
 

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

 ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ 

 ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ 
Νικολάου Φλώρου 8, 115 24Αθήνα, Tηλ.: 210 8100805 , 210 7230505, Fax: 210 8101609, 

e-mail: pakoe@pakoe.gr,      www.pakoe.gr 

Members of:  United Nations Environment PROGRAM  -  ECOROPA  -  IUCN – IFOAM 
 

1 

 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 180/ 24/01/2017 

 
ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΚΡΗΞΕΙΣ ΣΤΟΝ 

ΤΑΥΡΟ 
 

Την περασμένη Κυριακή 15 Ιανουαρίου απανωτές εκκωφαντικές 
εκρήξεις με λάμψη με πυκνό μαύρο καπνό με σημείο αναφοράς 

κάποιο σημείο στην οδό Πειραιώς κοντά στον Ταύρο, αναστάτωσε 
τους κατοίκους του Ταύρου ,του Μοσχάτου , της Καλλιθέας της 
Νίκαιας και του Αγίου Ιωάννη Ρέντη,  που βγήκαν στους δρόμους, στα 
μπαλκόνια και στις ταράτσες των σπιτιών τους ανήσυχοι και 
τρομαγμένοι. Στην αρχή πολλοί πίστευαν ότι επρόκειτο για  
τρομοκρατική ενέργεια.  

Έπειτα από μισή ώρα, αφού τα ΜΜΕ μετέδιδαν ότι «μεγάλη 
πυρκαγιά ξέσπασε σε υπαίθρια αποθήκη ελαστικών, μπαζών και 
γενικά απορριμμάτων  επί της οδού Θέμιδος 25 στον Ταύρο, σε 
έκταση 3-4 στρεμμάτων», 17 πυροσβεστικά οχήματα και 51 
πυροσβέστες αγωνίστηκαν για να τιθασεύσουν την πυρκαγιά. Ο 
χώρος αυτός βρίσκεται στο κέντρο κυριολεκτικά ενός  σταυρού στου 

οποίο τα άκρα του απέχουν περίπου 400 μέτρα από τον χώρο των 
εκρήξεων και της πυρκαγιάς . Εκεί βρίσκονται σημαντικές 
εγκαταστάσεις που προσελκύουν καθημερινά χιλιάδες κόσμο. α) Το 
προπονητικό γήπεδο του Ολυμπιακού στο βόρειο δυτικό άκρο του 
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σταθμού β) Λαχαναγορά στου Ρέντη στο  νοτιοδυτικό γ) το ίδρυμα 
Μιχάλης Κακογιάννης στο βορειοανατολικό και δ) η Ανώτατη σχολή 
καλών τεχνών στο Νοτιοανατολικό άκρο. Επίσης η παράνομη 
αποθήκη της Θέμιδος 25 περιβάλλεται από οδούς πυκνότατης 
κυκλοφορίας όπως η οδός Πειραιώς , η Ταύρου, η οδό Κηφισού. 

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική στον χώρο  
πιθανότατα εκτός των ελαστικών υπήρχαν και φιάλες υγραερίου , 
αντικείμενα από τα οποία σημειώθηκαν εκρήξεις. Αυτό επιβεβαιώθηκε 

από την αυτοψία των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του Υπουργείου 
Ενέργειας στο χώρος της πυρκαγιάς που διενεργήθηκε στις 16-1-
2017 (ανακοίνωση ΥΠΕΝ) στο χώρο της πυρκαγιάς που έδειξε ότι 
εξαιτίας φιαλών υγραερίου αλλά και των ελαστικών που βρίσκονταν 
στο χώρο, προκλήθηκαν εκρήξεις και η φωτιά μεταδόθηκε σε 
γειτονικά γήπεδα τα οποία έχουν μετατραπεί σε υπαίθριες χωματερές 
με την ευθύνη και την ανοχή αντιπεριφερειαρχών   της περιφέρειας 
Αττικής. Μέχρι και την Τρίτη 17 Ιανουαρίου  η πυρκαγιά δεν είχε 
σβήσει και μέχρι σήμερα ακόμα υπάρχει καπνός που αποδεικνύει ότι 
ο βομβαρδισμός του περιβάλλοντος από διοξίνες , φουράνια και 
τοξικούς καρκινογόνους υδρογονάνθρακες ρυπαίνουν επικίνδυνα μια 
εκτεταμένη περιοχή πλήττοντας τους ευαίσθητους πρώτα και κύριους 
οργανισμούς ( παιδιά και ηλικιωμένους ) αλλά και μολύνοντας τις 
τροφές στην λαχαναγορά του Ρέντη που έτυχε να είναι εκτεθειμένες 
στην ατμόσφαιρα από την ώρα της πυρκαγιάς μέχρι σήμερα ανάλογα 
με τις διευθύνσεις του πνέοντος ανέμου. Σε ιδιαίτερο κίνδυνο είναι το 
γάλα και τα οπωροκηπευτικά από τις διοξίνες που έχουν την τρομερή 
ιδιότητα να απορροφούνται από το γάλα και τα χορταρικά. ( Μήπως 
θα έπρεπε να υπολογισθεί με μαθηματικό μοντέλο διασπορά από την 
περιφέρεια ως το ΠΕΡΠΑ ανάλογα με τις διευθύνσεις του ανέμου σε 
όλο το χρονικό διάστημα  από τις 15 Γενάρη ώρα 17,15 μέχρι την ώρα 
που σταμάτησαν τελείως 21/1/2017 οι εκπομπές ρύπων από τα 
καιόμενα υπολείμματα η κατανομή των συγκεντρώσεων των 
επικίνδυνων και τοξικών ουσιών και να γίνουν και οι σχετικές 
μετρήσεις) .  

Βέβαια πληροφορούμαστε ότι γίνεται προανάκριση για να 
αποδοθούν ποινικές ευθύνες για παράβαση των διατάξεων του 
Ν4042/12 «Περί ποινικής ευθύνης για την προστασία του 
περιβάλλοντος» αλλά και για την διαχείριση των απορριμμάτων που 
αποτελεί εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ. Όμως παρόμοια 
γεγονότα πυρκαγιών και εκρήξεων και με θύματα έχουν γίνει 
επανειλημμένα δεκάδες φορές στο παρελθόν στην ύποπτη 
βιομηχανική περιοχή τους ελαιώνα του Ρέντη , του Ταύρου , του 
Μοσχάτου και του Βοτανικού και μάλιστα με θύματα. Ευτυχώς στην 
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πυρκαγιά αυτή από καλή σύμπτωση δεν υπήρχαν θύματα (δεν 
ανακαλύφθηκαν μέχρι τώρα τουλάχιστον. ) Όμως κινδύνεψε ένας 
μεγάλος αριθμός κατοίκων και περαστικών σε μια πυκνοκατοικημένη 
περιοχή που γειτνιάζουν παράνομες και επικίνδυνες αποθήκες –
βόμβες, σημαντικές πολιτιστικές , αθλητικές και εμπορικές 
εγκαταστάσεις, ενώ βομβαρδίστηκε επί 24ώρα η υγεία χιλιάδων 
ανθρώπων με διοξίνες και άλλες τοξικές ουσίες από τα ελαστικά και 
τα άλλα απορρίμματα που χωρίς άδεια και χωρίς πυρασφάλεια με 

εγκληματική ανοχή και αμέλεια των αρμόδιων αρχών ανενόχλητοι 
λειτουργούσαν.  

Καταγγέλλουμε λοιπόν πρώτα-πρώτα την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
πρώτου βαθμού ,στους Δήμους Ταύρου και Νίκαιας- Αγ. Ρέντη στων 
οποίων τα όρια βρίσκεται η παράνομη αποθήκη, μάλιστα θεωρείται 
ότι ανήκει στον Δήμο Νίκαιας –Αγ.Ι.Ρέντη–γιατί δεν προέβησαν ποτέ 
σε κανένα προληπτικό έλεγχο , σε καμία διαμαρτυρία, σε καμιά 
ενημέρωση της Περιφέρειας ή το ΥΠΕΝ, σε καμμιά καταγγελία στους 
ελεγκτές περιβάλλοντος σε κανένα εισαγγελέα τόσο για την αποθήκη 
της Θέμιδος 25 όσο και για όλες εκείνες που συγκεντρώνουν 
παράνομα εύφλεκτα υλικά και αποτελούν ωρολογιακές βόμβες μέσα 
στον Πολεοδομικό ιστό. Και βέβαια δεν πρέπει να ισχυρισθούν ότι δεν 
έχουν αρμοδιότητα  (Νόμος 3832/2010) γιατί μέσα στις αρμοδιότητες 
τους είναι και η προστασία του περιβάλλοντος, με βάση το σύνταγμα 
άρθρο 105 « τα τοπικά προβλήματα είναι αρμοδιότητα της 
πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης».  

Επίσης καταγγέλλουμε βασικά την περιφέρεια Αττικής 
σύμφωνα με τον ανώτερο νόμο που έχει την αρμοδιότητα του ελέγχου 
της επιβολής προστίμου και του κλεισίματος τέτοιων παράνομων 
εγκαταστάσεων . Το ΥΠΕΝ επίσης έχει το δικαίωμα να διατάξει 
αυτοψίες σε όλη την περιοχή από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος 
γιατί οι καταγγελίες βρίθουν, πριν ζήσουμε και αλλά τέτοια συμβάντα 
και καταστροφές και θρηνήσουμε και θύματα, θα πρέπει η Περιφέρεια 
με τους ελεγκτές της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και Αθήνας να 
σαρώσουν την τεράστια βιομηχανική βιοτεχνική περιοχή από το Ν. 
Φάληρο , τον Ρέντη , το Μοσχάτο, τον Ταύρο και τον Βοτανικό , να 
εντοπίσουν τις επικίνδυνες εγκαταστάσεις και επιβάλλουν τις 
αναγκαίες κυρώσεις κλείνοντας, καταργώντας και απομακρύνοντας 
σε πρώτη φάση τις επικίνδυνές και παράνομες, αλλά και να 
επιβάλλουν αυστηρά πρόστιμα σε όσες δεν έχουν πυρασφάλεια και 
δεν διαθέτουν άδεια.  

Με λίγα λόγια επιτέλους να γίνει συστηματικός εκτεταμένος 
προληπτικός έλεγχος αλλά με στρωτά αποτελέσματα και όχι ύποπτες 
αναβολείς και παρατάσεις. Από την πλευρά μας στέλνουμε επιστολές 
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διαμαρτυρίας στη περιφέρεια και το υπουργείο για τις ανεπαρκείς και 
ανεξέλεγκτες συνθήκες λειτουργίας και άλλων τέτοιων χωρών στην 
Νοτιοδυτική Αττική.  

 
 

Από την γραμματεία του ΠΑΚΟΕ 
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