
 

Αθήνα, 17 Μαΐου 2021 

Επίκαιρη Ερώτηση 

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας  

Θέμα: Ρυπαντικό φορτίο  λιμανιού Ερμούπολης  

Τον Σεπτέμβριο του 2019, η περιβαλλοντική οργάνωση Aegean Rebreath, η οποία έχει υπογράψει Μνημόνιο 
Συνεργασίας τόσο με τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης, όσο και με το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε, πραγματοποίησε δειγματοληψία 
στο λιμάνι της Σύρου και παρέδωσε το προς ανάλυση δείγμα στον καθ ύλην αρμόδιο εθνικό φορέα, το 
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 
Στην συζήτηση της από 21.2.2020 επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσα σχετικά με την ενδεχόμενη ρύπανση του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος στο λιμάνι της Σύρου, ο υφυπουργός διαβεβαίωσε ότι θα ξαναγίνουν έλεγχοι και ότι 
θα αναθέσει στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε ολοκληρωμένη μελέτη για το θαλάσσιο περιβάλλον του λιμανιού. Ανέφερε 
μάλιστα, ότι υπάρχει «τεκμηριωμένο πρόβλημα βαρέων μετάλλων στον βυθό του λιμανιού της Σύρου». 
Στις 28 Φεβρουαρίου 2020, το Δημοτικό Συμβούλιο Σύρου – Ερμούπολης, σε έκτακτη συνεδρίασή του, 
αποφάσισε ομόφωνα τη σύσταση διαπαραταξιακής Επιτροπής για την παρακολούθηση της διαδικασίας και 
τα αποτελέσματα των μετρήσεων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε, τα οποία και θα ανακοινώνονταν στο Δημοτικό Συμβούλιο 
για τις δέουσες ενέργειες.  
Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε, έστειλε ανεπίσημη πρόταση-μελέτη στον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης το Μάιο του 2020, στην 
οποία δεν έλαβε όμως ποτέ απάντηση. 
Στις 28 Απριλίου του 2021, δηλαδή δύο χρόνια σχεδόν απο την δημοσιοποίηση των ευρημάτων του αρχικού 
δείγματος, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου, ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων και ο 
δήμαρχος Σύρου-Ερμούπολης, ανακοίνωσαν ότι (α) το Πολυτεχνείο Κρήτης θα αναλάβει την εκπόνηση της 
σχετικής μελέτης, (β) η Περιφέρεια θα υπογράψει σχετική προγραμματική σύμβαση με το Πολυτεχνείο μέσα 
στον μήνα Μάιο και (γ) και την υλοποίηση της μελέτης θα χρηματοδοτήσει  η εταιρεία ΟΝΕΧ. 
Δεδομένου ότι: 

- O τέως υπουργός κ. Χατζηδάκης ανέφερε στις 25.9.2020 από το βήμα της Βουλής ότι «η πρόταση 

του ΕΛΚΕΘΕ ευθυγραµµίζεται µε αυτό που είχαµε προτείνει εµείς»  

- Ο τότε Υφυπουργός κ. Οικονόµου είχε δεσμευτεί στο «Να γίνει, µία συνολική µελέτη, µε συλλογή και 

επεξεργασία δειγµάτων, ιζηµάτων από όλη την έκταση του λιµένα, ώστε να σχηµατίσουµε 

πληρέστερη εικόνα για το ενδεχόµενο και τις πηγές της ρύπανσης».  

- Ο Δήμαρχος Σύρου-Ερμούπολης δήλωσε ότι «απευθύνθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος 

προκειμένου να χρηματοδοτήσει εκείνο την μελέτη, σύμφωνα και με δηλώσεις που είχε κάνει ο 

υφυπουργός στη Βουλή, χωρίς ωστόσο να υπάρξει καμία εξέλιξη εδώ και 12 μήνες».  

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και η 
Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους σύμφωνα 
με τον ν. 3199/2003 μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης του δείγματος της 
Aegean  Rebreath και την αναγνώριση από το Υπουργείο της ανάγκης πραγματοποίησης ευρείας 
έρευνας στο λιμάνι της Ερμούπολης τόσο στο βυθό όσο και στα επιφανειακά ύδατα όπως είχε 
ανακοινώσει ο κ. Οικονόμου κατά την συζήτηση της πρώτης ερώτησής μου; 

2. Γιατί δεν υλοποιήθηκε η δέσμευση της προηγουμενης ηγεσίας του ΥΠΕΝ για άμεση διερεύνηση του 
ρυπαντικού φορτίου και των πηγών του από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε; Προτίθεται να συμμετάσχει στην 
προγραμματική σύμβαση και το Υπουργείο Περιβάλλοντος προκειμένου να εκπροσωπηθεί και η 
Κεντρική Διοίκηση εκτός των ΟΤΑ και να διασφαλιστεί ότι θα συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία που 
είναι απαραίτητα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του δημοσίου, για το προσδιορισμό των 
ρυπαντικών πηγών, της διαδικασίας απορρύπανσης και του καταλογισμού του κόστους και της 
αποτροπής μελλοντικής επανάληψης ρυπαντικών επεισοδίων; 

 
Ο ερωτών Βουλευτής 

Κρίτων Αρσένης 
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