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Θέμα: Απορρίψεις μπαζών στην προβλήτα του όρμου της Βλύχας στην Ελευσίνα
Σας αναφέρουμε ότι κατά τις μεσημεριανές ώρες της Τετάρτης 8/8/2018, επί της προβλήτας
της Βλύχας στην Ελευσίνα, απορρίφθηκαν - άγνωστο με ποια άδεια - εκατοντάδες κυβικά
μπαζών μετατρέποντάς την σε χωματερή.
Σε απόσταση αναπνοής, μόλις 50 μέτρα, από την ημιφραγμένη εκβολή του ρέματος Σούρες
στην Βλύχα, ένας ολόκληρος στόλος φορτηγών μετέφερε από την ευρύτερη περιοχή του
Πειραιά εκατοντάδες κυβικά μέτρα κάθε είδους μπαζών (οικοδομής, οδοστρωσίας,
κατεδαφίσεων, αναμεμιγμένα με σκουπίδια, λάστιχα και σίδερα) και τα εναπόθεσαν στο
δυτικό μέρος της προβλήτας κοντά στην ακτογραμμή η οποία έχει διαμορφωθεί από σωρούς
άλλων αποθέσεων μπαζών του ίδιου του Οργανισμών Λιμένα Ελευσίνας (ΟΛΕ) αλλά και των
εξυπηρετούμενων από αυτόν! Πρέπει να εκτελέστηκαν πάνω από 40 δρομολόγια.
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Η Κίνηση Πολιτών ΕCOELEUSIS ειδοποίησε την Λιμενική Αρχή Ελευσίνας η οποία
πραγματοποίησε αυτοψία, προέβη σε προσαγωγές, σχημάτισε δικογραφία – στην οποία
καταθέσαμε την μαρτυρία μας – και κίνησε την αυτόφωρη διαδικασία.
Επιπλέον, θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στα εξής:
1) Οι αυθαίρετες αποθέσεις του ΟΛΕ (που είναι ο διαχειριστής της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα
στην οποία ανήκει η προβλήτα) στην δυτική πλευρά της προβλήτας, συνιστούν μόνιμη
πηγή ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος καθώς με κάθε βροχή τα χώματα μαζί με
ό,τι ουσίες αυτά περιέχουν ή μεταφέρουν, εκπλύνονται και απορρέουν σττην θάλασσα.
Ιδιαίτερα, στο σημείο εκβολής του ρέματος Σούρες, οι χωμάτινες αποθέσεις του ίδιου του
ΟΛΕ παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά του χείμαρρου κατά τα μεγάλα πλημμυρικά
επεισόδια των τελευταίων μηνών καθώς τελικός αποδέκτης του ρέματος Σούρες είναι ο
Κόλπος της Ελευσίνας. Και μάλιστα στο σημείο ακριβώς όπου κατά το παρελθόν - είτε ως
Λιμενικό Ταμείο Ελευσίνας είτε ως Ανώνυμη Εταιρεία - αυθαίρετα ο ΟΛΕ κατασκεύασε
αλλά και επέκτεινε, με χύδην επιχωματώσεις, την προβλήτα. Ήδη, η λασποροή του
χείμαρρου καθώς και τα παρασυρμένα χώματα έχουν μετατρέψει σε «στεριά» μεγάλο
τμήμα της παρακείμενης στην ακτογραμμή θαλάσσια περιοχή δυτικά της προβλήτας.
2) Παρά το γεγονός ότι ο ΟΛΕ στερείται περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Πράξη Βεβαίωσης

Παράβασης της ΕΥΕΠ 606/14.4.2017 καθώς και Εισήγηση επιβολής προστίμου α.π
672/26.4.2017) δεν λαμβάνει κανένα μέτρο για τις ασκούμενες εκ των πραγμάτων
δραστηριότητες μέχρι την περιβαλλοντική αδειοδότησή του. Ούτε τις αποθέσεις στην
δυτική πλευρά της προβλήτας αποσύρει, ούτε τα κατάλοιπα των δραστηριοτήτων επί της
προβλήτας επιμελείται. Επιπρόσθετα, λαμβάνουν χώρα δραστηριότητες αμφιβόλου
νομιμότητας όπως εκφορτώσεις containers με απορρίμματα (από την Μύκονο), κατασκευή
τεχνητών ογκόλιθων κ.α. Τέλος οι εκφορτώσεις των χύδην υλικών γίνονται με
τριτοκοσμικό τρόπο. Μας προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι μεσημεριανές ώρες
ένας στόλος φορτηγών χωρίς καμία άδεια εναποθέτει αυθαίρετα στην προβλήτα
εκατοντάδες κυβικά μπαζών κάθε είδους και ανακαλούνται στην μνήμη σκηνές από τις
αυθαίρετες επιχώσεις που πραγματοποίησε ο ΟΛΕ κατά το παρελθόν.
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3) Ζητούμε την διενέργεια αυτοψίας για την διαπίστωση των ανωτέρων αναφερομένων με
σκοπό την άμεση ελευθέρωση της εκβολής του ρέματος, την απόσυρση των μπαζών και
των αποθέσεων επί της δυτικής πλευρά της προβλήτας καθώς και την λήψη στοιχειωδών
μέτρων για προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τις ασκούμενες δραστηριότητες
στην προβλήτα.
4) Προκαλεί κατάπληξη το γεγονός ότι 15 μήνες μετά την Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης της
ΕΥΕΠ 606/14.4.2017 καθώς και την Εισήγηση επιβολής προστίμου α.π 672/26.4.2017 ο
αρμόδιος Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν έχει επιβάλλει το
πρόστιμο στον ΟΛΕ!
Δείτε / κατεβάστε φωτογραφικό υλικό στον σύνδεσμο:
https://drive.google.com/open?id=1CZfziK3M3OtcphshtclBEZQ_yFIw4JRv
Ο εκπρόσωπος

Χρήστος Χρηστάκης
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