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ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Θέµα: Πιθανός κίνδυνος για τη δηµόσια υγεία από τη χωµατερή στην πόλη της 

Λευκάδας 

 

Το ∆ευτέρα 29 Οκτωβρίου ξέσπασε για ακόµα µια φορά πυρκαγιά στη χωµατερή της 

Λευκάδας, η οποία βρίσκεται στην άκρη της πόλης, στην περιοχή των Αλυκών. 

Υπογραµµίζεται  ότι κοντά στη χωµατερή υπάρχουν σχολεία και κατοικίες, καθώς και 

καταυλισµός Ροµά, ενώ η πόλη της Λευκάδας είναι σε απόσταση αναπνοής. Κάθε φορά 

που τα σκουπίδια αναφλέγονται εκλύονται τοξικές ουσίες στην ατµόσφαιρα που πιθανώς 

θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή των συνανθρώπων µας, δηµιουργώντας 

παράλληλα ανυπολόγιστη ζηµιά στο φυσικό περιβάλλον, τις συνέπειες της οποίας ακόµη 

δεν γνωρίζουµε. 

 

Επιπροσθέτως, το πρόβληµα των σκουπιδιών φαίνεται ότι δεν βαίνει προς άµεση λύση, 

καθώς ο πρόσφατα αποκτηθείς δεµατοποιητής βρίσκεται εκτός λειτουργίας, καθώς δεν 

έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισµός για την ανάδειξη αναδόχου ο οποίος και θα αναλάβει τις 

αντίστοιχες εργασίας. Εκτός των άλλων η προβλεπόµενη Μονάδα Προεπεξεργασίας 

Ανακύκλωσης και Κοµποστοποίησης  (ΜΟ.Π.Α.Κ.) των απορριµµάτων παραµένει στα 

χαρτιά και το µόνο που ακούµε είναι υποσχέσεις ότι θα ολοκληρωθεί, ενώ δεν έχει καν 

ξεκινήσει ούτε ως προκήρυξη έργου.  

 

Σηµειώνεται ότι στο νησί υπάρχει µεγάλη αναστάτωση και η ανησυχία του κόσµου έχει 

κλιµακωθεί λόγω των εκλυόµενων αερίων και σωµατιδίων από τη φωτιά, της έντονης 

δυσοσµίας των σκουπιδιών και γενικότερα της αφόρητης κατάστασης που έχει πλέον 

διαµορφωθεί. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι οι µαθητές των παρακείµενων σχολείων 

έχουν πραγµατοποιήσει πορεία διαµαρτυρίας στο δηµαρχείο, ενώ την Τετάρτη 31 

Οκτωβρίου µαθητές, σύλλογοι γονέων και καθηγητές έθεσαν το ζήτηµα µετ΄ επιστάσεως 

στη δηµοτική αρχή σε συνάντηση µαζί της και την Παρασκευή 2 Νοεµβρίου 2018 τα 

παρακείµενα σχολεία έκλεισαν λόγω της αποπνικτικής ατµόσφαιρας.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο αρµόδιος Υπουργός: 

 

1. Έχουν πραγµατοποιηθεί µετρήσεις ποιότητας αέρα κατά τη διάρκεια συµβάντων 

ανάφλεξης στο χώρο της χωµατερής στη Λευκάδα; Εάν ναι, ποια τα 

αποτελέσµατα; Εάν όχι για ποιο λόγο δεν έχει ενεργοποιηθεί η Πολιτεία ώστε να 

εκκινήσει η διαδικασία ,µετρήσεων; 

 

 

 



 

 

2. Έχουν ερευνηθεί οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον από την παράταση 

λειτουργίας της ανεξέλεγκτης χωµατερής στη Λευκάδα; Υπάρχει ανάλογη µελέτη 

επιπτώσεων για τον υδροφόρο ορίζοντα και την ποιότητα των θαλασσίων υδάτων; 

Έχει υπάρξει εδαφολογική εξέταση ώστε µε βεβαιότητα να µπορούν 

µικροκαλλιεργητές να καλλιεργούν τα προϊόντα τους χωρίς κίνδυνο για την υγεία 

τους και την υγεία όσων καταναλώνουν αυτά τα προϊόντα; 

 

3. Σκοπεύει το υπουργείο σας να παρέµβει και να ερευνήσει ποια είναι η πραγµατική 

κατάσταση που έχει διαµορφωθεί στη Λευκάδα ώστε να προστατευτεί η υγεία των 

πολιτών και ο φυσικός πλούτος, αλλά και να δοθεί µια οριστική και σύντοµη λύση 

στο πρόβληµα.  

 

    Με εκτίµηση, 

         

 

                                                                                              Αθανάσιος Ι. Καββαδάς  

                                                                                 Βουλευτής Ν. Λευκάδας 


