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ΘEMA  :     ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΣΗΝ ΜΔΛΔΣΗ ΣΟΤ ΒΑΚ  

 

Ο ύιινγνο Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο θαη Ρεκαηηάο Πεληέιεο- Χαιαλδξίνπ 

παξαθνινύζεζε όιεο ηηο παξνπζηάζεηο ηεο κειέηεο Βηώζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθόηεηαο 

(ΒΑΚ) ηνπ Γήκνπ  Χαιαλδξίνπ θαη έιαβε γλώζε ησλ ζηαδίσλ ηεο, όπσο 

αλαξηήζεθαλ ζηε δεκόζηα δηαβνύιεπζε. Δλεκέξσζε επηπιένλ ηα κέιε ηνπ, ηα νπνία 

θαηνηθνύλ θαη θηλνύληαη ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ, πξνηξέπνληάο ηα λα 

θαηαζέζνπλ θαη ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο θαη απόςεηο. 

Ο ύιινγόο καο ζπκθσλεί γεληθά κε ηηο θαηεπζύλζεηο ηεο κειέηεο ζε ό,ηη 

αθνξά ζηε δηεύξπλζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ δεκνηώλ λα κεηαθηλνύληαη πεδή ή κε 

ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο (π.ρ. πνδήιαην) αλαθηώληαο θνκκάηη ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ 

πνπ θαηαιακβάλεη ζήκεξα ε κεηαθίλεζε κε απηνθίλεην. Δίκαζηε ππέξ ηεο 

αλαβάζκηζεο ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηώλ - άξα θαη ηεο ρξήζεο από κέξνπο ηνπο - 

από ηα ΜΜΜ. Δίκαζηε ππέξ ηεο πξνζηαζίαο ησλ γεηηνληώλ από δηακπεξείο 

κεηαθηλήζεηο πνπ πξέπεη λα εμππεξεηνύληαη από ην ηεξαξρεκέλν νδηθό δίθηπν. Ζ 

δηαηύπσζε ηέηνησλ ζηόρσλ ζε έλα ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό είλαη έλα πξώην ζεηηθό 

βήκα πνπ κέλεη λα ζπκπιεξσζεί κε ηεξαξρεκέλεο δξάζεηο.  
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Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο καο πξνμελεί έθπιεμε ε απνπζία ηνπ θπζηθνύ θαη 

πνιύηηκνπ ρώξνπ ηεο Ρεκαηηάο - δίπια ζηα ζπίηηα καο - ζαλ θνκκαηηνύ απηνύ ηνπ 

ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ. Ζ έιιεηςε απηή πνπ ζπκβνιηθά ζηα ζρέδηα απνηππώλεηαη 

κε ην ιεπθό θελό ζηνλ ρώξν ηεο Ρεκαηηάο, αθνξά δύν πνιύ ζεκαληηθέο πιεπξέο ηνπ 

ζρεδηαζκνύ.  

πγθεθξηκέλα: 

Α.  Σελ εθαξκνγή ηνπ ΠΓ Πξνζηαζίαο ηεο Ρεκαηηάο  

Παξόιν πνπ ζηελ κειέηε γίλεηαη κηα  αλαθνξά ζην ΠΓ/659/Γ/1995 (πνπ δελ 

αλαθέξεηαη όκσο ζηα «δεδνκέλα πνπ ειήθζεζαλ» ππόςε ζην θεθ.1.3, ζ.ζ.  3-4), 

θαηά ηελ άπνςή καο δελ ελζσκαηώλνληαη ν ηύπνο θαη ε νπζία ηνπ ζηνλ πξνηεηλόκελν 

ζρεδηαζκό (π.ρ. δελ απνηππώλνληαη νη Α θαη Β δώλεο πξνζηαζίαο ζηα ζρέδηα ηνπ 

ΒΑΚ). Οη πνιενδνκηθνί πεξηνξηζκνί πνπ δηαηππώλνληαη ζην ΠΓ απνζθνπνύλ ζηε 

δεκηνπξγία κηαο ήξεκεο δώλεο κεηάβαζεο από ηνλ ππθλό πιένλ αζηηθό ηζηό ζην 

ελαπνκείλαλ θπζηθό πεξηβάιινλ ηεο ξεκαηηάο, πξνζηαηεύνληαο ηαπηόρξνλα ηνλ 

ραξαθηήξα ηεο. Καη απηή ε δηάζηαζε πξέπεη λα γίλεη αλαπόζπαζην ηκήκα ηνπ 

ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ, ώζηε αθελόο λα απνηειεί ηκήκα ηνπ ζπλνιηθνύ 

πξνγξακκαηηζκνύ πινπνίεζεο, θαη αθεηέξνπ δέζκεπζε όιωλ ηωλ δεκνηηθώλ 

αξρώλ, λπλ θαη κειινληηθώλ. 

ην ΠΓ αλαθέξεηαη (άξζξν 4, παξ 5
α
): «Επιβάλλεηαι η διαμόρθωζη ηων 

σθιζηάμενων οδών πλην ασηών ποσ ενηάζζονηαι ζηο βαζικό οδικό δίκησο ηης 

περιοτής ζε οδούς ήπιας κσκλοθορίας ή πεζόδρομοσς…».  

Δθηηκνύκε όηη είλαη θαηξόο πηα ε ξύζκηζε απηή λα εληαρζεί ζηνλ 

ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό ηνπ ΒΑΚ.  

πγθεθξηκέλα: 

 Πξέπεη λα απνραξαθηεξηζηνύλ από «ζπιιεθηήξηνη νδνί» θαη λα κελ 

ζπκπεξηιεθζνύλ ζην ηεξαξρεκέλν νδηθό δίθηπν όινη νη παξαξεκάηηνη δξόκνη: 

Εαινθώζηα (από νισκνύ κέρξη Κνινθνηξώλε), Πξνθήηνπ Ζιία, 

Ρνδνδάθλεο, Ζξώδνπ Αηηηθνύ (από Γάθληδνο/ηέινο νδνύ Γάζνπο έσο 

Γξαβηάο), Γξαβηάο. Δθηηκνύκε όηη ππάξρνπλ δπλαηόηεηεο δηαθνξεηηθήο 

νξγάλσζεο ηεο θπθινθνξίαο ζηηο όκνξεο γεηηνληέο, νη δε κειεηεηέο κπνξνύλ 

από όια ηα πηζαλά ζελάξηα λα επηιέμνπλ ην βέιηηζην.                                    

Δδώ ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε όηη ζην θεθ. 1.3 δελ έρνπλ ιεθζεί ππόςε 

νύηε ε Α.Μ. 03/2019 κειέηε ηεο αλάπιαζεο ζην πλνηθηζκό ε νπνία έρεη 

δεκνπξαηεζεί θαη ελδερνκέλσο απαηηεί ζπκπιήξσζε σο πξνο ηελ εθαξκνγή 

ηνπ ΠΓ (π.ρ. ζην ζεκείν ηέινο ησλ νδώλ πνη. Καιακά θαη Αηγαίνπ κέρξη ηελ 

γέθπξα ηεο Γπθηνπνύινπ (Μεζνινγγίνπ), νύηε νη λέεο θπθινθνξηαθέο 

ξπζκίζεηο πνπ ηίζεληαη ζε εθαξκνγή ζην Πνιύδξνζν Ακαξνπζίνπ κε 

επηπηώζεηο ζηελ πθηζηάκελε θπθινθνξία ζην Πνιύδξνζν Χαιαλδξίνπ, ελώ 

αλαθέξνληαη παιαηόηεξεο κειέηεο. Δθηηκνύκε όηη ζε απηέο ηηο δύν όκνξεο 
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πξνο ηελ ξεκαηηά πεξηνρέο ρξεηάδεηαη επαλεθηίκεζε θαη εκπινπηηζκόο ησλ 

πξνηεηλνκέλσλ.  

 Δίλαη αλαγθαίν - θαη απαηηεηό από ηνλ ύιινγό καο - λα νξηζηνύλ σο 

πεδόδξνκνη/νδνί ήπηαο θπθινθνξίαο νη νδνί: Εαινθώζηα (ηνπιάρηζηνλ από 

νισκνύ κέρξη Κνινθνηξώλε), Αηγαίνπ, ηνπιάρηζηνλ ηκήκα ηεο νδνύ 

Καιακά, Αζ. Γηάθνπ (από Βάξλαιε κέρξη Λεβαδείαο), Λεβαδείαο, Πξνθήηε 

Ζιία, Ρνδνδάθλεο (ζηε ζπλέρεηα θαη κέρξη ηελ Κνξπηζάο), Ζξώδνπ Αηηηθνύ 

(από Γάθληδνο/ηέινο νδνύ Γάζνπο έσο Γξαβηάο), Γξαβηάο, Κεθηζζνύ θαη 

ηκήκα ηεο νδνύ Πάξλεζνο (κέρξη ηελ νδό Μεζζελίαο).  

 Οη νδνί απηνί δελ είλαη ππνρξεσηηθό λα έρνπλ εληαία δηακόξθσζε. 

Καηαλννύκε όηη έλα ηόζν επξύ δίθηπν ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ζα έρεη 

κεγάια ηκήκαηα κε ραξαθηήξα νδνύ ήπηαο θπθινθνξίαο (νθηνεηδήο δηάηαμε, 

πνδειαηόδξνκνη, woonerfs, πξάζηλν θιπ).  Δθηηκνύκε όκσο όηη, όπνπ είλαη 

εθηθηό, ε ρακειήο ηαρύηεηαο απηή δηαδξνκή κπνξεί λα δηεπξύλεηαη                                                                                                                                                   

ζπλερίδνληαο ζε άιινπο ηνπηθνύο δξόκνπο (πρ νιόθιεξε ε νδόο Αηγαίνπ ζηνλ 

πλνηθηζκό), λα δηαθόπηεηαη από ακηγείο πεδόδξνκνπο άιιεο δηαηνκήο θαη 

κνξθήο ή θαη λα δεκηνπξγεί δηακνξθσκέλα πιαηύζκαηα/ζηάζεηο.  

 Πέξα από ηελ εμαζθάιηζε πξόζβαζεο νρεκάησλ άκεζεο αλάγθεο κπνξνύλ λα 

δηαζθαιηζηνύλ θαη ειεγρόκελεο ιεηηνπξγηθέο ζέζεηο ζηάζκεπζεο ζε πεξηνρέο 

θνηλόρξεζησλ δξαζηεξηνηήησλ (Η.Ν. Αγ. Παληειεήκνλα, Η.Ν. Αγ. Αζαλαζίνπ, 

Θέαηξν Ρεκαηηάο).  Γεληθά όκσο πξέπεη λα απνηξέπεηαη ε ζηάζκεπζε ζηηο 

παξαξεκάηηεο νδνύο κε θαηάιιειεο δηακνξθώζεηο θαη απζηεξό έιεγρν όπνπ 

ρξεηάδεηαη. ήκεξα ε θαηάζηαζε είλαη απαξάδεθηε, κέρξη ηνπ ζεκείνπ 

θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο λα δεζκεύνπλ ζέζεηο ζηάζκεπζεο ζην δεκόζην ρώξν κε 

ηακπειάθηα  κε ην όλνκά ηνπο.  

 Ζ δώλε απηή ήπηαο θπθινθνξίαο εθαηέξσζελ ηεο ξεκαηηάο πξέπεη λα 

εκπινπηηζηεί κε ηελ δηακόξθσζε θαη ζήκαλζε εηζόδσλ πεδώλ πξνο απηή, αλά 

δηαζηήκαηα, ζε όιν ηεο ην κήθνο. Ζ ζύλδεζε ηεο ξεκαηηάο κόλνλ κε ην 

θέληξν δελ ηελ θαζηζηά απηόκαηα ρώξν πεξηπάηνπ θαη επαθήο κε ηε θύζε γηα 

ρηιηάδεο ζπλδεκόηεο καο, πνπ δελ γλσξίδνπλ θαλ ηελ ύπαξμή ηεο, ελώ 

ελδερνκέλσο θαηνηθνύλ πνιύ θνληά ή δελ γλσξίδνπλ πώο λα ηελ 

πξνζεγγίζνπλ.  

Β. Η ππόζηαζε ηεο ίδηαο ηεο ξεκαηηάο ωο ρξήζηκε πεδνπνξηθή δηαδξνκή γηα 

ηνπο δεκόηεο θαη ε αλάδεημή ηεο ωο ηνπόζεκν  

Μειεηώληαο ην  Β΄ ζηάδην ηνπ ΒΑΚ Χαιαλδξίνπ δηαπηζηώλνπκε όηη ζηα 

θεθάιαηα πνπ αθνξνύλ ζηηο - επηζπκεηέο από ζέζεηο αξρήο - πεδνδξνκηθέο ή πξάζηλεο 

δηαδξνκέο,  δελ απνηππώλεηαη ε ξεκαηηά θαη νη ππάξρνπζεο δπλαηόηεηεο. Με ηνλ 

ηξόπν απηό ε πξνζηαηεπόκελε δώλε «ηδηαίηεξνπ θπζηθνύ θάιινπο» κε βάζε ην ΠΓ 

θαη ην ΡΑ, παξνπζηάδεηαη σο κηα «αλεμάξηεηε» όκνξε έθηαζε, κε εληαγκέλε ζηηο 

δξαζηεξηόηεηεο θαη ζηνλ ηζηό ηεο πόιεο.  
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 Έηζη δελ αλαθέξνληαη θαζόινπ νη δύν ππάξρνπζεο πεδνγέθπξεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα: ε πεδνγέθπξα Νπκθώλ/Πξνθ. Ζιία θαη ε πεδνγέθπξα 

Δπξίπνπ/Αγ. Αζαλαζίνπ, παξόιν πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από αξθεηνύο 

θαηνίθνπο ηνπ Χαιαλδξίνπ δεδνκέλνπ όηη βξίζθνληαη ζηε κέζε πεξίπνπ ηεο 

απόζηαζεο κεηαμύ νδηθώλ γεθπξώλ θαη ζπληνκεύνπλ ζεκαληηθά ηελ 

πεδνπνξηθή δηαδξνκή κεηαμύ ησλ δύν πιεπξώλ ηεο ξεκαηηάο. Πηζηεύνπκε όηη 

πξέπεη λα ζεκαλζνύλ. Σελ αθξηβή ηνπο ζέζε κπνξείηε λα βξείηε ζηνλ 

πεδνπνξηθό ράξηε πνπ έρεη εθδώζεη ν ζύιινγόο καο,  έληππα ή ςεθηαθά εδώ: 

https://sosrematia.blogspot.com/2016/02/blog-post.html..                                         

Δίλαη, επίζεο,  δηαζέζηκνο ειεύζεξα γηα «θαηέβαζκα» ζην : 

https://drive.google.com/file/d/0Byf_V4KYdl9ReXQ4cjJPT0dDczA/view 

 ηηο ίδηεο δηεπζύλζεηο κπνξείηε λα βξείηε θαη ηα πθηζηάκελα 

κνλνπάηηα/πεδνπνξηθέο δηαδξνκέο ζηελ Α΄ Εώλε πξνζηαζίαο ηεο ξεκαηηάο.                          

Δθηηκνύκε όηη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο αλαιπηηθήο ηνπνγξαθηθήο απνηύπσζεο 

πνπ έρεη μεθηλήζεη ν Γήκνο θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ηδηνθηεζηαθνύ θαζεζηώηνο, ζα  

γίλεη δπλαηόο έλαο πιεξέζηεξνο ζρεδηαζκόο,  ώζηε λα ππάξμνπλ πην 

νξγαλσκέλεο, ρξήζηκεο θαη αζθαιείο δηαδξνκέο πεδώλ εληόο ηεο ξεκαηηάο κε 

απνθαηάζηαζε ηεο ζπλέρεηαο ησλ πθηζηάκελσλ δηαδξνκώλ ζε όιν ην κήθνο 

ηεο.. Ζ δξάζε απηή πξέπεη λα εληαρζεί ζηηο πξνγξακκαηηθέο δεζκεύζεηο ηνπ 

ΒΑΚ.  

 Δθηηκνύκε, επίζεο, όηη ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκν λα θαηαζθεπαζηεί κία 

αθόκε πεδνγέθπξα θνληά ζην ζέαηξν ξεκαηηάο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην κέζνλ 

πεξίπνπ ησλ νδηθώλ γεθπξώλ Γάθληδνο θαη Πνιπδξόζνπ. Θα θέξεη θνληύηεξα 

ηηο εθαηέξσζελ γεηηνληέο θαη ζα δηεπθνιύλεη ηελ πξόζβαζε ζην ζέαηξν πεδή 

θαηαξγώληαο πεξηπνξείεο. 

 Οη παξαπάλσ θαηαζθεπέο (πεδνγέθπξεο, κνλνπάηηα) είλαη επηηξεπηέο 

ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΠΓ/659/Γ/1995.  

 

ε ιίγνπο κήλεο ν ύιινγόο καο θιείλεη ηα 30 ηνπ ρξόληα θαη ην ΠΓ Πξνζηαζίαο 

ηεο Ρεκαηηάο ηα 25. Δλειηθησζήθακε ακθόηεξνη πξν πνιινύ. Καη δελ έρνπκε πιένλ 

θαλέλα πεξηζώξην λα δηαπξαγκαηεπόκαζηε απηνλόεηεο ππνρξεώζεηο, ηηο δηεθδηθνύκε 

κεηά ιόγνπ γλώζεσο.  

 

Γεδνκέλνπ όηη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ΒΑΚ αλαθεξόκαζηε ζε  έλαλ 

ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό 15εηίαο,  ζαο πιεξνθνξνύκε όηη ν ύιινγόο καο - αλάινγα 

θαη κε ηηο απαληήζεηο πνπ ζα ιάβνπκε - ζα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο 

πξνο ηνπο δεκνηηθνύο παξάγνληεο, ηα ηνπηθά θαη όρη κόλν ελεκεξσηηθά κέζα, ηνπο 

δεκόηεο, ηα κέιε καο θαη άιινπο θνξείο αιιά θαη ηελ λνκηθή νδό, εάλ ρξεηαζηεί,  

πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηνύλ ηα πξνβιεπόκελα πξνο όθεινο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ηεο πνηόηεηαο δσήο ζηελ πόιε καο.  Γηα ηελ «Βηώζηκε Αζηηθή Κηλεηηθόηεηα».  
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 Δίκαζηε ζηε δηάζεζε ζαο θαζώο θαη ηνπ Αλαδόρνπ Μειεηεηή γηα 

νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε επί ησλ ζέζεσλ καο.    

 

Με εθηίκεζε,  

 

 

πλεκκέλα 

 

2 έληππνη ράξηεο (ζηελ δηα ρεηξόο θαηάζεζε)  

 

   Γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην  

 

 

 

Η Πξόεδξνο 

 
Μ.-Δ. καξαγδή                      

 

 

 

 

Η Γελ. Γξακκαηέαο 

 
        Κ. Γάλνπ  

 


