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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
Ναυάγιο Sea Diamond: Δικαίωςθ του Θθραϊκοφ λαοφ από το υμβοφλιο Επικρατείασ 

 
Δικαίωςθ για τουσ κατοίκουσ τθσ αντορίνθσ ζφερε θ απόφαςθ 1820/2019 του υμβουλίου 

τθσ Επικρατείασ: “ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΩΠΗΡΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΤΗ ΣΟΤ ΝΑΤΑΓΙΟΤ 

ΣΟΤ Κ/Ζ «SEA DIAMOND» ΣΗ ΑΝΣΟΡΙΝΗ”.  

Σο ανϊτατο Διοικθτικό Δικαςτιριο τθσ χϊρασ, κθρφςςει παράνομθ τθ ςιωπθρι άρνθςθ τθσ 

πολιτείασ να κινιςει τισ διαδικαςίεσ προσ τθν ανζλκυςθ του ναυαγίου του Sea Diamond. Η 

πολιτεία, μζςω των αρμοδίων υπουργείων τθσ, αδρανεί εδϊ και δϊδεκα χρόνια απζναντι ςτα 

ςυνεχόμενα αιτιματα τθσ υντονιςτικισ Επιτροπισ Αγϊνα Θθραίων Πολιτϊν για τθν ανζλκυςθ και 

απομάκρυνςθ του τοξικοφ ναυαγίου από τθ καλάςςια περιοχι τθσ μοναδικισ καλντζρασ τθσ 

αντορίνθσ.  

Ειδικότερα, ςφμφωνα με τθν απόφαςθ του τΕ: 

 Οι αρχζσ, παρανόμωσ παρζλειψαν να επιλθφκοφν του από 11/10/2010 αιτιματοσ των 

Θθραίων πολιτϊν, να διαπιςτϊςουν αν ςυντρζχει πρακτικι δυνατότθτα ανελκφςεωσ του 

βυκιςκζντοσ πλοίου και να διερευνιςουν τισ περαιτζρω δυνατότθτεσ που διακζτουν βάςει 

του νόμου 2881/2001. 

 Η κρινόμενθ αίτθςθ των Θθραίων πολιτϊν πρζπει να γίνει δεκτι, κατ’ αποδοχι των 

προβαλλόμενων, με το δικόγραφο τθσ αιτιςεωσ ακυρϊςεωσ, λόγων. 

 Η υπόκεςθ πρζπει να αναπεμφκεί ςτθ Διοίκθςθ για νόμιμθ κρίςθ επί του ωσ άνω αιτιματοσ, 

λαμβάνοντασ, πλζον, υπόψθ και τα νεϊτερα πραγματικά και νομικά δεδομζνα. 

 Το βυκιςμζνο ναυάγιο αποτελεί αυτοτελϊσ πθγι ρφπανςθσ για το καλάςςιο περιβάλλον 

λόγω τθσ ζκλυςθσ τοξικϊν και επικίνδυνων ουςιϊν και απειλείται μεγαλφτερθ οικολογικι 

υποβάκμιςθ του καλάςςιου περιβάλλοντοσ ςτο μζλλον λόγω τθσ προϊοφςασ διάβρωςισ του. 

 Με τθν πάροδο των ετϊν, το ναυάγιο, μπορεί, ανάλογα με τισ ςυνκικεσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

περιπτϊςεωσ και τθν εκτίμθςθ τθσ Διοίκθςθσ, να κεωρθκεί «απόβλθτο» κατά τθν ζννοια τθσ 

οδθγίασ 2008/98/ΕΚ ι να κεωρθκεί ότι θ απόρριψι του ςτθ κάλαςςα είναι πλζον 

«θκελθμζνθ», κατά τθν ζννοια του άρκρου 3 παρ. 3 περ. β’ του πρωτοκόλλου που αφορά «εισ 

τθν πρόλθψιν ρυπάνςεωσ τθσ Μεςογείου Θαλάςςθσ εκ τθσ απορρίψεωσ αποβλιτων και 

άλλων υλικϊν εκ των πλοίων και αεροςκαφϊν» και κυρϊκθκε µε το άρκρο πρϊτο του νόμου 

855/1978 Α’ 235).  

 Η Διοίκθςθ οφείλει, ςτο πλαίςιο αυτό, να λάβει κατ’ εξοχιν υπόψθ και να αξιολογιςει ειδικά 

το αποτζλεςμα πραγματογνωμοςφνθσ που ζχει διαταχκεί με τθν 51/2017 μθ οριςτικι 

απόφαςθ του Εφετείου Πειραιϊσ. 

το ςθμείο αυτό οφείλουμε να υπενκυμίςουμε και τθν απόφαςθ 515/2016 του ΣΤ' Ποινικοφ 

Τμιματοσ του Αρείου Πάγου με τθν οποία θ Ελλθνικι Δικαιοςφνθ αποφάςιςε τελεςίδικα για τθν 

ενοχι του Πλοιάρχου του μοιραίου κρουαηιερόπλοιου αλλά και του Διευκυντι Επιχειριςεων τθσ 

ςυνδιαχειρίςτριασ εταιρείασ. 



Ύςτερα από τα ανωτζρω: 

1) Καλοφμε τισ αρμόδιεσ αρχζσ, και ιδιαιτζρωσ το Τπουργείο Ναυτιλίασ και το Τπουργείο 

Περιβάλλοντοσ, να ςεβαςτοφν τθν απόφαςθ του υμβουλίου Επικρατείασ και να πράξουν τα 

δζοντα προσ τθν κατεφκυνςθ που ο νόμοσ ορίηει ςχετικά με τθ διαχείριςθ του ναυαγίου του Sea 

Diamond. 

2) Καλοφμε τισ αρμόδιεσ αρχζσ να  μελετιςουν ςε βάκοσ τισ δυνατότθτεσ που υπάρχουν ωσ 

προσ τθν ανζλκυςθ του ναυαγίου αςκϊντασ τισ κατάλλθλεσ πιζςεισ ςτθν πλοιοκτιτρια Louis 

Cruises και ςτον αλλθλοαςφαλιςτικό τθσ οργανιςμό (P&I Club – West of England). 

3) Καλοφμε τισ αρμόδιεσ αρχζσ να ςυνδράμουν ςτθν υλοποίθςθ τθσ πραγματογνωμοςφνθσ 

ςχετικά με τθν ανζλκυςθ του Sea Diamond, τθν οποία ζχει διατάξει το Αςτικό Εφετείο Πειραιϊσ με 

τθν 51/2017 μθ οριςτικι του απόφαςι του, αλλά δεν ζχει υλοποιθκεί ακόμθ λόγω αδυναμίασ 

εξεφρεςθσ των απαραίτθτων οικονομικϊν πόρων και τθσ άρνθςθσ του κυρίου του ναυαγίου να 

πλθρϊςει για τθν πραγματοποίθςι τθσ.  

4) Καλοφμε τισ αρμόδιεσ αρχζσ να λάβουν πολφ ςοβαρά υπ’ όψιν τουσ τθν 

πραγματογνωμοςφνθ, που με τθν ίδια απόφαςθ 51/2017 ηιτθςε το Αςτικό Εφετείο Πειραιϊσ και 

αφορά τθν προκαλοφμενθ ρφπανςθ εκ του ναυαγίου. Ολοκλθρϊκθκε με ζξοδα του Διμου Θιρασ 

και παραδόκθκε ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ τον Αφγουςτο του 2019. Σα ςυμπεράςματά τθσ είναι 

ιδιαιτζρωσ αποκαλυπτικά. 

 
Οι Θθραίοι πολίτεσ ςυνεχίηουμε να είμαςτε αγανακτιςμζνοι με τθν προφανι πλζον ζλλειψθ 

πολιτικισ βοφλθςθσ του κρατικοφ μθχανιςμοφ να εφαρμόςει τθ νομοκεςία και να υποχρεϊςει τον 

κακόλα υπεφκυνο πλοιοκτιτθ τθσ Louis Cruises να πλθρϊςει ϊςτε να αποκαταςτιςει τουλάχιςτον το 

φυςικό περιβάλλον τθσ Σαντορίνθσ και να μασ απαλλάξει από τθ ςοβαρι και εξακολουκθτικι 

καλάςςια ρφπανςθ που ςυνζβθ και ςυνεχίηεται μζχρι και ςιμερα ςτθ καλάςςια περιοχι τθσ 

καλντζρασ, υποχρεϊνοντάσ τον ςτθν ανζλκυςθ του ναυαγίου, όπωσ αναγνϊριςε ςτθν απόφαςι του 

515/2016 και ο Άρειοσ Πάγοσ.  

 
Όλοι οι κάτοικοι του νθςιοφ, αυτοφ του πρϊτου παγκοςμίωσ τουριςτικοφ προοριςμοφ, τθσ 

Σαντορίνθσ  που κοςμεί τθν κορωνίδα τθσ τουριςτικισ βιτρίνασ και βιομθχανίασ τθσ Ελλάδασ μασ, τθσ 

Σαντορίνθσ που αποφζρει ςθμαντικά μεγάλο μζροσ ςτο ετιςιο ΑΕΠ τθσ χϊρασ μασ, ηθτάμε από τθν 

Ελλθνικι Πολιτεία να προςτατεφςει με ςκζνοσ το φυςικό περιβάλλον του τόπου μασ, να εφαρμόςει 

το γράμμα του νόμου απζναντι ςε αυτοφσ που τον καταπατοφν, τον αψθφοφν και τον φτφνουν 

κατάμουτρα. Μπροςτά ςτα μάτια των απλϊν πολιτϊν που αγωνίηονται για το ςιμερα και για ζνα 



καλφτερο αφριο. Μπροςτά ςτα μάτια των νζων που κα κλθκοφν να μεγαλϊςουν και να ηιςουν 

δθμιουργικά ςε τοφτο τον τόπο διατθρϊντασ, όςο μποροφν, τθν πολιτιςτικι του κλθρονομιά.  

Ύςτερα από τον δωδεκαετι αγϊνα του Θθραϊκοφ λαοφ, για άλλθ μία φορά ηθτάμε τθν πολιτικι 

παρζμβαςθ και τθν ενεργό δράςθ των αρμοδίων Τπουργϊν αλλά και του ιδίου του 

Πρωκυπουργοφ τθσ χϊρασ, προκειμζνου να εφαρμοςτεί θ ιςχφουςα νομοκεςία και οι αποφάςεισ 

τθσ Ελλθνικισ Δικαιοςφνθσ ςτο κζμα του ναυαγίου του Sea Diamond. Ζθτάμε να λθφκοφν 

επιτζλουσ οι κατάλλθλεσ πρωτοβουλίεσ και αποφάςεισ προκειμζνου να ανελκυκεί το ναυάγιο του 

Sea Diamond και να απομακρυνκεί αυτι θ οικολογικι βόμβα που απειλεί με περιβαλλοντικι 

καταςτροφι τθν καλντζρα μασ, το Αιγαίο μασ αλλά και τθν εικόνα τθσ πατρίδασ μασ ςε όλο τον 

κόςμο. Φτάνουν πια τα διαπλεκόμενα επιχειρθματικά ςυμφζροντα, θ διαπλοκι και θ κρατικι 

αδράνεια! Όχι άλλεσ ψεφτικεσ υποςχζςεισ. Απαιτοφμε αποκατάςταςθ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ 

και τθν προςταςία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ. 

 
 Μετά τιμισ, 

 
Συντονιςτικι Επιτροπι Αγϊνα Θθραίων Πολιτϊν  

για τθν Ανζλκυςθ του Κ/Ζ Sea Diamond 
 


