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Αθήνα, 4 Γεκεμβρίοσ 2021 

Δρώτηση & Αίτηση Κατάθεσης Δγγράυων 

Προς Υποσργό Πολιτισμού & Αθλητισμού, Ναστιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, 

Γικαιοσύνης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Δνέργειας 

Θέμα: Αρταιολογικό και περιβαλλοντικό έγκλημα στο νέο λιμάνι στην 

Πειραϊκή 

Από ηελ απάληεζε ηνπ ΥΠΠΟΑ ζηε κε α.π. 7867/655/8.7.2021 Δξώηεζή κνπ θαη ΑΚΔ 

κε ζέκα «Κίλδπλνο γηα ην κλεκείν ηνπ Θεκηζηνθιή» θαη ηε ξηδηθή αιινίσζε ηνπ 

ηζηνξηθνύ  ηόπνπ ηνπ ζηελ Πεηξατθή πξνθύπηεη όηη ζύκθσλα κε ηελ Δθνξεία Δλαιίσλ 

Αξραηνηήησλ, θαηά ηελ απηνςία ηνπ ηκήκαηνο Πεξηβάιινληνο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 

κε ηε ζπλδξνκή ηεο Ληκεληθήο Αζηπλνκίαο ζηηο 11/6/2021, δηαπηζηώζεθε κεηαμύ άιισλ 

όηη «Η δεκηνπξγία παξαιίαο από αδξαλή πιηθά δπηηθά ηνπ κλεκείνπ ηνπ Θεκηζηνθιή 

πξνέξρεηαη από δηαθπγή αδξαλώλ από ηηο παξαιηαθέο επηρώζεηο, ιόγσ ηεο 

θαθνθαηξίαο πνπ έπιεμε ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ θαηά ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο, θαη είρε 

σο απνηέιεζκα ηελ θαηαζηξνθή ησλ πδαηνθξαγκάησλ πνπ είραλ ηνπνζεηεζεί ζηα όξηα 

ηνπ έξγνπ θαη ηε κεηαθίλεζε αδξαλώλ πιηθώλ από ηηο επηρώζεηο. Με ην ππ’ αξηζκ. 

10295/2954/17-12-2020 έγγξαθό ηεο (ε Δθνξεία), ελεκέξσζε ηνλ Οξγαληζκό Ληκέλνο 

Πεηξαηώο γηα ηελ ππνρξέσζή ηνπ ηεο επαλαθνξάο ηεο αθηήο ζηελ πξόηεξε 

θαηάζηαζε». 

Δπηπιένλ, ην ηκήκα Πεξηβάιινληνο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ζηελ ίδηα απηνςία, 

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 ΑΔ, 

πξνγξάκκαηνο παξαθνινύζεζεο ηεο πνηόηεηαο ηνπ ζαιαζζίνπ ύδαηνο κε πξνζδηνξηζκό 

ηεο ζνιεξόηεηαο, ζε εθαξκνγή ηνπ Πεξηβαιινληηθνύ Όξνπ 4.2.8.7. ηεο ζρεηηθήο 

Απόθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ (ΑΔΠΟ). 

Σρεηηθά κε ην δήηεκα ηνπ δηαξξαγέληνο 2νπ θπςεισηνύ ηζηκεληνθηβσηίνπ (caisson– 

θεζόλ), κε δηαθξηηηθά CI-14 (ηελ 28.11.2020, ζην ζαιάζζην ρώξν ηνπ έξγνπ Δπηβαηηθνύ 

Ληκέλα Κξνπαδηέξαο) βάζεη ηεο απόθαζεο – κεηαξξύζκηζεο 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: 

«Απνκάθξπλζε θαηά ηνπο πξνβιεπόκελνπο ζην λόκν θαη ηελ επηζηήκε ηξόπνπο ηνπ 

θπςεισηνύηζηκεληνθηβσηίνπ (θεζόλ) πνπ δηεξξάγε ηελ 28.11.2020, ζην ζαιάζζην ρώξν 

ηνπ εθηεινύκελνπ σο άλσ έξγνπ». 

Παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο θαηαγγειίεο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Πεηξατθήο γηα δηαξξνή 

πιηθώλ/κπαδώλ άγλσζηεο πνηόηεηαο θαη βπζνθνξεκάησλ ζηε ζάιαζζα ηεο Πεηξατθήο, 
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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 Γεπηέξα 8.11.2021 κεηαθέξζεθε θαη ηνπνζεηήζεθε 

λέν θεζόλ ζηελ απηή ηνπνζεζία. 

Η Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ζην κε α.π. 982845/19.11.2021 αλαθέξεη όηη ζηηο απηνςίεο πνπ 

έρεη πξαγκαηνπνηήζεη από ηνλ Απξίιην ηνπ 2021 κέρξη θαη ηνλ Οθηώβξην 2021 έρεη 

δηαπηζηώζεη κεηαμύ άιισλ ηηο εξγαζίεο θαζαίξεζεο ηνπ δηαξξαγέληνο ηερλεηνύ 

θηβσηίνπ (caisson) κε ηε ρξήζε ζθύξαο θαη «έρεη ππελζπκίζεη ζηελ ΟΛΠ ΑΔ ηελ 

ππνρξέσζε, κε ην πέξαο όισλ ησλ εξγαζηώλ θαζαίξεζεο ηνπ δηαξξαγέληνο ηερλεηνύ 

θηβσηίνπ (caisson), απνκάθξπλζεο θαη δηάζεζεο ησλ πιηθώλ θαζαίξεζεο, λα απνζηείιεη 

ηα παξαζηαηηθά πνπ αθνξνύλ ζηε δηάζεζή ηνπο ζε αδεηνδνηεκέλε κνλάδα 

επεμεξγαζίαο Απνβιήησλ Δθζθαθώλ Καηεδαθίζεσλ (ΑΔΚΚ) θαη λα ελεκεξώζεη 

ζρεηηθά κε ην αθξηβέο ρξνλνδηάγξακκα ησλ παξαπάλσ εξγαζηώλ».  

Δρωτώνται οι κκ.Υποσργοί: 

1. Γεδνκέλνπ όηη έλα ρξόλν κεηά, ε αθηή δίπια από ην Μλεκείν ηνπ Θεκηζηνθιή 

όπσο θαη ηα αξραία δνκηθά πιηθά ηνπ ηείρνπο ζηνλ βπζό ηεο ζάιαζζαο, 

παξακέλνπλ θαιπκκέλα από αδξαλή πιηθά/κπάδα, πνηεο ελέξγεηεο έρνπλ γίλεη 

γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο;  Πνηα είλαη ε απάληεζε ηνπ Οξγαληζκνύ Ληκέλνο 

Πεηξαηώο ζην ππ‟ αξηζκ. 10295/2954/17-12-2020 έγγξαθν ηεο Δθνξείαο 

Αξραηνηήησλ θαη πνηεο είλαη νη ελέξγεηέο ηνπ έσο ζήκεξα;  

2. Σε πνηεο ελέξγεηεο έρεη πξνρσξήζεη ην ΥΠΠΟ γηα ηελ πεξαηηέξσ πξνζηαζία ηνπ 

Ταθηθνύ Μλεκείνπ ηνπ Θεκηζηνθιή ζε εθαξκνγή ηνπ όξνπ 4.5.1.15 ηεο ζρεηηθήο 

ΑΔΠΟ (ΥΠΔΝ/ΓΙΠΑ/94701/5991/11-12-20) ζύκθσλα κε ην α.π. 

564237/6.7.2021 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο; 

3. Πσο εθαξκόδεηαη ε Αξρή „Ο ξππαίλσλ πιεξώλεη‟ θαη ε πεξηβαιινληηθή επζύλε 

ζηα ζπλερηδόκελα πεξηζηαηηθά ξύπαλζεο ηεο ζαιάζζηαο πεξηνρήο ηεο Πεηξατθήο 

από ην πεξηερόκελν ηνπ δηαξξαγέληνο θεζόλ (πηζαλά κε ηνμηθά απόβιεηα) αιιά 

θαη από ηα λέα θεζόλ ην νπνία δελ είλαη ζηεγαλά, ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία 

2004/35/ΔΚ όπσο ελζσκαηώζεθε ζην εζληθό δίθαην; 

4. Πνπ θαη πόηε κεηαθέξζεθαλ θαη δηαηέζεθαλ ηα πιηθά θαζαίξεζεο ηνπ 

δηαξξαγέληνο ηερλεηνύ θηβσηίνπ (caisson), ηα νπνία ζύκθσλα κε ηνλ θνξέα ηνπ 

έξγνπ έρεη απνκαθξπλζεί; Σε πνηα αδεηνδνηεκέλε κνλάδα επεμεξγαζίαο 

Απνβιήησλ Δθζθαθώλ Καηεδαθίζεσλ (ΑΔΚΚ) έρνπλ κεηαθεξζεί θαη πνην είλαη 

ην αθξηβέο ρξνλνδηάγξακκα ησλ ζρεηηθώλ εξγαζηώλ; 

5. Δίλαη ελεκεξσκέλν ην Πξσηνδηθείν Πεηξαηά ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ή κε ηεο 

Απόθαζεο-κεηαξξύζκηζεο (16.2.2021) ηεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο – 

Αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ε ζπλέρηζε ησλ εξγαζηώλ 

επηρσκάησζεο πξέπεη λα γίλεη ππό ηνλ όξν ηεο «Απνκάθξπλζεο θαηά ηνπο 

πξνβιεπόκελνπο ζην λόκν θαη ηελ επηζηήκε ηξόπνπο ηνπ 

θπςεισηνύηζηκεληνθηβσηίνπ (θεζόλ) πνπ δηεξξάγε ηελ 28.11.2020, ζην 

ζαιάζζην ρώξν ηνπ εθηεινύκελνπ σο άλσ έξγνπ»; 
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6. Σην ηξνπνπνηεκέλν Master Plan αξηζκ. 3121.6/717/2020 (ΦΔΚ 21/Γ/29.1.2020) 

ζην εδάθην Πξόζζεηεο Δπελδύζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε #ΠΔ08 αλαθέξεηαη 

“Να δηακνξθσζεί αλνηθηόο ρώξνο αζηηθνύ πξαζίλνπ ζηελ ελ ιόγσ πεξηνρή πνπ 

νξηνζεηείηαη από ην Κνλώλεην ηείρνο ζηα ΒΓ θαη ηελ νδό πξόζβαζεο ζηνλ ρώξν 

ηεο θξνπαδηέξαο ζηα ΝΑ, ν νπνίνο λα απνδνζεί ζηελ πόιε”. Τνλ Οθηώβξην ηνπ 

2021 ππεγξάθε κλεκόλην ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Πεηξαηά θαη ΟΛΠ γηα 

παξαρώξεζε εθηαζεο 8 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ, ζπλ 2 γηα ρώξν ζηάζκεπζεο, ην 

νπνίν ζα πεξηιακβάλεη παηδηθή ραξά, ρώξν πνδειαζίαο θαη άζιεζεο, 2 

αλαςπθηήξηα πνπ ζα ηα εθκεηαιιεύεηαη ν ΟΛΠ έκπξνζζελ ηνπ ππό αλέγεξζε 

μελνδνρείνπ. Πώο αθξηβώο πινπνηείηαη ε απόθαζε Master Plan γηα αλνηρηό ρώξν 

αζηηθνύ πξαζίλνπ όηαλ απηόο πξννξίδεηαη πξνο εθκεηάιιεπζε εκπνξηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο, πάξθηλγθ κπξνζηά ζε μελνδνρείν ρσξίο λα 

πεξηιακβάλεη δέληξα θαη κάιηζηα λα πεξηθιείεηαη κε ζπξκαηόπιεγκα από ην 

ππόινηπν αξραηνινγηθό ρώξν; 

7. Πνύ αθξηβώο ζα κεηαθηλεζεί ε ηεισλεηαθή γξακκή  ISPS ώζηε λα πεξηθξάζεηαη 

ε πξόζβαζε ησλ πνιηηώλ κε ζπξκαηόπιεγκα; Η ζέαζε ηνπ κλεκείνπ ζα είλαη 

πξνζηηή πξνο όινπο ή κόλν ζε ηνπξίζηεο εθνδηαζκέλνπο κε ηαμηδησηηθά 

έγγξαθα;  

Αιτούμαι την κατάθεση των παρακάτω εγγράυων: 

1. Τελ Απόθαζε ηνπ αλαπιεξσηή Υπνπξγνύ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνύ 

θαη Αζιεηηζκνύ αξ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ ΓΓΑΜΤΔ/ ΓΑΑΜ/ ΤΚΜΚΔΜ/ 141909/ 13549/ 

1791/253/04.01.2013, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε α) ε κειέηε αλάδεημεο ησλ αξραίσλ 

ηεηρώλ ζηελ Αθηή Θεκηζηνθιένπο θαη β) ε βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκόηεηαο ζηνλ Β΄ 

Σηαζκό Κξνπαδηέξαο, κε όξνπο πνπ αθνξνύλ θπξίσο ηελ πεξαηηέξσ έξεπλα, ηελ 

αλάπηπμε δώλεο ρακεινύ πξαζίλνπ θαη αεηζαιώλ ζάκλσλ γύξσ από ην αλαζθαθηθό 

όξπγκα ηνπ ηείρνπο θαη δηακνξθώζεηο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αλάδεημή ηνπ, ζηηο 

νπνίεο πεξηιακβάλεηαη ε πεδνγέθπξα θαη νη δηάδξνκνη θίλεζεο ησλ επηζθεπηώλ. 

2. Τν ράξηε κε ην έγγξαθν/απόθαζε πνπ θαζνξίδεη ηελ ππάξρνπζα ηεισλεηαθή γξακκή 

ISPS θαη ην λέν όξην ηεο ηεισλεηαθήο γξακκήο πνπ ζα κεηαθηλεζεί ζύκθσλα κε ηελ 

ππνβιεζείζα κειέηε. 

3. Από ην Ληκελαξρείν Πεηξαηά ην έγγξαθν ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ πνπ πεξηγξάθεη 

αλάκεζα ζηηο κεζόδνπο απνκάθξπλζεο ηνπ ζπαζκέλνπ θεζόλ ηε ρξήζε δπλακίηε 

(θνπξλέια).  

4. Τα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρεη θαηαζέζεη ν θνξέαο ηνπ έξγνπ ζηελ αξκόδηα αξρή κε ηα 

πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιηθνύ πιήξσζεο ησλ όισλ ησλ 

ηζηκεληνθηβσηίσλ-θεζόλ. 

5. Τα έγγξαθα πνπ έθεξε ν θνξέαο ηνπ έξγνπ γηα λα απνδείμεη όηη έρεη απνκαθξύλεη ην 

θπςεισηό ηζηκεληνθηβώηην (θεζόλ) πνπ δηεξξάγε ηελ 28.11.2020 ζην ζαιάζζην ρώξν 

ηνπ εθηεινύκελνπ σο άλσ έξγνπ. 

Ο ερωτών Βοσλεστής 

 

Κρίτων Αρσένης 




