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ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής για τη συνδιοργάνωση µε το δήµο Θήρας και το 
Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης ∆ιεθνούς 
Συνεδρίου που θα πραγµατοποιηθεί στη ν. Θήρα µε θέµα «ΡΥΠΑΝΣΗ 
ΑΙΓΑΙΟΥ-OIL SPILL OF THE AEGEAN SEA-Μέτρα Προστασίας και 
∆ιαχείρισης-Protection and Management Actions». Επίσης συµµετοχή της 
Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στη χρηµατοδότηση της συνέχισης του προγράµµατος 
παρακολούθησης και ελέγχου για την περίοδο 1-4-11/31-3-12 των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Ναυαγίου του SEA DIAMOND.  
  

Όπως γνωρίζεται το ναυάγιο του Sea Diamond στην καλντέρα στο 

λιµάνι Αθηνιός, έγινε τον Απρίλιο του 2007 και έως τώρα, πέρα από την 

επιφανειακή απορρύπανση, δεν έχει γίνει κάτι ουσιαστικό για την 

εξάλειψη του τοξικού κινδύνου. Σύµφωνα µε απάντηση της Γενικής 

∆/νσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Ιούλιο του 2009 

σε ερώτηση της κίνησης πολιτών της Θήρας: 

«Τα βυθισµένα πλοία πρέπει να θεωρούνται απόβλητα, σύµφωνα µε 

την οδηγία 2006/12/Κ περί στερεών αποβλήτων και τα µέρη του πλοίων, 

το φορτίο ή τα καύσιµα θα µπορούσαν εποµένως να θεωρηθούν επικίνδυνα 

απόβλητα σύµφωνα µε την οδηγία 1991/689/ΕΟΚ. 

∆υνάµει του άρθρου 4 της οδηγίας 2006/12/Κ,1. τα κράτη µέλη 

λαµβάνουν αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η διάθεση ή η 

αξιοποίηση των αποβλήτων πραγµατοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η 

υγεία του ανθρώπου και χωρίς να χρησιµοποιούνται διαδικασίες ή µέθοδοι 

που ενδέχεται να βλάψουν το περιβάλλον, ιδίως δε: 

Α) χωρίς να δηµιουργείται κίνδυνος για το νερό, τον αέρα ή το έδαφος, 

ούτε για την πανίδα και την χλωρίδα 

Β) χωρίς να προκαλούνται ενοχλήσεις από το θόρυβο ή τις οσµές 

Γ) χωρίς να βλάπτονται οι τοποθεσίες και τα τοπία που παρουσιάζουν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 



 

Εναπόκειται στην ευθύνη του κάθε κράτους µέλους να εφαρµόσει 

κατάλληλα τις εν λόγω απαιτήσεις…». 

Στις 18-2-2011 παρουσιάσθηκαν στη ν. Θήρα τα αποτελέσµατα 

της τα συµπεράσµατα της µελέτης «Ποιοτικός και ποσοτικός 

χαρακτηρισµός των επικίνδυνων και τοξικών ουσιών του ναυαγίου του «Sea 

Diamond» – Περιβαλλοντικές επιπτώσεις παρούσες και µελλοντικές» που 

εκπονήθηκε για λογαριασµό της Νοµαρχίας Κυκλάδων από το Τµήµα 

Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Τοξικών και 

Επικίνδυνων Αποβλήτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, για τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις του ναυαγίου. Σύµφωνα µε αυτά 

διαπιστώνεται «παρουσία βαρέων µετάλλων και ρύπων στην θαλάσσια 

περιοχή της Καλντέρας και σε θαλασσινά», χωρίς όµως ακόµα να υπάρχει 

επικίνδυνη για την υγεία υπέρβαση των θεσµοθετηµένων ορίων της 

ρύπανσης (τουλάχιστον ως προς τις περισσότερες παραµέτρους) καθώς 

και «δηµιουργία ενός τοξικού µείγµατος από την διάλυση συσκευών µε 

επικίνδυνα/τοξικά υλικά» και χαρακτηρίζει ως «αναγκαιότητα την 

ανέλκυση ή την αποµάκρυνση του ναυαγίου του Sea Diamond» 

Στα πλαίσια αξιολόγησης της κατάστασης και κατάθεσης 

ρεαλιστικών προτάσεων διαχείρισης του ναυαγίου-µε βάση τα έως τώρα 

αποτελέσµατα- από διεθνούς εµβέλειας επιστήµονες σε θέµατα 

ρύπανσης, θαλασσίων µεταφορών και διαχείρισης ναυαγίων, το 

Πολυτεχνείο Κρήτης προτείνει τη συνδιοργάνωση ενός διεθνούς 

συνεδρίου στη Σαντορίνη µε τίτλο «ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ-OIL SPILL OF 

THE AEGEAN SEA-Μέτρα Προστασίας και ∆ιαχείρισης-Protection 

and Management Actions». Επίσης προτείνει τη χρηµατοδότηση της 

συνέχισης του προγράµµατος παρακολούθησης και ελέγχου των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ναυαγίου και για το 2011. 

Η αναλυτική περιγραφή των ανωτέρω προτάσεων, καθώς και το 

αναλυτικό κόστος αυτών απεστάλησαν από τον κ. Ε. Γιδαράκο καθηγητή 

του Τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος, υπεύθυνο του Εργαστηρίου 

∆ιαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων του Πολυτεχνείου 



Κρήτης και περιγράφονται αναλυτικά στις προτάσεις που σας έχουν 

διαβιβασθεί. 

Το συνέδριο προτείνεται να πραγµατοποιηθεί το Σεπτέµβριο του 2011 

στη Σαντορίνη, το εκτιµώµενο δε κόστος αυτού ανέρχεται στα 70.000 

ευρώ. Το συνολικό κόστος του προγράµµατος παρακολούθησης 

εκτιµάται στις 75.000 ευρώ πλέον του ΦΠΑ. 

Το θέµα της θαλάσσιας ρύπανσης του Αιγαίου των θαλασσίων µεταφορών 

και ειδικά του ναυαγίου του SEA DIAMOND αποτελούν θέµατα που 

άπτονται του περιβάλλοντος της Περιφέρειας µας αλλά και της 

οικονοµικής δραστηριότητας µε έµφαση στον τουρισµό, αν λάβουµε 

υπόψη τους κινδύνους που δηµιουργούνται από τη µη πρόληψη τέτοιων 

καταστάσεων.  

Η σηµερινή απόφαση που καλούµαστε να πάρουµε κατόπιν και 

επιστολής αιτήµατος του ∆ήµου Θήρας για συνδιοργάνωση του ανωτέρω 

συνεδρίου, αφορά τη συµµετοχή µας σ’ αυτήν στα πλαίσια των 

προκλήσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω, σε συνάρτηση φυσικά µε τις 

οικονοµικές δυνατότητες της Περιφέρειας. Θεωρώ ότι η Περιφέρεια Ν. 

Αιγαίου πρέπει να συµµετάσχει στα πλαίσια των δυνατοτήτων της και να 

ορίσει εκπρόσωπο/ους ως µέλος/η µικτής επιτροπής που θα αναλάβει 

µαζί µε το πολυτεχνείο της Κρήτης και το ∆ήµο της Θήρας της 

συνδιοργάνωση του συνεδρίου. Το κόστος του συνεδρίου σε πραγµατικά 

κόστη µπορεί να µειωθεί σηµαντικά αν εξασφαλισθούν χορηγίες 

κάλυψης µέρους των εξόδων του και προς αυτή τη κατεύθυνση θεωρώ ότι 

θα πρέπει να κινηθεί η επιτροπή συνδιοργάνωσης και οι φορείς µας 
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