
 

 

Αθήνα, 27 Μαΐου 2021 

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων 

Προς τους  Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας  

και Εσωτερικών 

Θέμα: Ανάθεση δειγματοληψίας στον λιμένα της Σύρου στο Πολυτεχνείο Κρήτης 

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, στα πλαίσια των προγραμματισμένων δράσεων της, πραγματοποίησε 
δειγματοληψία στο λιμάνι της Σύρου υπό την καθοδήγηση και τις οδηγίες του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε και 
παρέδωσε το προς ανάλυση δείγμα στον καθ ύλην αρμόδιο εθνικό φορέα, το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 
 
Στη 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 – Ερμουπόλεως, σε έκτακτη 
συνεδρίαση του, αποφάσισε ομόφωνα την 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. Η απόφαση 
του Δ.Σ Σύρου-Ερμούπολης αναφέρει:  
«(Αποφασίζουμε): (α) Την σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής αποτελούμενης από τον κ. 
Δήμαρχο, την κα Κ.Μαραγκού, τον κ. Μ. Αληφραγκή, την κα Μ. Καζαντζάκη και τον κ. Ν. 
Καϊλη, προκειμένου να παρακολουθεί την διαδικασία και τα αποτελέσματα των μετρήσεων 
του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε)» 
 
Συγκροτήθηκε δηλαδή πρώτα Επιτροπή Παρακολούθησης της διαδικασίας και των 
αποτελεσμάτων των μετρήσεων, χωρίς να έχει υπάρξει σαφής και ρητή ανάθεση έργου. Το 
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε εξάλλου, έστειλε ανεπίσημα πρόταση/μελέτη στο Δήμο Σύρου-Ερμουπόλεως τον 
Μάιο του 2020, δηλαδή 3 μήνες μετά την συγκρότηση της προαναφερόμενης 
διαπαραταξιακής Επιτροπής, στην οποία όμως, δεν έλαβε ποτέ απάντηση. 
 
Στις 25 Σεπτεμβρίου 2020, ο τέως υπουργός κ. Χατζηδάκης, ανέφερε απο το βήμα της Βουλής 
ότι «η πρόταση του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε ευθυγραμμίζεται με αυτό που είχαμε προτείνει εμείς» ενώ ο 
υφυπουργός κ. Οικονόμου είχε δηλώσει οτι «Να γίνει μια 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». 
 
Σύμφωνα με το Ν. 3199/2003 η αρμοδιότητα σχεδιασμού και επιβολής όλων των αναγκαίων 
προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, την πρόληψη της 
υποβάθμισης των επιφανειακών υδάτων, συμπεριλαμβανομένων των παράκτιων θαλάσσιων 
υδάτων και μέχρι το όριο των χωρικών υδάτων, αλλά και η λήψη των αναγκαίων μέτρων για 
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την αναβάθμιση και αποκατάσταση των υδατικών συστημάτων ανήκει στη Γενική Δ/νση 
Υδάτων και στις εποπτευόμενες από αυτήν Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων. 
 
Στις 28 Απριλίου του 2021, δηλαδή δύο χρόνια σχεδόν μετά από την δημοσιοποίηση των 
ευρημάτων του αρχικού δείγματος, που θα έπρεπε να είχε προκαλέσει την άμεση 
ενεργοποίηση των αρμόδιων φορέων του Δήμου, της Περιφέρειας και του ΥΠΕν και κατά την 
διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου, ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων και ο 
δήμαρχος Σύρου-Ερμουπόλεως, ανακοίνωσαν ότι (α) το Πολυτεχνείο Κρήτης το οποίο 
εξειδικεύεται σε υδάτινες μελέτες θα αναλάβει την εκπόνηση της σχετικής μελέτης, (β) η 
Περιφέρεια θα υπογράψει σχετική προγραμματική σύμβαση με το Πολυτεχνείο Κρήτης μέσα 
στο μήνα Μάιο και (γ) τη μελέτη θα χρηματοδοτήσει  η εταιρεία ΟΝΕΧ. 
 
Τόνισαν μάλιστα, αιτιολογώντας την ξαφνική αυτή μεταστροφή τους, την πρότερη 
συνεργασία της Περιφέρειας με το Πολυτεχνείο Κρήτης στην περίπτωση του ναυαγίου του 
Sea Diamond. Παραλείποντας όμως, να αναφέρουν: 
 
(α) Ότι το ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ συμμετείχε επίσης στην έρευνα και μάλιστα δημοσίευσε περιοδικές 
εκθέσεις απο τις δειγματοληψίες που πραγματοποίησε από το 2007 και μέχρι το 2013. 
Μάλιστα σε αντίθεση με το “Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων” 
του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, με το οποίο είχε υπογράψει την εν θέματι 
Προγραμματική Σύμβαση, ανέλυε στα εργαστήρια του τα δείγματα. Ενώ το Εργαστήριο του 
Πανεπιστημίου έστελνε μέρος αυτών στο εξωτερικό, με επιπρόσθετη προφανώς επιβάρυνση. 
 
(β) Ότι η ίδια η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, έχει συνεργαστεί στο παρελθόν και με το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε, 
καθώς επίσης ότι το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε είναι κρατικός ερευνητικός οργανισμός και σύμβουλος της 
πολιτείας σε θέματα πετρελαϊκής ρύπανσης. Ενώ συμμετέχει, εκπροσωπώντας την χώρα, σε 
εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς και επιστημονικές επιτροπές. 
 
 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί 
 

1. Είναι το Υπουργείο του οποίου προΐσταται, αρμόδιο σύμφωνα και με το Ν. 3983/2011 
που ενσωματώνει την Οδηγία Πλαίσιο για την Θαλάσσια Στρατηγική, αρμόδιο για την 
για την διασφάλιση και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, της πρόληψης και 
μείωσης των εναποθέσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον και την σταδιακή εξάλειψη της 
ρύπανσης, καθώς επίσης και της διασφάλισης ότι δεν υπάρχουν σημαντικές 
επιπτώσεις ή κίνδυνοι -μεταξύ άλλων - για την δημόσια υγεία; 

 

2. Ποιές πρωτοβουλίες ανέλαβε απο την δημοσιοποίηση του θέματος στον τοπικό, εθνικό 
και ευρωπαϊκό τύπο για την άμεση και περαιτέρω διερεύνηση των αρχικών 
ανησυχητικών ευρημάτων και από τις οχλήσεις που δέχτηκε από τον Δήμο Σύρου-
Ερμούπολης - σύμφωνα με τα λεγόμενα του δημάρχου; Δεδομένου ότι, όπως 
προκύπτει παρήλθε άπρακτη μια περίοδος πέραν του ενάμιση έτους; 

3. Ενήργησε κατά τέτοιο τρόπο, όπως  προβλέπεται και στο Ν. 4014/2011 προκειμένου 
να διερευνηθούν άμεσα σοβαρές περιβαλλοντικές καταγγελίες ή συμβάντα με 
ιδιαίτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, προερχόμενες και από αναφορές πολιτών ή 
περιβαλλοντικών οργανώσεων; 
 

4. Συμφωνεί με την άποψη που διατύπωσαν στην κοινή συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος 
Σύρου και ο Αντιπεριφερειάρχης ότι δηλαδή το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι ο πλέον 
αρμόδιος εθνικός φορέας και η πλέον ανεξάρτητη αρχή; 
 



 
Αιτούμαι την κατάθεση των παρακάτω εγγράφων: 

1. Την πρόταση/μελέτη και οικονομική προσφορά του ΕΛΚΕΘΕ καθώς και του 
Πολυτεχνείου Κρήτης, μαζί με τυχόν χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης των σχετικών 
μελετών. 
 

2. Την προς υπογραφή προγραμματική σύμβαση μεταξύ των αρμόδιων φορέων με το 
Πολυτεχνείο Κρήτης. 
 

3. Τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Λιμενικού Ταμείου Σύρου και του Ειδικού Λογαριασμού του Πολυτεχνείου Κρήτης 
για την έγκριση της σύναψης της προγραμματικής σύμβασης. 
 

4. Το ιστορικό των ενεργειών/επικοινωνιών της Γενικής Γραμματείας Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Υδάτων, που είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό και την επιβολή 
όλων των απαραίτητων μέτρων, από το 2019 (αποτελέσματα συλλογής Aegean 
Rebreath-ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ)  και μέχρι και σήμερα, από τις οποίες προκύπτει η άμεση 
ενεργοποίηση των καθ ύλην αρμόδιων φορέων του Υπουργείου. 
 

5. Τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας που διενήργησε - σύμφωνα με δημοσιεύματα 
του τοπικού τύπου - η Δ/νση Υγείας της Περιφέρειας σε συνεργασία με το 
Λιμεναρχείο και απέστειλε στην Χημική Υπηρεσία Ρόδου (Γ.Χ.Κ). 
 

 
Ο ερωτών Βουλευτής 

 
Κρίτων Αρσένης 

 

 

 

 




