιπών 

δομικών έργων που πρόκειται ν' αναγερθοί1ν. Τα έργα αυτϊι πρέπει να έχουν 

εκτελεστεί τουλάχιστον σε όλο το πρόσωπο που έχει το υπό'ψη οικόπεδο προς 

' το ρεμα. 

γ) Τα παραπάνω απαιτούμενα τεχνικά έργα καθορίζονται απ() την αρμόδια 

υπηρεσία και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παρεμποδίζουν τη 

μελλοντική εκτέλεση των έργων διευθέτησης του ρέματος, που τυχόν 

προβλέπονται σε σχετικές εγκεκριμένες μελέτες. 

δ) Η οικοδομική άδεια χορηγείται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία 

ί1στερα από έγκρισή της με ορισμένεf; προίJποθέσεις. 

- Στα ρέματα που διαπιστώνεται ότι έχουν καταργηθεί, αλλά απεικονίζονται 

στα εγκεκριμένα σχέδια, η δόμηση επιτρέπεται ύστερα από σχετικt'1 

βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας. Εάν το ρέμα έχει αντικατασταθεί με 

ίιλλον αποδέκτη, η δόμηση επιτρέπεται μόνον και εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν 

παραβλάπτονται οι κοινόχρηστοι αγωγοί ( π.χ. στο ρέμα στο Δημαρχείο 

τηςΚ ηφισιάς ). 
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Ειδικότερα για το ρέμα Χαλανδρίου - Πεντέλης ισχύουν οι διατάξεις του 

Προεδρικού Διατάγματος 14/12/79 ( Φ.Ε.Κ. 7/Δ/80 ), όπου : 

- Με το άρθρο 1 "εγκρίνονται αι οριογραμμαί των ρεμάτων 

Πολύδροσου και τμήματος του ρεύματος Πεντέλης, των 

διερχομένων εκ των ρυμοτομικών σχεδίων των Δ1]μων Χαλανδρίου 

και Αμαρουσίου και των κοινοτήτων Μελισσίων, Βριλησσίων, 

Πεντέλης και νέας Πεντέλης, ως εμφαίνονται δια κυαν1]ς γραμμής 

εις τα υπό του Γενικού Διευθυντού Οικισμού θεωρημένα δια της 

υπ' αριθμ. Γ .32116/1979 πράξεως αυτού 9 ( εννέα ) σχετικά 

πρωτότυπα διαγράμματα υπό κλίμακα 1:2000". 

- Με το άρθρο 2 εγκρίθηκε η αναθεώρηση των ρυμοτομικά)V σχεδίων των 

παραπάνω Δήμων και Κοινοτήτων. 

- Με το άρθρο 3 ( παράγραφος 1 ) επιβλήθηκαν προκήπια διαφόρου πλάτους 

κατά το πρόσωπο των οικοπέδων, οικοδομημένων 11 όχι, που βρίσκονται μέσα 

στην αναθεωρούμενη περιοχή και ( παράγραφος 2 ) απαγορεύτηκε κ<χθε 

δόμηση και οποιαδήποτε περίφραξη των οικοπέδων στην μεταξύ των 

οριογραμμών των ρευμάτων ζώνη. 

- Με το άρθρο 5 επιτρέπεται η μεταφορά του συντελεστή δόμησης ( Σ · Δ · ) 

των οικοπέδων που ρυμοτομούνται εν μέρει από τη διάνοιξη των εμπί,>ύς από 

τα οικόπεδα πεζοδρόμων. Ο Σ,.Δ. του ρυμοτομούμενου τμήματος του 

οικοπέδου μεταφέρεται στο μη ρυμοτομούμενο τμήμα αυτού, εφόσον 

παραμένει άρτιο. Στην αντίθετη περίπτωση, ή εάν το οικόπεδο εμπίπτει σε 

χώρο που προβλέπεται σαν κοινόχρηστος, τότε μεταφέρεται ο συνολικός Σ.Δ. 

σε ζώνη Αγοράς Συντελεστών ( Ζ. Α. Σ. ) και το οικόπεδο παραχωρείται στο 

Δημόσιο ή στον Δήμο. 

Με την υπουργική απόφαση Γ.44760/2982 ( Φ .Ε.Κ.660/Δ/1981) κυρά)νονται 
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εννέα τοπογραφικά φύλλα, σε κλίμακα 1:500, σαν λεπτομερειακά 

διαγράμματα τμημάτων των ρυμοτομικcf)ν σχεδίων Χαλανδρίου, 

Αμαρουσίου, Μελισσίων, Βριλησσίων κατά μήκος του ρεύματος Χαλανδρίου

Μελισσίων, και τα οποία αναθεωρήθηκαν από το Προεδρικό Διιχταγμα της 

14-12-79. 

-ΡΕΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ-

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 

Μετά την ενημέρωση αυτή, η Επιτροπή προσκάλεσε τις Δημοτικές αρχές των 

ενδιαφερομένων Δήμων, προκειμένου να εκθέσουν τις απόψεις και 

προθέσεις τους στην επίλυση του συγκεκριμένου θέματος προστασίας και 

αξιοποίησης της ρεματιάς. Αυτές, με εκπροσώπους τους, ενημέρωσαν τα μέλη 

της Επιτροπής σχετικά με τις ενέργειες που έχουν ήδη γίνει επί του θέματος 
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και τις μελέτες που έχουν εκπονηθεί για τον καθορισμένο χώρ . Ειδικότερα, 

οι θέσεις των Δημοτικιbν Αρχών είναι οι ακόλουθες: 

1. ΧΑΛΑΝΔΡΙ: 

Με την υπουργική απόφαση 31509/1365/1990 ( Φ.Ε.Κ.166/Δ/1990 ) 

ακυρώνεται η 34814/Τ-2415/1989 ( Φ.Ε.Κ. 760/Δ/1989) απ6φαση του 

Νομάρχη Ανατολικtίς Αττικ1]ς αναθειορησης του εγκεκριμένου 

ρυμοτομικού σχεδίου και των όρων δόμησης στην παραρεμάτια περιοχή του 

Δtίμου Χαλανδρίου. 

Ο Δήμος Χαλανδρίου έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας 

και ζητάει την ακί,ρωση της απόφασης αυτής του Υπουργού. Η απόφαση του 

Νομάρχη ήταν βασισμένη σε μελέτη της παραπ(ινω περιοχής από ιδιώτη 

μελετητή για λογαριασμό του Δήμου, η οποία προβλέπει, μεταξί1 (ιλλων, και 

την τροποποίηση των οριογραμμών ( γαλ(ιζιων γραμμc,ί)ν) του ρεύματος και 

των ρυμοτομικών και οικοδομικ<i)ν γριιμμιον των παρακειμένων 

οικοδομικών τετραγ<ονων, προκειμένου να βρεθεί χώρος οικοδομήσιμος για 

την κατασκευή κτιρίων και τη δημιουργία χώρων κοινωφελιύν λειτουργι<ύν 

όπως π.χ. κτίρια κοινωνικής πρί)νοιας, διοίκησης, πολιτιστικάΝ εκδηλιί)σεων. 

αναψυκτηρίου, εκπαίδευσης καΟιος και χ(bροι συν(ιΟροισης κοινοί' κ.α. 

Πολλές από αυτές τις λειτουργίες προτείνονται μέσα στην σήμερα ισχί!ουσα 

ενδορεμάτια περιοχή (εντός των.γαλάζιων γραμμ(bν ), την καθοριομένη απ() 

το Προεδρικό Διάταγμα της 14-12-79 ( Φ.Ε.Κ. 7/Δ/80 ), το οποίο 

τροποποιούσε η ακυρωθείσα απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικ1ίς, 

μειώνονtας σημαντικά το εύρος του ρέματος. 

Η συρρίκνωση αυτή της ενδορεμάτιας περιοχής στηρίζεται στην υπάρχουσα 

Ημεγάλη" απόσταση μεταξύ γαλάζιας γραμμής και γραμμής πλημμ1)ρας του 

ρέματος, όπως αυτή η τελευταία υπολογίζεται από την προαναφερθείσα 
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μελέτη, με παραδοχή συχνότητας πεντηκονταετίας. Παράλληλα με τα 

παραπάνω, το Χαλάνδρι ζητάει μείωση του ύψους στις παρά το ρέμα 

οικοδομές. Σημειώνεται ότι στο εγκεκριμένο Γ .Π.Σ. Χαλανδρίου 

(Φ.Ε.Κ. 419/Δ/16-06-89 ), η περιοχή του ρέματος χαρακτηρίζεται σαν 

τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους με κύριες χρήσεις την αναψυχή 

και τις κοινωφελείς λειτουργίες. 

2. ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ : 

Παρόμοια μελέτη με την παραπάνω και από τον ίδιο μελετητή προβλέπει 

τροποποίηση των ρυμοτομικών, οικοδομικών και προστασίας του ρέματος 

γραμμά)ν, προκειμένου να δημιουργηθούν χώροι περιπάτου και πρασίνου. 

Σχέδιο τροποποίησης του Προεδρικού Διατάγματος της 14-12-79 έχει 

υποβληθεί για έγκριση στο Σ.Χ.Ο.Π. και έκδοση απόφασης του Νομάρχη. 

-ΡΕΜΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ-
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3. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ: 

Καμία πρόβλεψη για το ρέμα δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής. Οι 

παραρεμάτιες περιοχές εντάχθηκαν τελευταία στο σχέδιο πόλης και η 

οικοδομική γραμμή συμπίπτει με τη γραμμή προστασίας του ρέματος του 

1979. Μέσα από την γαλάζια γραμμή προβλέπονται δρόμος, ο οποίος και έχει 

μερικώς (σε μεγάλο μήκος) κατασκευαστεί . 

4. ΜΕΛΙΣΣΙΑ : 

Στα Μελίσσια ισχύει, προς το παρόν, το Προεδρικό Διάταγμα της 14-12-

197 τροποποιημένο από την 20185/273/25-05-86 ( Φ.Ε.Κ. 775/Δ/1986 ) 

απόφαση του Νομάρχη Ανατολικ1]ς Αττικής. Στην τροποποίηση αυτή 

προβλέπεται η διευθέτηση της ροής σε κλειστό αγωγό και η κατασκευή 

πεζόδρομων επάνω σ' αυτόν. Οι Δημοτικές Αρχές των Μελισσίων έχουν 

και αυτές ακολουθήσει την ίδια με τους άλλους Δt]μους μέθοδο πρόβλεψης 

για την αξιοποίηση της περιοχής του ρέματος. Έχουν υποβάλλει αίτηση 

έγκρισης τροποποίησης των οριογραμμών του ρέματος προκειμένου να 

κατασκευαστούν αναψυκτήριο, αθλητικοί χώροι, θέατρο, πεζόδρομοι , 

παιδότοποι, αστικό πράσινο. Εδώ όμως υπάρχει η διαφορά ότι οι μελέτες 

τους προβλέπουν το κλείσιμο μεγάλων τμημάτων του χειμάρρου και 

την κατασκευή κλειστών αγωγών για την παροχέτευση των 

όμβριων. Στην περιοχή 1]δη έχουν κλείσει σχεδόν όλους τους 

μικρότερους συμβάλλοντες κλάδους του ποταμού, καθώς και 

μεγάλα τμήματα του ενός από τους δύο βασικούς κλάδους αυτού. 

Παλαιά απόφαση του τότε Κοινοτικού Συμβουλίου προέβλεπε το 

κλείσιμο του ρέματος από τη λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι την οδό 

Θ1]ρας, Μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Δήμου από τη 

Διεύθυνση Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών του 
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Υ .ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., για την ανάδειξη του πευκοδάσους και της 

ρεματιάς στο τμήμα της μεταξύ των παραπάνω οδών, προέβλεπε 

τον χείμαρρο ανοικτό δε όλο σχεδόν το μήκος αυτό, πλην μίας 

προέκτασης ήδη υπάρχοντος αγωγού, κατά 200 μέτρα, παρά την 

οδό Θήρας. 

Και τοί~το διότι στο σημείο αυτό το εί,ρος του χειμ(ιρρου που είχε απομείνει 

δεν υπερέβαινε τα 5-6 μέτρα, απόσταση μέσα στην οποία έπρεπε να περι:tσει 

ο προβλεπόμενος, από το τροποποιημένο ρυμοτομικό σχέδιο, πεζόδρομος. Επί 

πλέον, οι ανατολικ(.ι του ρέματος κατοικίες, οι οποίες έχουν πρόσβαση απ6 

τις οδοίις Τήνου και Κυκλάδων, δεν μποροί'ν ν' αποχετευτοί'ν, λί)γω 

υψομετρικής διαφοράς με τους δρόμους αυτούς, παρ(1 μόνο προς τη μεριά του 

χειμάρρου. Η ίδια μελέτη διατηροί,σε ψηλά πρανή στις δι'!ο πλευρές του 

πεζόδρομου, για να θιγεί κιιτc.ι το ελ(ιχιστο δυνατό το γεωφυσικό ανcιγλυφο 

του τοπίου. Είναι αξιοπερίεργο 6τι στην πρόταση τροποποίησης, που τα 

Μελίσσια έχουν υποβάλλει για έγκριση στο Σ.Χ.Ο.Π .. και στο διάστημα 

του ρέματος από την οδό Δημοκρατίας μέχρι τον κλειστό αγωγό στην 

οδό Θ1]ρας, εμφανίζεται η λέξη πεζόδρομος επϊινω στο σχέ<)ιο του 

χειμάρρου ενώ η μελέτη της Δ.Ε.Ε.Α.Π. ( Διεί,θυνση Ειδικι6ν Έργων 

Αναβ(ιθμισης Πόλεως ) έχει μετατοπίσει τον πεζόδρομο, προκειμένου να 

παραμείνει το ρέμα ανοικτό. Άλλη μελέτη ιδιάηη μελετητή, το πεδίο της 

οποίας <'ιπτεται της προηγούμενης αλλά από την απέναντι πλευρ(:ι της οδοί~ 

Θήρας, προβλέπει την επέκταση του κλειστού αγωγού για ακόμη 

περίπου 100 μέτρα, προκειμένου να κατασκευαστεί επί του ρέματος 

θέατρο, αναψυκτήριο και ελεύθερα γήπεδα. Και αυτά προβλέπονται στο 

σημείο συμβολής των δύο κυρίων βραχιόνων του χειμcιρρου. σε τοπίο που 

διατηρεί τον φυσικό του χαρακτήρα, με ανεπτυγμένη βλάστηση. Ο δεί~τερος 
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αυτός βραχίονας διχοτομείται και π(ιλι από την οδό Χαλανδρίου, αλλά 

αυτό το σκέλος είναι κλειστό πλέον σε όλο το μήκος του. Ομολογουμένως στα 

Μελίσσια υπάρχει μία έντονη τάση διευθέτησης του χειμάρρου σε 

κλειστούς αγωγούς. 

5. ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 

Με την 314/11/1990 ( Φ.Ε.Κ. 412/Δ/1990 ) απόφαση του Νομάρχη 

Ανατολικής Αττικής τροποποιούνται οικοδομικά τετράγωνα της περιοχής 
του ρεύματος καθώς και η οριογραμμή αυτού. Σκοπός των τροποποιήσεων 

αυτι.ί)V είναι η ένταξη μιας παραρεμάτιας περιοχt'ις στο σχέδιο πόλης. 

Πλην αυτών, ουδεμία άλλη πρόβλεψη προστασίας ή ανάδειξης του ρέματος 

υπάρχει στην κοινότητα Νέας Πεντέλης προς το παρόν. 

Εκπρόσωπος της Κοινοτικ1]ς Αρχ1]ς δήλωσε στην Επιτροπ11 το έντονο 

ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή τους σ' ένα πρόγραμμα προστασίας και 

ανάδειξης του όλου ρέματος. 

6. ΠΕΝΤΕΛΗ: 

Δεν υπάρχει σχέδιο προστασίας ή αξιοποίησης του ρέματος. 

Ο Εκπρόσωπος της Κοινοτικής Αρχής ανέφερε στην Επιτροπ1] ότι 
λύματα του 414 Στρατιωτικού · Νοσοκομείου Πεντέλης πέφτουν στο 

ρέμα, καθώς επίσης και στερεά απόβλητα λατομείων, τα οποία 

ρυπαίνουν το περιβάλλον. 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ. 

Η μη ανταπόκριση των μελετά)ν, που οι Δήμοι έχουν εκπονήσει, σε 

πραγματικές ανάγκες της ευρύτερης περιοχής αποδεικνίJεται και από το ότι 
όλοι ανεξαιρέτως προγραμματίζουν, ανεξάρτητα ο καθένας από τους άλλους, 
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τις ίδιες ακριβώς λειτουργίες (θέατρα, γήπεδα, κολυμβητήρια, αναψυκτήρια), 

για να γίνουν δίJο ή τρεις φορές η κcιθε μία, στη σειρά, σε μήκος πέντε 

χιλιομέτρων ρέματος, και χωρίς να αντιπροσωπεύουν τον χώρο στον οποίο 

γίνονται. 

Αντίθετα, στις μελέτες αυτές, καμία λειτουργική πρόβλεψη δεν είναι 

χαρακτηοιστική του τόπου και του τοπίου πc:ινω στο οποίο και για το 

οποίο σχεδιάζονται. 

Οι προτεινόμενες λ ίJσεις μποροίJν να εφαρμοστούν σε οποιοδήποτε ελεί,θερο 

οικόπεδο, ανεξάρτητα από το περιβάλλον του ρέματος, ενcί> τα στοιχεία του 

ειδικού χώρου δεν αναδεικνύονται, σι'ηε και λαμβάνονται υπόψη στη λογική 

και την επεξεργασία της μελέτης. 

Εξάλλου, το χρησιμοποιούμενο, από τις μελέτες αυτές, σκεπτικό για τη 

διευθέτηση των οριογραμμών (ή γραμμών πρ στασίας) του χειμάρρου, σε 

σίJνδεση με τη λεγόμενη γραμμή πλημμί,ρας - που καθορίζει το ανιίηατο 6ριο 

συνήθους ή ανά πεντακονταετία υπερχείλισης της λεκάνης του χειμάρρου -

είναι τόσο πολύ "'τεχνικό" σαν κριτήριο, που υποβαθμίζει τον ρόλο του 

ρεύματος σε κοινό αποχευτικό αγωγό (οχετό). 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΥ ΛΛΟΓΩΝ 

Μετ(ι τις Δημοτικές Αρχές, η Επιτροπή συμβουλεύτηκε τις απόψεις των 

διαφόρων περιβαλλοντικών και πολιτιστικά)ν Συλλόγων προστασίας της 

ρεματιάς, από υπομνήματα που οι ίδιοι οι Σύλλογοι υπέβαλλαν στην 

Επιτροπή, μετά από σχετική πρόσκλησή της. 

Ένα γενικό συμπέρασμα από την ανάγνωση αυτή είναι ότι οι Σύλλογοι 

αγωνίζονται προς κάθε κατεύθυνση προκειμένου να διατηρήσουν το ρέμα και 
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την γί~ρω από αυτό περιοχή με την μοQφή του φυσικού άλσους και 

αντιτίθενται σε οποιαbήποτε προσπάθεια δημιουργίας μίας διαμορφιυμένης 

αστικού πρασίνου μορφής, που οι Δήμοι προτείνουν. 

Η διαφορά των απόψεων είναι σαφής : οι μεν Δήμοι προσπαθοί!ν να 

εντάξουν την περιοχή του ρέματος στο αστικό περιβάλλον, διατεινόμενοι ότι 

έτσι είναι ο καλ ίηερος τρόπος προστασίας, συντήρησης και ελέγχου αυτοί' του 

παραμελημένου χώρου, οι bε Σύλλογοι πιστεύουν ότι αυτές οι λιγοστές 

πλέον εκτc.ισεις φυσικοί' τοπίου κινδυνεί,ουν να χc.ισουν, από τις διϊιφορες 

προσπάθειες αξιοποίησης, αυτό το φυσικό τους κάλλος, για το οποίο ακριβ(1)ς 

μας είναι τ6σο πολί1τιμες. Τις απόψεις τους αυτές οι Σύλλογοι ήρθαν να 

εκθέσουν, με ΕκπQοσώπους τους, στην ΕπιτQοπή με την παρουσία των 

Δημοτικών ΑQχών των Δήμων. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 

Στη μελέτη του ΧαλανδQίου ο μελετητής χρησιμοποιεί ένα δάσος 

ευκαλύπτων σαν υπόβαθρο διαμόρφωσης "πλατείας" με υπαίθριο 

κινηματογράφο, θεατράκι σχολικών παραστάσεων, δι(.όροφο αναψυκτήριο 

κοντά σε ήδη υπϊ.ιρχον εστιατόριο, κιόσκια κ.λ.π., αδιαφορώντας για τους 

χ(.i:>ρους στ(.ιθμευσης που χρειάζονται οι λειτουργίες αυτές και επιβιιρίJνοντας 

ένα ήδη κυκλοφοριακά βεβαρημένο εμπορικό κέντρο δί'° πλατειών με μια 

τρίτη πλατεία. Λίγα μέτρα πιο πάνω, στην οδό ΠQοφήτη Ηλία, 

απαλλοτριώνεται οικόπεδο απέναντι από το ήδη υπάρχον "θέατQΟ της 

Qεματιάς" για να γίνει διοικητικό και πολιτιστικό κτίριο με εκθεσιακοί1ς 

χ(i)ρους, βιβλιοθήκη, κλειστός κινηματογρc1φος κ.λπ. Κτίρια κοινωνικής 

ΠQόνοιας, σχολεία συμπληρώνουν την προσπάθεια δημιουργίας νέου 
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διοικητικού κέντρου στον ευαίσθητο χώρο της ρεματιάς. 

Στα Βριλήσσια η μελέτη προβλέπει μόνο γήπεδα και αστικό πρc:ισινο, ενώ 

τα Μελίσσια δε διστάζουν να σκεπάσουν το ρέμα όταν ο παράπλευρος 

χώρος δεν επαρκεί για την ανάπτυξη του σχεδιαζόμενου χώρου. 

Η μη ανταπόκριση των μελετών αυτών σε πραγματικές ανάγκες της 

ευρύτερης περιοχής αποδεικνύεται από το ότι όλοι οι Δ1]μοι 

προγραμματίζουν, ανεξάρτητα ο καθένας από τους άλλους, τις 

ίδιες ακριβώς λειτουργίες (θέατρα, γήπεδα, ανα·ψυκτήρια ), για να 

γίνουν δύο ή τρεις φορές η κάθε μία στη σειρά, σε μήκος πέντε 

χιλιομέτρων ρέματος και χωρίς να αντιπροσωπεύουν το χώρο 

πάνω στον οποίο γίνονται, οι προτεινόμενες λύσεις μπορούν να 

εφαρμοστούν σε οποιοδήποτε ελεύθερο οικόπεδο, ανεξάρτητα από 

το περιβάλλον του ρέματος, ενώ τα στοιχεία του ειδικού χώρου δεν 

αναδεικνύονται, ούτε και λαμβάνονται υπόψη στη λογική και την 

επεξεργασία της μελέτης. 

Εξάλλου, το χρησιμοποιούμενο, από τις μελέτες αυτές, σκεπτικό για τη 

διευθέτηση των οριογραμμών (ή γραμμ<bν προστασίας ) του χειμάρρου σε 

σύνδεση με τη λεγόμενη γραμμή πλημμ1)ρας -που καθορίζει το ανώτατο όριο 

συνήθους υπερχείλισης της λεκ(:ινης απορροής - είναι τόσο πολύ "τεχνικό" 

σαν κριτήριο, που υποβιβάζει. το ρόλο του ρέματος σε κοινό 

αποχετευτικό αγωγό. 

Ταυτόχρονα, στη ισχύουσα σχετική νομοθεσία, και μετ(:ι τη μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων στους Νομάρχες ( Ν. 880/79, Π.Δ. 183/86 ), απλουστε1)ονται 

οι διαδικασίες για τον καθορισμό και την επικίιρωση των οριογραμμ<i)V των 

ρευμάτων, με αποτέλεσμα να είναι πιο εύκολη η μεταβολή - μετατόπιση 

αυτής της γαλάζιας γραμμής, με δυσάρεστες συνέπειες για την προστασία του 
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χειμ<.ιρρου. 

Έτσι παρέχεται η δυνατότητα : α) της νομιμοποίησης, (ιλλοτε 

επιχωματωμένων και άλλοτε καταπατημένων, εκτάσεων σε βάρος του 

ρέματος με την έγκριση της επέκτασης ή της αναθειορησης ή και τροποποίησης 

ακόμη του σχεδίου στην παρά και εντός του ρέματος περιοχή, και 

β) της δημιουργίας κοινόχρηστων χώρων, χωρίς διαδικαοία 

απαλλοτρίωσης, προς όφελος των Δήμων, μετατρεπ 'μενων στη συνέχεια σε 

χιορους κοινωφελών λειτουργιών, που αντικαθιστοι)ν το κοινόχρηστο 

πρc'ισι νο, επιβαρίJνουν την ζιονη του χειμάρρου με κτιριακοί1ς όγκους και 

προκαλοίJν έτσι την αντίστοιχη περιβαλλοντική υποβc'tθμιση. 

Επίσης, δεν πρέπει να παραβλέπεται ότι : 

α) Σοβαρές συνέπειες στην περιοχή του ρέματος έχει η εφαρμογή 

του δικαιώματος μεταφοράς του Συντελεστή Δόμησης των 

ρυμοτομούμενων τμημάτων των οικοπέδων επί των υπολοίπων άρτιων, με 

αποτέλεσμα την αύξηση του ύψους των κτιρίων κατ(ι έναν όροφο και του 

όγκου αυτ<i)ν στην παραρεμάτια περιοχή. 

β) Επίσης, οι διάφορες κατ<.ι περίπτωση "ευνοϊκές" bιατc':ιξεις της 

νομοθεσίας επιτρέπουν την ανέγερση οικοδομών, κcηω από ορισμένες 

προυποθέσεις, στην περιοχή του ρέματος, παραβλέποντας την ουσιαστική 

προστασία αυτοίJ, για χ(:ιρη κάποιας αξιοποίησης, και αγνοώντας το 

σημαντικό ρόλο που παίζει το ρέμα αυτό ( και το κcιθε ρέμα ) μέσα στον 

πολεοbομικό ιστό. 

Σε πολλές περιοχές τα ρέματα δεν είναι σημειωμένα στις πινακίδες των 

Πολεοδομικών Αρχών και η ύπαρξή τους αγνοείται παντελιος. 
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<i><i> 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. 

Στο σημείο αυτό, η Επιτροπή, αξιολογώντας: 

- α) τις πολλαπλές αυτοψίες που πραγματοποίησε στα ρέματα της Αττικής 

- β) τις επαφές που είχε με τους αρμόδιους φορείς (Δήμους - Κοινότητες ) 

των περιοχών των ρεμάτων καθώς και με συλλόγους προστασίας αυτών 

- γ) την ισχύουσα και εφαρμοζόμενη σήμερα νομοθεσία, 

επισημαίνει τη βαρύτητα του θέματος, κρίνει ότι επείγει η λήψη 

μέτρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των 

τμημάτων των ρεμάτων που δεν έχουν αλλοιωθεί ακόμα καθώς και 

εκείνων που η αλλοίωσή τους δεν είναι ανεπανόρθωτη. 

Η Επιτροπή προτείνει να σταματήσουν άμεσα όλες οι διαδικασίες 

τροποποιήσεων σχεδίων, χαρακτηρισμών εκτάσεων και εντάξεων περιοχών 

στο σχέδιο πόλεως στις παραρεμάτιες περιοχές και ν' ανασταλούν οι 

εκδόσεις οικοδομικών αδειών και οι άδειες εκτέλεσης εργασιών σε όλα τα 

εφαπτόμενα στα ρέματα οικοδομικά τετράγωνα. Να μελετηθεί, από 

διεπιστημονική ομάδα μελέτης καιν' οριοθετηθεί ζώνη "προστατευόμενης 

ευρύτερης περιοχής ρέματος". Να οριστεί αυτή με ενιαίο νομικό 

καθεστώς και να τεθεί στην αρμοδιότητα και εποπτεία των Υπηρεσιών 

Περιβάλλοντος του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Στην περιοχή αυτή να 

καθοριστούν, με ειδικές διατάξεις, τα έργα και οι επεμβάσεις που μπορούν 
να γίνουν χωρίς να θίγουν την αισθητική του περιβάλλοντος και τη 

διατήρηση του φυσικού τοπίου, αλλά και όσα απαιτούνται και επιβάλλονται 

για την καλή λειτουργία του χειμάρρου. 

Ειδικότερα η Επιτροπή προτείνει : 
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1. Να οριστεί μία περιοχή, εκατέρωθεν του χειμάρρου, που περικλείει το 

εκάστοτε ρέμα, τα πρανή και την παραρεμάτια έκταση μέχρι τις σήμερα 

ισχύουσες ρυμοτομικές ( πράσινες ) γραμμές ή τις αντίστοιχες οικοδομικές 

γραμμές ( ερυθρές ) στην περίπτωση που δεν υπάρχουν πράσινες, στις οποίες 

και να εφάπτεται. Η περιοχή αυτή ν' αποτελεί την ζώνη Α' ζώνη της 

προστατευόμενης ευρύτερης περιοχής του ρέματος. 

Εάν η γειτονική με το ρέμα έκταση δεν έχει ακόμα ενταχθεί στο σχέδιο 

πόλεως, ή δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης, τότε τα όρια της Α' 

ζώνης της "προστατευόμενης ευρύτερης περιοχής ρέματος" να 

καθοριστούν σε σχέση με τη μορφή και την φύση του περιβάλλοντα χώρου ( το 

γεωφυσικό ανάγλυφο του τοπίου, την υπάρχουσα βλάστηση κ.λπ. ) και σε 

συνεργασία με τις Υπηρεσίες που μελετούν το σχέδιο πόλεως. 

Σε καμία πάντως περίπτωση, η Α' ζώνη της "προστατευόμενης 

ευρύτερης περιοχής ρέματος" δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την 

περιοχή που περικλείεται από τις γαλάζιες γραμμές τις καθορισμένες από το 

Προεδρικό Διάταγμα της 14-12-79. Ν' ακυρωθεί κάθε τροποποίηση των 

γαλάζιων γραμμών του 1979, που έχει γίνει με απόφαση Νομάρχη, καθώς 

και κάθε άλλη απόφαση που μεταβάλλει το καθεστώς του 1979. 

2. Να οριστεί σαν 8' ζώνη της "προστατευόμενης ευρύτερης περιοχής 

ρέματος" το σύνολο των περιγραμμάτων των πρώτων παραρεμάτιων 

οικοδομικών τετραγώνων ή και οικοπέδων όπως αυτά ισχύουν σήμερα ή 

όπως ήθελε η ομάδα μελέτης να τα τροποποιήσει. 

Να χωριστούν και να διακριθούν τα οικοδομικά αυτά τετράγωνα σε δύο 

κατηγορίες: α) σε αυτά που έχουν "πρόσωπο" προς το ρέμα (ζώνη 8'1) και 

β) σε αυτά που έχουν πλάτη προς το ρέμα (ζώνη 8'2 ). 

3. Να χαρακτηριστεί η "προστατευόμενη ευρύτερη περιοχή ρέματος" 
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(Α' και Β' ζώνη ), όπως αυτή προκύπτει από τις περιγραφές στις 

παραπάνω παραγράφους 1 και 2 σαν προστατευόμενος φυσικός 

σχηματισμός σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 του Ν. 1650/86 

(Φ.Ε.Κ. 160/Α/16-10-86 ), "για την προστασία του περιβάλλοντος". 

Με το Προεδρικό Διάταγμα χαρακτηρισμού της "προστατευόμενης 

ευρύτερης περιοχής ρέματος" σαν προστατευόμενο φυσικό 

σχηματισμό, να καθοριστούν τα όρια των ζωνών ( Α', B'l, Β'2) μέσα στα 

οποία θα επιτρέπονται συγκεκριμένες χρήσεις και δραστηριότητες, βασικές 

αρχές των οποίων καθορίζει ήδη η Επιτροπή με το παρόν πόρισμα. 

4. Ο καθορισμός των ακριβών ορίων των ζωνών, τόσο της ενδορεμάτιας 

περιοχής ( ζώνη Α' ) όσο και της παραρεμάτιας περιοχής ( ζώνη Β' ), 

καθώς και οι χρήσεις και επεμβάσεις που επιτρέπονται σε κάθε μία από τις 

ζώνες αυτές, ν' αποτελεί αντικείμενο εκτενέστερης μελέτης μιας ομάδας 

εργασίας, που θα συγκροτηθεί από ειδικευμένους επιστήμονες, από 

υπηρεσιακούς παράγοντες σε συνεργασία με τους εκάστοτε Δήμους και η 

οποία, σε τακτό χρονικό διάστημα (τρίμηνο), θα παραδώσει στην Επιτροπή 

Πλήρη Περιβαλλοντική Ειδική Μελέτη. 

5. Η μελέτη αυτή προτείνεται να διέπεται από τις παρακάτω βασικές αρχές 

όσον αφορά τις δραστηριότητες και τις χρήσεις για την καθεμιά από τις 

οριζόμενες ζώνες : 

α) ΖΩΝΗ Α': 

Στην ζώνη Α' της "προστατευόμενης περιοχής ρέματος" να επιτραπεί η 

κατασκευή οδών ήπιας κυκλοφορίας ( woonerf ) - μεγίστου πλάτους 

οδοστρώματος 3,5 μέτρων και συνολικού πλάτους 6 μέτρων - εφαπτόμενων 

στις ρυμοτομικές γραμμές των οικοπεδικών τετραγώνων και οικοπέδων που 

έχουν "πρόσωπο" στο ρέμα. Το οδόστρωμα, σε σχήμα τεθλασμένης γραμμής 
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για να μη διευκολύνει τα διερχόμενα οχήματα να αναπτύσσουν ταχίηητα, να 

μην επιτρέπει τη διάβαση αυτοκινήτων με άλλο προορισμό, αλλά να 

εξυπηρετεί μόνο όσους πρέπει να έχουν πρόσβαση στις εκεί κατοικίες. Οι 

οδοί αυτοί να μην επιτρέπουν επίσης την πρόσβαση σε μεγάλους χώρους 

στάθμευσης, υπόγειους ή μη, κοινωφελών ή άλλων κτιρίων με μεγάλη 

προσέλευση κοινού. Αντίθετα, εκατέρωθεν του οδοστρώματος αυτού, να είναι 

δυνατή η διαμόρφωση κάποιων parkings, για την αποκλειστική χρήση των 

γύρω κατοίκων. Παγκάκια, ζαρντινιέρες με φυτικό χιομα και γενικός 

εξοπλισμός πεζοδρόμων μπορούν να συμπληρώσουν την όλη διαμόρφωση 

μέχρι το μέγιστο πλάτος των 6 μέτρων. Οι ρυθμίσεις αυτές να ισχύουν και 

για τις προεκτάσεις των οδών αυτιον εκτός "προστατευόμενης περιοχής 

ρέματος". 

-ΡΕΜΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-
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Στα οικοδομιΚ(Χ τετράγωνα που έχουν "πλάτη" στο ρέμα να επιτρέπεται η 

διαμόρφωση πεζοδρόμων μεγίστου πλάτους 2,5 μέτρων, οι οποίοι να 

εφάπτονται και αυτοί στη ρυμοτομική γραμμή. Πλησίον του ρέματος, μέσα 

στην Α' ζά)νη, προτείνεται η κατασκευή, επί των πρανά)ν, μονοπατιού -

πεζοδρόμου, μεγίστου πλάτους 1,80 μέτρων. Το μονοπCιτι αυτό να μπορεί να 

διασχίζει το χείμαρρο επάνω σε μικρές γέφυρες. Σκοπός αυτού του 

μικρού πεζοδρόμου είναι να δίνει τη δυνατότητα στον περιπατητ1] 

να διατρέχει το χείμαρρο από άκρη σε άκρη. 

Ν' απαγορεύεται η χρήση ξένων υλικών προς την φύση, το δάσος και το 

τοπίο. Να χρησιμοποιηθούν φυσικοί κυβόλιθοι, πέτρα, ξύλο, και κί:ιθε άλλο 

υλικό που εναρμονίζεται αισθητικά με το περιβάλλον. 

Εντός της Α' ζώνης, εκτός από τα παραπάνω κυκλοφοριακά έργα, να 

επιτρέπονται επίσης οι ακόλουθες κατασκευές : κιόσκια, και πέργκολες από 

ξύλο, καθιστικά, παιδικές χαρές με ξύλινα παιχνίδια, καταφύγια μικρών 

ζώων ή πτηνά)ν, ξύλινα προστατευτικ(i κιγκλιδώματα και φράχτες μεγίστου 

ύψους 1 μέτρου, ξύλινες ή τσιμεντένιες επενδυμένες γέφυρες, πέτρινα 

περιφράγματα όχι ψηλότερα από 0,60 του μέτρου, τσιμεντένια πείθρα 

επενδυμένα με πέτρα, πέτρινοι αναβαθμοί και ραμπόσκαλες από κορμοί'ς 

δένδρων, μικρά ξύλινα ή πέτρινα περίπτερα - καντίνες ( που να μην 

υπερβαίνουν τα 30 τ.μ. το καθένα και δυναμικ6τητας μέχρι το πολύ 10 

υπαίθριων τραπεζιών, όχι περισσότερα από ένα κατϊι Δήμο, σε θέσεις που θα 

καθοριστούν σε εμφανές σημείο για εύκολο ανεφοδιασμό από την 

υπάρχουσα οικοδομή καιν' απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 1 Km. ). Εκτός 

των παραπάνω κατασκευών, ν' απαγορευτεί κάθε δόμηση ή περίφραξη μέσα 

στην ζώνη Α'. 

Στη ζώνη αυτή τυχόν υπάρχουσες διεκδικήσεις θα ρυθμιστούν κυρίως με 
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μεταφορά συντελεστή δόμησης. 

β) ΖΩΝΗ Β' : Στην ζώνη Β' να επιβληθούν χρήσεις αμιγσι'Jς κατοικίας και 

για την ζώνη Β' 1 ( οικόπεδα και οικοδομικ(ι τετριiγωνα που έχουν 

"πρόσωπο" προς το ρέμα ) να προβλεφθεί μείωση του ίιψους των 

οικοδομ(bν, για δε την ζώνη Β'2 ( οικοδομικά τετρ(.ιγωνα και οικόπεδα με 

"πλάτη" προς το ρέμα ) να μειωθοίιν αισθητά ο Σ. Δ. των οικοπέδων και το 

ύψος των οικοδομά>ν. 

Η δυνατότητα μεταφοράς του Σ.Δ. - που ισχίιει σήμερα πριν απ6 την 

προτεινόμενη μείωση - από την ζc.ί>νη Β'2 σε περιοχή Ζά)νης Αγοράς 

Συντελεστή ( Ζ.Α.Σ. ), καθώς και η δυνατ6τητα ανταλλαγής των οικοπέδων 

της ζώνης αυτής μα άλλα σε διαφορετική περιοχή των σχετικών Δήμων, θ' 

αποτελέσει ισχυρό κίνητρο παραχώρησης στους Δ1]μους ή το Δημόσιο 

παραρεμάτιων εκτάσεων που θα μετατραποίJν αποκλειστικά και μόνο σε 

χώρους πρασίνου και θα ενταχθούν στην ζώνη Α '. 

Η θέσπιση του μέτρου αυτού εκτός από τη διεύρυνση της ενδορεμάτιας ζ(.ί>νης, 

δεδομένου ότι η πλειονότητα των οικοπέδων αυτά)ν βρίσκεται επάνω στα 

πρανή του χειμάρρου, έχει και τη λογική της αισθητικής αναβ6θμισης της 

περιοχής με την αποφυγή περαιτέρω δημιουργίυς πίσω - ακϊtλ υπτων, 

αποθηκευτικών και ακατάστατων χ<.Ορων. 

Η 6λη περιοχή ( ζώνες B'l και. Β'2 ) να εξαιρεθεί απ6 ζ<ονες Αγορίις 

Συντελεστή ( Ζ.Α.Σ. ). 

Στην ζώνη Β' τα τμήματα των καθέτων προς το ρέμα οδc.ί)ν, τα οποία 

χωρίζουν τα οικοδομικά τετράγωνα, να διαμορφα>θούν και αυτ(ι σε οδιη'1ς 

ήπιας κυκλοφορίας. 

6. Θεωρείται άμεσης προτεραιότητας ν' ανατεθοίιν και συμπληρωθούν οι 

υπ(ιρχουσες τμηματικές υδραυλικές μελέτες, έτσι <όστε να υπ<χρξει 
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ολοκληρωμένη υδραυλική μελέτη για το σίινολο του μήκους του ρε'ίιματος. 

Κατά μήκος αυτού να προβλεφΟοί'ν εγκ(,ιρσια φρ(,ιγματα για τη δημιουργία 

επιφανει(ον ύδατος, καθώς και παγί<)ες ξένων σωμ(ιτων για τον καθαρισμ6 

του χειμ(:ιρρου. 

Επίσης να μελετηθεί η καλλιέργεια τα>ν υπαρχουσ(όν πηγών. Η 

σταθεροποίηση και αντιστήριξη των πραν<f)ν να γίνει, κατ(ι προτίμηση και 

εφόσον καθίσταται δυνατό, με φυτοτεχνικές εργασίες, ενιο στην περίπτωση 

όπου επιβ(1λλεται η χρήση beton, να επικαλ ίJπτεται τοίηο με πέτρα. 

Ταυτόχρονα να προβλεφθο'ί'ν έργα πυρασφάλειας. 

7. Ν' απαγορευτεί η οποιαδήποτε απόρριψη ακαθαρσιών, στερεcόν και υγρά)ν 

αποβλήτων, κ6θε ξένου προς το ρέμα σώματος και γενικά η κάθε ρύπανση 

και μόλυνση των στοιχείων του φυσικού περιβCιλλοντος και του φυσικο'\J 

σχηματισμού που προστατεύεται. Επίσης ν' απαγορευτοίιν οι επιχωματώσεις 

και όποιες άλλες επεμβάσεις είναι ικανές ν' αλλοιώσουν την φυσιΚ'tl ροή 

των υδάτων και τη μορφή του τοπίου και τ υ γεωφυσικού του ανάγλυφου. Να 

προβλεφθο'ίJν αυστηρές ποινές για τους παραβ(ηες και σίιστημα συνεχοίις 

αστυνόμευσης. 

8. Να δοθεί οικονομική ενίσχυση στο Νομαρχιακό Ταμείο απι) τα 

συναρμόδια Υπουργεία, με σκοπό να γίνουν επιχορηγήσεις στους Δtίμους 

που θα έχουν και τη διαχείριση τηb ρεματιάς, ή και με (ιλλον τρί>πο προς την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Με τον παραπάνω προτεινόμενο χαρακτηρισμό της περιοχής, της 

μελετοίιμενης σαν "προστατευόμενο φυσικό σχηματισμό" η ρεματιά 

αντιμετωπίζεται στο σύνολό της ( ί>ρια και χρήσεις ), παραμένει το φυσικι) 

οικοcη)στημα και δεν παρέχεται η ευχέρεια σε κάθε Δ1ίμο ή Κοινότητα να 

προτείνει τροποποίηση της χρήσης, της μορφής και των ορίων, τμηματικ(χ. στα 
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στενά διοικητικά τους όρια, με σκοπό την αδάπανη εξασφάλιση 

κοινόχρηστων χ(bρων που, είτε οικοδομούνται είτε όχι, αλλοιώνουν την 

οικολογική και αισθητική αξία του φυσικοίJ σχηματισμοίJ και δεν συμβ(ίλλουν 

στη διατήρηση των φυσικcf)ν διεργασιών και την προστασία των φυσικ<iΝ 

πόρων. Μέχρις ότου εκδοθεί το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα για τον 

χαρακτηρισμό της περιοχής, με τον τρόπο που λέχθηκε παραπάνω, η 

Επιτροπή προτείνει την άμεση έκδοση κοινής Υπουργικ1]ς Απόφασης των 

Υπουργών Γεωργίας και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., σΊ)μφωνα με το <ίρθρο 21 

παράγραφος 6 του Ν. 1650/86, που απαγορεύει κάθε επέμβαση και 

δραστηριότητα, η οποία δύναται να έχει επιζήμια αποτελέσματα για τον 

υπόψη φυσικό σχηματισμό, εκτός ίσως των απόλυτα αναγκαίων ,υδραυλικ<bν 

εργασιών. 

-ΡΕΜΑ ΠΟΔΟΝΙΦΤΗ-
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'ιt'ιt 

ΚΗΦΙΣΣΟΣ ΑΛΛΑΓΗ Α ΥΤΟΥ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΟ ΡΕΜΑ. 

1. Αντικείμενο της παρέμβασης 

Με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των ρεμάτων ο Κηφισός 

κινδυνεύει να εξαφανιστεί όπως έγινε ήδη με τα υπόλοιπα ρέματα του 

Λεκανοπεδίου ( Ιλισός κ.λπ. ) γιατί αυτά τα αντιμετωπίζει σαν υδραυλικούς 

Υποδοχείς και αντιπλημμυρικούς αγωγούς και δε λαμβάνει καθόλου υπόψη 

του τη σημαντική συμβολή τους στη διατήρηση του οικοσυστήματος της 

ευρύτερης περιοχής και τη βελτίωση των συνθηκών του περιβάλλοντος. 

Αποτέλεσμα της μt1 επαρκούς προστασίας του είναι η διαρκής 

συρρίκνωσ1] του, η μορφολογική του αλλοίωση με εκ~εταμένα 

μπαζώματα, οικοδόμηση, διαμορφώσεις, ρύπανση κ.λπ. 

-ΚΗΦΙΣΣΟΣ (ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ)-
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διατυπώνονται έντονες διαμαρτυρίες για την κακοποίηση και καταστροφή 

του Κηφισού και των ρεμάτων που εκβάλλουν σε αυτόν ( π.χ. Πύρνα, 

Χελιδονούς, Ρέμα Βαρυμπόμπης ) και προβάλλεται η κοινή απαίτηση 

για τη λήψη μέτρων διάσωσής τους από την οικοπεδοποίηση, τη βάναυση 

παραμόρφωση του περιβάλλοντος και την συντελούμενη οικολογική 

καταστροφή. 

-ΡΕΜΑ S:ΕΛΙΔΟΝΟΥΣ-

Το ίδιο συχνές και έντονες είναι και οι δημοσιε1)σεις γύρω από το θέμα αυτό 

τόσο στον ημερήσιο όσο και στο τοπικό τύπο, στον οποίο μάλιστα αποτελεί 

μόνιμο σημείο αναφοράς. Οι παραπάνω φορείς και οι κάτοικοι των γύρω 

περιοχών που εκπροσωπούν, απειλοίJν, με μαζικές κινητοποιήσεις αν δεν 

ληφθούν μέτρα που θα εμποδίσουν την εξαφάνιση του Κηφισού (που με τους 

κλάδους του και τους παραχειμάρρους του αποτελεί ένα ζωντανό 
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οικοσύστημα ) και θα αποκαταστήσουν όσες βλάβες έχει υποστεί, προκειμένου 

να επανέλθει στην προηγούμενη φυσική του κατάσταση. 

Μεταξύ των μέτρων που προτείνονται είναι : 

- να γίνει κτηματογράφηση της παραρεμάτιας Ζώνης (για να 

επιλυθεί το ιδιοκτησιακό πρόβλημα ) 

-να οριοθετηθεί Ζώνη Προστασίας του 

- να ανατεθεί η διαχείριση και η προστασία των κατά τόπους 

τμημάτων του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ( ερώτηση στη Βουλή 

προς τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 5/6/90 ). 

2. ΑΝΑΛΥΣΗ 

2.1. Ο Κηφισός σήμερα 

Ο Κ 11φισός με τους κλάδους και τους χείμαρρους που εΚβάλλουν σ' αυτόν, 

είναι το τελευταίο μεγάλο ρέμα του Λεκανοπεδίου, που παρά τις τόσες 

μεγάλες αλλοιώσεις που έχει υποστεί, διατηρεί σε ένα μεγ<iλο τμήμα του, απ<.1 

τις πηγές του στην Πάρνηθα και την Πεντέλη μέχρι το νεκροταφείο 

Κόκκινου Μύλου στο Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας , τα φυσικά του 

χαρακτηριστικά. Σήμερα από τον Όρμο του Φαλ 1]ρου όπου εκβ<iλλει 

διασχίζοντας τον Ελαιώνα, μέχρι το '\Jψος του Δήμου Μεταμόρφωσης, οι 

διαστάσεις του ρέματος έχουν περιοριστεί στην κοίτη, η οποία και έχει 

πλήρως διευθετηθεί. Από την εκβολή μέχρι το σημείο αυτό δεν υπάρχει 

φυσική κοίτη. 

Από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι τη γέφυρα της Βαρυμπόμπης στην 

Εθνική οδό διατηρείται ακόμη στην φυσική του μορφή, αλλά με μεγάλες 

κακοποιήσεις και αλλοιώσεις. 
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Από τη γέφυρα της Βαρυμπόμπης μέχρι τις πηγές του στην Πεντέλη και 

την Πάρνηθα διατηρείται στην φυσική του μορφή με ελ<χχιστες κατά τόπους 

αλλοιώσεις. 

Η συνολική έκταση της κοίτης με τα πρανή από τη Μεταμόρφωση έως τον 

Άγιο Στέφανο, ανέρχεται περίπου στα 3.000 στρέμματα και έχει μήκος 13,5 

χιλιόμετρα περίπου. Η συνολική έκταση της Ζών11ς Προστασίας που 

περιλαμβάνεται στην πρόταση φθάνει τα 10.580 στρέμματα. 

2.2 Η σημασία του Κηφισού για το λεκανοπέδιο. 

Περιβαλλοντικά ο Κηφισός είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τις 

πυκνοδομημένες περιοχές του Κέντρου, γιατί πέρα από τις ιδιότητές του σαν 

ρέμα, λειτουργεί και σαν φυσικός αγωγός εξαερισμού του Λεκαvοπεδίου, 

κατευθύνοντας και δίνοντας ταχύτητα στους Βόρειους ανέμους που 

απομακρύνουν το "νέφος". 

Η θέση του ρέματος στον άξονα Β-Ν, τα γεωφυσικά του χαρακτηριστικά και 

το ανάγλυφο της ευρύτερης περιοχής του Άγ. Στεφάνου και του 

Κρυονερίου δημιουργούν ένα ιδανικό φυσικό σύστημα εξαερισμού. Οι 

Βόρειοι άνεμοι υποβοηθούνται, αποκτούν ταχύτητα και κατεύθυνση στον 

άξονα Άγ. Στέφανος - Φάληρο λειτουργώντας σαν ρέμα ανανέωσης στην 

κορεσμένη με ατμοσφαιρική μόλυνση Αθήνα, πηγή οξυγόνου και αγωγός 

εξαερισμού του Λεκανοπεδίου. 

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι ο Κηφισός με τις διακλαδ<ί)σεις 

του αποτελεί σημαντικό σύστημα φυσικών αποδεκτών της περιοχής του 

Λεκανοπεδίου και το τελευταίο μεγάλο ρέμα, του οποίου σημαντικό τμήμα 

στις πηγές του διατηρεί ακόμα αρκετά από τα φυσικά χαρακτηριστικά του, 

περιβάλλεται από αδόμητες εκτάσεις και έχει και περιβαλλοντική αξία για 
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τις πυκνοδομημένες - υποβαθμισμένες περιβαλλοντικά περιοχές του Κέντρου. 

2.3. Γεωφυσικά χαρακτηριστικά. 

Ο χαρακτήρας του ρέματος είναι δασικός με λίγες γεωργικές εκτάσεις κατά 

τόπους ανάμεσα στα πρανή. 

Μεγάλες δενδρόφυτες εκτάσεις κατά μήκος του ρέματος, κάηκαν στις 

πυρκαγιές του 1981 και 1984 χωρίς έκτοτε να εκτελεστεί κιχποτε πρόγραμμα 

αναδάσωσης. 

Τα εκτεταμένα μπαζώματα, οι παράνομες υλοτομήσεις και τα παντός είδους 

απόβλητα έχουν συμβάλλει επίσης δραματικά στην αλλοίωση και υποβάθμιση 

της βλάστησης, που πριν λίγα χρόνια αποτελούσε ένα 6μορφο διχσος 

πλατανιών και πεύκων. 

Η εξάλειιμη του μεγαλύτερου τμήματος του Κηφισού ποταμού Που έχει 

αφεθεί απροστάτευτος σε καταπατήσεις, επιχωματώσεις και παντός είδους 

εμπορική εκμετάλλευση, αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση γεωφυσικής 

αλλοίωσης από ανθρώπινες δραστηριότητες. 

Όμως παρά τις πυρκαγιές, τα μπαζώματα, τα στερεά και υγρά απόβλητα, τις 

καταπατήσεις, την συνεχώς αυξανόμενη οικοδομική δραστηριότητα ο 

Κηφισός συνεχίζει να ζει καιν' ανίχπνέει. 

Αυτό οφείλεται στη βλάστηση που διατηρεί και αναγεννά, από τα είδη της 

χλωρίδας και · πανίδας που φιλοξενεί και από τα δροσερό μικροκλίμα που 

δημιουργεί. 

Σε πολλά σημεία του ρέματος, τα πρανή είναι σχεδόν κατακόρυφα και βαθιά 

ρέματα όπως της Μεταμόρφωσης, της Χελιδονούς, της Πύρνου, της 

Βαρυμπόμπης και άλλα καταλήγουν στον κύριο κορμό του 

Κηφισού. 
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2.4. ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ 

2.4.1. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς. 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα σε κάθε προσπάθεια για θεσμοθέτηση μέτρων 

προστασίας του Κηφισού είναι το ιδιοκτησιακό, δηλαδή οι ιδιωτικές 

εκτάσεις που υπάρχουν ανάμεσα στα πρανή, αρκετές φορές με κτίσματα και 

οι πολλές διεκδικήσεις των εκτάσεων αυτών από ιδιc1ηες. Οι περισσότερες 

από αυτές εμφανίζονται στους κτηματολογικσι)ς χάρτες του Υπουργείου 

Γεωργίας σαν δασικές. 

2.4.2. Οι βιομηχανικές περιοχές. 

Το δεί,τερο μεγαλύτερο πρόβλημα που έρχεται σ' αντίφαση με τις όποιες 

προσπάθειες για τη λήψη μέτρων σωτηρίας του Κηφισού είναι η 

δραστηριότητα των βιομηχανιών που βρίσκονται μέσα στις βιομηχανικές 

περιοχές τα όρια των οποίων, όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, 

καταλαμβάνουν τα πρανή και την κοίτη του ρέματος (Βιομηχανικ11 

περιοχ1] Μεταμόρφωσης - Κηφισιάς - Μενιδίου - Κρυονερίου ). 

Αποτέλεσμα είναι οι συνεχείς επεκϊάσεις εργοστασίων στα όρια της κοίτης 

(ΚΟΥΡΟΣ τσιμέντα) και η ανέγερση νέων μον<iδων σε πολύ μικρή 

απόσταση από αυτήν ή τα πρανή (μονάδα έτοιμου σκυροδέματος ΣΤ ΑΜΟΣ). 

Έτσι το άμεσο περιβάλλον του ρέματος, υποβαθμίζεται σοβαρά και η κοίτη 

περιορίζεται σε βαθμό ιδιαίτερα επικίνδυνο (ακόμη και για την ασφάλεια 

των ίδιων των εργοστασίων ), η συνέχεια του ρέματος διακόπτεται και η 

προσπάθεια για δημιουργία συνεχούς Ζώνης πρασίνου κατά μήκος του 

ρέματος, που να συνδέει την πόλη με το περιαστικό πράσινο αποβαίνει 

αναποτελεσματική . 
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Λόγω των μεγάλων και αδόμητων ιδιοκτησιών, των σχετικά 

χαμηλών τιμών της γης σε σχέση με άλλες περιοχές του 

Λεκανοπεδίου, τη μικρή απόσταση από το Κέντρο και την εύκολη 

πρόσβαση από την Εθνική Οδό, η περιοχ1] εξακολουθεί να έλκει 

βιομηχανικές - βιοτεχνικές μονάδες. 

-ΡΕΜΑ. ΚΗΦΙΣΣΟΥ-

Ακόμη οι απαραίτητες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης των βιομηχανιών π.χ. 

αποθήκευση προϊόντων - φόρτωση, απαιτούν την κατασκευή έργων που 

αλλοιώνουν το ρέμα μορφολογικά και γενικότερα την παραρεμάτια Ζώνη. 

2.4.3. Αυθαίρετα κ.λπ. κτίσματα στο ρέμα 

Αυθαίρετα ή με οικοδομική άδεια κτίσματα βρίσκονται ανάμεσα στα πρανή 
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και ακριβώς δίπλα στην κοίτη , μειώνοντας με τεχνικά έργα π.χ. μπαζώματα -

τοιχία, το εύρος της. 

Τα κτίσματα αυτά που κτίζονται στην Ζώνη του ρέματος ( ανάμεσα ή 

πάνω στα πρανή της ποταμοκοιλάδας ) φορτίζουν την περιοχή με κτιριακούς 

όγκους, διασπούν την συνέχεια του τοπίου και με τις γύρω από αυτά 

διαμορφώσεις ( τοιχία περιφράξεις, προσβάσεις και βοηθητικές 

εγκαταστάσεις) αλλάζουν ριζικά την ιδιάζουσα μορφολογία της Ζώνης του 

ρέματος. 

2.4.4. Γεωφυσικές αλλοιώσεις 

Η συντελούμενη αλλαγή της φυσικής μορφής των πρανών και της κοίτης με 

μεγάλης κλίμακας παράνομα μπαζώματα και διαμορφώσεις, με σκοπό την 

επέκταση ιδιοκτησιών σε δημόσιες δασικές εκτάσεις και τη δημιουργία 

θερμοκηπίων ή άλλων εγκαταστάσεων. 

Οι εκχερσώσεις, καταλήψεις, παράνομες περιφράξεις, κ.λ.π. εργασίες που 

σκοπό έχουν τη δημιουργία τετελεσμένων γεγονότων για την οικοπεδοποίηση 

του ρέματος, είναι κανόνας και σύνηθες φαινόμενο στην περιοχή και η 

αστυνόμευση από τις αρμόδιες αρχές φαίνεται ότι δεν επαρκεί. 

Άμεσο αποτέλεσμα είναι η καταστροφή της χλωρίδας και η παραπέρα 

υποβάθμιση του οικοσυστήματος της περιοχής. Υπάρχει πλήθος σχετικών 

Δικαστικών Αποφάσεων χωρίς όμως να επιτευχθεί το σταμάτημα των 

παράνομων δραστηριοτήτων : τεράστιες σε μέγεθος επιχωματώσεις για την 

επέκταση θερμοκηπίων επεκτείνονται καθημερινά. 

2.4.5. Τουριστικές εγκαταστάσεις. 

Στα όρια της Ζώνης που εξετάζεται, λειτουργούν σήμερα τρία Kambings και 
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αρκετά κέντρα αναψυχής. 

Οι εγκαταστάσεις αυτές, χωρίς την απαραίτητη υποδομή, ρυπαίνουν με τα 

απόβλητά τους την περιοχή του ρέματος και απαι τοίJν έργα κυκλοφορίας, 

χώρους στάθμευσης και βοηθητικές εγκαταστάσεις που καταλαμβάνουν 

σημαντικές επιφάνειες και καταστρέφουν ανεπανόρθωτα το τοπίο. 

2.4.6. Τα Υγρά και Στερεά απόβλητα. 

Υγρά είναι τα βιομηχανικά ή άλλα λύματα που παράνομα διοχετεύονται 

στον Κηφισό χωρίς την κατάλληλη επεξεργασία ( π.χ. από βουστάσια, 

νοσοκομεία κ.λ.π. ). Τα στερεά απορρίμματα, (όπως απόβλητα εργοστασίου, 

βιολογικού καθαρισμού στο ρέμα της Πύρνας - στερεά απόβλητα 

βιομηχανιών, βιοτεχνιών επεξεργασίας μαρμάρου κ.λ.π. ). 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση απόρριψης ακόμη και οικιακών 

απορριμμάτων από γειτονικό Δήμο στο ρέμα. 

Δίπλα ακριβώς στην κοίτη λειτουργούν κτηνοτροφικές μονάδες π.χ. 

χοιροστάσια που ρυπαίνουν με τα λύματα τους. 

Ο βιολογικός καθαρισμός στο ρέμα της Π ύρνας αποτελεί άλλη μία περίπτωση 

κοινωφελούς χρήσης που όμως έχει συντελέσει και εξακολουθεί να συντελεί 

στην καταστροφή και αλλοίωση του χώρου. 

2.4. 7. Η γενικότερη υποβάθμιση της αυτοφυούς βλάστησης και της 

πανίδας της περιοχής. 

Ένα μεγάλο ρέμα σαν αυτό του Κηφισού λόγω της συνέχειας, του 

μικροκλίματος, της βλάστησης και των ιδιαίτερων φυσικών χαρακτηριστικιον 

του, αποτελεί ένα ιδανικό περιβάλλον για ανάπτυξη αυτοφυών φυσικών 

κοινοτήτων και καταφύγιο μικρών άγριων ζώων. Η συνεχιζόμενη 

80 



καταστροφή της φυσικής μορφής του ρέματος, μοιραία οδηγεί στην 

εξαφάνιση όλων αυτών, με την αναστροφή της φυσιολογικής λειτουργίας του 

μικροβιότοπου που δημιουργεί η κοίλη μορφή του ρέματος. 

Κάθε ρεματιά περικλείει μία αυτοτελή φυσιολογική λειτουργία που για την 

συνέχιση της ύπαρξής της δεν χρειάζεται άλλη ανθρώπινη συνδρομή παρά 

μόνο της ελευθερία της να λειτουργεί στο μικροκοσμικό της επίπεδο. Η 

λειτουργία αυτή απειλείται άμεσα από τις ανθρώπινες δραστηριότητες στην 

περιοχή. 

2.4.8. Οι συνεχείς επεκτάσεις των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως 

που εφάπτονται με τα πρανή του ρέματος. 

Εγκρίθηκαν πρ6σφατa επεκτάσεις σχεδίων σημαντικής επιφάνειας σε πολύ 

μικρή απόσταση από το ρέμα ( π.χ. Αδάμες - Φοίνιξ ). Οι ίδιο~ Δήμοι 

επιδιώκουν πολλές φορές με την επέκταση σχεδίου πόλεως, την ανέξοδη 

εξασφάλιση κοινόχρηστων χώρων για κοινωφελείς λειτουργίες του Δήμου. 

3. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Οι στόχοι της προσπάθειας για την σωτηρία του Κηφισού είναι: 

1) να προστατευθεί το ρέμα Κηφισού, οι κλάδοι των παραχειμάρρων που 

εκβάλλουν σ' αυτόν και η άμεση περιbχή της λεκάνης απορροής τους από την 

αλλοίωση της μορφολογίας τους και να διατηρηθούν τα φυσικά 

χαρακτηριστικά τους. Να τερματισ1ρύν οι καταπατήσεις δημοσίων εκτάσεων 

και να διαφυλαχθεί η γεωργική γη που κινδυνεύει να οικοπεδοποιηθεί. 

2) να δημιουργηθεί κατά μήκος του άξονα του ρέματος μία Ζ(,ονη 

κοινοχρήστου πρασίνου - αναψυχής υπερτοπικής σημασίας, ένα συνεχές 

γραμμικό πάρκο με έντονα στοιχεία αυτοφυο1)ς βλciστησης που θα συνδέει τις 

πυκνοδομημένες περιοχές του Κέντρου του Λεκανοπεδίου και των γί1ρω 

περιαστικών Δήμων, με τον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας και τον 
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προστατευόμενο ορεινό όγκο της Πεντέλης. 

3) να εξασφαλιστεί η ανάσχεση της εξάπλωσης της πόλης και των 

Βιομηχανικών πάρκων στην Ζώνη αυτή, ώστε μετά την εξυγίανσή της ν' 

αποτελέσει ένα πνεύμονα ζωής και ανανέωσης και μία νησίδα ασφαλείας για 

τα οικοσυστήματα της περιοχής με ιδιαίτερα σημαντική περιβαλλοντική αξία. 

4) η αναστροφή της περιβαλλοντικής υποβάθμισης των ρεμάτων και η λήψη 

όλων των αναγκαίων για το σκοπ6 αυτό προληπτικά)ν μέτρων και η 

αποκατάσταση του περιβάλλοντος με εκτέλεση εξυγιαντικάΝ έργων. 

4. ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ. 

Η πρόταση καθορισμού της Ζώνης προστασίας βασίζεται κατ' αρχήν στους 

στόχους που αναφέρθηκαν προηγουμένως και την προσπάθεια αντιμ~τώπισης 

των προβλημάτων της περιοχής. 

4.1. Η προστασία του περιβάλλοντος. 

Κύριο λόγο στη διαμόρφωση της πρότασης έχει ο καθορισμός και η 

διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος των φυσικών αποδεκτών σε 

συνδυασμό με ορθολογική χρήση της γης από τον άνθρωπο. Οι ανθρώπινες 

δραστηριότητες τις περισσότερες φορές συγκρούονται με την ανάγκη 

προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, ειδικά κοντά σε αστικές ή 

βιομηχανικές περιοχές, όπως στον.Κηφισό. Το ζητούμενο είναι η χρυσή τομή 

που θα συμβάλλει στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και θα το 

αξιοποιήσει κατάλληλα για την εξυπηρέτηση των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων. 

4.2. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς, βασικός ρυθμιστής της πρότασης. 

Ανασταλτικός παράγοντας σε κάθε προσπάθεια που καταβάλλεται σήμερα για 

82 



την προστασία του ρέματος, είναι το ιδιοκτησιακό θέμα. Τα διαγράμματα της 

κτηματογραφικής υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας, στα οποία έχει 

βασιστεί η ανάλυση, μόνο σαν ενδεικτικά μπορούν να θεωρηθούν ως προς το 

ιδιοκτησιακό γιατί υπάρχει πλήθος διεκδικήσεων και αμφισβητήσεων από 

ιδιώτες. 

Η εναλλακτική λύση καθορισμού ορίων μίας αμιγώς κοινόχρηστης Ζώνης, θα 

οδηγούσε σε πολύ σημαντική μείωση των ορίων της λόγω κόστους 

απαλλοτριώσεων, με αποτέλεσμα να ελαττωθεί καηi πολϊι η περιβαλλοντική -

οικολογική αξία της επιχειρούμενης ρύθμισης και η σημασία της για την 

πόλη. Η δημιουργία της επιθυμητής Ζώνης κοινοχρήστων λειτουργιών 

πιστεύεται ότι είναι δυνατόν να γίνει σε επόμενη φάση μετά την πλήρη 

κτηματογράφηση της καθορισμένης Ζώνης προστασίας. Μέχρι :ιότε και 

προκειμένου να διαφυλαχθεί αδόμητη η Ζώνη κατά μήκος της κοίτης, αντί 

των κοινοχρήστων λειτουργιών μπορεί ν' απαγορευτεί η δόμηση σε ορισμένη 

ακτίνα από τον άξονα των ρεμάτων. 

4.2.1. Κριτήρια που ελήφθησαν για τον καθορισμό ορίων 

προστασίας. 

Κατά τον καθορισμό των ορίων της Ζιονης προστασίας του Κηφισού και 

παραχειμάρρων ελήφθησαν υπόψη .από τους μελετητές τα εξής : 

1. τα όρια των εγκεκριμένων σχεδίων ή τα προτεινόμενα όρια για επέκταση 

αυτών και λοιπές λειτουργίες - χρήσεις γης των παραρεμάτιων Δήμων. 

2. τα όρια των βιομηχανικιον περιοχών του Προεδρικού Διατάγματος 84/84 

(Φ.Ε.Κ. 33Α/84) οι θεσμοθετημένες ή αποδεκτές από τον Οργανισμό Αθήνας 

βιομηχανικές περιοχές που προβλέπονται από τους κανονισμούς των Δήμων 

και Κοινοτήτων και οι προωθούμενες για θεσμοθέτηση βιομηχανικές Ζ<ονες 
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της περιοχής. 

3. τα όρια προστασίας ορεινών όγκων ( Πεντέλης - Πάρνηθας -Ποικίλου 

Όρους) που έχουν θεσμοθετηθεί ή προτείνονται από το τμήμα περιβάλλοντος 

του Οργανισμού Αθήνας. 

4. οι προσωρινοί κτηματικοί χάρτες 1 :5000 της Γενικής Διεύθυνσης Δασών ως 

προς τη μορφή και τις χρήσεις της γης. 

5. οι εγκαταστημένες βιομηχανίες και οι συγκεντρώσεις κτιρίων στην υπόψη 

περιοχή 

6. τα μορφολογικά - φυσικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντα τα ρέματα 

χώρου (απότομα πρανή, γεωφυσικό ανάγλυφο, δασική βλάστηση κ.λ.π.) 

7. διάφορα τεχνικά έργα που αποτελούν φυσικά όρια όπως οδικά έργα, 

στρατιωτικές εγκαταστάσεις, νεκροταφεία, αγωγοί αερίου κ.λ.π. 

8. τα όρια της αδόμητης Γεωργικής γης που περιβάλλει το ρέμα. 

9. η λεκάνη απορροής Κηφισού και παραρεμάτων. 

5.ΠΡΟΤΑΣΗ. 

Για το σταμάτημα της παραπέρα υποβάθμισης και τη σταδιακή εξυγίανση και 

αποκατάσταση του συστήματος ρεμάτων Κηφισού, αισθητικά και λειτουργικά 

στην φυσική τους μορφή προτείνοντας τα εξής : 

5.Al. Η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για τον καθορισμό Ζά)νης 

προστασίας όπου προσδιορίζονται χρήσεις και επιβάλλονται όροι και 

περιορισμοί δόμησης που θα περιορίζουν σημαντικά την δυνατότητα δόμησης 

των γηπέδων της παραρεμάτιας αυτής περιοχής. 

Θα εξασφαλιστούν ότι δε θα εγκατασταθούν άλλες ρυπογόνες και επιβλαβείς 

για το περιβάλλον του ρέματος χρήσεις και εγκαταστάσεις και θα στοχεύουν 

στη διατήρηση και ενίσχυση της γεωργικής χρήσης, θα απαγορεύεται δε 
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τελείως η δόμηση σε απόσταση 50 μέτρων από τις οριογραμμές ή τον άξονα 

του ρέματος. Έτσι διαφυλάσσεται μία ελεύθερη Ζώνη πλάτους 100 μέτρων 

κατά μήκος της κοίτης η οποία σε επόμενο στάδιο μετατρέπεται σε 

κοινόχρηστο πράσινο. 

5.Α2. Αυστηρή αστυνόμευση και έλεγχο της ρύπανσης με στερεά και υγρά 

απόβλητα - επιβολή κυρώσεων. 

Αυστηρή επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται από τις σχετικές 

διατάξεις του άρθρου 40 Ν. 1337/83 και τις λοιπές διατάξεις περί 

αυθαιρέτων κατασκευών. Παράλληλα ενεργοποίηση από τις αρμόδιες 

πολεοδομικές υπηρεσίες της κείμενης νομοθεσίας ( άρθρο 29 και 30 του Ν. 

1650/86 ) για την επιβολή ποινικών (φυλάκιση τριών μηνών έως δύο έτη ) 

και διοικητικών κυρά)σεων ( πρόστιμο έως 10 εκατομμϊJρια ) σε όσους 

προκαλούν ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή παραβαίνουν 

τις διατάξεις του πιο πάνω Νόμου ή των κατά εξουσιοδότηση εκδιδομένων 

διαταγμάτων ή Υπουργικών ή Νομαρχιακών αποφάσεων. 

Επί πλέον θα πρέπει εκτός από τα παραπάνω, να γίνει συστηματικός έλεγχος 

όλων των παραρεμάτιων Βιομηχανικών, Βιοτεχνιών, κ.λ.π. εγκαταστciσεων, 

για να διαπιστωθεί εάν διοχετεύόνται στο ρέμα του Κηφισού ή στους 

άλλους κλάδους που καταλήγουν σ' αυτόν, ανεπεξέργαστα ή πλημμελιbς 

επεξεργασμένα λύματα, ή απορρίπτονται στερεά απόβλητα επιβάλλοντας 

κατά περίπτωση τις ανάλογες κυρώσεις και μέτρα επί προθεσμία όπιος π.χ. 

σύνδεση με τυχόν διερχόμενο κοντινό λυμάτων αγωγό (εργοστάσια κοντά 

στην Εθνική Οδό ) ή την κατασκευή έργων χημικού και βιολογικού 

καθαρισμού, ώστε τα λύματα που χύνονται τελικά στο ρέμα να είναι καθαρά. 

Αυτό μπορεί να γίνει μ' ενεργοποίηση των άρθρων 15 και 16 του Ν. 

1650/86 και των αρμοδίων υπηρεσιών περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
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5.Α3. Ευαισθητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών για την αποτελεσματική 

προστασία και περιβαλλοντική αναβάθμιση της Ζώνης του Κηφισού. 

Ενεργοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων, για την προστασία, 

απορρύπανση και αναβάθμιση της περιοχής του ρέματος, όπως του 

Υπουργείου Γεωργίας για αναδάσωση των καμένων ή εκχερσωμένων 

δασικών εκτάσεων (πυρκαγιά του 1981 που κατέστρεψε το μεγαλύτερο τμήμα 

του δάσους στην περιοχή του ρέματος ), τον καθορισμό ζωνών πρασίνου στις 

πολεοδομικές μελέτες των Βιομηχανικών περιοχών κατά μήκος της Ζώνης 

προστασίας, τη θέσπιση κινήτρων από πλευράς Υπουργείου Γεωργίας για 

δενδροφύτευση των ιδιωτικών εκτάσεων, τη διενέργεια δενδροφυτεύσεων 

από τους Δήμους κ.λ.π. φορείς στους κοινόχρηστους χώρους των 

εγκεκριμένων σχεδίων παράλληλα με τα όρια της ζώνης προστασίας, τη 

θέσπιση πρασιών στις πολεοδομικές μελέτες των περιοχών που εντάχθηκαν 

πρόσφατα στο σχέδιο πόλης, στα όρια της Ζώνης. 

5.Α4. Την αναστολή εκδόσεως οικοδομικών αδειών και εργασιών στα όρια 

της προτεινόμενης περιοχής προστασίας και σε 50 μέτρα από τον άξονα των 

ρεμάτων Κηφισού, Πύρνας και Κρυονερίου στα όρια των Βιομηχανικών 

περιοχών Μεταμόρφωσης, Μενιδίου, Κηφισιάς και Κρυονερίου. 

Β' ΦΑΣΗ 

Στην επόμενη φάση αμέσως μετά τη δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος 

καθορισμού της Ζώνης προστασίας προτείνεται : 

5.Bl. Η σύνταξη ολοκληρωμένου κτηματολογίου της πιο πάνω Ζώνης και 

στη συνέχεια η οριοθέτηση κατά μήκος της κοίτης μίας ζώνης με χρήση 

κοινόχρηστου πρασίνου - αναψυχής. 

Αφού γίνει η σύνταξη των απαραίτητων πράξεων εφαρμογής και 

καταβληθούν οι εκδικασμένες αποζημιώσεις (ή τίτλοι μεταφοράς συντελεστή 
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δόμησης ), να γίνει ανάθεση μελέτης γενικής οργ(χνωσης της κοινόχρηστης 

αυτής Ζώνης και Μελετών εφαρμογής, όπως περιβαλλοντικής αναβάΟμισης -

αποκατάστασης του τοπίου κ.λ.π. , ώστε το ρέμα με την εκτέλεση τμηματικά 

των αναγκαίων έργων να επανέλθει σταδιακά στην φυσική του κατάσταση. 

5. 82. Ο χαρακτηρισμός του ρέματος σαν προστατευόμενος φυσικός 

σχηματισμός και προστατευόμενο τοπίο, προκειμένου να τύχει της 

προβλεπόμενης προστασίας από τη σχετική νομοθεσία περί περιβάλλοντος. 

Συγκεκριμένα προτείνεται μετc1 την σί,νταξη περιβαλλοντικής μελέτης 

(σίJμφωνα με την απόφαση με αριθμό 69269/5387/24-10-90 του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) η οποία είναι απαραίτητη για την τεκμηρίωση της σημασίας 

του προστατευόμενου αντικειμένου και την σκοπιμότητα των προτεινί>μ -νων 

μέτρων προστασίας βάσει του (.ιρθρου 21 του Ν. 1650/86 - Φ.Ε.Κ. 

160Α/16-10-86 να χαρακτηριστεί η καθοριζ6μενη Ζ(ί>νη προστασίας της 

περιοχής Κηφισοί1 (ή η ευρύτερη αν απαιτείται από την παραπ(.ινω 

περιβαλλοντική μελέτη ) σαν προστατευόμενος φυσικός σχηματισμ6ς 

(παρόχθια βλάστηση κ.λ.π.) σε εφαρμογή των δια.τcχξεων των ϊιρθρων 18 και 

21 του πιο πάνω Νόμου. 

Με τον προτεινόμενο χαρακτηρισμό η μελετοί,μενη περιοχή αντιμετωπίζεται 

στο σύνολό της ( όρια και χρήσεις ) και διέπεται από εκδιδόμενους κατά το 

(1ρθρο 21 παρ.2 κανονισμούς λειτουργίας και διαχείρισης, όπου 

εξειδικεύονται τα αναγκαία μέτρα προστασίας οργάνωσης και λειτουργίας 

και οι όροι και περιορισμοί άσκησης δραστηριοτήτων και εκτέλεσης έργων. 

5. Β 3. Θέσπιση γενικών προδιαγραφών εκτέλεσης έργων διαμόρφωσης από 

τοπική Αυτοδιοίκηση ή άλλους φορείς. 

Η όποια μελλοντική επέμβαση στην περιοχή θα πρέπει να αποφύγει το 

σύνηθες μοντέλο της διευθέτησης της κοίτης και να έχει στόχο την 
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αποκατάσταση της αρχικής φυσικής μορφής του ρέματος και τη δημιουργία 

γύρω από αυτό μίας μορφής φυσικού άλσους με σαφή διάκριση από το αστικό 

περιβάλλον. 

Οι διαμορφώσεις θα πρέπει να είναι μικρής κλίμακας και να σέβονται τα 

μορφολογικά χαρακτηριστικά του τοπίου ( π.χ. χωμάτινα σκαλοπάτια, 

γεφυράκια πέτρινα μικροί καταρράκτες κ.λ.π. ). Γενικά στις κατασκευές θα 

πρέπει να χρησιμοποιούνται κύρια το ξύλο και η πέτρα για λόγους 

προσαρμογής στο περιβάλλον και μόνον όπου είναι απόλυτα αναγκαίο το 

μπετόν, με αισθητικά επεξεργασμένη την ορατή του επιφάνεια. 

6. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. 

"Καθορισμός ζώνης προστασίας του ποταμοίJ Κηφισού και των 

παραχειμάρρων" 

Το σχέδιο του Π. Δ/τος έχει ήδη υπογραφεί από τους συναρμόδιους 

Υπουργούς Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ΓΕΩΡΓΙΑΣ, και Υφ/ργό llIOMHXANIAΣ -

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΜΠΟΡΙΟΥ και βρίσκεται στο 

Συμβούλιο της Επικρατείας για την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. 

Περιλαμβάνει δε τις πιο κάτω ρυθμίσεις : 

1. Διαβάθμιση των μέτρων προστασίας σε δύο περιοχές: 

Α. Την περιοχ1] Α. 

Τα όρια της περιοχής Α τίθενται σε απόσταση 50 μέτρων εκατέρωθεν του 

άξονα των ρεμάτων. Εξαιρούνται τα ρέματα Κρυονέρι 1 και Κρυονέρι 2 και 

για το τμήμα τους που είναι παράλληλο με τα όρια του εγκεκριμένου σχεδίου 

όπου τα όρια της Ζώνης Α τίθενται σε απόσταση 25 μέτρων εκατέρωθεν του 

άξονα και μέχρι τα όρια του εγκεκριμένου σχεδίου. 

Στην περιοχή αυτή απαγορεύεται η ανέγερση κάθε κτίσματος και η αλλοίωση 
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της φυσικής μορφής του εδάφους με τεχνικά έργα, εκτός από εκτάσεις που 

ανήκουν στο Δημόσιο όπου επιτρέπεται η δημιουργία εγκαταστάσεων και η 

διαμόρφωση χώρων για υπαίθρια διημέρευση εκδρομέων ή επισκεπτών και 

6λες οι κατασκευές που επιτρέπονται σε κοιν6χρηστους χιί)ρους της πόλης 

σύμφωνα με το άρθρο 19 Ν. 1577/85. 

Επιτρέπεται η γεωργική χρήση και επιβάλλεται η δημιουργία υψηλού και 

χαμηλού πρασίνου. 

Νομίμως υφισταμένες κατά τη δημοσίευση του παρόντος Π. Δ/τος στην 

περιοχή Α εγκαταστάσεις βιομηχανιών - βιοτεχνιών και λοιπών ειδικών 

κτιρίων επιτρέπεται ν' ανανεώσουν την άδεια λειτουργίας τους, αφού 

συνταχθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτά)σεων σύμφωνα με τη διαδικασία 

που προβλέπεται στα άρθρα 3 έως 10 της 69269/5387/1990 ( Β 678) 

κοινής υπουργικής απόφασης. 

Στις παραπάνω εγκαταστάσεις απαγορεύεται κάθε επέκταση. 

Επιτρέπονται μόνο επισκευές για λόγους χρήσεως και εκσυγχρονισμού τισν 

νόμιμα υπαρχόντων κτισμάτων χωρίς επέμβαση στον περιβάλλοντα χ(bρο. 

Β. Την περιοχή Β. 

1. Η περιοχή Β εκτείνεται μεταξύ των ορίων της περιοχής Α και των ορίων 

της Ζώνης Προστασίας Κηφισού και παραχειμάρρων. 

2. Επιτρέπονται οι χρήσεις ελεί!θερων χώρων - αστικο1) πρασίνου - και 

κατοικίας και ειδικότερα : 

αναψυκτήρια, χώροι συνάθροισης κοινού, αθλητικές εγκαταστάσεις, 

πολιτιστικά κέντρα και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις και 

δραστηριότητες υπαίθριες και ημι υπαίθριες, κατοικίες, αντλ ητικές 

εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές, θερμοκήπια, κ.λ.π. 

Επιπλέον των παραπάνω, σε εκτάσεις που ανήκουν στο δημόσιο επιτρέπονται 
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οι κατασκευές που προβλέπονται από το άρθρο 19 του ΓΟΚ/ 1985. 

3. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω περιοχών Β καθορίζονται 

ως εξής: 

α. ελάχιστο εμβαδόν γηπέδου 20.000 τ.μ. 

β. κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και 

οικοδομήσιμα τα γήπεδα εφόσον εξακολουθούν να έχουν τις αρτιότητες που 

ισχύουν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος. 

γ. ο συντελεστής δόμησης των γηπέδων ορίζεται ως εξής: 

- για το τμήμα του γηπέδου μέχρι 4.000 τ.μ. σ.δ. 0,04 με μέγιστη 

επιτρεπόμενη συνολική επιφάνεια κτιρίου 150 τ.μ. 

- για γήπεδα άρτια κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση σύμφωνα με τις 

προηγούμενες παραγράφους, κατά τη δημοσίευση του παρόντος Π. Δ/τος 

είναι δυνατή η δόμηση κατοικίας 70 τ.μ. τουλάχιστον. 

- για το τμήμα του γηπέδου από 4.000 τ.μ. και άνω ο συντελεστής δόμησης 

είναι ίσος με το γινόμενο του υπόλοιπου εμβαδού του γηπέδου επί 0,01 με 

μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική επιφάνεια κτιρίου μικρότερη των 300 τ.μ. 

(δηλαδή : Επιφάνεια κτιρίου= { (Εμβ. γηπ. - 4.000) * 0,01 + 150 }<=300 τ.μ.) 

δ. ο μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων ορίζεται σε δύο με μέγιστο 

επιτρεπόμενο ύψος επτά μέτρα μετρούμενο από το γί,ρω έδαφος (φυσικό ή 

διαμορφωμένο) τηρουμένων κqηχ τη διαμόρφωση του των λοιπιον 

περιορισμών του παρόντος διατάγματος. 

ε. πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου επιβάλλεται 

κεραμοσκεπής στέγη μέγιστου ύψους ενός μέτρου και είκοσι εκατοστά του 

μέτρου ( 1,20 μ. ). 

στ) για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται κατά 

χρήση οι διατάξεις του από 6-10-78 π. Δ/τος ( Δ538 ) κ' 24-5-85 Π.Δ. 
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(Δ 270) όπως ισχύουν. 

ζ) για την χορήγηση οικοδομικής άδειας γεωργικ(ί>ν εγκαταστ(ισεων 

απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Υπ. Γεωργίας. 

4. Οι νομίμως κατ(ι τη δημοσίευση του παρόντος Π. Δ/τος υφιστϊιμενες 

εγκαταστάσεις βιομηχανιών, και λοιπ(ον ειδικ(όν κτιρίων επιτρέπεται να 

επισκευ6ζονται και εκσυγχρονίζονται σίJμφωνα με τις διατ(.ιξεις του Π. 

Δ/τος 84/84 (Α33) καθώς και ν' ανανειί>σουν ή τροποποιήσουν την (ιδεια 

λειτουργίας τους αφοϊJ συνταχθεί μελέτη περιβαλλοντικcόν επιπτιi)σεων 

σί,μφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 3 έως και ιο της 

69269/5387/1990 κοινής υπουργικής απόφασης. 

Επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης υφισταμένων εγκαταστ(ισι::ων σε άλλες 

μικρότερης όχλησης, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από μελέτη 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με την προηγοίJμενη παράγραφο. 

Τυχόν επέκταση των παραπάνω κτιρίων για λόγους χρήσεων ή 

εκσυγχρονισμού τους δε μπορεί να υπερβαίνει το 10% του εμβαδοίJ και 

του όγκου των νόμιμα υφιστ(ιμενων κτισμάτων μέχρι τη δημοσίευση του Π · 

Δ/τος. 

Κατ' εξαίρεση της προηγούμενης παραγρ(ιφου επιτρέπεται η επέκταση 

κτιρίων και εγκαταστάσεων σε υφιστάμενες χρήσεις εκπαίδευσης κοινωνικής 

πρόνοιας, περίθαλψης, κοινωφελιον εξυπηρετήσεων σε ποσοστό που 

υπερβαίνει το 10%των υφιστάμενων κτισμάτων, μετά από απόφαση του 

Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 

Σε ολόκληρη την Ζώνη προστασίας κ ηφισού ισχύουν επί πλέον οι παρακάτω 

περιορισμοί κατά τη δόμηση ή την εκτέλεση έργων. 

1. Δεν επιτρέπονται οι περιφράξεις . Κατ' εξαίρεση επιτρέπονται όπου είναι 

αναγκαίες για την προστασία καλλιεργειών ή (ιλλων ειδικών χρήσεων μετ(ι 
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από γνώμη του αρμόδιου φορέα με ελαφριές κατασκευές (συρματόπλεγμα, 

ξύλο). 

2. Απαγορεύεται η αλλοίωση της φυσικής μορφής του εδάφους με εκσκαφές 

και επιχώσεις κάθε μορφής με εξαίρεση τις απολύτως απαραίτητες για τη 

θεμελίωση κτιρίων και εγκαταστάσεων και την κατασκευή των αναγκαίων 

τεχνικών έργων (στάθμευσης κ.λ.π. ). 

Κατ' εξαίρεση επιτρέπονται διαμορφώσεις από την τοπική Αυτοδιοίκηση ή 

άλλο Δημόσιο Οργανισμό στις περιοχές των ανενεργών λατομείων ή 

περιοχές με κλίσεις εδάφους μεγαλύτερες του30% για τη διάσωση και 

αποκατάσταση του τοπίου μετά από άδεια της οικείας Πολεοδομικής 

Υπηρεσίας. 

3. Σε περίπτωση γηπέδου που εμπίπτει σε περισσότερες της μιας περιοχής ή 

τέμνεται από το όριο προστασίας του Κηφισού η αρτιότητα υπολογίζεται σε 

ολόκληρο το γήπεδο, το κτίριο όμως κατασκευάζεται σ' εκείνο το τμήμα του 

γηπέδου που είναι δυνατή η ανέγερση σύμφωνα με τις λοιπές διατάξεις του 

Π. Δ/τος. 

4. Οι μελέτες κατασκευής των κτιρίων και διαμορφώσεων που επιτρέπονται 

στην Ζώνη προστασίας σύμφωνα με τοπ. Δ/γμα πρέπει να προβλέπουν τις 

δυνατότητες προσπέλασης, τροφοδοσίας και στάθμευσης με την κατασκευή 

των απαιτούμενων τεχνικών έργων ( οδοί και πεζόδρομοι ) σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις. 

5. Τοίχοι αντιστήριξης επιτρέπονται μόνο για την προστασία κτιρίων, 

εγκαταστάσεων ή τεχνικών έργων υποδομής ύψους μέχρι 1,50 μέτρα από το 

φυσικό έδαφος. 

7. Αναστολή οικοδομικών εργασιών και χορήγηση οικοδομικών αδειών. 

Με απόφαση Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της 
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Κυβέρνησης ανεστάλησαν οι οικοδομικές εργασίες και η χορήγηση 

οικοδομικών αδειών σε Ζώνη πλάτους 100 μέτρων εκατέρωθεν του άξονα 

των ρεμάτων της Ζώνης προστασίας του Κηφισού. 

-ΡΕΜΑ ΚΗΦΙΣΟΥ-
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1. ΡΕΜΑ Ι<ΗΨΙΣΟΥ. 

Τσ μrΞ;ρος nου απεικοvf.ζει η ι:f:~Ι.ιΠΟ()ραcρi,α εί,vαι στο ϊ1ψος της ΕΗνικr\c; ObιYU, 

προς το Υρυοvέρι. 

Ο Ι<ηcρισσός στο ι)ψος της ΕΗνικi1ς σcρϊζει από πρό:σι.γο σs σρκε.τC:ι: σημ:;·ί, χ 

παpά τις ε:πεμβάσεις ε.p(;οστασϊωv και άvovδpωv κατοίΙ('lιΗ'_, που 

προσπα-Θούγ να τογ ο:nοτ ::!1ειιίJσουv μετατρέποντcχ:ς τοΥ σε συ.n1:ι κοτε.στι 

}'= .Jiπ. 
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/. 1)1 ΜΑ φ 1ΛΟΟΕ11> 

d> 1 ΛΟΘε..Η .Σ.. 









3. PEl\fA ΠΟΔΟΝΙΦΤΗ 

(στο σπίτι του Λαού) 

Το p:Ξ:μο: του Ποδοvi.!f)τη στο υψος τ.συ Νοσοκομε.{ουJ κ6Ηε χρc.>νο με τιc· 

ποΛ;Ί.έ:ς βροχές cρέ.ρvει σε από0vωση τους κατοϊ.κους. Βέβαια το μcSvo που 

δε.Υ ε.υ~iϊJΥεται 0 ι' αυτ6 το ~1-ε6ον6ς εi.νσι το ί.6ιο το ρ-.:μα. Ωι επεμβό:σειι~· 

τωv αvΘρι~ιπωv :~χουν πίl.ι\pιιις εξαψαν{σει το ρέμα .. . Το μόνο που σF: κανει 

vα σκεψcεi.ς ϊιτι κό:τ ι υω)pχε εκε{ ε{.vαι .. τα έ:_ι=η:;χ:c που 6. ί.vυγτα1., .. Η 

Λε:wψόpος Βιασχί.~ει το ρέμα καταπατι.~ντο:ς το και πv-ί(')οντάς το, πιο κει η 

~!:Ξ:α σπ ιτιτ.;]v στην κοί.τη του σε τρομ.c((ει... Και μc.:τ6 οι κυ:το ι.Υοι 

παραπονιούvται 6τι βουΛι6~ουv ... Αυτ6 :~πρεπε γα το σκεψτοϊΝ όταν έκυvαγ 

τις παραvομ{.ες σε β6ρος της (fίϊ1σης. Το κρό:τος: τι.{ιρα προσπσΗεί. ι ι.::-: 

υπc)0ειους ο--5ι.ι.J0οϊ1ς να εξισσοροπr1σει τα πρό:~sματα. 
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ΧΑΑι:::.tΙ.ΔDιUΑ.5:. 
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5. PE1'fA ΧΕΛΗΔΟΝΟΥΣ 

Το ρΞ:μα της Χεf!η5ονούς αποτεΛεϊ παραπόταμο του Κηψισσο(J. Στο ύψος της 

Ε3vικ11ς που το (pυηο(;ρcυρ/μJαμε ομοiiο;:.;σϊιμε: πως σίρί..ζει. απ6 ζω1ί.Β~--νu 1 υ 

επεμβό:σεις από κατο(κους συναντάμε και μcι?tιστα nσ?trιcΞ:ς. ΚάΗε χρόνο τα 

6pια: μερ-ι.κυ">v ει.φ(Jvοvται. εις βι:J:ρος του ρέ:μο:τος, 5υστ:υχι;ις 1 ... 

Παρά τα αυaαϊρετα, τα 6υχcρορα κοτέ:τσια ακόμα και σε μη προοπε.f!άσιμ.υ 

μεpη (f!.6-;5ω ?;κρεμοι)) ακ6μα και στ:ηv κοίτη του ρεματος (μ61Ίιστυ 

συναντi1σαμε και έναν κατοικήσιμο σπ6 αν&ριίιπους στ6β.ί1ο ακριβι~ις στην 

κοιτη του ρέματος) το J_)έμα παραμεvει πρ6σι.vο. ΙνΊerΛι.στ:α ι:ρσί .. 'v'<~πιι. και σ:.:-~ 

μερtκές cριιιτο0ραcρίες οι επεμβ6οεις των ερ0οστασί.ων εi;γαι, και οι πιο 

σοβαρές που 6χι μϊΝσ κατσπατουv τοv π:::.:ριβ6ΛΛοντα χωρυ του μεμυ1/ ·\ 

α.71.?tιi και ρυnαί.νουν σοβαρά το nεριβό:JΙ?tον ... 
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.:Σ.τιnν a..ρl61t:pn. ι::bιυco~pcιcbia. 
n:ψarn~~ Τ' αuuαi.ρι:.~ 

'6T?7v t:oι"z:u... Του 
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rpε_MA. Χ~ΝΔοuο~..Σ_ 
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Ρέμα Κοκκιvαρά 

Καταπράσινο το ρέμα αποτεnεί βασική πη0ή οξυ0όvου 0ια την 
, 

πρwτευουσα 



ΡΕΜΑ ΕΚΑΛΗΣ 

Δυο β{1ματα αn6 την πrιατε{α Εκά.rιης το ρέμα. 

'Οαση πρα0-μο:τι..κrϊ, το πρ6σtγο τωγ <:ριπl~rγ τόσο έΥτογο που σε κ6vει γα 

Υομ{ζεις ότι Βεv ε{vαι npα0-ματικ6. 
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Ρέμα Κοκκιναρά 

Καταπράσινο το ρέμα αποτεΉεί βασtκ~ πη~~ οξυ~όvου ~ια την 
, 

πρwτευουσα 



ΡΕΜΑ ΕΚΑΛΗΣ 
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ΡΕΜΑ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ 

Πράσινα έντονο και νομt"ζεtς απάτητο από άν&ρωπο.Στη &έα του 

νομίζεις πως βρίσκεσαι σε τροπικό μέρος. Η ομορψt.ά του τοπ{ου 

κα-&άρια και 0αίlήνια το μόνο που σε β0άζεt. από τt.ς σκέψεt.ς σου 

ε{ vαt. {σwς ot φωνές τwν πουίltών που σου -&υμ{ζουv ότι το 

μέρος τους ανήκει και ότι πρέπει να αρκεστείς στη &έα του 

τοπ{ου 0tα ίl{0ο ακόμα και να τα αφήσεις στην ησυχία τους. 



(.} 
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ΡΙ~.1Λ ΗΟΛΙΤΕΙΑ1: 

:i:E αυιή ν ~ηv φw ιο0 ραeρία (rαί νονιαt καθα ρ6 ι ιη'}ιιι 0οi. 
ο Λiιμο~; έχf,ι κ6:νι:;ι προοrrfr8ειε l)ιε-;ιι c;;ι.ηοης ιου ρέ;μαι ι Λ.εv 

uπάρχsι ~)όβο~ 0 ια ηrtημμt'Jρ~·ς γαι ζημι~ς μια και ια οιιίιια ι:-:1.ναι 

' 
11 ιο μακ ιιια. 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΟ 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

Κατά τη διάρκεια της κάθε βροχόπτωσης προσάγεται ποσότητα νερού, ένα 

μέρος της οποίας επανεξατμίζεται, ένα άλλο διηθείται στο έδαφος και 

συγκρατείται σαν εδαφική υγρασία και ένα τρίτο μέρος, αυτό που απομένει, 

κινείται επιφανειακά κατά την κατεύθυνση της μέγιστης κλίσης της λεκάνης. 

Τα υδατικά ρεύματα, δηλαδή οι χείμαρροι με τους συμβάλλοντες κλάδους 

τους είναι οι φυσικοί σχηματισμοί του εδάφους, στις κοίτες των οποίων 

καταλήγουν τ' απορρέοντα επιφανειακά όμβρια ύδατα και διαμέσου αυτών 

παροχετεύονται στον φυσικό τους αποδοχέα, τη θάλασσα. 

Κάθε χείμαρρος περισυλλέγει τις ποσότητες των υδάτων που κινούνται 

επάνω σε μία ευρύτερη επιφάνεια του εδάφους, το γεωφυσικό ανάγλυφο της 

οποίας έχει διαμορφωθεί από τη γεωλογική της σύσταση και τις διαβρωτικές 

δράσεις που έχει υποστεί από τ' απορρέοντα νερά, κατά τρόπο (.όστε να 

τροφοδοτεί το συγκεκριμένο χείμαρρο καιν' αποτελεί τη λεκάνη απορροής 

αυτού. Με την πτώση και την κίνηση των υδάτων στο έδαφος αποσπώνται 

και παρασύρονται και ποσότητες στερεών τεμαχιδίων. 

Ανθρωπογενείς επεμβάσεις στη λεκάνη απορροής, τις όχθες, τα πρανή και τις 

κοίτες των υδατικών ρευμάτων ανατρέπουν τη λεπτή ισορροπία μεταξύ του 

ενεργειακού δυναμικού του χειμάρρου και του αδρανούς υποβάθρου αυτού. Η 

σοβαρότερη συνέπεια από την κατάργηση της ισορροπίας αυτής είναι η 

πλημμύρα. 
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Η καταστροφή τ<.ι.>ν bασ<i>ν στις λεκciνrς απορgοής κ<ιι η ανεξέλεγκτη και 

παρϊινομη επέκταση του <)ομημένοt~ χ<i)ρου είχε σαν αποτέλεσμα τη ουμπίεοη 

και α<'>ιαπερατ6τητα τισν εbαφ<i>ν. την επικ(ιλ1 ψή τους με λεία. αbι<'ιriσοχα 

και υbατοστεγή υλικι! ( τσιμέντα. αοφαλ τικ<ϊ οτεγανωτικι'ι. κ.λ.π. ). την 

ταρατοοποίηση μεγ(ιλων εκτ(ισεων, πρ(ι fματα τα οποία συνέri<ιλλ<ιν οτην 

ελαχιοτοποίηση της bιηθητικ6τητας του εb<'ι<rους με ουνέJπια την <ιυξηοη των 

απορρα)ντων ποσοτήτων ί1bατος, αλλ<'ι και στη μείωση της τσ<ιχίιτηηις του 

υπο()(ιθρου ροής με συνέπεια την ταχί1τερη αποuuοή των υbc'ιτων που 

κατακλι'ιζουν τις κοίτες σε μεγαλί1τεgο 6γκο και γρηγοg6τερο χρι)νο. 

Αποτέλεσμα αυτοι'' είναι ι)τι στις περισσι)τι'{)ες των πεσιπτ<i>οεων οι 

πλημμυρικές παροχές των χειμϊιρρων 6πως 11πολογίζονται σήμερα στην αιχμή 

της απορροής και με περίο<)ο επαναφορ(ις πεντηκοντα ·τί<ις i:: ι ν<ιι 

υπερbιπλ(ισιες της ικαν6τητας παροχέτευσης των κλεισηί>ν <)ιατομιί)ν που 

έχουν κατασκευαστεί μέσα στην π6λη. 

Εξ(ιλλου, η διευθέτηση οε αγωγοί1ς κλειστής hιατομής ολοεν<ι κ<ιι 

περισσότερων τμημ(ηων των χειμαρρικιί>ν ρευμϊιτων αποτέλεο : εί1κολη κ<ιι 

συμcrέρουσα λί1οη προκειμένου : 

_ ν' αποφευχθεί η ριΎπανση σημειακ(ι, σε τοπικ6 επίπεbο, που πσοκ<ιλοϊ1ν οι 

παu<'ινομες αποχετείωεις, μέσα στα ρέματα, λ1ψ<!των και (iιομηχανικ<ί)ν 

απο()λήτων, bιατηρ<όντας 6μως τις δυσμενείς επιπηi><πις στον η1σί τερο και 

θ<tλ<t<J<Jι() χιί>ρ(). 

_ να διασφαλιστεί ένα είbος παρακαταθήκης γης μέσα στον πυκνο<)ομημένο 

ιστό για τον σχεbιασμι) κοινωφελ<όν και συγκοινωνιακ<ί>ν έργων. 

Η επικϊιλυψη των χειμ(ιρρων αυτιόν έγινε χωρίς ν' αποκαταστιιθ : ί η 

επικοινωνία τους με την αντίστοιχη λεκ(ινη τροφοδοοίας τοι σι γκεκριμένιη1 

τμήματος, χωρίς bηλαδή ν' ολοκληρωθεί η απαραίτητη 11ποδομή 
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αποχετευτικών έργων, προκειμένου να παροχετευθούν στο κλειστό πλέον 

τμήμα του ρεύματος οι ποσότητες υδάτων που από την μορφή του ανάγλυφου 

απόρρεαν στον πρώην ανοικτό χείμαρρο και που προφανώς συνεχίζουν ν' 

απορρέουν προς την ίδια κατεύθυνση και μετά τη διευθέτηση. 

Το ισχύον νομικό καθεστώς για τα ρέματα της περιοχής της πρωτεύουσας 

αντιμετωπίζει τους χείμαρρους σαν εξαρτήματα ενός ευρύτερου 

αποχετευτικού δικαιώματος, αναθέτοντας τη διαχείριση και αστυνόμευση 

αυτών στην Ε.Υ.Δ.Α.Π., χωρίς όμως να υπάρχει πλαίσιο ενός εκτενέστερου 

υδραυλικού σχεδιασμού. 

Η μόνη δυνατότητα προστασίας των χειμάρρων παρέχεται από τον 

καθορισμό ενός πολεοδομικού εργαλείου, της οριογραμμής των ρευμάτων, η 

οποία υποκαθιστά, στους χάρτες, την όχθη του υδατικού ρεύματος. Η 

πραγματική όχθη, στις περισσότερες των περιπτώσεων, βρίσκεται 

αλλοιωμένη από τις παράνομες επεμβάσεις στην παραρεμάτια Ζώνη ή από 

την αναγκαστική εφαρμογή ενός σχεδίου πόλεως που προσπαθεί να 

νομιμοποιήσει αυθαιρεσίες των κατοίκων.Το Υ .ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. μελετά την 

τροποποίηση του νομικού αυτού πλαισίου. 

Η Διεύθυνση Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών προώθησε στα πλαίσια 

του Ν. 2052/92 ( Φ.Ε.Κ. 94 Α/92 ) την έκδοση Απόφασης Υπουργού με 

αριθμό 9173/1642/4-3-93 ( Φ.Ε.Κ. 281 Δ/93 ), με την οποία 

χαρακτηρίζονται σαν "ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος" 43 

ρέματα, χείμαρροι, ρυάκια κ.λ.π. του λεκανοπεδίου. Με τη ρύθμιση αυτή 0 

καθορισμός της οριογραμμής των παραπάνω χειμάρρων είναι πλέον στην 

αρμοδιότητα του γ πουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Σε εφαρμογή της απόφασης αυτής, η 

ίδια η Διεύθυνση καθόρισε τις οριογραμμές του χειμάρρου π ύρνα στην 

περιοχή του κοκκιναρά (στην Κηφισιά) και μελετά 6 ρέματα του Δήμου 
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Παλλήνης που συμβάλλουν στο Μεγάλο Ρέμα, ένα ρέμα στο Μενίδι και τον 

συμβάλλοντα του Κηφισού στο Κρυονέρι. 

Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αθήνας, η παραπάνω Διεύθυνση εκπόνησε 

τις μελέτες καθορισμού Ζωνών προστασίας του ρέματος Αγίου Γεωργίου _ 

Καδή Μεσογαίας καθώς και του ρέματος Ν. Παλατιών -Ωρωπού, για τις 

οποίες προωθείται η θεσμοθέτηση. Ο Οργανισμός Αθήνας έχει ολοκληρώσει 

μελέτη καθορισμού Ζωνών προστασίας του Ποταμού Κηφισού, η οποία 

είναι και αυτή στο στάδιο της θεσμοθέτησης. 

Παράλληλα μ' αυτά, η Διεύθυνση Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών 

εκπόνησε Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για τη σύνταξη σχεδίου π. Δ/τος, 

κατά τις επιταγές του Ν. 1650/86 "για την προστασία του Περιβάλλοντος" 

( Φ.Ε.Κ. 160 Α/86 ), προκειμένου να χαρακτηριστεί ο χείμαρρος Πεντέλης 

Χαλανδρίου σαν "προστατευόμενος φυσικός σχηματισμός" και το εφαπτόμενο 

ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο σαν "προστατευόμενο αστικό τοπίο". Σημειώνεται 

ότι ο παραπάνω Νόμος εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε εντός σχεδίου 

περιοχή. 

Το έργο αυτό είναι ένα πιλοτικό σχέδιο, το οποίο επιδιώκει τη διεύρυνση της 

νομικής αντιμετώπισης των υδατικιί>ν ρευμάτων της Αττικής και την 

τροποποίηση της γενικότερης περί χειμάρρων αντίληψης, αποδίδοντας 

περιβαλλοντική, οικολογική και πολιτιστική διάσταση στην ελεύθερη και 

φυσική ( κατά το δυνατό ) λειτουργία τους. 

Η προσπάθεια επικεντρώνεται σ' ένα νέο τρόπο αντιμετώπισης των 

ρευμάτων, ενός χώρου όπου το πράσινο είναι αυτοφυές και αυτοσυντήρητο, 

προέκταση της περιαστικής χλωρίδας. Ενός τοπίου, όπου το γεωφυσικό 

ανάγλυφο ευνοεί τη δημιουργία μικροκλιματικών συνθηκών που 

διευκολύνουν τη ανάσα της πόλεως, μ' επακόλουθα την ταπείνωση των 
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υψηλών θερμοκρασιών κατά τους θερμούς μήνες του έτους, την ανανέωση 

των αέριων μαζών και την αποσυμφόρηση της ατμόσφαιρας από τους ρύπους. 

Ταυτόχρονα, τα ρέματα αποτελούν καταφύγιο πανίδας με έμφαση στην 

ορνιθοπανίδα και συντείνουν σημαντικά στη δυνατότητα φιλοξενίας, ακόμη 

των αποδημητικών πουλιcbν. 

Η διατήρησή τους μέσα στον αστικό χώρο θα συμβάλλει στη διάσπαση του 

συμπαγούς της υπάρχουσας δόμησης και στην καταπολέμηση της 

μορφολογικής μονοτονίας της ρυμοτομίας. Επίσης στην καταπολέμηση των 

οχλήσεων και του αισθήματος ανασφάλειας των κατοίκων, αλλci και τη 

δημιουργία Ζωνών ηρεμίας και κυκλοφοριακής άνεσης πεζών - περιπατητών. 

Παράλληλα με τη δημιουργία Ζωνά)ν μνημειακής εμφάνισης φυσικού 

στοιχείου και την περιβαλλοντική αξιοποίηση του ευρύτερου χώρου θα 

επιτευχθεί ιστορική και σημειολογική αναφορά στην εποχή που ήκμασε και 

λατρεύτηκε το φυσικό στοιχείο στον αττικό χώρο και εφαρμόστηκε για πρώτη 

φορά η κατασκευή δημοσίων πάρκων για κοινωνικούς και παιδαγωγικούς 

σκοπούς. 

Στα ίχνη της μελέτης αυτής ξεκίνησε και η αντίστοιχη για το ρέμα του 

Ποδονίφτη, αφενός μεν στο τμήμα του που εφάπτεται της συνοικίας 

Προμπονά, σε συνεργασία με τους Δήμους Αθηναίων και Νέας Χαλκηδόνας 

και όπου 0 Δήμος Αθηναίων προτίθεται να ιδρύσει πάρκο περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης, αφετέρου δε στο τμήμα της Φιλοθέης, όπου ο χείμαρρος 

διατηρεί ένα τοπίο σπάνιας αισθητικής σημασίας για την Αθήνα. Θ' 

ακολουθήσουν και το ρέμα Αμαρουσίου καθώς και οι υπόλοιποι 

συμβάλλοντες στον Ποδονίφτη για να καλυφθεί όλο το υδρογραφικό του 

δίκτυο, σε όσα τμήματα παραμένουν ακόμη ανέπαφα από τη ρυμοτομική 

βουλιμία. 
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Προκειμένου να εδραιωθεί η νέα περιβαλλοντική άπαψη και από υδραυλικής 

σκοπιάς, το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. έχει αναθέσει στο Α' εργαστήριο Υδραυλικής 

και Υδραυλικών Έργων της Πολυτεχνικής σχολής του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης ερευνητικό έργο που θα μελετήσει το χειμαρρικό 

πρόβλημα του υδατικού ρεύματος Πεντέλης - Χαλανδρίου και θα προτείνει 

σειρά επεμβάσεων για την αντιπλημμυρική και προστατευτική διευθέτηση του 

χειμάρρου αυτού με περιβαλλοντικά κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά θα 

βασίζονται στην προσπάθεια αισθητικής αναβάθμισης του χώρου αφενός και 

στη διαχείριση των υδάτινων πόρων του ρεύματος αφετέρου, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η εδαφική υγρασία και κατά τους μήνες της ξηρασίας. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η δημιουργία και η τήρηση αυστηρότατων 

κανόνων προστασίας των υδατίνων πόρων από την οποιαδήποτε ρύπανση. 

Αναλυτικότερα, οι στόχοι της ομάδας μελέτης είναι οι εξής: 

- αριθμητική προσομοίωση της επιφανειακής απορροής, σαν συνάρτηση της 

δι ηθητικότητας και τραχύτητας του εδάφους της υδρολογικής λεκάνης για 

διάφορα σενάρια βροχοπτώσεων διάρκειας 15, 30, 60 120 λεπτών της ώρας 

με περίοδο επαναφοράς 25, 50 και 100 χρόνια. 

_υπολογισμός του βάθους του νερού στο ρέμα για τα διάφορα σενάρια που 

αναφέρθηκαν. Προσδιορισμός των περιπτώσεων που αναμένεται να υπάρξει 

υπερχείλιση από τις παρειές του ρέματος και πλημμύρα, λόγω αδυναμίας 

διόδευσης της πλημμύρας από τα άκρα του ρέματος στα οποία έχει γίνει 

παλαιότερα παρέμβαση, με τροποποίηση της φυσικής κοίτης σε κλειστό 

αγωγό. 

_ προτάσεις έργων με μορφή μικρών φραγμάτων - ταμιευτήρων εντός της 

κοίτης του ρέματος με πολλαπλή σκοπιμότητα: 

α. ανάσχεση της πλημμυρικής παροχής του ρέματος. 
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β. εξασφ(ιλιση νεροι'' για πότισμα της παραρεμ(ιτιας βλ(:ιστησης. 

γ. αισθητική bιαμόρφωση μικριi)ν λιμνcόν. 

b. τιχ)ψοbοσία υπόγειου υbιχ)ψόρου ορίζοντα. 

- εκτίμηση του κόστους των παραπ(ινω έργων σαν συνC:ιρτηση το11 f)αθμου 

προστασίας που θα επιλεγεί. 

- η εξασφ(ιλιση της λειτουργίας του ρέματος με τα φυσικC:ι πρανή το11, πλην 

ελ(ιχιστων τμημ(ιτων, όπου λόγω κινbι',νου όι(ιβρωσης και υφισταμένων 

κατασκευιί>V, θα προταθεί η αισθητική και αντιοιαf)ρωτική προστασία τους. 

Αθήνα 26 Νοεμβρίου 1993 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ε.Ε.Α.Π. 

ΕΛΕΝΗ ΓΟΥ ΛΙΟΥ 

Αρχιτέκτων - Μηχανικός 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΦΥΛΛΟ 632 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

Καθορισμός ζώνης προστασίας του ποταμού Κηφισού και των 

παραχειμάρρων του. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

' Εχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος της 17.7.1993 "Περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π." 

όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρ(bθηκαν και ειδικότερα τα 

άρθρα 9, 10 ( παρ.2 ), 11 και 17 αυτού. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 2 ( παρ. α, β και γ ), 3 ( παρ. 1 περ. α, β ), 3 

(περ. α, ζ ) και 4 ( παρ.3 ) του Ν. 1515/1985 "Ρυθμιστικό σχέδιο και 

πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας" 

όπως η παρ. 3 του άρθρου 4 αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 11 

του Ν. 2052/1992 "Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές 

ρυθμίσεις". 

3. Το διάγραμμα της παρ.1 του άρθρου 4 του Ν. 1515/1985 όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 11 του Ν. 2052/1992. 

4. Τις διατάξεις της παρ.1 εδ. ιδ του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση 

και Κυβερνητικά Όργανα". 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 όπως αυτό προστέθηκε με 

το άρθρο 27του Ν. 2081/1992. 
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6. Την 39962/1037/16.5.1990 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων "Άσκηση αρμοδιοτήτων από τον 

Οργανισμό Αθήνας" 

7. Τις 10/συν.35/10.7.1991, 4/συν.42/30.10.1991 και 2/συν.9/17.3.1994 

γνωμοδοτήσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας. 

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του Δ/τος δεν προκαλείται δαπάνη 

σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και των οικείων Ο.Τ.Α. 

9. Την 190/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση 

του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, 

αποφασίζουμε : 

ΑΡΘΡΟ 1 

1. Οι εκτός σχεδίου και ορίων οικισμών περιοχές των Δήμων Αχαρνών, 

Μεταμόρφωσης, Ν. Φιλαδέλφειας, Κηφισιάς, Ν. Ερυθραίας και των 

Κοινοτήτων Άνοιξης, Εκάλης και Κρυονερίου όπως ειδικότερα 

περιγράφονται παρακάτω, καθορίζονται ως Ζώνη προστασίας του κ ηφισού 

και των ρεμάτων που εκβάλλουν σ' αυτόν. 

Ειδικότερα η Ζώνη αυτή εκτείνεται από το Νεκροταφείο του Κόκκινου 

Μύλου στο Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας έως τις νότιες κλιτύες του όρους Πάρνηθα 

και τις Κοινότητες Άνοιξης και Κρυονερίου, όπως η Ζώνη φαίνεται 

περικλειόμενη με συνεχή μαύρη γραμμή και στοιχεία από Α 1 έως και Α 502 

στα σχετικά επτά πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1 :5 .000 που 

θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με 

την 65825/1994 πράξη του και που αντίτυπό τους σε φωτοσμίκρυνση 

δημοσιεύεται με το παρόν Δ/μα. 

2. Τα όρια της παραπάνω Ζώνης προσδιορίζονται στους πίνακες με τις 

συντεταγμένες ( χ, ψ ) των κορυφών Α 1 έως Α 502 της συνεχούς 
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πολυγωνικής γραμμής όπως αυτές αναφέρονται στο παράρτημα 1 που 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Π. Δ/τος. Όπου τα όρια όπως 

καθορίζονται παραπάνω, σχεδόν συμπίπτουν με τεχνικά έργα υποδομής ή 

όρια εγκεκριμένου σχεδίου οικισμών, ή εγκεκριμένης Ζώνης λαμβάνονται ως 

όρια για την εφαρμογή του παρόντος τα όρια ή τα περιγράμματα των 

τεχνικών έργων, τα όρια του εγκεκριμένου σχεδίου κ.λ.π. 

ΑΡΘΡΟ2 

Μέσα στην Ζώνη προστασίας του ποταμού Κηφισού και των παραχειμάρρων 

του, όπως περιγράφεται στο προηγούμενο άρθρο καθορίζονται κατά περιοχές 

Α και Β όπως φαίνονται στα ίδια διαγράμματα ειδικές χρήσεις γης, 

κατώτατο όριο κατάτμησης και όροι και περιορισμοί δόμησης, όπως στο 

επόμενα άρθρα. 

ΑΡΘΡΟ3 

Α. ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α'. 

1. Στις παραπάνω περιοχές περιλαμβάνονται οι εκτάσεις που βρίσκονται σε 

απόσταση 50 μέτρων εκατέρωθεν του άξονα της κοίτης του ποταμού Κηφισού 

και των ρεμάτων που σημειώνονται με μαύρη διακεκομμένη γραμμή, όπως 

αυτές φαίνονται με μαύρη διαγράμμιση στα διαγράμματα του άρθρου 1 του 

παρόντος Δ/τος. Όπου τα όρια της περιοχής Α' καθορίζονται με 

συντεταγμένες κορυφών πολυγωνικής γραμμής ή όρια εγκεκριμένου σχεδίου. 

2. Οι περιοχές αυτές καθορίζονται ως Ζώνη περιβαλλοντικής αγωγής, 

υπαίθριας αναψυχής και γεωργικής χρήσεις. 

3. Δεν επιτρέπεται η δόμηση και αλλοίωση της φυσικής μορφής του τοπίου με 

έργα κάθε είδους. 

4. Επιτρέπεται μόνο : 
α) Δημόσια Δημοτικά ή Κοινοτικά Έργα για την εξασφάλιση και προστασία 
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περιοχή Α εγκαταστάσεις βιομηχανιών - βιοτεχνιών και λοιπών ειδικά)ν 

κτιρίων επιτρέπεται ν' ανανεώσουν την άδεια λειτουργίας τους μόνο αφού 

συνταχθεί και εγκριθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στην οποία 

υποχρεωτικά πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και μέτρα αποκατάστασης του 

φυσικού περιβάλλοντος περί την κοίτη και βελτίωσης της αισθητικής του 

τοπίου και των εγκαταστάσεων και ν' υλοποιηθούν τα απαραίτητα έργα 

σύμφωνα μ' αυτήν. Ο συνολικός χρόνος λειτουργίας τους δε μπορεί πάντως 

να υπερβαίνει την δεκαετία από τη στιγμή δημοσίευσης του παρόντος π. 

Δ/τος. Σε αντίθετη περίπτωση δεν ανανεώνεται η υπάρχουσα άδεια και 

διακόπτεται η λειτουργία τους. 

Στις παραπάνω εγκαταστάσεις απαγορεύεται κάθε επέκταση. Επιτρέπονται 

μόνο επισκευές για λόγους χρήσεως, εκσυγχρονισμού και υγιεινής με τις 

προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου. 

Β. ΠΕΡΙΟΧΕΣ Β' 

1. Οι περιοχές Β' βρίσκονται μεταξύ των ορίων των περιοχών Α' και των 

ορίων της Ζώνης προστασίας του ποταμού Κηφισού και των παραχειμάρρων 

του, όπως φαίνεται με σκιαγράφηση στα επτά διαγράμματα του άρθρου 1. 

Η περιοχή αυτή καθορίζεται ως περιοχή γεωργικής κατοικίας και 

δραστηριοτήτων αναψυχής, πολιτισμού, περιβαλλοντικής αγωγής και 

αθλητισμού. 

2. Στις περιοχές αυτές επιτρέπονται: 

α) Όλες οι χρήσεις που επιτρέπονται στην περιοχή Α'. 

β) Αντλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές επίγειες ή υπόγειες, 

θερμοκήπια, γεωτρήσεις, ανόρυξη φρεάτων. 

γ) Γεωργικές αποθήκες και αγροτο - κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. 

δ) Κατοικία. 
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ε) Χρήσεις οργανωμένης υπαίθριας αναψυχής σε συνδυασμό με επιμόρφωση 

σε θέματα φυσικού περιβάλλοντος και τις απολύτως αναγκαίες για το σκοπό 

αυτό εγκαταστάσεις εξυπηρέτησής τους. 

στ) Εγκαταστάσεις αναψυχής όπως αναψυκτήρια, εστιατόρια κ.λ.π. 

εξαιρουμένων των κέντρων διασκέδασης. 

ζ) Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις με εξαίρεση τα γήπεδα ποδοσφαίρου, 

με μικρής κλίμακας κτιριακές εγκαταστάσεις. 

η) Εγκαταστάσεις και κτίρια πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 

θ) Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις ( Kambings ). 

ι) Δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας χωρίς αλλαγή του ανάγλυφου του 

εδάφους. 

3. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω περιοχών Β' 

καθορίζονται ως εξής : 

α) Ο συντελεστής δόμησης των γηπέδων ορίζεται ως εξής 

- Για το τμήμα του γηπέδου μέχρι 4.000 τ.μ. συντελεστής δόμησης 0,04. 

- Για το τμήμα του γηπέδου από 4.000 τ.μ. έως 8.000 τ.μ. συντελεστής 

δόμησης Ο,02. 

- Για το τμήμα του γηπέδου από 8.000 τ.μ. και άνω ο συντελεστής δόμησης 

είναι ίσος με το γινόμενο του υπόλοιπου εμβαδού του γηπέδου επί 0,01 με 

μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική επιφάνεια κτιρίου < 300 τ.μ. ( Επιφ. κτιρίου 

== { Εμβ. γηπ. - 8.000} * 0,01 - 240 < 300 τ.μ. ) 

- Προκειμένου για ανέγερση κατοικίας επιτρέπεται ελάχιστη επιφάνεια 

κτιρίου 70 τ.μ. 

β) Ο μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων ορίζεται σε δύο με μέγιστο 

επιτρεπόμενο ύψος επτά μέτρα μετρούμενο από τη μέση στά~μη του γύρω 

φυσικού εδάφους. 
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γ) Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου επιβάλλεται 

κεραμοσκεπής στέγη μέγιστου ύψους ένα μέτρο και είκοσι εκατοστά του 

μέτρου. 

δ) Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται κατά 

χρήση οι διατάξεις των από 6.10.1978 Π. Δ/τος και 24.5.1985 Π. Δ/τος, όπως 

ισχύουν μη επιτρεπομένων των σχετικών παρεκκλίσεων που προβλέπονται 

από τα πιο πάνω π . Δ/τα με εξαίρεση τα νομίμως υφιστάμενα ειδικά κτίρια 

κοινωφελών εξυπηρετήσεων κατά τη δημοσίευση του παρόντος Π. Δ/τος. 

ε) Για τη χορήγηση οικοδομικής άδειας γεωργικών εγκαταστάσεων 

απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Γεωργίας. 

4. α) Οι νομίμως κατά το Π.Δ/μα υφισταμένες εγκαταστάσεις βιομηχανιών, 

βιοτεχνιών και λοιπών ειδικών κτιρίων επιτρέπεται να επισκευάζονται, να 

εκσυγχρονίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Τυχόν επέκταση των 

παραπάνω κτιρίων για λόγους εκσυγχρονισμού τους δε μπορεί να υπερβαίνει 

το 10% του εμβαδού και του όγκου των νόμιμα υφισταμένων κτισμάτων 

μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος Π . Δ/τος. 

β) Επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης υφισταμένων εγκαταστάσεων σε άλλες 

μικρότερης όχλησης εφόσον αυτό αποδεικνύεται από μελέτη περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. 

γ) Κατ' εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η επέκταση ή 

προσθήκη κτιρίων εγκαταστάσεων σε υφιστάμενες χρήσεις εκπαίδευσης 

κοινωνικής πρόνοιας, περίθαλψης, κοινωφελών εξυπηρετήσεων και εν γένει 

Οργανισμών ή Ιδρυμάτων με κοινωφελή χαρακτήρα σε ποσοστό που 

υπερβαίνει το 10% των υφισταμένων κτισμάτων, μετά από απόφαση του 

Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ύστερα από 

γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής Οργανισμού Αθήνας. 
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ΑΡΘΡΟ4 

Σε ολόκληρη την Ζώνη προστασίας του Κηφισού ισχύουν επί πλέον τα 
παρακάτω: 

1. α) Το κατώτατο όριο αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 20.000 τ.μ. 
β) Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα 

εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις: 

Να υφίστανται στις 7.7.1983 και να έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά 
τις αντίστοιχες ημερομηνίες, όπως ορίζονται με τις διατάξεις της παρ.2 του 

άρθρου 1 του από 24.5.1985 Π. Δ/τος. 
2. Σε περίπτωση γηπέδου που εμπίπτει σε περισσότερες από μία περιοχές ή 
τέμνεται από το όριο προστασίας Κηφισού, η αρτιότητα υπολογίζεται εφ' 
ολοκλήρου του γηπέδου. Το κτίριο κατασκευάζεται σε εκείνο το τμήμα του 
γηπέδου που είναι δυνατή η ανέγερση του, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις της περιοχής όπου βρίσκεται. 
3. Απαγορεύεται η προσωρινή αποθήκευση σε ανοικτούς χώρους παντός 
είδους φυσικών ή τεχνικών υλικών, μηχανημάτων κ.λ.π., καθώς και η 

παρατεταμένη στάθμευση τροχοφόρων. 

4. Δεν επιτρέπονται οι περιφράξεις στην περιοχή Α'. 
Στην περιοχή Β' επιτρέπονται οι περιφράξεις για την προστασία 

καλλιεργειών ή άλλων ειδικών χρήσεων για λόγους ασφάλειας. 

Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να είναι ελαφριάς κατασκευής (π.χ. 

συρματόπλεγμα, ξύλο ). 

5 · Απαγορεύεται η καθ' οποιονδήποτε τρόπο ρύπανση των υδάτων και του 

περιβάλλοντος απόρριψη στερεών ή υγρών αποβλήτων κ.λ.π. 

6. Οι μελέτες κατασκευής των κτιρίων εγκαταστάσεων και διαμορφώσεων 

Που επιτρέπονται στην Ζώνη προστασίας πρέπει να προβλέπουν τις 
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δυνατότητες προσπέλασης τροφοδοσίας και προσωρινής στάθμευσης με την 
πλήρη περιγραφή των απαι τοί,μενων τεχνικών έργων. σί1μφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις. 

7. Γιιι Κ(!.θε απαιτούμενη αλλοίωση του φυσικού περιβctλλοντος εφαρμόζονται 
οι διατ(1ξεις του (ιρθρου 40 του Ν. 1337/1983. 

8. Τοίχοι αντιστήριξης επιτρέπονται μόνο για την προστασία κτιρίων 
εγκαταστάσεων ή τεχνικc.όν έργων υποδομής μέχρι ύψους 1,50 μ. απ6 το 

φυσικό έδαφος. 

9. Για την εκτέλεση οποιουδήποτε τεχνικού έργου μέσα στα όρια της Ζc.όνης 

Προστασίας απαιτείται γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικοί1 

και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, η οποία γνωμοδοτεί λαμβάνοντας υπ6ψη εκτός 

των άλλων την καλ ίπερη προσαρμογή των κατασκευιί>ν στο φυσικ6 έδαφος 

και το περιβάλλον του ρέματος και τη διατήρηση του οικοσυστήματος της 

περιοχής. 

1 Ο. Με την επιψίJλαξη των οριζομένων στο εδ(:ιφιο 7 της παραγράφου Α του 

(:ιρθρου 3 για την εκτέλεση τεχνικών έργων υποδομής και την ανανέωση ή 

τροποποίηση της άδειας λειτουργίας βιομηχανικών, βιοτεχνι<i.>ν κ.λ.π. 

ει()ικιον κτιρίων απαιτείται η προηγούμενη έγκριση μελετιόν 

περιβαλλοντικό)ν επιπηi)(Jεων σι'Jμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται 

στα c'tρθρα 3 έως και 10 της 69269/5387/1990/8678 κοινής Υπουργικής 

Απόφασης στα οποία θα περιλαμβάνονται ειδικά μέτρα για την προστασία 

του φυσικαί' περιβάλλοντος των ρεμάτων, της Ζώνης προστασίας και την 

ανάπλαση και αναβάθμιση του φυσικοί' τοπίου, καθώς και μέριμνα για την 

αισθητική αποκατάσταση των εγκαταστίtσεών τους. 

ΑΡΘΡΟ5 

1. Οι ρυθμίσεις του παρόντος π. Δ/τος δεν εφαρμόζονται εφόσον πρόκειται 
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για εκτάσεις δασικοί1 χαρακτήρα και είναι αντίθετες με την ισχύουσα δασική 
νομοθεσία. 

2. Οι διατc.ιξεις του παρόντος εφαρμόζονται και σε περιοχές που f)ρίσκονται 
εντός των ορίων που καθορίστηκαν με το Π.Δ/μα 84/1984/Α και σε ΒΙΠΑ, 

ΒΙΟΠΑ που προβλέπονται από Γ.Π.Σ. και εμπίπτουν στη Ζιi>νη προστασίας 
του ποταμού Κηφισού και παραχειμάρρων. 

3. Στην περιοχή Α' δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε δόμηση και αλλοίωση της 
φυσικής μορφής του τοπίου με έργα κϊιθε είδους μέχρις ότου δημοσιευτεί στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η οριοθεσία του ποταμοί' Κηφισού ως και των 
παραχειμ(.ιρρων και ρευμάτων αυτοί,. Η απαγόρευση αίρεται αυτομάτως κάθε 

φορ(.ι που δημοσιείJεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τμηματική 

οριυθεσία και για το αντίστοιχο τμήμα της περιοχής Α'. 

ΑΡΘΡΟ6 

Οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί ,μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος 

Δ/τος ή (.ιδειες για τις οποίες έχει υποβληθεί ο πλήρης φC.ικελος στην αρμόδια 

Πολεοδομική Υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος και 

μόνο για την Ζώνη Β • εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται με τις 

Προϊσχίιουσες διατ(ιξεις β(.ισει των υποβληθέντων στοιχείων. 

ΑΡΘΡΟ7 

Η ισχί,ς του παρόντος Δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα 

της Κυ(iερνήσεως. Στον Υπουργ6 Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων 

Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Δ/τος. 

Αθήνα 16 Ιουνίου 1994 

Ο ΠΡ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ο ΥΠ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 
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ΑΡΘΡΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 

* ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΤΟ ΒΗΜΑ" ( 23 Ιουλίου 1989) 

ΘΕΜΑ " Η Πολιτεία το ονομάζει τυχαίο γεγονός " 

του Νίκου Χασαπόπουλου. 

Να λοιπόν, που το νέφος της Αθήνας ξεπέρασε τα γήινα όρια και είναι ορατό 
Πλέον από το Διάστημα! Κάθε πρωί στις 11 ένας δορυφόρος περνάει πάνω 
από την Αθήνα, μένει επί 8 ακριβώς δευτερόλεπτα πάνω από την πόλη, την 
φωτογραφίζει και μεταδίδει τις εικόνες στη γη. Πώς φαίνεται η Αθήνα από 
το Διάστημα, και μάλιστα σε έγχρωμη φωτογραφία? Μία γκριζοπορτοκαλί 
κουκίδα. Αυτή η κουκίδα δεν είναι τίποτε άλλο από την φωτοχημική ρύπανση 
που ταλαιπωρεί χρόνια τώρα την Αθήνα και τους κατοίκους της. 
Εξετάζοντας λίγο πιο προσεκτικά αυτή την κουκίδα, διαπιστώνει κανείς ότι 
είναι πι , , , δ, 

ο εντονη κατά μήκος του Κηφισου, σε μια αποσταση εκα 

χιλιομέτρων, όπου βρίσκονται συγκεντρωμένες περισσότερες από 45 

βιομηχανίες, και μάλιστα βαριές. 
Ο Κηφισός είναι ορατός στο Διάστημα μόνον και μόνον από τις βιομηχανίες 
που λειτουργούν κατά μήκος του. 
Το πα , ξ , , κ β, ρα ενο σε όλη αυτήν την υπόθεση ειναι οτι η υ ερνηση και 

συγκεκριμένα το υπουργείο Χωροταξίας και το ΠΕΡΠΑ, γνωρίζουν τις 
δραστηριότητες του δορυφόρου και δεν ανακοίνωσαν όμως έως σήμερα το 
παραμικρό, ισχυριζόμενοι ότι όλα αυτά που καταγράφει ο δορυφόρος είναι 
τυχ , , , , 

αια, οφείλονται κυρίως στους ανέμους που πνεουν και οτι εν παση 

Περιπτώσει η περιοχή του Κηφισού δεν είναι περιβαλλοντικά τόσο 
επιβαρημένη όσο άλλες περιοχές της Αθήνας π.χ. η Κυψέλη, το Κερατσίνι, τα 
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Χαυτεία.Το ΠΕΡΠΑ μπορεί να τα λέει όλα αυτά, αλλά οι μετρήσεις που 
κάνει λένε άλλα. 

Στην περιοχή του Κηφισού τα αιωρούμενα σωματίδια είναι 198 mgr/m, ενώ 
σε άλλες περιοχές της Αθήνας και συγκεκριμένα στην οδό Αριστοτέλους είναι 
μόλις 160. 

Βεβαίως οι επιστήμονες του ΠΕΡΠΑ διατείνονται ότι η μόλυνση αυτή 
προέρχεται μόνο από μικροσωματίδια, τα οποία είναι σχεδόν αβλαβή 

μπροστά στους άλλους ρύπους που περιέχει το φωτοχημικό νέφος της 
πρωτεύουσας. 

Γεγονός πάντως είναι ότι κατά μήκος του Κηφισού, δηλαδή από το Παλαιό 
Φάληρο έως τη Ν. Φιλαδέλφεια, λειτουργούν σήμερα νομίμως 45 

βιομηχανίες, οι οποίες κατασκευάζουν από σοκολάτες μέχρι αλουμίνιο. 
Όλες αυτές οι βιομηχανίες πάντοτε κατά το ΠΕΡΠΑ, ελέγχονται ως προς τη 
λειτουργία των καυστήρων τους και οι ρύποι που εκπέμπουν είναι μέσα στ' 
ανεκτά για βιομηχανίες όρια. 

Το ΠΕΡΠΑ βεβαίως ομολογεί ότι ο έλεγχος όλων των βιομηχανιών του 
λεκανοπεδίου γίνεται από 20 μόνο άτομα, και οι επιστήμονές του δεν είναι 
σε θέση να δώσουν συγκεκριμένα στοιχεία για τους ρύπους που εκπέμπουν οι 

βιομηχανίες στον κ ηφισό, και κυρίως αν καμιά φορά έχουν επιβάλλει 
Πρόστιμα και πόσο στα εργοστάσια αυτά. 
Οι περισσότερες βιομηχανίες που βρίσκονται στον Κηφισό είναι βαφεία, 
φινιριστήρια όπως των αδελφών Λιβέρη, το φινιριστήριο Κολοκυνθούς, η 

βιομηχανία "Ράξτα", η "Βόμβυξ Α.Ε.", "Κοντεκάκη", "Μολοκότου", 
''Προφίν", "Αδελφών Χερουβείμ" κ.α., τα οποία ρυπαίνουν το περιβάλλον. 
Υπάρχουν όμως και πιο βαριές βιομηχανίες, όπως οι "Οξειδώσεις 
Αλουμινίου Σ. Καλούδη", ή του "Αλουμινίου Αθηνών" ή ακόμα των λιπαρών 
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οξέων της "Ελληνικής Βιομηχανίας Γλυκερίνης", που επιβαρύνουν το 
περιβάλλον με τη λειτουργία τους. 

Στις βαριές βιομηχανίες του Κηφισού θα πρέπει να προστεθούν οι πέντε 
βιομηχανίες τούβλων, δύο βιομηχανίες ζωοτροφών, μία βιομηχανία 
Αλουμινίου, η "Ηλεκτρομεντάλ Α.Ε.Β.Ε.", μία βιομηχανία σπορέλαιων, ένα 
ελαιουργείο ( "Μινέρβα" ), η "Κλωστοβιομηχανία Ελλάδος" και μία 
βιομηχανία μπύρας ( "Άμστελ" ), η οποία δε λειτουργεί με πετρέλαιο αλλά με 
Ψωτ , 

αεριο του Δήμου Αθηναίων. 

Υπάρχει βεβαίως και η βιομηχανία αλουμινίου "Ανοξάλ" καθώς και η 
σοκολατοβιομηχανία "ΙΟΝ" και η "ΒΙΑΜΥ Λ" ( η οποία παρασκευάζει 
παιδικές τροφές ) που θεωρούνται επίσης βαριές βιομηχανίες. 
Σαράντα , , , ' 'λ πεντε συνολικά βιομηχανίες σκορπισμενες σε μια αποσταση μο ις 

lO Χιλιομέτρων και το γεγονός αυτό δεν ανησυχεί καθόλου το ΠΕΡΠΑ. 
Θεωρεί το , , , , 
, υς ρυπους που εκπέμπουν φυσιολογικους και εν παση περιπτωσει 

οχι Χειρότερους από τους υπόλοιπους ρύπους που περιέχει το φονικό νέφος 
και το σπουδαιότερο, οι επιστήμονες του ΠΕΡ ΠΑ δεν είναι διατεθειμένοι να 
επέμβ0 , , , 

υν. Και να επέμβουν δηλαδή τι θα μπορουσαν να κανουν περα της 
ε~ιβολής κάποιων προστίμων? Τόσα πρόστιμα έχουν επιβληθεί, και όμως το 
νεφος παραμένει. 

Ούτε καν σκέψη από τ' αρμόδια υπουργεία Χωροταξίας και Βιομηχανίας δεν 
υπάρχει για μεταφορά των βιομηχανιών σε άλλα μέρη, ώστε ν' αναπνεύσουν 
επι Τέλους λίγο καθαρό αέρα οι γύρω περιοχές. 
Αυτό , , ες Που γίνεται στον Κηφισό είναι όντως εγκληματικο και οι παντ 
αδιαφορούν, αφού κατά το ΠΕΡΠΑ η ρύπανση που διακρίνεται ακόμα και 
από το Δ , , ,,, 

ιαστημα είναι "τυχαίο γεγονος . · 
Για ν' , , " , ε ονός" ακριβολογούμε το ΠΕΡΠΑ δεν ονομαζει μονο τυχαιο γ γ 
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αλλά και "φαινόμενο του Κάνιον" την γκριζοπορτοκαλί αυτή κουκίδα που 
καταγράφεται από το δορυφόρο εκεί όπου βρίσκεται το ποτάμι. Και για να 
δικαιολογήσει την άποψή του αναφέρει ότι την ίδια εικόνα παρουσιάζει, 
ανάλογα με το που φυσάει ο άνεμος και η Εθνική Οδός έως την Κόρινθο. 
Οι βιομηχανίες που βρίσκονται στο ποτάμι, κατά την άποψη του ΠΕΡΠΑ, δεν 
χαρακτηρίζονται για την παραγωγή σωματιδίων αλλά μόνο για καπνό. Ας 
μην ξεχνάμε βεβαίως ότι η λεωφόρος Κηφισού ίσως είναι και ο πιο 
βεβαρημένος δρόμος της Αθήνας, αφού είναι η μοναδική οδός που 
χρησιμοποιούν τα βαριά αυτοκίνητα και οι νταλίκες από τον Πειραιά προς 
την Αθήνα. 
Τέλος γ , δ ' ' δ ξ • ια να ενισχύσουν τους ισχυρισμούς τους οτι ο ορυφορος ε ει ε 
απλώς ένα "τυχαίο γεγονός" οι επιστήμονες του ΠΕΡΠΑ είπαν προς "Το 
Βήμα" , , , , . οτι ει ναι πρόθυμοι να ενισχύσουν οικονομικα την επιστημονικη 
ερευνα που διεξάγεται από το δορυφόρο και ότι για όλα φταίνε οι ... άνεμοι. 
Οι άνεμοι στο λεκανοπέδιο συγκεντρώνονται στη "γούβα" του Κηφισού και 
μεταφ' ' ' λ Αθ' ερουν και τους υπόλοιπους ρύπους του νέφους απο ο η την ηνα. 
Εξάλλου, λένε λόγω ανέμων και οι Θρακομακεδόνες εμφανίζονται με νέφος. 
Δε σημαίνει, όμως ότι και στην περιοχή αυτή υπάρχουν εργοστάσια. 
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* ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ" 
ΕΥ ΔΑΠ ΚΑΛΕΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΚΡΕΜΙΣΤΟΥΝ Τ' 

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΡΕΜΑΤΑ. 

Της Χαράς Τζαναβάρα. 

"Θα πνιγούμε αν δεν επέμβει ο εισαγγελέας". Τη δραματική αυτή 

προειδοποίηση έκανε χθες ο γενικός διευθυντής της ΕΥ ΔΑΠ Γιώργος 

Ιωαννίδης, αποκαλύπτοντας ότι 278 σημεία στο Λεκανοπέδιο, σε 

κατοικημένες και αδόμητες περιοχές, κινδυνεύουν σε περίπτωση νεροποντής. 

Πάνω από το 15% των ρεμάτων έχουν καταπατηθεί και απειλούν να 
καταστρέψουν περιουσίες και ανθρώπινες ζωές. 

Τη θλιβερή πρωτιά από άποψη επικινδυνότητας κατέχουν οι δήμοι της 

παραλιακής ζώνης του Σαρωνικού, όπυ εντοπίστηκαν 51 "μαύρες τρύπες". 

Ακολουθούν τα Μεσόγεια με 50 σημεία, το Λεκανοπέδιο της Αττικής με 46, 

τα Νότια Μεσόγεια με 39, η ευρύτερη ζώνη ειραιά - Σαλαμίνας με 38, το 

Θριάσιο Πεδίο με 37, ενώ ο Μαραθώνας έχει μόνο 17. 

ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΡΕΜΑ 

Η μεγαλύτερη άμεση απειλή πάντως διαγράφεται για τις περιοχές της 

Ανατολικής Αττικής, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του περασμένου 

καλοκαιριοι'J. "Από τα 11 ρέματα της περιοχής Μαραθιbνα - Μάκρης τα 1 Ο 

είναι "τυφλά" κάτω από την παραλιακή Λεωφόρο", υπογράμμισε ο κ. 

Ιωαννίδης. Πρόσθεσε ότι οι καταπατήσεις , τ' αυθαίρετα και η άναρχη 

δόμηση, δεν επιτρέπουν να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα. "Μόνο το ρέμα της 

Ραφήνας είναι ανοικτό", σημείωσε. 

Υπενθι'Jμισε πάντως ότι η απελευθέρωση των καταπατημένων πεμάτων δεν 

ανήκει στις αρμοδιότητες της ΕΥ ΔΑΠ. Τόνισε ωστόσο ότι για να γίνουν τα 
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έργα πρέπει να γκρεμιστούν κάποια αυθαίρετα κτίσματα." Αλλιώς θα πρέπει 
να μοιράζουμε σωσίβια", είπε χαρακτηριστικά. 

"Στο Λ υκόρεμα της Βούλας, μέσα στην κοίτη, υπάρχουν πολυκατοικίες", 
επισήμανε ο πρόεδρος της ΕΥ ΔΑΠ Γιώργος Ανδρεάδης και αποκάλυψε ότι σε 

Κοίτη ρέματος έχει δημιουργηθεί ακόμα και η Σταδίου! ... Παλιά ρέματα ήταν 

επίσης η περιοχή Κολιάτσου, καθώς και η ζώνη ανάμεσα στη Λεωφόρο 

Αλεξάνδρας και Μάρνης. Το συνολικό μήκος των ρεμάτων της Αττικής είναι 
4.154 χιλιόμετρα, από τα οποία ενδιαφέρον παρουσιάζουν περίπου τα 2.900 

χιλιόμετρα, ενώ τα υπόλοιπα αποτελούν απολήξεις σε ορεινούς όγκους. Από 

αυτά τα 450 έχουν καταπατηθεί, ενώ μόλις σε 187 έχουν γίνει τα απαραίτητα 
τεχνικά έργα. 

Οι πιο ασφαλείς περιοχές βρίσκονται στην περιοχή της πρωτεύουσας, όπου σε 
μήκος ρεμάτων 685 χιλιομέτρων έχουν καταπατηθεί 45,5 και έχουν γίνει 

έργα σε 78,5. Στον αντίποδα βρίσκονται τα Μεσόγεια και ο Μαραθώνας, 

όπου δεν υπάρχει ούτε δείγμα αντιπλημμυρικού έργου. 
Δεν είναι σε καλύτερη μοίρα τα νότια Μεσόγεια, όπου σε συνολικό μήκος 

ρεμάτων 506 χιλιομέτρων έχουν καταπατηθεί τα 99,5 και έχουν γίνει 

διευθετήσεις μόνο σε 6! Στον ίδιο παρονομαστή και το Θριάσιο Πεδίο, όπου 
σε μήκος ρεμάτων 889 χιλιομέτρων έχουν καταπατηθεί τα 88,1 και έχουν 

γίνει έργα μόνο σε 3 χιλιόμετρα. 

Η λεκάνη του Ανατολικού και Βόρειου Σαρωνικού θεωρείται αρκετά 

ασφαλής, αφού το συνολικό μήκος των ρεμάτων ανέρχεται σε 243 χιλιόμετρα. 

Έργα έχουν γίνει σε 67,5 χιλιόμετρα, ενώ οι καταπατήσεις είναι 28,9. Στην 
ευρίπερη περιοχή Πειραιά - Σαλαμίνας, με μήκος ρεμάτων 279 χιλιομέτρων, 

έχουν καταπατηθεί 31,6 και έχουν γίνει έργα σε 17 μόνο. 

133 



~ 

Τα αποκαλυπτικά αυτά στοιχεία ηρθαν στο φως από το πρόγραμμα 
καταγραφής που ξεκίνησε η ΕΥ ΔΑΠ και το οποία αναμένεται να 
ολοκληρωθεί σε έναν χρόνο. 

Πρόκειται για ένα σύστημα που στηρίζεται στις τελευταίες εξελίξεις της 
πληροφορικής, με στόχο τη δημιουργία Μητρώου Ρεμάτων. Θα δίνεται η 
δυνατότητα να υπάρχει ανά πάσα στιγμή η πλήρης εικόνα των ρεμάτων και 
σε συνδυασμό με μετεωρολογικά στοιχεία να προβλέπει τις περιπτώσεις 

μεγάλης πλημμύρας. Το κόστος αυτού του προγράμματος ανέρχεται σε 350 

εκ. ,ποσόν μηδαμινό μπροστά στα οφέλη που προκύπτουν από την 

αντιπλημμυρική προστασία του Λεκανοπεδίου. 

Ολόκληρη η Αττική χωρίστηκε σε επτά μεγάλα υδρολογικά διαμερίσματα, στα 
οποία διακρίνονται 160 λεκάνες απορροής. Απ' αυτές θεωρούνται σημαντικές 

οι 71. Υπολογίστηκαν οι πλημμυρικές περιοχές της δεκαετίας , της 

εικοσαετίας και της πεντηκονταετίας και με βάση αυτά τα δεδομένα 

εντοπίστηκαν 2 78 κομβικά σημεία που βρίσκονται διασπαρμένα σε περιοχές 

δομημένες και μη. 
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*ΑΠΟΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑ ΝΕΑ 
ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΠΝΙΓΕΤΑΙ Η ΑΘΗΝΑ! 

Τετρακόσια πενήντα χιλιόμετρα ρεμάτων της Αττικής έχουν γίνει οικόπεδα! 
Κάι μόνο αυτό το στοιχείο που δόθηκε χθες επίσημα από τη Διοίκηση της 
ΕΥ ΔΑΠ είναι αρκετό για να εξηγηθεί γιατί πνίγεται κάθε χρόνο η περιοχή 
της πρωτεύουσας ... 

Στην Ανατολική Αττική 
Ο κίνδυνος είναι ακόμη μεγαλύτερος για την περιοχή της Ανατολικής 
Αττικής, ειδικά μετά τις πυρκαγιές που σημειώθηκαν, αφού από τα 792 

Χιλιόμετρα ρεμάτων της τα 140 έχουν ήδη οικοπεδοποιηθεί και δεν υπάρχουν 
Πλέον. Έτσι υπάρχουν ρέματα που ξεκινούν από το βουνό, κατεβάζουν νερό 
και κάποια στιγμή μετατρέπονται σε γειτονιές χωρίς αντιπλημμυρικά έργα. 

Άρα, πώς να αποφευχθούν οι πλημμύρες, αναρωτήθηκε ο γενικός διευθυντής 
της ΕΥ ΔΑΠ κ.Ιωαννίδης. Στην περιοχή της Ραφήνας, είπε, από τα 11 ρέματα 

τα 1 Ο δεν υπάρχουν πλέον και στη θέση τους συναντά κανείς δρόμους, σπίτια, 
Κ.λπ. 

Λόγω των πυρκαγιών φέτος τα νερά που θα πρέπει να διοχετευθούν προς τη 
θάλασσα, μέσω των ανύπαρκτων ρεμάτων, θα είναι τριπλάσια από πέρυσι. 
Αφού όμως δεν υπάρχουν ούτε τα ρέματα ούτε αντιπλημμυρικά έργα, τί θα 
γίνουν τα νερά? Θα πνίξουν τον κόσμο, κατέληξε ο κ. Ιωαννίδης. Βέβαια, 
είπε ότι έγιναν και γίνονται κάποια έργα στην περιοχή, αλλά αυτά μόλις και 
επαρκούν για να συλλέγουν τα επιπλέον νερά που θα προκύψουν εξαιτίας της 

απώλειας των δασών. 

ΕΓΚΛΩΒΙΖΟΥΝ ΤΑ ΝJΞΡΑ 
Ανάλογη και η κ.μτάpτqQη pτις π~ριοχές Βούλας, Γλυφάδας, Βουλιαγμένης , 
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κ.λπ. όπου από τα 243 χιλιόμετρα ρεμάτων τα 29 είναι οικοδοποιημένα. Τα 
Πράγματα στην περιοχή δυσκολεύουν περισσότερο από την ύπαρξη των 
Λεωφόρων Βουλιαγμένης και παραλιακής Ποσειδώνος, οι οποίες 
κατασκευάστηκαν χωρίς αντιπλημμυρικά έργα και αποτελούν ουσιαστικά 
αναχώματα εγκλωβίζοντας τα νερά που πλημμυρίζουν οι γύρω περιοχές. 
Μάλιστα, ο κ.Ιωαννίδης είπε ότι κακώς υπάρχει η εντύπωση πως οι 
πλημμύρες προξενούνται από το ότι δεν καθαρί°ζονται τα φρεάτια. 'Οσο και 
να καθαριστούν, τόνισε, εφόσον δεν υπάρχουν τα ρέματα και τα 
αντιπλημμυρικά έργα δεν υπάρχει σωτηρία. Τα φρεάτια μόλις τα 

Καθαρίσουμε, ξαναβουλώνουν από τα σκουπίδια, τα μπάζα, κ.λπ. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΗΓΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. 

- Λεξικό εννοιών Κωτσοβί τη. 

- Αρχεία Εφημερίδων: "ΤΟ ΒΗΜΑ" ,"ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ", "ΤΑ ΝΕΑ". 
- Αρχεία Εφημερίδας της κυβερνήσεως. 

- Σημειώσεις προσωπικές του κ. Βασιλούλη και της κ. Κωνσταντινίδη από 
την υπηρεσία του Υ .ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 

- Η Μελέτη του Οργανισμού Αθήνας, σχετική με τα ρέματα. 
- Οι Χάρτες της Γ. Υπηρεσίας Στρατού. 
- Πόρισμα της Επιτροπής σχετικής με την προστασία ρεμάτων Αττικής. 
- Χάρτης παλαιός της Ν. Ιωνίας από το Δημαρχείο της Ν. Ιωνίας. 

Ευχαριστώ θερμά την Επιτροπή προστασίας ρεμάτων που μου έδωσαν 
στοιχεία που είχαν συλλέξει με πολύ κόπο και προσωπικό μόχθο. 

Επίσης ευχαριστώ πολύ την υπεύθυνη καθηγήτρια κ. Πόπη Θεοδωρίδη -

Βαρελίδου, η οποία ήταν συνεργάσιμη και συζητήσιμη. 
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