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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού
Θέμα: Παρατηρητήριο Πειραϊκής: Ο επιβατικός σταθμός κρουαζιέρας
Ε12 στο ΠΑΛΑΤΑΚΙ μετατράπηκε αυθαίρετα από τη COSCO σε χώρο
φορτοεκφόρτωσης αυτοκινήτων
Σύμφωνα με καταγγελία του Παρατηρητηρίου Πειραϊκής, «Στις 9 Δεκεμβρίου
2021 για μια ακόμη φορά ο επιβατικός σταθμός κρουαζιέρας Ε12 στο
ΠΑΛΑΤΑΚΙ μετατράπηκε αυθαίρετα από τη COSCO σε CAR TERMINALχώρο φορτοεκφόρτωσης αυτοκινήτων. Περισσότερα από 1500 αυτοκίνητα
που προορίζονται για ξένες αγορές παραμένουν σταθμευμένα 8 ημέρες μετά,
περιμένοντας το πλοίο που θα τα παραλάβει για να ακολουθήσει μια νέα
φορτοεκφόρτωση. Η αλλαγή χρήσης του επιβατηγού λιμένα κρουαζιέρας σε
εμπορικό λιμένα δεν μπορεί πλέον να θεωρείται προσωρινή, αλλά σταθερή
εναλλακτική λύση της COSCO κάθε φορά που παρουσιάζονται προβλήματα
συμφόρησης και μακράς αναμονής στο τμήμα των containers.
Η COSCO χωρίς δισταγμό όποτε αποφασίσει η ίδια, παραβιάζει την σύμβαση
παραχώρησης (Ν.4404/16) αλλάζοντας χρήση σε τμήματα του λιμανιού που
βρίσκονται σε άμεση επαφή με τον αστικό ιστό καθώς και με τον αρχαιολογικό
χώρο

τον ευρισκόμενο

εντός των εγκαταστάσεων της κρουαζιέρας,

επιβαρύνοντας την πόλη και τα μνημεία με επιπλέον αέριους ρύπους,
θορύβους και εν δυνάμει κινδύνους για το αρχαίο τείχος, χωρίς να ζητά την
άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού. Από τον νόμο 3028/2002 περί προστασίας
πολιτιστικής κληρονομιάς προβλέπεται ότι «Η εγκατάσταση ή η λειτουργία
βιομηχανικής,

βιοτεχνικής

ή

εμπορικής

επιχείρησης,

η

τοποθέτηση

τηλεπικοινωνιακών ή άλλων εγκαταστάσεων, η επιχείρηση οποιουδήποτε
τεχνικού ή άλλου έργου ή εργασίας, καθώς και η οικοδομική δραστηριότητα
πλησίον αρχαίου επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση του Υπουργού
Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου.»
Κατόπιν των παραπάνω,
Ερωτάται η κα Υπουργός:
1. Είναι ενήμερη για την δραστηριότητα αυτή της COSCO;

2. Έχει δοθεί σχετική έγκριση για αυτήν την δραστηριότητα της COSCO,
την φορτοεκφόρτωση δηλαδή αυτοκινήτων για εμπορική χρήση
πλησίον του αρχαιολογικού χώρου του ευρισκόμενου εντός της
δημοτικής έκτασης Παλατάκι και των εγκαταστάσεων κρουαζιέρας;
3. Αν ναι, πότε δόθηκε αυτή και τι ακριβώς προβλέπει;
Η ερωτώσα βουλευτής

Φωτεινή Μπακαδήμα

