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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
Την παρέμβαση του Εισαγγελέα Πειραιώς προκάλεσε η καταγγελία προς τον Δήμο
Περάματος η οποία κοινοποιήθηκε, στην Εκκλησία της Ελλάδος που είναι
ιδιοκτήτρια του χώρου, στη Διεύθυνση Υγειονομικών Ελέγχων της Νομαρχίας
Πειραιά, αλλά και στη Διαχείριση του Βιομηχανικού Πάρκου Σχιστού και που
πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της εταιρείας KYMH A.B.E.E., εταιρεία που εδρεύει
στο Βιομηχανικό Πάρκο Σχιστού, κ. Θεόδωρος Πιτσιρίκος. Στην εν λόγω επιστολή καταγγελία του ο κ. Πιτσιρίκος ενημέρωνε για την κατάσταση, που επικρατεί στον
υπαίθριο χώρο απέναντι από το ΒΙ.ΠΑ.Σ και δίπλα στο Στρατόπεδο επί της λεωφόρου
Σχιστού, από τη συνεχή απαράδεκτη και παράνομη ρίψη σκουπιδιών η οποία κι έχει
μετατρέψει τον συγκεκριμένο χώρο σε παράνομη χωματερή θέτοντας έτσι, σε
κίνδυνο τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Παράλληλα, όπως επισήμανε στην
επιστολή ο κ. Πιτσιρίκος, ελλοχεύει κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, ενώ τόνισε τους
κινδύνους που εγκυμονούν για το Στρατόπεδο και τους συνανθρώπους μας που
βρίσκονται σε αυτό. Η Διαχείριση του Βιομηχανικού Πάρκου Σχιστού στέκεται
αλληλέγγυα στο αίτημα του μέλους της και προέδρου της ΚΥΜΗ ΑΒΕΕ κ.
Θεόδωρου Πιτσιρίκου και ζητά κι εκείνη από τον Δήμο Περάματος και τους
αρμοδίους λοιπούς φορείς, όπως ενεργήσουν άμεσα για την επίλυση του
προβλήματος.
• Ο κ. Πιτσιρίκος τη Δευτέρα 19 Απριλίου παρουσιάστηκε στο
Πταισματοδικείο Πειραιά προκειμένου να δώσει κατάθεση στην προανάκριση
που πραγματοποιείται για το θέμα. Επισημαίνεται πάντως ότι η απαράδεκτη
αυτή κατάσταση όχι μόνον εξακολουθεί αλλά έχει ενταθεί τον τελευταίο
καιρό τόσο από την ύπαρξη επιπλέον στο χώρο καταυλισμού αθιγγάνων όσο
και από τη λειτουργία του υπαίθριου κυριακάτικου παζαριού, μετά το τέλος
του οποίου οι υπεύθυνοι καθαριότητας του δήμου καθαρίζουν επιλεκτικά
συγκεκριμένο χώρο, τον χώρο των μικροπωλητών, αφήνοντας την υπόλοιπη
περιοχή στην τύχη της.
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