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                                                                                     Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας  

κ. Χρήστο Στυλιανίδη 

τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα 

τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Μαυρουδή (Μάκη) Βορίδη 

τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή 

 

Θέμα: «Αντιπλημμυρική θωράκιση Κηφισού και Ιλισού ποταμού» 

 

Κύριοι Υπουργοί, 

 

Οι φετινές πυρκαγιές που έπληξαν το Βόρειο Τμήμα της Αττικής, προκάλεσαν 

μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή και αυξάνουν τον κίνδυνο πλημμυρών και των 

συνεπακόλουθων ζημιών. 

Όπως γνωρίζετε, ο κυριότερος αποδέκτης των ομβρίων υδάτων στην Αττική είναι 

ο Κηφισός. Ο Κηφισός, με μήκος διαδρομής 22 χλμ., εκ των οποίων τα 14 χλμ. 

βρίσκονται εντός αστικών περιοχών, πηγάζει από τους πρόποδες της Πάρνηθας 

και εκβάλλει στον Φαληρικό Όρμο, μεταξύ Μοσχάτου και Ν. Φαλήρου. 
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Οι παραπάνω περιοχές ανήκουν στη ζώνη υψηλού κινδύνου και έχουν 

πλημμυρίσει αρκετές φορές στο παρελθόν και συγκεκριμένα το 2002 (8/7/2002, 

18/8/2002, 3/9/2002 και 7/11/2002).  

Σε κάθε περίπτωση και για την αντιμετώπιση μελλοντικών κινδύνων, θα πρέπει να 

λάβουμε εγκαίρως όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για τη θωράκιση των 

ποταμών Κηφισού και Ιλισού καθώς επίσης και για την πλήρη προστασία των 

περιοχών που διασχίζουν.  

Επικαιροποιημένος σχεδιασμός αντιπλημμυρικής προστασίας, αντιπλημμυρικά 

έργα και παρεμβάσεις, καθαρισμοί, έλεγχοι φρεατίων, έργα ανάσχεσης των 

υδάτων, είναι μερικές από τις άμεσες ενέργειες που πρέπει να γίνουν από τους 

αρμόδιους φορείς σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Επειδή υπάρχει μεγάλη ανησυχία για το φετινό Φθινόπωρο και Χειμώνα από τους 

κατοίκους των παραπάνω περιοχών. 

Επειδή για το θέμα αυτό έχουν σταλεί επιστολές από τους Δημάρχους Νίκαιας – 

Αγ. Ι. Ρέντη, Μοσχάτου – Ταύρου και Πειραιά, καθώς επίσης και από τον Πρόεδρο 

της Γ’ Δημοτικής Κοινότητας Πειραιά. 

 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 

  

1) Ποια προληπτικά μέτρα προτίθεστε να λάβετε για την αντιπλημμυρική 

θωράκιση του Κηφισού, του Ιλισού ποταμού και του ρέματος Προφήτη 

Δανιήλ, προκειμένου να προστατευτούν οι περιοχές που διατρέχουν 

αυξημένο κίνδυνο; 

2) Έχετε προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και αντιπλημμυρικές 

παρεμβάσεις (καθαρισμοί, έλεγχοι φρεατίων, έργα ανάσχεσης των υδάτων 

κ.α.) σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς και την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση; 

3) Έχει εκπονηθεί επικαιροποιημένο σχέδιο αντιπλημμυρικής προστασίας 

του Κηφισού και του Ιλισού ποταμού, λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα τελευταία 

δεδομένα καθώς και τις επιπτώσεις των πρόσφατων δασικών πυρκαγιών; 

4) Προτίθεστε να προχωρήσετε στην άμεση κατασκευή έργων ανάσχεσης 

των υδάτων στα υψηλά σημεία του Κηφισού; 
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5) Σκοπεύετε να δημιουργήσετε ένα Συντονιστικό Όργανο για την καλύτερη 

λήψη προληπτικών μέτρων στα Νότια Προάστια και ιδιαίτερα στους Δήμους 

Μοσχάτου – Ταύρου, Καλλιθέας, Πειραιά και Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη; 

 

 

 

Ο ερωτών Βουλευτής 

 

 

 

Βασίλειος-Πέτρος Ν. Σπανάκης 
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