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                   Αθήνα 2-9-2019     

                  Αρ. Πρωτ. 71029/1123 

                  

                                       

 ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων    

                 

                      

 ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Μεϊκόπουλο Αλέξανδρο  

 

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»  

 

ΣΧΕΤ: α) Η µε αριθµό πρωτ. 112/2-8-2019 Ερώτηση   

 

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον 

Βουλευτή κ. Μεϊκόπουλο Αλέξανδρο, κοινοποιούµε: 

� Τα υπ΄ αρ. πρωτ. 5631/8-8-2019 και 71029/6243/7-8-2019 έγγραφα του Σώµατος Επιθεώρησης 

Β. Ελλάδος και του Σώµατος Επιθεώρησης Ν. Ελλάδος αντίστοιχα, τα οποία αναφέρονται στους 

περιβαλλοντικούς ελέγχους της δραστηριότητας της τσιµεντοβιοµηχανίας «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ» στον 

Βόλο. Σηµειώνουµε ότι η βιοµηχανία ελέγχεται συστηµατικά και από τα Κλιµάκια Ελέγχου 

Ποιότητας Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας. Επίσης, οι Υπηρεσίες των ΠΕ Μαγνησίας & 

Σποράδων πραγµατοποιούν ελέγχους στα φορτία εναλλακτικού καυσίµου τα οποία λαµβάνει η 

εταιρία.  

� Το υπ’ αρ. πρωτ. 71029/4618/7-8-2019 έγγραφο της ∆/νσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης/ΥΠΕΝ 

το οποίο αναφέρεται στους περιβαλλοντικούς όρους οι οποίοι έχουν τεθεί για τη λειτουργία της 

βιοµηχανίας. 

� Το υπ΄ αρ/ πρωτ. 71029/2083/9-8-2019 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιαχείρισης Αποβλήτων/ΥΠΕΝ η 

οποία είναι αρµόδια για την εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου από το οποίο διέπεται η διακίνηση 

του δευτερογενούς καυσίµου που χρησιµοποιείται στη βιοµηχανία. 

� Το υπ΄ αρ. πρωτ. 71029/1717/6-8-2019 έγγραφο της ∆/νσης Κλιµατικής Αλλαγής & Ποιότητας της 

Ατµόσφαιρας/ΥΠΕΝ το οποίο αναφέρεται στο ζήτηµα της παρακολούθησης της ατµοσφαιρικής 

ρύπανσης στον Βόλο. Σηµειώνουµε ότι η οικεία Περιφέρεια, η οποία και έχει τη σχετική 

αρµοδιότητα, έχει προβεί σε ενέργειες για την προµήθεια νέων σταθµών µέτρησης της  

ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Επίσης, η Περιφέρεια µας ενηµέρωσε ότι ένας από τους 

σηµαντικότερους παράγοντες ρύπανσης της ατµόσφαιρας είναι οι ανεξέλεγκτες καύσεις πλαστικών 

και άλλων στερεών υλικών σε υπαίθριους και στεγασµένους χώρους και για το λόγο αυτό 

υπάλληλοι της Περιφέρειας διενεργούν συνεχείς ελέγχους.      



Τέλος, ως προς το ζήτηµα της συγκρότησης της Επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου για την οποία 

είχε δεσµευτεί η προηγούµενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου σε απάντησή της (16877/171/23-4-

2018) σε Ερώτηση Βουλής (4541/20-3-2018) του ιδίου κ. Βουλευτή, όπως άλλωστε προκύπτει και από 

τα επισυναπτόµενα έγγραφα, δεν λάβαµε καµία σχετική ενηµέρωση από τις Υπηρεσίες του ΥΠΕΝ προς 

τις οποίες εστάλη η παρούσα Ερώτηση.   

 

 

                                                                                                   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

                               ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ 

 

Επισυνάπτονται: Tα αναφερόµενα έγγραφα 

 

 

    

Σελίδες απάντησης: 2 

Σελίδες συνηµµένων: 12 
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