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Κοιν.:  Δήμο Σύρου – Ερμούπολης

Θέμα: Αναφορά  ρύπανσης  στο  λιμένα  της  Ερμούπολης  7/12/2020  –  κατάθεση
περαιτέρω συμπληρωματικών στοιχείων.

Σε συνέχεια της υπ. αριθμ. πρωτ. 6/7-12-2020 αναφοράς μας, για επεισόδιο
ρύπανσης στο λιμένα της Ερμούπολης στις 7-12-2020,  καθώς και του υπ. αριθμ.
πρωτ. 7/8-12-2020 εγγράφου μας με το οποίο σας καταθέσαμε επιπλέον στοιχεία,
σας καταθέτουμε τα κάτωθι περαιτέρω συμπληρωματικά στοιχεία:

1. φωτογραφία του πλοίου που βρισκόταν κατά το χρόνο του συμβάντος εντός της
δεξαμενής «ΒΙΟΛΑΝΤΩ» του ναυπηγείου και επί του οποίου είχαν πραγματοποιηθεί
εργασίες βαφής. Από τη φωτογραφία αυτή προκύπτει ότι το πλοίο αυτό φέρει την
ονομασία “GARNET” και σημαία Παναμά.

2. φωτογραφίες από το σημείο που είχε παρατηρηθεί η συσσώρευση της ρυπαντικής
ουσίας από τις οποίες προκύπτει ότι αν και η ουσία έχει απομακρυνθεί από τη 
θάλασσα, έχουν παραμείνει ίχνη της επί του σκάφους “PILOT – ΠΥ 46”, που 
βρίσκονταν δεμένο στη θέση αυτή κατά την διάρκεια του συμβάντος. 

Όλες οι ανωτέρω φωτογραφίες ελήφθησαν το απόγευμα της 8-12-2020, περί 
ώρα 16:35’. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω ζητούμε την ΑΜΕΣΗ λήψη δειγμάτων προκειμένου 
να εξεταστούν κατά τη διαδικασία της ταυτοποίησης της ρυπαντικής ουσίας ως εξής:
α. από τα ίχνη ουσιών που έχουν απομείνει στο σκάφος “PILOT – ΠΥ 46”,
β. από το παράπλευρο κρηπίδωμα, αν επί τόπου της δειγματοληψίας       
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εντοπιστούν επιπλέον ίχνη επί αυτού, 
γ. από το  επίχρισμα βαφής από το πλοίο “GARNET”, καθώς και από το επίχρισμα 
βαφών από άλλα πλοία στα οποία τυχόν πραγματοποιήθηκαν βαφές αντίστοιχου 
χρώματος κατά τις προηγούμενες μέρες στο ναυπηγείο. 
δ. από την πρώτη ύλη που χρησιμοποιήθηκε για τον χρωματισμό του/των 
πλοίου/πλοίων. 

Υπογραμμίζουμε ότι η λήψη των δειγμάτων θα πρέπει να γίνει άμεσα, 
δεδομένου ότι υπάρχει η πιθανότητα να απομακρυνθούν τα ίχνη από το σκάφος 
“PILOT – ΠΥ 46”, καθώς και να αποπλεύσει το πλοίο “GARNET” από τις 
εγκαταστάσεις του ναυπηγείου.

Η εξέταση των ανωτέρω δειγμάτων σε συνδυασμό με τα δείγματα που 
υποθέτουμε ότι ήδη έχετε λάβει αυτεπαγγέλτως, θα βοηθήσει στην διερεύνηση του 
συμβάντος και στον αποκλεισμό της πιθανότητας η ρύπανση να προέκυψε από το 
ναυπηγείο.

 Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας καθώς και να μας ενημερώσετε για τα 
αποτελέσματα της έρευνάς σας.

           Ο πρόεδρος                                                         Η γραμματέας

     Ευστράτιος Ζολώτας                                                Στυλιανή Νομικού

Συνημμένες εννέα (9) φωτογραφίες:
“7 ΡΥΠΑΝΣΗ ΛΙΜΕΝΑ _8-12-2020.jpg”
“8 ΡΥΠΑΝΣΗ ΛΙΜΕΝΑ _8-12-2020.jpg”
“Inked8 ΡΥΠΑΝΣΗ ΛΙΜΕΝΑ _8-12-2020_LI.jpg”
“9 ΡΥΠΑΝΣΗ ΛΙΜΕΝΑ _8-12-2020.jpg”
“Inked9 ΡΥΠΑΝΣΗ ΛΙΜΕΝΑ _8-12-2020_LI.jpg”
“10 ΡΥΠΑΝΣΗ ΛΙΜΕΝΑ _8-12-2020.jpg”
“Inked10 ΡΥΠΑΝΣΗ ΛΙΜΕΝΑ _8-12-2020_LI.jpg”
“11 ΡΥΠΑΝΣΗ ΛΙΜΕΝΑ _8-12-2020.jpg”
“Inked11 ΡΥΠΑΝΣΗ ΛΙΜΕΝΑ _8-12-2020_LI.jpg”
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“7 ΡΥΠΑΝΣΗ ΛΙΜΕΝΑ _8-12-2020.jpg”
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“8 ΡΥΠΑΝΣΗ ΛΙΜΕΝΑ _8-12-2020.jpg”

“Inked8 ΡΥΠΑΝΣΗ ΛΙΜΕΝΑ _8-12-2020_LI.jpg”
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“9 ΡΥΠΑΝΣΗ ΛΙΜΕΝΑ _8-12-2020.jpg”

“Inked9 ΡΥΠΑΝΣΗ ΛΙΜΕΝΑ _8-12-2020_LI.jpg”

5/7



“10 ΡΥΠΑΝΣΗ ΛΙΜΕΝΑ _8-12-2020.jpg”

“Inked10 ΡΥΠΑΝΣΗ ΛΙΜΕΝΑ _8-12-2020_LI.jpg”
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“11 ΡΥΠΑΝΣΗ ΛΙΜΕΝΑ _8-12-2020.jpg”

“Inked11 ΡΥΠΑΝΣΗ ΛΙΜΕΝΑ _8-12-2020_LI.jpg”
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