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Ελευσίνα 11/05/2018
ΠΡΟΣ: 1) ΥΠΕΚΑ/Ε.Υ.Ε.Π
(Ειδική Υπηρ. Επιθεωρ. Περιβάλλοντος)
Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα
FAX: 2131513610
2) ΥΠΕΝ/ΓΕΝ. Δ-ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΑΤ/ΣΗΣ ΠΕΤΡ/ΔΩΝ – Τμήμα Α’
Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα
FAX: 2131513402
3) ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ
Τμήμα Α
Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα
4) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / Π.Ε ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας
Ηρώων Πολυτεχνείου 78, 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ
FAX: 2132047103
ΚΟΙΝ: 1) Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας
κ. Γ. Σταθάκη
FAX: 2131513701
2) Αν. Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας
κ. Σ. Φάμελλο
FAX: 2131513704

Θέμα: Συμβάντα έντονης δυσοσμίας στην Ελευσίνα από την λειτουργία του διυλιστήριου των
ΕΛΠΕ.
Για πολλοστή φορά σας αναφέρουμε την εμφάνιση νέων περιστατικών έντονης δυσοσμίας
προερχόμενης από τις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου των ΕΛΠΕ στην Ελευσίνα.
Πιο συγκεκριμένα:
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1) την Κυριακή 22 Απριλίου, έντονα σποραδικά περιστατικά από τις 11.30 π.μ έως και τις 8 μμ περίπου.
Η γνωστή δυσοσμία αερίου έγινε αισθητή στις περιοχές Άνω Ελευσίνας, Εργατικών Κατοικιών
Μάνδρας και Παραδείσου.
2) την Δευτέρα 23 Απρλίου, ανήμερα του Αγ. Γεωργίου, ιδιαίτερα έντονο συνεχές περιστατικό από τις
12 το μεσημέρι έως την 1 μμ. Η δυσοσμία έγινε αισθητή στην Άνω Ελευσίνα, στην συνοικία
Παραδείσου και τις Εργατικές Κατοικίες Μάνδρας. Όπως έγινε αντιληπτό η οσμή παρέμεινε στα
σπίτια για αρκετή ώρα.
3) την Τετάρτη 25 Απριλίου, έντονα σποραδικά περιστατικά από τις 12.30 μμ έως τις 5.30 μ.μ στις ίδιες
περιοχές.

Για πολλοστή φορά σας αναφέρουμε περιστατικά δυσλειτουργιών των διυλιστηρίων των ΕΛΠΕ
στην Ελευσίνα και τον Ασπρόπυργο, καθώς και περιστατικά έντονης δυσοσμίας αερίου, τα
οποία υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων, υπονομεύουν την υγεία τους και
προκαλούν την δικαιολογημένη αγανάκτησή τους.
Τα ανωτέρω περιστατικά αποτελούν μερικές μόνο ενδεικτικές μακροσκοπικές καταγραφές.
Ωστόσο, με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι καμία από τις αρμόδιες Υπηρεσίες δεν έχει
ενεργοποιηθεί για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων ούτε στο
επίπεδο του περιβαλλοντικού ελέγχου – που δείχνει να βρίσκεται υπό κατάρρευση - ούτε στο
επίπεδο της αυστηροποίησης των περιβαλλοντικών όρων.
Η ζώσα πραγματικότητα διαψεύδει, με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, τις προβλέψεις και
τις εκτιμήσεις των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που εκπόνησαν οι εταιρείες και
ενέκριναν οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.
Αυτό έχει σαν συνέπεια να δημιουργείται σκόπιμη σύγχυση για την προέλευση της ρύπανσης,
ακόμα και των οσμών, αφού ουδέποτε εταιρεία ανέλαβε την ευθύνη, ακόμα και για τις πιο
κραυγαλέες και εξόφθαλμες περιπτώσεις, ενώ οι κάτοικοι παραμένουν απροστάτευτοι και
μονίμως εκτεθειμένοι σε υπονομευτικές της υγείας τους καταστάσεις.
Η θέσπιση μόνιμης ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών του
Θριάσιου Πεδίου και της Μεγαρίδας για την παρακολούθηση της εφαρμογής και τήρησης των
περιβαλλοντικών όρων καθώς και των όρων ασφάλειας τόσο των διυλιστηριακών όσο και των
λοιπών εγκαταστάσεων SEVESO, η ΟΝ LINE δημοσίευση των εκπομπών των διυλιστηρίων και
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άλλων μονάδων, καθώς και η εφαρμογή ενός Προγράμματος εντοπισμού των πηγών και
διαρκούς παρακολούθησης των δυσάρεστων οσμών που εκλύονται από τα διυλιστήρια είναι
τα ελάχιστα δυνατά μέτρα που - δυστυχώς - η πολιτεία αποφεύγει να λάβει.

Ο εκπρόσωπος

Χρήστος Χρηστάκης
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