
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΙΑΣΩΣΗ  Σ    ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ  ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ  ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ  

                                                                                                                                       Λεγραινά, 16-4-2018
Προς : Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα
Κοινοποίηση :  Πίνακας  Αποδεκτών

Θέμα: Άμεσα μέτρα προστασίας Παράκτιου Υγρότοπου Λέγραινών

     Κύρε Πρωθυπουργέ , 

    Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι, μετά από εντολή που δώσατε στον αρμόδιο Υπουργό 
Ναυτιλίας, παραχωρήθηκαν για εκμετάλευση στον Δήμο Λαυρεωτικής επτά παραλίες της 
Λαυρεωτικής, μεταξύ των οποίων και εκείνης των Λεγραινών !

     Σκοπός της επιστολής μας είναι να σας κάνουμε γνωστό ότι οι σχεδιαζόμενες ενέργειες του 
Δήμου Λαυρεωτικής , που σχετίζονται με την παραλία των Λεγρενών, κάθε άλλο παρά συμβάλλουν 
στην  περιβαλλοντικά σωστή ανάπτυξη της .

    Ο παράκτιος Υγρότοπος και η παραλία των Λεγραινών, περιλαμβάνεται στην Ειδική Ζώνη 
Διατήρησης του Δικτύου NATURA 2000. Επί πλέον, σύμφωνα με τον Ν.4277/2014 έχει 
χαρακτηριστεί ως υγρότοπος  Α΄ Προτεραιότητας και προστατεύεται με τον Ν. 4277/2014 (ΦΕΚ Α 
156/1-8-2014) «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας Αττικής και άλλες διατάξεις». Στο Παράρτημα ΙΧ 
Άρ.20, Παρ.2γ αα , αναφέρεται : « 2. Μέτρα προστασίας των παραπάνω υγροτόπων :  
απαγόρευση...άσκησης οχλουσών δραστηριοτήτων, και κάθε δραστηριότητας που υποβαθμίζει την  
οικολογική κατάστασή τους.»

   Ο εν λόγω Υγρότοπος, ο οποίος πρόσφατα εντάχθηκε στον Φορέα Διαχείρησης (ΦΔΠΠ) Σχινιά-
Μαραθώνα, έχει υποστεί πολλαπλές αποψιλώσεις, εκχερσώσεις και επιχωματώσεις στο ένα πέμπτο 
της συνολικής έκτασής του, από τον Δήμο Λαυρεωτικής. Η μεγαλύτερη επέμβαση του 2016, 
επιβεβαιώθηκε με αυτοψία της Επιθεώρησης Περβάλλοντος, η οποία και επέβαλε στον Δήμο 
Διοικητική Κύρωση λόγω αλλοίωσης και υποβάθμισης του Περιβάλλοντος.

   Η μελέτη οριοθέτησης του υγροτόπου έχει ήδη ολοκληρωθεί, παρουσιαστεί  και υποβληθεί στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος. Η Επιτροπή μας επίσης, ανέθεσε σε εξειδικευμένο γραφείο μελετών 
Τεχνική Μελέτη Φωτοερμηνείας  της  ανωτέρω περιοχής.  Από τα συμπεράσματα της μελέτης 
γίνεται σαφές ότι η περιοχή έχει υποστεί διαχρονικά καταστροφικές παρεμβάσεις  και  χρήζει 
μέτρων άμεσης προστασίας!

Κατόπιν τούτων,

• Επειδή στο ΦΕΚ 1636/ 12.5.2017, Παράρτημα 1 , Περιβαλλοντικοί όροι για την απλή 
χρήση αιγιαλού, αναφέρεται :« Η παραχώρηση για απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας  
επιτρέπεται σε θέσεις όπου, εφόσον υπάρχει δρόμος πρόσβασης σε αυτές, θα είναι νόμιμα 
υφιστάμενος και εφόσον υπάρχει χώρος στάθμευσης, αυτός θα είναι νόμιμα διαμορφωμένος 
και εκτός αμμοθινικών τύπων οικοτόπων. Απαγορεύεται επί των αμμοθινών, οποιαδήποτε  
διάνοιξη δρόμου για πρόσβαση στις παραλίες, καθώς και οποιαδήποτε νέα διαμόρφωση 



χώρου στάθμευσης οχημάτων των επισκεπτών.» 

•     Επειδή επί πλέον, η παρουσία οχημάτων στο ευάλωτο αμμοθινικό οικοσύστημα 
απαγορεύεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν. 3937/2011 αρ. παρ.4 α).

•    Επειδή θεωρούμε ότι μία οποιαδήποτε δραστηριότητα , όπως η τοποθέτηση τροχήλατης 
καντίνας, ομπρελών και ανακλίντρων :

 Είναι oχλούσα

 Υποβαθμίζει την οικολογική κατάσταση του υγροτόπου 

 Δεν υπάρχει σε αυτόν νόμιμα υφιστάμενος δρόμος πρόσβασης 

 Δεν υπάρχει επίσης νόμιμα διαμορφωμένος χώρος στάθμευσης οχημάτων, η παρουσία των 
οποίων, επιπροσθέτως, απαγορεύεται

 Θα συμβάλει στην περαιτέρω  υποβάθμιση και καταστροφή της περιοχής  

• Επειδή εκκρεμεί από της  30/10/2017 καταγγελία στο ΣΥΓΑΠΕΖ - ΣΕΠΔΕΜ για 
επανέλεγχο της περιοχής από Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, λόγω δεύτερης καταστροφικής 
παρέμβασης σε αυτήν

• Επειδή έχουν ήδη κατατεθεί στον Φορέα Διαχείρησης και τον Δήμο ενδεικτικά 470 
υπογραφές μόνιμων και εποχιακών κατοίκων καθώς και επιχειρηματιών της περιοχής, οι 
οποίοι δεν επιθυμούν την εγκατάσταση καντινών και ομπρελοκαθισμάτων 

• Επειδή δεν έχει προλάβει να εκπονηθεί η κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης για την 
προστατευόμενη περιοχή από τον ΦΔΠΠ, ούτε φυσικά έχει εκπονηθεί ανάλογο σχέδιο 
ανάπλασης

• Επειδή οι τρείς όμορες παραλίες βρίσκονται ήδη υπό καθεστός εκμετάλευσης

• Επειδή η παραλία των Λεγραινών είναι ίσως η τελευταία ελεύθερη παραλία της Αττικής

Ζητούμε:

• Την εξαίρεση της παραλίας των Λεγραινών από την παραχώρηση προς τον Δήμο, 
τουλάχιστον πριν από:

• Τον επανέλεγχο της περιοχής από την Επιθεώρηση Περιβάλλοντος

• Την κατάρτιση ετήσιας έκθεσης για την προστατευόμενη περιοχή από τον ΦΔΠΠ 

• Την εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρησης και ανάπλασής της



• Την απαγόρευση της παράνομης κίνησης τροχοφόρων εντός του αμμοθινικού 
οικοσυστήματος

• Την σήμανση του χαρατήρα της περιοχής (NATURA , Α Προτεραιότητας)

• Την προστασία της περιοχής βάσει των κείμενων διατάξεων και των εργαλείων 
διαχείρησης των περιοχών NATURA

     Πληρέστερη πληροφόρηση για το ιστορικό των παρεμβάσεων στην περιοχή, για  τα σχετικά 
Δημόσια έγγραφα και αποφάσεις, αλλά και φωτογραφικό υλικό,  υπάρχει στην ιστοσελίδα της 
Επιτροπής στη διεύθυνση:  

www.legraina.com

Παραμένουμε στην  διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ 
ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ

Φρονιμόπουλος  Νίκος    6946723804
Δημόπουλος  Αντώνιος   6945103373
Κυριακίδης  Κυριάκος     6978442237

Επικοινωνία : legrainaenv@gmail.com

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Ποιλιτικής
Υπουργό κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή   minister.office@yna.gov.gr
Γ.Γ. Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων κ. Χρήστο 
Λαμπρίδη   ggllpne@yna.gov.gr

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Υπουργό κ. Γιώργο Σταθάκη   secmin@ypen.gr
Αναπληρωτή Υπουργό κ.  Σωκράτη Φάμελλο   yper@ypen.gr
Γ.Γ. Περιβάλλοντος  κα. Χριστίνα Μπαριτάκη   grgg@prv.ypeka.gr
Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος κα. Ειρήνη Κλαμπατσέα 
gramshora@prv.ypeka.gr

Υπουργείο Οικονομικών
Υφυπουργό κα. Κατερίνα  Παπανάτσιου yfyp.secr@mofadm.gr
Γ.Γ. Δημόσιας Περιουσίας κ.Δημακή Αθανάσιο grammateia_gspp@minfin.gr
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Βουλευτές  ΣΥΡΙΖΑ  Αττικής

Αθανασίου Νάσος                 nathan@parliament.gr
Αυλωνίτου Ελένη                  e.avlonitou@parliament.gr  
Γεννία Γεωργία                      g.gennia@parliament.gr
Δέδες Γιάννης                        i.dedes@parliament.gr
Δημαράς Γεώργιος                 g.dimaras@parliament.gr
Δουζίνας Κωνσταντίνος         cdouzinas@parliament.gr
Δρίτσας Θοδωρής                   dritsas@parliament.gr
Θεωνάς Γιαννης                      i.theonas@parliament.gr
 Καββαδία Αννέτα                   i.kavvadia@parliament.gr
Καρακώστα Ευαγγελία           e.karakosta@parliament.gr
Κατριβάνου Βασιλική             v.katrivanou@parliament.gr
Μπάλτάς Αριστείδης               a.mpaltas@parliament.gr
Ξυδάκης Νικόλαος                  n.xydakis@parliament.gr
Πάντζας Γιώργος                     gpantzas@parliament.gr
Παπαδόπούλος Χριστόφορος  c.papadopoulos@parliament.gr
Σκουρολιάκος Πάνος               p.skouroliakos@parliament.gr
Σταματάκη Ελένη                    e.stamataki@parliament.gr
Φίλης Νίκος                             n.filis@parliament.gr

Φ.Δ.Π.Π. Σχινιά – Μαραθώνα   info@npschiniasmarathon.gr        

Πρόεδρο Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής Προστασίας Περιβάλλοντος 

κα. Κατερίνα Ιγγλέζη    igglezi@parliament.gr  igglezikaterina@gmail.com
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