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Ερώτηση κατέθεσε ο Βουλευτής Β’ Πειραιά Γιάννης Ραγκούσης προς τους υπουργούς
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Υποδομών και
Μεταφορών, για τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις που καταγράφονται στην αντιμετώπιση
των σοβαρών ζημιών που προκλήθηκαν από το σεισμό της 19ης Ιουλίου και με τις οποίες
είναι αντιμέτωπες πολλές οικογένειες, ο σύλλογος αλιέων Άγιος Νικόλαος, αλλά και
αφορούν το σύνολο των πολιτών του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας. Η ερώτηση
απευθύνεται προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών.
Η Ερώτηση του Γ.
Ραγκούση έχει ως εξής:
«Ο σεισμός των 5,1 ρίχτερ της 19ης Ιουλίου που έπληξε την Αττική είχε ως αποτέλεσμα
να προκληθούν σοβαρές ζημιές σε ιδιωτικά και δημόσια κτήρια και στην περιοχή του Αγίου
Γεωργίου του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, καθώς επίσης και να τραυματιστούν
–ευτυχώς- ελαφρά δεκάδες πολίτες.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότερα από 30 κτήρια στο Δήμο
Κερατσινίου – Δραπετσώνας έχουν χαρακτηριστεί ως ακατάλληλα για χρήση, λόγω των
ζημιών που υπέστησαν, ενώ σε πολλά ακόμη κτήρια διαπιστώθηκαν βλάβες σε μετώπες
εξωστών, στηθαία και σοβάδες που καθιστούν τη διέλευση των πεζών επικίνδυνη.
Παράλληλα, λόγω κατολίσθησης του τοίχου της ΔΕΗ που χωρίζει την ιδιοκτησία της από το
λιμανάκι του Αγίου Νικολάου στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, έχει δημιουργηθεί μία
ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση για την πληθώρα των ανθρώπων που είτε χρησιμοποιούν
είτε επισκέπτονται το συγκεκριμένο λιμανάκι.
Ακόμη, όπως σας είναι ήδη γνωστό, κατέρρευσε τμήμα του ιστορικού ταινιόδρομου στο
μόλο Κράκαρη στα Λιπάσματα Δραπετσώνας, ιδιοκτησίας της COSCO.
Μέχρι και σήμερα περισσότεροι από χιλιάδες πολίτες έχουν υποβάλει αιτήσεις για
ελέγχους κτηρίων, ενώ έχουν ελεγχθεί μόλις 2.000 κτήρια.

Το κυριότερο και σοβαρότερο, όμως, θέμα, είναι ότι δεν έχει εξασφαλιστεί από τους
αρμόδιους φορείς η προσωρινή εγκατάσταση των ενοίκων, των οποίων τα κτήρια
χαρακτηρίστηκαν «κίτρινα» από τους μηχανικούς που τα έλεγξαν.

Επίσης, σύμφωνα με δημοσιεύματα, δεν έχουν ελεγχθεί ακόμη οι αθλητικοί χώροι και τα
σχολεία της περιοχής, με αποτέλεσμα να έχει ενταθεί ακόμη περισσότερο η ανησυχία των
γονέων και των ενδιαφερόμενων φορέων.
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Χαρακτηριστική είναι η ανακοίνωση που εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της
Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, με την οποία ζητά
από τα αρμόδια Υπουργεία να προχωρήσουν άμεσα σε μετασεισμικό έλεγχο όλων των
σχολικών κτηρίων της Αττικής και να πραγματοποιηθούν το συντομότερο όλες οι
απαραίτητες παρεμβάσεις και επισκευές σε όσα κτήρια αντιμετωπίζουν προβλήματα,
προκειμένου να είναι απόλυτα ασφαλή πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1. Ποια είναι τα πραγματικά, πλήρη και αναλυτικά δεδομένα σχετικά με τις ζημιές που
προκλήθηκαν από το σεισμό της 19ης Ιουλίου στο Δήμο Δραπετσώνας – Κερατσινίου;

2. Τι μέτρα σκοπεύετε να λάβετε για την προσωρινή εγκατάσταση των πολιτών, των
οποίων τα σπίτια τους κρίθηκαν ακατάλληλα για κατοίκηση;

3. Τι θα πράξετε, ώστε η ΔΕΗ να προχωρήσει άμεσα στην επισκευή του τοίχου του
περιβάλλοντος χώρου στο λιμανάκι του Αγίου Νικολάου;

4. Τι θα πράξετε, ώστε η COSCO να προβεί άμεσα στην αναστήλωση και πλήρη
αποκατάσταση του ιστορικού ταινιόδρομου, που συνιστά διατηρητέο κτήριο;

5. Πότε θα προχωρήσετε στην έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας, όπως προβλέπεται απ’ την κείμενη νομοθεσία και παγίως συμβαίνει σε
αντίστοιχες περιπτώσεις;

6. Τι μέτρα σκοπεύετε να λάβετε για την ταχεία ολοκλήρωση των ελέγχων των κτηρίων,
για τα οποία έχουν υποβληθεί αιτήσεις ελέγχου;
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7. Τι μέτρα θα πάρετε για την αποζημίωση των πολιτών, προκειμένου να επισκευάσουν
τις ιδιοκτησίες τους, είτε πρόκειται για κατοικίες είτε για επαγγελματικούς χώρους, και
πότε;

8. Θα έχουν ολοκληρωθεί οι μετασεισμικοί έλεγχοι των σχολικών μονάδων μέχρι την
έναρξη του νέου σχολικού έτους»;

3/3

