
 

Γραφείο Επικοινωνίασ & Δθμοςίων χζςεων 
Σθλ: 22963 20106 – 22960 24527 
Email:pr.megara@gmail.com 
 

ΜΕΓΑΡΑ, 29  Ιουνίου 2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Μήνυςη και αγωγή κατά παντόσ υπευθφνου, καταθέτει  ο Δήμαρχοσ 
Μεγαρέων Γρηγόρησ Σταμοφλησ, για την ρφπανςη ςτο Βουρκάρι 

 
Σθν περαςμζνθ εβδομάδα ςθμειϊκθκε ρφπανςθ ςτον υγροβιότοπο του 

Βουρκαρίου από διαρροι πετρελαιοειδϊν από αγωγό, που περνά από τον βυκό 
του Βουρκαρίου, όπωσ ανζφερε το ςυνεργείο δυτϊν, που τον επιςκεφαςε. 

Μόλισ ζγινε γνωςτό το περιςτατικό ο Δήμαρχοσ επικοινϊνθςε με τον 

Λιμενάρχη Ελευςίνασ και ιταν ςε διαρκι επαφι με τισ Λιμενικζσ Αρχζσ, 

προκειμζνου να παρακολουκεί τθν εξζλιξθ του ςυμβάντοσ.  

Η αρχικι εκτίμθςθ των αρμοδίων  ιταν ότι επρόκειτο για περιςτατικό μικρισ 
ζκταςθσ.  

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρησ Σταμοφλησ, όμωσ δεν αρκζςτθκε ςτισ 
διαβεβαιϊςεισ και μετζβθ ςτθν περιοχι του ςυμβάντοσ, για να ζχει ιδία άποψθ για 
το περιςτατικό και εκεί διαπίςτωςε, ότι θ ζκταςθ τθσ  πετρελαιοκθλίδασ ιταν 
μεγάλθ. τθν περιοχι υπιρχαν βεβαίωσ ςυνεργεία, που επιςκεφαηαν τθν βλάβθ και 
επιδίδονταν ςτον κακαριςμό τθσ πετρελαιοκθλίδασ. Κατόπιν των παραπάνω κάλεςε 
τθν προϊςταμζνθ τθσ Nομικισ υπθρεςίασ του Διμου και τθσ ζδωςε εντολι, να 
ξεκινιςει τισ διαδικαςίεσ για τθν κατάκεςθ μινυςθσ και αγωγισ κατά παντόσ 
υπευκφνου, προκειμζνου να βρεκοφν οι υπαίτιοι του ατυχιματοσ και να 
αποδοκοφν οι ανάλογεσ ευκφνεσ και για να εφαρμοςτεί το «ο ρυπαίνων 
πληρώνει». 

 
Ο κ. Σταμοφλησ εξ άλλου ςιμερα προζβθ ςτθν παρακάτω διλωςθ: 
« Εχει ιδθ δοκεί εντολι ςτθν προϊςταμζνθ τθσ Νομικισ Τπθρεςίασ του 

Διμου, για να κατακζςει Μήνυςη και Αγωγή κατά παντόσ υπευκφνου, για το 
δυςάρεςτο αυτό γεγονόσ, το οποίο μόλυνε τθν κάλαςςα και τθν παραλία ςτο 
Βουρκάρι μία περιοχι, που ζχει χαρακτθριςτεί ωσ Περιφερειακό πάρκο, 
προςτατευόμενθ περιοχι ιδιαιτζρου περιβαλλοντικοφ κάλλουσ με μοναδικι 
χλωρίδα και ορνικοπανίδα. 

Σο περιςτατικό αυτό επιβάρυνε το περιβάλλον και προξζνθςε μεγάλθ ηθμία 
ςτθν βιοποικιλότθτα τθσ περιοχισ. 



 
Να ςθμειωκεί ότι ο Διμοσ ζχει δρομολογιςει  ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ για 

τθν περαιτζρω προςταςία και αξιοποίθςθ του Βουρκαρίου, με ςτόχο τθν ανάπτυξθ 
του Ιαματικοφ Τουριςμοφ, διότι υπάρχουν ςοβαρζσ ενδείξεισ, ότι θ κάλαςςα είναι  
κατάλλθλθ για ιαματικά λουτρά. 

ε κάκε περίπτωςθ ο Δήμοσ δεν δζχεται άλλθ υποβάκμιςθ τθσ περιοχισ και 
αξιϊνει να βρεκοφν οι αιτίεσ, που προξζνθςαν αυτι τθν ρφπανςθ και οι υπεφκυνοι 
να λογοδοτιςουν και να πλθρϊςουν τθν ηθμία, διότι είναι γνωςτό ότι, “ο ρυπαίνων 
πρέπει να πληρώςει”.» 
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