
 

 
 

 

Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021 

 

 

 

 ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

 

Προς τον κο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 

 

 

Θέμα: Διαμαρτυρία για την προστασία αναφορικά με την ρύπανση του 

Αργολικού Κόλπου. 

 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

 

Όπως πληροφορούμαστε από ανακοινώσεις του τοπικού, έντυπου και 

ηλεκτρονικού Τύπου, οι «Φίλοι του υγρότοπου Ναυπλίου – Ν.Κίου» 

πραγματοποίησαν με μεγάλη συμμετοχή την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021, 

συμβολική διαμαρτυρία, σχηματίζοντας ανθρώπινη αλυσίδα, αναφορικά με την 

προστασία του Αργολικού κόλπου, από την ρύπανση των αποβλήτων των 

χυμοποιείων και με το περιβαλλοντολογικό έγκλημα που συντελείται και 

απασχολεί έντονα την τοπική κοινωνία της Αργολίδας. 

 

Πιο συγκεκριμένα, οι διαμαρτυρόμενοι αναφέρουν και αναδεικνύουν τα εξής: 

 

 Κάθε χρόνο εδώ και πολύ καιρό, ο βιολογικός καθαρισμός τίθεται εκτός 

λειτουργίας, επειδή τα λύματα από τα εργοστάσια χυμοποιείας δεν 

πληρούν τους απαραίτητους όρους περιβαλλοντικής προστασίας και 

ισχύος. Συγκεκριμένα, υφίσταται υποδοχή λυμάτων από βιομηχανίες με 

μεγαλύτερα BOD, από αυτά που μπορεί να δεχτεί, με αποτέλεσμα την 

αποικοδόμηση των οργανικών φορτίων, στα οποία στηρίζεται η 
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λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού, και την πρόκληση πλήθους 

ακαθαρσιών.  

   

 Ο αγωγός που οδηγεί τα λύματα στο Αργολικό Κόλπο, είναι διάτρητος. 

Συνεπώς, η λογική της κατασκευής  αγωγού ώστε να μεταφέρονται τα 

λύματα μακριά από την ακτογραμμή, σε μεγαλύτερο θαλάσσιο βάθος 

και με περισσότερα υδάτινα ρεύματα, δεν είναι ισχύει.  

 

 Ο βιολογικός καθαρισμός, που διοικητικά ανήκει στην Δημοτική 

Επιχείρηση  Ύδρευσης Αποχέτευσης Άργους, λειτουργεί με εργολάβο 

και όχι τα Σαββατοκύριακα, με άσχημες συνέπειες για την περιοχή.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 

 

 

 

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

 

 

 Είστε ενήμερος αναφορικά με τις καταγγελίες και τους λόγους 

διαμαρτυρίας των «Φίλων του υγρότοπου Ναυπλίου – Ν. Κίου», 

σχετικά με την ανάγκη προστασίας από την ρύπανση του Αργολικού 

Κόλπου; 

 

 Πώς προτίθεστε να συμβάλλετε στην επίλυση των συγκεκριμένων 

ζητημάτων που αναδεικνύονται; 

 

 

 

 

                                           Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

Μαρία Απατζίδη, 

 

Βουλευτής Ανατολικής Αττικής 
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