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Παρατηρητήριο Ποιότητας Περιβάλλοντος Σφρου 

Αριθμόσ καταχώρηςησ βιβλίου Σωματείων Πρωτοδικείου Σφρου 1333/14-7-2020. 
 
Ταχ. Δ/νςη.: Βροντάδου 58, Ερμοφπολη 
Τ.Κ.: 84100 
Τηλ.: 6944520563 & 6983009067 
e-mail: info@syrosenvobservatory.gr 

   

 Αριθμ. πρωτ.: 121 

Ημερομ.: 29-6-2021 

          

Προς: 1. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 Γενική Διεύθυνση ώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών 

 ώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος 

 Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής     

 Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) 

 

 2. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

 Διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων 

 Διεύθυνση Περιβάλλοντος και 

 Φωρικού χεδιασμού Κυκλάδων 

 Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος 

 Νοτίου Αιγαίου (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) 

 3. Λιμεναρχείο Σύρου 

 4. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου 

Κοιν: Δήμος Σύρου Ερμούπολης          

 

Θέμα: Αναφορά για την εκ νέου συσσώρευση αμμοβολής στον ανοιχτό 

χώρο του ναυπηγείου Νεωρίου ύρου. 

 

Σχετικά:  
1. Η υπ. αριθμ. πρωτ. 186580/7-10-2011 απόφαση του Τπουργού Περιβάλλο-

ντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΑΔΑ: 45ΟΟ0-ΜΡΗ) 

2. Σο υπ. αριθμ. πρωτ. 308/3-2-2020 έγγραφό του Σμήματος Βιομηχανίας Ε-

νέργειας και Υυσικών πόρων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: ΩΥΠΘ7ΛΞ-

ΒΙΦ): «Φορήγηση / Σροποποίηση (Άδειας) Έγκρισης Λειτουργίας Λόγω Αλλαγής 

Υορέα, της Ναυπηγοεπισκευαστικής Μονάδας στην ύρο, υπέρ της εταιρείας 

με την επωνυμία ONEX NEORION SHIPYARDS A.E» 

3. Ο Ειδικός Κανονισμός λιμένα ύρου, αρ. 15 (ΥΕΚ 400/Β/86). 
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Κύριες/κύριοι 

 

 ας γνωρίζουμε ότι παρατηρείται (εκ νέου) συσσώρευση μεγάλου όγκου 

αποβλήτων αμμοβολής στον ανοιχτό χώρο του ναυπηγείου Νεωρίου γεγονός 

που αποτελεί ενδεχόμενη παράβαση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας της 

εγκατάστασης, της άδειας λειτουργίας της, καθώς και του Ειδικού Κανονισμού 

αρ. 15 του λιμένα της Ερμούπολης (ανωτέρω σχετικά). υνημμένα παρατίθε-

νται 3 φωτογραφίες που καταδεικνύουν την συσσώρευση της αμμοβολής. 

 Η συσσώρευση παρατηρείται πίσω από τον τοίχο του ναυπηγείου προς τη 

περιοχή Καρνάγιο (ο οποίος στο παρελθόν είχε υποχωρήσει κατά τη διάρκεια 

κακοκαιρίας και είχε αποκαλυφθεί η τότε παράνομη συσσώρευση των αποβλή-

των της αμμοβολής).  

 Σα παλαιά συσσωρευμένα απόβλητα είχαν πλήρως απομακρυνθεί από 

την εταιρεία που λειτουργεί σήμερα το ναυπηγείο σύμφωνα με δηλώσεις της. Οι 

σχετικές δημοσιευμένες φωτογραφίες επαλήθευσαν τα λεγόμενα της εταιρείας 

(συν. φωτογραφία 4). 

  

 ημειώνουμε ότι δεν προβλέπεται από τους Π.Ο. η δυνατότητα κοσκινί-

σματος των αποβλήτων αμμοβολής στον ανοιχτό χώρο χωρίς τη χρήση κατάλ-

ληλων σακόφιλτρων για την αποτελεσματική δέσμευση της παραγόμενης σκό-

νης. Τπάρχουν ενδείξεις χρησιμοποίησης τέτοιας μεθόδου στη φωτογραφία 3  

(όχι κατά το χρόνο λήψης της φωτογραφίας, αλλά γενικότερα). 

  

 Παρακαλούμε για την εξέταση των αναφερομένων και τις νόμιμες ενέρ-

γειές σας. 

 Επίσης παρακαλούμε για την άμεση απομάκρυνση της αμμοβολής από 

τον ανοιχτό χώρο του ναυπηγείου με νόμιμες διαδικασίες και σύμφωνα με τις 

προβλέψεις των περιβαλλοντικών όρων γιατί όπως γνωρίζετε αποτελεί μεγάλο 

κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.  

  

 
 

Για το Διοικητικό υμβούλιο 

           Ο πρόεδρος                                                         Η γραμματέας 
 

 

 

     Ευστράτιος Ζολώτας                                                τυλιανή Νομικού 

 

 

 

υνημμένα 4 φωτογραφίες 
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Υωτογραφία 1: Ημερομηνία λήψης 27/6/2021 – Η συσσωρευμένη αμμοβολή 

προεξέχει του τοιχίου του ναυπηγείου. 

 

. 

 
Υωτογραφία 2: Ημερομηνία λήψης 28/6/2021 – Η συσσωρευμένη αμμοβολή 

προεξέχει του τοιχίου του ναυπηγείου. 
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Υωτογραφία 3: Ημερομηνία λήψης 29/6/2021 – Η συσσωρευμένη αμμοβολή 

προεξέχει του τοιχίου του ναυπηγείου. 

 

 
Υωτογραφία 4: Δημοσιευμένη φωτογραφία στις 18/7/2020 από το site 

cyclades24sports.gr που δείχνει την ολοσχερή τότε απομάκρυνση των παλαιών 

αποβλήτων αμμοβολής από το συγκεκριμένο σημείο όπου σήμερα παρατηρεί-

ται η εκ νέου συσσώρευση.  

Πηγή: https://cyclades24sports.gr/ekleise-stomata-kai-dimiourgise-

prosdokies-i-onex-neorio-syrou-foto/ 
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