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Ξ ΟΔΜΔΚΘΙΞ ΡΔ ΜΔΔΡ ΟΔΠΘΟΔΔΘΔΡ
Α. Δισαγωγικά
Σξ Πεμςελικό, ζχςικόπ τσρικόπ πόοξπ ςξσ Αςςικξύ Λεκαμξπεδίξσ, κακξπξιήθηκε όρξ καμέμα
άλλξ βξσμό ςηπ Αςςικήπ. Σα 4/5 ςηπ δαρικήπ κάλσφηπ κάηκε επαμειλημμέμα, μεγάλξ δε ςμήμα
ςξσ ςξπίξσ αμαρκάτηκε από εμςαςική ενόοσνη μαομάοξσ. Με ςημ διακξπή ςηπ λειςξσογίαπ ςχμ
λαςξμείχμ, ξι λαςξμικέπ επιυειοήρειπ άτηραμ πίρχ ςξσπ έμα ρελημιακό ςξπίξ, επικίμδσμξ για
ςξσπ επιρκέπςεπ ςξσ και απχθηςικό για ςξσπ θεαςέπ ςξσ, η απξκαςάρςαρη ςξσ ξπξίξσ ρσμιρςά
επιςακςικό εγυείοημα μεγάληπ κλίμακαπ. Αμ και η ανόοσνη και ξι πσοκαγιέπ απξςελξύμ ςιπ πιξ
έμςξμεπ, εμςξύςξιπ δεμ είμαι ξι μξμαδικέπ διαυοξμικέπ παοεμβάρειπ ρςξ ξοειμό όγκξ. Η
ξικξπεδξπξίηρη / ξικξδόμηρη μεγάλξσ εμβαδξύ δαρικώμ εκςάρεχμ ρςιπ σπώοειεπ ςξσ βξσμξύ
πεοιόοιρε ρημαμςικά ςξ τσρικό πεοιβάλλξμ δημιξσογώμςαπ αρτσκςικέπ ρσμθήκεπ για ςημ παμίδα
ςξσ.
Κξμβικά ρημεία

μεοκήπ αμάρυερηπ ςηπ διαυοξμικήπ σπξβάθμιρηπ σπήοναμ η απαγόοεσρη

λαςόμεσρηπ ρςημ μόςια πλεσοά, ςξ ΠΔ (ΥΕΚ 755 Δ/ 21-10-1988) ποξρςαρίαπ ςξσ Πεμςελικξύ και
η ίδοσρη ςξσ Διαδημςικξύ σμδέρμξσ Ποξρςαρίαπ και Απξκαςάρςαρηπ ςξσ Πεμςελικξύ ( ΠΑΠ). Ο
ςελεσςαίξπ, αμ και ρςα ποώςα υοόμια λειςξσογίαπ ςξσ έδχρε ποχςξπξοιακά δείγμαςα
ποξρςαςεσςικώμ παοεμβάρεχμ (πσοποξρςαρία, μελέςη απξκαςάρςαρηπ κλπ.) ρήμεοα α πέυει
ρσρςμαςικά από ςημ εκπλήοχρη ςχμ ιδοσςικώμ ρκξπώμ ςξσ.
Σξ Πεμςελικό απξςέλερε και απξςελεί πεδίξ αμςαγχμιρμξύ ρύμμξμχμ και παοάμξμχμ
δοαρςηοιξςήςχμ, αμςαγχμιρμόπ πξσ ρςιπ μέοεπ μαπ εμςείμεςαι με διακύβεσμα ςημ αμακξπή ςηπ
πεοαιςέοχ σπξβάθμιρηπ και ςηπ απξκαςάρςαρηπ, με ρκξπό μα αμακςήρει ξ ξοειμόπ όγκξπ ςημ
αμαζχξγξμηςική ςξσ επιοοξή ρςξ πξλεξδξμικό ρσγκοόςηςα ςηπ Αθήμαπ

και μα απξςελέρει

ρημαμςικό αμαρυεςικό παοάγξμςα ςχμ επιπςώρεχμ ςηπ επεουόμεμηπ κλιμαςικήπ απειλήπ.
ςα διαυοξμικά ποξβλήμαςα ςξσ υώοξσ ποξρςέθηκαμ τέςξπ άκοχπ αμηρσυηςικέπ κσβεομηςικέπ
και διαδημξςικέπ ποχςξβξσλίεπ πξσ ρσμςείμξσμ ρςημ πεοαιςέοχ σπξβαθμιρη ςξσ βξσμξύ.
Πεοιληπςική αματξοά ρςξσπ παοάγξμςεπ ασςξύπ παοαθέςξσμε ρςη ρσμέυεια με ρκξπό ςημ
εσαιρθηςξπξίηρη ςηπ κξιμήπ γμώμηπ.
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Β. Διαχρομικοί και σύγχρομοι παράγομτες υποβάθμισης του Οεμτελικού
1. Ξ ΘΔΘΞΙΖΡΘΑΙΞ
Σξ ιδιξκςηριακό καθερςώπ ςξσ Πεμςελικξύ απξςελεί ςημ οίζα ςηπ κακξδαιμξμίαπ ςξσ. Η μόςια
πλεσοά ςξσ δικεδικείςαι, ςξ μεμ δσςικό ςηπ ςμήμα από ςημ Μξμή Πεςοάκη ςξ δε αμαςξλικό από
ςημ Μξμή Πεμςέληπ.
Οι δύξ Μξμέπ, επί δεκαεςίεπ υξοηγξύραμ αμενέλεγκςα άδειεπ ενόοσνηπ έμαμςι αμςαλλάγμαςξπ,
υχοίπ καμιά ποόμξια για ςημ ποξρςαρία ςξσ πεοιβάλλξμςξπ και ςξσ τσρικξύ πλξύςξσ. Η Μξμή
Πεμςέληπ ποξυώοηρε ρε ξικξπεδξπξίηρη και πώληρη υιλιάδχμ γεχςεμαυίχμ, πεοιμεςοικά ςχμ
εμςόπ ρυεδίξσ πεοιξυώμ ςχμ Μελιρρίχμ, ςηπ Νέαπ Πεμςέληπ και ςηπ Παλαιάπ Πεμςέληπ. Οι δύξ
Μξμέπ όυι μόμξ διεκδικξύμ ςημ κσοιόςηςα με παοεμβάρειπ ςξσπ ρςξ Κςημαςξλόγιξ, αλλά
πεοιξδικά

επαματέοξσμ

διάτξοα

«αμαπςσνιακά»

ρυέδια

για

πξλεξδξμική ανιξπξίηρη,

εγκαςαςρςάρειπ τχςξβξλςαικώμ κλπ.
Απξςελερμαςική και ξοιρςική λύρη ςξσ ποξβλήμαςξπ θα απξςελξύρε η άμερη εμεογξπξίηρη ςξσ
μόμξσ Σοίςρη (1811/88), με ςξμ ξπξίξ,η αγοξςξδαρική πεοιξσρία 143 Μξμώμ ςηπ Φώοαπ, μεςανύ
ςχμ ξπξίχμ και ξι ποξαματεοθείρεπ, παοαυχοήθηκε ρςξ Ελλημικό Δημόριξ με αμςάλλαγμα ςημ
αμάληφη καςαβξλήπ ςχμ ρσμςάνεχμ ςξσ κλήοξσ από ςξ δημόριξ. Και εμώ ξι ρσμςάνειπ
καςαβάλλξμςαι από ςημ φήτιρη ςξσ μόμξσ, η παοαυώοηρη ςηπ Εκκληριαρςικήπ αγοξςξδαρικήπ
πεοιξσρίαπ δεμ ξλξκληοώθηκε μέυοι ρήμεοα, με διαυοξμική εσθύμη ςηπ πξλιςικήπ ηγερίαπ και
ξλιγχοία ςηπ Δημόριαπ Διξίκηρηπ.
2. Ξ ΡΔΚΖΜΘΑΙΞ ΞΟΘΞ ΖΡ ΚΑΞΛΘΙΖΡ ΕΩΜΖΡ
Σξ αμαρκαμμέμξ ςξπίξ ςηπ λαςξμικήπ ζώμηπ τξοςίζει αομηςικά ςημ αιρθηςική ςξσ Αςςικξύ ςξπίξσ
και σπξβαθμίζει ςημ ποξβξλή ςηπ αμαζχξγξμηςικήπ δσμαμικήπ ςξσ Πεμςελικξύ ποξπ ςξ
λεκαμξπέδιξ. Παοάλληλα απξςελεί μια ατιλόνεμη και επικίμδσμη πεοιξυή για ςξσπ επιρκέπςεπ
ςξσ.
Μξμαδική λύρη, κας’ επιςαγή

ςηπ ρυεςικήπ Εμχριακήπ και Ελλημικήπ μξμξθερίαπ, η

απξκαςάρςαρη - ξμαλξπξίηρη ςξσ ςξπίξσ με πλήοχρη ςχμ ρκαμμάςχμ με ςα απόβληςα ςηπ
ενόοσνηπ (ρςείοα, λαςύπη) και ςημ δημιξσογία αμαβαθμώμ ρςα μεγάλα ενξοσκςικά μέςχπα και
ρςη ρσμέυεια επικάλσφη με τσςική γη και τύςεφη.
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3. ΑΟΞΠΠΘΦΖ ΛΟΑΕΩΜ ΙΑΘ ΞΓΙΩΔΩΜ ΑΜΘΙΔΘΛΔΜΩΜ – ΤΗΑΠΛΔΜΞΡ ΑΠΔΔΣΘΙΞΡ
ΔΝΞΟΚΘΡΛΞΡ
Η έλλειφη επξπςείαπ ςξσ υώοξσ ατήμει πεοιθώοια για αμενέλεγκςη απόοοιφη μπάζχμ και
ξγκχδώμ αμςικειμέμχμ ρσμήθχπ ρςιπ παοειέπ ςξσ εκςεςαμέμξσ ξδικξύ δικςύξσ πξσ διαςοέυει ςημ
αγοξςξξδαρική πεοιξυή.
Ο

εκςόπ

λειςξοσγίαπ

αοδεσςικόπ

ενξπλιρμόπ

ρςιπ

αμαδαρχθείρεπ

πεοιξυέπ

και

ρςα

απξκαςαρςαθέμςα λαςξμεία παοαμέμει διάρπαοςξπ και εκςεθειμέμξπ ρςιπ καιοικέπ ρσμθήκεπ,
μξλύμξμςαπ ςξ πεοιβάλλξμ.

4. ΚΑΗΠΞΚΑΞΛΔΣΡΖ
Παμθξμξλξγξύμεμη είμαι η διαυοξμική λαθοξενόοσνη (κλξπή δημόριαπ πεοιξσρίαπ) μαομάοξσ
ρςημ μόςια πλεσοά, με ςιπ ςξπικέπ αουέπ, αιοεςέπ και μη, μα αδοαμξύμ ή, ςξ υειοόςεοξ, μα
αδιατξοξύμ.

5. ΔΓΙΑΑΚΔΘΦΖ ΑΟΞΙΑΑΡΖΛΔΜΩΜ ΚΑΞΛΔΘΩΜ
Σα απξκαςαρςημέμα με εδατικό σλικό ςηπ Αςςικήπ ξδξύ λαςξμεία εγκαςαλείτθηκαμ ρςημ ςύυη
ςξσπ, με απξςέλερμα ρε πξλλά από ασςά, λόγχ σπξυώοηρηπ ςηπ βλάρςηρηπ και απξσρίαπ έογχμ
διόδεσρηπ ςχμ ξμβοίχμ, μα έυξσμ παοαρσοθεί ποξπ ςα καςάμςι μεγάλεπ πξρόςηςεπ πξλύςιμηπ
τσςικήπ γηπ.

6. ΛΖΥΑΜΞΙΘΜΖΞΡ ΑΗΚΖΘΡΛΞΡ
Η άρκηρη παοάμξμχμ δοαρςηοιξςήςχμ μηυαμξκίμηςξσ αθληςιρμξύ ρςιπ πλαγιέπ ςξσ Πεμςελικξύ,
ρε ασςξυέδιεπ πίρςεπ, ρςξσπ δαρικξύπ δοόμξσπ και ρςιπ εκςόπ δοόμξσ δαρξρκεπείπ πεοιξυέπ ςξσ,
ρσμιρςά αμςιπεοιβαλλξμςική δοάρη πξσ σπξβαθμίζει ςξ τσρικό πεοιβάλλξμ, ξυλεί ςημ παμίδα
και ρσμιρςά άκοχπ απχθηςικό παοάγξμςα για ςξσπ πεζξπόοξσπ πεοιπαςηςέπ.
ςημ καςαρςοξτή, εκςόπ απξ ςα δίςοξυα, ρσμμεςέυξσμ και θηοιώρη ςεςοάςοξυα με βάμασρεπ
διελεύρειπ μέρα από παοθέμεπ δαρικέπ εκςάρειπ και ςα οέμαςα ςηπ πεοιξυήπ, καςαρςοέτξμςαπ ςα
ελάυιρςα εμαπξμείμξμςα ίυμη ξικξςόπχμ.
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Οι ςξπικέπ αουέπ, αιοεςέπ και μη, αμέυξμςαι, αμ δεμ εμθαοούμξσμ, ςιπ εμ λόγχ δοαρςηοιόςηςεπ
αδιατξοώμςαπ για ςιπ δσρμεμείπ επιπςώρειπ ςχμ ρςημ υλχοίδα και ςημ παμίδα ςξσ βξσμξύ αλλά
ρςξσπ λιγξρςξύπ πεζξπόοξσπ – τίλξσπ ςξσ.

7. ΔΓΙΑΑΚΔΘΦΖ ΟΞΚΘΘΡΘΙΞΣ ΑΟΞΗΔΛΑΞΡ
Σα αουαία λαςξμεία,

ςα πήλαια Νσμτώμ και Νςαβέλη, ςα διάρπαοςα ημίεογα, η ξδόπ

λιθαγχγίαπ με ςα παοόδια ςεκμήοια ςχμ διαςάνεχμ καςάβαρηπ ςχμ μαομάοιμχμ όγκχμ και ςα
βσζαμςιμά – μεςαβσζαμςιμά μμημεία παοαμέμξσμ αμανιξπξίηςα και πξλλά από ασςά εκςεθειμέμα
ρε βαμδαλιρμξύπ (δίςοξυα και ςοξυξτόοα 4*4 ρςξ λιιθόρςοχςξ ςηπ ξδξύ λιθαγχγίαπ, κλπ.). Οι
μεώςεοξι καοόδοξμξι μεςατξοάπ μαομάοιμχμ όγκχμ ρςα κξμςιμά ρυιρςήοια αλλά

και ςα

μξμξπάςια μεςακίμηρηπ ςχμ λαςόμχμ από ςξσπ γειςξμικξύπ καςασλιρμξύπ ρςα λαςξμεία
απειλξύμςαι με ενατάμιρη.
Η αμάδεινή ςξσ πξλιςιρςικξύ απξθέμαςξπ θα μπξοξύρε μα ςξμώρει ςόρξ ςημ ελεγυόμεμη
επιρκεφιμόςηςα ςξσ υώοξσ όρξ και ςχμ όμξοχμ ξικιρμώμ. Ειδικά η αμαβίχρη ςηπ ξδξύ
λιθαγχγίαπ ποξρτέοεςαι για ςημ δημιξσογία μξμαδικήπ πξλιςιρςικήπ πεζξπξοικήπ / πξδηλαςικήπ
διαδοξμήπ από ςημ Πεμςέλη ρςξμ Παοθεμώμα.

8. ΣΡΔΠΖΡΖ ΑΜΑΔΑΡΩΡΔΩΜ - ΔΑΡΞΟΠΞΡΑΡΘΑ
Οι αμαδαρώρειπ ςχμ καμμέμχμ εκςάρεχμ ποξυχοξύμ με οσθμξύπ υελώμαπ, ρσμςξμιρμέμεπ ρςξ
επικξιμχμιακό ποόγοαμμα γμχρςξύ ςηλεξπςικξύ ρσγκοξςήμαςξπ. ςημ ρσμςοιπςική ςξσπ
πλειξφητία τσςεύξμςαι πεύκα, υχοίπ καμιά ποόμξια για ςημ αύνηρη ςηπ αμθεκςικόςηςαπ ςξσ
δάρξσπ με τύςεφη πσοάμςξυχμ ειδώμ ςηπ εγυώοιαπ υλχοίδαπ και αύνηρη ςηπ βιξπξικιλόςηςαπ
ςηπ πεοιξυήπ.
Η δαρξποξρςαρία ςηπ πεοιξυήπ εναμςλείςαι ρςημ εμπειοική ρσμςήοηρη ςξσ μεγάληπ –
σπεοβξλικήπ μάλλξμ-

πσκμόςηςαπ δαρξπσοξρβερςικξύ ξδικξύ δικςύξσ και ςημ επάμδοχρη

πσοξτσλακείχμ καςά ςημ θεοιμή πεοίξδξ.

9. ΑΜΔΟΑΠΙΔΘΑ ΞΣ ΡΣΜΔΔΡΛΞΣ ΟΠΞΡΑΡΘΑΡ ΙΑΘ ΑΜΑΟΚΑΡΖΡ ΟΔΜΔΚΘΙΞΣ (ΡΟΑΟ)
Η δοαρςηοιόςηςα ςξσ σμδέρμξσ Ποξρςαρίαπ και Αμάπλαρηπ Πεμςελικξύ σρςεοεί καςά πξλύ από
ςιπ ρςξυεύερειπ

ςχμ ιδοσςικώμ ςξσ ρκξπώμ, όπχπ ασςξί αματέοξμςαι ρςημ ρσρςαςική ςξσ

σμδέρμξσ απόυαση τοσ Νομάρτη Αν. Αττικής (36415/18-12-1991, ΦΕΚ 54Β/5-2-1992). Ο
τξοέαπ έυει εγκαςαλείφει ςξμ ρκξπό ςηπ αμάπλαρηπ και έυει πεοιξοιρςεί ρε ρσμβξλικέπ δοάρειπ
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πσοξποξρςαρίαπ. Η ρςαδιακή έμςανη ρςξμ ρύμδερμξ Δήμχμ
ξοειμό όγκξ, έυει σπξβαθμίρει

πξσ ρςεοξύμςαι επατήπ με ςξμ

ςξμ τξοέα ρε μηυαμιρμό επξυιακώμ ποξρλήφεχμ και

καθαοιρμξύπ ρςιπ αρςικέπ πεοιξυέπ ςχμ δήμχμ - μελώμ ςξσ, μακοιά από ςξ Πεμςελικό (π.υ.
Γαλάςρι, Μεςαμόοτχρη κλπ.). Φχοίπ επιρςημξμικό ποξρχπικό έυει σπξβαθμιρςεί ρε εκςελερςικό
όογαμξ, υχοίπ ασςόμξμη πξλιςική και δοάρειπ για ςημ αμςιμεςώπιρη ςχμ κιμδύμχμ

και ςημ

αμάπλαρη ςξσ Πεμςελικξύ.

10. ΔΟΑΜΑΚΔΘΞΣΠΓΘΑ ΚΑΞΛΔΘΩΜ ΡΖ ΒΞΠΔΘΑ ΟΚΔΣΠΑ
Με απξτάρειπ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ (ΑΔΑ 9439ΟΡ1Κ-ΑΗ, ΧΘΩ3ΟΡ1Κ-52Ρ, ΩΘ02ΟΡ1ΚΓ6Τ) εγκοίθηκε η διεμέογεια, από ιδιχςική εςαιοεία, εοεσμηςικώμ εογαριώμ για

διαπίρςχρη

ύπαονηπ μαομάοξσ με δσμαςόςηςα εκμίρθχρηπ για ενόοσνη ρςημ ίδια. Σσυόμ αδειξδόςηρη μέχμ
ενξοσκςικώμ δοαρςηοιξςήςχμ, είμαι ρυεδξμ βέβαιξ, όςι θα μεςαςοέφξσμ ςημ βόοεια πλεσοά
καθ’ εικόμα και ξμξίχρη ςηπ μόςιαπ. Η ποόβλεφη λαςξμικώμ ζχμώμ ρςξ ΠΔ ποξρςαρίαπ ςξσ
Πεμςελικξύ (ΥΕΚ 755 Δ/ 21-10-1988) δεμ ρημαίμει όςι ςξ πεοιβαλλξμςικό απξςύπχμά ςχμ σπό
αδειξδόςηρη ενξοσκςικώμ δοαρςηοιξςήςχμ είμαι αμεκςό ρςιπ ρημεοιμέπ ρσμθήκεπ ςηπ κλιμαςικήπ
απειλήπ.

11. ΞΘ ΙΔΠΙΞΟΞΠΔΡ ΞΣ Μ. 4685/2020
Με ςξμ αμςιπεοιβαλλξμςικό μόμξ 4685/2020 παοέυξμςαι δσμαςόςηςεπ υχοξθέςηρηπ ξυλξσρώμ
υοήρεχμ (ΜΑ, κλπ.) ρςξσπ ξοειμξύπ όγκξσπ και ρε ποξρςαςεσόμεμεπ πεοιξυέπ. Οι διαςάνειπ
ασςέπ απξςελξύμ κεοκόπξοςεπ και μόμιμη απειλή για ςξμ ξοειμό όγκξ. Φαοακςηοιρςικό
παοάδειγμα η απόπειοα λειςξσογίαπ ΜΑ ρε αμαδαρχςέα πεοιξυή δίπλα ρςξ Κξιμηςήοιξ
Μελιρρίχμ, ρςιπ όυθεπ (ζώμη Α) ςξσ βαθσοέμαςξπ, δσςικξύ κλάδξσ ςηπ Ποξρςαςεσόμεμηπ, με ςξ

ΠΔ ΥΕΚ 659/Δ/1995, Ρεμαςιάπ Πεμςέληπ – Φαλαμδοίξσ.

12. ΜΔΔΡ ΟΑΠΔΛΒΑΡΔΘΡ ΡΞ ΟΔΜΔΚΘΙΞ ΑΟΞ ΣΟΟΞΑ ΙΑΘ ΣΟΔΜ
Σξ ΤΠΠΟΑ και ςξ ΤΠΕΝ, ρε ρσμεογαρία με ςξσπ Δήμξσπ ςηπ πεοιξυήπ, υχοίπ μα ποξηγθεί καμία
διαβξύλεσρη, ρύμτχμα με όρα έυξσμ μέυοι ρήμεοα (10/11/2021) διαοοεύρει, ποξγοαμαςίζξσμ
ρειοά απξρπαρμαςικώμ και αμςιπεοιβαλλξμςικώμ παοεμβάρεχμ

ρςξ Πεμςελικό. Φχοίπ καμία

ποόμξια για ςημ απξκαςάρςαρη ςξσ αμαρκαμμέμξσ ςξπίξσ, υχοξθεςξύμςαι έογα υχοίπ μα έυει
εκπξμηθεί ρςοαςηγική μελέςη πεοιβαλλξμςικώμ επιπςώρεχμ, μελέςη τέοξσραπ ικαμόςηςαπ ςξσ
βξσμξύ και μελέςη ρκξπιμόςηςαπ / βιχριμόςηςαπ ςχμ εγκαςαρςάρεχμ. Απξταρίζξμςαι έογα με
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επικξιμχμιακά / εογξλαβικά κοιςήοια, ςα ξπξία θα κληθξύμ εκ ςχμ σρςέοχμ μα σπξρςηοίνξσμ
κας’ εμςξλή μελέςεπ πεοιβαλλξμςικώμ επιπςώρεχμ.

13. ΔΑΡΘΙΞΘ ΥΑΠΔΡ - ΑΣΗΑΘΠΔΑ / ΞΘΙΘΡΘΙΔΡ ΟΣΙΜΩΡΔΘΡ

ΙΑΘ ΞΟΘΙΑ ΟΞΚΔΞΔΞΛΘΙΑ

ΡΥΔΔΘΑ
Δεμ είμαι ςσυαίξ όςι ξι δαρικξί υάοςεπ Νέαπ και Παλαιάπ Πεμςέληπ, αμ και αμαοςήθηκαμ ςξ 2011,
δεμ έυξσμ ακόμα κσοχθεί. Ασςό ξτείλεςαι κσοίχπ ρςημ ύπαονη υιλιάδχμ, εκςόπ ρυεδίξσ,
μικοξιδιξκςηριώμ ρε δαρικέπ εκςάρειπ, πξσ ποξέουξμςαι από ςεμαυιρμό και πώληρη δαρικώμ
εκςάρεχμ ςηπ Μξμήπ Πεμςέληπ. Οι πεοιξυέπ ασςέπ, με ειρήγηρη ςηπ Δημξςικήπ Αουήπ Πεμςέληπ,
υαοακςηοίρςηκαμ χπ ξικιρςικέπ πσκμώρειπ και ςέθηκαμ σπό ςξ ρυεςικό ποξρςαςεσςικό καθερςώπ
ςηπ πεοί δαρικώμ υαοςώμ μξμξθερίαπ.
Η αμαμόοτχρη ςχμ δαρικώμ υαοςώμ με βάρη ςξ μόμξ 4685/2020 καοκιμξβαςεί και ςξ ζήςημα
ςηπ αμςιμεςώπιρηπ ςχμ ασθαιοέςχμ επί δαρικώμ εκςάρεχμ πάει ρςιπ καλέμδεπ. Αλλά και αμ
ακόμα ποξυχοήρξσμ ξι ποξβλεπόμεμεπ μελέςεπ ανιξλόγηρηπ ςχμ ξικιρςικώμ πσκμώρεχμ, θξλό
παοαμέμει ςξ ςξπίξ ρυεςικά με ςιπ ποξδαγοατέπ ςχμ μελεςώμ και ςα κοιςήοια ανιξλόγηρηπ πξσ
θα εταομξρςξύμ. Ποόκειςαι για άλλη μια σπεκτσγή ςηπ Διξίκηρηπ έμαμςι ςχμ απξτάρεχμ ςξσ
ΣΕ με ρκξπό, μα υοηριμξπξιηθξύμ δήθεμ επιρςημξμικά ρσμπεοάρμαςα πεοιρπξύδαρςχμ
μελεςώμ, για μα παγιχθεί η ύπαονη ςχμ ασθαοέςχμ και η εμπέδχρη ρςημ κξιμχμία ςηπ άπξφηπ
όςι ασςά ήοθαμ για μα μείμξσμ, παοά ςα εσυξλόγια πεοί καςεδάτιρήπ ςχμ ρε ςοιάμςα υοόμια.
Δεμ υχοάει αμτιβξλία όςι ρςα πλαίρια ςξσ σπό εκκίμηρη ποξγοάμμαςξπ ςξπικώμ πξλεξδξμικώμ
ρυεδίχμ (ΣΠ) θα γίμξσμ απόπειοεπ μα πξλεξδξμηθξύμ ςα εκςόπ ρυεδίξσ ςμήμαςα ςχμ
ποξβλεπόμεμχμ ρςξ ΠΔ ποξρςαρίαπ ξικιρςικώμ ζχμώμ.
Οι παοαπάμχ πιέρειπ σπξδασλίζξμςαι από ςξ παοχυημέμξ και καςαρςοεπςικό ποόςσπξ ςηπ
καςξικίαπ μέρα ρςξ δάρξπ. Έμα ποόςσπξ άμαουηπ ξικιρςικήπ αμάπςσνηπ, ςξσ ξπξίξσ ξι
αμςιπεοιβαλλξμςικέπ (πσοκαγιέπ, πλημμύοεπ) και κξιμχμικξξικξμξμικέπ επιπςώρειπ (απώλειεπ
αμθοώπιμχμ ζχώμ, καςαρςοξτέπ ξικιρςικξύ απξθέμαςξπ και σπξδξμώμ) καθώπ και ξι ελλείφειπ
βαρικώμ σπξδξμώμ (δίκςσα, δξμέπ εκπαίδεσρηπ κλπ.) είμαι πλέξμ διαπιρςχμέμεπ.
Στομ ιστότοπο του Συλλόγου μας μπορείτε μα δείτε σχετική αλληλογραφία και φωτογραφική
τεκμηρίωση τωμ θεμάτωμ που αμαφέρομται στο εμημερωτικό σημείωμα.
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Γ. Αμτί επιλόγου
Από ςημ παοαπάμχ ρσμξπςική αματξοά ποξκύπςει όςι η κσβέομηρη και ξι ςξπικέπ αουέπ, αμςί μα
αμαλάβξσμ ποχςξβξσλίεπ

για ςημ επίλσρη ςχμ υοόμιχμ ποξβλημάςχμ ςξσ Πεμςελικξύ,

ρυεδιάζξσμ απξρπαρμαςικέπ

παοεμβάρειπ

με ςιπ

ξπξίεπ

υχοξθεςξύμςαι αμθοχπξγεμείπ

δοαρςηοιόςηςεπ, μεςατέοξμςαπ αρςικέπ λειςξσογίεπ ρςξμ ξοειμό όγκξ.
Ποόκειςαι για παοεμβάρειπ πξσ δεμ ποξκύπςξσμ από μια ρσμξλική θεώοηρη ςχμ στιρςάμεμχμ
ποξβλημάςχμ και ςχμ δσμαςξςήςχμ / εσκαοιώμ πξσ επιτσλάρρει για ςξ κξιμχμικό ρύμξλξ ςξ
Πεμςελικό.
Ο ύλλξγόπ μαπ, ποιμ από κάθε παοέμβαρη, θεχοεί απαοαίςηςη ςημ εκπόμηρη εμόπ ρσμξλικξύ
γεμικξύ ρυεδίξσ (master Plan) για ςξ Πεμςελικό και όυι πξλλώμ απξρπαρμαςικώμ, όπχπ ςξ
μξμξθεμαςικό (για ςξ πξλιςιρςικό απόθεμα) πξσ ποξχθεί ςξ ΤΠΠΟΑ.
Θεχοεί

απαοαίςηςξ

έμα

γεμικό

ρυέδιξ,

ςξ

ξπξίξ θα

ρσμξδεύεςαι

από ρςοαςηγική

πεοιβαλλξμσςική μελέςη και θα πεοιλαμβάμει μελέςη τέοξσραπ ικαμόςηςαπ ςξσ υώοξσ και
βιχριμόςηςαπ ςχμ ποξςειμόμεμχμ παοεμβάρεχμ και θα ποξκύφει μεςά από ςημ, αμαγκαία για
παοόμξιεπ εμέογειεπ, δημόρια διαβξύλεσρη.
Αθήμα, Νξέμβοηπ 2021
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