
 

 

 

 

ΠΟΛΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ « ΑΝ. ΦΑΝΗ Α.Ε. 

Αίσθηση και ανησυχία προκαλεί η έντονη δυσοσμία που προκαλεί η 

λειτουργία της εταιρείας «Αν Φάνης Α.Ε.» στην περιοχή μας. Η εταιρεία αυτή 

γνωρίζουμε ότι το 2016 επέκτεινε τις δραστηριότητές της μετά από έγκριση που 

πήρε από την Περιφέρεια, όμως το ερώτημα για τους κατοίκους παραμένει: Η 

έντονη αυτή δυσοσμία από πού προέρχεται; Είναι επικίνδυνη για τους κατοίκους; Τι 

παράγει το συγκεκριμένο εργοστάσιο; Πληροί τις προϋποθέσεις σωστής 

λειτουργίας; Τηρούνται οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας για τους εργαζόμενους; 

Υπάρχουν οι υποδομές που οφείλει να έχει για την απόθεση στερεών, υγρών και 

αέριων ρύπων μετά την επεξεργασία των πρώτων υλών; 

Το 2016 ζητήθηκε από την εταιρεία άδεια καταθέτοντας Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η απάντηση του Υπουργείου (προφανώς δίχως 

αυτοψία του χώρου) ήταν:  

« Με βάση τα παραπάνω 5 πρώτα, προτείνω να ζητήσουμε την αναβολή του 

θέματος προκειμένου να υπάρξει συμπληρωματική εισήγηση της Υπηρεσίας σχετική 

με τις πιο πάνω (α) έως (ε) επισημάνσεις. Αν δεν γίνει δεκτό προτείνω αρνητική 

ψήφο και «δημοσιοποίηση» του ζητήματος.» 

Τα  (α) ως (ε) αφορούν: «Δεν υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά για την 

διαχείριση των αποβλήτων της μονάδας», «ο χώρος που δραστηριοποιείται 

επιτρέπει γεωργικές μόνο και κτηνοτροφικές δραστηριότητες κι όχι παραγωγή 

επικινδυνότητας τύπου Α» και «δεν υπάρχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

Μεγάρων παρά μόνο «ευχολόγιο» μιας παραγράφου από το Τμήμα Περιβάλλοντος 

του Δήμου». 



Ως Λαϊκή Συσπείρωση λοιπόν, θέλουμε να μάθουμε αν τηρούνται όλες οι 

προδιαγραφές που διασφαλίζουν την υγεία των κατοίκων και των εργαζομένων στο 

εργοστάσιο καθώς και το κατά πόσο απασχόλησε την Δημοτική Αρχή η 

συγκεκριμένη δραστηριότητα, πολύ κοντά στον οικιστικό ιστό της περιοχής μας. 

Η ανησυχία μας είναι ακόμη μεγαλύτερη γιατί σε ερώτηση του Δημοτικού 

Συμβούλου Α. Χοροζάνη για το συγκεκριμένο πρόβλημα ο Δήμαρχος απάντησε 

απλά ότι δεν γνωρίζει τίποτα και οι λοιποί δημοτικοί σύμβουλοι έκαναν ότι δεν 

άκουσαν! Τι συμβαίνει λοιπόν; Μπορούμε να πάρουμε μια απάντηση; Ή πρέπει να 

αρκεστούμε στη λογική του «κέρδους δηλ. της ανάπτυξης»  και του «δίνει δουλειές 

(;)» αδιαφορώντας για τις συνέπειες που έχει για τους κατοίκους; 

΄Εχουν γίνει οι απαραίτητοι έλεγχοι; Τι αναπνέουμε; Ασχολήθηκε ποτέ ο 

Δήμος κι αν όχι γιατί; Περιμένουμε απαντήσεις και θα επανέλθουμε σύντομα. Ο 

λαός, που πάντοτε βγαίνει χαμένος από μια τέτοια «ανάπτυξη», πρέπει επιτέλους 

να απαιτήσει τα αυτονόητα:  

 Καθαρό περιβάλλον γι’ αυτόν και τις μελλοντικές γενιές 

 Καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους 

 Ελέγχους από το Υπουργείο, την Περιφέρει και τον Δήμο που θα 

διασφαλίζουν όλα τα παραπάνω 

Να βρίσκεται ο λαός σε εγρήγορση, να μην παραιτηθεί, να βγει στο δρόμο 

του αγώνα και να διεκδικήσει αυτά που του ανήκουν!  

  


