ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθμ. Πρωτ. ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

442

Ημερομ. Κατάθεσης:

20/2/2022

Ώρα κατάθεσης:

18:32'

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2022
Επίκαιρη Ερώτηση
Προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
Θέμα: Κίνδυνος για τις προστατευόμενες περιοχές από τα αντιπλημμυρικά έργα στον
Ερασίνο
Το περασμένο Νοέμβρη υπεγράφη η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ προϋπολογισμού 49 εκατομμυρίων. Το έργο θα
εκτελεστεί με την αιτιολογία της αντιπλημμυρικής θωράκισης των περιοχών των Κεντρικών
και Νότιων Μεσογείων, (Σπάτα – Παιανία – Υμηττός – Κορωπί – Μαρκόπουλο Μεσογαίας –
Καλύβια – Κουβαράς).
Το υπό εκτέλεση έργο περιλαμβάνει κατασκευή δύο (2) φραγμάτων ανάσχεσης των φερτών
υλικών στ’ ανάντη, μεγάλων διαστάσεων (20 μέτρα ύψος και >300 μέτρα μήκος στη στέψη
του το μεγαλύτερο) και εγκιβωτισμό περίπου 9 χιλιομέτρων του ρέματος. Εκτελείται σε
περιοχή που δεν κινδυνεύει να πλημμυρίσει τίποτε άλλο εκτός από αγροτικές εκτάσεις που
βρίσκονται μέσα στις φυσικές πλημμυρικές ζώνες του ρέματος, χαρακτηρισμένες ως
υγρότοποι Α΄ προτεραιότητας. Στην περιοχή λόγω των ελάχιστων κλίσεων δεν έχουν
καταγραφεί ιστορικές πλημμύρες, παρά μόνο τοπικές υπερχειλίσεις ειδικά σε σημεία που
διασταυρώνεται το ρέμα του Ερασίνου με το οδικό δίκτυο και έχουν εκτελεστεί άστοχα και
ανεπαρκή τεχνικά έργα. Απεναντίας η αργή και ακίνδυνη μεταφορά των φερτών υλικών από
τα ανάντη στις εκβολές του, είναι αυτή που έχει συντελέσει στη δημιουργία του μικρού
φυσικού παράδεισου των υγροτοπικών περιοχών του Ερασίνου αλλά και της αξιοσημείωτης
γονιμότητας των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Δικαίως, οι τρεις προστατευμένοι και
οριοθετημένοι υγρότοποί του (Παράκτιο έλος Βραυρώνας, ρέμα Ερασίνου, ρέμα Πύργου
Βραυρώνας) έχουν χαρακτηριστεί ως ένα από τα σημαντικότερα τοπία ιδιαίτερου φυσικού
κάλλους που διατηρεί τα βασικά χαρακτηριστικά του από την αρχαιότητα έως σήμερα (ΦΕΚ
Β΄706/1980).
Δε θα προσφέρει κάποιου είδους σημαντική προστασία στον αρχαιολογικό χώρο της
Βραυρώνας ο οποίος όντας κάτω από την επιφάνεια του εδάφους και χαμηλότερα από την
κοίτη του ποταμού, πλημμυρίζει κυρίως λόγω της ανύψωσης της στάθμης του υδροφόρου
ορίζοντα και όχι από τις υπερχειλίσεις της κοίτης.
Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή εξέδωσαν δελτίο
τύπου εκφράζοντας τις σοβαρές ανησυχίες τους για τις επιπτώσεις του έργου. Θεωρούν ότι η
πραγματοποίηση του έργου θα επιφέρει συρρίκνωση του υγροτόπου της εκβολής (περιοχή
Natura 2000), τόσο άμεσα λόγω των εκτεταμένων εκσκαφών σε μεγάλο τμήμα του όσο και
μακροπρόθεσμα λόγω της συγκράτησης από το φράγμα πλημμυρικού νερού και φερτών

υλικών που τροφοδοτούν και συντηρούν τον υγρότοπο και την παράκτια ζώνη.
Αποτελέσματα δε των παρεμβάσεων, των εκσκαφών και της αποψίλωσης της
ρεμάτιας/παραρεμάτιας και υγροτοπικής βλάστησης θα είναι η σημαντική υποβάθμιση της
βιοποικιλότητας του ρέματος, η εξαφάνιση απειλούμενων ειδών όπως το ενδημικό
Αττικόψαρο (σύμφωνα με τεχνική έκθεση του ΕΛΚΕΘΕ που δημοσιεύθηκε μετά την έγκριση
των έργων). Επιπλέον, η γονιμότητα των καλλιεργούμενων εκτάσεων θα βαίνει μειούμενη με
το πέρασμα του χρόνου λόγω της ελάττωσης της στερεοπαροχής του ρέματος.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Ποιος είναι ο λόγος για την επιλογή κατασκευής ενός ακριβού και εκτός κλίμακας έργου,
σ’ ένα ποτάμι που δε διέρχεται από καμία κατοικημένη περιοχή παρά μόνο από ζώνες
χαρακτηρισμένες αγροτικές, αρχαιολογικές και Αττικού Πάρκου (ΖΟΕ Μεσογείων, ΠΔ
199/2003) στις οποίες δεν προβλέπεται καμία οικιστική, εμπορική ή βιομηχανική
ανάπτυξη αντί της επιλογής ήπιων, μικρών, σημειακών και υποπολλαπλάσιας αξίας
αντιπλημμυρικών έργων;
2. Θα επαναξιολογήσετε την αναγκαιότητα και τη μορφή των αντιπλημμυρικών έργων, των
οποίων η μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων βασίζεται σε περιβαλλοντικά δεδομένα
20ετίας, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η βιωσιμότητα του οικοσυστήματος και της
βιοποικιλότητας του ρέματος Ερασίνου, στοιχεία τα οποία το Ελληνικό κράτος έχει
δεσμευθεί να προστατεύει (και υπάρχει σχετική καταδίκη της Ελλάδας) στο πλαίσιο της
ένταξης των εκβολών του υγροβιότοπου, στις περιοχές Natura2000;
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