
 

     

 

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς:  τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

   

Θέμα: «Και η έρευνα του ΑΠΘ για τη δυσοσμία και τη ρύπανση στη Δραπετσώνα 

«δείχνει» ως υπεύθυνη την Oil One» 

 

Σε συνέχεια της από 3/6/2020 ΑΚΕ (Α.Π.327) και των από 7/1/2020 (Α.Π2840) και 

15/6/2020 (Α.Π. 7364) ερωτήσεών μου αναφορικά με το σημαντικότατο πρόβλημα της 

δυσοσμίας και των καρκινογόνων ουσιών στην ατμόσφαιρα της περιοχής της 

Δραπετσώνας, έρχεται και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας του ΕΚΕΦΕ 

«Δημόκριτος» για τα προβλήματα με τη δυσοσμία στην περιοχή Δραπετσώνας – 

Κερατσινίου από το Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος του Τμήματος ΑΠΘ, η 

οποία «δείχνει» επίσης τις εγκαταστάσεις της Oil One ως πηγή προέλευσης 

 

Ειδικότερα, μετά τα πορίσματα του Αστεροσκοπείου και του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», η νέα 

έρευνα επιβεβαιώνει αυτό που εξ αρχής υποστηρίζουν οι κάτοικοι: ότι η πηγή για τα 

συνεχή επεισόδια δυσοσμίας στην περιοχή, από τα οποία έχουν υπάρξει ακόμη και 

λιποθυμίες παιδιών, είναι οι εγκαταστάσεις της εταιρείας Oil One, συμφερόντων 

Μελισσανίδη στην περιοχή των «Λιπασμάτων» στη Δραπετσώνα. 

 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένη και την τροπολογία του Δήμου Κερατσινίου – 

Δραπετσώνας για νομοθετική ρύθμιση που θα επιτρέψει την απομάκρυνση, εντός εύλογου 

διαστήματος, των εγκαταστάσεων της Oil One και όλων των ρυπογόνων δραστηριοτήτων 

από την περιοχή των «Λιπασμάτων» στη Δραπετσώνα, με την οποία συμπαρατάχθηκε 

και το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, 

 

Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Τι άμεσες ενέργειες προτίθεται να κάνει σε συνέχεια των πορισμάτων των τριών 

έγκριτων ερευνητικών κέντρων; 
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2. Είναι ενήμερος της τροπολογίας του δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας για την 

απομάκρυνση των ρυπογόνων βιομηχανιών από την περιοχή και αν ναι, πώς την 

αξιολογεί, υπό το πρίσμα και των νέων πορισμάτων; 

3. Ποια άμεσα μέτρα θα ληφθούν ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα από τις 

διαδοχικές αποφάσεις που επέτρεψαν τη λειτουργία μιας μονάδας, που εάν 

ζητούσε να πάρει καινούρια άδεια για το είδος των δραστηριοτήτων και τον όγκο 

των αποβλήτων που επεξεργάζεται και δεν ζητούσε απλώς τροποποιήσεις 

παλαιότερης άδειας,  δεν θα τη λάμβανε; 

4. Δεδομένων των πορισμάτων είναι δυνατή η δημιουργία πάρκου καινοτομίας στην 

περιοχή εκείνη, πράγμα για το οποίο έχει δεσμευθεί προγραμματικά η σημερινή 

Κυβέρνηση; 

5. Με βάση τα νέα δεδομένα ποια η στάση της Κυβέρνησης αναφορικά με την έκδοση 

Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη συγκεκριμένη επιχείρηση; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




