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Με επηζηνιή καο ζηηο 3/3/2009,  δεηήζακε  από ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Δπηζεσξεηώλ Πεξηβάιινληνο (ΔΤΔΠ) ηηο πξάμεηο βεβαίσζεο 

παξάβαζεο θαη ηηο αληίζηνηρεο εηζεγήζεηο επηβνιήο πξνζηίκσλ γηα ηηο 4 εηαηξίεο πνπ θαηαγγείιακε ηνλ Απξίιην ηνπ 2008.(Μαπξνύιεο – 

Πξηόβνινο, Βηνκέθ, Διβάι Colour  θαη Διιεληθά Καιώδηα) 

ηηο 12/3/2009 νη Δπηζεσξεηέο πεξηβάιινληνο καο απάληεζαλ, ζηέιλνληαο ηα έγγξαθα πνπ δεηήζακε  κόλν γηα ηηο   δπν από ηηο ηέζζεξηο 

εηαηξίεο (Μαπξνύιεο – Πξηόβνινο θαη Βηνκέθ) ρσξίο λα καο δηεπθξηλίδνπλ αλ νη άιιεο δύν εηαηξίεο δελ ειέγρζεθαλ ε ειέγρζεθαλ θαη δελ 

δηαπηζηώζεθαλ παξαβάζεηο. Από ηα έγγξαθα πνπ πήξακε γηα ηηο δύν εηαηξίεο ζηηο νπνίεο δηαπηζηώζεθαλ παξαβάζεηο πξνθύπηνπλ ηα 

παξαθάησ : 

1. «Ι. ΜΑΤΡΟΤΛΗ – Γ. ΠΡΙΟΒΟΛΟ  Α.Β.Ε.Ε ΜΕΣΠΛΑΣ» 

Οη επηζεσξεηέο πεξηβάιινληνο ζηνλ έιεγρν πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ζηηο 7/2/2008 δηαπίζησζαλ όηη  ε ζπγθέληξσζε ηνπ ηνμηθνύ κεηάιινπ 

«θάδκην» ζηα πξνο δηάζεζε επεμεξγαζκέλα πγξά απόβιεηα , ήηαλ έσο θαη ηέζζεξηο θνξέο πςειόηεξε από ηελ  «επηηξεπόκελε ηηκή»!!!!!!(0,4 

mg/L κε νξηαθή ηηκή    0,1 mg/L). 

Γηα ηελ ηνμηθόηεηα ηνπ κεηάιινπ απηνύ παξαπέκπνπκε ζρεηηθά ζε άξζξν πνπ δεκνζηεύζεθε ζηελ  ηζηνζειίδα ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ 

«Το κάδμιο είναι ένα βαπύ ηοξικό μέηαλλο πος αποπποθάηαι εύκολα από ηα θςηά και 
διοσεηεύεηαι εύκολα μέζω ηηρ ηποθικήρ αλςζίδαρ ζηα νεθπά και ηο ζςκώηι ηος ανθπώπος 
με αποηέλεζμα να πποξενεί ζοβαπέρ βλάβερ ζηην ςγεία. Οι μακποσπόνιερ επιπηώζειρ ζηον 
άνθπωπο ηων σαμηλών ζςγκενηπώζεων καδμίος ζηην αημόζθαιπα είναι δςναηόν να 
πποξενήζοςν σπόνιερ παθήζειρ ζηοςρ πνεύμονερ, ζηο ζςκώηι, ζηα νεθπά και ζηα οζηά ηος 
ανθπώπος. Επιπλέον, ηο κάδμιο – ενδεσομένωρ-μέζω ηων ενώζεων ηος οξςγόνος – αςξάνει 
ηον κίνδςνο ηος καπκίνος ζηον πποζηάηη και ηοςρ πνεύμονερ, κάηι πος είναι, ζςν ηοιρ 
άλλοιρ, ζςνέπεια ηηρ επγαζίαρ ζε ανθςγιεινό πεπιβάλλον» http://www.eex.gr/DocLib1/Cadmio.pdf 

Γηα ηελ παξάβαζε πνπ δηαπηζηώζεθε, ε νπνία πηζηεύνπκε όηη δελ είλαη θαη  ε κνλαδηθή, (πνπ δηαζέηεη  άξαγε ε εηαηξία ηηο ηνμηθέο 

κνιπβδνύρεο ιάζπεο θαη ηηο ζθνπξηέο από ηελ πεξηζηξνθηθή θάκηλν?), νη Δπηζεσξεηέο πεξηβάιινληνο εηζεγήζεθαλ ζηνλ Ννκάξρε 

Βνησηίαο ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ ύςνπο 19.440 Δπξώ. Γελ γλσξίδνπκε αλ επηβιήζεθε ην πξόζηηκν απηό ζηελ εηαηξία, δελ γλσξίδνπκε αλ 

πιεξώζεθε θαη πνιύ πεξηζζόηεξν δελ γλσξίδνπκε αλ ε εηαηξία απηή ζπκκνξθώζεθε θαη ζηακάηεζε λα ξππαίλεη. 

Η «πξάμε βεβαίσζεο παξάβαζεο» πνπ ζπληάρζεθε από ηνπο  Δπηζεσξεηέο Πεξηβάιινληνο δηαβηβάζζεθε ζηηο 15/5/2008 ζην ΤΠΔΥΩΓΔ/ 

Γηεύζπλζε ΔΑΡΘ/Σκήκα Βηνκεραληώλ, ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο/Γηεύζπλζε ΠΔΥΩ θαη ζηελ Ννκαξρία Βνησηίαο (Σκήκα 

Πεξηβάιινληνο, Σκήκα Τγείαο, Σκήκα Βηνκεραλίαο θαη Οξπθηνύ Πινύηνπ)   κε ηελ παξάθιεζε λα θξνληίζνπλ γηα ηελ πιήξε ζπκκόξθσζε ηεο 

ελ ιόγσ εηαηξίαο κε ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνύο όξνπο. 

Ση έθαλαλ κέρξη ζήκεξα νη αξκόδηεο ππεξεζίεο πξνθεηκέλνπ ε εηαηξία «παξαβάηεο»  λα ζπκκνξθσζεί κε ηελ  ηζρύνπζα λνκνζεζία ; 

Αλαθιήζεθε ε Απόθαζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ πνπ έρεη εθδνζεί από ην ΤΠΔΥΩΓΔ /Γηεύζπλζε ΔΑΡΘ/Σκήκα Βηνκεραληώλ ; (Αξ. 

πξση.122107/13-3-2007) 

Δπηβιήζεθαλ απζηεξόηεξνη πεξηβαιινληηθνί όξνη  αθνύ  δηαπηζηώζεθε όηη ε εηαηξία απηή παξαβηάδεη ζπζηεκαηηθά ηνπο  κέρξη ζήκεξα 

ηζρύνληεο ; Διήθζε ππόςε ε εγθύθιηνο ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ (Αξ. πξση: 186585/2661/13-6-2008) γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο ΚΤΑ 

26857/553/1988 πνπ επηβάιεη  ηελ δηεμαγσγή  πδξνγεσινγηθήο έξεπλαο θαη έιεγρν ηεο δηπιηζηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ εδάθνπο θαη 

ππεδάθνπο πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζνύλ επαξθώο ηα ππόγεηα λεξά ; 

Γηελεξγήζεθαλ από ηηο ππεξεζίεο ηεο  Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδνο νη απαηηνύκελνη έιεγρνη πνπ λα πηζηνπνηνύλ ηελ θαηαζθεπή θαη νξζή 

ιεηηνπξγία ησλ ππνδνκώλ πνπ νξίδνληαη ζηελ  Απόθαζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ, έηζη ώζηε λα ρνξεγήζνπλ ηελ  άδεηα 

επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο επηθηλδύλσλ  απνβιήησλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ 13588/725/2006 ; 

Αλαθιήζεθε ε άδεηα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ηνμηθώλ θαη επηθηλδύλσλ απνβιήησλ (29/27-4-2005)  πνπ έρεη εθδνζεί  από ηελ Γ/λζε 

Πεξηβάιινληνο ηεο Ννκαξρίαο Βνησηίαο ; 

Αλαθιήζεθε από ηελ Γηεύζπλζε Τγείαο θαη Πξόλνηαο ηεο Ννκαξρίαο Βνησηίαο ε  βεβαίσζε θαιήο ιεηηνπξγίαο!!! (Φ42/543/3362/7-12-2006) γηα 

ηελ κνλάδα επεμεξγαζίαο ησλ απνβιήησλ πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίρζεθε ε έθδνζε ηεο λέαο Απόθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ ηεο 

εηαηξίαο ; 

http://www.eex.gr/DocLib1/Cadmio.pdf
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Σν κόλν πνπ έρεη γίλεη κέρξη ζήκεξα είλαη ε εθ λένπ  έγθξηζε κειέηεο επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο «κε επηθηλδύλσλ πγξώλ απνβιήησλ» (πσο 

ηεθκεξηώλεηαη ε κε επηθηλδπλόηεηα;;)  από ηελ Γηεύζπλζε Τγείαο ηεο Ννκαξρίαο Βνησηίαο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2008 (Φ42/1926/872/4-12-2008) ε 

νπνία ζπλερίδεη ηελ ρνξήγεζε  παξάλνκσλ αδεηώλ ζε όιεο βηνκεραλίεο (αλεμαξηήησο δξαζηεξηόηεηαο θαη κεγέζνπο),  βαζηδόκελε ζηελ 

αλαρξνληζηηθή Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε Εηβ/221/65 ηνπ 1965!!!!!  πνπ  νπζηαζηηθά επηηξέπεη ηελ απόξξηςε πγξώλ απνβιήησλ αγλνώληαο 

πξνθιεηηθά  όιε ηελ ζύγρξνλε ειιεληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.     

 

2.     Γαιβαληζηήξην «ΒΙΟΜΕΚ  ΑΒΕΕ» 

Οη επηζεσξεηέο πεξηβάιινληνο ζηνλ έιεγρν πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ζηηο 4/2/2008 δηαπίζησζαλ ηέζζεξηο παξαβάζεηο.  

Με ηελ έθζεζε απηνςίαο  βεβαηώλνπλ όηη ε ελ ιόγσ εηαηξία πξνβαίλεη ζε αλεμέιεγθηε ππεδάθηα απόξξηςε επηθηλδύλσλ νπζηώλ κε ζπλέπεηα 

ηελ επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο κε ξύπνπο θαη ηελ δεκηνπξγία θηλδύλσλ ππνβάζκηζεο θαη ξύπαλζεο ηνπ εδάθνπο θαη ησλ ππόγεησλ 

πδάησλ θαη θαη’ επέθηαζε ηε δεκηνπξγία θηλδύλσλ γηα ηελ δεκόζηα πγεία.  Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη νη εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ 

πγξώλ απνβιήησλ βξέζεθαλ ζρεδόλ θαηεζηξακκέλεο θαη όηη ε νμύηεηα ησλ πγξώλ απνβιήησλ ζηνλ βόζξν ηνπ εξγνζηαζίνπ βξέζεθε  λα έρεη 

ζρεδόλ ηελ ίδηα ηηκή (ΡΗ : 1,7 θαη 1,9) όπσο θαη ζηηο ιεθάλεο επηκεηάιισζεο, γεγνλόο πνπ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα όηη ηα νμέα 

απνξξίπηνληαη ππεδάθηα ρσξίο θακία επεμεξγαζία.Γηαπηζηώζεθε επίζεο πςειή ζπγθέληξσζε ςεπδαξγύξνπ ζηα πγξά απόβιεηα ηνπ 

εξγνζηαζίνπ. 

Γηα ηηο ηέζζεξηο ζπλνιηθά παξαβάζεηο πνπ δηαπηζηώζεθαλ,  νη Δπηζεσξεηέο πεξηβάιινληνο, εηζεγήζεθαλ κε επηζηνιή ζηνλ Ννκάξρε 

Βνησηίαο (7/11/2008)  ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ ύςνπο 50.000 Δπξώ. Καη γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ΒΙΟΜΔΚ ΑΒΔΔ  δελ γλσξίδνπκε αλ ην πξόζηηκν 

απηό επηβιήζεθε, αλ πιεξώζεθε θαη πνιύ πεξηζζόηεξν δελ γλσξίδνπκε αλ ε εηαηξία ζπκκνξθώζεθε θαη ζηακάηεζε λα ξππαίλεη. 

Η έθζεζε  απηνςίαο πνπ ζπληάρζεθε , δηαβηβάζζεθε ζηηο 7/11/2008 ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδνο, ζηελ Ννκαξρία Βνησηίαο,   όρη όκσο 

θαη ζην ΤΠΔΥΩΓΔ / Γηεύζπλζε ΔΑΡΘ /  Σκήκα Βηνκεραληώλ πνπ έρεη εθδώζεη ηελ Απόθαζε Έγθξηζεο ησλ Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ, κε ηελ 

παξάθιεζε  λα πξνβνύλ ζηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ ζπκκόξθσζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.  

Καη γηα ηελ εηαηξία ΒΙΟΜΔΚ ΑΒΔΔ ηζρύνπλ ηα ίδηα εξσηήκαηα όπσο θαη γηα ηνλ Μαπξνύιε – Πξηόβνιν. 

Ση έθαλαλ κέρξη ζήκεξα νη αξκόδηεο ππεξεζίεο πξνθεηκέλνπ ε εηαηξία «παξαβάηεο»  λα ζπκκνξθσζεί κε ηελ  ηζρύνπζα λνκνζεζία ; 

Η απάληεζε  είλαη ηίπνηα. 

 Γηαηί   ην θξάηνο  (ΤΠΔΥΩΓΔ, Πεξηθέξεηα,Ννκαξρία), είλαη ηαγκέλν ζηελ ππεξεζία ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ βηνκεράλσλ αδηαθνξώληαο γηα ηελ 

πγεία ησλ πνιηηώλ.     

Πξέπεη όινη λα θαηαιάβνπκε όηη αλ δελ ελώζνπκε ηηο θσλέο καο, αλ δελ πηέζνπκε ηηο ηνπηθέο καο εγεζίεο λα πηνζεηήζνπλ ηα αηηήκαηά καο θαη 

λα αγσληζηνύλ ζην πιάη ησλ πνιηηώλ δελ κπνξνύκε λα πεξηκέλνπκε ιύζεηο.  ήκεξα είλαη ην εμαζζελέο ρξώκην, αύξην  ην θάδκην θαη ε ηνμηθή 

αιπζίδα δελ έρεη ηέινο.  

Δκείο σο θίλεζε πνιηηώλ , κε ηηο ιηγνζηέο καο δπλάκεηο  θαηαθέξακε εδώ θαη πεξίπνπ ελάκηζε ρξόλν λα ζπγθεληξώζνπκε ηηο άδεηεο ηεζζάξσλ  

βηνκεραληώλ γηα ηηο νπνίεο είρακε θαηαγγειίεο γηα αλεμέιεγθηε απόξξηςε απνβιήησλ, λα δεηήζνπκε ζηνηρεία από ηνπο Δπηζεσξεηέο 

Πεξηβάιινληνο   (πξάμεηο βεβαίσζεο παξάβαζεο, εηζεγήζεηο επηβνιήο πξνζηίκσλ )   έηζη ώζηε λα κπνξνύκε ζήκεξα ηεθκεξησκέλα λα κηιάκε 

γηα ξππαληέο, γηα εξγνζηάζηα πνπ απνξξίπηνπλ ρσξίο θακία επεμεξγαζία  ηα πγξά ηνπο απόβιεηα ζηνλ πδξνθόξν νξίδνληα.  

Αο αλαινγηζηνύκε    πόζν κεγαιύηεξε ζα ήηαλ ε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ ελεξγεηώλ καο  αλ ηηο πξσηνβνπιίεο απηέο ηηο είρε αλαιάβεη θαη 

πξνσζήζεη ν Γήκνο ηεο πόιεο κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ  όπσο καο είραλ ππνζρεζεί ζηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  ηνλ Οθηώβξην 

ηνπ 2007. 

Σα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξώζακε είλαη ζηελ δηάζεζε όισλ ησλ πνιηηώλ θαη κπνξνύλ  απνηειέζνπλ ηεθκήξηα γηα ηελ άζθεζε θάζε έλδηθνπ 

δηθαηώκαηνο. 

Θήβα 3/4/2009 

  


