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Αθήνα, 9/10/2017 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 
ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Θέμα: «Καθυστέρηση στις Αποζημιώσεις Πληγέντων Αλιέων από την Ρύπανση 

του Σαρωνικού» 
Η  καταστροφή  που έχουν  υποστεί οι  παράκτιοι αλιείς  λόγω  της  ρύπανσης του 

Σαρωνικού  Κόλπου έπειτα από τη  βύθιση  του  δεξαμενόπλοιου Αγία  Ζώνη  ΙΙ  και  της 
διαρροής μαζούτ αποτελεί πραγματικότητα. 

 Σημαντικές  καθυστερήσεις  από το  εποπτεύον την  αλιεία  υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και  Τροφίμων  διαπιστώνονται στο  ζήτημα  των  αποζημιώσεων που πρέπει 
να  καταβληθούν  τόσο  για  την  άμεση  οικονομική  τους  ανακούφιση, λαμβάνοντας 
μάλιστα υπόψη ότι ήδη από 1/10/2017 έχει ξεκινήσει η περίοδος για τη μέση αλιεία και 
τις μηχανότρατες, όσο και για τα διαφυγόντα κέρδη τους σε μακροπρόθεσμη βάση. 
Παρότι υφίστανται συγκεκριμένες διαδικασίες αποζημίωσης για τους πληγέντες αλιείς 

οι  οποίοι δεν  είναι  εφικτό  υπό τις  παρούσες συνθήκες  να  συνεχίσουν  την  οικονομική 
τους δραστηριότητα, η έλλειψη συντονισμού των κρατικών υπηρεσιών καθυστερεί την 

διεκδίκηση  αποζημιώσεων από το  Διεθνές  Ταμείο  Αποζημιώσεων από Ρύπανση 
Πετρελαίου που εδρεύει στο Λονδίνο, καθώς και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας   (ΕΤΘΑ) στο  πλαίσιο του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  Αλιείας  και  Θάλασσας 
2014-2020. 

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός: 
- Ποιες  οι  ενέργειες  στις  οποίες έχετε  προβεί για  την  οικονομική  ανακούφιση  των 

πληγέντων από την ρύπανση αλιέων του Σαρωνικού; Υπάρχει πρόβλεψη για έκτακτη ή 
και εφάπαξ αποζημίωση από εθνικούς πόρους; Εάν ναι, ποιος ο αριθμός των αλιέων 

που πρόκειται να ενισχυθούν οικονομικά; 
- Ποια  η  πρόοδος εκ  μέρους  του  υπουργείου σας  για  τη  σύνταξη  φακέλου  ώστε  να 

στοιχειοθετηθεί  η  έκτακτη  ενίσχυση  των  αλιέων  από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Αλιείας  και  Θάλασσας  2014-2020 για  ζημίες  λόγω  της  αναγκαστικής  παύσης της 

οικονομικής τους δραστηριότητας;  
- Έχετε  επ ικοινωνήσει με  τον  αρμόδιο  Ευρωπαίο επ ίτροπο 

Περιβάλλοντος,  Θαλασσίων   Υποθέσεων και  Αλιείας  ώστε  να  διερευνήσετε  το 
σύνολο  των  διαθέσιμων  μέτρων  στήριξης  των  αλιέων  του  Σαρωνικού  από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας;  



- Υφίσταται  πρόθεση για  συντονισμό  με  συναρμόδια  υπουργεία ώστε  να  επιτευχθεί 
ρύθμιση  για  πάγωμα των  υποχρεώσεων, όπως σε  ασφαλιστικά  ταμεία, των 

πληγέντων αλιέων  προκειμένου να  στηριχθεί  ο  κλάδος  μέχρι  την  επανεκκίνηση της 
αλιευτικής δραστηριότητας;  

Ο ερωτών Βουλευτής 

Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης, Β΄Αθήνας


