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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με κεντρικό ομιλητή τον Δήμαρχο Περάματος, Γιάννη Λαγουδάκη και με εισηγητές, επιστήμονες, τεχνοκράτες,
βουλευτές, αυτοδιοικητικούς, πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Περάματος την περασμένη Παρασκευή 18 Μαΐου
Ημερίδα με αντικείμενο την λειτουργία Εταιρειών Πετρελαιοειδών με τις δεξαμενές τους εντός του οικιστικού ιστού
του Περάματος.
Ο δήμαρχος Περάματος, τόνισε με ιδιαίτερη έμφαση την αναγκαιότητα άμεσης μετεγκατάστασης των δεξαμενών
πετρελαιοειδών σε περιοχή εκτός Δήμου Περάματος και εκτός αστικών περιοχών, την μη επαναλειτουργία καμίας
ανενεργής εταιρείας Πετρελαιοειδών καθώς και την εντατικοποίηση των ελέγχων με αυστηρές προδιαγραφές της
διεθνούς νομοθεσίας (SATAME –SEVESO), με την συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού.
Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η εμπειρία της Λάρνακας όπως την μετέφερε ο Δήμαρχος της Ανδρέας Βύρας, ο οποίος
προσκλήθηκε από το Δήμαρχο Περάματος προκειμένου να είναι εισηγητής. Ο δήμαρχος Λάρνακας τόνισε μεταξύ
άλλων: “Με κινητοποιήσεις καταφέραμε τη δημοσιότητα. Καθημερινό θέμα σε ειδήσεις και εφημερίδες για να υπάρχει
πίεση. Οδηγηθήκαμε σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μόνο όταν έγινε υπόθεση της κυβέρνησης και του προέδρου
της Δημοκρατίας. Βασικό στοιχείο η εξεύρεση λύσης για το χώρο μετεγκατάστασης δεν είναι μόνο η μετακίνηση αλλά
και η απολύμανση μετά του χώρου η οποία είναι εξίσου μεγάλη δουλειά”.
Ο δήμαρχος Κερατσινίου‐ Δραπετσώνας, τόνισε στην εισήγησή του : “Να απομακρύνουμε ότι δηλητηριάζει τις ζωές
μας. Οι πόλεις βιώνουν τα ίδια. Έχουμε κοινά προβλήματα. Η οδηγία SEVESO III ξεκαθαρίζει τις αποστάσεις για τον
οικιστικό ιστό.”
Σε ανάλογη κατεύθυνση ήταν και η εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά Γιώργου Γαβρίλη λέγοντας στην
εισήγησή του ότι “πρέπει να υπάρχει η τήρηση όλων των κανόνων. Κατοικίες‐ δεξαμενές γειτνίαση. Να υπάρχει
πολεοδομικό σχέδιο, νέα χρήση γης. Νέο χωροταξικό σχεδιασμό. Να γίνει εκπόνηση μελετών και έργων”.
Η βουλευτής Β’ Πειραιά του Σύριζα Εύη Καρακώστα, κατέθεσε στην Ημερίδα τη δική της πρόταση για το θέμα
λέγοντας ότι η Κυβέρνηση έχει το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο θα αλλάξει κατόπιν προτάσεων από τον 1ο βαθμό
αυτοδιοίκησης. Επίσης τόνισε ότι ο δήμος έχει καταθέσει τις προτάσεις του και η κυβέρνηση οφείλει να εκφράσει
την πολιτική βούλησή της επ’ αυτών.
Ο Γιάννης Πλακιωτάκης, τομεάρχης Ναυτιλίας της Νέας Δημοκρατίας τόνισε την ενότητα που πρέπει να δείξουν όλοι
στο θέμα της απομάκρυνσης λέγοντας : Να ολοκληρωθεί ένας χώρος μεταφοράς των εταιρειών, με ολοκληρωμένες
μελέτες και σχέδια. Να υπάρχει συναίνεση και συνεννόηση όλων των κομμάτων. Με ρεαλιστικό, στρατηγικό σχέδιο να
υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Θα είμαι συμπαραστάτης σας.

Η βουλευτής του Σύριζα Β’ Πειραιά κ. Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου εξέφρασε την διαθεσιμότητα να σταθεί δίπλα στο
Δήμο Περάματος στον αγώνα που δίνει.

Ο Ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Δημήτρης Δερματάς υπογράμμισε στην ομιλία του: Μπορούμε
να εκμεταλλευτούμε χρηματοδοτικά εργαλεία‐ Ευρωπαϊκά προγράμματα. Να λύσουμε το θέμα SEVESO. Θέλει
συνεργασία, συνεννόηση, οργάνωση, σοβαρότητα, υπομονή και επιμονή. Να υπάρχει συνεργασία όλων.
Αίσθηση προκάλεσε η ομιλία του Γιώργου Ντουνιά διευθυντή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας όταν είπε ότι: Στα
250 μέτρα οι περίοικοι κάτοικοι διατρέχουν 8πλάσιο κίνδυνο καρκίνου. Να κάνουμε το λάθος μας αρετή. Θέλουμε
βιομηχανία, με κανόνες όμως. Υπάρχει τεράστιο ζήτημα ασφάλειας των εργαζομένων, ενώ σε άλλο σημείο της ομιλίας
του είπε ότι “οι δυσοσμίες και οι οσμές είναι χημικά. Άμεσα η Περιφέρεια να συντονίσει τους Δήμους, να
παρακολουθούν ειδικές επιστημονικές μετρήσεις. Να πάρει δημοσιότητα το θέμα”.
Ανάλογη ήταν και η τοποθέτηση του τ. Διευθυντή Θωρακοχειρουργικής του νοσοκομείου Σωτηρία, Γιώργου Αντύπα,
όταν μετέφερε την εμπειρία λέγοντας ότι: “Το 1983 στο 80% των ασθενών ήταν από τη Περιοχή του Περάματος.
Είχαμε φτιάξει μια κινητή μονάδα μέτρησης ατμοσφαιρικών επιπτώσεων, για 2 χρόνια, σε διάφορες βιομηχανίες της
Περιοχής. Τα αποτελέσματα ήταν 1000 με 1500 πάνω από το φυσιολογικό. Όλες αυτές οι ουσίες στην ατμόσφαιρα
επιβαρύνουν τα γονίδια του καρκίνου.”
Ως εναλλακτική λύση στο πρόβλημα, ο αναπληρωτής καθηγητής του Μετσόβιου Πολυτεχνείου Δημήτρης Δαμίγος
είπε: “Μια εναλλακτική λύση είναι οι υπόγειες εγκαταστάσεις, διότι είναι δύσκολο να βρεθεί κατάλληλος, μεγάλος
χώρος εκτός οικιστικού ιστού και το οικονομικό κόστος κυμαίνεται περίπου στα 50.000.000€ με 60.000.000€.
Κατασκευαστικά δεν παίρνει πάνω από 2‐3 χρόνια”.
Ο καθηγητής Απόστολος Βλυσίδης του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τάχθηκε υπέρ της μετεγκατάστασης τονίζοντας ότι
οι παραγόμενοι ρύποι στην ιδιαίτερα επιβαρυμένη ατμόσφαιρα της περιοχής του Περάματος, με αλυσιδωτές
αντιδράσεις δημιουργούν Όζον το οποίο είναι ιδιαίτερα επιβλαβές σε αυτό το επίπεδο της ατμόσφαιρας.
Ο αναπληρωτής καθηγητής του Μετσόβιου Πολυτεχνείου Νίκος Μπελαβίλας, σε οπτικοποιημένη ομιλία που
απέστειλε, τόνισε ότι η λύση του ζητήματος είναι γνωστή από τη δεκαετία του ’90 και δεν είναι άλλη από τη
μετεγκατάσταση, η οποία όμως απαιτεί πολιτική βούληση.
Τέλος ο πρώην Διευθυντής ανάπτυξης της Περιφερειακής ενότητας Πειραιά Ρουσέτος Λειβαδάρος αποκάλυψε ότι
“Υπάρχει ευθύνη σε προηγούμενες δημοτικές αρχές. SEVESO III, ντόμινο ακόμα και σε δραστηριότητες που είναι κοντά.
Οι σωληνώσεις βρίσκονται στο 3ο προβλήτα. Τα πάρκα είναι θωρακισμένα. Ειδικό πάρκο τύπου Α είναι παγίδα.
Προσέξτε το. Οι επιπτώσεις υποβάθμισης είναι περιβαλλοντικές, χωροταξικές, κυκλοφοριακές, κοινωνικές. SEVESO III
και Πέραμα. Νομικά πρέπει να υπάρχει σχέδιο συγκεκριμένο.”
Η Ημερίδα ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα με την ανακοίνωση των συμπερασμάτων της από τον Δήμαρχο
Περάματος Γιάννη Λαγουδάκη. Τα συμπεράσματα θα μελετηθούν και θα αξιοποιηθούν από το Δήμο για τις ενέργειές
του στον τομέα αυτόν.

