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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

(ΣΜΑ), 

• Κίνδυνος μολύνσεων με τις αυξημένες θερμοκρασίες αυτής της 
περιόδου 

 Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΔΕΙΝΩΝΕΤΑΙ ΑΝΤΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΝΕΤΑΙ! 

• Δυσοσμία και ποντίκια 
 
Μπορεί η απάντηση στη δραματική έκκληση των επιχειρήσεων του ΒΙ.ΠΑ. Σχιστού, 
που ήρθε με τη σχετική ανακοίνωση της Νομαρχίας Πειραιά στις 2 Μαρτίου κατόπιν 
αυτοψίας, που πραγματοποίησε στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, να 
ήταν άμεση και να απέδειξε «γρήγορα αντανακλαστικά», ωστόσο όπως δείχνουν τα 
πράγματα, το αυτί… του ΕΣΔΚΝΑ ως και των υπολοίπων αρμοδίων φορέων, δεν 
ιδρώνει, με αποτέλεσμα να εξακολουθούν να δέχονται καθημερινά επέλαση 
τρωκτικών οι επιχειρήσεις του Βιομηχανικού Πάρκου Σχιστού που γειτνιάζουν με τον 
Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και η δυσοσμία να οξύνεται όσο 
πλησιάζουμε στο καλοκαίρι κι αναπτύσσονται πιο υψηλές θερμοκρασίες. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων για τη σωστή λειτουργία του 
Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στο Σχιστό, ζήτησε με επιστολή του 
από τους συναρμόδιους φορείς, ΕΣΔΚΝΑ (που είναι ο φορέας διαχείρισης) ΚΕΔΚΕ 
και ΤΕΔΚΝΑ, ο Νομάρχης Πειραιά Γιάννης Μίχας μετά τη σχετική ανακοίνωση 
Τύπου, του Φορέα Διαχείρισης  του Βιομηχανικού Πάρκου Σχιστού. 
Πραγματοποιήθηκε επιτόπιος έλεγχος μικτού κλιμακίου των Διευθύνσεων 
Περιβάλλοντος και Υγειονομικών Ελέγχων της Νομαρχίας Πειραιά, που επιβεβαίωσε 
παραβάσεις υγειονομικές και περιβαλλοντικών όρων και άσκηση δραστηριοτήτων 
στην περιοχή χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
Νομαρχίας Πειραιά, οι ελεγκτές μετά από αυτοψία που διενήργησαν στο Σταθμό 
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Σχιστού για τις περιβαλλοντικές και υγειονομικές 
συνθήκες λειτουργίας του, διαπίστωσαν μεταξύ άλλων τα παρακάτω: 
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• Η εγκατάσταση δεν διαθέτει άδεια διαχείρισης (μεταφόρτωσης) απορριμμάτων, δεν 
έχει καταθέσει πρόγραμμα ασφάλειας και οργάνωσης του έργου ενώ δεν έχει 
εφοδιαστεί με σύστημα ελέγχου ραδιενεργών αποβλήτων ως όφειλε σύμφωνα με την 
ΚΥΑ έγκρισης των περιβαλλοντικών της όρων 
 
• Στον χώρο λειτουργούν πλυντήριο οχημάτων, πρατήριο καυσίμων και συνεργείο 
οχημάτων για τα οποία δεν επεδείχθησαν άδειες λειτουργίας 
 
• Υπήρχε έντονη δυσοσμία στις τάφρους εναπόθεσης των απορριμμάτων (οι οποίες 
ήταν γεμάτες με απορρίμματα λόγω έλλειψης κενών κοντέινερς για τη μεταμόρφωσή 
τους) και στις πρέσες συμπίεσης αυτών.  
 
• Δεν λαμβάνονται τα μέτρα προστασίας για αέρια και οσμές, τα οποία αναφέρονται 
στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Συγκεκριμένα, ενώ υπάρχει 
σύστημα ψεκασμού (έγινε επίδειξη λειτουργίας του) δεν χρησιμοποιούνταν κατά την 
ώρα της αυτοψίας. 
 
• Υπήρχαν διασκορπισμένα απορρίμματα στην εγκατάσταση και, συγκεκριμένα, 
περιφερειακά στον χώρο εξαιτίας των ανέμων και στο χώρο τοποθέτησης των 
γεμάτων με συμπιεσμένα απορρίμματα μεταλλικών κιβωτίων (κοντέινερ) λόγω 
διαφυγών από αυτά. 
 

 

• Σύμφωνα με τον υπεύθυνο λειτουργίας της εγκατάστασης, υπάρχει πρόβλημα από 
την παρουσία τρωκτικών στο χώρο, τα οποία συχνά μεταφέρονται από τα 
απορριμματοφόρα οχήματα 

• Ο χώρος της τάφρου εναπόθεσης απορριμμάτων δεν διαθέτει θύρες και παραμένει 
ανοικτός όλο το εικοσιτετράωρο ακόμα και όταν δεν δουλεύει η εγκατάσταση, χωρίς 
απορρίμματα και χωρίς να καθαρίζεται (πλύση). 
 
Με βάση τα παραπάνω και για την προστασία του περιβάλλοντος, της δημόσιας 
υγείας, και της ποιότητας ζωής των πολιτών, ο Νομάρχης Πειραιά είχε ζητήσει από 
τους προέδρους των προαναφερόμενων αρμόδιων φορέων, του ΕΣΔΚΝΑ κατά κύριο 
λόγο αλλά και της ΚΕΔΚΕ και του ΤΕΔΚΝΑ να επιληφθούν προσωπικά, ώστε να 
δρομολογηθούν άμεσα οι διαδικασίες για την κατά το δυνατόν ταχύτερη επίλυση του 
προβλήματος.  

 

Ωστόσο από τις 2 Μαρτίου μέχρι σήμερα, τίποτε δεν έχει βελτιωθεί σε σχέση με 
τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, αντίθετα έχει επιδεινωθεί εξαιτίας 
της αφόρητης ζέστης με αποτέλεσμα να μην μπορούν πολλές φορές ούτε να 
αναπνεύσουν οι εκατοντάδες εργαζόμενοι των επιχειρήσεων, που γειτνιάζουν με 
τον ΣΜΑ! 
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