
Αθήνα, 21 Μαρτίου 2022

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Θέμα: Προβληματισμός από τον σχεδιασμό της Εκκλησίας της Ελλάδος για

επιχειρηματική  αξιοποίηση  έκτασης  μέρους  της  οποίας  βρίσκεται  εντός

των ορίων του δήμου Περάματος 

Με  ανακοίνωσή  του  ο  Δήμος  Περάματος  φέρνει  στο  φως  ένα  εξαιρετικό

σημαντικό ζήτημα όχι μόνο για τους δημότες του Περάματος και τους κατοίκους

της Β’ Πειραιά αλλά γενικότερα για τους κατοίκους του λεκανοπεδίου.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση:

Μέσω  δημοσιευμάτων  του  τύπου  πληροφορηθήκαμε  πως  η  Εκκλησία  της

Ελλάδος σχεδιάζει να αξιοποιήσει επιχειρηματικά μία έκταση 3.000 στρεμμάτων,

μέρος της οποίας βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Περάματος.

Μάλιστα,  προς  τον  σκοπό  αυτό  έχει  ιδρυθεί  μία  εταιρεία,  η  οποία  φέρει  την

επωνυμία  ,  με  Πρόεδρο  τον  Αρχιεπίσκοπο  Αθηνών  και  Πάσης  Ελλάδος

Ιερώνυμο και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στελέχη που ασχολούνται  με το

real estate.

Σύμφωνα  με  όσα  έχουν  δει  το  φως  της  δημοσιότητας,  στις  επιδιώξεις  της

εταιρείας  περιλαμβάνεται  μεταξύ  άλλων  η  χωροθέτηση  ζώνης  με  χρήση

μεταφοράς  απορριμμάτων  και  η  κατασκευή  αποθηκευτικών  και

φορτοεκφορτωτικών  χώρων  που  συνδέονται  με  την  παροχή  υπηρεσιών  στο

λιμάνι,  τη  στιγμή  που  η  έκταση  σε  μεγάλο  τμήμα  της  έχει  χαρακτηριστεί  ως

δασική αλλά και ως αρχαιολογικός χώρος.
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Είναι αυτονόητο πως ένας τέτοιος σχεδιασμός δεν μπορεί να γίνεται εν κρυπτώ

και  παραβύστω  και  μέσω  διαρροών  στον  τύπο.  Αντίθετα,  απαιτείται  από  την

πλευρά της Εκκλησίας της Ελλάδος ενημέρωση και  διαβούλευση με την Τοπική

Αυτοδιοίκηση,  καθώς είναι  σαφές  πως ό,τι  επιχειρείται  επηρεάζει  την  ποιότητα

ζωής των κατοίκων της πόλης τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον.

Κατόπιν των παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί: 

1. Είναι ενήμεροι για το ζήτημα που θέτει ο Δήμος Περάματος;

2. Πράγματι  πρόκειται  η  Εκκλησία  της  Ελλάδος  σχεδιάζει  να  αξιοποιήσει

επιχειρηματικά την εν λόγω έκταση;

3. Ποιες  πρωτοβουλίες προτίθεται  να λάβουν ώστε να μην γίνει  κάτι  τέτοιο  και

μάλιστα χωρίς να έχει προηγηθεί καμία διαβούλευση με την τοπική κοινωνία;

 Η ερωτώσα βουλευτής

Φωτεινή Μπακαδήμα




