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1.

Οργάνωση πολιτών της Σαντορίνης υπέβαλε αναφορά το 2008 στον

Συνήγορο του Πολίτη για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που έχει δηµιουργήσει η
βύθιση του κρουαζιερόπλοιου Sea Diamond στον όρµο Καλντέρας της Σαντορίνης
τον Απρίλιο του 2007.

2.

Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε αδράνεια του ∆ηµοτικού Λιµενικού

Ταµείου Θήρας και των συναρµόδιων υπουργείων Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου &
Νησιωτικής Πολιτικής (νυν Υπ. Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας) και
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & ∆ηµ. Έργων (νυν Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας &
Κλιµ. Αλλαγής), όσον αφορά την πρόβλεψη και αντιµετώπιση των επιπτώσεων του
ναυαγίου. Συγκεκριµένα, δεν έχει γίνει µέχρι και σήµερα ολοκληρωµένη εκτίµηση του
ενδεχόµενου περιβαλλοντικού κινδύνου από την µακρόχρονη παραµονή του
ναυαγίου στο βυθό της Καλντέρας. Κατά συνέπεια δεν είναι δυνατό να υπολογισθούν
οι εν δυνάµει επιπτώσεις στο θαλάσσιο οικοσύστηµα, στην τουριστική ανάπτυξη και
στην οικονοµική γενικότερα δραστηριότητα του νησιού. Επίσης δεν έχει καταρτισθεί
σχέδιο αντιµετώπισης πιθανής διαρροής ρυπογόνων ουσιών, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο Π∆ 11/2002.
3.

Ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε στους συναρµόδιους φορείς να

εκπονήσουν περιβαλλοντική µελέτη για την εκτίµηση των µακροχρόνιων επιπτώσεων
του ναυαγίου. Επίσης πρότεινε, ανάλογα µε τα αποτελέσµατα της µελέτης, να
χαρακτηριστεί τµήµα ή το σύνολο του ναυαγίου ως απόβλητο, και να γίνει µελέτη που
να ορίζει τα απαιτούµενα µέτρα προκειµένου να αποτραπεί ενδεχόµενη µελλοντική
ρύπανση. Ο Συνήγορος ζήτησε να τροποποιηθεί το νοµοθετικό πλαίσιο, ώστε σε
περιπτώσεις ναυαγίων να συντάσσονται υποχρεωτικά ειδικές περιβαλλοντικές
µελέτες, που θα αναλύουν τους ενδεχόµενους περιβαλλοντικούς «κινδύνους». Τέλος,
πρότεινε τη µεταφορά των αρµοδιοτήτων αντιµετώπισης περιστατικών θαλάσσιας
ρύπανσης από ναυάγια από τα ∆ηµοτικά Λιµενικά Ταµεία στις κεντρικές υπηρεσίες
των αρµόδιων υπουργείων ή στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση.
4.

Μέχρι σήµερα, οι αρµόδιες υπηρεσίες δεν έχουν ανταποκριθεί στις

προτάσεις του πορίσµατος (∆εκέµβριος 2010) του Συνηγόρου του Πολίτη.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο:
Τµήµα Επικοινωνίας
Τζαβάρα Καλιρρόη τηλ.210 7289610 κιν. 6979448887
Παπαγεωργοπούλου ∆ηµητρία τηλ.210 7289604 κιν. 6979362413
Παραγυιός Πέτρος τηλ 210 7289625 κιν. 6977366424

