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Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος και Ρεµατιάς Πεντέλης-Χαλανδρίου
υπέβαλε αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη, το Νοέµβριο του 2008, σχετικά µε
τη νοµιµότητα λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος (ταβέρνα),
εντός της Β’ Ζώνης Προστασίας του ρέµατος Πεντέλης-Χαλανδρίου. Το οικόπεδο στο
οποίο βρίσκεται το κατάστηµα είναι διαµπερές, µε πρόσωπο τόσο επί του ρέµατος
(οδός Πάρνηθος), όσο και επί του οδικού άξονα της οδού Πεντέλης.
Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, για τη συγκεκριµένη περιοχή, οι χρήσεις
γενικής κατοικίας, σε διαµπερή οικόπεδα, επιτρέπονται στα ισόγεια των κτιρίων και
µόνο στο πρόσωπο των οικοπέδων επί των οδικών αξόνων και όχι στο πρόσωπο
επί του ρέµατος. Το ζήτηµα της νοµιµότητας λειτουργίας του καταστήµατος
προέκυψε µετά την οικοδόµηση κτιρίου – µε όψη στην οδό Πεντέλης – µπροστά από
την ταβέρνα. Αποτέλεσµα των νέων δεδοµένων ήταν η αµφισβήτηση της συνέχισης
της χρήσης της ταβέρνας, στο συγκεκριµένο οικόπεδο.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, µετά τη σχετική αλληλογραφία µε όλες τις εµπλεκόµενες
υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
(ΥΠΕΚΑ) και το ∆ήµο Χαλανδρίου διαπίστωσε τη διάσταση απόψεων για τη
νοµιµότητα λειτουργίας του καταστήµατος, µεταξύ της ∆/νσης Ειδικών Έργων
Αναβάθµισης Περιοχών και της ∆/νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ.
Παράλληλα, πραγµατοποίησε και επίσκεψη στη ∆/νση Ειδικών Έργων του ίδιου
υπουργείου.
Η Αρχή πρότεινε στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής: α) την αναδιατύπωση
διατάξεων του σχετικού Π∆ του 1995
«Χαρακτηρισµός
του
χειµαρρικού
ρέµατος
Πεντέλης-Χαλανδρίου,
ως
προστατευόµενου τοπίου, καθορισµός των ορίων και ζωνών προστασία αυτού,
επιβολή όρων απαγορεύσεων και περιορισµών εντός αυτών», προκειµένου να µην
υπάρξουν άλλα προβλήµατα σε παρόµοιες περιπτώσεις διαµπερών οικοπέδων και
β) την οριστική αποσαφήνιση της αρµοδιότητας ερµηνείας του προεδρικού
διατάγµατος.
Οι ∆/νσεις του ΥΠΕΚΑ αποδέχτηκαν τις προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη
και στις 29-3-2013 εκδόθηκε απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ για τη
συγκρότηση οµάδας εργασίας, µε αντικείµενο επεξεργασίας τα προβλήµατα
εφαρµογής του ανωτέρω διατάγµατος.
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