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ΠΩΣ ΟΔΗΓΗΘΗΚΑΜΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ

 Δύο αποφάσεις του ΣτΕ, το 2013 και το 2020, απέρριψαν αντίστοιχες προσφυγές: 1) 
Προσφυγή της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ Εταιρείας κατά της έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων, 
με την απόφαση 1488/2013 και 2) Προσφυγή της ΡεμΑττικής κατά της Προκήρυξης των 
έργων και της Ανανέωσης των Περιβαλλοντικών Όρων, με την απόφαση 5/2020. 
Ουσιαστικά και στις δύο αποφάσεις, το ΣτΕ δεχόταν την αιτιολόγηση των έργων “για 
λόγους Δημόσιου Συμφέροντος” που πρότασσε η Διοίκηση μέσω των Περιβαλλοντικών 
Όρων.

 Στην απόφαση υπ’ αριθμόν 5/2020, το ΣτΕ έθεσε ως όρο για την έναρξη των έργων, η 
οριοθέτηση του Ερασίνου να γίνει με ΠΔ, ακυρώνοντας επί της ουσίας τις δύο ΥΑ του 2008 
και του 2019, που μέχρι τότε οριοθετούσαν το ρέμα.

 Το Υπουργείο Μεταφορών & Υποδομών, παρακάμπτοντας την απόφαση του ΣτΕ, 
προχώρησε, τον Νοέμβριο του 2020, στην υπογραφή σύμβασης εκτέλεσης των 
εγκεκριμένων έργων, με την εταιρεία Ελληνική Υδροκατασκευή Α.Ε., χωρίς να έχει εκδοθεί 
το, απαραίτητο για την έναρξη των έργων, ΠΔ οριοθέτησης του Ερασίνου.



ΠΩΣ ΟΔΗΓΗΘΗΚΑΜΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ

 Μετά την υπογραφή της σύμβασης, από πλευράς υπουργείου, προχωρήσαμε στην 
επίδοση εξώδικου, προς τον υπουργό, τη διεύθυνση ΔΑΕΕ (Δ19) του υπουργείου, που είχε 
υπογράψει τη σύμβαση και την εταιρεία Ελληνική Υδροκατασκευή Α.Ε., προκειμένου να 
μην ξεκινήσουν τα έργα.

 Τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2021,  σε αυτοψία που κάναμε στην περιοχή, είδαμε 
ότι, παρά το εξώδικο, η εταιρεία είχε ξεκινήσει τα έργα.

 Απευθύναμε ερώτημα προς τη Διοίκηση, αλλά και στην εταιρεία, να μας πουν αν υπάρχει 
Εντολή Έναρξης των Έργων.

 Παράλληλα προχωρήσαμε σε καταγγελία στην Εισαγγελία Περιβάλλοντος και στην 
Αστυνομία για να παρέμβει και να ζητήσει από την εταιρεία ότι στοιχεία έχει και αφορούν 
τα έργα.

 Τον Μάρτιο λάβαμε απάντηση από την ΔΑΕΕ (Δ19), στο ερώτημα που της είχαμε 
απευθύνει, για την ύπαρξη Εντολής Έναρξης των Έργων.



Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΕΕ (Δ19)



Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΕΕ (Δ19)

Σχόλιο: Η ΔΑΕΕ δεν αναφέρει στα κριτήρια για την έναρξη των έργων, την ύπαρξη ΠΔ οριοθέτησης 
του Ερασίνου, γιατί προφανώς θέλουν να μας πουν, ότι οι τοπογραφικές εργασίες δεν είναι μέρος 
του έργου. Γίνεται μόνο στο τέλος μια αναφορά για το που βρίσκεται το θέμα του ΠΔ.



ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

 Σήμερα πλέον, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία έκδοσης ΠΔ 
οριοθέτησης του Ερασίνου, από την αρμόδια επιτροπή του 
ΣτΕ, η οποία επεξεργάζεται το κατατεθειμένο, από τη 
Διοίκηση σχέδιο.

 Η Διοίκηση από την πλευρά της, πιέζει να εκδοθεί σύντομα το 
ΠΔ, δεδομένου ότι έχει υπογράψει και σύμβαση με την 
εταιρεία Ελληνική Υδροκατασκευή Α.Ε., δημιουργώντας, κατά 
κάποιον τρόπο, τετελεσμένα γεγονότα.



ΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΠΗΡΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

 Από την πρώτη ΜΠΕ που αφορούσε το ανάντη τμήμα του 
ρέματος και έγινε το 2000, στο πλαίσιο κατασκευής της 
Αττικής Οδού στο τμήμα που πάει στο Αεροδρόμιο, υπάρχει ο 
ισχυρισμός ότι η περιοχή που είναι αγροτική, θα μετατραπεί 
σε αστική. Το 2003, εκδόθηκε ΠΔ με τις ΖΟΕ Μεσογείων, το 
οποίο ουσιαστικά απαγορεύει την οικιστική, εμπορική, και 
βιομηχανική ανάπτυξη της συγκεκριμένης περιοχής.



ΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΠΗΡΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Παρ’ όλα αυτά το ΣτΕ συνεχίζει και δέχεται, μέχρι σήμερα τον ισχυρισμό, που υπάρχει 
σε όλες τις ΜΠΕ και τις ανανεώσεις τους, ότι η περιοχή θα γίνει αστική !!!



ΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΠΗΡΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

 Οι μελέτες χωρίζουν το ρέμα σε δύο τμήματα, αυθαίρετα και δεν περιλαμβάνουν την 
οριοθέτηση κλάδων του Ερασίνου, παρά μόνο ορισμένα τμήματά τους. Αυτό γίνεται κατά 
παράβαση των νόμων και της πάγιας νομολογίας του ΣτΕ που ορίζουν ότι τα ρέματα πρέπει 
να εξετάζονται και να οριοθετούνται στην ολότητά τους, προκειμένου να διασφαλίζεται η 
λειτουργία τους ως οικοσυστήματα. Δικαιολογίες του τύπου “έχουν γίνει και αλλού αυτά” 
δεν μπορούν να νομιμοποιούν τις παρανομίες και να επιτείνουν τη “νομική ανασφάλεια”, 
όταν οι διαφορετικές μελέτες δεν λαμβάνουν υπόψη, η μία την άλλη.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΑΣΙΝΟΥ



ΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΠΗΡΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

 Δεν έχει γίνει προσπάθεια εντοπισμού της παλαιάς (ιστορικής) κοίτης του ποταμού, 
προκειμένου να εντοπιστούν οι επιχώσεις, καταπατήσεις, αυθαίρετες επεμβάσεις και κτίσματα 
στις όχθες και στην κοίτη το Ερασίνου, αλλά και στους υγροτόπους που τον περιβάλλουν και 
αποτελούν φυσική του συνέχεια και αναπόσπαστο στοιχείο περιβαλλοντικής και υδραυλικής 
λειτουργίας του.

 Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την νομιμοποίηση των καταπατήσεων είτε με μορφή αγροτικών 
καλλιεργειών, είτε με μορφή κτισμάτων και άλλων επεμβάσεων κοίτης, όχθεων και 
προστατευόμενων υγροτόπων (Ν. 4559/18, περιοχή Natura Βραυρώνας), αλλά και την 
καταστρατήγηση των διατάξεων εξαίρεσης από την νομιμοποίηση αυθαιρέτων, που σε κάθε 
περίπτωση είναι εκείνα που βρίσκονται σε ρέματα, πολλώ μάλλον δε εκείνα που βρίσκονται 
εντός υγροτόπων.

 Η οριοθέτηση νομιμοποιεί καταπατήσεις της κοίτης, των όχθεων, των υγροτόπων. 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι περιπτώσεις των κτισμάτων και των καλλιεργειών επί 
της Λεωφόρου Βραυρώνος δίπλα (και επάνω) στην κοίτη του ποταμού Ερασίνου και εντός των 
ορίων του υγροτόπου “ρέμα Ερασίνος” του Ν. 4559/2018.



ΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΠΗΡΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Χαρακτηριστική περίπτωση πρότασης οριοθέτησης του Ερασίνου, που αφήνει μέρος της 
υπάρχουσας κοίτης εκτός οριοθέτησης και δεν περιλαμβάνει την προστατευόμενη 
περιοχή Α’ Προτεραιότητας, για λόγους “Δημόσιου Συμφέροντος” προφανώς.



ΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΠΗΡΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Το σπίτι που φαίνεται στην προηγούμενη διαφάνεια και βρίσκεται πάνω στην υφιστάμενη κοίτη του 
Ερασίνου, “διασώζεται” από την προτεινόμενη οριοθέτηση, η οποία το αφήνει εκτός αυτής, όπως και 
την υφιστάμενη κοίτη στο σημείο αυτό !!!



ΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΠΗΡΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΑΣΙΝΟΥ

- Οριοθέτηση που σταματάει εκεί που τελειώνουν τα έργα και δεν περιλαμβάνει τον         
  υπόλοιπο υδροβιότοπο.
- Οριογραμμές πλημμύρας που δεν περιλαμβάνονται στην προτεινόμενη οριοθέτηση και 
  θέτουν ερωτήματα για την επάρκεια, αλλά και τη σκοπιμότητα των έργων.
- Υφιστάμενη κοίτη που μένει εκτός οριοθέτησης.



ΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΠΗΡΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΑΣΙΝΟΥ

Οι προστατευόμενες περιοχές, που θεσπίστηκαν με τον Ν. 4559/2018, δεν περιλαμβάνονται στην 
προτεινόμενη οριοθέτηση, παραβιάζοντας την κείμενη νομοθεσία.



ΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΠΗΡΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

 Υπάρχει το παράδοξο, στις επικαιροποιημένες μελέτες οριοθέτησης, 
στην μία που αφορά το ανάντη τμήμα του Ερασίνου, να λαμβάνονται 
υπόψη περιβαλλοντικά δεδομένα του 2015, στη μελέτη όμως του 
κατάντη τμήματος, λαμβάνονται υπόψη δεδομένα του 1995 !!!

 Η περιοχή της Βραυρώνας με τον Αρχαιολογικό χώρο και τον Ερασίνο 
είναι θεσμοθετημένη ως «Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους και 
Ιστορικός Τόπος,  AT2010018».  (ΥΑ Φ02/9560/412, ΦΕΚ 
706/Β/1980). Στην ΥΑ αναφέρεται: «Χαρακτηρίζουμε την περιοχή 
Βραυρώνος ως Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους και Ιστορικό Τόπο 
γιατί δεν έχει υποστεί καμιά μεταβολή από τα αρχαία χρόνια μέχρι 
σήμερα και αποτελεί τοπίο της Αρχαίας Μεσογαίας, όπως 
περιγράφεται από τους αρχαίους συγγραφείς». Η προτεινόμενη 
οριοθέτηση και τα έργα, “απειλούν” ευθέως το “αναλλοίωτο” με 
συνολική αλλαγή σε όλη την περιοχή.



ΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΠΗΡΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Συνοψίζοντας, η μελέτη οριοθέτησης ρ. Ερασίνου κατάντη  είναι ανεπίκαιρη, ελλιπής και δεν πληροί τις προϋποθέσεις 
των Ν 4258/2014, Ν 4559/2018,  και της πάγιας νομολογίας του ΣτΕ (ΣτΕ 1242/2008, κλπ), καθώς και τις διατάξεις του 
άρθρου 6 του Ν. 880/1979 (ΦΕΚ 58Α’ της 22/3/1979), σύμφωνα με το οποίο εκπονήθηκε και το οποίο καταργήθηκε και 
αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 10 του Ν 4258/2014.

Εκτός αυτού τα υδρολογικά και υδραυλικά δεδομένα που έχουν χρησιμοποιηθεί για την μελέτη 
διευθέτησης/οριοθέτησης έχουν μεταβληθεί από την εποχή εκπόνησης της μελέτης (2001-2005). Η αλλαγή στα 
βροχομετρικά δεδομένα, λόγω πρόσφατων φαινομένων σε άλλες περιοχές της χώρας και λόγω θεωρίας κλιματικής 
αλλαγής, θα μπορούσε να αποτελεί από μόνη της αιτία για την ανάγκη επικαιροποίησης της οριοθέτησης και του 
κατάντη τμήματος (σύμφωνα με την προαναφερόμενη παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν 4258/2014). Κατά τον ίδιο τρόπο 
έχουν τροποποιηθεί τα περιβαλλοντικά δεδομένα, καθότι οι υγρότοποι που αποτελούν αναπόσπαστα φυσικά 
χαρακτηριστικά του ρέματος έχουν τεθεί υπό καθεστώς προστασίας με τον Ν 4559/2018.

Το σύνολο του μήκους του ρέματος Ερασίνου διέρχεται σύμφωνα με το ΠΔ 199/2003 (ΖΟΕ Μεσογείων) είτε από 
γεωργική γη Γ2 είτε  από περιοχές με χρήσεις Β1, Β2, Β3 και Β4 που απαγορεύουν οικιστική, εμπορική και βιομηχανική 
ανάπτυξη, κάτι που αν το έπαιρναν υπόψη στις μελέτες οριοθέτησης, τότε με μια σωστή οριοθέτηση θα μπορούσαν να 
αποφευχθούν τα έργα και η αλλοίωση που αυτά θα επιφέρουν στο οικοσύστημα, το τοπίο και τους αρχαιολογικούς 
χώρους.

 Όλα τα προαναφερθέντα αποτελούν ισχυρά κριτήρια επικαιροποίησης και κίνησης της διαδικασίας της εκ νέου 
εκπόνησης της μελέτης Οριοθέτησης. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο θα πάψει και το παράλογο διαχωρισμού του ρέματος σε 2 
τμήματα, ως προς την οριοθέτηση, ενώ δεν υπάρχει κανένα φυσικό όριο διαχωρισμού, ούτε και υφιστάμενο τεχνητό. 
Κυρίως όμως θα γίνουν εμφανείς οι πραγματικές ανάγκες εξασφάλισης του λειτουργικού χώρου του ποταμού, συνεπώς 
και των οριογραμμών του με την επεξεργασία των νέων επιστημονικών, νομικών και περιβαλλοντικών δεδομένων. 



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
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