
Παρατηρητήριο Ποιότητας Περιβάλλοντος Σύρου  

Αριθμός καταχώρησης βιβλίου Σωματείων Πρωτοδικείου Σύρου 1333/14-7-2020.
Ταχ. Δ/νση.: Βροντάδου 58, Ερμούπολη
Τ.Κ.: 84100
Τηλ.: 6944520563 & 6983009067
e-mail: info@syrosenvobservatory.gr

Αρ. πρωτ.: 74

Ημερομηνία: 7-4-2021

Προς: 1) Λιμεναρχείο Σύρου

2) Δ/νση Περιβάλλοντος

και Χωρικού σχεδιασμού Περιφέρειας Ν.Αιγαίου

Κοιν.: Δήμο Σύρου – Ερμούπολης

Θέμα: Αναφορά ρύπανσης στον λιμένα της Ερμούπολης 7/4/2021.

Σήμερα Τετάρτη 7/4/2021 παρατηρήθηκε ύπαρξη ρυπαντικών ουσιών

στο λιμάνι της Ερμούπολης και σας καταθέτουμε σχετικές φωτογραφίες, οι

οποίες ελήφθησαν στο σημείο έναντι της Πλ. Κανάρη, σημειώνοντας ότι κατά

την ώρα λήψης (12:45) φυσούσαν κατά προσέγγιση νότιοι άνεμοι. Επιπρόσθετα

παραπλεύρως της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, έμπροσθεν του πρώην

κτιρίου της Πυροσβεστικής, παρατηρείται έντονη ρύπανση ορατή με γυμνό μάτι

που δεν είναι εύκολο να φωτογραφηθεί από το επίπεδο του δρόμου. Παράλληλα

το σκάφος με διακριτικά ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ ΝΣ 999 εκτελεί διαδρομές

παραπλεύρως της δεξαμενής ΒΙΟΛΑΝΤΩ στην οποία γίνεται εμφανής εργασία

ψηγματοβολής (ορατό αιωρούμενο νέφος σκόνης). Η κίνηση αυτή του σκάφους

προφανώς προκαλεί ανακάτεμα και διάσπαση των επιπλεουσών ουσιών με

άμεση συνέπεια να περιορίζεται η συγκέντρωση τους που τις κάνει οπτικά

ορατές στην επιφάνεια του νερού. Για την κίνηση του σκάφους δίπλα στη

δεξαμενή ενώ λαμβάνει χώρα εργασία ψηγματοβολής, υπάρχει και επιπλέον

οπτικό υλικό (video) πέραν των επισυναπτόμενων φωτογραφιών. Η κίνηση αυτή

του σκάφους που γίνεται χωρίς προφανή λόγο είναι πιθανόν και επικίνδυνη για

τους επιβαίνοντες. Στην ίδια θέση από τις 10:00 το πρωί και για αρκετή ώρα,

μικρότερο σκάφος με ονομασία “Μανταλένα” εκτελούσε τις ίδιες

επαναλαμβανόμενες διαδρομές. Αντίστοιχη κίνηση των ίδιων σκαφών

παρατηρήθηκε και κατά τις μεσημεριανές ώρες.

Παρακαλούμε όπως προβείτε στις εκ του νόμου απαιτούμενες ενέργειες,

προκειμένου να διαπιστωθεί ποια είναι η ακριβής σύσταση της ρυπαντικής

ουσίας, ποια είναι η πηγή της ρύπανσης, η έκταση της καθώς και την ακριβή

φύση των εργασιών που οι παραπάνω αναφερόμενες βάρκες εκτελούσαν κατά

τη διάρκεια του ρυπαντικού επεισοδίου αλλά και νωρίτερα από σήμερα το πρωί

και μέχρι την ώρα της αποστολής της αναφοράς τουλάχιστον.
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Επίσης, κατόπιν της υφιστάμενης υποψίας, ύπαρξης βαρέων μετάλλων

στον βυθό του λιμένα της Ερμούπολης, παρακαλούμε όπως κατά την

διερεύνηση σας, ληφθεί σοβαρά υπόψη και το ενδεχόμενο ύπαρξης βαρέων

μετάλλων στη συγκεκριμένη ρυπαντική ουσία.

Σας επισημαίνουμε ιδιαιτέρως ότι τα φαινόμενα αυτά είναι συνεχή και

επαναλαμβανόμενα και αυτό καταδεικνύει πιθανή μόνιμη ρυπαντική

δραστηριότητα η οποία δεν ελέγχεται.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τις ενέργειές σας καθώς και

για τα αποτελέσματα της έρευνάς σας όπως επίσης και σε ποιες ενέργειες

απορρύπανσης έχουν προχωρήσει οι αρμόδιες αρχές.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο πρόεδρος Η γραμματέας

Ευστράτιος Ζολώτας Στυλιανή Νομικού
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