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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 
Αγ. Παρασκευή, 2/9/2020 

Α.Π.: Α.γ/414/10727 

 
 
      

Προς: Τμήμα Ελέγχου, Μετρήσεων 
και Υδροοικονομίας 
Περιβάλλοντος 
ΠΕ Πειραιώς και Νήσων 
Αιγάλεω 5 & Καστοριάς 
ΤΚ 18545 
Τηλ.: 2131602121 
Fax: 2131602106 
email: perivpeir@patt.gov.gr  
Υπόψη: κ. Χ. Ζιώγα 

         
 
 
 
Θέμα:  Σχετικά με έργα στον χώρο «Λιπασμάτων» Δήμου Κερατσινίου - 

Δραπετσώνας.  
 
 
Σχετ.: α) Νόμος 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες 

διατάξεις»,  ιδίως τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ (άρθρα 39-46) (Α' 258). 
 β) Απόφαση υπ. αριθμ. 1/232/09.10.15 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και 

δικαιωμάτων  υπογραφής του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής 
Ατομικής Ενέργειας  (ΕΕΑΕ) στον Πρόεδρο, προϊσταμένους οργανικών μονάδων και 
μέλη του προσωπικού  της ΕΕΑΕ (Β' 1074/16)», όπως αυτή ισχύει. 

 γ) Τελική έκθεση του Έργου «Ραδιολογικός Έλεγχος του Χώρου της Ευρύτερης 
Βιομηχανικής Περιοχής του Πρώην Εργοστασίου Λιπασμάτων της Δραπετσώνας» 
του Τμήματος Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Αδειών και 
Ελέγχων της ΕΕΑΕ. 

 δ) Απόφαση της 184ης Συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΕΑΕ, 03.11.2006, σχετικά με την 
«Ολοκλήρωση του έργου της απορρύπανσης της πρώην μονάδας παραγωγής 
φωσφορικού οξέος και της ευρύτερης περιοχής της πρώην βιομηχανίας 
λιπασμάτων της Δραπετσώνας». 

 ε) Έγγραφο με αρ. πρωτ. ΕΕΑΕ Π/414/9198/2019 προς τον Δήμαρχο Κερατσινίου – 
Δραπετσώνας με θέμα «Ραδιολογικός έλεγχος του χώρου της ευρύτερης 
βιομηχανικής περιοχής του πρώην εργοστασίου λιπασμάτων της Δραπετσώνας». 

 στ) Έκθεση επισκόπησης του χώρου «Λιπασμάτων» στην Δραπετσώνα από κλιμάκιο 
της ΕΕΑΕ με αρ. πρωτ. ΕΕΑΕ Α.γ/414/2401/14.02.2020.  

 ζ) Αίτημα του Τμήματος Ελέγχου μετρήσεων και Υδροοικονομίας περιβάλλοντος ΠΕ 
Πειραιώς και Νήσων με αρ. πρωτ. 563721/03.08.2020  

 
 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Επικοινωνία   :   Δρ. Κ. Kαρφόπουλος 
Τηλέφωνο   :   210-650 6770 
Telefax   :   210-650 6748 
Email   :   konstantinos.karfopoulos@eeae.gr  
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Σε απάντηση του από 03.08.2020 εγγράφου σας με αρ. πρωτ. 563724 σας ενημερώνουμε  για 
τα ακόλουθα: 

(α) Η ΕΕΑΕ με το (ε) σχετικό, ενημέρωσε τον Δήμαρχο Κερατσινίου – Δραπετσώνας – κατόπιν 
σχετικού αιτήματός του – ότι από τις εργασίες διαμόρφωσης του χώρου της ευρύτερης 
βιομηχανικής περιοχής του πρώην εργοστασίου λιπασμάτων της Δραπετσώνας καθώς και 
από τη χρήση της περιοχής, όπως αυτά περιγράφονταν στο αίτημα του Δημάρχου,  δεν 
συντρέχει λόγος ανησυχίας από άποψη ακτινοπροστασίας. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση 
μελλοντικής αλλαγής χρήσης, ο ιδιοκτήτης της περιοχής απαιτείται να ενημερώσει την ΕΕΑΕ 
ώστε να πραγματοποιηθούν κατάλληλες υποδείξεις, αν αυτό κριθεί αναγκαίο. 

(β) Τον Φεβρουάριο του 2020 κλιμάκιο της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας μετέβη 
στον πολυχώρο Λιπασμάτων στην Δραπετσώνα για τη διεξαγωγή μετρήσεων στο πλαίσιο του 
προγράμματος επόπτευσης ραδιενέργειας περιβάλλοντος της χώρας, (στ) σχετικό. Κατά τη 
σάρωση του χώρου καταγράφηκαν ρυθμοί ισοδύναμης δόσης στην περιοχή των 5 - 90 nSv/h. 
Οι εν λόγω τιμές συνάδουν με τις τιμές αντίστοιχων μετρήσεων που είχαν πραγματοποιηθεί 
στον ίδιο χώρο από την ΕΕΑΕ κατά το παρελθόν και δεν θεωρούνται σε καμία περίπτωση 
επιβαρυντικές για το κοινό από άποψη ακτινοπροστασίας. Με τον τρόπο αυτό επιβεβαιώθηκε, 
όπως εξάλλου ήταν αναμενόμενο, το γεγονός ότι οι εργασίες διαμόρφωσης του χώρου με 
φερτά χωματουργικά υλικά, δεν έχουν επιφέρει αλλαγές από άποψη ακτινοπροστασίας στην 
περιοχή. 

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση χρειάζεστε. 

 
 
 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος 
Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος 

 
 
 

Δρ.  Κ. Ποτηριάδης 
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