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Τετάρτη, 04 Μαρτίου 2020 

 
 
ΠΡΟΣ: 
κ. ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ Υ.Π.ΕΝ 
κ. ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Υ.Π.ΕΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Υ.Π.ΕΝ. 
κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
 
ΘΕΜΑ: AΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕΠΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ,ΤΩΝ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΛΠ ΑΕ" 
 
 
Αξιότιμοι κύριοι,  
 
Σε σχέση με την εν εξελίξει διαβούλευση για το ανωτέρω θέμα και τη σημερινή συζήτησή του 
στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, προς ενημέρωσή σας παρακαλώ λάβετε υπ' όψιν το 
συνημμένο υπόμνημα και να φροντίσετε να προωθηθεί στα μέλη του Περιφερειακού 
Συμβουλίου.  
 
Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε με ηλεκτρονικό μήνυμα για τον αριθμό πρωτοκόλλου που 
έλαβε το παρόν με το συνημμένο. 
 
Για όποια περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε βρισκόμαστε στην διάθεσή σας.  
 
Με εκτίμηση, 

 
Αναστασία Μήλιου 
Διευθύντρια Έρευνας  
Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» 
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΡΙΣΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 
 

Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» ως Μη Κυβερνητικός Φορέας που 

δραστηριοποιείται τα τελευταία 20 χρόνια συνδυάζοντας την πολυεπίπεδη επιστημονική 

έρευνα με δράση περιβαλλοντικής προστασίας σε συνεργασία με εξειδικευμένα 

Πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, αποστέλλει το 

παρόν υπόμνημα εκφράζοντας μεγάλη ανησυχία για το περιβαλλοντικό ρίσκο της 

προγραμματιζόμενης απόρριψης βυθοκορημάτων σε περιοχή του Σαρωνικού.  

 
Απ' ότι έχουμε αντιληφθεί, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ-ΟΛΠ) 

συμπεριλαμβάνει  περιπτώσεις υφιστάμενων δραστηριοτήτων και ήδη κατασκευασμένων 

έργων, έργα που έχουν αδειοδοτηθεί και βρίσκονται σε διαφορετικό βαθμό υλοποίησης και 

νέα έργα, παράλληλα με τη δημιουργία/λειτουργία περιβαλλοντικών υποδομών, όπως π.χ. 

την διαχείριση αποβλήτων και ανακύκλωση. 
Μεταξύ των ανωτέρω προβλέπονται και έργα που προϋποθέτουν την διενέργεια 

βυθοκορήσεων είτε για την θεμελίωση των έργων είτε για την δημιουργία του επιθυμητού 

βάθους για τον ελλιμενισμό μεγάλων πλοίων. Ως προς τα ιζήματα (βυθοκορήματα) που θα 

προκύψουν από τις συγκεκριμένες εργασίες, προτείνονται οι παρακάτω "λύσεις" για την 

"διάθεσή" τους:  

1ο έργο: Βελτίωση Υποδομών στη Ναυπηγοεπισκευαστική Βάση του Περάματος 

Όσα από τα υλικά βυθοκόρησης της Β΄ Φάσης του Έργου (περί τις 6.000 m3) δεν 

μπορούν να απορροφηθούν πλέον από το έργο της επέκτασης του Προβλήτα ΙΙΙ, καθώς 

αυτό πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του, θα χρησιμοποιηθούν για την πλήρωση κυψελωτών 

φορέων ή στις έξαλλες επιχώσεις σε στάθμη άνω του 0,50m στα έργα «Επέκταση Επιβατικού 

Λιμένα Πειραιώς-νότια πλευρά» ή «Επέκταση Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων (Λιμένας 

Ηρακλέους)" 

2ο έργο: Επέκταση Επιβατικού Λιμένα Πειραιώς-νότια πλευρά - Α Φάση  

Από το έργο υπολογίζεται ότι θα προκύψει ποσότητα 300.000m3 υλικών βυθοκόρησης που 

θα αποτεθούν με θαλάσσια απόρριψη στην ήδη αδειοδοτημένη θαλάσσια περιοχή με 

συντεταγμένες:  

• (Α: Φ=37ο 51' 00''Β, Λ=23ο 33' 00'' Α),  

• (Β: Φ=37ο 51' 00'' Β, Λ = 23ο 35' 00'' Α),  

• (Γ: Φ=37ο 50' 00'' Β, Λ=23ο 33' 00'' Α) και  

• (Δ: Φ=37ο 50' 00'' Β, Λ=23ο 35' 00'' Α)  
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3ο έργο: Επέκταση Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων (Λιμένας Ηρακλέους)  

Από το έργο θα προκύψουν οι ακόλουθες ποσότητες βυθοκορημάτων που θα 

διαχειριστούν ως εξής : 

• 60.600m3 χονδρόκοκκων υλικών που θα αποτεθούν με θαλάσσια απόρριψη στην 

ανωτέρω θαλάσσια περιοχή  

• 46.000m3 λεπτόκοκκων υλικών τα οποία εν μέρει θα χρησιμοποιηθούν για 

πλήρωση των κυψελωτών φορέων κατασκευής του έργου (caissons) και τα 

υπόλοιπα για έξαλλες επιχώσεις σε στάθμη άνω του 0,50m στο χώρο επέκτασης του 

προβλήτα.  

4ο έργο: Βυθοκόρηση Κεντρικού Λιμένα  

Από το έργο αναφέρεται ότι θα προκύψει ποσότητα 260.000 m3 λεπτόκοκκων κυρίως 

υλικών τα οποία εν μέρει θα χρησιμοποιηθούν για πλήρωση των κυψελωτών φορέων 

(caissons) κατασκευής του έργου Επέκταση Επιβατικού Λιμένα Πειραιώς-νότια πλευρά ή σε 

έξαλλες επιχώσεις σε στάθμη άνω του 0,50m ή θα αποτεθούν με θαλάσσια απόρριψη στην 

ήδη αδειοδοτημένη θαλάσσια περιοχή με συντεταγμένες:  

• (Α: Φ=37ο 51' 00''Β, Λ=23ο 33' 00'' Α),  

• (Β: Φ=37ο 51' 00'' Β, Λ = 23ο 35' 00'' Α),  

• (Γ: Φ=37ο 50' 00'' Β, Λ=23ο 33' 00'' Α) και  

• (Δ: Φ=37ο 50' 00'' Β, Λ=23ο 35' 00'' Α) ..........." 

 
Δεδομένου ότι σύμφωνα με τα παραπάνω προγραμματίζεται να γίνει απόρριψη ποσότητας 
τουλάχιστον 620.600 m3 βυθοκορημάτων από το λιμάνι του Πειραιά, τα οποία με βάση τις 
σχετικές μελέτες του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών ( βλ.Τεχνική Έκθεση του 
ΕΛΚΕΘΕ με τίτλο Ανάθεση δειγματοληψίας και ανάλυσης δειγμάτων ιλυώδους υλικού του 
πυθμένα του Λιμένα Πειραιά στα πλαίσια του έργου Κατασκευή νέου κρηπιδότοιχου 
εξυπηρέτησης κρουαζιερόπλοιων περιοχής Αγίου Νικολάου Κεντρικού Λιμένα Πειραιά, 
Επικαιροποιημένη έκδοση Ιούλιος 2014), οι οποίες βρίσκονται στη διάθεσή σας, εκτιμάται 
ότι έχουν πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα και σε πολλές περιπτώσεις 
ξεπερνούν τα ασφαλή όρια, θα θέλαμε να τονίσουμε τις παρακάτω πιθανές επιπτώσεις που 
μπορεί να προκληθούν από την απόρριψη των παραπάνω υλικών και το διασκορπισμό των 
βαρέων μετάλλων σε ένα  σημαντικό αλιευτικό πεδίο κοντά σε κατοικημένη περιοχή.  
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Η επαναιώρηση των ιζημάτων που έχουν ταφεί στο θαλάσσιο πυθμένα επανακαθιστά όλες 
τις ενώσεις χημικά αντιδραστικές και βιοδιαθέσιμες. Δηλαδή, όταν τα βαρέα μέταλλα και 
άλλες τοξικές ουσίες θάβονται στα θαλάσσια ιζήματα, βρίσκονται σε ένα ανοξικό περιβάλλον 
που εμποδίζει την οξείδωση καθώς και άλλες αντιδράσεις, περιορίζοντας έτσι τις επιπτώσεις 
που προκαλούν στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Ωστόσο, σε περίπτωση που επαναιωρηθούν, 
πραγματοποιούνται χημικές αντιδράσεις με το οξυγόνο και άλλα μόρια που υπάρχουν στο 
θαλασσινό νερό και τους θαλάσσιους οργανισμούς, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο σειρά 
ποικίλων επιπτώσεων. 
 
Η αλιεία, για παράδειγμα, σε αυτό το ιδιαίτερο σημαντικό για την Ελλάδα αλιευτικό πεδίο 
μπορεί να επηρεαστεί με διάφορους τρόπους: οι τοξικές ουσίες που περιέχονται στα 
βυθοκορήματα ενδέχεται να εξοντώσουν ή να απομακρύνουν από μια περιοχή πολλά είδη 
ψαριών και οστρακοειδών εμπορικής σημασίας ή ακόμα και τους οργανισμούς με τους 
οποίους αυτά τρέφονται. Παρόμοιες επιπτώσεις μπορεί να προκληθούν από την απόρριψη 
στερεών υλικών που ενδέχεται να μεταβάλλουν τη φύση του θαλάσσιου πυθμένα και τα 
οικοσυστήματα της περιοχής. Σε ακραίες περιπτώσεις η εναπόθεση μπορεί να είναι τόσο 
γρήγορη ώστε να καθιστά τον πυθμένα ασταθή νεκρώνοντας τα θαλάσσια είδη. Ακόμη και 
αν τα ιχθυαποθέματα εμπορικής σημασίας παραμείνουν στην περιοχή, ενδέχεται να είναι 
ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο εξαιτίας συσσώρευσης ορισμένων 
χημικών ουσιών, όπως βαρέα μέταλλα, υπολείμματα υφαλοχρωμάτων κ.ά. που πιθανώς 
περιέχονται στα βυθοκορήματα. Επίσης, τα ογκώδη στερεά μπορεί να εμποδίσουν τα 
αλιευτικά εργαλεία και να καταστήσουν το έδαφος ακατάλληλο για αλιεία με συμβατικά 
μέσα. 
  
Όταν λοιπόν μία τόσο μεγάλη ποσότητα βυθοκορημάτων με υψηλή συγκέντρωση βαρέων 
μετάλλων και άλλων ρυπογόνων ουσιών αποτεθούν με θαλάσσια απόρριψη σε ένα τόσο 
σημαντικό αλιευτικό πεδίο είναι αναπόφευκτο ότι θα επέλθουν σημαντικές βιοχημικές, 
φυσικές αλλά και οικολογικές επιπτώσεις.  
 

1. Φυσικές επιπτώσεις 
 
Η τεράστια επαναιώρηση των βυθοκορημάτων και των σωματιδίων τους στη στήλη του 
νερού αναμένεται ότι θα προκαλέσει τις παρακάτω φυσικές επιπτώσεις:  
 

➢ Φαινόμενο σκίασης: αυξημένη θολερότητα μειώνοντας έτσι τη διείσδυση 

του φωτός και ενδεχομένως θέτοντας σε κίνδυνο τις διεργασίες 

φωτοσύνθεσης φυτοπλαγκτού, μακροφυκών και θαλάσσιων φυτών όπως η 

Ποσειδωνία (Posidonia oceanica). 

➢ Μηχανικές βλάβες στους βενθικούς θαλάσσιους οργανισμούς 
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➢ Επίδραση ταφής: Δεδομένης της πιθανής ομοιότητας του υλικού απόρριψης 

με τα ιζήματα που υπάρχουν στη θέση διάθεσης αναμένεται ότι θα 

υπάρχουν διαφορετικές επιδράσεις σε διαφορετικούς τύπους οργανισμών. 

Για παράδειγμα κάποιοι μακροβενθικοί οργανισμοί μπορούν να επιβιώσουν 

από την απόρριψη 20-30 εκατοστών ιζήματος, τα νηματώδη την απόρριψη 

10 εκατοστών ιζήματος, ενώ τα ασπόνδυλα που τρέφονται φιλτράροντας το 

νερό (διηθηματοφάγοι οργανισμοί) επιβιώνουν την απόρριψη μόλις 1-2 

εκατοστών ιζήματος.  

Ανάλογα με το μέγεθος και τη σύνθεση των ιζημάτων αναμένονται πολλαπλές 
άλλες τοπικής αλλά και ευρύτερης κλίμακας επιπτώσεις, λόγω οριζόντιας και 
κάθετης μεταφοράς από θαλάσσια ρεύματα. 

 
2. Βιοχημικές επιπτώσεις 

 
Καθώς η επαναιώρηση των βυθοκορημάτων από το λιμένα του Πειραιά είναι αναπόφευκτο 
ότι θα επανακαταστήσει όλες τις τοξικές ουσίες που πιθανώς περιέχονται σε αυτά χημικά 
αντιδραστικές και βιοδιαθέσιμες, αναμένονται οι παρακάτω βιοχημικές επιπτώσεις: 
 

• Βιοδιαθεσιμότητα και βιοσυσσώρευση ρύπων στην τροφική αλυσίδα με 

δυνατότητα βιοαποικοδόμησης και επομένως ύπαρξη κινδύνων για τον άνθρωπο 

(παράρτημα II της οδηγίας 2013/39 / ΕΕ). Πέρα των βαρέων μετάλλων άλλοι ρύποι 

που ενδέχεται να περιέχονται σε διάφορες συγκεντρώσεις στα βυθοκορήματα 

περιλαμβάνουν 

➢ Καρκινογόνες ουσίες που περιέχονται στα υφαλοχρώματα (τα προηγούμενα 

χρόνια δεν υπήρχε θεσμικό πλαίσιο που να καθορίζει τους ασφαλείς τύπους 

υφαλοχρωμάτων αλλά ούτε και την ασφαλή χρήση διαχείρισής τους) 

➢ Το αρσενικό, το κάδμιο, το χρώμιο, ο χαλκός, ο υδράργυρος, το νικέλιο, ο 

μόλυβδος, ο ψευδάργυρος και τα παράγωγα αυτών (βλ. εκτίμηση 

συγκεντρώσεων στην τεχνική έκθεση του ΕΛΚΕΘΕ με τίτλο Ανάθεση 

δειγματοληψίας και ανάλυσης δειγμάτων ιλυώδους υλικού του πυθμένα του 

Λιμένα Πειραιά στα πλαίσια του έργου Κατασκευή νέου κρηπιδότοιχου 

εξυπηρέτησης κρουαζιερόπλοιων περιοχής Αγίου Νικολάου Κεντρικού 

Λιμένα Πειραιά, Επικαιροποιημένη έκδοση Ιούλιος 2014) μπορεί να είναι 

ιδιαίτερα επιβλαβή, ενώ η χρόνια έκθεση ακόμα και σε χαμηλά επίπεδα έχει 

δυσμενείς βιολογικές επιδράσεις πχ γενετικές ανωμαλίες στα θαλάσσια 

είδη.  
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➢ Υπολείμματα φυτοφαρμάκων πχ χλωριωμένες ενώσεις που περιλαμβάνουν 

πολυχλωροδιφαινύλια (PCB), διχλωρο-διφαινυλοτριχλωροαιθάνιο (DDT) και 

2,3,7,8-τετραχλωροδιβενζοδιοξίνη (2,3,7,8-TCDD) και αποτελούν 

ανθεκτικούς ρύπους οι οποίοι μάλιστα είναι συχνά πολύ τοξικοί. 

➢ Υπολείμματα φαρμακευτικών προϊόντων τα οποία είναι πολύ βιοδραστικά  

➢ Υδρογονάνθρακες και παράγωγα αυτών που μπορεί να προκαλέσουν έντονη 

τοξικότητα, δημιουργία καρκινωμάτων και καταστολή ανάπτυξης 

οργανισμών. 

• Οξείδωση μέσω αντίδρασης ενώσεων ιόντων, θείου και άνθρακα με οργανικά και 
ανόργανα υποστρώματα. 

• Ανοξία (εξάντληση οξυγόνου) διότι το οξυγόνο χρησιμοποιείται σε χημικές αντιδράσεις 

με το επαναιωρημένο υλικό και επειδή καταναλώνεται δυσανάλογα, ακολουθώντας 

αλλαγές που πραγματοποιούνται στη μικροβιακή κοινότητα. 

• Ο ευτροφισμός λόγω εμπλουτισμού (αυξημένα επίπεδα των στοιχείων του αζώτου, του 

φωσφόρου, του πυριτίου και του σιδήρου) προκαλεί εξάρσεις φυτοπλαγκτού, γεγονός 

που καθιστά ορισμένες περιοχές ανοξικές, με επακόλουθο το θάνατο των οργανισμών 

που απαρτίζουν την τοπική κοινότητα.  

• Οικολογική μεταβολή στη σύνθεση της μικροβιακής κοινότητας 

• Οικολογική μετατόπιση στη σύνθεση των βενθικών και πελαγικών κοινοτήτων 

• Σοβαρή απειλή για απειλούμενα με εξαφάνιση είδη, καθώς δεν υπάρχει σήμερα 

διαθέσιμη μεθοδολογία για την εκτίμηση των επιπτώσεων πολλαπλών στρεσογόνων 

παραγόντων στο οικοσύστημα, επομένως πρέπει να ληφθεί υπόψη η αρχή της πρόληψης, 

όπως ορίζεται από τη Σύμβαση της Βαρκελώνης 
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3. Οικολογικές επιπτώσεις 
 

Η προγραμματιζόμενη απόρριψη σε θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού τουλάχιστον 620.600 

m3 βυθοκορημάτων από το λιμάνι του Πειραιά, αναπόφευκτα θα οδηγήσει τα μη εδραία 

είδη πανίδας να εγκαταλείψουν και να αποφύγουν την περιοχή  για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Επίσης, η ικανότητα θήρευσης των ψαριών, των θαλάσσιων θηλαστικών, χελωνών 
και των πτηνών μπορεί να διαταραχθεί και να επηρεαστεί σημαντικά λόγω της 
περιβαλλοντικής υποβάθμισης που θα προκληθεί. Η σύνθεση της βιοκοινότητας θα αλλάξει 
ανάλογα με την ανθεκτικότητα του ενδιαιτήματος (και τα είδη που σχετίζονται με τον εν λόγω 
οικότοπο με την πάροδο του χρόνου) στην ένταση και τη διάρκεια του στρεσογόνου 
παράγοντα. 
Ιδιαίτερη ανησυχία οφείλεται σε προστατευόμενα είδη που υπάρχουν στην περιοχή ή 
κοντά στην περιοχή που θα επιβαρυνθεί επηρεάζεται, συγκεκριμένα λιβάδια Ποσειδωνίας 
(Posidonia oceanica), θαλάσσιες χελώνες Caretta caretta, μεσογειακές φώκιες (Monachus 
monachus) καθώς και πολλά είδη κητωδών (Stenella coeruleoalba, Tursiops truncatus, 
Delphinus delphis, Grampus griseus, Physeter macrocephalus, Baleonoptera physalus) που 
επισκέπτονται ή ζουν μόνιμα στην εν λόγω θαλάσσια περιοχή.  
 
Η εισχώρηση τοξικών ρυπογόνων ουσιών στην τροφική αλυσίδα αναμένεται να προκαλέσει 
σημαντικές επιπτώσεις τόσο στα είδη θαλάσσιας πανίδας που ζουν στην ευρύτερη θαλάσσια 
περιοχή όσο και στην δημόσια υγεία όσων καταναλώνουν αλιεύματα από τα συγκεκριμένα 
αλιευτικά πεδία.  
 
Η διεθνής εμπειρία δείχνει πολλαπλά αντίστοιχα έργα όπου οι ανεπαρκείς ή υποτιμημένες 
αξιολογήσεις των περιβαλλοντικών επιπτώσεων είχαν σαν αποτέλεσμα την πρόκληση 
δραματικής οικολογικής αλλά και οικονομικής καταστροφής. Αξιοσημείωτη είναι η 
περίπτωση του σχεδίου ανάπτυξης του λιμανιού Gladstone και της περιοχής Curtis Island στο 
Queensland της Αυστραλίας το οποίο είναι παρακείμενο στον παράκτιο τομέα του 
θαλάσσιου πάρκου του Μεγάλου Κοραλλιογενούς Φράγματος (Great Barrier Reef). Λίγες 
μόνο εβδομάδες μετά την έναρξη της βυθοκόρησης του λιμανιού του Gladstone το 2011 και 
των πρώτων απορρίψεων σε παρακείμενη θαλάσσια περιοχή παρατηρήθηκε τεράστια 
μαζική θνησιμότητα στα ψάρια, ενώ η θνησιμότητα σε θαλάσσια θηλαστικά και χελώνες 
διπλασιάστηκε σε διάστημα 9 μηνών. Οι επιπτώσεις επηρέασαν την ευρύτερη θαλάσσια 
περιοχή ενώ η αλιεία κατέρρευσε λόγω ασθενειών που προκλήθηκαν στα κύρια εμπορικά 
είδη ψαριών ως αποτέλεσμα της αυξημένης θολερότητας αλλά και των τοξικών ουσιών που 
εισήλθαν στην τροφική αλυσίδα. Αξιοσημείωτο είναι ότι ποτέ οι αλιείς της περιοχής ποτέ δεν 
αποζημιώθηκαν για την κατάρρευση του αλιευτικού τους πεδίου καθώς θεωρήθηκε ότι η 
ασθένεια των ψαριών ήταν η αιτία και όχι η απόρριψη των τοξικών βυθοκορημάτων.  
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Συμπερασματικά 

Με βάση τις παραπάνω αναμενόμενες επιπτώσεις, καθώς και λαμβάνοντας τις αρχές που 

ορίζονται από τη Σύμβαση της Βαρκελώνης για την προστασία της Μεσογείου, την 

Ευρωπαϊκή Οδηγία Οικοτόπων και το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση της Θάλασσας, 

θεωρούμε η προγραμματιζόμενη απόρριψη σε θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού 

τουλάχιστον 620.600 m3 βυθοκορημάτων από το λιμάνι του Πειραιά, αναπόφευκτα θα 

οδηγήσει σε αναίτια δραματική υποβάθμιση της ποιότητας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, 

αλλά και της δημόσιας υγείας στην ευρύτερη περιοχή. Συνεπώς κρίνουμε ότι η λύση 

απόρριψης στην θάλασσα πρέπει να θεωρηθεί άκρως ακατάλληλη και να αναζητηθεί άλλη 

ασφαλής λύση για την διαχείριση των εν λόγω βυθοκορημάτων.  
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