
 
Αθήνα, 13/9/2017 

Ερώτηση 

Προς: 1) τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

2) τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

3) τον Υπουργό Εσωτερικών 

Θέμα: «Ανησυχία για  τη  Ρύπανση στη  Θαλάσσια  Περιοχή  της 

Σαλαμίνας» 

Τεράστια εκτιμάται ότι είναι η ρύπανση στη θαλάσσια περιοχή της 

Σαλαμίνας  από την  Κυνοσούρα  έως  τα  Σελήνια  λόγω  της  βύθισης 
του  δεξαμενόπλοιου «Αγία Ζώνη» με  2.200 μετρικούς  τόνους  μαζούτ 
και  370 μετρικούς  τόνους  μαζούτ  θαλάσσης  που σημειώθηκε  στις 

10/9/2017. Καθυστέρηση  στο  συντονισμό  των  ενεργειών  από τους 
αρμόδιους  φορείς  ώστε  να  περιοριστεί η  ρύπανση των  θαλάσσιων 

υδάτων  επεσήμανε σε  δημόσιες  δηλώσεις  η  δήμαρχος  Σαλαμίνας 
κάνοντας  λόγο  για  μη  έγκαιρη  ενημέρωση  του  δήμου  ώστε  να 

διαθέσει  τα  λίγα  μέσα  που κατέχει  από το  λιμενικό  ταμείο  στην 

αντιμετώπιση της ρύπανσης. 

Παρότι  στην  περιοχή της  βύθισης  του  δεξαμενόπλοιου επιχειρούν 

όπως ανακοίνωσε  το  Λιμενικό  Σώμα  περιπολικό σκάφος, ειδικό 
αντιρρυπαντικό σκάφος, πλωτός γερανός  με  πλωτά φράγματα, 

ρυμουλκά, παράκτια αντιρρυπαντικά σκάφη  καθώς  και  βοηθητικό 
σκάφος, η ρύπανση έφθασε στις ακτές της Σαλαμίνας με κίνδυνο σε 
περίπτωση αλλαγής  της  κατεύθυνσης  του  ανέμου  να  επεκταθεί στο 
σύνολο του Σαρωνικού. Ήδη η ρύπανση από την πετρελαιοκηλίδα που 



προκλήθηκε από την  βύθιση  του  δεξαμενόπλοιου έφθασε  στην 

περιοχή της Πειραϊκής. 

Επειδή είναι  επιτακτική η  πλήρης αποκατάσταση της  ακτογραμμής 
και του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην Σαλαμίνα, 

Επειδή είναι  αναγκαία  η  επιτάχυνση των  εργασιών  απορρύπανσης 
ώστε  να  αποφευχθεί πιθανή μετακίνηση  της  κηλίδας  και  σε  άλλες 

θαλάσσιες περιοχές του Σαρωνικού, 

Ερωτώνται οι συναρμόδιοι υπουργοί: 

- Ποιο  το  χρονοδιάγραμμα  και  ποια τα  διαθέσιμα  μέσα  για  την 
απομάκρυνση των  πετρελαιοειδών και  την  πλήρη αποκατάσταση 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην περιοχή της Σαλαμίνας;   

- Ποιες  οι  ενέργειες  της  Ειδικής  Υπηρεσίας Επιθεωρητών 
Περιβάλλοντος, η  οποία υπάγεται στην  Ειδική  Γραμματεία 
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας, για  την  υποστήριξη 
μηχανισμών  ελέγχου  και  την  αποτελεσματική προστασία του 
περιβάλλοντος μέσα  από το  συντονισμό  των  αρμόδιων 
υπηρεσιών, σε κεντρικό επίπεδο και επίπεδο Ο.Τ.Α.; 

- Ποιοι οι μηχανισμοί παρακολούθησης της συνολικής διαδικασίας 
απορρύπανσης στην  οποία μετέχουν  και  δύο  ιδιωτικές  εταιρίες 
κατ ’ εντολή  της  πλοιοκτήτριας εταιρίας  που διαθέτει 
ασφαλιστική κάλυψη;  

- Ποια  η  απόσταση στην  οποία είθισται  να  ελλιμενίζονται  τα 
δεξαμενόπλοια από τις  ακτές  της  Σαλαμίνας;  Ποιο  το  ετήσιο 
ποσοστό ελέγχων  για  τις  συνθήκες  ασφαλείας  σε  πλοία που 
μεταφέρουν καύσιμα και ελλιμενίζονται σε ελληνικά λιμάνια; 

- Πότε αναμένεται να συνταχθεί η τελική έκθεση εμπειρογνωμόνων 
για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα η βύθιση του 
δεξαμενόπλοιου «Αγία Ζώνη»;  

  

Ο ερωτών βουλευτής 



Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης


