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Επίκαιρη Ερώηηζη
Προς Υποσργό Υποδομών και Μεηαθορών
Θέμα: Το ηελεσηαίο θσζικό κομμάηι ηοσ Κηθιζού τηίζεηαι και οτεηοποιείηαι με
πρόζτημα ηην ανηιπλημμσρική προζηαζία
Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ζηηο 25.5.2022 γλσκνδόηεζε ζεηηθά επί ηεο Κειέηεο
Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ ηνπ έξγνπ «Γηεπζέηεζε Οξηνζέηεζε ηνπ πνηακνύ Θεθηζνύ
ζην ηκήκα από Τξεηο Γέθπξεο αλάληε Θόθθηλνπ Κύινπ έσο Αηηηθή Οδό». Έδσζε έηζη ην
πξάζηλν θσο γηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ ηειεπηαίνπ θπζηθνύ ηκήκαηνο ηνπ Θεθηζνύ πνηακνύ,
κήθνπο 2.15 ρικ. ην νπνίν πξνζηαηεύεηαη από ην Π.Γ. «Θαζνξηζκόο δώλεο πξνζηαζίαο ηνπ
Θεθηζνύ πνηακνύ θαη ησλ παξαρεηκάξξσλ» (ΦΔΘ 632/Γ/27-6-1994).
Όπσο θαη ζε άιια ελαπνκείλαληα ξέκαηα ηεο Αηηηθήο (βιέπε Κεγάιν ξέκα Ραθήλαο,
Πηθξνδάθλε, Δξαζίλνο) ε θπβέξλεζε ηεο ΛΓ, απαμηώλεη πιήξσο ην θπζηθό πεξηβάιινλ,
εθαξκόδεη δηαδηθαζίεο θαζη ηξαθ ηεο ιεγόκελεο «δηεπζέηεζήο» ηνπο θαη ελ ηέιε μειώλεη όηη
πξάζηλν έρεη απνκείλεη. Γε γλσξίδεη όηη ζύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο ηνπ
Δπξσπατθνύ Οξγαληζκνύ Πεξηβάιινληνο γηα ηνπο αζηηθνύο πξάζηλνπο ρώξνπο θαη πδάηηλα
ζώκαηα, πνπ δεκνζηεύηεθε ην Φεβξνπάξην ηνπ 2022, ε Αζήλα βξίζθεηαη ζηε ρεηξόηεξε ζέζε
αλάκεζα ζε 38 Δπξσπατθέο Πξσηεύνπζεο;
Τα έξγα πξόθεηηαη λα γίλνπλ κε ηελ ηνπνζέηεζε ζπξκαηνθηβσηίσλ ζην κεγαιύηεξν κέξνο, αλ
θαη ηα ζπξκαηνθηβώηηα είλαη παξσρεκέλε ηερλνινγία θαη κε θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ,
δηόηη γηα λα ηνπνζεηεζνύλ απαηηείηαη απνςίισζε ηεο πινύζηαο παξόρζηαο βιάζηεζεο ε
νπνία πεξηιακβάλεη αησλόβηα πιαηάληα, πνηθίια άιια δέληξα, δεθάδεο θπηηθά είδε θαη
θπζηθνύο βξαρηζκνύο. Ο ζρεδηαζκόο ηνπ ππνπξγείνπ βαζίδεηαη ζε ινγηθέο ηνπ πεξαζκέλνπ
αηώλα, παξσρεκέλεο πξαθηηθέο πνπ κέρξη ζήκεξα έρνπλ κεηαηξέςεη ην κεγαιύηεξν ηκήκα
ηνπ Θεθηζνύ ζε έλα ππόγεην νρεηό θάησ από ηελ Δζληθή Οδό, αθαηξώληαο έηζη από ηηο
εξρόκελεο γεληέο ηε δπλαηόηεηα λα γλσξίζνπλ έλα ηζηνξηθό παλέκνξθν πνηάκη θαη λα ην
γλσξίδνπλ κόλν σο νλνκαζία ελόο Δζληθνύ δξόκνπ ηαρείαο θπθινθνξίαο.
Ερωηάηαι ο Υποσργός:
1. Γλσξίδεηε όηη κε ηηο ελέξγεηέο ζαο παξαβαίλεηε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξναλαθεξζέληνο Π.Γ.
πνπ νξίδεη Εώλεο Πξνζηαζίαο ηνπ Θεθηζνύ πνηακνύ θαη ησλ παξαρεηκάξξσλ ηνπ;
2. Γηαηί ην ππνπξγείν δελ αθνινπζεί ηε ζύγρξνλε επηζηεκνληθή αληίιεςε θαη δηεζλή
πξαθηηθή ζην ζέκα ηεο αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο θαη νρεηνπνηεί ηα ελαπνκείλαληα
θπζηθά πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα; Γηαηί δελ αθνινπζεί ηα παξαδείγκαηα ησλ ππόινηπσλ
Δπξσπατθώλ πόιεσλ νη νπνίεο απνθαζηζηνύλ ηα αζηηθά πνηάκηα ηνπο (πνηακόο Άξρνπο ζηε
Γαλία, Καλζαλάξεο ζηε Καδξίηε, Ίδαξ ζην Κόλαρν, Γνύλαβεο θαη Ιίδηλγθ ζηε Βηέλλε,
Κπηέβξ ζην Παξίζη, Ηδεξόλ ζηε Ιπόλ θ.α.);
Ο ερωηών Βοσλεσηής
Κρίηων Αρζένης

