
 

Αθήνα 14 Μαρτίου 2022 

Ερώτηση 

Προς: τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

Θέμα: Έντονη οσμή αερίου στα Μέγαρα και τη Νέα Πέραμο 

Σύμφωνα με πληθώρα δημοσιευμάτων στον τοπικό ηλεκτρονικό και έντυπο 
τύπο, σωρεία σχετικών διαμαρτυριών πολιτών των Μεγάρων και της Νέας 
Περάμου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και από το σχετικό εκδοθέν της 
επομένης ημέρας, δελτίο τύπου του Δήμου Μεγαρέων, το απόγευμα της 
Τετάρτης 16 Φεβρουαρίου 2022 οξεία θειούχα οσμή κατέλαβε τον αέρα της 
περιοχής των Μεγάρων και της Νέας Περάμου, η οποία διατηρήθηκε σε όλη 
αυτή την τεράστια έκταση για πολλές ώρες μέχρι και αργά τη νύχτα. 
Ειδικότερα, βάσει του σχετικού δελτίου τύπου του Δήμου Μεγαρέων ζητήθηκε 
άμεσα η συνδρομή της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, της Τροχαίας, του 
Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, καθώς και των υπευθύνων της ΔΕΣΦΑ και 
των ΕΛ.ΠΕ, προκειμένου να ερευνηθεί η αιτία και η πηγή αυτής της έντονης 
δυσάρεστης οσμής αερίου. Εκπρόσωποι της Διοίκησης του Δήμου και των άλλων 
υπηρεσιών ερεύνησαν την περιοχή προκειμένου να εντοπισθεί η πηγή της 
διαρροής. Ωστόσο, καθώς δε βρέθηκε η αιτία της δυσοσμίας, οι έρευνες 
συνεχίστηκαν από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας. 

Μετά την παρέλευση είκοσι και πλέον ημερών από το εν λόγω συμβάν, δεν έχει 
υπάρξει καμία ενημέρωση των πολιτών για τις περαιτέρω ενέργειες των 
αρμόδιων αρχών, δημιουργώντας κλίμα ανησυχίας και αναστάτωσης στην 
τοπική κοινωνία σχετικό  με την προέλευση του αερίου, τις επιπτώσεις που 
μπορεί να προκαλέσουν στην υγεία και τον κίνδυνο νέας διαρροής.  

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός 

1. Υπήρξε περαιτέρω έρευνα των αρμόδιων Υπηρεσιών για τη διαπίστωση της 
αιτίας της έντονης οσμής που εκδηλώθηκε το απόγευμα μέχρι και αργά το 
βράδυ της Τετάρτης 16 Φεβρουαρίου 2022, στην περιοχή των Μεγάρων και 
της Νέας Περάμου; Ποια τα αποτελέσματά της; 

2. Υπάρχει εγκατεστημένος σταθμός παρακολούθησης των προβλεπόμενων 
στη σχετική νομοθεσία ρύπων για την εκτίμηση και αξιολόγηση της 
ποιότητας του περιβάλλοντα αέρα των Μεγάρων και της νέας Περάμου; 
Ποιες οι μετρήσεις της 16ης Φεβρουαρίου 2022; Υπήρξε αύξηση των ρύπων; 

3. Με δεδομένο ότι και στο παρελθόν έχουν υπάρξει παρόμοιες καταγγελίες 
από τους κατοίκους, τι προτίθεστε να πράξετε για την αποφυγή 
μελλοντικής επανάληψης του φαινομένου; 

4. Ελέγχονται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή σχετικά 
με την τήρηση των όρων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας κατά τη 
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λειτουργία τους; Πόσοι έλεγχοι έγιναν την τελευταία τριετία, ποια τα 
αποτελέσματα των ελέγχων αυτών, πόσες παραβάσεις διαπιστώθηκαν και 
τι διοικητικά πρόστιμα επιβλήθηκαν; 

 

Ο ερωτών βουλευτής 

 

Κρίτων Αρσένης 




