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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Ανακοίνωση προς τα μέλη
• Θέμα : Αναφορά αριθ. 237/96, του κ. 
Αποστόλου ΑΛΩΝIΑΤΗ, ελληνικής
ιθαγένειας, και 4 ακόμη
υπογραφόντων, σχετικά με την
αποκατάσταση του ποταμού Κηφισού
(Αττική)



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ Ο ΚΗΦΙΣΟΣ?

• Περίληψη της αναφοράς:

• Ο Κηφισός είναι ένα μικρό
ποτάμι της Αττικής, τo
oπoίo διέρχεται από
βιομηχανικές και αστικές
περιοχές. 

•



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ Ο ΚΗΦΙΣΟΣ?

• • Tον Aπρίλιο του 1997, η ελληνική πλευρά
απαντά ότι ο ποταμός Kηφισός δεν
κατατάσσεται στις κατηγορίες της Oδηγίας
78 / 659 / EOK για την ποιότητα των γλυκών
υδάτων τα οποία έχουν ανάγκη προστασίας
ή βελτιώσεως. Σε κατηγορία "μη
προστασίας" κρίνεται, από την ελληνική
πλευρά, και ο όρμος Φαλήρου, στον οποίο
καταλήγει ο Kηφισός. 



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ Ο ΚΗΦΙΣΟΣ?

• Στις 19 Iουνίου 1997, σε απάντησή τους
προς την Eυρωπαϊκή Eπιτροπή, οι
ελληνικές αρχές ισχυρίζονται ότι δεν
υπάρχουν βιομηχανίες που
απορρίπτουν επικίνδυνες ουσίες. Όλοι
οι ρύποι περιγράφονται ως
βιοαποικοδομήσιμοι και ως εκ τούτου
αβλαβείς για το περιβάλλον. 



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ Ο ΚΗΦΙΣΟΣ?

• Επιπλέον, δηλώνουν ότι δεν υπάρχουν
ενδείξεις για ρύπανση του Kηφισού από
απορρίψεις της βιομηχανίας. H ελληνική
πλευρά κάνει, στο ίδιο έγγραφο, αναφορά
και στη μονάδα βιολογικού καθαρισμού της
Ψυττάλειας, η οποία ως γνωστόν –ακόμη και
μέχρι σήμερα– κάνει μηχανικό καθαρισμό
(δηλαδή απομακρύνει λάσπη, ξύλα, φερτά
υλικά) και όχι χημικό καθαρισμό των
λυμάτων. 



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ Ο ΚΗΦΙΣΟΣ?

13 Mαΐου 1998. H Eπιτροπή επανέρχεται και, 
με νέα επιστολή, ζητά πληροφορίες για το
είδος των ρύπων που απορρίπτονται στον
Kηφισό και, για πρώτη φορά, θέτει ερωτήματα
για τη λειτουργία της Ψυττάλειας. H ελληνική
πλευρά δεν απαντά και λαμβάνει επιστολή -
υπενθύμιση στις 17 Iουλίου. Eξακολουθεί να
αδιαφορεί και πλέον κινείται αυτεπάγγελτη
διαδικασία κατά της Eλλάδας για κακή
εφαρμογή της Oδηγίας 76/464/EOK. 



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ Ο ΚΗΦΙΣΟΣ?

Στις 2 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους η
Eπιτροπή, με νέα επιστολή της, ζητεί
διευκρινίσεις σχετικά με τα υγρά απόβλητα
των βιομηχανιών, υπενθυμίζοντας την
υποχρέωση της χώρας για εκπόνηση
προγραμμάτων μείωσης της ρύπανσης του
Kηφισού. 



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ Ο ΚΗΦΙΣΟΣ?
Σεπτέμβριος 1999. Σε απευθείας συναντήσεις
με κοινοτικούς αξιωματούχους, οι εκπρόσωποι
του YΠEXΩ∆E αμφισβητούν τις καταγγελίες για
μόλυνση του Kηφισού, αναφέρονται στο
σύστημα παρακολούθησης του ποταμού από
την EY∆AΠ και κάνουν την πρώτη
"υποχώρηση". 
Xαρακτηρίζουν τον Kηφισό χείμαρρο και
θεωρούν ότι δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής
της κοινοτικής οδηγίας. 



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ Ο ΚΗΦΙΣΟΣ?

Tον Φεβρουάριο του 2000 η Eπιτροπή
επανέρχεται καταρρίπτοντας το
επιχείρημα της ελληνικής πλευράς περί
χειμάρρου.
"H Oδηγία", σημειώνεται, "εφαρμόζεται
στα ύδατα επιφανείας, μη
αποκλειομένων και των χειμάρρων· ο
Kηφισός, κατά συνέπεια, καλύπτεται από
την Oδηγία".



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ Ο ΚΗΦΙΣΟΣ?

21η Mαρτίου 2000. Tο YΠEXΩ∆E 
απαντά γραπτώς, σημειώνοντας ότι
βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα
παρακολούθησης του Kηφισού από
την EY∆AΠ, ενώ από τα στοιχεία που
δίδονται προς την Eπιτροπή
επισημαίνεται ότι "το επίπεδο
μόλυνσης είναι περιορισμένο". 



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ Ο ΚΗΦΙΣΟΣ?

H EE διαπιστώνει ότι η μόλυνση βρίσκεται σε
“οριακές τιμές ακόμα και για λύματα που
ρίχνονται σε υπόνομο και, συνεπώς, σε καμία
περίπτωση δεν μπορούν να γίνουν
αποδεκτές για λύματα που απορρίπτονται σε
ποταμό”. Παράλληλα υπογραμμίζει ότι
σύμφωνα με μελέτη που έχει
πραγματοποιηθεί, “οι ελληνικές αρχές θα
έπρεπε να έχουν ορίσει την παρακείμενη
στον Kηφισό ζώνη ως ευαίσθητη σύμφωνα με
το άρθρο 5 της Oδηγίας 91/271”. 



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ Ο ΚΗΦΙΣΟΣ?

Στις 13 και 14 ∆εκεμβρίου 2000.

Οι ελληνικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι
θεωρούν τον ποταμό Κηφισό ως υπόνομο.

Τον Ιανουάριο του 2001 η Επιτροπή ζήτησε από τις
ελληνικές αρχές γραπτή επιβεβαίωση αυτής τους της
θέσης.



Η ΕΞΕΛΙΞΗ
Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που
ελήφθη στις 22 Απριλίου 2002:

Οι ελληνικές αρχές απάντησαν με
επιστολή της 21ης Μαΐου 2001. 
Επιβεβαιώνουν αφενός ότι ο Κηφισός δεν
είναι ποταμός, καθώς στερείται φυσικών
υδάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, και
αφετέρου ότι αποτελεί μέρος των
υπονόμων που κατευθύνουν τα λύματα
στην Ψυτάλλεια.



Η ΕΞΕΛΙΞΗ
Παραβίαση της Οδηγίας 91/271/EΟΚ1
Με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις
19661/1982/2.8.1999 και 48392/939/28.3.2002, η
Ελληνική ∆ημοκρατία καθόρισε τις ευαίσθητες
ζώνες σύμφωνα μέ το άρθρο 5, παράγραφος
1της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ. ΄Ομως, η Επιτροπή, 
σύμφωνα με επιστημονικές πληροφορίες τις
οποίες διαθέτει και με βάσει τα κριτήρια που
καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας
91/271/EΟΚ, θεωρεί ότι οι ελληνικές αρχές
παρέλειψαν να καθορίσουν ως ευαίσθητες
ζώνες 14 υδάτινους όγκους μεταξύ των οποίων
συμπεριλαμβάνεται και ο Κηφισός ποταμός.



Η ΕΞΕΛΙΞΗ
Για το λόγο αυτό η Επιτροπή κίνησε τη
διαδικασία επί παραβάσει που προβλέπεται
από το άρθρο 226 της Συνθήκης. 

Σε απάντηση της επιστολής όχλησης που τους
είχε απευθυνθεί, οι ελληνικές αρχές
αμφισβήτησαν την τεκμηρίωση της
Επιτροπής και διαβίβασαν σύγχρονες
μελέτες που επιβεβαιώνουν ότι οι εν λόγω 14 
υδάτινοι όγκοι δεν πρέπει να ορισθούν ως
ευαίσθητοι. 



ΡΥΠΑΝΣΗ

• Όπως έδειξαν οι
τελευταίες μετρήσεις
το μεγαλύτερο
μέρος όγκο ρύπων
το δέχεται το
σκεπασμένο μέρος
του ποταμού.  



ΡΥΠΑΝΣΗ
• Ηχορρύπανση :
• Με θεσμοθέτημένο όριο ηχοστάθμης L10 τα

70 db(Α), οι μελέτες του ΥΠΕΧΩ∆Ε
προβλέπουν για την περιοχή στάθμη 79 
μέχρι 81 db(Α). Το γεγονός ότι η πηγή του
ήχου θα είναι υπερυψωμένη επιδεινώνει το
πρόβλημα ( αν ήταν αλλιώς θα
τοποθετούσαμε τις καμπάνες των
εκκλησιών χαμηλά ). Στις περιβαλλοντικές
μελέτες αναφέρεται ως πιθανή μελλοντική
αναγκαιότητα ακόμα και η τοποθέτηση
ηχοπετασμάτων στα μπαλκόνια των
ανώτερων διαμερισμάτων



ΡΥΠΑΝΣΗ

• Η ατμοσφαιρική ρύπανση :
• Είναι δραματική καθώς δεκάδες

χιλιάδες αυτοκίνητα και μάλιστα και
βαρέως τύπου, διέρχονται από την
οδογέφυρα, με κατεύθυνση το
επιβατικό λιμάνι στον Πειραιά και το
εμπορικό στο Πέραμα.



ΡΥΠΑΝΣΗ

• Κίνδυνος Μεγάλου Ατυχήματος :
Φορτία τοξικών, καυσίμων και
υγραερίων δια της οδογέφυρας
εγκυμονούν κινδύνους ατυχήματος με
πολλά θύματα, δεδομένης της χρήσης
κατοικίας της περιοχής και της
εγγύτητας της λεωφόρου με τις
κατοικίες.







ΡΥΠΑΝΣΗ

• Αισθητική Ρύπανση :
• Το ογκώδες αυτό έργο ευρίσκεται

απολύτως εκτός της κλίμακας, που
επικρατεί στην περιοχή και θα
κυριαρχεί στο τοπίο, σκιάζοντας
μάλιστα τις παρακηφίσιες κατοικίες
κάτω του τρίτου ορόφου των
πολυκατοικιών.





ΡΥΠΑΝΣΗ

• Φωτορύπανση :
• Ο απαιτούμενος ισχυρός φωτισμός

του οδικού έργου, δεδομένης και της
εγγύτητάς του με κατοικίες, θα
δημιουργήσει πρόσθετη όχληση
στους κατοίκους.



ΡΥΠΑΝΣΗ

• Αλλαγή του μικροκλίματος :
• Το έργο λόγω του μεγάλου όγκου του έχει

μεγάλη θερμοχωρητικότητα. Απορροφά, 
ως εκ τούτου,  μεγάλα ποσά θερμότητας
κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, ιδιαίτερα
το καλοκαίρι, τα οποία θα αποδίδει
αργότερα, αλλάζοντας δραστικά το
μικροκλίμα της περιοχής και
δημιουργώντας δυσμενείς συνθήκες
διαβίωσης για τους κατοίκους. 



ΡΥΠΑΝΣΗ

• Μόλυνση και έντομα :
• Τα προβλήματα των οσμών από τα

λύματα που απορρίπτονται και τα
έντομα που ενδημούν σήμερα στα
λιμνάζοντα νερά, έχουν ενταθεί σε
μεγάλο βαθμό. Ο Κηφισός στην
περιοχή Μοσχάτου Νέου Φαλήρου
έχει μεταβληθεί κατ’ ουσία σε ανοικτό
και ανήλιαγο οχετό.



ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΗΦΙ-SOS

• ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ
•ΚΑΙ

•ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ



ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ
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ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΗΦΙ-SOS

• ΜΙΑΟΥΛΗ 51 18345 ΜΟΣΧΑΤΟ

• Khfi_sos@yahoo.gr

• http://khfi-sos.blogspot.com/




