
 

 

 

 
  Μζγαρα, 7 Αυγοφςτου 2017 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Ερώτηςη ςτον Τπουργό Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ 

για το θζμα των Ορυχείων Βωξίτη ςτα Γεράνεια, 

υπζβαλλε η Βουλευτήσ τησ Δημοκρατικήσ υμπαράταξησ 

ΠΑΟΚ – ΔΗΜΑΡ Κα Εφη Χριςτοδουλοποφλου 

 

Σο βράδυ τθσ Πζμπτθσ 3 Αυγοφςτου 2017, ςτο Δθμαρχείο Μεγάρων ζγινε θ 

μεγάλθ αγωνιςτικι ςυγκζντρωςθ κατά  τθσ δθμιουργίασ ορυχείων Βωξίτθ ςτα 

Γεράνεια, φςτερα από πρόςκλθςθ του Δθμάρχου Μεγαρζων κ. Γρθγόρθ ταμοφλθ, 

με τθ ςυμμετοχι όλων των τοπικών φορζων του Διμου Μεγαρζων (Μζγαρα – Νζα 

Πζραμοσ). 

τθ ςυγκζντρωςθ αυτι παραβρζκθκε και ςυμμετείχε και θ Βουλευτισ τθσ 

Δθμοκρατικισ υμπαράταξθσ ΠΑΟΚ – ΔΗΜΑΡ και πρώθν Τπουργόσ  Κα Εφθ 

Χριςτοφιλοποφλου, θ οποία διλωςε ότι τάςςεται ςτο πλευρό τθσ Διοίκθςθσ του 

Διμου Μεγαρζων και το πρωί τθσ επομζνθσ (Παραςκευι, 4 Αυγοφςτου 2017) 

αντζδραςε αςτραπιαία και υπζβαλλε επίκαιρθ ΕΡΩΣΗΗ ςτον αρμόδιο Τπουργό 

Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ. 

Σο κείμενο τησ ερώτηςησ ζχει ωσ εξήσ: 

« Ακινα, 4.8.2017 

ΕΡΩΣΗΗ 

 

Προσ: Σον Τπουργό Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ 

 

ΘΕΜΑ: «Περιβαλλοντικι υποβάκμιςθ και κίνδυνοσ για τθ Δθμόςια Τγεία θ 

δθμιουργία ορυχείου βωξίτθ ςτα Γεράνεια Όρθ» 

 

Κφριε Τπουργζ, 

 

Σα Γεράνεια Όρθ αποτελοφν διαχρονικά μια περιοχι αυξθμζνθσ αγροτικισ 

δραςτθριότθτασ. υγκεκριμζνα είναι ανεπτυγμζνθ θ ρθτινοκαλλιζργεια, θ 

αμπελουργία και θ κτθνοτροφία και ωσ εκ τοφτου αποτελοφν αποτελοφν ςθμαντικό 

κομμάτι τθσ τοπικισ παραγωγισ και οικονομίασ.     



 

 

Ζχει γίνει ευρφτερα γνωςτό ότι ζχει εκδθλωκεί επιχειρθματικό ενδιαφζρον 

για τθν εκκίνθςθ γεωτριςεων ςτθν περιοχι τθσ Μεγαρίδασ και ςυγκεκριμζνα ςτα 

Γεράνεια Όρθ, με ςκοπό να διερευνθκεί το μζγεκοσ των κοιταςμάτων βωξίτθ πριν τθ 

δθμιουργία ορυχείου και τθν εξόρυξθ. Δεν ζχει γίνει ακόμα γνωςτό εάν οι 

γεωτριςεισ κα είναι υπόγειεσ ι επιφανειακζσ. 

 Σο Δθμοτικό υμβοφλιο Μεγαρζων με ομόφωνθ απόφαςι του γνωμοδότθςε 

αρνθτικά για τθ Μελζτθ Περιβαλλοντικών Επιπτώςεων (Μ.Π.Ε.) με τίτλο «Ζρευνα 

κοιταςμάτων βωξίτθ» αποκλείοντασ το ενδεχόμενο δθμιουργίασ ορυχείου ςτα 

Γεράνεια Όρθ επικαλοφμενο τισ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ που κα ζχει για το περιβάλλον 

και τθν τοπικι κοινωνία και οικονομία.  

ε ςυνάντθςθ που πραγματοποίθςε ο Διμοσ Μεγαρζων με τοπικοφσ φορείσ 

και κατοίκουσ φάνθκε διάφανα θ αγωνία των πολιτών για τθν υποβάκμιςθ του 

περιβάλλοντοσ και τθσ ποιότθτασ ηωισ τουσ. Για το λόγο αυτό ζχουν ξεκινιςει ιδθ 

και προγραμματίηονται  μαηικζσ εκδθλώςεισ διαμαρτυρίασ. 

  Η περιοχι ςυνολικισ ζκταςθσ 49.865,783 ςτρεμμάτων, για τθν οποία ζχει 

εκδθλωκεί ενδιαφζρον, αποτελεί ςθμαντικό κφλακα πραςίνου και φυςικοφ πλοφτου 

για τθ Δυτικι Αττικι ςυνολικά όπου όπωσ είναι γνωςτό θ περιβαλλοντικι 

υποβάκμιςθ είναι εκτεταμζνθ.  

 

 Επειδή οι ςυνζπειεσ τθσ δθμιουργίασ ορυχείου βωξίτθ ςτα Γεράνεια Όρθ κα 

είναι καταςτροφικζσ για το περιβάλλον, το οικοςφςτθμα, τθν υγεία και τθν ποιότθτα 

ηωισ των κατοίκων τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. 

 Επειδή ζνα τζτοιο εγχείρθμα κα διαταράξει τον παραγωγικό ιςτό τθσ πόλθσ 

των Μεγάρων,  ερωτάςτε κ. Τπουργζ: 

 

1. Τπάρχουν αιτιματα για τθ δθμιουργία ορυχείου βωξίτθ ςτα Γεράνεια Όρθ 

και αν ναι από ποιουσ; Ποια θ αρχικι κζςθ του Τπουργείου επί του κζματοσ; 

2. Τιοκζτει το Τπουργείο τθ Μελζτθ Περιβαλλοντικών Επιπτώςεων που ζχει 

εκπονθκεί; 

3. Θα ςεβαςτείτε τθν ομόφωνθ αρνθτικι γνωμοδοτικι απόφαςθ του 

Δθμοτικοφ υμβουλίου Μεγαρζων; 

4. ε ποιεσ ενζργειεσ ςκοπεφετε να προβείτε προκειμζνου να εμποδίςετε τθν 

ζτι περαιτζρω περιβαλλοντικι υποβάκμιςθ των Μεγάρων; 

Η ερωτώςα  βουλευτήσ 

Εφθ Χριςτοφιλοποφλου» 

 

 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ  

& Δημοςίων χζςεων 


