
 

 

Αζήλα, 29 Νοεκβρίοσ 2021 

Επίθαηρε Ερώηεζε 

Προς Υποσργό Περηβάιιοληος & Ελέργεηας 

Θέκα: ΟΛΠ: Νέο ιηκάλη θροσαδηέρας ζηελ Πεηραϊθή δηαρθής περηβαιιοληηθή 

ρύπαλζε από ζπαζκέλο ηζηκεληοθηβώηηο  

Σηηο 27 Ννεκβξίνπ 2020, κεηαθέξζεθε ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ έξγνπ Επηβαηηθνύ 

Ληκέλα Κξνπαδηέξαο, από ην εξγνηάμην ηεο ΤΕΚΑΛ ζηε Δξαπεηζώλα, ην 2ν θπςεισηό 

ηζηκεληνθηβώηην (caisson– θεζόλ), κε δηαθξηηηθά CI-14. Τηο επόκελεο εκέξεο 

θσηνγξαθηθό θαη βηληενζθνπηθό πιηθό ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Πεηξατθήο αλέδεημε όηη 

ππήξρε ζνινύξα γύξσ από απηό, γεγνλόο πνπ ζπληζηά έλα ζνβαξό πεξηζηαηηθό 

ζαιάζζηαο ξύπαλζεο. Ελ ζπλερεία θαηαηέζεθαλ αζθαιηζηηθά κέηξα -ζηηο 9 

Δεθεκβξίνπ 2020- ηα νπνία ζπλέπεζαλ κε ηα ζθνδξά θαηξηθά θαηλόκελα ηεο 10εο 

Δεθεκβξίνπ 2020 θαη ηε δηάιπζε ζηε ζάιαζζα ησλ ρεξζαίσλ επηρσκαηώζεσλ (πεξίπνπ 

20.000 ηόλσλ), δίπια ζην Ταθηθό Μλεκείν ηνπ Θεκηζηνθιή. Σηηο 16 Δεθεκβξίνπ 2020, 

ην Πξσηνδηθείν Πεηξαηά εμέδσζε Πξνζσξηλή Δηαηαγή Αζθαιηζηηθώλ Μέηξσλ θαηά ηεο 

ΟΛΠ Α.Ε. Η απόθαζε δέρεηαη όηη πξνθιήζεθε επηπιένλ ξύπαλζε ηεο ζάιαζζαο ζηηο 

10.12.2020 από ηηο επηρσκαηώζεηο θαη ηε ζπληξηβή ηνπ θεζόλ ζηα δύν «ενώ ηα 

άγνφζηης προέλεσζης σλικά έτοσν πλήρφς διαρρεύζει ζηη θάλαζζα αλλά και ζηον 

τώρο ηοσ ηαθικού μνημείοσ ηοσ Θεμιζηοκλή». 

Με απόθαζε – κεηαξξύζκηζε ηνπ Πξνέδξνπ Υπεξεζίαο ηνπ Πξσηνδηθείνπ Πεηξαηά 

ζηε δηαδηθαζία κεηαξξύζκηζεο ηεο από 16.12.2020 πξνζσξηλήο δηαηαγήο – 

Αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ, επεηξάπε ε ζπλέρηζε ησλ εξγαζηώλ επηρσκάησζεο ππό 

ηέζζεξηο όξνπο, ν πξώηνο εθ ησλ νπνίσλ ήηαλ ν εμήο: «Απομάκρσνζη καηά ηοσς 

προβλεπόμενοσς ζηο νόμο και ηην επιζηήμη ηρόποσς ηοσ κσυελφηούηζιμενηοκιβφηίοσ 

(κεζόν) ποσ διερράγη ηην 28.11.2020, ζηο θαλάζζιο τώρο ηοσ εκηελούμενοσ φς άνφ 

έργοσ». 

Σηηο 11 Ινπλίνπ 2021 ην ηκήκα Πεξηβάιινληνο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο δηελέξγεζε 

απηνςία, όπνπ δηαπίζησζε κεηαμύ άιισλ, ην δηαζθνξπηζκό ησλ κπάδσλ θαη 

βπζνθνξεκάησλ θαηά ηε δηαδηθαζίαο ηεο πιήξσζεο ησλ ηζηκεληνθηβσηίσλ, ηε 

ξύπαλζε ηεο ζάιαζζαο θαηά κήθνο ησλ ηζηκεληνθηβσηίσλ –θεζόλ θαη ηε κε ηήξεζε, 

από ηελ ΟΛΠ ΑΕ, πξνγξάκκαηνο παξαθνινύζεζεο ηεο πνηόηεηαο ηνπ ζαιαζζίνπ 

ύδαηνο κε πξνζδηνξηζκό ηεο ζνιεξόηεηαο, ζε εθαξκνγή ηνπ Πεξηβαιινληηθνύ Όξνπ 

4.2.8.7. ηεο ζρεηηθήο Απόθαζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ (ΑΕΠΟ). 

Παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο θαηαγγειίεο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Πεηξατθήο γηα δηαξξνή 

πιηθώλ/κπαδώλ άγλσζηεο πνηόηεηαο θαη βπζνθνξεκάησλ ζηε ζάιαζζα ηεο Πεηξατθήο, 

από ην θσηνγξαθηθό θαη βηληενζθνπηθό πιηθό, επηβεβαηώλεηαη όηη από ηηο 3 Ννεκβξίνπ 

2021 άξρηζε εθ λένπ επηρσκάησζε ζηε ζέζε όπνπ ππήξρε ην δηαξξαγέλ – caisson -

θεζόλ CI14 (37° 55' 54.732" N, 23° 37' 9.372" E). Η επηρσκάησζε ζπλερίζηεθε κέρξη 

θαη ηελ 6ε Ννεκβξίνπ 2021. Καηόπηλ ηε Δεπηέξα 8.11.2021 κεηαθέξζεθε θαη 

ηνπνζεηήζεθε λέν θεζόλ ζηελ απηή ηνπνζεζία. 

Δεδνκέλνπ όηη: 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

231

Ημερομ. Κατάθεσης:

29/11/2021

Ώρα κατάθεσης:

09:50'



 

● ην ζπαζκέλν θεζόλ είλαη ελεξγό απόβιεην ην νπνίν ζύκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία πξέπεη λα απνκαθξπλζεί κέζα ζε 3 έσο 5 κήλεο. 

● Σηηο 16 Δεθεκβξίνπ 2020 ε ηερληθή εηαηξεία, πνπ έρεη αλαιάβεη ην έξγν 

άξρηζε λα ζπάεη ην δηαξξαγέλ θεζόλ κε βαξπηηθή ζθύξα ρσξίο λα έρεη 

θαηαζέζεη Τερληθή Πεξηβαιινληηθή Μειέηε (ΤΕΠΕΜ). Η ΤΕΠΕΜ 

θαηαηέζεθε ζηηο 22 Δεθεκβξίνπ 2020. 

Ερωηάηαη ο θ. Υποσργός: 

Με πνην ηξόπν θαη πνηεο κεζόδνπο εξεπλήζεθε θαη δηαπηζηώζεθε-ζε λνκηθή θαη 

επηζηεκνληθή βάζε- ε πιήξεο απνκάθξπλζε ηνπ θπςεισηνύηζηκεληνθηβσηίνπ (θεζόλ) 

πνπ δηεξξάγε ηελ 28.11.2020, ζην ζαιάζζην ρώξν ηνπ εθηεινύκελνπ σο άλσ έξγνπ; 

Πνηα ήηαλ ηα ζηνηρεία πνπ έπεηζαλ ην ππνπξγείν όηη ην δηαξξαγέλ θεζόλ έρεη 

απνκαθξπλζεί ζηηο 13 .10.2021 θαη έδσζε έηζη ην πξάζηλν θσο γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ 

έξγνπ, ελώ ην Παξαηεξεηήξην Πεηξατθήο έρεη ζηνηρεία βαζπκεηξηθώλ εξεπλώλ όηη κέρξη 

ηελ 31ε Οθησβξίνπ ζηε ζέζε απηή ππήξραλ ππνιείκκαηα ην ελ ιόγσ θεζόλ; 

Ο ερωηώλ Βοσιεσηής 

 

Κρίηωλ Αρζέλες 

 

 




