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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Γραφείο Προέδρου 

 

Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 3η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 33/2020 

Σήμερα 05/02/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, που 
πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός), τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου 
της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 83458/30-01-2020 πρόσκλησης του 
Προέδρου κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 30-01-2020, στον 
Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από 
τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 8ο Η.Δ. 

Ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις στο χώρο των «Λιπασμάτων» και την Oil One.  
 
Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο ενενήντα έξι (96) 
παρόντων επί συνόλου εκατό (100) Περιφερειακών Συμβούλων (παρ. 7 άρθρο 157 Ν. 
3852/2010), λόγω παραίτησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Αθανασόπουλου Ιωάννη.  
 
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος, στην 
έναρξη της συνεδρίασης, ενημερώνει το Σώμα ότι προτείνεται από τον επικεφαλής της 
παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής», με αφορμή τη συζήτηση του 8ου θέματος 
ημερήσιας διάταξης και σύμφωνα και με το άρθρο 13 παρ. 9 του Κανονισμού Λειτουργίας 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 1497/τ. Β’/17-06-2011), η έκδοση ενός 
ψηφίσματος σχετικά με τις εξελίξεις στο χώρο των «Λιπασμάτων» και την Oil One και ενός 
δεύτερου ψηφίσματος αναφορικά με τη δίωξη του Δημάρχου Κερατσινίου – Δραπετσώνας 
κ. Χρήστου Βρεττάκου, λόγω αγωγής που κατέθεσε εναντίον του η εταιρεία Oil One. Στη 
συνέχεια ο Πρόεδρος αναγιγνώσκει τα προτεινόμενα ψηφίσματα και το Περιφερειακό 
Συμβούλιο συμφωνεί ομόφωνα για τη συζήτηση των ψηφισμάτων κατά την ενημέρωση-
συζήτηση του 8ου θέματος ημερήσιας διάταξης. 
  
Οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
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Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης Γεώργιος 
 
Ο Πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος 
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος 
Ο Γραμματέας κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων 
 
Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Δημόπουλος Γεώργιος, Νάνου Δήμητρα, 
Κεφαλογιάννη Λουκία, Λεωτσάκος Ανδρέας, Αντωνάκου Σταυρούλα, Θεοδωρακοπούλου-
Μπόγρη Βασιλική (Βάσω), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Αυγερινός Αθανάσιος. 
 
Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Βαθιώτης Αθανάσιος, Δουνδουλάκη Ελένη, 
Κόκκαλης Βασίλειος, Κουρή Μαρία, Πέππας Νικόλαος. 
 
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: 
Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, 
Αγγέλης Σπυρίδων, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αδαμοπούλου 
Γεωργία (Τζίνα), Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασίου Μάριος, 
Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεβίζος Παναγιώτης, Αλεξανδράτος Χαράλαμπος, Αλιμπέρτη 
Βασιλική (Βίκυ), Αλμπάνης Ευάγγελος, Αλυμάρα Σοφία, Αναστασοπούλου Στυλιανή, 
Ανδρεάκος Δημήτριος, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Ασημακόπουλος Παναγιώτης, 
Αυγερινού Αφροδίτη, Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαλαβάνη Στυλιανή, Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή, 
Βάρσου Μαργαρίτα, Βασιλοπούλου Ελένη, Βενιεράτος Διονύσιος, Βερελή Βασιλική 
(Βάσω), Βιδάλη Μαρία (Μαίρη), Βίτσας Κωνσταντίνος, Βλάχος Γεώργιος, Βλάχου Γεωργία, 
Βοϊδονικόλας Σταύρος, Γεωργόπουλος Γεώργιος, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος (Μάκης), 
Γρηγορίου Ηλίας, Δαλιάνη Φωτεινή, Δασκαλοπούλου Σπυριδούλα, Δημητρίου Γεώργιος, 
Δούρου Ειρήνη (Ρένα), Ζέρβα (Διαμάντη) Μαρία, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογήρου 
Φανή (Φαίη) – Χριστίνα, Καραμάνος Χρήστος, Κατρανίδου Αναστασία (Νατάσα), 
Κατριβάνος Γεώργιος, Κατσιγιάννης Αθανάσιος, Κατσικάρης Δημήτριος, Κεχρής Ιωάννης, 
Κοροβέσης Στυλιανός, Κοσμίδη Ευρώπη, Κούρτης Ανδρέας, Κουτσογιαννόπουλος 
Θεόδωρος (Θοδωρής), Λάσκαρη-Κρασοπούλου Βασιλική, Λεονάρδου Πολυτίμη, 
Λογοθέτη Αικατερίνη (Κατερίνα), Λυμπέρη Ελένη - Κωνσταντίνα ('Ελενα), Μεθενίτης 
Σωτήριος, Μεθυμάκη Άννα, Μελάς Σταύρος, Μίχας Λεωνίδας, Μπαλάφας Γεώργιος, 
Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μπενετάτος Στυλιανός, Παναγιώταρος Ηλίας, 
Παναγιώτου Κωνσταντίνος, Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπαδάκης Νικόλαος, Παππά 
Παναγιώτα, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράσσιας (Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης), Σγουρός 
Ιωάννης, Σιώρας Ηλίας, Σμέρος Ιωάννης, Τζήμερος Γλαύκος-Αθανάσιος, Τουλγαρίδης 
Κωνσταντίνος, Τσίχλη Μαριάνα, Χατζηπέρος Παναγιώτης, Χρονοπούλου Νίκη. 
 
Απόντες: 
Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αττικής κ. Γιαννακόπουλος Βασίλειος. 
 
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: 
Αλεξίου Ελισσάβετ, Αναγνωστόπουλος Μάρκος, Αποστολόπουλος Εμμανουήλ, 
Γιαννακουλοπούλου Γρηγορία, Τημπλαλέξης Γρηγόριος. 
 
   

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ.  
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία. 
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Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος δίνει το 
λόγο στην Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πειραιά, κ. Στ. Αντωνάκου, η οποία ενημερώνει το Σώμα 
για το ιστορικό και τις εξελίξεις στο χώρο των «Λιπασμάτων» στη Δραπετσώνα. 
 
Κατόπιν, ο Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Στ. Μπενετάτο, ο 
οποίος εκπροσωπώντας την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής» εισηγείται στο Σώμα 
την ψήφιση: 
α) του πρώτου προτεινόμενου ψηφίσματος από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση 
Αττικής, όπως εστάλη με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 12/04-02-2020 έγγραφό της και έχει ως εξής:  

«Την αγανάκτηση των κατοίκων προκαλεί η έντονη δυσοσμία στις ήδη επιβαρυμένες 
περιβαλλοντικά περιοχές Κερατσινίου, Δραπετσώνας και του ευρύτερου Πειραιά, που όπως 
καταγγέλλουν, οφείλεται στις δεξαμενές πετρελαιοειδών και χημικών αποβλήτων της 
εταιρίας "Oil-One". 

Αναδεικνύεται για πολλοστή φορά ότι μπροστά στα  κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, 
δεν λογαριάζεται η προστασία της δημόσιας υγείας από τα διάφορα πτητικά αέρια που 
εκλύονται από τις δεξαμενές πετρελαιοειδών. 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής κατά τη συνεδρίαση της 5ης Φεβρουαρίου 2020 
αποφάσισε να απαιτήσει από την κυβέρνηση και κάθε εμπλεκόμενο: 

1) την άμεση μετεγκατάσταση των δεξαμενών πετρελαιοειδών, των «καζανιών 
θανάτου» όπως τα αποκαλεί ο λαός, εκτός οικιστικού ιστού, με όλα τα απαραίτητα μέτρα 
για το περιβάλλον, 

2) την αξιοποίηση των συγκεκριμένων χώρων για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών 
με απαλλοτρίωση της έκτασης και δημιουργία υποδομών για υγεία, αναψυχή, πράσινο, 
πολιτισμό, άθληση, 

3) την κατάργηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την αποκλειστική 
χρηματοδότηση και συντήρηση των εκτάσεων και των υποδομών από τον κρατικό 
προϋπολογισμό, φορολογώντας το κεφάλαιο.» 
 
β) του δεύτερου προτεινόμενου ψηφίσματος από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση 
Αττικής», όπως εστάλη με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 13/04-02-2020 έγγραφό της και έχει ως 
εξής:  

«Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής καταδικάζει την απαράδεκτη ενέργεια της  Oil One, 
να καταθέσει αγωγή κατά του δημάρχου Κερατσινίου - Δραπετσώνας, Χρήστου Βρεττάκου, 
για συκοφαντική δυσφήμιση, φτάνοντας στο σημείο να διεκδικεί το ποσό των 500.000 € και 
την προσωποκράτηση του δημάρχου για ένα χρόνο. 

Είναι ενέργεια προκλητική, που στόχο έχει να εκφοβίσει εκείνους που αγωνίζονται για το 
διώξιμο των καζανιών του θανάτου, για την απαλλοτρίωση του χώρου του πρώην 
εργοστασίου Λιπασμάτων Δραπετσώνας για την κάλυψη των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. 
Αυτή η αγωγή πρέπει άμεσα να αποσυρθεί. 

Δηλώνουμε ότι οι εκβιασμοί και οι απειλές δεν περνούν. Η δίκαιη πάλη των εργαζομένων 
και του λαού της περιοχής θα συνεχιστεί με μεγαλύτερη ένταση». 
 
Τοποθετούνται επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Δήμαρχος Κερατσινίου-
Δραπετσώνας κ. Χρήστος Βρεττάκος, επικεφαλής παρατάξεων, μέλη του Περιφερειακού 
Συμβουλίου καθώς και εκπρόσωποι φορέων και συλλογικοτήτων. 
 
Πριν τη διενέργεια της ψηφοφορίας επί των δύο προτεινόμενων ψηφισμάτων, ο επικεφαλής 
της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής» κ. Ι. Πρωτούλης αποσύρει την πρότασή του  
αναφορικά με το πρώτο ως άνω ψήφισμα, σχετικά με τις εξελίξεις στο χώρο των 
«Λιπασμάτων» και την Oil One και προτείνει την έκδοση ψηφίσματος ως εξής : 
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«Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ζητά : 
α) Την άμεση μετεγκατάσταση όλων των ρυπογόνων βιομηχανικών δραστηριοτήτων από  
τις επιβαρυμένες περιβαλλοντικά περιοχές Κερατσινίου, Δραπετσώνας ως και του 
ευρύτερου Πειραιά εκτός οικιστικού ιστού . 
β) Την ανάπλαση  της συνολικής έκτασης των 640 στρεμμάτων, στην οποία εδράζονται 
σήμερα οι εν λόγω βιομηχανίες, με σκοπό την απόδοση αυτής στους κατοίκους της 
περιοχής.» 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου δίνει το λόγο στην 
Αντιπεριφερειάρχη κ. Στ. Αντωνάκου, η οποία ενημερώνει το Σώμα για την ακόλουθη 
πρόταση της διοικούσας παράταξης : 
Tη διαβίβαση του  συνολικού φακέλου της υπόθεσης στον Υπουργό Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας, την προσωπική παρέμβαση του Περιφερειάρχη Αττικής για το θέμα και την 
επαναφορά του στο Περιφερειακό Συμβούλιο, μετά την ολοκλήρωση της έρευνας του 
Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», στο πλαίσιο της 
προγραμματικής σύμβασης με τίτλο: «Παρακολούθηση ποιότητας ατμόσφαιρας με 
εκπόνηση εξειδικευμένων χημικών αναλύσεων και χρήση υπολογιστικών εργαλείων 
προσομοίωσης διασποράς ρύπων και συνεισφοράς πηγών ρύπανσης στην ευρύτερη 
περιοχή των Δήμων Δραπετσώνας-Κερατσινίου και Ελευσίνας», όταν και θα είναι διαθέσιμα 
όλα τα σχετικά πορίσματα. 
 
Κατά την ψηφοφορία που διενεργήθηκε επί του προταθέντος το πρώτον ως άνω 
ψηφίσματος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής», το Περιφερειακό Συμβούλιο 
κατά πλειοψηφία καταψήφισε την εν λόγω πρόταση σχετικά με τις εξελίξεις στο χώρο των 
«Λιπασμάτων» στην περιοχή της Δραπετσώνας.  
 
Κατά την ψηφοφορία που διενεργήθηκε επί του προταθέντος, δια του υπ’ αριθμ. πρωτ. 
13/04-02-2020 εγγράφου, ως άνω ψηφίσματος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 
Αττικής», το Περιφερειακό Συμβούλιο υπερψήφισε κατά πλειοψηφία την έκδοσή του περί 
παροχής στήριξης στο Δήμάρχο Κερατσινίου -Δραπετσώνας. 
 
Κατά την ψηφοφορία που διενεργήθηκε επί της πρότασης της διοικούσας παράταξης, 
όπως εισήχθη κατά τα ανωτέρω από την Αντιπεριφερειάρχη κ. Στ. Αντωνάκου, το 
Περιφερειακό Συμβούλιο υπερψήφισε κατά πλειοψηφία την εν λόγω πρόταση. 
 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 

 
α) αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
 

Την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος : 
«Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής καταδικάζει την απαράδεκτη ενέργεια της  Oil One, 

να καταθέσει αγωγή κατά του δημάρχου Κερατσινίου - Δραπετσώνας, Χρήστου Βρεττάκου, 
για συκοφαντική δυσφήμιση, φτάνοντας στο σημείο να διεκδικεί το ποσό των 500.000 € 
και την προσωποκράτηση του δημάρχου για ένα χρόνο. 

Είναι ενέργεια προκλητική, που στόχο έχει να εκφοβίσει εκείνους που αγωνίζονται για 
το διώξιμο των καζανιών του θανάτου, για την απαλλοτρίωση του χώρου του πρώην 
εργοστασίου Λιπασμάτων Δραπετσώνας για την κάλυψη των σύγχρονων λαϊκών 
αναγκών. Αυτή η αγωγή πρέπει άμεσα να αποσυρθεί. 
Δηλώνουμε ότι οι εκβιασμοί και οι απειλές δεν περνούν. Η δίκαιη πάλη των εργαζομένων 
και του λαού της περιοχής θα συνεχιστεί με μεγαλύτερη ένταση.» 
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Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης 
«Δημιουργία-Θάνος Τζήμερος» κ.κ. Γλ. Τζήμερος, Δ. Βενιεράτος, Σ. Δασκαλοπούλου. 
 
β) αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
 

Εγκρίνει την πρόταση για τη διαβίβαση του συνολικού φακέλου της υπόθεσης στον 
Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, την προσωπική παρέμβαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής για το θέμα και την επαναφορά του στο Περιφερειακό Συμβούλιο, μετά την 
ολοκλήρωση της έρευνας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών 
«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο: «Παρακολούθηση 
ποιότητας ατμόσφαιρας με εκπόνηση εξειδικευμένων χημικών αναλύσεων και χρήση 
υπολογιστικών εργαλείων προσομοίωσης διασποράς ρύπων και συνεισφοράς πηγών 
ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Δραπετσώνας-Κερατσινίου και Ελευσίνας», 
όταν και θα είναι διαθέσιμα όλα τα σχετικά πορίσματα. 

 
 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν : 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής» κ.κ. Ι. 
Σγουρός, Α. Αβραμίδου-Λαμπροπούλου, Σ. Αδαμόπουλος, Ε. Αλμπάνης, Ν. 
Ανδρουλακάκης, Γ. Γιομπαζολιάς, Γ. Κατριβάνος, Δ. Κατσικάρης, Ε. Λυμπέρη, Σ. 
Μεθενίτης, Α. Μεθυμάκη, Λ. Μίχας,  
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής» κ.κ. Ι. 
Πρωτούλης, Α. Αυγερινού, Σ. Βαλαβάνη, Σ. Μπενετάτος, Κ. Παναγιώτου, Η. Σιώρας, Ν. 
Χρονοπούλου,  
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Ελληνική Αυγή για την Αττική» κ.κ. Η. 
Παναγιώταρος, Δ. Ανδρεάκος, Π. Ασημακόπουλος,  
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Οικολογική Συμμαχία για την Περιφέρεια 
Αττικής» κ. Γ. Δημητρίου και κ. Στ. Αναστασοπούλου, 
- ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική 
Ανταρσία σε Κυβέρνηση ΕΕ ΔΝΤ» κ. Κ. Τουλγαρίδης, 
- η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Ανυπότακτη Αττική» κ. Μ. Τσίχλη,  
 
Λευκό δήλωσε η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Αικ. Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη. 
 
Απείχαν της ψηφοφορίας οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Δύναμη Ζωής», 
κ.κ. Ειρ. Δούρου, Σ. Αγγέλης, Μ. Αθανασίου, Γ. Αλεβιζόπουλος, Β. Αλιμπέρτη, Χ. 
Αυλωνίτου, Ζ. Βαρέλη-Στεφανίδη, Ε. Βασιλοπούλου, Β. Βερελή, Κ. Βίτσας, Α. Θεοχάρη, Χ. 
Καραμάνος, Α. Κατρανίδου, Σ. Κοροβέσης, Β. Λάσκαρη-Κρασοπούλου, Α. Λογοθέτη, Γ. 
Μπαλάφας, Π. Παππά, Θ. Σχινάς, Π. Χατζηπέρος. 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 


