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ΘΕΜΑ: Απάντηςη τησ αριθ. πρωτ. 3178/02-02-2018 Ερώτηςησ του Βουλευτή κ. Χ. Θεοχάρη.
ε απάντθςθ τθσ εν κζματι Ερϊτθςθσ και όςον αφορά τα αιτιματα αποηθμίωςθσ από το περιςτατικό
ρφπανςθσ του δεξαμενόπλοιου (Δ/Ξ) «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ», ςασ γνωρίηουμε ότι το νομικό πλαίςιο που διζπει το κακεςτϊσ
αποηθμίωςθσ ηθμιϊν ρφπανςθσ από πετρζλαιο, το οποίο μεταφζρεται ωσ φορτίο διά καλάςςθσ, διζπεται από τθ
Δ.. Αςτικισ Ευκφνθσ 1992 (CLCϋ 92), που κυρϊκθκε με τον ν. 314/76 (Αϋ 106), όπωσ ιςχφει, τθ Δ.. για τθν ίδρυςθ
διεκνοφσ κεφαλαίου για τθν αποηθμίωςθ ηθμιϊν ρφπανςθσ από πετρελαιοειδι, που κυρϊκθκε με τον ν.1638/86
(Αϋ108), όπωσ ιςχφει, κακϊσ επίςθσ και το Πρωτόκολλο του 2003 τθσ Διεκνοφσ φμβαςθσ του 1992 για τθν ίδρυςθ
Διεκνοφσ Κεφαλαίου αποηθμίωςθσ ηθμιϊν ρφπανςθσ από πετρζλαιο, που κυρϊκθκε από τθ χϊρα μασ με τον ν.
3482/2006 (Αϋ163), όπωσ ιςχφει.
O Διεκνισ Οργανιςμόσ των Κεφαλαίων αποηθμίωςθσ για ηθμιζσ ρφπανςθσ από πετρζλαιο (IOPC Funds)
ίδρυςε, για πρϊτθ φορά ςτθν Ελλάδα, ςτισ 2 Νοεμβρίου 2017, κατόπιν πρωτοβουλίασ και αιτιματοσ τθσ πολιτικισ
θγεςίασ του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, τοπικό γραφείο ζγερςθσ αιτθμάτων αποηθμίωςθσ
(Local Claims Office), για τθν υποβολι των αξιϊςεων που προζκυψαν από τθ ρφπανςθ που προκλικθκε ςυνεπεία
τθσ βφκιςθσ του εν λόγω δεξαμενόπλοιου. Σο γραφείο λειτουργεί ςτον Πειραιά, ςτθν οδό κουηζ 26, ςτον 4ο
όροφο, προκειμζνου να εξαςφαλίςει τθν εφκολθ και ζγκαιρθ υποβολι όλων των αξιϊςεων αποηθμίωςθσ, τθρεί δε
το ςχετικό αρχείο και τισ πλθροφορίεσ.
Η αςφαλιςτικι εταιρεία του εν λόγω Δ/Ξ ζχει υποβάλει ενϊπιον του Πρωτοδικείου Πειραιϊσ, Διλωςθ
Περιοριςμοφ Ευκφνθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 7 τθσ Δ.. CLCϋ92 για το ποςό των 5.409.925,40 ευρϊ, το οποίο ζχει
κατατεκεί ςε ειδικό λογαριαςμό τθσ Εκνικισ Σραπζηθσ τθσ Ελλάδοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του π.δ. 666/1982 (Αϋ
138), όπωσ ιςχφει.
Κατόπιν των ανωτζρω, οι ηθμιωκζντεσ ςυνεπεία ρφπανςθσ από τθ βφκιςθ του Δ/Ξ «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ»
απευκφνονται απευκείασ ςτο τοπικό γραφείο ζγερςθσ αιτθμάτων αποηθμίωςθσ ι/και αςκοφν τισ αξιϊςεισ τουσ,
ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτο π.δ. 666/1982 (Αϋ138) κακϊσ επίςθσ και με τθ διεκνι πρακτικι,
προκειμζνου να διεκδικιςουν αποηθμίωςθ.
χετικζσ κατευκφνςεισ ςχετικά με τθν υποβολι αξιϊςεων περιλαμβάνονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςτθν
ιςτοςελίδα του IOPC Fund και ςτο δελτίο τφπου που ζχει αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου Ναυτιλίασ και
Νθςιωτικισ Πολιτικισ ςτθν ακόλουκθ δικτυακι κζςθ: http://hcg.gr/node/16669.
Ο Τπουργόσ Ναυτιλίασ και Νηςιωτικήσ Πολιτικήσ
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