
 

 

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2021 

Επίκαιρη Ερώτηση 

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

 

Θέμα: Ναύπλιο - Έντονη δυσοσμία από την ανεξέλεγκτη ρύπανση του υγροτόπου 

Νέας Κίου  

 

Ο υγρότοπος της Νέας Κίου έχει μήκος περίπου 6 χλμ. και βρίσκεται ανάμεσα στην παραλιακή 

οδό Νέας Κίου-Ναυπλίου και τη θάλασσα. Αν και υποφέρει από μπαζώματα και σκουπίδια έχει 

μεγάλη οικολογική αξία, διότι αποτελεί βιότοπο για πολλά υδρόβια και παρυδάτια πουλιά 

(περίπου 140 είδη). Επίσης, μαζί με τον υγρότοπο του Μουστού αποτελεί ενδιάμεσο σταθμό 

για τα μεταναστευτικά. 

Στο υγρότοπο αυτόν για πολλοστή φορά και σύμφωνα με το ΑΠΕ στις 6.2.2021 “μεγάλη 

θαλάσσια ρύπανση προκλήθηκε από το βιολογικό στην Αργολίδα. Η έντονη δυσοσμία που 

επικράτησε το πρωί της Παρασκευής 5 Φεβρουαρίου στο Ναύπλιο και το Άργος από τον 

βιολογικό στην παραλιακή Ναυπλίου Νέας Κίου προκάλεσε την επέμβαση του Λιμεναρχείου. 

Στα πλαίσια της διερεύνησης του συμβάντος, το Λιμεναρχείο κατά την αυτοψία του 

διαπίστωσε εκτεταμένη ρύπανση στον Αργολικό κόλπο στην εκβολή των εκροών του 

βιολογικού, με έντονη δυσοσμία που προκλήθηκε από τα χυμοποιεία της περιοχής που αυτή 

την περίοδο δουλεύουν με εντατικούς ρυθμούς. Το σημείο που καταλήγει ο βιολογικός είναι 

άμεσα συνδεδεμένος με τον Υγρότοπο της περιοχής Ναυπλίου Νέας Κίου.” 

Οι  πολίτες της Αργολίδας γνωρίζουν ότι κατά πάσα πιθανότητα με την ανεξέλεγκτη ρίψη των 

υγρών αποβλήτων των χυμοποιείων, η μονάδα ουσιαστικά βγαίνει εκτός λειτουργίας, 

δημιουργώντας  από τη μια αυτή την αποπνικτική δυσοσμία στην ατμόσφαιρα και από την 

άλλη, όλα τα λύματα διοχετεύονται ακάθαρτα στην παραλία του υγροβιότοπου και στον 

Αργολικό κόλπο. Την εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισμού λειτουργεί μέσω σύμβασης 

ιδιωτική εταιρεία. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Πόσες περιβαλλοντικές παραβάσεις έχουν διαπιστωθεί τα τελευταία χρόνια από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες αναφορικά με τα απόβλητα των χυμοποιείων και τη λειτουργία του 

Βιολογικού Καθαρισμού; Λειτουργεί σωστά ο βιολογικός; Υπάρχουν παράνομες εκροές 

αποβλήτων χυμοποιείων προς αυτόν ή κατευθείαν προς τον υγρότοπο Νέας Κίου; Τι μέτρα 

δεσμεύεται να πάρει η κυβέρνηση για την άμεση επίλυση του ζητήματος;  

2. Σύμφωνα με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων υπάρχουν δεκάδες Εγκαταστάσεις 

Επεξεργασίας Υδάτων στη χώρα σε μη συμμόρφωση, είτε γιατί δεν λαμβάνουν επαρκή 

αριθμό μετρήσεων ή γιατί παράμετροι που ελέγχονται στην εκροή δεν είναι εντός των 

ορίων που θέτει η σχετική Οδηγία. Τι δεσμεύεστε να κάνετε για την άμεση επίλυση του 

προβλήματος;  
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