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Πεντέλη 22/02/2021 

Προς: Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γ. 
Πατούλη 
 

  

Κοιν:   Αντιπεριφερειάρχη Βόρειου Τομέα 
κα Λ. Κεφαλογιάννη 

  

    

 

Θέμα: ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  Δ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

 

Αξιότιμε κ.  Περιφερειάρχα 

Οι 6 σύλλογοι που συνυπογράφουμε αυτή την επιστολή θέλουμε να σας ενημερώσουμε για 

ένα σημαντικό, κατά την άποψή μας, θέμα που έχει προκύψει στην περιοχή μας. Πρόκειται 

για την χωροθέτηση με νόμο (άρθρο 142 Ν.4759/2020) Σταθμού Μεταφόρτωσης 

Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) σε περιοχή δίπλα στο Νεκροταφείο Μελισσίων του Δήμου 

Πεντέλης. 

 

 

 

Ο συγκεκριμένος χώρος δεν λειτούργησε ποτέ μέχρι σήμερα ως Σ.Μ.Α., αλλά ως χώρος 

προσωρινής απόθεσης φυτοκλαδεμάτων και ογκωδών αντικειμένων. Με την 

προαναφερθείσα διάταξη εγκρίνεται επί λέξει «η παράταση» για 3 έτη της λειτουργίας 

«Σ.Μ.Α.», κατ’ ουσία όμως πρόκειται για δημιουργία νέου Σ.Μ.Α. σε ένα χώρο που δεν 

διαθέτει στοιχειώδεις υποδομές (π.χ. νερό,  δίκτυο λυμάτων, πυρόσβεση κλπ).  Δεν έχει 
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δε ενταχθεί ποτέ σε κάποιο τοπικό σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου 

Πεντέλης.  

Ακόμα και έτσι, θα ήταν απλά άλλη μία πρόχειρη και ατυχής ρύθμιση,  αν η περιοχή δεν : 

- προστατευόταν ως δασική έκταση με το ΠΔ Προστασίας του Πεντελικού Όρους (ΦΕΚ 

755/Δ/1988) 

- ήταν κηρυγμένη  αναδασωτέα με  ΠΔ (ΦΕΚ 588/Δ/2007) 

- προστατευόταν ως εμπίπτουσα στην ζώνη Α΄ απόλυτης προστασίας της Ρεματιάς 

Πεντέλης-Χαλανδρίου και συγκεκριμένα του Βαθυρέματος  Μελισσίων με  ΠΔ (ΦΕΚ 

659/Δ/1995) 

Μέχρι στιγμής δεν έχουμε συγκεκριμένη ενημέρωση για τον προγραμματισμό του Δήμου.  

Είναι όμως σε εμάς καθαρό ότι αν ο Δήμος επιλέξει να δημιουργήσει ένα ΣΜΑ σύμφωνο με 

τις σύγχρονες προδιαγραφές στην συγκεκριμένη έκταση, οι απαραίτητες επενδύσεις δεν 

πρόκειται να αποσβεστούν σε 3 χρόνια λειτουργίας.  Δυστυχώς και η συνέχιση λειτουργίας 

του συγκεκριμένου χώρου με τις σημερινές πρωτόγονες συνθήκες για μεταφόρτωση 

σύμμεικτων απορριμμάτων, αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την προστατευόμενη περιοχή 

αλλά και για την διάχυση της ρύπανσης μέσω της ρεματιάς Πεντέλης-Χαλανδρίου στους 

κατάντι Δήμους Αμαρουσίου, Βριλησσίων και Χαλανδρίου.  

Για να μην υπάρξει δε παρανόηση ως προς την θέση μας, διευκρινίζουμε ότι: 

- Θεωρούμε το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων ένα κρίσιμο και δύσκολο 

πρόβλημα, το οποίο όμως πρέπει να επιλυθεί από τον κάθε Δήμο, που είναι 

υποχρεωμένος να καταρτίσει ένα ρεαλιστικό σχεδιασμό με οικονομοτεχνική και 

περιβαλλοντική προσέγγιση καθώς και έμφαση στην ανακύκλωση και στην 

ελαχιστοποίηση των σύμμεικτων απορριμμάτων.  

- Δεν είμαστε αρνητικοί στην δημιουργία ΣΜΑ  όταν η αναγκαιότητα προκύπτει από 

έναν τέτοιο σχεδιασμό.  Επίσης θα είμασταν ανεκτικοί σε μια λελογισμένη παράταση 

λειτουργίας υφιστάμενων χώρων με έλασσον περιβαλλοντικό αποτύπωμα, προς 

διευκόλυνση εφαρμογής του τοπικού σχεδιασμού.  

 

Δεν πρόκειται όμως για μια τέτοια περίπτωση. Κατά την άποψή μας η εκ των άνω 

νομοθέτηση αυτής της επιλογής αποτελεί σοβαρή απειλή για το Πεντελικό  και τη ρεματιά 

και μια ευθεία βολή ενάντια στο θεσμικό πλέγμα προστατευτικών ρυθμίσεων που μέχρι 

σήμερα και επί δεκαετίες ήταν σεβαστές από αυτοδιοικητικούς και κρατικούς φορείς αλλά 

και ενάντια στην καθιερωμένη διαδικασία αδειοδότησης δημόσιων έργων και 

παραγωγικών δραστηριοτήτων. 
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Οι Σύλλογοι που υπογράφουμε, συνεργαζόμαστε ώστε να αποτραπεί αυτό το νέο 

περιβαλλοντικό έγκλημα.   

Επειδή η προστασία και η ανάδειξη του Πεντελικού ως πνεύμονα πρασίνου για το 

Λεκανοπέδιο αποτελεί ένα μείζον θέμα για την Περιφέρεια, επειδή γίνονται επιχωματώσεις 

χωρίς μελέτες σε παρερεμάτια περιοχή, επειδή η προστασία της ρεματιάς υπάγεται στην 

ευθύνη της Περιφέρειας,  ζητούμε μία συνάντηση μαζί σας,  αφ’ ενός για να σας εκθέσουμε 

λεπτομερώς τις απόψεις  μας  και αφ’ ετέρου για να ενημερωθούμε για τις ενέργειες στις 

οοποίες προτίθεστε να προβείτε για την προστασία του Πεντελεικού και της Ρεματιάς.  

Ευχαριστούμε  εκ των προτέρων για την άμεση ανταπόκρισή σας. 

Με εκτίμηση,  

 

Οι Πρόεδροι των Συλλόγων:  

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Δ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ - «Η Πεντέλη μας», ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΣΟΒΙΤΣΑΣ, τηλ. 693 

704 8499,e-mail: kkosobits@gmail.com 

2. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΡΕΜΑΤΙΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ΜΑΡΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ 

ΣΜΑΡΑΓΔΗ,  τηλ. 693 261 5627,e-mail: marinasmaragdi53@gmail.com 

3. ΒΡΙΛΗΣΣΟΣ - φυσιολατρική κίνης,η ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,τηλ.  697 776 6675, e-mail: 

diampap@otenet.gr 

4. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» το «Νέο Μαρούσι», ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ, τηλ. 694 418 8300, e-mail: stamelosdimitris@gmail.com 

5. Συλλόγου  κατοίκων Πολυδρόσου για την ποιότητα ζωής και τον πολιτισμό, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΠΑΝΤΟΣ,τηλ. 697 441 2667, e-mail: pnpantos@gmail.com 

6. «Συλλόγου Πολιτών υπέρ των ρεμάτων»- «Ροή», ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΙΛΙΠΠΑ, τηλ. 697 224 6035 , e-mail: 

cfilippa@yahoo.gr 
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