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ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΩΡΑ «ΜΗΔΕΝ»
- ΟΧΙ ΜΙΑ ΑΛΛΑ ΔΥΟ ΟΙ «ΤΟΞΙΚΕΣ ΒΟΜΒΕΣ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ!

- ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΦΕΡΝΟΥΝ ΣΤΟ ΦΩΣ ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΣΤΗ ΦΟΡΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΕΥΘΙΝΟΫΠΕΥΘΥΝΟΥΣ 
ΦΟΡΕΙΣ ΟΠΩΣ Ο ΟΑΕΝ – ΠΡΩΗΝ ΗΓΕΣΙΕΣ ΥΠΕΚΑ- ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ - ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

- ΕΚΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ «ΣΚΥΨΤΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΡΙΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ..»

Ακόμα και τώρα «βγαίνει μπροστά» 
η εδώ και 30χρόνια  ανυπαρ-
ξία πρόληψης και ελέγχου των 
κινδύνων από τους ελεγκτικούς 
μηχανισμούς, επαρκούς προσω-

πικού και μέσων, έλλειψη διαδικασιών και 
υποδομών, σχεδίου εκτάκτων καταστάσεων 
και ενημέρωσης του πληθυσμού για την 
προστασία του.

Αποδεικνύεται, για άλλη μια φορά 
ότι η κερδοφορία των επιχειρήσεων 
είναι ασύμβατη με μέτρα πρόληψης και 
προστασίας. Οτι ακόμη και αυτή η χρή-
σιμη μέθοδος της ανακύκλωσης κάτω 
από συνθήκες εγκληματικής αδιαφορίας, 
μπορεί να αποβεί μάστιγα για την υγεία! 

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΝΟΣ 
ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΘΕΝΤΟΣ 
«ΘΑΝΑΤΟΥ»

Ήταν 6 Ιούνη απόγευμα Σαββάτου, 
όταν η φωτιά που αρχικά ξεκίνησε σε 
έκταση με ξερά χόρτα επεκτάθηκε στο 

εργοστάσιο ανακύκλωσης της εταιρείας 
«Γενική Ανακύκλωσης Α.Ε» που βρίσκεται 
στην περιοχή της Νέας Ζώνης Ασπροπύρ-
γου και εξελίχθηκε σε μεγάλη πυρκαγιά. 

Η περιοχή, δηλαδή τα νότια και δυτικά 
προάστια της Αττικής, λόγο της πυρκαγιάς 
μεμιάς καλύφθηκαν από ένα πυκνό τοξικό 
σύννεφο καπνού.

Αν και η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό 
έλεγχο, συνέχισε να καίει χαρτί και πλαστικό 
επιβαρύνοντας σημαντικά την ατμόσφαιρα. 
Η έντονη δυσοσμία που δεν ήταν άλλη 
από έκλυση στην ατμόσφαιρα τοξικών 
αερίων όπως οι διοξίνες, το φουράνιο,  
πολυαρωματικοι υδρογονάνθρακες και 
άλλες καρκινογόνες ουσίες, δημιούργη-
σαν στους πολίτες έντονη ανησυχία για 
την υγεία τους!  

Ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλο-
ντος Γιάννης Τσιρώνης ανέφερε τότε ότι 
έπρεπε να βρεθεί χώμα και μηχανήματα 
γιατί δεν σβήνουν διαφορετικά τέτοιες 
φωτιές. «Δυστυχώς ο προκάτοχός μου 
είχε κάνει μια τέτοια κίνηση αλλά την 
προηγούμενη φορά που έγινε αυτό δεν 
πληρώθηκε ο εργολάβος» σημείωσε και 
πρόσθεσε ότι οι σταθμοί του υπουργείου 
Περιβάλλοντος δεν μπορούν να μετρήσουν 
το τοξικό νέφος.

Το εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο 
λειτουργούσε ως Κέντρο Διαλογής Ανα-

ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΑΜΕΣΕΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟ:

- Γιατί δεν πήρατε άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση 
της πυρκαγιάς και την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και την 
αντιμετώπιση των βραχυ-μεσοπρόθεσμων επιπτώσεων;
 - Ποια απαραίτητα μέτρα, σχέδια και έλεγχοι θα ληφθούν για τη δια-
σφάλιση της δημόσιας υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων;
- Ποιά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος; 
- Ποια μέτρα για την καταγραφή ως βιομηχανικά και εμπορικά απόβλητα, 
συσκευασιών (ΒΕΑΣ) των υλικών που έχουν ολοκληρωτικά ή ένα μέρος 
τους καεί, σε σχέση και με το αν έχουν περιληφθεί στα αποτελέσματα 
δράσης της εταιρείας;
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κυκλώσιμων Υλικών. Ωστόσο ερωτήματα 
δημιουργεί το γεγονός ότι στις εγκαταστά-
σεις του βρίσκονταν μεγάλες ποσότητες 
χαρτιού και πλαστικών καθώς και άλλα 
απορρίμματα οπότε και η πυρκαγιά ήταν 
σχεδόν αδύνατον να περιοριστεί άμεσα. 
Άμεσα διατάχθηκε κατεπείγουσα προ-
καταρκτική εξέταση από την Εισαγγελία 
Πρωτοδικών Αθηνών με αφορμή σχετική 
μήνυση της Περιφέρειας Αττικής.

Το τοξικό νέφος και η δυσοσμία 
εξακολουθούσαν να καλύπτουν κατά 
διαστήματα περιοχές της Αθήνας καθώς 
χρειάστηκαν καμία δεκαριά  μέρες ακόμη 
για να ισορροπήσει τυπικά η κατάσταση.

Ωστόσο ήδη από την δεύτερη μέρα 
που η φωτιά κατέκαιγε τα πλαστικά η 
αστυνομία είχε εξαφανιστεί! 

Το εργοστάσιο εγκαταλείφθηκε στο 
έλεος των δεκάδων Ρομά που έφταναν 
κατά κύματα από τους γύρω καταυλισμούς 
με φορτηγά για το πλιάτσικο σηκώνοντας 
τα πάντα! Από υπολογιστές μέχρι έπιπλα.

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας κατεύ-
θασαν και οι «ρομπέν» της ιστορίας, τα 
μέλη του φιλοζωικού συλλόγου «Τα 
φαντάσματα του Ασπροπύργου», άνθρωποι 
που μένουν οι περισσότεροι μακριά από 
την περιοχή, αλλά την επισκέπτονται συχνά 
προκειμένου να φροντίσουν παντοιοτρό-
πως τα σκυλάκια που ζουν μέσα στον 
προαύλιο χώρο του εργοστασίου! Αυτοί 
λοιπόν οι άνθρωποι μόνοι για μέρες, μέσα 
στην τοξική ρύπανση, με τους ρομά να 
κάνουν επιθέσεις, με τους κατοίκους της 
περιοχής να προσπαθούν να γλυτώσουν 
από το βιός τους οτιδήποτε-   αν σώζεται, 
προσπαθούσαν να σώσουν τα εναπομεί-
ναντα μικρά ζώα. 

Απουσία του κράτους που στο άμεσο 
παρελθόν αδιαφόρησε τόσο για τους 
ανθρώπους όσο και για τα ζώα της περι-
οχής! 

Μια… σύλληψη  
και πολλές απορίες!

Μετά την έρευνα, συνελήφθη, τελικά  
από αστυνομικούς του Τμήματος Περι-
βαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης 
Ασφάλειας Αττικής ένας 34χρονος, προ-
σωρινά υπεύθυνος εταιρείας ανακύκλω-
σης, για παράβαση της νομοθεσίας περί 
προστασίας του περιβάλλοντος. 

Για την υπόθεση αναζητείται ακόμη 
ο 46χρονος Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος της εταιρείας, κατηγορούμενος 
για τις ίδιες παραβάσεις.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχη-
ματισθείσα δικογραφία,  οδηγήθηκε στον. 
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Από την Πυροσβεστική ωστόσο απε-
δείχθη ότι το αίτιο της πυρκαγιάς ήταν 
ο εμπρησμός . Λογικό καθώς υπήρχε 
ασφαλιστικό συμβόλαιο της εταιρείας 
ύψους  20 εκατ. ευρώ!

Ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπη-
ρεσίας Δυτικής Αττικής αρχιπύραρχος 
Ιάκωβος Κλεφτοσπύρος  σημείωσε:  ότι 
«τα εξαγόμενα από τις έρευνες συμπερά-
σματα, που διενεργεί το ανακριτικό της 
ΠΥ, αποκλείουν την εκδήλωση της εστίας 
στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων του 
εργοστασίου ή στον αύλιο χώρου του. 
Συντείνουν στην εκδοχή του υπαίθριου 

εμπρησμού εκτός του συγκροτήματος, ο 
οποίος με τη συνέργεια του ισχυρού ανέμου 
που έπνεε στην περιοχή εξάπλωσε άμεσα 
τις φλόγες στους σωρούς των εύφλεκτων 
υλικών» δηλώνει χαρακτηριστικά. 

Ο διοικητής υπογραμμίζει ότι η συνο-
λική μονάδα καταλαμβάνει 45 στρέμματα 
εκ των οποίων τα 25 είναι υπαίθρια απο-
θήκη. Τέλος ότι η Υπηρεσία έχει ασχοληθεί 
επαλειμμένα με τις συγκεκριμένες εγκατα-
στάσεις και ότι βάση των δικογραφιών «τα 
τελευταία τρία χρόνια έχουν εκδηλωθεί 
ισάριθμες πυρκαγιές στο εσωτερικό των 
εγκαταστάσεων». 

Πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά από 
κάθε πυρκαγιά επεκτεινόταν ο χώρος των 
εγκαταστάσεων.

Η άποψη όμως του Θωμά Μπιζά πρώην 
συνδικαλιστικού στελέχους της ΠΟΕ-ΟΤΑ 
ειδικού στο ζήτημα της διαχείρισης των 
απορριμμάτων, ο οποίος επισκέφθηκε το 
χώρο με την εκδήλωση της πυρκαγιάς, 
είναι και ενδιαφέρουσα και λογικά λύνει 
πολλά ερωτήματα.  

«Είναι απορίας άξιο πως εξαπλώθηκε 
η πυρκαγιά ταυτόχρονα σε όλη την έκταση 
και μάλιστα σε υλικά που από την φύση 
και θέση τους έπρεπε να σιγοκαίονται» 
επισημαίνει και συνεχίζει: «Η αρχική εκδή-
λωση της φωτιάς, σε όμορη αγροτική 
έκταση ΒΑ των εγκαταστάσεων μάλλον 
μπήκε για «ξεκάρφωμα». Η μάντρα ύψους 
τριών μέτρων και η υγρασία λόγω προ-
ηγούμενης βροχόπτωσης δεν ευνοούν 
τυχαία επέκταση».

«Μεταμόρφωση»  
απορριμμάτων

Επίσης στον εσωτερικό χώρο όπου 
μπήκε αμέσως ο κ Μπιζάς διαπίστωσε 
ιδίοις όμμασι ότι οι σωροί δεν ήταν από 
καθαρά ανακυκλώσιμα υλικά αλλά από 
σύμμεικτα απορρίμματα, τα οποία δεν 

είχαν επίσημο λόγο ύπαρξης εκεί. Λόγω 
της εμπειρίας του υπογραμμίζει ότι σε αυτή 
την πρακτική της «μεταφόρτωσης» των 
απορριμμάτων επιδίδονται μέχρι σήμερα 
τα περισσότερα από τα λεγόμενα Κέντρα 
Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ). 
Δηλαδή πληρώνονται από τους πελάτες 
(εταιρείες, δήμους κ.α.), για παράδειγμα 
με 30 ευρώ τον τόνο, για να πάρουν τα 
απορρίμματά τους και στη συνέχεια ως 
πιστοποιημένη εταιρεία ανακύκλωσης 
τα διοχετεύουν δωρεάν ως υπολείμματα 
στον ΧΥΤΑ Φυλής. 

Σημειώνει ότι τα υλικά από τους μπλε 
κάδους (ανακυκλώσιμα) αποθέτονται 
χωρίς καμία επιβάρυνση στον ΧΥΤΑ. 
Διαφορετικά θα στοίχιζαν 60 ευρώ τον 
τόνο. Με τον τρόπο αυτό συνεχίζει ο 
κ. Μπιζάς, αναπαράγεται μια νοσηρή 
κατάσταση η οποία γιγαντώθηκε με την 
άγνοια ή ανοχή των ιθυνόντων κατά την 
τελευταία 20ετία.

«Για εμένα» τονίζει «οι πραγματικοί 
εμπρηστές είναι αυτοί που έστησαν το 
άθλιο συγκεντρωτικό μοντέλο των απορ-
ριμμάτων και μπούκωναν τους τοπικούς 
δημάρχους με εκατοντάδες εκατομμύρια 
για να εξασφαλίσουν την ποθούμενη 
κοινωνική ανοχή στο έγκλημα της Φυλής. 
Είναι οι διοικήσεις του ΕΣΔΚΝΑ που 
υπηρέτησαν με πάθος αυτό το μοντέλο 
και έστησαν αυτό το έγκλημα. Είναι αυτοί 
που αντιδρούν σήμερα στην αποκεντρω-
μένη διαχείριση με ήπιες εγκαταστάσεις 
και μικρούς ΧΥΤΥ, αυτοί που βρίζουν την 
Βαλαβάνη γιατί δίνει 12 στρέμματα για 
πράσινο σημείο στο Ελληνικό».

«Το άθλιο παρεάκι»  
στα απόβλητα

Αναφορικά με το τοξικό νέφος που 
κάλυψε το Θριάσιο, προσθέτει «μερικοί 
από εμάς το έχουμε δει και άλλες φορές 

στη περιοχή. Έχουμε δει και άλλο ΚΔΑΥ 
να καίγεται δίπλα στον ΧΥΤΑ Φυλής. 
Γνωρίζουμε και άλλα ΚΔΑΥ στην περιοχή 
που έχουν γίνει παράνομοι σταθμοί μετα-
φόρτωσης και έχουν στις εγκαταστάσεις 
τους στοιβαγμένους χιλιάδες τόνους σύμ-
μεικτων σκουπιδιών. Έχουμε καταγγείλει 
πολλές φορές αυτό το άθλιο κύκλωμα 
που μαζεύει κάθε είδους απόβλητα και 
τα βάζει στην Φυλή σαν υπολείμματα 
επεξεργασίας.

Αυτά τα κυκλώματα στο όνομα της 
ανακύκλωσης διακινούν εκατοντάδες 
χιλιάδες τόνους σύμμεικτων σκουπιδιών 
και κερδίζουν εκατοντάδες εκατομμύρια 
ευρώ, ακριβώς λόγω του ΧΥΤΑ της Φυλής. 
Χρόνια ολόκληρα καταγγέλλουμε αλλά 
ματαίως. Δεν θα υπήρχαν όλοι αυτοί εκεί 
αν δεν υπήρχε εκεί η μεγαλύτερη χωμα-
τερή του σύγχρονου κόσμου» καταλήγει 
ο κ. Μπιζάς.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 
ΠΟΥ ΕΠΕΣΑΝ ΣΤΟ ΚΕΝΟ

Το εργοστάσιο που γεννήθηκε σαν 
υπερσύγχρονη βιομηχανική μονάδα ανα-
κύκλωσης για να πεθάνει σαν «ωρολο-
γιακή βόμβα στη μονάδα της μαφίας», 
τον τελευταίο καιρό υπολειτουργούσε. 
Πρόσφατα παρέμεινε κλειστό λόγω χρεών. 

Ένα χρόνο πριν, τον Μάρτιο του 2014, 
οι 150 μετανάστες εργάτες που εργάζονταν 
σε αυτό  είχαν προχωρήσει σε απεργία 
καθώς ήταν απλήρωτοι για περισσότερους 
από τέσσερις μήνες. Κατήγγειλαν ότι ο 
ιδιοκτήτης Δήμητρης Λαζόπουλος τους 
παρέπεμπε για πληρωμή «από Δευτέρα».  

Η Γενική Ανακυκλώσεων ιδρύθηκε το 
1964 και η μονάδα της «Γενικής Ανακύ-
κλωσης Α.Ε» το1985 από τον κ.Λαζόπουλο. 
Κόστισε περίπου 180 εκατ. ευρώ από τα 
οποία το 80% ήταν επιδότηση από την Ε.Ε. 

Ήταν μια από τις μεγαλύτερες και πιο 
σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης της 
Ευρώπης , με κορυφαία τεχνολογία και 
υπερσύγχρονα μηχανήματα. 

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα για 
την εποχή, ήταν η δυνατότητα υψηλής 
δυναμικότητας που υπερβαίνει τους 20 
τόνους την ώρα σε ανακυκλώσιμο υλικό 
συσκευασίας, με άλλα λόγια 500 τόνους 
την ημέρα!

Η κρίση όμως δημιούργησε άλλα 
δεδομένα!

Τον Απρίλιο του 2013 έγινε μια προ-
σπάθεια διάσωσης της μονάδας  και έλαβε 
επιδότηση 1 εκατ. ευρώ με απόφαση 
του τότε υφυπουργού ανάπτυξης Νότη 
Μηταράκη, για μίσθωση συμβάσεων με 
τράπεζες. 

Ο Λαζόπουλος υπήγαγε την επιχεί-
ρηση στο άρθρο 99 και στις 12 Μαϊου 
του 2015 απέλυσε τους τελευταίους 12 
εργαζόμενους!

Στο εργοστάσιο έχασαν τη ζωή τους 
δυο αλλοδαποί εργαζόμενοι. Τον Ιούλιο 
του 2012 ο πακιστανός Μωχάμεντ Ικμπάλ 
υπέστη ακαριαίο θάνατο από ισχυρό 
πλήγμα που δέχτηκε στο κρανίο από 
μεταλλικό εξάρτημα της πρέσας όπου 
εργαζόταν, ενώ 

Στο τέλος του ίδιου μήνα, βρέθηκε 
νεκρός, με τρείς ημέρες καθυστέρησης, 
εργάτης από το Μπαγκλαντές κάτω από 

ΩΡΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
PM10  ΟΡΙΟ 50 

μg/m³
PM5 ΟΡΙΟ  

25μg/m³
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10 πμ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

187
151

191
176

304
202

305
304

12 πμ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

281
254

296
302

352
327

396
372

14 μμ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

303
256

385
291

401
353

476
397

16 μμ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

397
189

368
356

397
362

412
406

20 μμ              ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

396
288

294
302

306
365

401
375

24μμ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

402
364

406
409

487
451

495
468

ΣΗΜΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΓΙΑ ΜΑΝΔΡΑ
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τόνους  ανακυκλώσιμου υλικού.
Η εταιρία χρωστά σε ασφαλιστικά 

ταμεία από τη μη καταβολή εργοδοτι-
κών εισφορών ποσό που αγγίζει τα 6 
εκατομμύρια ευρώ.

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΜΕΤΡΑΕΙ
Το ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε άμεσα 

μετρήσεις στην περιοχή και έστειλε τόσο 
τα μεγέθη όσο και τα συμπεράσματα του 
στους αρμόδιους φορείς,( στο δελτίο τύπου 
και τους πίνακες που παραθέτουμε πιο 
κάτω), άλλωστε δεν ήταν η πρώτη φορά 
που έκανε κάτι τέτοιο, όπως θα δούμε 
και παρακάτω τα «αντανακλαστικά» του 
λειτούργησαν και σε άλλη μια περίπτωση 
η οποία από καθαρή τύχη δεν έχει εμφα-
νίσει ακόμα ατύχημα στην ίδια περιοχή!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 128/11-6-2015
ΘΕΜΑ: ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟ 
ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ ΣΤΟΝ    ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
– ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΘΟΥΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ-
ΤΙΚΑ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
▶ 150 παιδιά με αναπνευστικά προβλήματα.
▶ Η τοξικότητα ξεπέρασε δέκα φορές 
τα όρια.
▶ 30.000 τόνοι σκουπιδιών ΧΥΜΑ χωρίς 
έλεγχο.
▶ Πιάστηκε ο αχυράνθρωπος ενώ ο πραγ-
ματικός ένοχος άφαντος.

Ο Εθνικός Οργανισμός ανακύκλωσης 
(Ε.Ο.ΑΝ.) όπως πάντοτε δεν είχε ελέγξει 
ουδέποτε το σύστημα του Λαζόπουλου 
στον Ασπρόπυργο.

Το ΠΑΚΟΕ μέτρησε PM10 και PM5 
στον Ασπρόπυργο και στην Ελευσίνα με 
υπέρβαση 20-30 φορές πάνω από τα όρια.

Κάτι ακούγεται ότι όλα αυτά τα απο-
καΐδια θα μεταφερθούν στη Φυλή.

Επανειλημμένα το ΠΑΚΟΕ εδώ και δέκα 
χρόνια έχει καταγγείλει την αδιαφορία 
των υπευθύνων για την λειτουργία των 
συστημάτων ανακύκλωσης και διαχείρισης 
απορριμάτων, άλλα δυστυχώς κανένας 
δεν «άκουγε» τις καταγγελίες.

1. Ο Ε.Ο.ΑΝ. ήταν και είναι τόσο 
διαπλεκόμενος φορέας που η αποτελε-
σματικότητα του έκτος από αρνητική είναι 
και εγκληματική.

2.  Ο δήμος Ασπροπύργου και η Αντι-
περιφέρεια  Δυτικού τομέα δεν έχουν 
κάνει ούτε ένα βήμα μπροστά για τα 
εγκλήματα που συνεχίζονται, στον Δήμο 
του (ΕΛΠΕ,ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ, ανεξέλεγκτες 
βιομηχανίες-βιοτεχνίες, Ρομά κλπ.).

3. Το υπουργείο δεν ανταποκρίνεται 
στις υποχρεώσεις του στην τήρηση των 
απαραίτητων  μέτρων.

4. Οι όποιες καταγγελίες πέφτουν 
στα γρανάζια της γραφειοκρατίας και δεν 
φέρνουν κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Το ΠΑΚΟΕ  έχει στην διάθεση του 
αρκετά στοιχεία, ώστε εάν το Υπουργείο 
,η Περιφέρεια ή όποιος άλλος φορέας  
θελήσει να προχωρήσει - αυτό επιβάλει 
το ¨νέο ήθος και ύφος¨ της αριστερής 
μας κυβέρνησης – σε συγκεκριμένες 
ενέργειες για την τιμωρία των πραγμα-
τικών υπευθύνων, είναι στη διάθεση των 
φορέων αυτών.

Επειδή το ΠΑΚΟΕ πιστεύει ότι όλα 
«κουκουλώνοντα»,τότε δημιουργείται 
μια « βόμβα» μεγατόνων, που κάποτε 
θα εκραγεί. 

Άραγε έχει κανένας αναρωτηθεί τι 
φταίνε τα παιδιά μας, σ΄ αυτήν την διαπλε-
κόμενη περιπέτεια που τα ενσωματώνουμε;

  Από την γραμματεία του ΠΑΚΟΕ

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΚΑΙ ΔΕΥ-
ΤΕΡΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ – ΒΟΜΒΑ ΣΤΟΝ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ. 

ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΕΜΠΛΕΚΕ-
ΤΑΙ ΠΑΛΙ Ο «ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ» ΟΑΕΝ 

Πρόκειται για την Εταιρεία  Χούμας 
ΑΒΕΕ  στον Ασπρόπυργο Αττικής και 
λειτουργεί από το 1965. Το εργοστάσιο 
δραστηριοποιείται στην ανακύκλωση 
μπαταριών.

 Από το 1999, η εταιρία έχει πάρει τη 
σχετική άδεια λειτουργίας από τη Δ/νση 
Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου της 
Ν.Α. Δυτικής Αττικής, καθώς επίσης και 
περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις από την 
Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας 
της ΠεριφέρειαςΑττικής.

Οι αδειοδοτήσεις ορίζουν συγκεκριμέ-
νες προδιαγραφές αλλά και δεσμεύσεις 
τις οποίες έχει αναλάβει το εργοστάσιο 
αναφορικά με την τήρηση της περιβαλλο-
ντικής νομοθεσίας, ώστε να η λειτουργία 
του να μην θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια 
υγεία. Προδιαγραφές οι οποίες έχουν να 
κάνουν με τη διαχείριση και αποθήκευση 
των αποβλήτων και όχι μόνο.

Ωστόσο από ότι φαίνεται το συγκεκρι-
μένο εργοστάσιο έχει παραβεί επανειλημ-
μένα τις διατάξεις της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας.

Το 2004 και το 2009 πραγματο-
ποιήθηκαν έλεγχοι στο συγκεκριμένο 
εργοστάσιο από την Ειδική Υπηρεσία 
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ. 
Οι Επιθεωρητές διαπίστωσαν σωρεία 
παραβάσεων της περιβαλλοντικής νομο-
θεσίας με αποτέλεσμα να επιβληθούν 
πρόστιμα. 

Στις 2Οκτωβρίου 2012, έπειτα από 
σχετική εντολή του Εισαγγελέα Περι-
βάλλοντος πραγματοποιήθηκε εκ νέου 
έλεγχος στις εγκαταστάσεις του εργο-
στασίου. Στον έλεγχο συμμετείχαν εκτός 
από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος και 
άνδρες του Τμήματος Περιβαλλοντικής 
Προστασίας της ΓΑΔΑ. 

Στις 26/10/2012, πραγματοποιήθηκε 
συμπληρωματικός έλεγχος. Ειδικότερα, 
διαπιστώθηκε «υπέρβαση στις συγκε-
ντρώσεις του διοξειδίου του θείου και 

ανόργανου μόλυβδου σε σχέση με τα 
όρια που επιβάλλονται με την σχετική 
ΑΕΠΟ και μ την ισχύουσα νομοθεσία». 

Επίσης διαπιστώθηκαν οσμές στον 
περιβάλλοντα χώρο εντός του οικοπέδου 
και ειδικότερα κάτω από τις εξαγωγές 
του συστήματος απαγωγής αερίων. Κάτι 
που σύμφωνα με τους Επιθεωρητές 
Περιβάλλοντος σημαίνει ότι «δεν λαμβά-
νονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να 
μην υπάρχουν οσμές στον περιβάλλοντα 
χώρο του εργοστασίου».

Την ίδια ώρα διαπιστώθηκε ακόμη 
προσωρινή αποθήκευση επικίνδυνων 
στερεών αποβλήτων. Αυτό απαγορεύε-
ται ρητά από τις διατάξεις της κείμενης 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

 ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
Κόλαφος για την εταιρία αποτελούν 

όμως και τα αποτελέσματα των χημικών 
αναλύσεων που έγιναν σε δείγματα που 
ελήφθησαν από τις εγκαταστάσεις του 
εργοστασίου.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από το 
πόρισμα, «στο δείγμα της γεώτρησης 
διαπιστώθηκε σημαντική υπέρβαση στην 
συγκέντρωση του μολύβδου και των θει-
ικών όντων ως προς τι ανώτερες  αποδε-
κτές τιμές», ενώ «στο δείγμα του βόθρου 
αστικών λυμάτων διαπιστώθηκαν σημα-
ντικές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων». 
Με λίγα λόγια οι μετρήσεις έδειξαν μία 
γενικότερη λειτουργία του εργοστασίου 
άκρως επιζήμια γα τη δημόσια υγεία, η 
οποία από ότι φαίνεται δεν είναι η πρώτη 
φορά που συμβαίνει.

Επίσης διαπιστώθηκε η μεταφορά στο 
εξωτερικό επικίνδυνων αποβλήτων, δίχως 
να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά 
και οι απαιτούμενες άδειες, τα οποία η 
εταιρία κλήθηκε να προσκομίσει.

Στις 11/11/2013 επιστημονικό συνερ-
γείο του Πανελληνίου Κέντρου Οικολο-
γικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ), αποτελούμενο 
από τον πρόεδρο του ΔΣ και πανεπιστη-
μιακό κ. Παναγιώτη Χριστοδουλάκη, την 
χημικό κυρία Ντανούτα Στιλπνοπούλου 
και τον χημικό μηχανικό κ. Χαράλαμπο 
Αναγνωστόπουλο πραγματοποίησαν 
επιτόπια επίσκεψη στην περιοχή που 
εδρεύει το εργοστάσιο. Οι τρεις ειδικοί 
προχώρησαν στην μέτρηση βασικών 
ρύπων περιμετρικά, 20 έως 50 μέτρα 
από την είσοδο του εργοστασίου.

Από τους πίνακες των αποτελεσμά-

των διαπιστώθηκε «έντονο πρόβλημα 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ρύπανσης 
των στερεών και υγρών αποβλήτων», 
όπως αναφέρεται στην έκθεση πραγ-
ματογνωμοσύνης του ΠΑΚΟΕ η οποία 
διαβιβάστηκε και στον αρμόδιο εισαγ-
γελέα περιβάλλοντος. Για ακόμη μια 
φορά διαπιστώθηκαν παραβάσεις της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας κάτι που 
θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ  
ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟ

Τον Οκτώβριο του 2014, οι Επιθε-
ωρητές Περιβάλλοντος διαβίβασαν τον 
φάκελο στην Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Αθηνών προκειμένου να διερευνηθούν 
τυχόν ποινικές ευθύνες. Είχε προηγηθεί 
η εξέταση του απολογητικού υπομνή-
ματος της εταιρίας το οποίο κρίθηκε 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ 
ως αβάσιμο με αποτέλεσμα να εκδοθεί 
Πράξη Βεβαίωσης Παράτασης για την 
εταιρία. Επίσης προτάθηκε στον τότε 
ειδικό γραμματέα Υδάτων του ΥΠΕΚΑ 
η επιβολή προστίμου ύψους 151.550 
ευρώ στην εταιρία. Τελικά στα τέλη του 
περασμένου Γενάρη επιβλήθηκε το σχετικό 
πρόστιμο σε βάρος της «Χούμας ΑΒΕΕ». 
Το ερώτημα βέβαια που τίθεται είναι πώς 
μέχρι και σήμερα η εταιρία εξακολουθεί 
να λειτουργεί παρά το γεγονός ότι επα-
νειλημμένα έχει διαπιστωθεί σε βάρος 
της καταστρατήγηση της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας.

Την ίδια ώρα πολλά είναι τα ερωτήμα-
τα που εγείρονται γύρω από τον Εθνικό 
Οργανισμό Ανακύκλωσης ΕΟΑΝ και την 
Χούμας ΑΒΕΕ. Ο ΕΟΑΝ είναι ένα Νομι-
κό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) 
το οποίο υπάγεται στο ΥΠΕΚΑ και είναι 
υπεύθυνος για την έγκριση εποπτεία και 
των έλεγχο των εναλλακτικών συστημάτων 
διαχείρισης. Με λίγα λόγια ο ΕΟΑΝ είναι 
υπεύθυνος για τον έλεγχο όσων εταιριών 
επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον 
τομέα της ανακύκλωσης στη χώρα μας.

Στην περίπτωση της Χούμας ΑΒΕΕ 
το ΠΑΚΟΕ καταγγέλλει ότι η εταιρία 
συμμετέχει με ποσοστό 10% στο μετοχικό 
κεφάλαιο της «Επένδυσης Re Battery AE».
Ενός εκ των συστημάτων ανακύκλωσης 
που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας 
και έχουν αδειοδοτηθεί από τον ΕΟΑΝ. 
Το ερώτημα που θέτει το ΠΑΚΟΕ είναι 
πως μια εταιρία που επανειλημμένα έχει 
αποδειχθεί ότι μολύνει το περιβάλλον 
μπορεί και συμμετέχει στα συστήματα 
ανακύκλωσης που ελέγχονται και αδει-
οδοτούνται από τον ΕΟΑΝ.

“Με αφορμή τον πανικό και την ασυ-
δοσία των υπεύθυνων με την πρόσφατη 
φωτιά βγήκαν πάρα πολλά στην επιφάνεια. 
Το πρώτο έχει να κάνει με τη λειτουργία 
του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης 
(ΕΟΑΝ). Στο βαθμό που είναι μέλος σαν 
σύστημα στον Εθνικό Οργανισμό Ανα-
κύκλωσης, μια εταιρία σαν την Χούμας 
ΑΒΕΕ που επανειλημμένα έχει αποδειχθεί 
ότι μολύνει το περιβάλλον. 

Αυτό είναι απαράδεκτο γιατί μια εταιρία 
που ανακυκλώνει κιόλας και δημιουργεί 
προϊόν δεν έχει το δικαίωμα να είναι μέλος 
στον ΕΟΑΝ», καταγγέλλει ο πρόεδρος του 
ΠΑΚΟΕ, Παναγιώτης Χριστοδουλάκης.


