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ΘΕΜΑ: «Ψήφισμα συμπαράστασης στο Παρατηρητήριο Ποιότητας Περιβάλλοντος Σύρου 
(ΠΠΠΣ)» 
 
Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Δυτικής Ελλάδας της Πανελλήνιας Ένωσης 

Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.), συμμεριζόμενη τις ανησυχίες 

των πολιτών της Σύρου σχετικά με τη ρύπανση του περιβάλλοντος της περιοχής και την εφαρμογή 

της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, συμπαρίσταται στο Παρατηρητήριο Ποιότητας Περιβάλλοντος 

Σύρου (Π.Π.Π.Σ.) και συνυπογράφει το επισυναπτόμενο ψήφισμα 
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Ψήφισμα συμπαράστασης 

στο Παρατηρητήριο Ποιότητας Περιβάλλοντος Σύρου (ΠΠΠΣ) 

 

Το ΠΠΠΣ ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2020,με αφορμή την ανησυχία πολιτών της Σύρου σχετικά με τα 

πολύ συχνά φαινόμενα ρύπανσης στην επιφάνεια της θάλασσας του λιμανιού, το νέφος σκόνης που 

συχνά αιωρούνταν πάνω από την πόλη καθώς και την έντονη ηχορύπανση επί εικοσιτετραώρου 

βάσεως.  

Σύντομο ιστορικό : 

Φεβρουάριος 2020: Δημοσιεύεται από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) ανάλυση 

δείγματος ιζήματος που συνέλεξε η περιβαλλοντική οργάνωση Aegean Rebreath από τον πυθμένα 

του λιμανιού της Ερμούπολης, όπου εντοπίζεται πολύ υψηλή συγκέντρωση τοξικών βαρέων 

μετάλλων. Με αφορμή τη συγκεκριμένη ανάλυση, το Υπουργείο Περιβάλλοντος εξαγγέλλει στη 

Βουλή τη διενέργεια εκτεταμένης μελέτης σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ, για «να εξαχθούν 

ασφαλέστερα συμπεράσματα και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα». 

Δεκέμβριος 2020: Καθώς δεν έχει υπάρξει καμία εξέλιξη σχετικά με την εξαγγελθείσα μελέτη, το 

ΠΠΠΣ απευθύνει ερώτημα στον Υπουργό Περιβάλλοντος ρωτώντας τι απέγινε τελικά.  

Φεβρουάριος 2021: Με αφορμή το ερώτημά προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, οι εταιρείες του 

ομίλου ONEX, που κατά δήλωσή τους διαχειρίζονται το ναυπηγείο Νεώριο Σύρου, ασκούν την 1η 

αγωγή με την οποία αξιώνουν από το ΠΠΠΣ αποζημίωση €1.000.000 (!) για «συκοφαντική 

δυσφήμιση, διαφυγόντα κέρδη και ηθική βλάβη».  

Μάρτιος - Απρίλιος 2021: Τα τοπικά ΜΜΕ αρνούνται να δημοσιεύσουν τις αγωγές ενάντια στο 

ΠΠΠΣ ενώ το θέμα δημοσιοποιείται από πανελλαδικά και ευρωπαϊκά ΜΜΕ. Δύο μέλη του ΠΠΠΣ 

δέχονται προσωποποιημένες αγωγές ύψους €1.000.000 το καθένα για ραδιοφωνικές συνεντεύξεις 

τους. Μέχρι στιγμής, ο όμιλος ΟΝΕΧ έχει κοινοποιήσει 3 αγωγές, αξιώνοντας συνολικά αποζημίωση 

άνω των €3.000.000 από το ΠΠΠΣ και μέλη του!  

Μάιος 2021: Ενάμιση χρόνο μετά την πρώτη εξαγγελία του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τη 

διενέργεια της μελέτης στο λιμάνι, η μελέτη εξαγγέλλεται εκ νέου, μόνο  που, όπως ανακοινώθηκε, 

θα τη χρηματοδοτήσει η ΟΝΕΧ! Η εταιρεία δηλαδή που  ασκεί αγωγές στους πολίτες που ζητούν τη 

διενέργεια της μελέτης, είναι εκείνη που τελικά θα τη χρηματοδοτήσει (εφ’ όσον γίνει, καθώς μέχρι 

σήμερα φυσικά δεν υπάρχει καμία εξέλιξη).  

Τις ανησυχίες του ΠΠΠΣ συμμερίζονται με κοινές πρωτοβουλίες και ανακοινώσεις ο Ιατρικός 

Σύλλογος Κυκλάδων, οι Καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης Κυκλάδων, ο Σύλλογος Μελετητών 

Μηχανικών Κυκλάδων, η Ένωση Γονέων Σύρου Ερμούπολης, η Ένωση Μηχανικών Δημοσίων 

Υπαλλήλων Κυκλάδων αλλά και το StrayArtFestival που διοργανώθηκε φέτος για 5η χρονιά στη Σύρο. 

Στις 10/12/2021, 9πμ, στην Ερμούπολη εκδικάζονται οι 3 αγωγές του ομίλου της ΟΝΕΞ εναντίον 

του ΠΠΠΣ. 

 

 

 



Ψήφισμα 

Παρακολουθώντας την εξέλιξη αυτή, εκφράζουμε την βαθιά μας ανησυχία για την προσπάθεια 
φίμωσης πολιτών οι οποίοι, με νόμιμους τρόπους, αξίωσαν  από την Πολιτεία να διασφαλίσει την 
τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και να διαβεβαιώσει ότι δεν κινδυνεύει η δημόσια υγεία 
και το περιβάλλον. 
 
Το φυσικό περιβάλλον, της πατρίδας μας, υφίσταται μία τρομακτικών διαστάσεων επίθεση από 
κερδοσκοπικά συμφέροντα, με ανυπολόγιστες συνέπειες για τη ζωή μας (καταστροφικές πυρκαγιές, 
ανεξέλεγκτη κατασκευή αιολικών πάρκων, διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων). 
 
Η προστασία του εξαρτάται από την ενεργοποίηση και τη συμμετοχή όλων μας! 
 
Με αίσθημα αλληλεγγύης για όσους αγωνίζονται, ασκώντας το συνταγματικά κατοχυρωμένο 
δικαίωμα, που αποτελεί ταυτόχρονα καθήκον κάθε πολίτη και συλλογικού φορέα, να προβαίνουν 
σε δημόσιο έλεγχο των πράξεων και των παραλείψεων της Πολιτείας σχετικά με ζητήματα 
προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και γενικότερα των συνθηκών διαβίωσης και 
της ποιότητας ζωής, εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας σε όσους μετέχουν στον αγώνα αυτό. 
 
Στηρίζουμε το Παρατηρητήριο Ποιότητας Περιβάλλοντος Σύρου, που σήμερα αριθμεί πάνω από 
300 μέλη, στην προσπάθεια του: 
- να ελέγχει τις αρχές και να ασκεί πίεση, προκειμένου να διασφαλίζουν και να εγγυώνται την 
τήρηση των νόμων για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, 
- να ενημερώνει δημόσια για τις ενέργειές του και τον προβληματισμό του, αναφορικά με 
ενδεχόμενους κινδύνους για το περιβάλλον και την δημόσια υγεία. 
 
Απαιτούμε από την πολιτεία, σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο, να κάνει ό,τι επιβάλλεται 
νομοθετικά για την προστασία του αγαθού της υγείας των κατοίκων και των επισκεπτών της Σύρου 
και να παράσχει τις απαιτούμενες βεβαιώσεις για την ποιότητα του περιβάλλοντος και τα μέτρα 
προστασίας που λαμβάνει, προκειμένου να σταματήσει η ενοχοποίηση των ενεργών πολιτών. 
 
 
 




