
 

 

 

     

 

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς:   τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 τον Υπουργό Υγείας 

 

Θέμα: «Ανυπόφορη η κατάσταση με τη δυσοσμία στο Κερατσίνι» 

Την περασμένη εβδομάδα ο κ Σταύρος Κώστογλου, Διευθυντής 2ου ΔΣ 

Δραπετσώνας, ενημέρωσε τους γονείς των παιδιών πως το σχολείο τους, όπως και η 

ευρύτερη περιοχή, δέχτηκε κύμα έντονης δυσοσμίας και φορά ανέμου προερχόμενη 

από την περιοχή των Λιπασμάτων, με χαρακτηριστική οσμή του βενζολίου. 

Χαρακτηριστικά αναφέρει πως «…τα παιδιά κι οι εκπαιδευτικοί κλείστηκαν στις τάξεις 

για να αποφύγουν την ασφυκτική ατμόσφαιρα που είχε δημιουργηθεί στον προαύλιο 

χώρο. Παράλληλα, και στις τάξεις είχαν δημιουργηθεί συνθήκες θαλάμου 

αερίων λόγω της οσμής που είχε εγκλειστεί μέσα σ' αυτές.» 

Δεδομένης της σοβαρότητας της κατάστασης, κλήθηκε στο σημείο η αστυνομία, ο 

Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας κ. Βρεττάκος Χρήστος, η αντιδήμαρχος κα 

Μιχάλογλου Στέλλα και η αντιπεριφερειάρχης Αττικής κα Αντωνάκου Σταυρούλα, οι 

οποίοι και έσπευσαν να καταγράψουν το γεγονός και να υποστηρίξουν τον 

Διευθυντή, με τον Δήμαρχο Κερατσινίου-Δραπετσώνας να αποφασίζει πως, σε 

περίπτωση παρόμοιων καταστάσεων, κατά τις επόμενες ημέρες, θα βγει 

ανακοίνωση για προσωρινή παύση λειτουργίας της σχολικής μονάδας. 

Θυμίζουμε ότι στις 2 Ιουνίου 2020 διαβιβάστηκε στον Υπουργό Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας και τον Γενικό Γραμματέα η σχετική έκθεση των Επιθεωρητών, η οποία, 

μεταξύ άλλων, αναφέρει: 

«Δεν έγιναν αντιληπτές οσμές που να παραπέμπουν στην παραγωγική 

δραστηριότητα της εγκατάστασης σε ένταση και διάρκεια, σχετική με τις 

αναφερόμενες οχλήσεις στην ευρύτερη περιοχή. Έγιναν αντιληπτές εκπομπές μικρής 
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διάρκειας (στιγμιαίες) και χαμηλής έντασης, με ήπια οσμή υδρογονανθράκων 

σημειακά». 

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στην έκθεση, σχετικά με τη διερεύνηση της πηγής 

εκπομπής των ρύπων «οι επιθεωρητές δεν διαθέτουν όργανα μέτρησης οσμών». 

Το αντικείμενο της μέτρησης οσμών είναι πολύ εξειδικευμένο και απαιτεί 

συγκεκριμένο τεχνολογικό εξοπλισμό, που διαθέτουν λίγα πιστοποιημένα εργαστήρια 

στην ελληνική επικράτεια. 

Σημειώνεται ότι ήδη έχει ανατεθεί σχετικό έργο και από την Περιφέρεια Αττικής στο 

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», το οποίο θα 

ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2020. Σε πρόσφατο ντοκουμέντο των ερευνητών 

του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» για λογαριασμό της Περιφέρειας Αττικής – του 

Παραδοτέου Π.3 του έργου «Παρακολούθηση ποιότητας ατµόσφαιρας µε εκπόνηση 

εξειδικευµένων χηµικών αναλύσεων και χρήση υπολογιστικών εργαλείων 

προσοµοίωσης διασποράς ρύπων και συνεισφοράς πηγών ρύπανσης στην ευρύτερη 

περιοχή των Δήµων Δραπετσώνας – Κερατσινίου και Ελευσίνας» γίνεται αναφορά 

στη µεθυλο-µερκαπτάνη που ανήκει στην οικογένεια των µερκαπτανών που είναι 

«συστατικά του φυσικού αερίου και έχουν ισχυρή, δυσάρεστη οσµή», ενώ το ίδιο 

ισχύει και για τη sec-butyl mercaptan, η οποία «εµφάνισε τις υψηλότερες τιµές τις 

οσµηρές ηµέρες». 

 Αλλά και η ελεγχόμενη εταιρεία έχει αναθέσει την παρακολούθηση και μέτρηση της 

ποιότητας και των αέριων εκπομπών σε ερευνητική ομάδα του ΕΜΠ, του ΕΚΠΑ και 

του Αστεροσκοπείου Αθηνών. 

Τέλος, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δηλώνει πως θα απευθυνθεί 

άμεσα σε ένα πιστοποιημένο εργαστήριο εγνωσμένου κύρους και θα του αναθέσει το 

σχετικό έργο, ενώ παράλληλα θα μελετήσει τα συμπεράσματα έργων άλλων 

εργαστηρίων που είναι σε εξέλιξη. «Όταν βγουν τα συμπεράσματα των μελετών 

αυτών, θα γίνει ό,τι προβλέπεται από τη νομοθεσία. Με ευαισθησία για το 

περιβάλλον» σημειώνει ο Υπουργός. 

Κατόπιν όλων των παραπάνω και δεδομένου πως μιλάμε για την υγεία παιδιών και 

συμπολιτών μας, 

 



 

 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:   

1. Τι άμεσα μέτρα θα λάβει η Κυβέρνηση προκειμένου να προστατευθούν οι 

μαθητές και όλοι οι κάτοικοι της περιοχής από τις δυσάρεστες οσμές που 

κάνουν ανυπόφορη την καθημερινότητά τους, ιδίως τώρα που είναι υψηλή η 

θερμοκρασία και υπάρχει και υγρασία; 

2. Πόσο κόστισε η σχετική μελέτη από τους επιθεωρητές Περιβάλλοντος του 

Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος; 

3. Με ποια κριτήρια ανατέθηκε η μελέτη μέτρησης οσμών σε επιθεωρητές που 

δεν έχουν εξειδικευμένο εξοπλισμό (όργανα μέτρησης οσμών); 

4. Ποιος υπογράφει τα αποτελέσματα της μελέτης και πώς ελέγχθηκε η 

αξιοπιστία των συμπερασμάτων; 

5. Παρακαλούμε να μας χορηγηθεί η σχετική μελέτη. 

6. Έχει προχωρήσει το Υπουργείο σε ανάθεση νέας μελέτης; Αν ναι, με ποια 

διαδικασία και με ποια κριτήρια επελέγη ο ανάδοχος για το συγκεκριμένο 

έργο; Αν όχι, πώς θα γίνει η ανάθεση της νέας μελέτης, με ποια κριτήρια θα 

επιλεγεί η όποια εταιρεία μελέτης και ποιο προβλέπεται να είναι το κόστος; 

7. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι διάφορες μελέτες, που είναι χρονοβόρες, τι μέτρα 

θα λάβει το Υπουργείο για την προστασία της υγείας των πολιτών; 

8. Υποχρέωση του Κράτους, εκτός της προάσπισης του Περιβάλλοντος, είναι 

και η προστασία της υγείας των πολιτών. Σε αυτό το πλαίσιο, θα αναλάβει το 

Κράτος τη διενέργεια εξειδικευμένων εξετάσεων για όλους, ανεξαιρέτως, τους 

κατοίκους της περιοχής ώστε να εξακριβωθεί η κατάσταση της υγείας τους; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

        Φωτεινή Μπακαδήμα 




