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Ecoeleusis 
 ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 

 
● www.ecoeleusis.org ● ecoeleusis@gmail.com ● Ελ. Βενιζέλου 92, Ελευσίνα 19200 

           ● τηλ / fax : 2105542217 ● Κιν. 6977180196 
____________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                     
                                                                                                                                         Ελευσίνα 27/8/2018 
 
 
                                                                                         
                 ΠΡΟΣ:   
  

1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ/ Δ/νση Αντιπλημ. & Εγγειοβ. Έργων/Τμήμα 
Σχεδιασ. Μέτρων Αντιπλημμυρικής Προστασίας / Φαναριωτών 9/ 10178 Αθήνα /Fax: 210 6428085 
 

2) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / Δ/νση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας  / Τμήμα Ρεμάτων/             
Παναγή Τσαλδάρη 15 / 17676 Καλλιθέα/ Fax: 2109094155 

 
3) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ / Δ/νση Τεχνικών Έργων / Εθν. Αντιστάσεως και Τσόκα / 

19200 Ελευσίνα / Fax: 2131601388 
 

4) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ / Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας / Ηρώων 
Πολυτεχνείου  78 / 19200 Ελευσίνα / Fax: 2131513036 

 
5) ΥΠΕΝ / ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ / Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος / 

Μεσογείων 119/ 11526 Αθήνα / Fax: 2131513010                                                                                                
. 

 
              ΚΟΙΝ:    
                                                                                      

        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ Αντιπεριφερειάρχη κ. Βασιλείου Γιάννη / Ηρώων                      
Πολυτεχνείου 78/ 19200 Ελευσίνα / Fax: 2132047053                                                                                      

                                                                                                                     
                                                                                         
 

Θέμα: Αποθέσεις χωμάτων σε επαφή με την  φυσική εκβολή του ρέματος Σούρες στον Όρμο 
της   Βλύχας στην Ελευσίνα.  

                        
 

Από τις αρχές τις δεκαετίας του ’90, με σκοπό την κατασκευή προβλήτα στην θαλάσσια 

περιοχή του Όρμου της Βλύχας στην Ελευσίνα, χωρίς καμία εγκεκριμένη μελέτη,  με παντελώς 
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αυθαίρετο τρόπο, εκτελέστηκαν από το Λιμενικό Ταμείο Ελευσίνας εκτεταμένες 

επιχωματώσεις ανατολικά σε επαφή αλλά και έναντι της φυσικής εκβολής του ρέματος Σούρες 

προς τον Κόλπο της Ελευσίνας με αποτέλεσμα την εξαφάνιση του σχετικού Δέλτα του 

χείμαρρου και την παρεμπόδιση της ελεύθερης ροής του.  

 

Το 2009 ο Οργανισμός Λιμένα Ελευσίνας (ΟΛΕ) - προς τον οποίο το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει 

της από 30/5/2003 Σύμβασης παραχώρησε τα δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης της 

Χερσαίας και Θαλάσσιας Ζώνης Λιμένα -  εναπόθεσε εκατοντάδες κυβικά  μέτρα χώματος στο 

δυτικό όριο του προβλήτα με σκοπό την διεύρυνση των  επιχωματώσεων οι οποίες λόγω των  

εκτεταμένων αντιδράσεων της εταιρείας ΠΥΡΚΑΛ διακόπηκαν.  

Ωστόσο, οι χωμάτινοι λόφοι – προϊόντα άλλων εκσκαφών – παρέμειναν στον προβλήτα σε 

επαφή και έναντι της στενής εκβολής του Σούρες.  Επιπλέον, και άλλες χύδην αποθέσεις 

αδρανών υλικών,  ακριβώς στο δυτικό μέρος του  κατασκευασμένου χωρίς τους στοιχειώδεις 

κανόνες προβλήτα, ουδέποτε αποσύρθηκαν από τον ΟΛΕ .  

 

Επισημαίνεται πως ο προβλήτας όπως και ολόκληρη η Χερσαία Ζώνη Λιμένα δεν έχουν λάβει 

περιβαλλοντική αδειοδότηση. 

 

Κατά τα πρόσφατα μεγάλα πλημμυρικά γεγονότα στην περιοχή (15/11/2017 στη Μάνδρα, 

καθώς και 27/6/2018 στη Μάνδρα και τη Μαγούλα ), στο σημείο εκβολής του ρέματος Σούρες, 

οι χωμάτινες αποθέσεις του ίδιου του ΟΛΕ παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά του 

χείμαρρου στην θάλασσα κι έχουν μετατρέψει σε «στεριά» μεγάλο τμήμα της παρακείμενης 

στην ακτογραμμή θαλάσσιας περιοχής, δυτικά του προβλήτα.  

 

Υπενθυμίζεται ότι κατά τα προαναφερόμενα πλημμυρικά γεγονότα η ενεργοποίηση του 

τμήματος του ρέματος Σούρες  κατάντη της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου 

προστάτευσε από την πλημμύρα την Άνω Ελευσίνα και τις Εργατικές Κατοικίες Μάνδρας 

περιορίζοντας τις επιπτώσεις σε ορισμένους δρόμους της Ελευσίνας. Επισημαίνεται 

ιδιαίτερα ότι η στάθμη των νερών στο διευθετημένο τμήμα υπήρξε οριακή. 
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Επειδή, εννέα μήνες μετά τα συμβάντα, οι αποθέσεις χωμάτων στον προβλήτα, σε επαφή με 

την εκβολή αλλά και έναντι αυτής, δεν έχουν αποσυρθεί ούτε έχουν πραγματοποιηθεί έργα 

άρσης των τμημάτων της επιχωμάτωσης που παρεμποδίζουν την ελεύθερη ροή του 

ρέματος, σας εφιστούμε την προσοχή και αναμένουμε τις άμεσες ενέργειές σας για τις οποίες 

επιθυμούμε να μας ενημερώσετε. 

 

Την αναφορά μας αυτή συνοδεύουν φωτογραφίες και βίντεο τα οποίο μπορείτε να δείτε / 

κατεβάσετε από τον σύνδεσμο ΕΔΩ 

 

 

                                                                                                                                      Ο εκπρόσωπος  

   
                                                                                                                           Χρήστος Χρηστάκης   

 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1FjQuFR8BpQX5u2CFiySMsZx5E7z0Eg-f

