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ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΣΗΗ 

Πξνο Τπνπξγό Πεξηβάιινληνο & Ελέξγεηαο 

Θέκα: πλερίδνληαη νη ππξθαγηέο ζε δεθάδεο λόκηκα θαη παξάλνκα θέληξα 

απνζήθεπζεο θαη επεμεξγαζίαο ζθνππηδηώλ ζην Θξηάζην πεδίν 

Τελ πξνεγνύκελε Τεηάξηε 23 Ννεκβξίνπ ε Δπηηθή Αηηηθή πλίγεθε μαλά από ηνπο ηνμηθνύο 

θαπλνύο, θαζώο μέζπαζε ππξθαγηά ζε έλα από ηα πνιιά θέληξα δηαινγήο αλαθπθιώζηκωλ πιηθώλ 

πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή. Απηήλ ηε θνξά, ήηαλ ε θωηηά ζε βηνκεραληθή 

εγθαηάζηαζε δηαρείξηζεο επηθίλδπλωλ απνβιήηωλ ζηνλ Αζπξόππξγν, ε νπνία έρεη μαλαθαεί ζην 

παξειζόλ, πνπ ππνρξέωζε ηελ πνιηηηθή πξνζηαζία λα ζηείιεη ην γλωζηό κήλπκα «θιείζηε ηα 

παξάζπξα, ππξθαγηά ζε βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε» παξαπέκπνληαο ζηηο “Γεληθέο νδεγίεο 

απηνπξνζηαζίαο ζε πεξίπηωζε βηνκεραληθνύ αηπρήκαηνο” ηεο Επξωπαϊθήο Οδεγίαο Seveso III. 

Έρνπλ πεξάζεη πάλω από 2 ρξόληα από ηε δηαβεβαίωζε ηνπ πθππνπξγνύ -κεηά από ηηο Επίθαηξεο 

Εξωηήζεηο κνπ (α.π.1027 θαη 1017/14.9.2020) κε ζέκα ηελ επείγνπζα αιιαγή αδεηνδνηηθήο 

δηαδηθαζίαο γηα εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο αλαθπθιώζηκωλ πιηθώλ- όηη ην Εζληθό Σρέδην 

Δηαρείξηζεο Απνβιήηωλ ζα ιύζεη ην πξόβιεκα. Έβγαιε κάιηζηα θαη Δειηίν Τύπνπ (27.11.2020) 

γηα άκεζεο πξωηνβνπιίεο όπωο „εληαηηθνπνηνύληαη νη επηζεωξήζεηο από ην Σώκα Επηζεωξεηώλ 

Πεξηβάιινληνο γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο‟ θαη όηη ‘βξίζθεηαη 

ζε εμέιημε κειέηε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό θαλόλωλ ρωξνζέηεζεο δξαζηεξηνηήηωλ ζηηο 

πεξηβάιινπζεο δώλεο ηωλ κνλάδωλ SEVESO‟. 

Οη δεθάδεο ππξθαγηέο, πνπ έρνπλ πξνθιεζεί ζε απηέο ηηο εγθαηαζηάζεηο ζηε Δπηηθή Αηηηθή έρνπλ 

ξππάλεη ηνλ αέξα, ην έδαθνο, ηα ππόγεηα λεξά, ηα δώα πνπ εθηξέθνληαη ζε δηάθνξεο 

θηελνηξνθηθέο κνλάδεο, ηηο θαιιηέξγεηεο πνπ εμαθνινπζνύλ λα ππάξρνπλ θαη, θπζηθά, βιάπηνπλ 

αλεπαλόξζωηα ηελ πγεία ηωλ αλζξώπωλ πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη ζηελ επξύηεξε πεξηνρή. Καλείο 

δελ γλωξίδεη πηα ηνλ αξηζκό ηωλ ππξθαγηώλ κέζα ζηνλ ίδην ηνλ ΦΥΤΑ Φπιήο θαη ζηηο δηάθνξεο 

εγθαηαζηάζεηο δηαινγήο θαη επεμεξγαζίαο αλαθπθιώζηκωλ πιηθώλ ζηελ πεξηνρή. 

Εξωηάηαη ν ππνπξγόο 

1. Πνηέο ελέξγεηεο έρεηε θάλεη γηα λα απνηξαπνύλ ηέηνηεο θαηαζηξνθηθέο γηα ηελ 

αλζξώπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ ππξθαγηέο; Πόζνη, πνηνη έιεγρνη έρνπλ γίλεη ηα ηειεπηαία 4 

ρξόληα ζηελ πεξηνρή ζε εγθαηαζηάζεηο ΚΔΑΥ, δηαρείξηζεο θαη επεμεξγαζίαο απνξξηκκάηωλ θαη 

από πνηεο ππεξεζίεο; Πνηέο θπξώζεηο έρνπλ επηβιεζεί θαη πνηεο αιιαγέο έρνπλ πξνηαζεί; Γηαηί 

δελ ππάξρνπλ αθόκα θαλόλεο ρωξνζέηεζεο δξαζηεξηνηήηωλ ζηηο πεξηβάιινπζεο δώλεο ηωλ 

κνλάδωλ SEVESO; 

2. Γηα πνηό ιόγν δε ζπζηήλεηε ππεξεζία ε νπνία λα έρεη ηελ αξκνδηόηεηα θαη ηνλ εμνπιηζκό 

λα κεηαβαίλεη ζην ζεκείν ηνπ αηπρήκαηνο θαη λα κεηξά ηα επίπεδα ηεο ξύπαλζεο πνπ 

πξνθαινύληαη από αλάινγα πεξηζηαηηθά όπωο ζπκβαίλεη ζηηο ππόινηπεο επξωπαϊθέο ρώξεο;  

Ο εξωηώλ Βνπιεπηήο 

Κξίηωλ Αξζέλεο 
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