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Προς  τους  Υπουργούς: 

α) Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ.  Άδωνι Γεωργιάδη 

β) Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ.  Κωστή Χατζηδάκη 

γ) Εσωτερικών, κ. Τάκη Θεοδωρικάκο 

δ) Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα 

 

Θέμα: « Περιβαλλοντικό και κοινωνικό έγκλημα στη Δραπετσώνα » 

    Σύμφωνα με απόφαση του τότε Υφυπουργού Ανάπτυξης,  κ.  Π. Μηταράκη είχε εγκριθεί το 

επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας ‘’Oil One’’ που αφορούσε στην «δημιουργία μονάδας 

επεξεργασίας υγρών πετρελαιοειδών και ελαιωδών αποβλήτων», στη θέση Μιχαληνού 10, του 

Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 

δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες δεκαέξι χιλιάδες εξήντα τρία ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά 

(10.516.063,68 €) και συνολικής ενίσχυσης ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων εβδομήντα επτά 

χιλιάδων τετρακοσίων εννέα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (1.577.409,55€), ήτοι ποσοστού 15% 

του ενισχυόμενου κόστους, που χορηγείται με τη μορφή της επιχορήγησης.  

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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 Η συγκεκριμένη εταιρεία, την οποία οι κάτοικοι της περιοχής και η δημοτική αρχή θεωρούν 

υπεύθυνη για τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά έντονης δυσοσμίας στην περιοχή, είχε υπαχθεί 

σε καθεστώς επιχορήγησης με βάση τις διατάξεις του ν. 3908/2011.  

    Οι μετρήσεις της επιστημονικής ομάδας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» καταδεικνύουν τις 

εγκαταστάσεις της ‘’Oil One’’, ως την πιθανότερη πηγή για τη δυσοσμία και τη ρύπανση στη 

Δραπετσώνα και στο Κερατσίνι, ενώ οι γονείς και κυρίως οι παππούδες και οι γιαγιάδες των 

μαθητών και των μαθητριών στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Δραπετσώνας, που βρίσκεται στη συμβολή 

της Γεωργίου Αφαρά με την Ελευθερίου Βενιζέλου, αν και αγνοούν τη µεθυλο-µερκαπτάνη, είναι 

σε θέση να αναγνωρίσουν τη μυρωδιά της στον αέρα που αναπνέουν: «Μυρωδιά σαν σάπιο 

λάχανο» όπως αναφέρουν οι ερευνητές του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών 

«Δημόκριτος». Η µεθυλο-µερκαπτάνη ανήκει στην οικογένεια των µερκαπτανών που είναι 

«συστατικά του φυσικού αερίου και έχουν ισχυρή, δυσάρεστη οσµή»,  το ίδιο και η sec-butyl 

mercaptan, η οποία, όπως αναφέρεται στην πρόσφατη μελέτη 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» , «εµφάνισε τις 

υψηλότερες τιµές κατά τις οσµηρές ηµέρες». 

  «Όταν φυσάει προς τα εδώ, η αμμωνία σού κόβει την ανάσα. Δημιουργείται μια ατμόσφαιρα 

πνιγηρή», «Δεν μπορούν τα μωράκια να αναπνεύσουν στο δημοτικό και κλείσανε τα παιδάκια στην 

τάξη γιατί μύριζε πάρα πολύ», «Να φύγουν! Δεν υπάρχουν μέσες λύσεις. Υποβαθμίζουν την 

ποιότητα της ζωής μας πάρα πολύ. Την ισοπεδώνουν! Χάριν στον πατέρα και στην εκκλησία δε θα 

πεθάνουμε από την πείνα, θα πεθάνουμε όμως από τη μόλυνση»: δηλώνουν διαρκώς και  με 

έμφαση οι κάτοικοι της περιοχής . 

     

 

https://www.in.gr/2020/06/15/in-tv/drapetsona-paremvasi-tis-dikaiosynis-gia-ti-rypansi-apo-tin-oil-one/


 

 Με την  φτώχεια, την ανεργία και ένα περιβαλλοντικό έγκλημα να  υποβαθμίζει τις ζωές των 

ανθρώπων θέτοντας σε σοβαρότατο κίνδυνο την υγεία τους, η τοπική κοινωνία, ο Δήμος και η 

Περιφέρεια ζητούν τη μετεγκατάσταση της βιομηχανικής ζώνης, ενώ οι κάτοικοι εκπέμπουν 

διαρκώς  σήμα κινδύνου για το περιβαλλοντικό έγκλημα που απειλεί τη δημόσια υγεία και για το 

οποίο ευθύνεται- σύμφωνα με τις μετρήσεις του Δημόκριτου- η συγκεκριμένη εταιρεία.  

  Επιπλέον,   τη στιγμή που οι κάτοικοι ασφυκτιούν από το δηλητήριο που εκπέμπει η βιομηχανική 

ζώνη και  η ανεργία πλήττει τους νέους, υπενθυμίζουμε στον Υπουργό Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας ότι η επιχείρηση επεξεργασίας υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων, που λειτουργεί με 

βάση αδειοδότηση από το Υπουργείο του από το 2015, έχει καταθέσει επίσης μελέτη στην 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με την οποία ζητά να τροποποιηθεί η με αρ. 

6119/3662/Φ12/2018/23.07.2018 ΑΕΠΟ για την Oil One ΑΒΕΕ και να της επιτραπεί σε έκτακτες 

περιπτώσεις να διοχετεύει τα επεξεργασμένα απόβλητά της απευθείας στη θάλασσα μέσω 

αγωγού και όχι στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ (Ψυττάλεια), όπως ήταν η αρχική πρόβλεψη της ΑΕΠΟ. 

Αντιλαμβάνεται κανείς ότι δίνεται το μήνυμα ότι εάν η ‘’Oil One’’ μπορεί να λειτουργεί κανονικά 

στην περιοχή, ανοίγει ο δρόμος ώστε και άλλες εγκαταστάσεις στην περιοχή, που εξακολουθούν 

να κατέχουν τις παλιότερες άδειες, μπορούν  να τις  χρησιμοποιήσουν  με συνέπεια ακόμη 

μεγαλύτερη περιβαλλοντική υποβάθμιση. 

Τέλος,  υποχρέωση  όλων των εμπλεκόμενων με το θέμα Υπουργείων,  είναι πρωτίστως  να 

προστατεύουν τη δημόσια υγεία και  ασφάλεια των πολιτών, καθώς και το περιβάλλον. 

       Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί: 

1) Θα προχωρήσει ο εξονυχιστικός  έλεγχος και η  καταγραφή της υλοποίησης ολοκλήρωσης και 

έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου (έλεγχος υλοποίησης φυσικού 

αντικειμένου) από το  Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και η διαπίστωση της 

συμμόρφωσης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 

3908/2011 και της τήρησης των προϋποθέσεων και των όρων της απόφασης υπαγωγής της 

επένδυσης της επιχείρησης «OIL ONE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με 

δ.τ. «OIL ONE S.A.», που έχει υπαχθεί, σύμφωνα με την υπ’  



 

 

αριθμ. 25746/ΥΠΕ/6/00132/Σ/Ν.3908/11/27-5-2014 Υπουργική Απόφαση, στις διατάξεις του   

νόμου 3908/2011  ; 

2) Θα προβεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε νέες εμπεριστατωμένες μετρήσεις 

των μολυντικών παραγόντων του θαλάσσιου και ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος της περιοχής; 

3) Ποια είναι τα μέτρα που θα ληφθούν, ύστερα από τις διαπιστώσεις των ελέγχων για τη 

συνέχιση ή μη λειτουργίας της συγκεκριμένης εταιρείας στην περιοχή της Δραπετσώνας; 

4) Με ποιο τρόπο η Πολιτεία προτίθεται να θωρακίσει την ιδιαίτερα βεβαρυμένη υγεία των 

κατοίκων της περιοχής , καθώς και το ακραία υποβαθμισμένο βιοτικό τους επίπεδο; 

                                                                                                                    Η ερωτώσα Βουλευτής 

                                                                                         

                                                                                                       Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, Μέρα25 

 




