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Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 2852/28.5.2021 Αναφορά με θέμα:
«Άμεση αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α. στον προστατευόμενο υδροβιότοπο “Μπρέξιζα” του
Δήμου Μαραθώνος»
Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 2852/28.5.2021 Αναφοράς του Βουλευτή κ.
Αθανάσιου (Νάσου) Αθανασίου, σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι
αρμόδιες Υπηρεσίες και σε ό,τι αφορά το ΥΠΠΟΑ, σας γνωρίζουμε τα εξής:
O Χ.Α.Δ.Α. στη θέση «Πρώην Αμερικάνικη Βάση», στη Δ.Ε. Νέας Μάκρης του Δήμου
Μαραθώνος, ιδιοκτησίας της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε., καταλαμβάνει έκταση
περίπου 158,5 στρεμμάτων.
Από αρχαιολογικής άποψης ο Χ.Α.Δ.Α. βρίσκεται:
Εντός
του
κηρυγμένου
αρχαιολογικού
χώρου
Μαραθώνος
(Υ.Α.
ΥΠΠΕ/Α/Φ031/19954/2601/23.7.1977ΦΕΚ
866/Β΄/12.9.1977
και
Υ.Α.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/
102318/61744/4442/1118/29.03.2016ΦΕΚ
60/ΑΑΠ/13.04.2016).
- Εντός του χαρακτηρισμένου ως Τοπίου Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους και Ιστορικού
Τόπου (Υ.Α. ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Φ02/28/14/25.2.1980- ΦΕΚ 366/Β΄/11.4.1980).
- Κατά το ανατολικό τμήμα του, βρίσκεται εντός της θεσμοθετημένης Α΄ Ζώνης
Απολύτου προστασίας, αδόμητης, και, κατά το κεντρικό και δυτικό τμήμα του, εντός της
οριοθετημένης Β΄ Ζώνης Μέσης προστασίας του αρχαιολογικού χώρου στη θέση
«Μπρεξίζα» Νέας Μάκρης (Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/36205/π.ε./1873/27.1.1992- ΦΕΚ
112/B΄/21.2.1992).
Επιπλέον, ο Χ.Α.Δ.Α ευρίσκεται στην περιοχή του υγροτόπου της «Μπρεξίζας», σε
άμεση γειτνίαση με το ρέμα «Ροκφέλερ» και κανάλια αποστράγγισης και σε μικρή απόσταση
από τη θάλασσα.
Το θέμα της απομάκρυνσης του εν λόγω Χ.Α.Δ.Α. από τον αρχαιολογικό χώρο έχει
απασχολήσει τις υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ ήδη από το 2007. Ειδικότερα, στις 5.11.2007 η
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής (πρώην Β΄ Ε.Π.Κ.Α.) είχε ζητήσει από τον Δήμο
Νέας Μάκρης την άμεση απομάκρυνση των απορριμμάτων από την περιοχή, για λόγους
ασφάλειας και αναβάθμισης του περιφραγμένου αρχαιολογικού χώρου του ιερού των
Αιγυπτίων θεών και βαλανείου. Εν συνεχεία, στις 28.02.2008 ζήτησε την πλήρη
περιβαλλοντική αποκατάσταση του εν λόγω Χ.Α.Δ.Α., διότι αποτελεί το άμεσο περιβάλλον
του αρχαιολογικού χώρου. Στις 2.02.2009, η Εφορεία, με έγγραφό της προς τον Εισαγγελέα
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Πλημμελειοδικών Αθηνών, κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου για την παράνομη
εναπόθεση στερεών αποβλήτων σε γειτνίαση με τον αρχαιολογικό χώρο, κρίνοντας
επιτακτική και άμεση ανάγκη για την πλήρη απομάκρυνσή τους.
Το 2014, εντάχθηκε από το ΥΠΕΚΑ στο Ε.Π. «Περιβάλλον- Αειφόρος Ανάπτυξη» η
Πράξη «Περιβαλλοντική Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων στον
Χώρο της Πρώην Αμερικάνικης Βάσης» με κωδικό MIS 448273 (αρ. οικ.121822/7.2.2014
Απόφαση
του
ΥΠΕΚΑ).
Από
πλευράς
ΥΠΠΟΑ,
εκδόθηκε
η
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ02/199742/117333/12564/4848/30.7.2014 Υ.Α. «Έγκριση
Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Χ.Α.Δ.Α. στο χώρο της πρώην Αμερικανικής
Βάσης στη θέση “Μπρεξίζα” Νέας Μάκρης», κατόπιν ομόφωνης γνωμοδότησης του ΚΑΣ.
Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, η μελέτη εγκρίθηκε με τους εξής όρους:
«… 3. Ο τελικός όγκος των συγκεντρωμένων απορριμμάτων του Χ.Α.Δ.Α. να μην ξεπερνά
σε ύψος τα 2μ. χωρίς την τελική φύτευση. 4. Να τροποποιηθεί η έκταση του Χ.Α.Δ.Α., ώστε
να είναι εκτός της Ζώνης Α΄ Απολύτου προστασίας και στη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση
από το όριό της. …». Ακολούθησε η υπ’ αριθ. Φ2459/3468/14/18-9-2014 Απόφαση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σύμφωνη με την προαναφερθείσα Υ.Α.
Εντούτοις, η ανωτέρω Πράξη της περιβαλλοντικής αποκατάστασης του Χ.Α.Δ.Α. δεν
υλοποιήθηκε και το 2015 ξεκίνησε εκ νέου η συζήτηση για την απομάκρυνσή του.
Ειδικότερα, στις 5.5.2015 η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, λαμβάνοντας υπόψη
την Υ.Α. του 2014, διατύπωσε την άποψη ότι δεν υπάρχει κατ’ αρχήν αντίρρηση για
ενδεχόμενη μεταφορά μέρους των αδρανών απορριμμάτων από τον εν λόγω Χ.Α.Δ.Α. σε
ανενεργά και μη αποκατεστημένα λατομεία της ευρύτερης περιοχής του Μαραθώνα
(Μπαρώνη-Περράκη, Περράκη-Τζιώνα, Σιδέρη), τα οποία ευρίσκονται εντός του κηρυγμένου
αρχαιολογικού χώρου Ραμνούντος και κοιλάδος Λιμικού (Φ.Ε.Κ. 245/Β΄/17.3.1977, ΦΕΚ
767/Β΄/8.9.1979, ΦΕΚ 1103/Β΄/3.11.1980 και ΦΕΚ 382/τ.ΑΑΠΘ/1.11.2013) και εντός της
θεσμοθετημένης και οριοθετημένης Ζώνης Α΄ Απολύτου προστασίας του αρχαίου δήμου
Ραμνούντος (ΦΕΚ 146/Β΄/3.3.1994). Ακολούθως, στις 9.2.2017 η Αποκεντρωμένη Διοίκηση
διαβίβασε στην Εφορεία την τροποποιημένη Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής
Αποκατάστασης Χ.Α.Δ.Α. (αρ. 37780/3066/16/9.2.2017 έγγραφο). Η Εφορεία διατύπωσε την
άποψη ότι είναι επιβεβλημένη η απομάκρυνση του συνόλου των απορριμμάτων και η
μεταφορά τους σε ένα από τα εγκαταλελειμμένα λατομεία της περιοχής, εντός του
κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Ραμνούντος, καθώς η πλήρωση της λατομικής εκσκαφής
του εγκαταλελειμμένου λατομείου, θα συμβάλλει στην αποκατάστασή του (αρ πρ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΝΑΤ/77471/46232/ 1572/13.3.2017 έγγραφο της ΕΦΑ Ανατολικής
Αττικής).
Σχετικά με το από 14.5.2020 αναφερόμενο στην Ερώτηση Πρακτικό αυτοψίας από
τριμελή Επιτροπή Ελέγχου των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.)
(υπ’ αρ. 7179/14.05.2020), σύμφωνα με το οποίο διαπιστώθηκε η «φυσική αποκατάσταση»
του ΧΑΔΑ Νέας Μάκρης, διευκρινίζεται ότι γνωστοποιήθηκε στην Εφορεία Αρχαιοτήτων
Ανατολικής Αττικής από τον Δήμο Μαραθώνα μετά από 7 μήνες (υπ’ αρίθ.
21271/16.12.2020 έγγραφο Δήμου Μαραθώνα).
Επισημαίνεται ότι, στις 9.9.2020 η Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών
Αρχαιοτήτων απέστειλε προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, το Υπουργείο
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, την Περιφέρεια Αττικής και τον Δήμο Μαραθώνα έγγραφο, με το
οποίο ζητήθηκε η εφαρμογή των όρων της προαναφερόμενης Υ.Α. του 2014 (αρ. ΥΠΠΟΑ/
ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ02/199742/117333/12564/4848/30-7-2014 Υ.Α.).
Επιπλέον, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, κατόπιν αυτοψίας στον χώρο
του Χ.Α.Δ.Α., γνωστοποίησε προς τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης
Αποβλήτων και την Περιφέρεια Αττικής ότι, πάγια θέση του ΥΠΠΟΑ είναι η εφαρμογή της
Απόφασης Φ2459/3468/14/18-9-2014, η οποία εκδόθηκε κατόπιν της προαναφερόμενης
Υ.Α. του 2014, με σκοπό την απομάκρυνση των απορριμμάτων από τη θεσμοθετημένη
Ζώνη Α Απολύτου προστασίας στο ανατολικό τμήμα του Χ.Α.Δ.Α., ώστε να μην
υποβαθμίζεται ο επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος του Ιερού των Αιγυπτίων Θεών. Η
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Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων ενημέρωσε την Εφορεία
Αρχαιοτήτων ότι το από 14.5.2020 Πρακτικό αυτοψίας, κατόπιν του υπ’ αρ.
ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/48673/1040/28.5.2020 εγγράφου, έγινε αποδεκτό από τη Δ/νση Περιβάλλοντος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως αποδεικτικό στοιχείο αποκατάστασης του Χ.Α.Δ.Α.
Οι συναρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, προκειμένου να δοθεί ουσιαστική λύση σε
ένα μακροχρόνιο πρόβλημα, ζητεί σταθερά την ανάκληση κάθε ενέργειας που διαιωνίζει την
παρουσία των απορριμμάτων, διότι αυτά υποβαθμίζουν τον αρχαιολογικό χώρο του ιερού
των Αιγυπτίων θεών.

Η Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ
Εσωτερική Διανομή:
1.
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού
2.
ΓΔΑΠΚ
3.
ΔΙΠΚΑ
4.
Εφορεία Ανατολικής Αττικής
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