
       ECOELEUSIS 

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 
 
 
 

e-mail: ecoeleusis@mail.com 
 
Κινητό: 6977180196 

 
 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 

«Για την διασφάλιση του κοινόχρηστου 
χαρακτήρα της παραλίας της Ελευσίνας και 
των ελεύθερων χώρων που υπάρχουν κοντά 

στην θάλασσα» 
e-mail: orli@lawyer.com   
meletiskavvadias@gmail.com 
 
Κινητό: 6944 664 777  / 6944986685 

                                                                                            
 
Προς:  1) Υπουργό Ναυτιλίας κ. Παν. Κουρουμπλή 
            2)  Εκπρόσωπο του του ΤΑΙΠΕΔ στο Δ.Σ του ΟΛΕ κ. Αθ. Λιάγκο 
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ΘΕΜΑ:  ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΧΛΟΥΣΑΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.                                                                              

 

Με το από 27/7/2017 συνημμένο Υπόμνημά μας προς τον ΤΑΙΠΕΔ και το από 

26/7/2017 όμοιό τους προς την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής με σκοπό 

την αποστολή του προς τον Υπουργό Ναυτιλίας, όπερ και εγένετο, διατυπώσαμε 

τις θέσεις των περιβαλλοντικών φορέων ΕCOELEUSIS και ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ  για την παράνομη και καταχρηστική διευκόλυνση 

από τον ΟΛΕ της επαναλειτουργίας οχλούσας επιχείρησης στο παραλιακό 

μέτωπο της Ελευσίνας. 

Επειδή, το θέμα επανεισάγεται στην ημερήσια διάταξη του Δ.Σ του ΟΛΕ 

(Παρασκευή 29/9/2017) σας κοινοποιούμε νέα επιπλέον στοιχεία τα οποία 

περιήλθαν σε γνώση μας  από τις κρατικές αρχές για το επίμαχο θέμα για τα 

οποία ζητούμε να ληφθούν σοβαρά υπόψη σας.  

 

1) Με το από 14/3/2017 (συνημμένο 1) απαντητικό έγγραφό της προς τον 

εκπρόσωπο της παρακάτω εταιρείας η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής 

Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ με θέμα  «Επιστροφή Μελέτης Περιβάλλοντος της 



εταιρείας «Θ. Μιχ. Μπακόπουλος ΑΒΕΕ – Ναυπηγήσεις και Διαλύσεις 

πλοίων» :    

 

Απορρίπτει το αίτημα τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών 

Όρων  (ΑΕΠΟ)  της εν λόγω εταιρείας  διακόπτοντας την διαδικασία και 

θέτοντας στο αρχείο την σχετική μελέτη διότι όχι μόνο κρίνεται ελλιπής αλλά 

και διότι ούτε η μορφή ούτε το περιεχόμενό της  ακολουθούν τις 

προβλεπόμενες προδιαγραφές.  

Επιπλέον, στο έγγραφο αναφέρονται τα εξής:  

i) η  ισχύς της ΑΕΠΟ έχει λήξει από τις 24.12.15, αφού δεν παρατάθηκε κατ' 

εφαρμογή των   διατάξεων της νομοθεσίας ούτε υποβλήθηκε αίτημα έγκαιρης 

ανανέωσής της 

ii) η ανάκληση της Άδειας Λειτουργίας  αποκρύβεται από τα στοιχεία της 

μελέτης  

iii) στην έκθεση αυτοψίας υπαλλήλων της αδειοδοτούσας αρχής διαπιστώθηκε η 

παντελής έλλειψη οποιουδήποτε μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και 

οποιασδήποτε παραγωγικής δραστηριότητας στο γήπεδο της εταιρείας.  

iv) με την προτεινόμενη επέκταση της χερσαίας λιμενικής ζώνης, έκτασης 

11.202,39 m2 επέρχεται ουσιαστική μεταβολή των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων από τη λειτουργία της δραστηριότητας, και τέλος 

v) για την εκ νέου εξέταση του αιτήματος της εταιρείας απαιτείται η υποβολή 

νέας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το σύνολο της 

δραστηριότητας (Ναυπηγείο – Διαλυτήριο πλοίων / χερσαία επέκταση 

λιμενικής ζώνης) με σαφή αναφορά των δραστηριοτήτων που 0α λαμβάνουν 

χώρα εντός του χώρου επέκτασης της χερσαίας λιμενικής ζώνης, αφού 

προηγουμένως έχει εξασφαλιστεί η συμβατότητα της υπό εξέταση 

δραστηριότητας / έργου με τις χρήσεις γης της περιοχής και η σύμφωνη 

γνώμη του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας για το έργο / δραστηριότητα 

στο σύνολό του. 

 



Επισημαίνεται ότι το εν λόγω έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής 

Αδειοδότησης παρότι είχε εκδοθεί τρείς μήνες πριν δεν συμπεριελήφθη στην υπ’ 

αρ. 3964/22.6.2017 αίτηση της εταιρείας προς τον ΟΛΕ για την παραχώρηση 

απλής χρήσης χώρου της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα  Ελευσίνα έμπροσθεν της 

ιδιοκτησίας της στην περιοχή Καλυμπάκι. 

 

2) Στις 1/8/2017 ανακλήθηκε από τον αρμόδια Πολεοδομική Αρχή η άδεια 

δόμησης με αρ. 377/2006 (συνημμένο 2) και έχει ακολουθηθεί η διαδικασία 

περί αυθαίρετων κατασκευών. 

 

Ζητάμε να λάβετε υπόψη σας τα παραπάνω νέα δεδομένα και να μην  

εγκρίνετε την  παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος χερσαίας ζώνης στην 

Εταιρεία «Θ. Μ. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – Ναυπηγήσεις και διαλύσεις πλοίων», από 

το ΔΣ του ΟΛΕ. 

Για τις Κινήσεις Πολιτών  

 

ECOELEUSIS                                        ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 

 

Ηρακλής Μπέκας                                  Μελέτης Καββαδίας 

 

Χρήστος Χρηστάκης                              Ηρακλεία Πέππα 

 
 
 
 
                                          Με εντολή όλων για την υπογραφή 
 
 

                                                             
   

Χρήστος Χρηστάκης  


