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1. ΤΛΛΟΓΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΡΕΜΑΣΙΑ ΠΕΝΣΕΛΗΧΑΛΑΝΔΡΙΟΤ, Παπάγου 7, 15234 Χαλάνδρι
τθλ. 693 261 5627
e-mail: sosrematia@gmail.com
2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ Δ.ΠΕΝΣΕΛΗ - «Η Πεντζλθ μασ»,
Αγ. Παραςκευισ 22, 15239 Ν.Πεντζλθ
τθλ. 693 704 8499
e-mail: epentelimas@gmail.com
3. ΒΡΙΛΗΟ- φυςιολατρικι κίνθςθ, Πάρνθκοσ 73 και Μακεδονίασ, εντόσ του
πάρκου πλατείασ «Αντϊνθ Σρίτςθ», 15235 Βριλιςςια
τθλ. 697 776 6675
e-mail: info@vrilisos.gr
4. «ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΝΕΟΤ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ» το
«Νζο Μαροφςι», Μαροφςι
τθλ. 694 418 8300
e-mail: syllogosneouamarousiou@gmail.com
5. φλλογοσ κατοίκων Πολυδρόςου για τθν ποιότθτα ηωισ και τον πολιτιςμό
Ακακιϊν 57 & Θάςου 7, 15125 Μαροφςι
τθλ. 697 441 2667
e- mail: polydrososyllogos@gmail.com
6. «φλλογοσ Πολιτών υπζρ των ρεμάτων, «Ροι», Ακθνάσ 57, 10552 Ακινα
τθλ. 697 224 6035
e- mail: info@remata.gr
--------------------------------------------------------------------------------------------------21 Δεκεμβρίου, 2020
ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Προσ:
1. Τπουργό Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ

κ. Κ. Χατηθδάκθ
e-mail: secmin@ypen.gr
2. Τφυπουργό Προςταςίασ Περιβάλλοντοσ
κ. Ν. Σαγαρά
e-mail: secdepmin.pe@ypen.gr
3. Τφυπουργό Χωροταξίασ και Αςτικοφ Περιβάλλοντοσ
κ. Δ. Οικονόμου
e-mail: secdepmin@ypen.gr

ΑΙΣΗΜΑ ΤΛΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΗ ΑΠΟΤΡΗ ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΑ
ΔΗΜΟΤ ΠΕΝΣΕΛΗ
Αξιότιμοι, κφριε Τπουργζ, κφριοι Τφυπουργοί,
Οι ζξι ςφλλογοι που υπογράφουμε τθν παροφςα επιςτολι με τα πολυάρικμα μζλθ
που αρικμοφμε, απευκυνόμαςτε ςε εςάσ, λόγω αρμοδιότθτασ, ςχετικά με ρφκμιςθ θ
οποία κεςμοκετικθκε προ ολίγων θμερϊν, με το άρκρο 142 του Ν.4759/9.12.2020.
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Η ρφκμιςθ αυτι υπερψθφίςτθκε από τθν κυβερνθτικι πλειοψθφία μετά από ςχετικι
τροπολογία που κατακζςατε ςτθ Βουλι. υγκεκριμζνα, αναφερόμαςτε ςτθν «παράταςη
λειτουργίασ Σταιμοφ Μεταφόρτωςησ Απορριμμάτων (ΣΜΑ)» ςτον Δθμο Πεντέλησ ςε
περιοχθ πληςίον του Νεκροταφείου Μελιςςίων η οποία απεικονίζεται ςτα παραρτθματα
ςε χάρτη τησ ΓΥΣ ςε κλίμακα 1/5000».
Η ςυγκεκριμζνθ ζκταςθ, όπωσ προςδιορίηεται ανωτζρω, εντάςςεται κατά το μεγαλφτερο
τμιμα τθσ ςτα διοικθτικά όρια του Διμου Κθφιςιάσ.
Αιτοφμαςτε τθν άμεςθ απόςυρςθ τθσ ανωτζρω διάταξθσ για τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
1. Η ςυγκεκριμζνθ ζκταςθ ουδζποτε λειτοφργθςε ωσ ΜΑ, ςυνεπώσ δεν τίκεται κζμα
«παράταςθσ» λειτουργίασ ΜΑ. τθν ςυγκεκριμζνθ ζκταςθ ο Διμοσ Πεντζλθσ
απζκετε κλαδιά και φυτικι φλθ και, ενίοτε, μεγάλα αντικείμενα προσ ανακφκλωςθ.
Μετά από ζντονεσ διαμαρτυρίεσ πολιτϊν και ςυλλόγων λόγω ςυςςϊρευςθσ μεγάλθσ
ποςότθτασ εφφλεκτθσ φλθσ, θ διοίκθςθ του Διμου προζβθ ςε πλιρθ κακαριςμό τθσ εν
λόγω ζκταςθσ. Σα ανωτζρω πιςτοποιοφνται από τισ ςυνθμμζνεσ ςτθν παροφςα
φωτογραφίεσ ςτο τζλοσ τθσ επιςτολισ.
2. Η εν λόγω ζκταςθ προςτατεφεται από τθν ιςχφουςα περιβαλλοντικι νομοκεςία με τισ
ακόλουκεσ διατάξεισ, οι οποίεσ αναφζρονται ςτον ςυνθμμζνο χάρτθ:
2.1.

Με το Προεδρικό Διάταγμα Προςταςίασ του Πεντελικοφ Όρουσ (ΦΕΚ

755/Δ/1988). Η εν λόγω ζκταςθ περιζχεται ςτθν Αϋ ηϊνθ προςταςίασ.
2.2.

Είναι χαρακτθριςμζνθ ωσ δαςικι ζκταςθ και ζχει κθρυχκεί αναδαςωτζα

(ΦΕΚ 588/Δ/2007).
2.3.

Με το Προεδρικό Διάταγμα Προςταςίασ τθσ Ρεματιάσ Πεντζλθσ-Χαλανδρίου

(ΦΕΚ 659/Δ/1995). Περιλαμβάνεται ςτθν Αϋ ηϊνθ του κλάδου Βακυρζματοσ
Μελιςςίων, ςτθν οποία απαγορεφεται οποιαδιποτε χριςθ.
2.4.

Επιπλζον, αποτελεί επιχωματωμζνθ (μπαηωμζνθ) ζκταςθ που ζχει καλφψει

τθν κοίτθ δφο τουλάχιςτον ςυμβαλλόμενων μικρϊν ρεμάτων όπωσ αποτυπϊνεται
ςτον ςυνθμμζνο ςτον νόμο χάρτθ.
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3. Πλζον των ανωτζρω, αποτελεί παγκόςμια πρωτοτυπία θ λειτουργία ΜΑ ςτον
εξωτερικό περίβολο κοιμθτθρίου, με ό,τι αυτό ςθμαίνει για τον κάκε δθμότθ.
4. Για όλουσ τουσ ανωτζρω λόγουσ το Δθμοτικό υμβοφλιο Πεντζλθσ είχε απορρίψει τθν
εν λόγω ζκταςθ ςφμφωνα με μελζτθ διαχείριςθσ απορριμμάτων, το ζτοσ 2015.
Κφριε Τπουργζ, κφριοι Τφυπουργοί,
Μόλισ ςτισ 17 Δεκεμβρίου 2020, θ χϊρα μασ καταδικάςτθκε από το Δικαςτιριο τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν μθ τιρθςθ τθσ Ενωςιακισ νομοκεςίασ για τθν προςταςία
των προςτατευόμενων περιοχϊν. Είναι πλζον καιρόσ να αντιμετωπίςει θ πολιτεία με
ςοβαρότθτα τισ υποχρεϊςεισ τθσ που απορρζουν από το άρκρο 24 του υντάγματοσ
και από τθν ιςχφουςα περιβαλλοντικι νομοκεςία και ςυγκεκριμζνα να ςεβαςτεί τισ
προαναφερόμενεσ διατάξεισ που θ ίδια θ ελλθνικι πολιτεία ζχει κεςμοκετιςει.
Οι υπογράφοντεσ ςυλλογικοί φορείσ εκτιμοφμε ότι θ εν λόγω διάταξθ πρζπει να
αποςυρκεί άμεςα ωσ μθ νόμιμθ κακότι:


Παραβιάηει και ακυρϊνει τθν προβλεπόμενθ από το Ν. 4014/2011, όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει, διαδικαςία αδειοδότθςθσ δραςτθριοτιτων ιςχυροφ
περιβαλλοντικοφ αποτυπϊματοσ, όπωσ ο ΜΑ.



Ακυρϊνει κεςπιςμζνουσ περιβαλλοντικοφσ περιοριςμοφσ, που θ ίδια θ πολιτεία
ζχει ορίςει και ζχει τθριςει επί μακρόν.
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Παραβιάηει τθν ιςχφουςα προςταςία των δαςϊν που πθγάηει τόςο από το άρκρο
24 και 117 παρ.3 του υντάγματοσ, όςο και από τθν νομοκεςία περί προςταςίασ
των δαςϊν Ν. 998/1979, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.

Περαιτζρω θ χριςθ τθσ εν λόγω ζκταςθσ ωσ ΜΑ ενζχει ςοβαροφσ κινδφνουσ ρφπανςθσ
και υποβάκμιςθσ. υγκεκριμζνα ςε περίπτωςθ ανκρϊπινου ςφάλματοσ ι δυςλειτουργίασ,
άμεςα μπορεί να μεταφερκεί θ ρφπανςθ (όπωσ πχ από τα ςτραγγίςματα) μζςω του
«φυςικοφ αποδζκτθ» (του ρζματοσ) ςε όλο το μικοσ του, που διαςχίηει τουσ κατάντθ
τζςςερεισ Διμουσ Πεντζλθσ, Αμαρουςίου, Βριλθςςίων, και Χαλανδρίου, πριν ςυγκλίνει με
το Ρζμα Φιλοκζθσ και καταλιξει ςτον Ποδονίφτθ.
Για όλουσ τουσ ανωτζρω λόγουσ οι ςυλλογικότθτεσ που υπογράφουμε τθν παροφςα,
ηθτοφμε από τθν πολιτικι θγεςία του ΤΠ.ΕΝ να προχωριςει ςτθν τροποποίθςθ τθσ
νομοκετικισ ρφκμιςθσ άμεςα, εξαιρϊντασ τθν ςυγκεκριμζνθ περιοχι.
Είμαςτε ςτθ διάκεςι ςασ για οποιαδιποτε περαιτζρω πλθροφόρθςθ, επικοινωνία και
ςυνεργαςία.
Με εκτίμθςθ,
Οι Πρόεδροι
1. ΤΛΛΟΓΟΤ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΡΕΜΑΣΙΑ ΠΕΝΣΕΛΗΧΑΛΑΝΔΡΙΟΤ
ΜΑΡΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΑΓΔΗ
τθλ. 693 261 5627
e-mail: marinasmaragdi53@gmail.com
2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ Δ.ΠΕΝΣΕΛΗ - «Η Πεντζλθ μασ»
ΚΩΝ/ΝΟ ΚΟΟΒΙΣΑ
τθλ. 693 704 8499
e-mail: kkosobits@gmail.com
3. ΒΡΙΛΗΟ - φυςιολατρικι κίνθςθ
ΔΙΑΜΑΝΣΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ
τθλ. 697 776 6675
e-mail: diampap@otenet.gr
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4. «ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΝΕΟΤ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ» το «Νζο
Μαροφςι»
ΔΗΜΗΣΡΗ ΣΑΜΕΛΟ
τθλ. 694 418 8300
e-mail: stamelosdimitris@gmail.com
5. υλλόγου κατοίκων Πολυδρόςου για τθν ποιότθτα ηωισ και τον πολιτιςμό
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΠΑΝΣΟ
τθλ. 697 441 2667
e-mail: pnpantos@gmail.com
6. «υλλόγου Πολιτϊν υπζρ των ρεμάτων, «Ροι»,
ΧΡΙΣΙΝΑ ΦΙΛΙΠΠΑ
τθλ. 697 224 6035
e-mail: cfilippa@yahoo.gr

Επικοινωνία : 210 68 32 776/693 261.5627
υν. 4 φωτό
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