
  

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 

Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ  ΚΑΙ ΑΚΕ 

 

Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ι. Βρούτση  

   

 

Θέμα: «Τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στη Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων 

Νέας Καρβάλης Καβάλας» 

 

Στις εγκαταστάσεις της Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων Νέας Καρβάλης Καβάλας επικρατεί 

εκρηκτική κατάσταση καθώς, εκτός των εργασιακών διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και εργαζομένων 

που έχει οδηγήσει τους τελευταίους σε ακραίας μορφής συνθήκες εργασιακής επισφάλειας, 

φαίνεται να μην υπάρχει καμία διασφάλιση προδιαγραφών υγιεινής και ασφάλειας.  

Να σημειωθεί ότι οι λιπασματοβιομηχανίες ανήκουν στο πεδίο των οδηγιών SEVESO, οι οποίες, 

αν και κατά καιρούς έχουν παρουσιάσει προβλήματα στην εφαρμογή τους, είναι δεδομένο ότι 

έχουν συμβάλλει σημαντικάM στην αναβάθμιση στον κρίσιμο τομέα της ασφάλειας γενικότερα και 

ειδικότερα στην αντιμετώπιση των μεγάλων ατυχημάτων.  

Επειδή η επισφάλεια στην εργασία οδηγεί και σε ατυχήματα σε χώρους εργασίας των βαρέων και 

ανθυγιεινών επαγγελμάτων που θέτουν σε κίνδυνο ή οδηγούν στην απώλεια ανθρώπινης ζωής, 

Επειδή τα τυχόν ατυχήματα στη συγκεκριμένη βιομηχανία θα έχουν πιθανές  αρνητικές 

επιπτώσεις στο περιβάλλον, 

Επειδή η υπ’ αριθμ. 235/4799/10-3-2020 ερώτηση σε συνδυασμό με ΑΚΕ παραμένει χωρίς 

απάντηση, 

  

 

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ: 

1. Πόσοι έλεγχοι, πότε και από ποιους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς έχουν γίνει στις 

εγκαταστάσεις της Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων Νέας Καρβάλης Καβάλας την 

τελευταία πενταετία σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας της βαριάς βιομηχανίας και την 

τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας και ποια τα αποτελέσματα αυτών;  

2. Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο ώστε να διασφαλιστεί η 

ασφάλεια των εργαζομένων και να αποφευχθούν τα πιθανά ατυχήματα και οι πιθανές 

αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον στις εγκαταστάσεις της Βιομηχανίας Φωσφορικών 

Λιπασμάτων Νέας Καρβάλης Καβάλας και στην ευρύτερη περιοχή; 



  

3. Ποια είναι η στρατηγική της Κυβέρνησης σε ότι αφορά την υγεία και την ασφάλεια στην 

εργασία; Υπάρχει κάποιο σχέδιο αναβάθμισης, ενίσχυσης των ελεγκτικών μηχανισμών 

αλλά και υιοθέτησης πρόσθετων προληπτικών μέτρων για την προστασία της ανθρώπινης 

ζωής και του περιβάλλοντος; 

 

Και παρακαλείσθε κ. Υπουργέ, προς ενημέρωση της Βουλής, να καταθέσετε αναλυτικά 

στοιχεία σχετικά για καθένα από τους παραπάνω ελέγχους στη Βιομηχανία Φωσφορικών 

Λιπασμάτων Νέας Καρβάλης Καβάλας και τα πορίσματα αυτών.        

 

 

Οι Ερωτώντες Βουλευτές, 

 

 

 

          Γιώργος Μουλκιώτης 

 

 

 

Γιώργος Αρβανιτίδης 

 

 

 

Βασίλης Κεγκέρογλου 

 

 

 

Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης 

 

 

 

  


