
 

Ακινα, 14 Σεπτεμβρίου 2020 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΣΗΗ 

Προσ: Τπουργό Περιβάλλοντοσ & Ενζργειασ 

Θζμα: Επείγουςα αλλαγή αδειοδοτικήσ διαδικαςίασ για εγκαταςτάςεισ αποθήκευςησ 

ανακυκλώςιμων υλικών 

Σφμφωνα με πρόςφατθ ανακοίνωςθ τθσ ΠΟΕ-ΟΤΑ, με αφορμι το πρόςφατο περιςτατικό εκδιλωςθσ 

πυρκαγιάσ ςτθν αποκικθ πλαςτικϊν ςτθ Μεταμόρφωςθ, τθν τελευταία 5ετία ζχουν εκδθλωκεί 64 

πυρκαγιζσ ςε Χ.Υ.Τ.Α. /Χ.Α.Δ.Α. (36), ςε Κ.Δ.Α.Υ. (28) και αποκικεσ κ.λπ. Στθν ανακοίνωςθ 

αναφζρεται ότι “ο ‘κατάλογοσ’ αποτελεί τθν κορυφι ενόσ παγόβουνου από παρανομίεσ και 

εγκλιματα κατά του περιβάλλοντοσ και τθσ Δθμόςιασ Υγείασ. Πζραν των 64 αυτϊν πυρκαγιϊν, 

δεκάδεσ ακόμθ πυρκαγιζσ ζχουν εκδθλωκεί τα τελευταία χρόνια ςε παράνομεσ αποκικεσ πλαςτικϊν 

- και όχι μόνο - που δεν ζχουν καταγραφεί επίςθμα για ευνόθτουσ λόγουσ. Επίςθσ, πολλζσ φωτιζσ 

εκδθλϊκθκαν και ζλαβαν μεγάλεσ διαςτάςεισ, με τεράςτιεσ περιβαλλοντικζσ ςυνζπειεσ χωρίσ να 

γίνουν γνωςτζσ (όπωσ ςυνζβθ με τθν μεγάλθ  πυρκαγιά ςτο Χ.Υ.Τ.Α. Φυλισ ςτισ 9 Ιουλίου 2020). Δεν 

πρόκειται για ατυχιματα, όπωσ κζλουν κάποιοι να τα παρουςιάηουν, αλλά για περιβαλλοντικά 

εγκλιματα, που παραμζνουν ατιμϊρθτα”. 

Η αδειοδοτικι διαδικαςία ςε αυτοφ του είδουσ τισ δραςτθριότθτεσ είναι «τυπικι». Ο υπεφκυνοσ τθσ 

εκάςτοτε εταιρείασ υπογράφει μια υπεφκυνθ διλωςθ (Πρότυπεσ Περιβαλλοντικζσ Δεςμεφςεισ), θ 

οποία ενςωματϊνεται ςτθ «γνωςτοποίθςθ λειτουργίασ» και απλά κοινοποιείται ςτθν Περιφζρεια. 

Ωςτόςο ςτισ εγκαταςτάςεισ αποκικευςθσ ανακυκλϊςιμων, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ τα υλικά που 

αποκθκεφονται εμφανίηουν ιςοδφναμεσ ιδιότθτεσ όςον αφορά τθ δυνατότθτα πρόκλθςθσ μεγάλων 

ατυχθμάτων ςφμφωνα με τθν Οδθγία Σζβεηο (ΚΥΑ 172058/2016). Συνεπϊσ θ αδειοδοτικι τουσ 

διαδικαςία -όπωσ γίνεται μζχρι ςιμερα- είναι ανεπαρκισ και απαιτείται άμεςθ τροποποίθςι τθσ. 

Ερωτάται ο κ. Τπουργόσ: 

1. Δεδομζνου ότι τθν θμζρα του ατυχιματοσ θ ΓΓΠΠ εξζδωςε ανακοίνωςθ με τθν οποία 

‘ςυςτινει ςτουσ πολίτεσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι να κλείςουν ερμθτικά όλα τα παράκυρα και 

πόρτεσ και να μείνουν εντόσ ςπιτιοφ’ και απζςτειλε προειδοποιθτικό μινυμα 112 

παραπζμποντασ ςτισ ‘Γενικζσ οδθγίεσ αυτοπροςταςίασ ςε περίπτωςθ βιομθχανικοφ 

ατυχιματοσ’ (https://www.civilprotection.gr/el/biomihanika-atyhimata), αποτελεί θ 

ςυγκεκριμζνθ μονάδα εγκατάςταςθ Σζβεηο; Αποτελεί το ςυγκεκριμζνο ςυμβάν ‘βιομθχανικό 

ατφχθμα’ βάςει τθσ ςυγκεκριμζνθσ Οδθγίασ; 

2. Σφμφωνα με τουσ επιτόπιουσ ελζγχουσ των αρμόδιων κλιμακίων ςτο ςθμείο του 

ατυχιματοσ, ποια είναι θ ρφπανςθ που προκλικθκε από τθν ρίψθ νεροφ πυρόςβεςθσ και 

αφροφ για τον ζλεγχο τθσ φωτιάσ; 

 

Ο ερωτών Βουλευτήσ 
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