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Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας από τη
βουλευτή του ΚΚΕ, Διαμάντω Μανωλάκου:
Η έντονη δυσοσμία πνίγει
την καθημερινή ζωή στις περιοχές Κερατσινίου-Δραπετσώνας- Πειραιά. Άμεση
ανάκληση των αδειών και απομάκρυνση των βιομηχανιών που ρυπαίνουν την
περιοχή.
Η δυσοσμία
στη Δραπετσώνα, τη Χαραυγή, τα Ταμπούρια, την Αμφιάλη και την ευρύτερη περιοχή δεν
πάει άλλο. Κρατάει χρόνια και οι κάτοικοι φοβούνται, όχι να βγουν έξω από το σπίτι, αλλά
να αναπνεύσουν στην κυριολεξία.
Πρόσφατα (11/6/2020) έκλεισε το 2ο Δημοτικό Σχολείο Δραπετσώνας, αφού δεν
μπορούσαν τα παιδιά ούτε στο προαύλιο να βγουν, ούτε μάθημα γυμναστικής να κάνουν. Οι
γειτονιές συχνά θυμίζουν θάλαμο αερίων, κάνοντας την κατάσταση αφόρητη και τη ζωή
απελπιστική, με τα μαζικά συμπτώματα δύσπνοιας, τσούξιμο στα μάτια και άλλα που δε
φαίνονται μακροσκοπικά.

Αυτό επιβεβαιώνουν τα παραδοτέα υπομνήματα του Δημόκριτου. Από τη μία με το
βενζόλιο, που είναι «εκτός ορίων» κάποιες μέρες -ειδικά τους ζεστούς μήνες- αλλά και που
όταν βρίσκεται εντός ορίων δε παύει να είναι καρκινογόνο, και τις θειούχες πτητικές ουσίες
από την άλλη, που είναι αυξημένες και τις εισπνέουν καθημερινά οι κάτοικοι,
φωτογραφίζεται ουσιαστικά ο ένοχος, η OilOne.

Γι’ αυτό κάτοικοι και φορείς διαδηλώνουν έξω από την ρυπογόνα βιομηχανία απαιτώντας
την άμεση μετεγκατάσταση των καζανιών της OilOne και αναδεικνύοντας τις μεγάλες
ευθύνες που έχουν όλες οι κυβερνήσεις από το 2013 (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ σήμερα)
μέχρι σήμερα. Όλες στήριξαν ποικιλοτρόπως την OilOne και τον εφοπλιστή ιδιοκτήτη της
Μελισανίδη, με αδειοδοτήσεις, επεκτάσεις δραστηριοτήτων, νέες άδειες αποθήκευσης
μαζούτ, πακτωλό επιχορηγήσεων, φωτογραφικές διατάξεις επέκτασης παραμονής των
καζανιών του, με νομοθετικό πλαίσιο κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της εταιρείας. Όπως
με τον πρόσφατο περιβαλλοντοκτόνο νόμο της κυβέρνησης της ΝΔ, που η εταιρεία
αξιοποιεί τις διατάξεις του και ζητά την τροποποίηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων προς το χειρότερο.

Επιβεβαιώνεται για μια ακόμα φορά, ότι η ποιότητα ζωής στις λαϊκές γειτονιές, αλλά και
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συνολικά οι λαϊκές ανάγκες των κατοίκων του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας και των
γύρω δήμων, στραγγαλίζονται μπροστά στην κερδοφορία των μεγαλοεπιχειρηματιών.

Με βάση τα παραπάνω ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. υπουργός τι μέτρα θα παρθούν ώστε:

•
Να σταματήσει επιτέλους αυτή η δυσοσμία, που ταλαιπωρεί τόσο πολύ τους κατοίκους της
περιοχής.

•
Να ανακληθούν άμεσα όλες οι άδειες των βιομηχανιών που ρυπαίνουν την περιοχή, να
απομακρυνθούν οι εγκαταστάσεις τους μακριά από κατοικημένες περιοχές και να αποδοθεί
το σύνολο των 640 στρεμμάτων στο λαό της περιοχής, με απαλλοτρίωση όλης της έκτασης
χωρίς αποζημίωση.

Η Βουλευτής
Μανωλάκου Διαμάντω

Τα πρακτικά της επίκαιρης ερώτησης

Θα συζητηθεί η τρίτη με αριθμό 809/15-6-2020 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της
Βουλευτού Β΄ Πειραιώς του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος κυρίας Διαμάντως
Μανωλάκου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα: «Η έντονη δυσοσμία
πνίγει την καθημερινή ζωή στις περιοχές Κερατσινίου-Δραπετσώνας-Πειραιά. Άμεση
ανάκληση των αδειών και απομάκρυνση των βιομηχανιών που ρυπαίνουν την περιοχή».
Κυρία Μανωλάκου, έχετε δύο λεπτά στη διάθεσή σας για την πρωτολογία σας.

ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Σας ευχαριστώ.
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Δεν είναι σημερινό το πρόβλημα, αλλά δεν πάει άλλο. Αυτή η δυσοσμία στη Δραπετσώνα,
τη Χαραυγή, τα Ταμπούρια, την Αμφιάλη, τον Πειραιά στο κέντρο του και στην ευρύτερη
περιοχή κρατάει χρόνια. Οι κάτοικοι στην κυριολεξία κατά διαστήματα όταν νιώθουν τη
δυσοσμία δεν βγαίνουν από το σπίτι, δεν μπορούν να αναπνεύσουν, φοβούνται στην
κυριολεξία να αναπνεύσουν.
Η επίκαιρη ερώτηση γίνεται με αφορμή ένα περιστατικό. Πρόσφατα σε ένα Δημοτικό
Σχολείο, στο 2ο της Δραπετσώνας, ήταν τόσο έντονη η δυσοσμία που τα παιδιά ούτε στο
προαύλιο βγήκαν -δεν τα άφησαν οι δάσκαλοι- αλλά ούτε και γυμναστική έκαναν. Οι δε
γειτονιές πραγματικά θύμιζαν θάλαμο αερίων. Ήταν αφόρητη η κατάσταση, δηλαδή
τσούξιμο στα μάτια, δύσπνοια και άλλα που δεν φαίνονται μακροσκοπικά.
Κύριε Υπουργέ, σήμερα το μεσημέρι η Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά μάς παρέδωσε και
μας έκανε και ανάλυση ο εκπρόσωπος των ελέγχων από τον «Δημόκριτο» -την έχω εδώ
μπροστά μου- και έγινε μάλιστα και εκτενής συζήτηση. Επιβεβαιώθηκε ότι από τη μια το
βενζόλιο ορισμένες φορές είναι εκτός των ορίων, ειδικά τους ζεστούς μήνες, αλλά και όταν
βρίσκεται εντός ορίων, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και ωφέλιμο. Καρκινογόνο είναι. Από την
άλλη υπάρχουν θειούχες πτητικές ουσίες που είναι και αυξημένες και τις εισπνέουν
καθημερινά οι κάτοικοι και «φωτογραφίζεται» ο ένοχος από το χωροταξικό, από το σημείο
που ήταν πιο έντονο το πρόβλημα. Ο ένοχος είναι η OilOne.
Oι κάτοικοι, έχοντας εμπειρικά τη χροιά της οσμής στις γειτονιές τους, κάνουν
κινητοποιήσεις έξω από την πόρτα της συγκεκριμένης βιομηχανίας και συναντούν την ίδια
οσμή. Άρα είναι μια ρυπογόνα βιομηχανία που τους προκαλεί τόσα προβλήματα και δεν
ξέρουμε τι επιπτώσεις μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα θα υπάρχουν. Απαιτούν την
άμεση μετεγκατάσταση των καζανιών της OilOne, αναδεικνύοντας βεβαίως και τις ευθύνες
των κυβερνήσεων, γιατί από το 2013 και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ
και του

ΣΥΡΙΖΑ ήταν απλόχερες σε χρηματοδοτήσεις, αλλά και της Νέας Δημοκρατίας σήμερα.
Όλες στήριξαν ποικιλοτρόπως τη συγκεκριμένη εταιρεία με αδειοδοτήσεις, επεκτάσεις
δραστηριοτήτων, νέες άδειες αποθήκευσης μαζούτ, πακτωλό επιχορηγήσεων,
«φωτογραφικές» διατάξεις να περνάνε για την παραμονή των δεξαμενών, με νομοθετικό
πλαίσιο κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της.
Επίσης, η συγκεκριμένη εταιρεία αξιοποίησε πρόσφατο νόμο της σημερινής Κυβέρνησης
για να ζητήσει τροποποίηση και επέκταση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
βεβαίως προς το χειρότερο. Γιατί αυτό κάνατε με εκείνο το νομοσχέδιο. Επιβεβαιώνεται,
δηλαδή, ακόμα μια φορά ότι η ποιότητα ζωής στις λαϊκές γειτονιές αλλά και συνολικά οι
λαϊκές ανάγκες των κατοίκων παντού και στον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας και των
γύρω δήμων στραγγαλίζονται για την κερδοφορία του συγκεκριμένου μεγαλοεπιχειρηματία.
Τι ζητάμε με την σημερινή επίκαιρη; Να μας πείτε άμεσα τι μέτρα θα πάρετε έχοντας
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υπόψη και τα αποτελέσματα τα πιο συγκεκριμένα του Δημόκριτου, για να σταματήσει
επιτέλους αυτή η δυσοσμία που ταλαιπωρεί τόσο πολύ τους κατοίκους με ουσίες που
μυρίζουν και κάποιες πολύ επικίνδυνες που δεν μυρίζουν και να ανακληθούν οι άδειες των
βιομηχανιών που ρυπαίνουν στην περιοχή, να απομακρυνθούν οι εγκαταστάσεις τους και να
αποδοθεί το σύνολο των εξακοσίων σαράντα στρεμμάτων στον λαό της περιοχής με
απαλλοτρίωση όλης της έκτασης χωρίς αποζημίωση. Ένας ελεύθερος χώρος στην υπηρεσία
των κατοίκων.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μανωλάκου.
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Δημήτριος Οικονόμου.
Κύριε Οικονόμου, καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή σας.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Να αρχίσω από
την αρχή, από την δυσοσμία. Η δυσοσμία φαίνεται ότι υπάρχει σε κάποιο βαθμό, εννοώ
μεγαλύτερο ή μικρότερο ανάλογα με την πληροφόρηση και προφανώς είναι ένα πρόβλημα
το οποίο χρήζει αντιμετώπισης στον βαθμό που υπάρχει. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση περί
αυτού.
Όμως, πρέπει να δούμε τι δεδομένα έχουμε. Και επίσης πρέπει να μην κάνουμε λογικά
άλματα. Θα το αποσαφηνίσω αυτό στη συνέχεια. Οι σχετικές καταγγελίες υπάρχουν εδώ
και πέντε χρόνια περίπου. Υπήρχε έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Από την προηγούμενη
κυβέρνηση το 2018 δόθηκε παράταση.
Είπατε τώρα ότι μια συγκεκριμένη επιχείρηση -αυτήν την οποία υπαινίσσεστε εν πάση
περιπτώσει- εκμεταλλεύτηκε τις νέες διαδικασίες του περιβαλλοντικού νόμου. Αυτές οι
διαδικασίες δεν αφορούν τη συγκεκριμένη επένδυση, αφορούν όλη τη βιομηχανία και όχι
μόνο, αλλά όλες τις δραστηριότητες στην Ελλάδα, οι οποίες υπόκεινται σε περιβαλλοντική
αδειοδότηση. Δεν κάνει τίποτα άλλο από το να μεταφέρει και στην Ελλάδα τις πρακτικές
που υπάρχουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες ευρωπαϊκές χώρες και στην
Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες το επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος παραμένει
πολύ υψηλότερο. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι τέλειο. Πάντα υπάρχουν περιθώρια
βελτίωσης, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε συγκριτικά πού είμαστε και πού βρίσκονται οι
άλλοι.
Τι έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση; Το 2018 οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος έκαναν
αυτοψία μετά από καταγγελίες και στο πόρισμά τους δεν βρήκαν να υπάρχει πρόβλημα
οσμών ή κάτι άλλο. Φέτος, στις 19 Μαΐου, έγινε νέα αυτοψία από τους Επιθεωρητές
Περιβάλλοντος με εντολή του Υπουργού Περιβάλλοντος. Η αυτοψία αυτή έγινε ενώ οι
εγκαταστάσεις ήταν σε λειτουργία. Και σύμφωνα με το πόρισμα, το οποίο θα συνοψίσω,
-νομίζω ότι αυτό λέει- δεν έγιναν αντιληπτές οσμές που να παραπέμπουν στην παραγωγική
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δραστηριότητα της εγκατάστασης σε ένταση και διάρκεια σχετική με τις αναφερόμενες
οχλήσεις στην ευρύτερη περιοχή. Έγιναν αντιληπτές εκπομπές μικρής διάρκειας και
χαμηλής έντασης με ήπια οσμή υδρογονανθράκων. Αυτό λένε οι Επιθεωρητές
Περιβάλλοντος. Παρά πέρα δεν μπορούν να εντοπίσουν τον βαθμό κατά τον οποίον μυρίζει
δυσάρεστα ή όχι, γιατί χρειάζονται ειδικά όργανα τα οποία δεν έχουν οι Επιθεωρητές
Περιβάλλοντος. Θα επανέλθω επ’ αυτού. Αυτό είναι το πόρισμά τους
Επίσης υπάρχουν κι άλλες πηγές. Υπάρχει μια μελέτη την οποία έχει παραγγείλει ο
δήμος, που επίσης λέει ότι υπάρχουν προβλήματα οσμών και τέτοια, αλλά πάλι δεν
εντοπίζει με συγκεκριμένο τρόπο την πηγή. Υπάρχει μια έρευνα και μια μελέτη την οποία
έχει αναθέσει η Περιφέρεια Αττικής -και σήμερα έγινε η παρουσίαση- η οποία επίσης δεν
εντοπίζει με συγκεκριμένο τρόπο την πηγή των οσμών. Έχετε δίκιο ότι αναφέρει ότι το
βενζόλιο ξεπερνάει στην ευρύτερη περιοχή το ελάχιστο όριο, αλλά για τις οσμές δεν
υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος εντοπισμός της πηγής, ούτε για το βενζόλιο υπάρχει
συγκεκριμένος εντοπισμός της πηγής.
Φαίνεται όμως αν κατάλαβα καλά -γιατί εγώ τη διάβασα διαγωνίως πριν έρθω στη Βουλήότι η πηγή όχι γεωγραφικά, αλλά κλαδικά, είναι πετρελαιοειδή. Πετρελαιοειδή υπάρχουν
βέβαια στην περιοχή και άλλα. Γεωγραφικά -αν θυμάμαι καλά- προσδιορίζει μια ζώνη από
την οποία είναι πιθανό να προέρχονται οι εκπομπές αυτές. Αυτά είναι τα δεδομένα που
έχουν μέχρι τώρα.
Τι θα κάνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος; Τι κάνει ήδη; Υπάρχουν πολύ λίγα εργαστήρια
που έχουν τα ειδικά όργανα μέτρησης των οσμών. Δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό πρακτικά.
Είναι το αστεροσκοπείο, είναι ο Δημόκριτος, είναι το ΑΠΘ. Αναθέτουμε, λοιπόν στο ΑΠΘ
να πάρει όλο το υλικό που υπάρχει -δεν θα το ξεκινήσει εξ αρχής- και αφού το αξιολογήσει
θα γίνουν αυτοψίες και εγκατάσταση σταθμών μέτρησης και μέσα στις μονάδες. Ως τώρα οι
μετρήσεις που έχουν γίνει ήταν έξω από τις μονάδες. Ήταν και αυτός ένας λόγος που δεν
είναι εύκολο να εντοπιστούν οι ακριβείς πηγές. Από το ΑΠΘ θα γίνουν μετρήσεις και μέσα
στις μονάδες. Αυτό θα γίνει μέσα στο προσεχές διάστημα. Να μην δεσμευτώ, αλλά μέσα
στους επόμενους δύο μήνες θα έχει γίνει. Με βάση το τι θα προκύψει, θα προβούμε στις
επόμενες κινήσεις που θα περιλαμβάνουν, ανάλογα με το τι θα εντοπιστεί, κατασταλτικά
μέτρα, κυρώσεις και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.
Αυτό είναι η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Για το άλλο θέμα που θέσατε θα μιλήσω
στη δευτερολογία μου.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τον λόγο έχει η κ. Μανωλάκου για τρία λεπτά.

ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κύριε Υπουργέ, όπως είπατε κι εσείς, δεν είναι καινούργιο
θέμα, είναι μιας πενταετίας. Και βεβαίως δεν είναι η πρώτη φορά που το Κομμουνιστικό
Κόμμα Ελλάδας το φέρνει μέσα στη Βουλή.
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Θα σας πω ότι η προηγούμενη κυβέρνηση το 2018 μας έδωσε μία απάντηση, που εντόπιζε
μεν το πρόβλημα, αλλά έπρεπε να εντοπιστεί ποια είναι η πηγή και πρότεινε στρατηγικό
σχέδιο με κατάλληλη περιοδικότητα και χωρική κατανομή όπου θα έκανε ελέγχους εκεί που
υπήρχε δυσοσμία και προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού για τη δειγματοληψία και την
επεξεργασία των δειγμάτων και θα προωθούσε μία προγραμματική σύμβαση που θα υπήρχε
συγχρηματοδότηση από την Περιφέρεια και το Πράσινο Ταμείο.
Η προγραμματική σύμβαση υπάρχει, είναι του Δημόκριτου. Βεβαίως δεν υπάρχει
χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. Κι εμείς θα λέγαμε ότι επειδή έχει αρκετούς
πόρους το Πράσινο Ταμείο να το κάνετε και να το βοηθήσετε να πάει ακόμα πιο γρήγορα,
πολύ πιο γρήγορα.
Αυτή ήταν η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Όμως εμείς θεωρούμε ότι σε
τέτοια ζητήματα πρέπει να υπάρχει συνέχεια, γιατί είναι λαϊκά προβλήματα που πνίγουν
τον κόσμο.
Τι μας απαντήσατε εσείς τον 8ο μήνα του 2019; Ότι -αυτό που είπατε- οι ελεγκτές
περιβάλλοντος διενέργησαν έκτακτο μερικό έλεγχο στις εγκαταστάσεις της συγκεκριμένης
εταιρείας OILONE. Κατά τον έλεγχο δεν εντοπίστηκε σημειακή πηγή εκπομπής των
διάχυτων οσμών από τις εν λειτουργία παραγωγικές αποθηκευτικές εγκαταστάσεις.
Τι μας λέτε σήμερα; Ότι η χρήση του πρόσφατου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος
δεν ήταν φωτογραφική για τη συγκεκριμένη εταιρεία. Βεβαίως, δεν ήταν, αλλά ήταν για
όλες τις επιχειρήσεις, γιατί δώσατε εκπτώσεις στους περιβαλλοντικούς όρους που πρέπει
να τηρούν. Και οι πρώτοι και καλύτεροι ήταν ακριβώς αυτοί που διαχειρίζονται απόβλητα
πετρελαιοειδών και που η σημερινή παρουσίαση της έρευνας του Δημόκριτου ενοχοποιεί
κυρίως από πετρελαιοειδή.
Μας λέτε, λοιπόν, ότι θα το αναθέσετε σε μια ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.
Εμείς τι ξέρουμε; Ότι το ζήτημα έχει πάρει πάρα πολύ μεγάλη έκταση αυτή την περίοδο
λόγω επιχειρηματικών ανταγωνισμών στην περιοχή και γι’ αυτό έχει δημοσιοποιηθεί
εκτενέστατα ένα λαϊκό πρόβλημα, που, αν θέλετε, δεν συνηθίζεται.

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας από θέση αρχής στηρίζει τα συμφέροντα των λαϊκών
στρωμάτων και την προστασία της δημόσιας υγείας. Επειδή έχω ζήσει αυτές τις οσμές και
στη συναυλία που γινόταν για τον Παύλο Φύσσα και σε συναυλία στον Πολυχώρο της
Δραπετσώνας για τον Πάνο Τζαβέλλα, θα πω ότι βγαίνουν στιγμιαία, δεν κρατούν πολύ, με
εξαιρέσεις. Είναι σαν μια στρόφιγγα που λες και την ανοίγεις και εκτονώνονται αέρια και
στη συνέχεια, επανέρχεται στο κανονικό.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Βουλευτού)
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Όμως, αυτή η συσσώρευση δεν ξέρουμε τι επιπτώσεις έχει στη δημόσια υγεία
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Αν θέλετε, ως προς την ποιότητα ζωής αυτών των
κατοίκων, στην κυριολεξία τούς κάνει τον βίο αβίωτο και γι’ αυτό έχουν συχνές
κινητοποιήσεις και εμείς θα τους στηρίζουμε.
Τι ζητάμε από εσάς; Ζητάμε άμεσα και γρήγορα να γίνουν οι έλεγχοι και συνδυαστικά με
όλα τα ερευνητικά ιδρύματα, όχι μόνο τον Δημόκριτο. Υπάρχει και το Αστεροσκοπείο…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και με αυτό κλείστε, σας παρακαλώ.

ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ζητάμε να γίνουν οι έλεγχοι, ούτως ώστε να δοθεί ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, να μη
βασανίζονται οι κάτοικοι αυτών των περιοχών και αν χρειαστούν μέτρα που να πρέπει να
γίνει μετεγκατάσταση και αυτή να προγραμματιστεί με άμεσο και γρήγορο τρόπο και
βεβαίως, η περιοχή εκεί να δοθεί στους κατοίκους για να αξιοποιηθεί.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούμε πολύ.
Κύριε Οικονόμου, έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή σας για τη δευτερολογία σας.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ πολύ.
Αφού το επαναφέρατε, θα το επαναφέρω και εγώ. Δεν κάναμε καμιά έκπτωση στους
περιβαλλοντικούς όρους. Αυτό που κάναμε ήταν ότι προβλέψαμε προθεσμίες οι οποίες είναι
αντίστοιχες με αυτές που προβλέπονται στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και εν πάση
περιπτώσει, είναι απολύτως συμβατές με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις Οδηγίες. Δεν
κάναμε τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο.
Από εκεί και πέρα, νομίμως κάθε εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί αυτούς τους
κανονισμούς, οι οποίοι δεν κάνουν καμιά έκπτωση. Το αν μια συγκεκριμένη εταιρεία, από
εκεί και πέρα, κάνει παραβάσεις ή όχι είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο πρέπει να δούμε.
Προφανώς, όμως, δεν φταίει η γενική νομοθεσία.
Είπα αναλυτικά την εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή από μετρήσεις. Συνοψίζω στο ότι
υπάρχει μια αίσθηση και υπάρχουν και εκτιμήσεις από έρευνες ότι έχουμε πρόβλημα οσμών
λιγότερο βενζολίου σίγουρα, γιατί είναι και αυτό που μπορεί να μετρηθεί πιο εύκολα. Δεν
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ξέρουμε ακριβώς την πηγή. Αφού δεν ξέρουμε την πηγή ακριβώς, δεν τίθεται θέμα να
κλείσουμε μια επιχείρηση ή δύο επιχειρήσεις ή τρεις επιχειρήσεις. Για να κλείσει μια
επιχείρηση ή για να βάλεις συγκεκριμένα πρόστιμα, πρέπει να έχεις διαπιστωτικές πράξεις
οι οποίες καταλογίζουν στη συγκεκριμένη επιχείρηση την ευθύνη.
Καταλαβαίνω αυτά που λέτε, καταλαβαίνω τη σημασία για τους κατοίκους, το
συμμερίζομαι. Δεν αμφιβάλλω καθόλου γι’ αυτά που μου λέτε, αφού λέτε ότι είστε
προσωπικός μάρτυς της δυσοσμίας. Εντάξει. Παρόλα αυτά, το κράτος για να κινηθεί πρέπει
να έχει κάποια στοιχεία, που δεν είναι απλώς οι εκτιμήσεις κάποιων ανθρώπων. Θα το
κάνουμε όμως.
Επειδή άκουσα από κάπου, από κάποιον Βουλευτή του ΚΚΕ πάλι νομίζω, δεν βλέπω
καλά…

ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Άλλο κόμμα είναι, αλλά είπαμε πότε θα γίνει.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ο κ. Αλεξιάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Από τον ΣΥΡΙΖΑ;
Α, γιατί εμείς θα το κάνουμε σε δύο μήνες. Εσείς είχατε πέντε χρόνια να το κάνετε και δεν
το κάνατε.

ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Όχι μόνο αυτό, αλλά τους επιδότησαν κιόλας!

ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Παλιό ανέκδοτο αυτό!

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Σας απαντάω,
λοιπόν, ότι σε δύο μήνες…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ, όχι διάλογο!
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ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Η αλλαγή αυτή έπρεπε να είχε γίνει.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ!

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ως προς το άλλο
θέμα που αναφέρατε, τι θα γίνει με την περιοχή, θυμίζω ότι υπάρχει στις προεκλογικές
δηλώσεις του Πρωθυπουργού αναφορά στην ανάταξη της περιοχής αυτής. Λέει κάτι
συγκεκριμένο ο Πρωθυπουργός, ότι θα γίνει κέντρο καινοτομίας και θα αποδοθεί και ένα
μεγάλο μέρος της περιοχής σε κοινόχρηστες χρήσεις.
Τι θα κάνουμε εμείς; Αυτή τη στιγμή υπάρχει ήδη σχεδιαστικό πλαίσιο το οποίο
προσδιορίζει τι πρέπει να γίνει στην περιοχή. Το ρυθμιστικό σχέδιο της Αθήνας αναφέρει
συγκεκριμένα ότι πρέπει να δημιουργηθεί στην περιοχή, σε εξακόσια σαράντα στρέμματα
περίπου -τόσο δεν είπατε και εσείς, νομίζω;- ένας πόλος με χρήσεις πολιτισμού,
εκπαίδευσης, υγείας, αθλητισμού, πρασίνου και αναψυχής, επίσης με χρήσεις άμεσα
συνδεόμενες με τις λιμενικές δραστηριότητες και με μέγιστο συντελεστή 0,15. Το ίδιο λέει
και το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο.
Υπάρχει, λοιπόν, ένα σχεδιαστικό πλαίσιο το οποίο θα ακολουθήσουμε. Δεν αναφέρει το
σχεδιαστικό πλαίσιο ότι πρέπει όλη η περιοχή να γίνει ελεύθερος χώρος κ.λπ., αλλά δίνει
συγκεκριμένες κατευθύνσεις, προφανώς σε μια κατεύθυνση πολύ θετική. Σε αυτή την
κατεύθυνση θα κινηθούμε. Μπορεί να τροποποιήσουμε και λίγο αυτή την κατεύθυνση, αλλά
πρέπει να είμαστε μέσα στο πλαίσιο των κατευθύνσεων που υπάρχουν στον σχεδιασμό.
Δεν θα κάνουμε κάτι διαφορετικό.
Όσο για την απαλλοτρίωση χωρίς αποζημίωση, αυτά γίνονται σε ολοκληρωτικά κράτη.
Εμείς δεν είμαστε ολοκληρωτικό κράτος.

ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Διότι είναι υπέρ των λαών.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Δεν μπορείς να
αποζημιώσεις την ιδιοκτησία κάποιου που δεν σου αρέσει, επειδή δεν σου αρέσει. Ο
απέναντι από το σπίτι μου με ενοχλεί κάθε μέρα, αλλά δεν διανοούμαι να απαιτήσω να
απαλλοτριώσει το κράτος την ιδιοκτησία του απέναντι, επειδή δεν αρέσει σε μένα.
Άρα, λοιπόν, θα ακολουθήσουμε τις συγκεκριμένες διαδικασίες. Θυμίζω ότι στις
διαδικασίες πολεοδόμησης προβλέπονται εισφορές, άρα ένα σημαντικό μέρος της έκτασης,
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δεδομένου ότι πρόκειται και για μεγάλες ιδιοκτησίες, θα περάσει στο Δημόσιο δωρεάν για
αξιοποίηση, αλλά προφανώς δεν τίθεται θέμα να προχωρήσουμε σε κάτι το οποίο θα είναι
παράνομο. Θα μας διώξουν και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσάς μπορεί να μη σας πειράζει,
εμάς μας πειράζει όμως.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όντως, θα έχουμε συνέχεια συντόμως.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Υφυπουργέ.

ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Μέτρα για να έχουμε και στη Δραπετσώνα ζωή, κύριε Υπουργέ!

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Εντάξει!

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο.
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