
 

 

 

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς: τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 τον Υπουργό Εσωτερικών 

 τον Υπουργό Υγείας 

 τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη (Υ/Ο Υφυπουργού Πολιτικής  

 Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων) 

   

Θέμα: ΠΕΣΥΔΑΠ: Ρύπανση περιβάλλοντος από τις εγκαταστάσεις του 

ομίλου εταιρειών «Ελληνικά Πετρέλαια» στον Ασπρόπυργο 

Παρέμβαση προς την διοίκηση του ομίλου εταιρειών «Ελληνικά Πετρέλαια» 

και προς όλες τις αρμόδιες αρχές πραγματοποίησε το Σάββατο 10 Ιουλίου ο 

Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ), μετά τη 

διαπίστωση ότι η υψικάμινος της εταιρείας ρύπαινε το περιβάλλον με 

ασυνήθιστα μεγάλες ποσότητες μαύρου καπνού, που επεκτεινόταν σε όλο το 

λεκανοπέδιο. 

Το γεγονός της έκκλησης πυκνού μαύρου καπνού από την κεντρική καμινάδα 

των «Ελληνικών Πετρελαίων»  αντελήφθησαν πρώτες οι περιπολίες 

πυρασφάλειας του ΠΕΣΥΔΑΠ στο όρος Αιγάλεω, οι οποίες κινητοποιήθηκαν 

νομίζοντας αρχικά ότι επρόκειτο για δασική πυρκαγιά και όταν διαπιστώθηκε 

περί τίνος πρόκειται, ο πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρηγόρης Γουρδομιχάλης 

απέστειλε αμέσως σχετική επιστολή προς την διοίκηση της εταιρίας, στο 

υπουργείο Περιβάλλοντος, την Περιφέρεια Αττικής και το Σώμα Επιθεωρητών 

Δημόσιας Διοίκησης, ζητώντας τη λήψη άμεσων μέτρων για να τερματιστεί το 

φαινόμενο, αλλά και εξηγήσεις για τα αίτια που το προκάλεσαν.  

Η επιστολή αναφέρει: «Κύριοι, Σήμερα, Σάββατο 10 Ιουλίου 2021 και από 

ώρα 14.00 περίπου, η κεντρική καμινάδα των εγκαταστάσεων σας στον 
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Ασπρόπυργο έκλυε πυκνό μαύρο καπνό, ο οποίος λόγω του πνέοντος 

βορειοδυτικού ανέμου μεταφερόταν στο Λεκανοπέδιο και ειδικότερα στη 

δυτική περιοχή του, όπου κατοικούν εκατοντάδες χιλιάδες πολιτών.   

Ο καπνός προκάλεσε ανησυχία στους πολίτες τόσο για την ύπαρξη πιθανής 

δασικής πυρκαγιάς, όσο και για τις τυχόν επιπτώσεις στην υγεία τους, από 

την εισπνοή των σωματιδίων.  

Κύριοι, ως πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου των 19 Δήμων του 

Λεκανοπεδίου, οι οποίοι εκπροσωπούν περίπου 1.500.000 πολίτες, 

παρακαλούμε στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σας, να μας 

εξηγήσετε γραπτά για ποιο λόγο συνέβη το γεγονός αυτό, αν έχει 

επαναληφθεί στο παρελθόν και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των νυκτερινών 

ωρών όπου δεν υπάρχει ορατότητα, καθώς και τα συγκεκριμένα μέτρα που 

πρόκειται να λάβετε προκειμένου να αποτραπούν παρόμοια γεγονότα στο 

μέλλον. Ο Πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ, Γρηγόρης Γουρδομιχάλης» 

Κατόπιν των παραπάνω, 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

1. Ενημερώθηκαν για το συγκεκριμένο συμβάν; 

2. Τι ακριβώς συνέβη στις εγκαταστάσεις στον Ασπρόπυργο το Σάββατο 

10 Ιουλίου; 

3. Πού οφείλεται ο πυκνός μαύρος καπνός που προκλήθηκε το Σάββατο 

10 Ιουλίου και από τίνος υλικού την καύση προκλήθηκε; 

4. Ποια είναι τα προβλεπόμενα μέτρα της εταιρείας για τη μείωση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων λόγω της λειτουργίας των 

εγκαταστάσεών της στον Ασπρόπυργο; 

5. Υπάρχει σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και αν ναι, 

πότε καταρτίστηκε και τι προβλέπει; 

6. Αν όχι, δεν θα όφειλε να υπάρχει; 

7. Ποιες οι επιπτώσεις τέτοιων συμβάντων στην υγεία των κατοίκων των 

όμορων περιοχών; 

8. Έχουν συμβεί ανάλογα περιστατικά στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις; 

9. Αν ναι, πότε έλαβαν αυτά χώρα και σε τι οφείλονταν; 



10. Ποια άμεσα μέτρα θα ληφθούν ώστε να αποφευχθούν ανάλογα 

συμβάντα που έχουν επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον όσο και στην 

υγεία των πολιτών; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




