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ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Θέμα: Καθορισμός μέτρων παρακολούθησης των μεσο-μακροπρόθεσμων επιπτώσεων 
της ρύπανσης που προκλήθηκε από τη διαρροή πετρελαιοειδών λόγω της βύθισης του 
δεξαμενόπλοιου «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ» στις ακτές και τη θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού 
Κόλπου για την πρόληψη περιβαλλοντικής ζημίας.  
 
Έχοντας υπόψη:  
 
1. Το Ν. 1650/1986 «για την προστασία του περιβάλλοντος» και όπως ισχύει (Α΄160).  

2. Το Ν. 2881/2001 «Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις» (Α' 16). 

3. Το Ν. 4042/2012 - «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ – 
Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής», όπως ισχύει (Α΄ 24).  

4. Το Ν. 4037/2012 (Α΄ 10) «Για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 
2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τη 
ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων, περιλαμβανομένων των ποινικών κυρώσεων, για 
αδικήματα ρύπανσης (L255), η οποία τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2009/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L280) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

5. Το Π.Δ. 55/1998 «Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος», όπως ισχύει (Α΄ 58). 

6. Το Π.Δ. 11/2002  «Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από 
πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες» (Α΄ 6).  

7. Το Π.Δ. 148/2009 «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο 
περιβάλλον-εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρ. Κοινοβουλίου και της 21ης Απριλίου 2004, όπως 
ισχύει» (Α΄ 190).  

8. Τη Διεθνή Σύμβαση της 27ης Νοεμβρίου 1992 περί αστικής ευθύνης συνεπεία ζημιών εκ ρυπάνσεως υπό 
πετρελαίου, και όπως ισχύει.  

9. Τη Διεθνή Σύμβαση της 27ης Νοεμβρίου 1992 για τη σύσταση Διεθνούς Ταμείου για την αποκατάσταση 
ζημιών από τη ρύπανση πετρελαίου, και όπως ισχύει.  

10. Τη Διεθνή Σύμβαση της 23ης Μαρτίου 2001 περί αστικής ευθύνης για ζημίες οφειλόμενες στη ρύπανση από 
καύσιμα δεξαμενής πλοίων, και όπως ισχύει. 

11. Τη Διεθνή Σύμβαση της 3ης Μαΐου 1996 περί ευθύνης και αποζημιώσεων για τις ζημίες που προκαλούνται 
από τη δια θαλάσσης μεταφορά επικίνδυνων και τοξικών ουσιών, και όπως ισχύει.  
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12. Την υπ’ αριθμ. 2411.1/07/2003 Υ.Α. (Β΄ 850) «Οδηγίες/ διαδικασίες για την αντιμετώπιση περιστατικών 
πλοίων που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης  ή κινδύνου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 20 της 
Οδηγίας 2002/59-ορισμός περιοχών καταφυγής», όπως ισχύει. 

13. Το υπ’ αριθμ. 710/12.09.2017 έγγραφο του ΣΥΓΑΠΕΖ «Πρόσκληση προς την εταιρεία «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για συνάντηση και προσκόμιση στοιχείων και πληροφοριών, αναφορικά με την 
διαρροή πετρελαίου-μαζούτ από το δεξαμενόπλοιο ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ στη νησίδα Αταλάντη και ενημέρωση για  
την αποκατάσταση της προκληθείσας περιβαλλοντικής ζημίας.» 

14. Το υπ’ αριθμ. 721/15.09.2017 έγγραφο του ΣΥΓΑΠΕΖ «Αίτημα για διαβίβαση στοιχείων από την εταιρεία 
«ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αναφορικά με την διαρροή πετρελαίου-μαζούτ από το δεξαμενόπλοιο 
ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ στη νησίδα Αταλάντη». 

15. Το υπ΄αριθμ. 722/15.09.2017 έγγραφο του ΣΥΓΑΠΕΖ «Αίτημα για διαβίβαση στοιχείων σχετικά με το 
δεξαμενόπλοιο ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ της εταιρείας «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».   

16. Το υπ΄αριθμ. 771/27.09.2017 έγγραφο του ΣΥΓΑΠΕΖ «Αίτημα αποστολής στοιχείων/τεκμηρίωσης σχετικά με 
την προκληθείσα περιβαλλοντική ζημία από τη βύθιση του Δεξαμενόπλοιου ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ». 

17. Το υπ’ αριθμ. 846/11.10.2017 έγγραφο του ΣΥΓΑΠΕΖ «Υπενθύμιση εγγράφου παροχής στοιχείων». 

18. Τις αυτοψίες που πραγματοποίησε το ΥΠΕΝ/ΣΕΠΔΕΜ από τις 11.09.2017 έως και τις 16.03.2018.  

19. Το από 21.09.2017 έγγραφο της «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ Ν.Ε.» (α.π. ΣΥΓΑΠΕΖ 733/22.09.2017). 

20. Το από 12.10.2017 έγγραφο του δικηγορικού γραφείου Χριστίνας Σφαέλου, πληρεξούσιας δικηγόρου 
«Παροχή στοιχείων για το ναυάγιο του Δ/Ξ ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ» (α.π. ΣΥΓΑΠΕΖ 867/28.09.2017). 

21. Το από 13.10.2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της πληρεξούσιας δικηγόρου κας Χριστίνας Σφαέλου, 
με το οποίο επισυνάφθηκαν το συμφωνητικό (LOF) της 10.09.2017 και αυτό της 15.09.2017 (α.π. ΣΥΓΑΠΕΖ 
869/13.10.2017). 

22. Το υπ’ αριθμ. 2261.3-4/67821/17 έγγραφο του ΥΠΝΝΠ/Διεύθυνση Προστασίας Περιβάλλοντος «Ναυάγιο Δ/Ξ 
ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ Ν.Π. 11763-Διαβίβαση σχεδίου αποκατάστασης ακτογραμμής» (α.π. ΣΥΓΑΠΕΖ 
744/25.09.2017). 

23. Το από 03.10.2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε. με 
θέμα «Δ/Ξ ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ: Σύνοψη μεθόδων καθαρισμού ακτών» (α.π. ΣΥΓΑΠΕΖ 813/06.10.2017). 

24. Το υπ’ αριθμ. 8821.3-4/71162/17 έγγραφο του ΥΠΝΝΠ/Διεύθυνση Προστασίας Περιβάλλοντος «Βύθιση Δ/Ξ 
ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ Ν.Π. 11763» (α.π. ΣΥΓΑΠΕΖ 822/06.10.2017). 

25. Την τεχνική έκθεση της «Τεχνικής Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε.» με τίτλο «Αποκατάσταση ακτογραμμής 
Πειραιά-Νότιας Αττικής, από την ρύπανση που προκάλεσε η βύθιση του Δ/Ξ ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ (10-09-2017)» 
(α.π. ΣΥΓΑΠΕΖ 822/06.10.2017). 

26. Το από 11.10.2017 ενημερωτικό σημείωμα του Τμήματος Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών 
του ΥΠΕΝ (α.π. ΣΥΓΑΠΕΖ 873/23.10.2017). 

27. Την διαβίβαση από το ΕΛΚΕΘΕ της έκθεσης «Αποτελέσματα αναλύσεων πετρελαϊκών υδρογονανθράκων 
στην παράκτια ζώνη και την ανοιχτή θάλασσα του Σαρωνικού κόλπου», για παράκτιες δειγματοληψίες 
18,22,29/09-2017 και 03/10/2017, καθώς και δειγματοληψίες ανοιχτής θάλασσας 21-22/09/2017» (α.π. 
ΣΥΓΑΠΕΖ 833/09.10.2017). 

28. Το υπ’ αριθμ. ΙΩ/8080/13.10.2017 έγγραφο του ΕΛΚΕΘΕ, με το οποίο διαβιβάζεται η έκθεση «Αποτύπωση 
της οικολογικής κατάστασης του εσωτερικού Σαρωνικού Κόλπου, του Κόλπου Ελευσίνας και του Όρμου 
Κερατσινίου» (α.π. ΣΥΓΑΠΕΖ 885/16.10.2017). 

29. Το από 26.10.2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΕΛΚΕΘΕ, με το οποίο διαβιβάστηκε το υπ’ αριθμ. 
ΙΩ 8558/26.10.2017 έγγραφο «Αίτημα αποστολής στοιχείων/τεκμηρίωσης σχετικά με την προκληθείσα 
περιβαλλοντική ζημιά από την βύθιση του Δ/Ξ ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ» (α.π. ΣΥΓΑΠΕΖ 949/27.10.2017). 

30. Το από 30.10.2017 ενημερωτικό σημείωμα της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας (α.π. ΣΥΓΑΠΕΖ 
955/30.10.2017). 

31. Την υπ’ αριθμ. 862/13.10.2017 «Πρόσκληση 3ης συνεδρίασης Επιτροπής Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών 
Ζημιών (ΕΑΠΕΖ) του ΥΠΕΝ». 

32. Την υπ’ αριθμ. 887/16.10.2017 Εισήγηση του ΣΥΓΑΠΕΖ προς την Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών 
Ζημιών, με θέμα «την απορρύπανση και αποκατάσταση των ρυπασμένων ακτών από τη διαρροή 
πετρελαιοειδών στη θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού λόγω της βύθισης του δεξαμενόπλοιου ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ».  

33. Την υπ’ αριθμ. 2/2017 γνωμοδότηση της Επιτροπής Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΕΑΠΕΖ), με 
συνημμένα τα από 17.10.2017 Πρακτικά της συνεδρίασης. 

34. Την υπ’ αριθμ. 20011/8372/20.10.2017 πρόταση του ΕΛΚΕΘΕ «Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την 
αποκατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Σαρωνικού μετά την βύθιση του Δ/Ξ ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ» (α.π. 
ΣΥΓΑΠΕΖ 925/23.10.2017).   
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35. Την έκθεση 1ης περιόδου εργασιών (09/2017-12/2017) του ΕΛΚΕΘΕ «Μελέτη επιπτώσεων της ρύπανσης που 
προκλήθηκε από το ατύχημα του Δ/Ξ ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ στο Σαρωνικό κόλπο» (α.π. ΣΥΓΑΠΕΖ 171/31.01.2018).  

36. Το υπ’ αριθμ. 245/16.02.2018 έγγραφο του ΣΥΓΑΠΕΖ, για την διαβίβαση δείγματος από την εκφόρτωση του 
Π/Δ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΙΙ, προς το ΕΛΚΕΘΕ. 

37. Το υπ’ αριθμ. ΙΩ 2820/23.03.2018 έγγραφο του ΕΛΚΕΘΕ «Διαβίβαση δείγματος» (α.π. ΣΥΓΑΠΕΖ 
398/26.03.2018). 

38. Την τελική επιστημονική έκθεση του ΕΛΚΕΘΕ «Μελέτη των βραχυ- μεσοπρόθεσμων επιπτώσεων της 
ρύπανσης που προκλήθηκε από το ναυάγιο του Δ/Ξ ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ στο Σαρωνικό κόλπο» (α.π. ΣΥΓΑΠΕΖ 
441/10.04.2018).  

39. Τις ημερήσιες αναφορές εργασιών που διαβιβάστηκαν στο ΣΥΓΑΠΕΖ από την εταιρεία Spanopoulos από 
11.09.2017 μέχρι και 20.03.2018, με αναφορά των εργασιών καθαρισμού της ρυπασμένης ακτογραμμής 
Σαλαμίνας και Πειραιά έως Γλυφάδα, τα συνεργεία καθαρισμού, τη χρήση μέσων και σκαφών, τις ποσότητες 
και το είδος των συλλεχθέντων αποβλήτων. 

40. Την υπ’ αριθμ. 268/114670 Απόφαση «Παράταση απαγόρευσης αλιείας με συρόμενα εργαλεία σε τμήμα του 
Σαρωνικού κόλπου, λόγω έκτακτων φαινομένων» (Β΄ 3827/2017). 

41. Την υπ’ αριθμ. 3933 Απόφαση «Απαγόρευση αλιείας, σε τμήμα του Σαρωνικού Κόλπου, για προληπτικούς 
λόγους», (Β΄ 4559/2017). 

42. Την υπ’ αριθμ. 1082/138578 Απόφαση «Παράταση απαγόρευσης αλιείας με συρόμενα εργαλεία σε τμήμα του 
Σαρωνικού κόλπου, λόγω έκτακτων φαινομένων» (Β΄ 4638/2017). 

43. Την υπ’ αριθμ. Δ1(δ)/Γ.Π. οικ. 29220/13-04-2018 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας «Τροποποίηση της υπ. 
αριθμ Γ1δ/Γ.Π.οικ.53794/12.7.2017 Υπουργικής Απόφασης «Τμήματα ακτών της  Περιφέρειας Αττικής στα 
οποία δεν επιτρέπεται η κολύμβηση», όπως ισχύει σήμερα». (ΑΔΑ: ΩΚΩ8465ΦΥΟ-ΥΞΗ). 

44. Το υπ’ αριθμ. 518/07-05-2018 ενημερωτικό σημείωμα του ΣΥΓΑΠΕΖ: «Σχόλια και συμπεράσματα επί της 
μελέτης των βραχυ-μεσοπρόθεσμων επιπτώσεων της ρύπανσης που προκλήθηκε από το ναυάγιο Δ/Ξ ΑΓΙΑ 
ΖΩΝΗ ΙΙ στο Σαρωνικό Κόλπο». 

45. Το Π.Δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160). 
46. Το Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση Υπουργείων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του 

Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114). 

47. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210). 
48. Την με αρ. Απόφαση Υ198/16-11-2016 περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Α. ΥΠΕΝ κο Σ. Φάμελλο. 
49. Την με αρ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/27227/7770/2017 (ΥΟΔΔ 578). 
50. Την με αρ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/18877/2018 ΚΥΑ περί εξουσιοδότησης υπογραφής (Β’ 1228). 
51. Το άρθρο 51 του Ν. 4409/2016 (Α’ 136). 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

τον καθορισμό μέτρων παρακολούθησης των μεσο-μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της 

ρύπανσης στις ακτές και τη θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού Κόλπου  από τη διαρροή 

πετρελαιοειδών, λόγω της βύθισης του δεξαμενόπλοιου «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ» της εταιρείας ΑΓΙΑΣ 

ΖΩΝΗΣ ΙΙ ΝΕ στα νοτιοδυτικά της νησίδας Αταλάντης στον Σαρωνικό κόλπο, τα ξημερώματα 

της 10ης-09-2017, για την πρόληψη περιβαλλοντικής ζημίας στα ύδατα (παράκτια και 

θαλάσσια), στα προστατευόμενα είδη και στους φυσικούς οικοτόπους. 

 

Α. Αρμόδιες Αρχές.  

 

Ο σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση της ρύπανσης από πετρέλαιο έχει  

θεσπιστεί όπως προβλέπεται σύμφωνα με το Π.Δ. 11/2002 «Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης 

για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες» (6΄ 

σχετικό), καθώς και την Υ.Α. 2411.1/07/2003 (12΄ σχετικό) και αποτελεί αρμοδιότητα του 

Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιώτικης Πολιτικής. Μετά από σχετική ειδοποίηση της 
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πλοιοκτήτριας εταιρείας ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ Ν.Ε. προς το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, 

ενεργοποιήθηκε το «Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης 

από πετρέλαιο» και ξεκίνησαν οι εργασίες απορρύπανσης από την ανάδοχο εταιρεία κατόπιν 

εντολής της ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗ ΙΙ ΝΕ.  

Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής ευθύνης και του Π.Δ. 148/2009 (7΄ 

σχετικό) «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο 

περιβάλλον − Eναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει», είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος & 

Ενέργειας και ειδικότερα το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών 

(ΣΥΓΑΠΕΖ) που έχει μεταξύ άλλων τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α) σε επίπεδο πρόληψης προσδιορίζει τις δράσεις που θα πρέπει να αναληφθούν στο πλαίσιο 

εφαρμογής του άρθρου 8 «Πρόληψη περιβαλλοντικών ζημιών». 

β) σε επίπεδο αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημίας, προσδιορίζει τις δράσεις και τα 

μέτρα αποκατάστασης σύμφωνα με τα άρθρα 9 «Δράση αποκατάστασης» και 10 «Καθορισμός 

μέτρων αποκατάστασης», 

και εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και 

αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημίας. 

 

Β. Υπεύθυνος φορέας εκμετάλλευσης.  

 

Σύμφωνα με την σχετική υπηρεσιακή αλληλογραφία καθώς και με τα αποτελέσματα των 

χημικών αναλύσεων και των φυσικών δοκιμών που διενεργήθηκαν σε δείγματα που ελήφθησαν 

μετά το ατύχημα από τη θαλάσσια περιοχή του ναυαγίου και των ακτών που ρυπάνθηκαν (36΄,  

37΄ & 38΄ σχετικά), υπεύθυνος φορέας εκμετάλλευσης είναι η πλοιοκτήτρια εταιρεία του Δ/Ξ 

«ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ», με την ονομασία «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ Ναυτική Εταιρεία», η οποία 

δραστηριοποιείται στην κυριότητα και εκμίσθωση εμπορικών πλοίων. Η εταιρεία 

εκπροσωπείται νομίμως από τον κ. Θεόδωρο Κουντούρη του Ιωάννη. 

Έδρα της εταιρείας είναι το Πέραμα Αττικής, Λεωφόρος Δημοκρατίας 57, Τ.Κ. 18 863.  

ΑΦΜ της εταιρείας: 998207056, ΔΟΥ Πλοίων Πειραιά. 

 

Γ. Υπαγωγή στο Π.Δ. 148/2009 – Τεκμηρίωση περιβαλλοντικής ζημίας.  

 

Σύμφωνα το άρθρο 6 του  Π.Δ. 148/2009 σε ιδιάζουσες καταστάσεις και όταν το επιβάλλουν 

λόγοι εξαιρετικής σημασίας ή έκτακτης ανάγκης μπορεί το ΥΠΕΝ να αναλάβει «τον συντονισμό 

των εμπλεκόμενων συναρμόδιων αρχών και φορέων σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο» και να 

λάβει «σε συνεργασία με αυτές, τα απαραίτητα μέτρα στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος 

διατάγματος, για την πρόληψη ανεπανόρθωτων περιβαλλοντικών ζημιών και την προστασία της 

ανθρώπινης ζωής». Από τη διαρροή πετρελαιοειδών του  Δ/Ξ ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ δημιουργήθηκε 

πετρελαιοκηλίδα που εξαπλώθηκε στην παράκτια ζώνη του Σαρωνικού Κόλπου (από τις ακτές 

της Σαλαμίνας, του Πειραιά έως και της Βουλιαγμένης) προκαλώντας ρύπανση και 

περιβαλλοντική ζημία. 
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Σύμφωνα με την 38΄ σχετική Τελική Επιστημονική Έκθεση του ΕΛΚΕΘΕ στις θέσεις 

δειγματοληψίας ιζημάτων ανοικτής θάλασσας πλησίον του ναυαγίου καθώς και στις 

δειγματοληψίες στις ακτές της Γλυφάδας, Αγίου Κοσμά και Π. Φαλήρου καταγράφηκε 

αποτύπωμα (πρόσφατης) πετρελαϊκής ρύπανσης η οποία οφείλεται στο ναυάγιο του Δ/Ξ ΑΓΙΑ 

ΖΩΝΗ ΙΙ.  

 

Ως εκ τούτου, η εταιρεία «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ Ναυτική Εταιρεία» υπάγεται σε καθεστώς 

περιβαλλοντικής ευθύνης, σύμφωνα με το Π.Δ. 148/2009 για την πετρελαϊκή ρύπανση που 

προκάλεσε, με στόχο την πρόληψη απειλής περιβαλλοντικής ζημίας.  

 

 

Δ. Καθορισμός μέτρων για την παρακολούθηση των ακτών και της θαλάσσιας περιοχής του 

Σαρωνικού Κόλπου που ρυπάνθηκαν από τη διαρροή πετρελαιοειδών.  

 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών απορρύπανσης από την ανάδοχο εταιρεία καθαρισμού 

των ακτών, απαιτείται η παρακολούθηση των ακτών και της θαλάσσιας περιοχής του 

Σαρωνικού Κόλπου που επηρεάσθηκαν ή/και ρυπάνθηκαν από την διαρροή πετρελαιοειδών, 

λόγω της βύθισης του δεξαμενόπλοιου «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ» με στόχο την πρόληψη   

περιβαλλοντικής ζημίας στα ύδατα (παράκτια και θαλάσσια), στα ιζήματα, στα 

προστατευόμενα είδη και στους φυσικούς οικοτόπους.  

 

Στο πλαίσιο αυτό ελήφθησαν υπόψη η γνωμοδότηση της Επιτροπής Αντιμετώπισης 

Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΕΑΠΕΖ) οι εκθέσεις, τα αποτελέσματα μετρήσεων και η μελέτη του 

ΕΛΚΕΘΕ (35΄, 37΄ και 38΄ σχετικά).  

 

Ειδικότερα  στη συνεδρίαση της ΕΑΠΕΖ της 17ης Οκτωβρίου 2017, όπου προσκλήθηκαν 

σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ 148/2009  και συμμετείχαν εκπρόσωποι του φορέα 

εκμετάλλευσης (ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ ΝΕ), των φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν έννομο 

συμφέρον από τη λήψη απόφασης σχετικά με  περιβαλλοντική ζημία, καθώς και εκπρόσωποι 

των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (σύμφωνα με την παρ, 2 του άρθρου 13 του Π.Δ. 

148/2009), και αφού έλαβε υπόψη τις απόψεις τους, γνωμοδότησε ομόφωνα επί των μέτρων 

παρακολούθησης με στόχο την πρόληψη περιβαλλοντικής ζημίας και των ενεργειών που 

πρέπει να ακολουθήσουν σε συνέχεια των εργασιών που υλοποιήθηκαν από την ανάδοχο 

εταιρεία καθαρισμού των ακτών.   

 

Στην περιοχή του Σαρωνικού Κόλπου που προκλήθηκε η ρύπανση από τη βύθιση του 

δεξαμενόπλοιου ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ, έχει καθοριστεί μια Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (Important 

Bird Αrea -IBA) με την ονομασία «Νησίδες του Σαρωνικού Κόλπου» (GR 199). Επίσης η εν 

λόγω περιοχή περιλαμβάνεται στις περιοχές του εθνικού καταλόγου περιοχών του Ευρωπαϊκού 

Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 50743/2017 (Β΄ 

4432) «Αναθεώρηση του εθνικού καταλόγου περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου 

Natura 2000», με την ονομασία GR 3000020 Νησίδες Σαρωνικού Κόλπου (Ζώνη Ειδικής 

Προστασίας- Ενδιαίτημα του θαλασσοκόρακα, 26΄ σχετικό).  
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Αναφορικά με τις επιπτώσεις της ρύπανσης και σύμφωνα με την 38΄σχετική Τελική 

Επιστημονική Έκθεση του ΕΛΚΕΘΕ:  
 

 Ως γενικό συμπέρασμα από τις μετρήσεις (του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), προκύπτει ότι οι κύριες 
επιπτώσεις του ατυχήματος περιορίστηκαν στην παράκτια ζώνη, ιδιαίτερα στις 
περιοχές της Σαλαμίνας, Γλυφάδας και Ελληνικού και μόνο για την περίοδο των τριών 
πρώτων μηνών μετά τη διαρροή του πετρελαίου. Μετά το Δεκέμβριο 2017 φαίνεται ότι 
σε όλη την ακτογραμμή δεν υπήρχαν πλέον σημαντικά ευρήματα σε ότι αφορά την 
παρουσία πετρελαϊκών υδρογονανθράκων. Οι θαλάσσιοι οργανισμοί φαίνεται ότι δεν 
έχουν επηρεαστεί, ενώ δεν βρέθηκαν ενδείξεις βιοσυσσώρευσης. Σε ότι αφορά το 
θαλάσσιο πυθμένα, τόσο από τις υποβρύχιες βιντεοσκοπήσεις σε βάθη 0-20 m, όσο 
και από τα δείγματα ιζημάτων που συλλέχθηκαν σε επιλεγμένα σημεία σε μεγαλύτερα 
βάθη δεν διαπιστώθηκε να υπάρχουν ποσότητες πετρελαιοειδών. 

 

 Προτείνεται η διερεύνηση του βυθού του ανοικτού Σαρωνικού κόλπου με χρήση 
υποβρύχιων συστημάτων που φέρουν εξωτερικό τεχνητό φωτισμό (π.χ. ROV) 
προκειμένου να συγκεντρωθούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πιθανή 
παρουσία υπολειμμάτων πετρελαίου στο θαλάσσιο πυθμένα. 

 

 Ενόψει της θερινής περιόδου προτείνεται η προληπτική παρακολούθηση της ποιότητας 
των υδάτων στο υπάρχον δίκτυο σταθμών παράκτιας δειγματοληψίας με τη διενέργεια 
δειγματοληψιών υδάτων και μετρήσεων ολικών πετρελαϊκών και πολυκυκλικών 
αρωματικών υδρογονανθράκων. 

 

Επιπλέον σημειώνεται ότι α) η διαδικασία ανέλκυσης του Δ/Ξ ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ, ολοκληρώθηκε 

στις 29.11.2017 και ως εκ τούτου έχει απομακρυνθεί η πηγή ρύπανσης, β) δεν ισχύουν πλέον 

οι περιορισμοί που είχαν τεθεί για προληπτικούς λόγους με τα 40΄, 41΄ & 42΄ σχετικά για την 

άσκηση της αλιείας με συρόμενα εργαλεία σε τμήμα του Σαρωνικού κόλπου λόγω των έκτακτων 

φαινομένων και γ) δεν ισχύει πλέον η απαγόρευση της κολύμβησης (43΄ σχετικό). 

 

Βάσει των ανωτέρω, ορίζονται τα κάτωθι μέτρα παρακολούθησης: 

   
1. Πρόληψη και αντιμετώπιση δευτερογενούς ρύπανσης από τυχόν βυθισμένες ποσότητες 

πετρελαιοειδών καταλοίπων και αντιμετώπιση τυχόν επαναπροσβολής των ακτών για 
τουλάχιστον 12 μήνες από την έκδοση της παρούσας απόφασης. Στο πλαίσιο αυτό, θα 
πρέπει να υπάρχει τακτική παρακολούθηση των ακτών για το οριζόμενο χρονικό διάστημα 
των 12 μηνών, σε συνεργασία με φορέα που διαθέτει σχετική επιστημονική κατάρτιση και 
τεχνογνωσία και τους φορείς που διαθέτουν στοιχεία για την χημική και οικολογική 
κατάσταση του οικοσυστήματος της περιοχής. 

2. Συνέχιση της παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων και των ιζημάτων στις θέσεις 

δειγματοληψίας που καθορίστηκαν από το ΕΛΚΕΘΕ. Συγκριτική ανάλυση των διαθέσιμων 

χρονοσειρών της οικολογικής ποιότητας των νερών, σύμφωνα με την Οδηγία-Πλαίσιο για 

τα Ύδατα (2000/60/ΕΚ), με συνέχιση των δειγματοληψιών στις επιλεγμένες θέσεις, τόσο 

της στήλης νερού, όσο και του ιζήματος. Οι δειγματοληψίες και οι αναλύσεις θα γίνονται 

ανά τρίμηνο για χρονικό διάσημα τουλάχιστον 12 μηνών από την έκδοση της παρούσας, 

σε συνεργασία με φορέα που διαθέτει σχετική επιστημονική κατάρτιση και τεχνογνωσία. 

Ειδικά για τη τρέχουσα θερινή περίοδο (κολυμβητική περίοδος), οι δειγματοληψίες και 

αναλύσεις θαλάσσιων υδάτων θα γίνονται ανά μήνα (Μάιο 2018 –Σεπτέμβριο 2018). 
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3. Καταγραφή και χαρτογράφηση των περιοχών του πυθμένα, όπου ενδέχεται να έχουν 
επικαθίσει πετρελαϊκά κατάλοιπα, με την χρήση υποβρύχιου τηλεκατευθυνόμενου 
οχήματος, δορυφορικών φωτογραφιών, αλλά και υποβρύχιας κατάδυσης και 
εικονοσκόπησης (βίντεο) για την αποτύπωση της τυχόν παραμένουσας ρύπανσης και 
προσδιορισμό του βαθμού και της έκτασής της, σε συνεργασία με φορέα που διαθέτει 
σχετική επιστημονική κατάρτιση και τεχνογνωσία.  

4. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί επιβάρυνση των ιζημάτων, κατά τη διάρκεια υλοποίησης 

του προγράμματος παρακολούθησης, απαιτείται η συνέχιση της παρακολούθησης της 

τυχόν βιοσυσσώρευσης πετρελαιοειδών των ιζημάτων με προσδιορισμό 

υδρογονανθράκων στον ιστό επιλεγμένων οργανισμών (π.χ. σε βενθικά είδη).  

5. Θα πρέπει να γίνει αποτύπωση της κατάστασης του βιοτόπου του είδους χαρακτηρισμού 

(θαλασσοκόρακα), σε συνεργασία με φορέα που διαθέτει σχετική επιστημονική κατάρτιση, 

η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί, εντός 10 μηνών, από την υπογραφή της παρούσας. 

 

Όλα τα αποτελέσματα των μετρήσεων και των αναλύσεων θα αποστέλλονται στο ΣΥΓΑΠΕΖ 

αμέσως μετά την πραγματοποίησή τους. 

 

 

Ε. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης  

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των μέτρων παρακολούθησης και πρόληψης περιβαλλοντικής   

ζημίας ορίζεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα. 

 

Μέτρα Μαι18 Ιουν18 Ιουλ18 Αυγ18 Σεπ18 Οκτ18 Νοε18 Δεκ18 Ιαν19 Φεβ19 Μαρ19 Απρ19 Μαι19 Ιουν19 

Παρακολούθηση 
του παράκτιου 
και θαλάσσιου 
περιβάλλοντος 
για την πρόληψη 
και αντιμετώπιση 
δευτερογενούς 
ρύπανσης από 
βυθισμένες 
ποσότητες 
πετρελαιοειδών 
καταλοίπων και 
την αντιμετώπιση 
τυχόν 
επαναπροσβολής 
των ακτών. 

 x   x   x   x   

Υποβολή 

έκθεσης 
Δειγματοληψίες-
αναλύσεις της 
οικολογικής 
ποιότητας των 
θαλάσσιων 
υδάτων και 
ιζημάτων. 

x x x x x   x   x  x 

Καταγραφή και 
χαρτογράφηση 
των περιοχών 
του πυθμένα, 
όπου πιθανόν  
έχουν επικαθίσει 
πετρελαϊκά 
κατάλοιπα. 

 x   x         

Αποτύπωση 
κατάστασης 
βιοτόπου 
θαλασσοκόρακα 

           x  
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Στ. Ολοκλήρωση δράσης αποκατάστασης. 

  

Μετά την ολοκλήρωση των μέτρων παρακολούθησης για την πρόληψη της περιβαλλοντικής 

ζημίας που ορίζονται στην παράγραφο Δ, θα υποβληθούν τα σχετικά συμπεράσματα- έκθεση 

στην υπηρεσία μας και θα αξιολογηθεί εκ νέου η κατάσταση των ακτών και της θαλάσσιας 

περιοχής. Εφόσον από τα αποτελέσματα που θα προκύψουν υφίσταται ανάγκη συνέχισης των 

μέτρων παρακολούθησης, ενδέχεται να απαιτηθεί η λήψη συμπληρωματικών μέτρων, κατά τα 

προβλεπόμενα στο Π.Δ. 148/2009 και η παρούσα απόφαση θα τροποποιηθεί αναλόγως. 

 

Ζ. Κόστος για την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής ζημίας.  

 

Οι δαπάνες των μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης βαρύνουν τον υπεύθυνο φορέα 

εκμετάλλευσης, «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ Ναυτική Εταιρεία».  

 

 

Θ. Λοιπές Διατάξεις.  

 

Κατά της παρούσας απόφασης επιτρέπεται διοικητική προσφυγή, σύμφωνα με τον Κώδικα 

Διοικητικής Διαδικασίας  Ν. 2690/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

 Η παρούσα αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και κοινοποιείται στο υπεύθυνο φορέα εκμετάλλευσης- 

εταιρεία «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ Ν.Ε.» και το νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, με απόδειξη παραλαβής. 

 

                                                                                 
                                                                                          
 

 

                                                                              

 

 

 
 
 

  

   

  
   

Ο Υπουργός                                                                Ο Αν. Υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας                                    Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 
 
 

  Γιώργος Σταθάκης                                                    Σωκράτης Φάμελλος 
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ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

 
1. ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ Ν.Ε. 
2. Νόμιμος Εκπρόσωπος ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ Ν.Ε., κος Κουντούρης Ι. Θεόδωρος  
 
Κοινοποίηση:  
 
1. ΥΠΕΝ  
- Γραφείο Υπουργού, κου Γ. Σταθάκη 
- Γραφείο Αν. Υπουργού, κου Σ. Φάμελλου 
- Γραφείο Ειδικού γραμματέα Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ, κου Δερματά 
- Γραφείο Γενικής Γραμματέως ΥΠΕΝ, κας Χ. Μπαριτάκη  
 
2. Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιώτικης Πολιτικής  
- Γραφείο Υπουργού κ. Π. Κουρουμπλή 
 
  
3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  
- Γραφείο Συντονιστή, κ. Κοκκινάκη  
- Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού  
- Περιφερειακή Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών Αττικής  
 
4. ΕΛΚΕΘΕ 
 
5. Μέλη ΕΑΠΕΖ  
 
6. ΙΟPC Fund (μέσω της ΜΕΝΤΟR MARINE CONSULTANΤS) 
   Ευπλοίας 4-6,  18537Πειραιάς  
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή  
- Αρχείο ΣΥΓΑΠΕΖ 

- Θεοδωροπούλου Δ. 

- Νικηφοράκη Μ. 

ΑΔΑ: 6ΧΣΔ4653Π8-ΓΒΗ
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