
 
 

ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 
ΘΕΜΑ : Απάντηση   στην   από   27-05-2022   με  αριθμό  5463  Ερώτηση  των  Βουλευτών  

κ.κ. Γ. ΡΑΓΚΟΥΣΗ, Α. (Σ.) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, Σ. ΒΑΡΔΑΚΗ, Γ. ΒΑΡΕΜΕΝΟΥ,            
Κ. ΒΕΤΤΑ, Θ. ΔΡΙΤΣΑ, Χ. (Χ.) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ, Κ. ΜΑΛΑΜΑ, Χ. (Χ.) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗ,            
Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Α. (Σ.) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Γ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ,                    
Π. (Γ.) ΠΟΥΛΟΥ, Π. (Π.) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ, Ε. (Μ.) ΣΚΟΥΦΑ, Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΥ, Ν. ΦΙΛΗ,         
Δ. (Τ.) ΧΑΡΙΤΟΥ και Ρ. ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ. 

 
Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου και σε ό,τι μας αφορά, 

σας γνωρίζουμε ότι η προστασία του περιβάλλοντος και η διαφύλαξη της ποιότητας ζωής των 
πολιτών, ιδιαίτερα δε η ουσιαστική και αποτελεσματική αντιμετώπιση τυχόν περιπτώσεων 
διακινδύνευσης ή/ και υποβάθμισής τους, αποτελούν σημαντική προτεραιότητα για το 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1650/ 1986 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 160), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και οι Διευθύνσεις Περιβάλλοντος των 
οικείων Περιφερειών αποτελούν τις κατεξοχήν αρμόδιες Αρχές για την εφαρμογή της 
σχετικής, με το περιβάλλον, νομοθεσίας. Η αρμοδιότητα των αστυνομικών Υπηρεσιών αφορά 
στην εφαρμογή των διατάξεων του εν λόγω νόμου, από πλευράς μόνο των ποινικών 
κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 28 αυτού και συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις 
εκείνες που η διαπίστωση της παράβασης δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις ή προηγούμενο 
έλεγχο της καθ’ ύλην αρμόδιας Υπηρεσίας. Παράλληλα, υποχρεούνται να ενημερώνουν την 
αρμόδια Αρχή, προκειμένου να επιληφθεί, ενώ παρέχουν κάθε νόμιμα αιτούμενη συνδρομή, 
στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 159 και 161 του π.δ/τος 141/ 1991 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 58). 

Σε ό,τι ειδικότερα αφορά στα διαλαμβανόμενα στην εν θέματι Ερώτηση ζητήματα, 
σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της γενικότερης αστυνόμευσης της υπόψη περιοχής, από τις 
εποχούμενες περιπολίες του κατά τόπον αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος (Α.Τ.) Κορυδαλλού 
έχει παρατηρηθεί η περιοδική εναπόθεση μικρής ποσότητας οικοδομικών υλικών (κυρίως 
χώματος) στο χώρο των πρώην λατομείων Σχιστού Κορυδαλλού, τα οποία, σύμφωνα με τους 
υπεύθυνους των έργων, χρησιμοποιούνται για την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων 
στην περιοχή. 
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Περαιτέρω, αναφέρεται ότι, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας που υποβλήθηκε 
στο Α.Τ. Κορυδαλλού, την 12-05-2022, αναφορικά με εναπόθεση αδρανών υλικών στον ως 
άνω χώρο, προσωπικό της εν λόγω Υπηρεσίας μετέβη στο σημείο προς διενέργεια σχετικού 
ελέγχου, πλην όμως, δεν κατέστη δυνατή η εξακρίβωση των καταγγελλομένων δεδομένου 
ότι πρόκειται για μεγάλη περιφραγμένη έκταση που διαθέτει κλειστή είσοδο. Ως εκ τούτου, με 
σκοπό την περαιτέρω εξέταση της ανωτέρω καταγγελίας, από το Α.Τ. Κορυδαλλού 
ενημερώθηκε τόσο η οικεία Εισαγγελική Αρχή όσο και ο αρμόδιος Δήμος Κορυδαλλού. 

Επισημαίνεται δε ότι, έως 31-05-2022, ουδεμία καταγγελία για απόρριψη αποβλήτων 
εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) στο χώρο των πρώην λατομείων 
Σχιστού Κορυδαλλού είχε περιέλθει στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Ασφάλειας 
Αττικής (Υποδιεύθυνση Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων, Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
και Περιβάλλοντος/ Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας, Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πειραιώς, 
Τμήμα Ασφάλειας Κορυδαλλού), οι οποίες δεν έχουν επιληφθεί σχετικής προανάκρισης, ενώ 
δεν προέκυψε κάρτα αναγγελίας συμβάντος σχετικού με το θιγόμενο στην Ερώτηση στο 
πληροφοριακό σύστημα της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής. 

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι οι αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες βρίσκονται σε συνεχή 
συνεργασία με τις αντίστοιχες Υπηρεσίες των αρμόδιων Φορέων και Αρχών, εφαρμόζοντας 
την ισχύουσα νομοθεσία, με στόχο -πλέον των άλλων- τόσο την πρόληψη και αποτροπή των, 
όποιας μορφής, τυχόν έκνομων ενεργειών, όσο και την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών. 

 
 
 

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ 
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