
 

Αθήνα, 13/07/2020 

Επίκαιρη Ερώτηση  

Προς:  τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

Θέμα: «Στην Πειραϊκή συνεχίζεται το μπάζωμα παρά την προσωρινή διαταγή αναστολής των έργων 

από το ΣτΕ» 

Το ΣτΕ στις 11-6-2020 εξέδωσε προσωρινή διαταγή αναστολής όλων των εργασιών επέκτασης των 

πρόσθετων προβλητών κρουαζιέρας εντός του λιμένος του Πειραιά στην Πειραϊκή από ΟΛΠ – Cosco (που 

είχαν ξεκινήσει με την υπ’ αριθμό 3122.1-Τ11/22673/28.3.2019 απόφαση του τότε Γενικό Γραμματέα Λιμένων, 

Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών επενδύσεων που α) τη διενέργεια βυθοκορήσεων για την κατασκευή του 

έργου επέκταση επιβατηγού λιμένα, β) την απόρριψη των βυθοκορημάτων στην θαλάσσια περιοχή που 

ορίζεται στην 11021/30-7-2018 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής πολιτικής του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας), έως ότου συζητηθεί ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου το αίτημα της 

αναστολής των εργασιών, πιθανότατα εντός του Ιουλίου 2020, έως την δικάσιμο της 7-10-2020 οπότε και θα 

κριθεί οριστικά η νομιμότητα των προσβαλλόμενων Διοικητικών Πράξεων. 

Εντούτοις, το Ε’ τμήμα του ΣτΕ στις 29-6-2020 διευκρινίζει πως η προσωρινή διαταγή αναστολής αφορά μόνο 

τη διενέργεια βυθοκορήσεων, κάτι που καταγγέλλουν κινήματα πολιτών και φορείς. 

Με δεδομένα τα παραπάνω και σε συνέχεια του ψηφίσματος που κατέθεσε η ΠΕΝΕΝ για να σταματήσει το 

περιβαλλοντικό έγκλημα του μπαζώματος στην Πειραϊκή, 

Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Για ποιο λόγο, μετά την απόφαση του ΣτΕ στις 11-6-2020 ακολούθησε στις 29-6 διευκρίνιση επί της 

προσωρινής διαταγής που περιορίζει την αναστολή εργασιών στις βυθοκορήσεις μόνο; Τι 

μεσολάβησε στο διάστημα από 11-6 έως 29-6 που να οδηγεί στη διευκρίνιση αυτή που αλλάζει την 

αρχική απόφαση; Τι άλλαξε σε σχέση με την αρχική απόφαση προσωρινής διαταγής αναστολής όλων 

των εργασιών; Με ποια περιβαλλοντικά κριτήρια και με βάση ποιες περιβαλλοντικές μελέτες 

αποφασίστηκε η αναστολή μόνο της βυθοκόρησης και όχι του μπαζώματος; 

2. Το Υπουργείο γνωρίζει αυτή τη διευκρινιστική απόφαση του ΣτΕ; Ποιος ζήτησε τη διευκρίνιση και 

ουσιαστικά την αλλαγή της απόφασης; Ήταν ενήμερη η Κυβέρνηση πριν ανακοινωθεί;  

Η ερωτώσα βουλευτής  

               

Φωτεινή Μπακαδήμα 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

915

Ημερομ. Κατάθεσης:

12/7/2020

Ώρα κατάθεσης:

23:30'




