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1. Η 10η

2. «Κωφεύει» ο Δήμος Περάματος στις καταγγελίες του Φορέα Διαχείρισης της 
ΒΙ.ΠΑ.Σ Α.Ε. ωστόσο αντιρρυπαντικά τέλη εξακολουθεί να ζητάει από τις 
επιχειρήσεις, ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ 

 πυρκαγιά για το 2010 στην περιοχή του Σχιστού! 

3. Σκουπίδια, ξερόχορτα και καταυλισμός αθιγγάνων δυσχεραίνουν την κατάσταση και 
αποτελούν απειλή και για μεγαλύτερης έκτασης πυρκαγιά με ανυπολόγιστες 
συνέπειες εξαιτίας της γειτνίασης και με το ΒΙ.ΠΑ. Σχιστού και με το Στρατόπεδο 
την ώρα, που οι θερμοκρασίες έχουν ήδη πιάσει… κόκκινο μεγαλώνοντας τον 
κίνδυνο! 

σύμφωνα με σχετικές Εκθέσεις τόσο του Συνηγόρου 
του Πολίτη όσο και του Σώματος Επιθεωρητών- Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης*! 

4. Αναζητείται ευαισθησία για την ανθρώπινη ζωή και το περιβάλλον…  
 

 

*σχετικό Δ.Τ.  για την Έκθεση θα εκδοθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες από το Γ.Τ. του Φορέα 
Διαχείρισης της ΒΙ.ΠΑ.Σ Α.Ε. 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Η 10η πυρκαγιά και αυτό μόνο για το 2010 εκδηλώθηκε στην… απέραντη χωματερή 
απέναντι από το Βιομηχανικό Πάρκο Σχιστού την Τετάρτη 26 Μαΐου 2010 τις 
πρωινές ώρες, εξαιτίας των σκουπιδιών και των ξερόχορτων στο χώρο. Για τον 
έλεγχο και την κατάσβεση της πυρκαγιάς, αξίζει νε επισημανθεί, ότι ενήργησαν 4 
οχήματα της Πυροσβεστικής για αρκετές ώρες.  Υπενθυμίζεται ότι ο Φορέας 
Διαχείρισης του ΒΙ.ΠΑ. Σχιστού  εδώ και καιρό έχει ζητήσει την άμεση παρέμβαση 
των αρμοδίων, ιδιαίτερα, του Δήμου Περάματος προκειμένου να καθαριστεί ο χώρος 
του κυριακάτικου παζαριού, όμως η κατάσταση εξακολουθεί να μένει η ίδια, 
αποτελώντας απειλή για τις ανθρώπινες ζωές, το περιβάλλον, την περιοχή και τις 
επιχειρήσεις του Βιομηχανικού Πάρκου Σχιστού. Όσο δε, για την αποπνικτική 
ατμόσφαιρα από τις πυρκαγιές, που κατά καιρούς εκδηλώνονται, αυτή αποτελεί 
συχνό φαινόμενο πλέον για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις. Στο σημείο αυτό 
θα πρέπει να επισημανθεί ότι το Τμήμα Πυρασφάλειας της Διοίκησης Π.Υ. Πειραιά 
(Γραφείο Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας) έχει βεβαιώσει με 
έγγραφό της τις πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί. Μόνο λοιπόν για το 2010 η 
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Πυροσβεστική του Πειραιά μετέβη στις: 17 & 27/01/2010, 04 & 28/02/2010, 16, 19, 
21, 31/03/2010 και 21/04/2010 για κατασβέσεις πυρκαγιών απέναντι από το ΒΙ.ΠΑ. 
Σχιστού!  
Οι καταγγελίες του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης του ΒΙ.ΠΑ.Σ 
προς την Πυροσβεστική επιβεβαιώθηκαν και με αυτοψία της πυροσβεστικής, τα 
αποτελέσματα της οποίας έχουν κοινοποιηθεί και στη Νομαρχία Πειραιά και στην 
Αστυνομία και τον Δήμο του Περάματος αλλά και στην Εκκλησία της Ελλάδος. 
Ωστόσο από τους τελευταίους μήνες του 2009 που πραγματοποιήθηκαν οι έλεγχοι, η 
κατάσταση επιδεινώνεται, αφού η χωματερή διογκώνεται. Επίσης, το πρόβλημα 
μεγαλώνει εξαιτίας της συχνής εγκατάστασης στο χώρο καταυλισμού αθιγγάνων και 
από τη λειτουργία του υπαίθριου κυριακάτικου παζαριού αφού οι υπεύθυνοι 
καθαριότητας του Δήμου Περάματος, σύμφωνα με καταγγελίες των επιχειρήσεων του 
Βιομηχανικού Πάρκου Σχιστού, καθαρίζουν με καθυστέρηση μόνο τον δρόμο που 
εγκαθίστανται οι μικροπωλητές, αφήνοντας την υπόλοιπη περιοχή στην… τύχη της. 
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