
  
  

 

Συνεργασία Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών με 
το  Δημοτικό  Λιμενικό  Ταμείου Λέσβου  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Στο πλαίσιο της πολυετούς και εποικοδομητικής συνεργασίας του Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων 
Βιοεπιστημών με το  Δημοτικό  Λιμενικό Ταμείο  Λέσβου διοργανώθηκε την  Παρασκευή 22/11/2019 και την 
Πέμπτη 05/12/2019 εκπαιδευτική επίσκεψη των προπτυχιακών φοιτητών/τριών του Τμήματος με 
αντικείμενο τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τις 
δραστηριότητες της ναυτιλίας και τη διαχείριση του λιμένα, καθώς και ενημέρωση για  τις αρμοδιότητες του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου για τα λιμάνια αρμοδιότητάς του και τις δράσεις του. 

  

Συγκεκριμένα κατά την διάρκεια του σεμιναρίου της Παρασκευής 22/11/2019, που έγινε στον τερματικό 
σταθμό “Αντιρρυπαντικού Εξοπλισμού” του λιμένα Μυτιλήνης στα πλαίσια του προπτυχιακού μαθήματος 
«Θαλάσσια Ρύπανση» παρουσιάστηκαν διεξοδικά τα αντιρρυπαντικά μέσα, ο τρόπος χρήσης τους για την 
αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης, ενώ στην αίθουσα συνεδριάσεων του φορέα προβλήθηκε 
οπτικοακουστικό υλικό σχετικά με περιστατικά αντιμετώπισης  θαλάσσιας ρύπανσης στο Σαρωνικό Κόλπο,  
περιβαλλοντικής διαχείρισης των αποβλήτων στον επιβατηγό και εμπορικό  λιμένα Μυτιλήνης καθώς και τη 
νομοθεσία που διέπει τον τρόπο ελέγχου των αποβλήτων από το Τμήμα Θαλασσίου Περιβάλλοντος του 
Λιμενικού Σώματος. 

 

Η διεξοδική συζήτηση που ακολούθησε κέντρισε το ενδιαφέρον των φοιτητών αλλά και του εκπαιδευτικού 
προσωπικού του Τμήματος, συνδέοντας με τον τρόπο αυτό την επιστημονική γνώση με την πρακτική 
εφαρμογή μεθόδων αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης.  
 
Κατά την εκπαιδευτική επίσκεψη της Πέμπτης 05/12/2019, στα πλαίσια του προπτυχιακού μαθήματος 
«Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης», οι φοιτητές/τριες ενημερώθηκαν για τις αρμοδιότητες του Δημοτικού  



 
Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, τα λιμάνια ευθύνης του, τα γεωγραφικά και διοικητικά όρια του λιμένα 
Μυτιλήνης, τις διαδικασίες παραχώρησης χρήσης χερσαίων ζωνών λιμένων, το διαχειριστικό καθεστώς των 
pillars λιμένα Μυτιλήνης, τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εντός του λιμένα, τη χρήση δυτών για τον καθαρισμό 
του λιμένα, αλλά και τη διασύνδεση ενάλιων αρχαιοτήτων και λιμανιού. Διεξοδική συζήτηση έγινε για το νέο 
master plan του λιμένα Μυτιλήνης και πως αυτό θα υποβοηθήσει τις υπηρεσίες που προσφέρει το λιμάνι, 
όπως την κρουαζιέρα. 
 

Εισηγήτρια των σεμιναρίων ήταν η προϊσταμένη του Τμήματος Ασφάλειας και Προστασίας Περιβάλλοντος, 
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, Γεωλόγος κ. Ελένη Κατωτριάτου, ενώ από το Τμήμα 
Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών παραβρέθηκαν  ως  επιστημονικοί  υπεύθυνοι των 
εκπαιδευτικών επισκέψεων  οι καθηγήτριες  Νατάσα Νικολάου και Ουρανία Τζωράκη,  καθώς και τα μέλη 
ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του  Τμήματος  Πολίνα Τουρλιώτη  και Νικόλαος Χατζηλίας. 


