
            
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                  Πειραιάς,  13 Απριλίου 2022
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ                                  Αριθ. Πρωτ.: 1500.1/26469/2022/88

Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη
Ταχ. Κώδικας : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλ. : 213 137 1464
Ε-mail : ke@yna.gov.gr

ΠΡΟΣ: τη Βουλή των Ελλήνων 
             Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
             Τμήμα Ερωτήσεων

Κοιν.: 1. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(Γρ. κ. Υπουργού)

2. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
(Γρ. κας Υπουργού)

3. Υπουργείο Εσωτερικών (Γρ. κ. Υπουργού)
4. Βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλο

Αριθ. σελίδων: Απάντηση (02)                          
                            Σύνολο (02)

ΘΕΜΑ:  «Απάντηση  της υπ'  αριθ.  πρωτ.  2962/07-02-2022  Ερώτησης  του  Βουλευτή  κ.  Κ.
Βελόπουλου, η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΥΠΣΥΝ/12453/459/17-03-
2022 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

Επί  των  διαλαμβανομένων  στην  εν  θέματι  Ερώτηση,  και  όσον  αφορά  τα  ερωτήματα
αρμοδιότητος του Υπουργείου Ναυτιλίας και  Νησιωτικής Πολιτικής,  σας γνωρίζεται  ότι  για την
ανέλκυση και απομάκρυνση ναυαγίων ή επικίνδυνων και επιβλαβών πλοίων εφαρμογής τυγχάνουν
οι διατάξεις του ν. 2881/2001 (Α’ 16) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών υπουργικών
αποφάσεων. 

Για  την  απομάκρυνση της  ημιβυθισμένης  (μη αυτοκινούμενης)  φορτηγίδας,  υπό στοιχεία
«ΠΟΝΤΟΣ» Ν.Π.2606, από τη θαλάσσια περιοχή έξωθεν του ναυπηγείου Νέα Ελληνικά Ναυπηγεία
Α.Ε.  στα Αμπελάκια  Σαλαμίνας  εκδόθηκε  απόφαση του Διοικητή της  Δημόσιας  Αρχής  Λιμένων
(ΑΔΑ: ΨΒΖP4653ΠΩ-Ο0Ε), σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 2881/2001 και επιδόθηκε νομότυπα. Επί
του παρόντος αναμένεται η προσκόμιση εγγράφων από την πλοιοκτήτρια εταιρεία προκειμένου να
διασφαλιστεί  η  ορθή  και  χωρίς  περαιτέρω  περιβαλλοντικούς  κινδύνους  απομάκρυνση  του
ναυαγίου. 

Αναφορικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 1257/2013 για την ανακύκλωση πλοίων,
γνωρίζεται ότι αυτός αφορά στις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ένα πλοίο  αναφορικά με τα
επικίνδυνα υλικά που τυχόν φέρει, καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του ακόμα και όταν προορίζεται
για ανακύκλωση.  

Σημειώνεται ότι από τη Λιμενική Αρχή Πειραιά διενεργούνται καθημερινά περιπολίες στον
ευρύτερο θαλάσσιο χώρο δικαιοδοσίας της, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει διαπιστωθεί ρύπανση του
θαλασσίου περιβάλλοντος στην περιοχή της Σαλαμίνας.
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Πέραν των ανωτέρω, αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2018 έως και σήμερα έχουν ανελκυστεί
και απομακρυνθεί 43 ναυάγια ή και επικίνδυνα και επιβλαβή πλοία από την περιοχή του όρμου
Αμπελακίων και της χερσονήσου της Κυνόσουρας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
Εσωτερική Διανομή:

1. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. Υπουργού
2. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
3. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. Α΄ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
4. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. Β΄ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
5. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. ΔΚΒ΄-Γρ. κ. ΔΚΑ΄
6. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙΠΘΑΠ-ΔΛΑ
7. ΥΝΑΝΠ/ΔΑΛ
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