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Τελικά συµπεράσµατα της
∆ιηµερίδας για τον Κηφισό
Τα συµπεράσµατα τα επεξεργάστηκε η Οργανωτική Επιτροπή και
τα εισηγήθηκε στην 8η Συνεδρία της ∆ιηµερίδας (µε αντικείµενο
Συζήτηση-Συµπεράσµατα)
Η παρούσα τελική µορφή των συµπερασµάτων περιλαµβάνει τις
παρατηρήσεις και µεταβολές που έγιναν κατά τη συζήτηση και
έτυχαν της οµόφωνης αποδοχής των συνέδρων
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Α. Ιστορικό
1.
2.
3.
4.
5.

Τον 20ο αιώνα οι δηµόσιες παρεµβάσεις στον Κηφισό
αφορούσαν µονοµερώς το υδραυλικό/αντιπληµµυρικό
σκέλος
Παράλληλα η έκταση που καταλαµβάνει ο Κηφισός
θεωρήθηκε ιδανική για την ανάπτυξη οδικών αξόνων
Ο Κηφισός αφέθηκε απροστάτευτος από κάθε µορφής
παραβιάσεις ιδιωτών αλλά και δηµόσιων φορέων και
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης
∆εν δόθηκε σηµασία στην αρχαιολογική-ιστορική και
την περιβαλλοντική διάσταση
Τα πιο πρόσφατα (Ολυµπιακά) έργα αποτελούν
εξαιρετικά αρνητική εξέλιξη για τον Κηφισό και
αλλοίωσαν τον ποταµό και τις εκβολές του

Β. Σηµερινή κατάσταση
1.
2.
3.
4.
5.

Ως σύνολο ο Κηφισός είναι σοβαρά υποβαθµισµένος
Το κατώτερο τµήµα του είναι οδικός άξονας
συνδυασµένος µε αντιπληµµυρικό οχετό/κανάλι
Η επιλογή της εκβάθυνσης της κοίτης του κάτω
Κηφισού (αντί της διαπλάτυνσης) προκαλεί επιπλέον
προβλήµατα ρύπανσης και όχλησης
Το ανώτερο τµήµα του αποτελεί άξονα ανάπτυξης
παντοειδών δραστηριοτήτων και υποδοχέα
απορριµµάτων και ρύπων
Τα τµήµατά του που διατηρούν φυσικό κάλλος δεν
έχουν αναδειχθεί και είναι ελάχιστα προσβάσιµα στο
ευρύ κοινό

Γ. Νοµικό καθεστώς προστασίας
1. Τα διατάγµατα για τις ζώνες προστασίας και για την
ίδρυση Φορέα ∆ιαχείρισης και Ανάπλασης αποτελούν
κατά βάση θετική εξέλιξη
2. Ωστόσο παρουσιάζουν προβλήµατα και αδυναµίες που
δεν επιτρέπουν την αποτελεσµατική λειτουργία των
θεσµών
3. Η θέσπιση των διαταγµάτων υποκρύπτει αδιέξοδα
δεδοµένου ότι δεν προέβλεψαν κανένα κονδύλιο για
την υλοποίησή τους
4. Ο Φορέας έχει κυρίως συντονιστικό ρόλο, ενώ οι
κανονιστικές αρµοδιότητες ανήκουν στην κεντρική και
περιφερειακή διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση,
που όµως δεν έχουν ανταποκριθεί επαρκώς

∆. Άµεσα µέτρα βελτίωσης σε
επίπεδο µελέτης
1.
2.
3.
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5.
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Ανάπτυξη και συστηµατική λειτουργία συστήµατος µετρήσεων για
την παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας του νερού στον
Κηφισό (µε τη µορφή συνεχών χρονοσειρών)
Ανάπτυξη συστήµατος παρακολούθησης κάθε δραστηριότητας
στον Κηφισό µε έµφαση στην άµεση και πλήρη δηµοσιοποίηση
των συλλεγόµενων πληροφοριών µέσω του ∆ιαδικτύου
Κατασκευή µοντέλων υδρολογίας, υδραυλικής λειτουργίας και
ποιότητας νερού του Κηφισού
Εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου για την αντιπληµµυρική λειτουργία
του λεκανοπεδίου πριν υλοποιηθεί οποιοδήποτε νέο µεµονωµένο
υδραυλικό έργο που επηρεάζει τον Κηφισό
Οριοθέτηση του ποταµού βασισµένη σε σύγχρονη υδρολογική και
υδραυλική µεθοδολογία
Κτηµατογράφηση των παρακηφίσιων ζωνών προστασίας (Α και Β)
Περιβαλλοντική µελέτη του Κηφισού µε στόχο την καταγραφή της
κατάστασης και την τεκµηριωµένη κατάρτιση µέτρων προστασίας
του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστηµάτων
(συµπεριλαµβανοµένων των ενδηµικών ειδών)

Ε. Άµεσα µέτρα βελτίωσης σε
επίπεδο έργων
1.
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Κατεδάφιση αυθαίρετων κτισµάτων και αποµάκρυνση
των αυθαίρετων δραστηριοτήτων
Μετεγκατάσταση των βιοµηχανιών και βιοτεχνιών,
µετά από εµπεριστατωµένη µελέτη των προβληµάτων
και των ενδεδειγµένων λύσεων
Πιλοτικά έργα ανάπλασης τµηµάτων του Κηφισού και
ανάδειξης του περιβάλλοντος χώρου
Κατασκευή Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε
κατάλληλο χώρο δίπλα στον Κηφισό
Ανάδειξη των ιστορικών περιοχών και των
αρχαιολογικών ευρηµάτων
Αντιµετώπιση του προβλήµατος των στάσιµων νερών
στο κατώτερο τµήµα του Κηφισού

ΣΤ. Όραµα για τον Κηφισό
1.
2.
3.
4.

Ο Κηφισός πρέπει να αντιµετωπίζεται ως ποταµός µε
την πλήρη ιστορική, περιβαλλοντική και υδρολογική
του διάσταση
Το ακάλυπτο τµήµα του Κηφισού πρέπει να
µετατραπεί σε Μητροπολιτικό Πάρκο της
πρωτεύουσας
Η υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου προϋποθέτει
ανάλογης κλίµακας χρηµατοδότηση µε χρονική
κλιµάκωση
Η επιλογή της κάλυψης του κατώτερου τµήµατος του
ποταµού και της δηµιουργίας αυτοκινητόδροµου
απαιτεί επαναθεώρηση στα πλαίσια της έννοιας του
διαρκούς ανασχεδιασµού, µε τελική προοπτική την
ένταξη και αυτού του τµήµατος στο Μητροπολιτικό
Πάρκο Κηφισού

