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09-12-2014 

Ερώτηση 

Προς τον κ.κ. Υπουργούς: 

 Εσωτερικών 

 Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής 

 Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 

 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

Θέμα: Να δοθεί τέλος στην ανομία όσον αφορά τη συλλογή και μεταφορά 

απορριμμάτων στη Π.Ε. Ηλείας. Να προστατευθούν από την Πολιτεία όλοι, όσοι 

απειλούνται από μέλη φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης. 

Την 1η Αυγούστου του 2013 κατατέθηκε προς τα ερωτώμενα Υπουργεία την υπ’ αρ. 

Πρωτ. 445/63 Ερώτηση και ΑΚΕ με θέμα «Παράνομες ενέργειες εργολάβου-μεταφορέα 

απορριμμάτων». Στην εν λόγω Ερώτηση και ΑΚΕ μεταξύ άλλων αναφερόταν ότι «σύμφωνα 

με πρόσφατα δημοσιεύματα της 13ης Ιουλίου 2013 το τελευταίο διάστημα γίνεται κατ’ 

επανάληψη και παρανόμως διάθεση απορριμμάτων και δη σε δασική έκταση στο 

προστατευόμενο από το Natura δρυόδασος της Φολόης στην ορεινή Ηλεία […] 

Σημειώνουμε ότι ο ίδιος εργολάβος έχει εφοδιαστεί με “Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη 

επικίνδυνων στερεών αποβλήτων” αφενός από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Χωρικού 

Σχεδιασμού Πελοποννήσου και αφετέρου από το αντίστοιχο Τμήμα Περιβάλλοντος Δυτικής 

Ελλάδα.». Επίσης, «εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι σε βάρος του συγκεκριμένου εργολάβου-

μεταφορέα απορριμμάτων έχουν σχηματιστεί μέχρι σήμερα, κυρίως από το Αστυνομικό 

Τμήμα της Αρχαίας Ολυμπίας, 27 δικογραφίες, ενώ έχει συλληφθεί στο πλαίσιο της 

αυτόφωρης διαδικασίας 11 φορές με την κατηγορία της ρύπανσης του περιβάλλοντος. 

Μόνο από τις πέντε τελευταίες δίκες έχει συνολικά καταδικαστεί σε 50 μήνες φυλάκιση. 

Επίσης σήμερα εκκρεμούν σε βάρος του ακόμα 20 παραπομπές σε δίκες, για υποβάθμιση 

και ρύπανση περιβάλλοντος». Ακόμη σημειωνόταν ότι «η οικολογική καταστροφή που 

προκαλείται από τις έκνομες αυτές ενέργειες είναι τεράστια, αλλά και ότι η ολιγωρία των 

αρμόδιων Αρχών είναι στην προκειμένη περίπτωση περισσότερο από πασιφανής».  

Στην από 23/08/2013 Απάντηση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στην 

προαναφερόμενη Ερώτηση και ΑΚΕ περιλαμβάνονται και τα εξής: «Ο Υπουργός 

Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκος Δένδιας μεταξύ άλλων ανέφερε ότι σε ό,τι αφορά την 
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αστυνόμευση της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, μεταξύ των οποίων και 3 ανενεργών 

Χ.Α.Δ.Α, καθώς και του δρυοδάσους Φολόης της περιοχής, αυτή υλοποιείται από τις τοπικές 

αρμόδιες Υπηρεσίες και την Ο.Π.Κ.Ε. Με βάση αυτές τις μικτές περιπολίες μέχρι την 11-8-

2013 από το Αστυνομικό Τμήμα Ολυμπίας σχηματίσθηκαν 24 δικογραφίες σε βάρος του 

επιχειρηματία που ανέλαβε το έργο της μεταφοράς των απορριμμάτων του Δήμου 

Καλαμάτας. Επίσης έχουν κατασχεθεί 11 οχήματα και έχουν βεβαιωθεί πρόστιμα ύψους 

11.710 ευρώ».  

Ακολούθησε η υπ’ αρ. Πρωτ. 5266/9-01-2014 Ερώτηση προς τα Υπουργεία 

Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και Δημόσιας Τάξης και 

Προστασίας του Πολίτη με θέμα «Αποκόλληση και μεταφορά βράχων από τα Ιαματικά 

λουτρά του Καϊάφα στην Παραλία του Δήμου Ζαχάρως». Συγκεκριμένα, στην Ερώτηση 

μεταξύ άλλων αναφέρονταν ότι τις παραμονές των Χριστουγέννων έγιναν αντιληπτά, από 

κατοίκους της περιοχής των λουτρών Καϊάφα και του Δήμου Ζαχάρως Νομού Ηλείας, 

φορτηγά τα οποία μετέφεραν ογκόλιθους στην παραλία της Ζαχάρως. Στις 24 Δεκεμβρίου 

εντοπίστηκε  φορτηγό και περιστρεφόμενο βαρέως τύπου όχημα στο σημείο της εξόρυξης 

πλησίον των Ιαματικών Λουτρών Καϊάφα. Σε τρία διαφορετικά σημεία, δίπλα στον δρόμο 

που οδηγεί στα Λουτρά, έγινε αποκόλληση και εξόρυξη μεγαλύτερων και μικρότερων 

βράχων σε μια περιοχή ενταγμένη με τον κωδικό GR 2330005 στο σύστημα NATURA 

2000. Στην εν λόγω Ερώτηση ερωτούνταν τα συναρμόδια Υπουργεία σε ποιές ενέργειες θα 

προβούν ώστε να ελεγχθούν όλες οι αναθέσεις που έχει ο εργολάβος που υλοποίησε την 

παράνομη αυτή ενέργεια με φορείς του Ελληνικού Δημοσίου. Οι απαντήσεις που δόθηκαν 

καταρχήν επιβεβαίωναν ότι υπήρχαν σοβαρότατες παρανομίες καθώς στην απάντηση του 

Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. Πρωτ. 65/03-02-2014) επισυνάπτονται δύο έγγραφα: Ένα 

έγγραφο του Δήμου Ζαχάρως όπου αναφέρεται ότι ο συγκεκριμένος Δήμος ουδεμία ευθύνη 

έχει για τη ρίψη ογκόλιθων και ότι δεν υπάρχει σε εξέλιξη εργολαβία  και ένα έγγραφο- 

αυτοψία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όπου μεταξύ άλλων αναφέρει ότι υπήρχε 

εμφανής παρέμβαση στη βάση του βουνού και καταστροφή του πρανούς του λόφου και 

ζητούσε από τον εργολάβο κ. Καράμπελα Θεόδωρο εντός 5 ημερών να υποβάλει στην 

υπηρεσία τις απόψεις του και όλα τα σχετικά έγγραφα επί των διαπιστούμενων 

παραβάσεων.  

Στην από 31-01-2014 απάντηση του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας 

του Πολίτη αναφέρεται ότι, μετά από την αυτοψία των αρμόδιων αρχών και την 

προανάκριση, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του συγκεκριμένου επιχειρηματία για 

εγκλήματα που στρέφονται κατά του περιβάλλοντος. Το εν λόγω Υπουργείο δηλώνει ότι 

δόθηκαν εκ νέου εντολές προς όλες τις υφιστάμενες Υπηρεσίες της Αστυνομικής 

Διεύθυνσης Ηλείας για τη διενέργεια ελέγχων καθημερινά και επί 24ωρου βάσεως στις 

περιοχές δικαιοδοσίας τους. 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) στην (υπ. 

αρ. Πρωτ. 2541β/31-01-2014) απάντησή του αναφέρει ότι οι υπηρεσίες της Περιφέρειας και 

της Αποκεντρωμένης διοίκησης είναι υποχρεωμένες και υπεύθυνες για τη λήψη μέτρων και 

επιβολή προστίμων και ότι για την τήρηση της νομοθεσίας θα πρέπει να λαμβάνονται 
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υπόψη τα αναφερόμενα στην εγκεκριμένη Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη  που αφορά την 

περιοχή «Θίνες και παραλιακό δάσος Ζαχάρως-Λίμνη Καιάφα». 

Με βάση τις παραπάνω απαντήσεις από τα αρμόδια Υπουργεία και ειδικότερα την 

Απάντηση από 31-01-2014 του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 

είναι σαφές ότι έχουν καταγραφεί εκ μέρους της Πολιτείας πλήθος παραβάσεων και έχει 

οδηγηθεί η υπόθεση στην Δικαιοσύνη. Έχουν γίνει διώξεις σε βαθμό κακουργήματος και 

υπάρχει προφυλάκιση δύο μελών της φερόμενης ως εγκληματικής ομάδας που 

δραστηριοποιούταν στον τομέα της συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων στην 

Πελοπόννησο. 

Από τότε μέχρι σήμερα έχουν συμβεί δύο γεγονότα για τα οποία οφείλει να 

λογοδοτήσει η Πολιτεία στους άμεσα θιγόμενους αλλά και συνολικά στην κοινωνία. 

Συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στο από 26/11/2014 πρόσφατο δημοσίευμα στην 

ιστοσελίδα «Κουτί της Πανδώρας» (βλ. http://www.koutipandoras.gr/article/127857/apeiloyn-na-skotosoyn-vaxevani-

nodaro-se-ihitika-apo-episimes-ypoklopes) όπου αποκαλύπτονται απειλές, ύβρεις και στοχοποιήσεις από 

μέλη της εν λόγω φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης κατά των δημοσιογράφων Κώστα 

Βαξεβάνη, Μάκη Νοδάρου, Γιώτας Αργυροπούλου, Δημήτρη Κολόκα, Γιώργο 

Μαρινόπουλο, Γιάννη Σπηρούνη, του Εισαγγελέα Πύργου αλλά και εναντίον της βουλευτού 

του ΣΥΡΙΖΑ Έφης Γεωργοπούλου - Σαλτάρη. Κρίνεται απαράδεκτο να μην έχουν 

ενημερωθεί αμέσως οι ενδιαφερόμενοι από την ΕΛ.ΑΣ. καθώς με βάση τα στοιχεία που είχε 

στα χέρια της η εν λόγω αρμόδια υπηρεσία είχε τεθεί σε άμεσο κίνδυνο η ζωή και η 

ασφάλειά τους. Επισκεφτήκαμε την ΕΛ.ΑΣ. τη Δευτέρα 1/12 οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ 

Δημήτρης Τσουκαλάς, υπεύθυνος για θέματα Δημόσιας Τάξης και Έφη Γεωργοπούλου-

Σαλτάρη, και ζητήσαμε το αυτονόητο την προστασία της ζωής των απειλούμενων και τη 

διασφάλιση της ελεύθερης άσκησης του δημοσιογραφικού λειτουργήματος. 

Επίσης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. Πρωτ. 2048/90915/28-08-2014 (ΑΔΑ: ΒΝΩ1ΟΡ1Φ-

ΔΣ1) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 

Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, δηλαδή επτά μήνες μετά τον σχηματισμό δικογραφίας 

χορηγήθηκε άδεια συλλογής -  μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων σε μέλος της 

φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης  και ευρισκόμενο  ελεύθερο με περιοριστικούς όρους, 

και συγκεκριμένα  στην εταιρεία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΕΠΕ». Στη συνέχεια πάλι ο κ. Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την υπ’ αρ. Πρωτ. 

58999/1696/21-10-2014  (ΑΔΑ: ΩΒΦΟΟΡ1Φ-654) Απόφαση, χορήγησε άδεια συλλογής και 

μεταφοράς μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ 

50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.03) για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, στην 

επιχείρηση «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ». Σημειώνεται ότι, 

ο εκάστοτε Γενικός Γραμματέας κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι ουσιαστικά ο 

εκφραστής της κυβερνητικής πολιτικής στην περιοχή ευθύνης του καθώς δεν είναι αιρετός, 

αλλά διορίζεται από την κυβέρνηση στην εν λόγω θέση και επομένως εκφράζει απευθείας 

τις επιλογές της και τις κατευθύνσεις της.  

Επειδή το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων εκ μέρους των νεοφιλελεύθερων 

κυβερνήσεων στηρίζει ένα σύστημα πελατειακών σχέσεων και οδηγεί διαχρονικά σε 
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περιβαλλοντικά εγκλήματα, αδιαφάνεια, κατασπατάληση δημόσιου χρήματος και  πρόστιμα 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

 Επειδή η οικολογική καταστροφή που προκαλείται από τις έκνομες αυτές ενέργειες είναι 

τεράστια. 

Επειδή η κοινωνία δεν μπορεί να παρακολουθεί την Πολιτεία να συνάπτει συμβάσεις για τη 

συλλογή και μεταφορά απορριμμάτων με εταιρείες που αποδεδειγμένα έχουν βλάψει το 

δημόσιο συμφέρον και το περιβάλλον. 

Επειδή κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση λειτουργεί ως ο εκφραστής της κυβερνητικής 

πολιτικής στην περιοχή ευθύνης της. 

Επειδή η ασφάλεια των πολιτών εκ μέρους της Πολιτείας είναι υποχρέωση αυτής και δεν 

πρέπει να λαμβάνει επιλεκτικό χαρακτήρα. 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 

1.  Κρίνεται εύλογο η Αποκεντρωμένη Διοίκηση να λαμβάνει αποφάσεις ανάθεσης 

συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων στην Δυτική Ελλάδα με μέλη φερόμενης 

εγκληματικής οργάνωσης;  

2. Θα ελέγξετε τις τυχόν ευθύνες του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, για το γεγονός ότι ανέθεσε 
σε μέλη φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης την συλλογή και μεταφορά 
απορριμμάτων; 

3. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε ώστε να ελεγχθούν όλες οι νέες αναθέσεις που έχει 

ο εργολάβος με βάση τις Αποφάσεις του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης; 

4. Θα συνεχίσει η Πολιτεία να καταβάλει δημόσιο χρήμα σε μέλη φερόμενης 

εγκληματικής οργάνωσης για τη συλλογή και μεταφορά απορριμμάτων και ποιος 

ευθύνεται για το ότι συνεχίζονται οι παρανομίες στις εναποθέσεις απορριμμάτων 

στην Ηλεία; 

5. Ποιος ευθύνεται για το γεγονός ότι η ΕΛ.ΑΣ. δεν ενημέρωσε όλους τους 

απειλούμενους και εξυβριζόμενους πολίτες καθώς και ότι δεν λήφθηκαν μέτρα 

προστασίας αυτών; Τι μέτρα έχουν ληφθεί για την προστασία αυτών; 

Οι  ερωτώντες βουλευτές 

Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη 

Δημήτρης Τσουκαλάς 

Όλγα Γεροβασίλη 


