
ΑΦΙΔΝΕΣ,  15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 

ΠΡΟΣ:  ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΦΙΔΝΩΝ  

              ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 

ΚΟΙΝ: Σύλλογο Οικιστών Ιπποκράτειου Πολιτείας  

 

ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρία και προτάσεις για την εξασφάλιση της διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος  

περιοχής της τεχνητής  λίμνης στην περιοχή της Ιπποκράτειου Πολιτείας 

 

Αγαπητοί κκ Σύμβουλοι, 

 

Όπως γνωρίζετε: 

1. Στην περιοχή της Ιπποκράτειου Πολιτείας, έχει δημιουργηθεί τεχνητή λίμνη, μέρος της οποίας 

πάνω από 30%, είναι διανεμημένα οικόπεδα σε συνεταίρους  του οικοδομικού συνεταιρισμού 

2. Η όλη περιοχή διέπεται εκ του νόμου με ιδιαίτερο οικοδομικό κανονισμό πέραν των γενικά 

προβλεπομένων, που πέραν των άλλων απαγορεύει κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα  

3. Η όλη περιοχή διέπεται από το ιδιαίτερο νομικό καθεστώς περιβαλλοντολογικής λειτουργίας του 

ορεινού όγκου της Πάρνηθας 

 

Διαπιστώνεται: 

1. Δίπλα στην τεχνητή λίμνη ακριβώς έχει δημιουργηθεί χώρος για οικόσιτα ζώα όπως κότες και 

κουνέλια, 

2. Στην τεχνητή λίμνη συχνά πραγματοποιούνται δραστηριότητες πέραν από κάθε νόμιμη λειτουργία 

όπως με βενζινοκίνητα πλοιάρια μοντελισμού, δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού κλπ 

3. Δίπλα στην τεχνητή λίμνη ακριβώς έχουν δημιουργηθεί εστίες μόλυνσης από σκουπίδια,  κλπ 

4.  Οι συχνοί επισκέπτες από διάφορες περιοχές της Αθήνας, προβαίνουν σε δραστηριότητες camping 

με άναμμα φωτιάς κλπ  

5. Συχνή ανταγωνιστική κίνηση μηχανών και αυτοκινήτων με συνέπεια την ασφάλεια κίνησης των 

κατοίκων και των επισκεπτών, πέραν της δημιουργούμενης ανασφάλειας για εγκλήματα κατά της 

ζωής των κατοίκων και της περιουσίας τους. 

6. Ηχορρύπανση που προέρχεται είτε από μουσική, είτε από ανταγωνιστική κίνηση μηχανών και 

αυτοκινήτων 

 

Μετά τα παραπάνω, θα θέλαμε να απαιτήσουμε, όπως εκ μέρους σας με ιδιαίτερη παράσταση στη 

Δημοτική Αρχή, προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να: 

1. Διαφυλαχτεί η όλη εν γένει περιοχή και ιδιαίτερα η αναφερόμενη, ως περιοχή φυσικού κάλλους, 

με όλους του εκ του νόμου προβλεπόμενων διαδικασιών 

2.  Εξασφαλιστεί η μη λειτουργία κάθε δραστηριότητας, που αντιβαίνει στις θεσμοθετημένες 

διατάξεις, όπως λειτουργία οικόσιτων δραστηριοτήτων, μοντελισμού κλπ 

3. Εξασφαλιστεί ο συχνός και τακτικός καθαρισμός από σκουπίδια 

4. Εξασφαλιστεί η φυσιολογική λειτουργία της υδρόβιας ζωής της τεχνητής λίμνης  

5. Ηλεκροφωτιστούν οι δρόμοι της περιοχής και κυρίως, όπου υπάρχουν κατοικίες, που θα 

εξασφαλίσουν πέραν των άλλων και στην εμπέδωση της ασφάλειας στην περιοχή 

6. Εξασφαλιστεί η τήρηση των διατάξεων, που απαγορεύουν κάθε οικονομική και επιχειρηματική 

δραστηριότητα, όπως  cattering κλπ. Κάθε προσπάθεια εμπορευματοποίησης του φυσικού κάλλους 



της περιοχής, όχι μόνον αντιβαίνει στις ισχύουσες νομικές διατάξεις περιβαλλοντολογικού 

περιεχομένου, αλλά όταν αυτές αφορούν και δραστηριότητες εστιατορικού και ψυχαγωγικού 

χαρακτήρα, παραβαίνει παράφορα και διατάξεις  υγειονομικού χαρακτήρα, επισείοντας κυρώσεις 

όχι μόνον στους παραβάτες, αλλά και υποθάλποντες με κάθε τρόπο αυτές.  

 

Τέλος, εκτιμώντας στην καλή θέληση εκ μέρους σας προσωπικά , αλλά και όλης της Δημοτικής Αρχής, 

πιστεύουμε στην δημοκρατική και με κοινωνική ευαισθησία για την από κοινού λήψη αποφάσεων που 

μας αφορούν ως κατοίκους αυτής της ιδιαίτερης από πλευράς φυσικού κάλλους περιοχής προς όφελος 

ιδιαίτερα των κατοίκων του Δήμου και όχι όπως συμβαίνει έως σήμερα κάθε άλλου παρά των κατοίκων 

του Δήμου.   

 

Με εκτίμηση, 

Οι κάτοικοι της περιοχής; 

 

 

 

 

 


