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Πέμπτη, 09 Ιουνίου 2022 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Άσκηση αντιμετώπισης περιστατικού ρύπανσης 2022 Λιμεναρχείου Αιδηψού 

          Την 09-06-2022 και ώρα 11:00  πραγματοποιήθηκε άσκηση αντιμετώπισης 
περιστατικού ρύπανσης η οποία διεξήχθη στη θαλάσσια περιοχή Δίαυλου Ωρεών Βόρειας 
Εύβοιας. Το σενάριο προέβλεπε προσάραξη Φ/Γ πλοίου λόγω εκτροπής της πορείας από 
άγνωστα αίτια σε βραχώδη ακτή πλησίον ιχθυοκαλλιεργειών στο Δίαυλο Ωρεών Βόρειας 
Εύβοιας. Λόγω των βράχων προκλήθηκε ρήγμα στη δεξιά πλωριά δεξαμενή πετρελαίου με 
αποτέλεσμα να απορριφθεί στη θάλασσα ποσότητα 5 μ3 πετρελαιοειδών με συνέπεια την 
ρύπανση του θαλάσσιου χώρου  σε έκταση 1.000 μ2 περίπου. Λόγω των Δ-ΝΔ  ανέμων που 
έπνεαν στην περιοχή ισχύος 5-6 BF και των ρευμάτων η κηλίδα κινήθηκε προς λοιπές 
ιχθυοκαλλιέργειες περιοχής. Κατά την προσάραξη μέλος του πληρώματος υπέστη καρδιακό 
επεισόδιο και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κ.Υ. Ιστιαίας για την παροχή ιατρικής βοήθειας.  
Στόχος ήταν ο περιορισμός της πετρελαιοκηλίδας, ο έλεγχος του πλοίου, η αποκατάσταση της 
ζημιάς για να διακοπεί η διαρροή πετρελαίου και στη συνέχεια η απορρύπανση του χερσαίου 
και θαλάσσιου χώρου.  
Στην άσκηση έλαβαν μέρος: 

- Το προσωπικό του Λιμεναρχείου Αιδηψού του Α΄Λιμενικού Τμήματος Ωρεών και του 
Λιμενικού Σταθμού Λίμνης με δύο περιπολικά σκάφη ( ΠΛΣ-1015 και ΠΛΣ-382) καθώς 
και δύο περιπολικά οχήματα.  

- Ο  Διοικητής  Π.Υ. Ιστιαίας Αντιπύραρχος  Π.Σ. ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Κωνσταντίνος με 
προσωπικό και δύο πυροσβεστικά οχήματα. 

- Ο Διευθυντής ΜΠΙΡΗΣ Αναστάσιος και προσωπικό του Αυτοτελούς Τμήματος 
Πολιτικής Προστασίας και Εθελοντισμού Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού καθώς και 
προσωπικό με Φ/Γ όχημα του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού. 

- Το ΕΚΑΒ Ιστιαίας με ασθενοφόρο όχημα και πλήρωμα. 
- Η Διοικητής α.α. του Αστυνομικού Σταθμού Αιδηψού Υπαστυνόμος Α΄ 

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ Φανή με προσωπικό και ένα περιπολικό όχημα. 
- Το Σωματείο Εθελοντών Διασωστών-Δασοπυροσβεστών  Βορειοκεντρικής Εύβοιας με 

εννέα μέλη. 
- Ο Διευθυντής Παραγωγής Μονάδων Ιχθυοκαλλιεργειών PHILOSOFISH  Εύβοιας και 

Φθιώτιδας ΖΑΧΑΡΙΑΣ Λάμπρος με προσωπικό, συνεργείο δυτών, οχήματα και σκάφη 
της κεντρικής μονάδας Ιχθυοκαλλιέργειας με έδρα ΚΡΥΦΟ ΛΙΜΑΝΙ ΓΙΑΛΤΡΩΝ. 

- Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε. με προσωπικό, όχημα και υλικά απορρύπανσης. 
           Η ανταπόκριση όλων των εμπλεκόμενων και συμμετεχόντων στην άσκηση Υπηρεσιών , 
Φορέων, Συλλόγων,  εθελοντών, προσωπικού Ιχθυοκαλλιέργειας υπήρξε άμεση και στο χρόνο 
που προβλέπεται. Διαπιστώθηκε ετοιμότητα, καλή λειτουργία και άριστη συνεργασία.  
            Ο Λιμενάρχης Αιδηψού Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΔΑΝΙΚΑΣ Σωτήριος μετά το πέρας 
ευχαρίστησε και συνεχάρη το προσωπικό και όλους του συμμετέχοντες για την άρτια και  
επιτυχή έκβαση της άσκησης.                                                                                      

                                                                                                             Ο Λιμενάρχης 

                                                                                     Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΔΑΝΙΚΑΣ Σωτήριος 
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