
 

 

Αθήνα, 13 Γεκεμβρίοσ 2020 

Δπίκαιρη Δρώηηζη 

Προς ηον Υποσργό Περιβάλλονηος και Δνέργειας 

Θέμα: Καύζη απορριμμάηων ζηη Θεζζαλονίκη παρά ηην παραπομπή ηης Δλλάδας 

για αημοζθαιρική ρύπανζη ζηην πόλη; 

Όπσο έγηλε πξόζθαηα γλσζηό, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή παξαπέκπεη ηελ Διιάδα γηα ηελ 

αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε ζηε Θεζζαινλίθε. Η παξαπνκπή αθνξά ζηηο ππεξβάζεηο ζηα 

αησξνύκελα κηθξνζσκαηίδηα από ην 2005 έσο ην 2019 θαη ηελ απξνζπκία ηεο ρώξαο λα 

αλαιάβεη δξαζηηθά κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπο. Η Διιάδα παξέβε ηηο ππνρξεώζεηο ηεο λα 

πεξηνξίζεη όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν ηηο ππεξβάζεηο ζηηο ηηκέο ησλ αησξνύκελσλ 

κηθξνζσκαηηδίσλ (ΑΣ10) θαη δελ έρεη ιάβεη επαξθή κέηξα γηα ηε κείσζε ησλ ζπγθεληξώζεώλ 

ηνπο ζηε Θεζζαινλίθε. 

Τν ‘έγθιεκα’ είλαη δηαρξνληθό. Η θπβέξλεζε έρνληαο κεγάιν κεξίδην επζύλεο ζε απηό, 

απέηπρε λα ζηεξίμεη ηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 

2008/50/ΔΚ γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα θαη θαζαξόηεξν αέξα ζηελ Δπξώπε. 

Σαλ λα κελ έθηαλε απηό, ηνλ Ινύλην ηνπ 2020 αδεηνδόηεζε ηελ ηζηκεληνβηνκεραλία ΤΙΤΑΝ λα 

θαίεη απνξξίκκαηα παξάιιεια κε ην πεη θνθ. Δπηπιένλ, ζα θαηαζθεπάζεη 2 Μνλάδεο 

Δπεμεξγαζίαο Απνξξηκκάησλ (ΜΔΑ) νη νπνίεο επίζεο ζα θαίλε απνξξίκκαηα (αζηηθά, 

βηνκεραληθά, ηιύεο θιπ). 

Η κειέηε θαη ην κνληέιν δηαζπνξάο ξύπσλ πνπ παξνπζηάζηεθε πξηλ 2 κήλεο από ην Γήκν 

Παύινπ Μειά ζηελ πεξηνρή ηεο Δπθαξπίαο πεξηκεηξηθά θαη αθηηλσηά ηεο 

ηζηκεληνβηνκεραλίαο ΤΙΤΑΝ θαη ην πόξηζκα ησλ κεηξήζεσλ, δείρλνπλ ππέξβαζε ησλ 

αλώηαησλ επηηξεπηώλ νξίσλ πνπ ζέηεη ε Δπξσπατθή Έλσζε, ηδηαίηεξα ηηο λπρηεξηλέο ώξεο. 

Παξάιιεια ζην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα δηαπηζηώλεηαη από ην Σώκα Δπηζεώξεζεο 

Πεξηβάιινληνο Βνξείνπ Διιάδνο ε παξαβίαζε ηεο Απόθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ 

Όξσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ΔΛΠΔ κε αλεμέιεγθηε απόζεζε θαη απόξξηςε επί ηνπ 

εδάθνπο επηθίλδπλσλ θαη κε ζηεξεώλ απνβιήησλ, πξνθαιώληαο θαη’ επαλάιεςε ξύπαλζε 

ηνπ πεξηβάιινληνο, κε απνηέιεζκα ηελ πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε ηεο πεξηνρήο. 

Δρωηάηαι ο κ. Υποσργός: 

1. Πνηεο είλαη νη ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη γηα λα ειεγρζνύλ νη δξαζηεξηόηεηεο θαη λα 

εθαξκνζηεί ε αξρή ‘ν ξππαίλσλ πιεξώλεη’ ζηελ πεξηβαιινληηθά επηβαξπκέλε 

αηκόζθαηξα ηεο Θεζζαινλίθεο; Υπό ην πξίζκα ησλ λέσλ εμειίμεσλ, δεζκεύεηαη λα 

ηξνπνπνηήζεη ηνπο πεξηβαιινληηθνύο όξνπο ησλ ξππνγόλσλ βηνκεραληώλ ηεο πόιεο; 

Γηα πνην ιόγν δελ εθαξκόδεηαη ε εληνιή ηεο ΔΔ γηα ‘άκεζε θαη πξνζηηή’ 

πεξηβαιινληηθή πιεξνθνξία ζην ελδηαθεξόκελν θνηλό; 

2. Θα απαγνξεύζεη ηελ θαύζε απνξξηκκάησλ RDF/SRF, ζηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο;  
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