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ΘΕΜΑ: Α̟ολογιστικό ∆ελτίο Τύ̟ου Ετήσιας Εκ̟αίδευσης Οµάδας Αντιµετώ̟ισης 
Θαλάσσιας Ρύ̟ανσης του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Μυκόνου 
 

Το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Μυκόνου, όπως πολλάκις έχουµε αποδείξει τα τελευταία 

χρόνια, στηρίζει εµπράκτως οιαδήποτε πρωτοβουλία σχετίζεται µε την Προστασία του 

Περιβάλλοντος και δη του θαλασσίου. Ως εκ τούτου, µετά και τα γεγονότα που 

ακολούθησαν τη βύθιση του ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ, µεριµνώντας για τον τόπο µας πριν συµβεί 

κάποιο πραγµατικό συµβάν, οργανώσαµε την 6
η
 και την 7

η
 Νοεµβρίου του τρέχοντος 

έτους Εκπαίδευση για την Αντιµετώπιση Θαλάσσιας Ρύπανσης.  

 

Τεχνικός µας σύµβουλος και συνεργάτης µας και σε αυτή τη δράση, ήταν και συνεχίζει να 

είναι η Εταιρία ΜΕΤΟΠΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, η οποία δραστηριοποιήθηκε σε όλη τη διάρκεια του 

προαναφερθέντος περιστατικού µε τη συµβουλευτική της ιδιότητα, όντας παρούσα και 

συµµετέχουσα στις ενέργειες Αντιρρύπανσης και Απορρύπανσης κάποιων εκ περιοχών 

του Σαρωνικού  οι οποίες επλήγησαν. 

 

Ως εκ τούτου, την 6
η
 Νοεµβρίου, στο Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο, έλαβε χώρα το 

θεωρητικό τµήµα της Εκπαιδεύσεως. Κατά τη διάρκειά του αναλύθηκαν όλες οι πηγές 

ρύπανσης της θάλασσας, όλα τα σενάρια που µπορούν να συµβούν ανάλογα µε το είδος 

της ρύπανσης, αλλά και οι καταλληλότεροι δυνατοί τρόποι αντιµετώπισής των. Επιπλέον 

παρουσιάστηκε µε πλούσιο φωτογραφικό υλικό, ένα αναλυτικό ιστορικό του συµβάντος 

της βύθισης του ∆εξαµενόπλοιου Αγία Ζώνη II,  το οποίο όπως όλοι γνωρίζουν συνέβη 

έξω από το Λιµάνι του Πειραιά την Κυριακή 10/9/2017 τα ξηµερώµατα, σε σχέση µε τις  

αντιδράσεις οργανωµένων στην αντιρρύπανση φορέων, οι οποίες εφαρµόστηκαν µε 

επιτυχία και αναλύθηκαν από τη ΜΕΤΟΠΗ µε αντίστοιχο φωτογραφικό υλικό. 

Την 7
η
 Νοεµβρίου οργανώσαµε και εκτελέσαµε Άσκηση Αντιµετώπισης Θαλάσσιας 

Ρύπανσης µε τη συνεργασία και της Οµάδας Αντιρρύπανσης της ∆ΕΗ Μυκόνου, στο 

αγκυροβόλιό της στη Χαρανού, µε σενάριο το οποίο βασίστηκε σε διαρροή Πετρελαίου 

Diesel από τον υποθαλάσσιο αγωγό της ∆ΕΗ.  
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Τόσο η Οµάδα µας, όσο και αυτή της ∆ΕΗ/ΑΣΠ Μυκόνου, ενήργησαν συγχρονισµένα και 

ταχύτατα, ποντίζοντας και αγκυρώνοντας µε τρία (3) αγκυροβόλια 240 µέτρα πλωτών 

φραγµάτων δύο (2) διαφορετικών τύπων, τα οποία συνδέθηκαν άµεσα µε ιδίου τύπου 

ταχυσυνδέσµους, εκ των οποίων τα 90 µέτρα ήταν της ∆ΕΗ και τα υπόλοιπα 150 µέτρα 

ήταν του ∆ΛΤ Μυκόνου τα οποία είχαν µεταφερθεί στην περιοχή του συµβάντος µε ειδική 

µπαγκαζιέρα την οποία έχει το ∆ΛΤ Μυκόνου για να καλύπτει τις περιφερειακές λιµενικές 

εγκαταστάσεις ευθύνης του γρήγορα και αυτοδύναµα, επιτυγχάνοντας  µε αυτό τον τρόπο 

τον περιορισµό της οποιασδήποτε  θαλάσσιας ρύπανσης συµβεί. 

∆ια του παρόντος η Πρόεδρος του ∆Σ και όλο το ∆Σ του ∆ΛΤ Μυκόνου (µέλη του οποίου 

συµµετείχαν ενεργά και στη θεωρητική και στην πρακτική εκπαίδευση),  ευχαριστούν 

θερµά όλους όσους συµµετείχαν στην εν λόγω δραστηριότητα και συγκεκριµένα τη 

∆ΕΗ/ΑΣΠ Μυκόνου µε την οποία συνεργαστήκαµε και εφέτος άριστα, το Λιµεναρχείο 

Μυκόνου, τους εθελοντές του Νησιού µας, τους συµµετέχοντες υπαλλήλους του ∆ΛΤ, 

τους συµµετέχοντες δηµοτικούς συµβούλους, τα συµµετέχοντα µέλη επιτροπής ναυαγίων, 

τους συµµετέχοντες υπαλλήλους της Εταιρείας «Καιρίδης Α.Ε.», η οποία έχει αναλάβει 

την καθαριότητα των περιοχών ευθύνης µας, και τέλος τον Κύριο Ιωάννη Κουσαθανά (Η 

Ανεµότρατα του Μαούνα), που διέθεσε εθελοντικά το αλιευτικό του σκάφος 

“ΜΑΡΟΥΛΩ” για την εκτέλεση της Ασκήσεως.  
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