
 

 

 

     

 

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς:  τον Υπουργό Εσωτερικών 

τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

  

Θέμα: «Μητροπολιτικό Πάρκο και Διεθνές Κέντρο Καινοτομίας στην περιοχή των 

παλιών Λιπασμάτων στο Κερτσίνι» 

Σε πρόσφατο ΔΤ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφορικά με τις 

δυσάρεστες οσμές στη Δραπετσώνα, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι τις επόμενες 

ημέρες θα οριστεί ειδικός συντονιστής για την επιτάχυνση του έργου της δημιουργίας 

Μητροπολιτικού Πάρκου και Διεθνούς Κέντρου Καινοτομίας στο Κερατσίνι στον 

χώρο των παλιών Λιπασμάτων. 

Να θυμίσουμε πως για τη δημιουργία Διεθνούς Κέντρου Καινοτομίας στο Κερατσίνι 

είχε δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός, στη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων της 

κυβέρνησης στη Βουλή και λίγους μήνες μετά, εξαγγέλθηκε από την Κυβέρνηση η 

δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας στον Πειραιά, στο κτήριο της «ΧΡΩ.ΠΕΙ», που δεν 

απέχει πολύ από την περιοχή των Λιπασμάτων. 

Τα 86 στρέμματα του παραλιακού μετώπου, που εξαιρέθηκαν από τη Σύμβαση 

Παραχώρησης με τον ΟΛΠ, παραχωρήθηκαν στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, 

για χρήση ήπιας οικιστικής ανάπτυξης, καθώς και χρήσεις πολιτισμού, εκπαίδευσης, 

υγείας, αθλητισμού, πράσινου και αναψυχής στην περιοχή 

Το Μάιο του 2019 το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής αποφάσισε να προχωρήσει 

στην αναγκαστική απαλλοτρίωση της έκτασης των 204 στρεμμάτων που ανήκουν σε 

θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας, με την τελευταία να να προσφεύγει στο ΣτΕ για 

ακύρωση της απόφασης, υπόθεση που θα συζητηθεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. 

Κατόπιν όλων των παραπάνω , 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

7833

Ημερομ. Κατάθεσης:

30/6/2020



 

 

1. Πού βρίσκεται η διαδικασία ορισμού συντονιστή για το συγκεκριμένο έργο και 

με ποια διαδικασία θα γίνει ο ορισμός; 

2. Ποιες οι αρμοδιότητες του συντονιστή και πού θα αναφέρεται; 

3. Τι προτίθενται να κάνουν στην περιοχή των Λιπασμάτων; Θα προχωρήσουν 

τα έργα που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός; 

4. Πόσα στρέμματα τελικά σκοπεύουν να αξιοποιηθούν για το Μητροπολιτικό 

Πάρκο και το Διεθνές Κέντρο Καινοτομίας; Σε ποια ακριβώς έκταση θα 

δημιουργηθούν αυτά; 

5. Τι στάση θα κρατήσει η Κυβέρνηση κατά τη συζήτηση της Υπόθεσης 

απαλλοτρίωσης των 204 στρεμμάτων στο ΣτΕ; Θα τεθεί υπέρ της Περιφέρειας 

Αττικής ώστε να προχωρήσει η απαλλοτρίωση; 

6. Ποια θα είναι η συμμετοχή της Κυβέρνησης στο συγκεκριμένο έργο; 

7. Ποιος θα αναλάβει το έργο της δημιουργίας Μητροπολιτικού Πάρκου και 

Διεθνούς Κέντρου Καινοτομίας στην περιοχή των Λιπασμάτων και ποιος θα 

έχει τη διαχείρισή του; 

8. Υπάρχει περίπτωση αλλαγής του άρθρου 28 του ν. 4342/2015, που απέκλειε 

τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές χρήσεις στην περιοχή και περιόριζε το 

συντελεστή δόμησης; Δεσμεύεται η Κυβέρνηση πως δεν θα επιτρέψει άλλες 

χρήσεις στην περιοχή ούτε θα αλλάξει το συντελεστή δόμησης; 

9. Ποιο το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων στο χώρο των Λιπασμάτων, 

μετά και την εκκρεμή συζήτηση της υπόθεσης απαλλοτρίωσης στο ΣτΕ; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

             Φωτεινή Μπακαδήμα 




