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Πειραιάς, 29 Νοεμβρίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: 1500.1/85808/2017/384
ΠΡΟΣ: τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων και ΑΚΕ
Κοιν.: 1. Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (Γρ. κ. Υπουργού)
2. Βουλευτή κ. Ν. Κούζηλο
3. Βουλευτή κ. Η. Παναγιώταρο
4. Βουλευτή κ. Ι. Λαγό
Αριθ. σελίδων: Απάντηση (02)
Επισυνάπτονται (12)
Σύνολο (14)

ΘΕΜΑ: Απάντηση της αριθ. πρωτ. 89/10/03-10-2017 Ερώτησης και Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων των
Βουλευτών κ. Ν. Κούζηλου, κ. Η. Παναγιώταρου και κ. Ι. Λαγού.
Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων ζητούμενα
που σχετίζονται με το ναυάγιο του Αγία Ζώνη ΙΙ και τη ρύπανση του Αργοσαρωνικού, σημειώνονται τα
ακόλουθα:
Σχετικά με το πρώτο υποερώτημα, τονίζεται ότι η διαδικασία εκτίμησης του κόστους απορρύπανσης δεν
έχει ολοκληρωθεί πλήρως, καθόσον βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες απορρύπανσης των περιοχών του
Σαρωνικού που επλήγησαν από τη ρύπανση.
Ως προς το δεύτερο υποερώτημα, σημειώνεται ότι το Συντονιστικό Όργανο με επικεφαλής τον
Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συγκροτήθηκε, κατόπιν απόφασης του κ. Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στις 16 Σεπτεμβρίου 2017 και λειτουργεί έκτοτε συνεχώς, συντονίζοντας
και παρακολουθώντας συστηματικά την εξέλιξη των δράσεων απορρύπανσης της πληγείσας περιοχής.
Περαιτέρω, διαβιβάζεται αντίγραφο των αναλύσεων πετρελαϊκών υδρογονανθράκων στην παράκτια
ζώνη και στην ανοιχτή θάλασσα του Σαρωνικού κόλπου, κατόπιν παράκτιων δειγματοληψιών που διενήργησε
το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) την 18 η, 22α, 29η Σεπτεμβρίου και 3η Οκτωβρίου καθώς
και δειγματοληψιών που διενήργησε στην ανοιχτή θάλασσα στις 21-22 Σεπτεμβρίου. Τα δείγματα, που
ελήφθησαν, στο πλαίσιο διερεύνησης των αιτίων και συνθηκών πρόκλησης ρύπανσης της θάλασσας και των
ακτών περιοχών του Σαρωνικού κόλπου, βρίσκονται στο στάδιο της ανάλυσης από το Γενικό Χημείο του
Κράτους/Χημική Υπηρεσία Ελευσίνας. Τα δείγματα ελήφθησαν κατά τις ημερομηνίες 14-09-2017, 15-09-2017,
26-09-2017 και 27-09-2017. Τα αποτελέσματα θα αποτελέσουν αποδεικτικό υλικό σχηματισθείσας
δικογραφίας και αντικείμενο έρευνας της ποινικής δικαιοσύνης. Σημειώνεται δε ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής επιδιώκει την πλήρη και συστηματική ενημέρωση του κοινού αναφορικά με την
πορεία της διαδικασίας απορρύπανσης και τις σχετικές επιστημονικές εκθέσεις και μετρήσεις.
Τέλος, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις ημερήσιες αναφορές εργασιών των εταιρειών απορρύπανσης,
οι οποίες επιχειρούσαν υπό την εποπτεία και τον συντονισμό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και τις αναφορές των
πλωτών μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που έλαβαν μέρος στην επιχείρηση, ουδέποτε έγινε χρήση χημικών
διασκορπιστικών ουσιών (Χ.Δ.Ο.). Άλλωστε, η χρήση Χ.Δ.Ο. στο θαλάσσιο περιβάλλον αποτελεί την τελευταία
εναλλακτική διαθέσιμη λύση μεταξύ των διαθέσιμων τεχνικών αντιμετώπισης πετρελαιοκηλίδων και
επιλέγεται, μόνο όταν η αξιοποίηση των διαθέσιμων μέσων αποδεικνύεται ατελέσφορη. Οι Χ.Δ.Ο., οι οποίες
σημειωτέον δύναται να χρησιμοποιούνται, μόνο κατόπιν έγκρισης της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, θα πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου

από το Γενικό Χημείο του Κράτους και η χρήση τους επιτρέπεται, μόνο στην ανοιχτή θάλασσα, αφού
ελεγχθούν τα χαρακτηριστικά του πετρελαίου (ιξώδες, σημείο ροής) και η θερμοκρασία του θαλασσινού
νερού.
Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Παναγιώτης Κουρουμπλής
Εσωτερική Διανομή:
1. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ
2. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. ΓΓ
3. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
4. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. Β΄ Υ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
5. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. ΔΚΒ΄
6. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΙΠΘΑΠ
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