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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΓΡΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ο ΣΜΑ,  

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

• Αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας της αφόρητης δυσοσμίας 
 
Σε δύο αυτοψίες, μία τον Φεβρουάριο και μία τον Μάρτιο του 2010, προχώρησαν οι 
αρμόδιες Υπηρεσίες της Νομαρχίας Πειραιά σύμφωνα με τις εκθέσεις αυτοψίας των 
οποίων, ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Σχιστού (ΣΜΑ) ΔΕΝ διαθέτει 
άδεια λειτουργίας αλλά ΟΥΤΕ και άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων!!! 
Οι επιχειρήσεις του Βιομηχανικού Πάρκου Σχιστού, που γειτνιάζουν με τον Σταθμό 
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων δέχονται καθημερινά επέλαση τρωκτικών και η 
δυσοσμία εξακολουθεί να είναι αφόρητη με αποτέλεσμα, επιχειρηματίες κι 
εργαζόμενοι να έχουν ξεκινήσει να αντιμετωπίζουν, σύμφωνα με καταγγελίες τους 
προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΒΙΠΑΣ Α.Ε., αναπνευστικά προβλήματα! 
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.  
«Από το 2005 αντιμετωπίζουμε αυτή την κατάσταση. Όταν συμπιέζουν τα απορρίμματα 
βγαίνουν κάποια υγρά. προς την οδό Εργασίας και έως την Λεωφόρο Σχιστού. 
Πρόκειται για υγρά απόβλητα σκούρου χρώματος με εξαιρετικά δυσάρεστη οσμή. Για 
τα υγρά αυτά υπάρχει κάποια δεξαμενή, που ισχυρίζονται ότι έρχεται κάποιο βυτίο και 
την αδειάζει. Αυτά, όμως, βγαίνουν έξω στο δρόμο! Τα υγρά απόβλητα δεν γνωρίζει 
κανείς, πού τα πάνε. Τα ρίχνουν στη δεξαμενή ή φεύγουν στον υδροφόρο ορίζοντα 
κανείς δεν ξέρει, πάντως, φεύγουν στο δρόμο. Τα βλέπουμε! Φανταστείτε τώρα, όλα τα 
απορρίμματα να τα συμπιέζουν σε μία πρέσα… Όλοι καταλαβαίνουν ότι βγαίνουν υγρά 
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απόβλητα από τη συμπίεση. Αν δεν πεθάνουμε φέτος, θα πεθάνουμε του χρόνου από την 
ανυπόφορη μπόχα! Μας κόπηκε η αναπνοή τον Αύγουστο που η θερμοκρασία είχε 
ξεπεράσει τους 40 βαθμούς…», καταγγέλλει με δήλωσή του ο κ. Θεόφιλος Σκούφος 
της εταιρείας Κ. και Θ. Σκούφος ΕΠΕ και μέλος του Δ.Σ. της Διαχείρισης του 
ΒΙ.ΠΑ. Σχιστού. 
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