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∆ελτίο Τύπου
∆ράσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για περιβαλλοντικά ζητήµατα στο πλαίσιο
λειτουργίας Μονάδων Επεξεργασίας Λυµάτων
Την Ερµούπολη Σύρου επισκέφθηκε στις 9.9.2014 κλιµάκιο της Αρχής µε επικεφαλής
το Βοηθό Συνήγορο του Κύκλου Ποιότητας Ζωής, κ. Ιωάννη Σαγιά.
Πραγµατοποιήθηκε σύσκεψη µε τους εµπλεκόµενους φορείς για τη διερεύνηση
περιβαλλοντικών ζητηµάτων που σχετίζονται µε τη λειτουργία των Βιολογικών
Καθαρισµών (ΒΙΟ.ΚΑ.) Κιµώλου και Νάουσας Πάρου. Πρόκειται για µονάδες που
τυχόν αστοχίες στη λειτουργία αυτών και των συνοδών τους έργων για την
τροφοδοσία ή τη διάθεση των λυµάτων επιφέρουν άµεσα αρνητικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον. Τούτο αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα δεδοµένου ότι είναι εγκατεστηµένες
µέσα σε προστατευόµενες περιοχές.
Στη σύσκεψη συµµετείχαν εκπρόσωποι της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης καθώς και
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης A’ και B’ βαθµού, µε τους οποίους αναπτύχθηκε
ουσιαστικός διάλογος για τα εξής κρίσιµα ζητήµατα: Για τον ΒΙΟ.ΚΑ. Κιµώλου, που
λειτουργεί δίχως περιβαλλοντικούς όρους συζητήθηκαν η πρόοδος της διαδικασίας
αδειοδότησης, τα προβλήµατα λειτουργίας του και ιδιαίτερα ο τρόπος διάθεσης
λυµάτων και ιλύος αλλά και η δυνατότητα υλοποίησης βελτιωτικών έργων. Για την
περίπτωση της Νάουσας Πάρου συζητήθηκαν εκτός από τη νοµιµότητα λειτουργίας
του ΒΙΟ.ΚΑ. και τα αίτια υποβάθµισης του προστατευόµενου υγρότοπου, ο οποίος
εκτείνεται κατά µήκος των αντλιοστασίων και των αγωγών µεταφοράς λυµάτων.
Επίσης, διενεργήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι στους χώρους των ΒΙΟ.ΚΑ. και της
ευρύτερης περιοχής, τόσο στην Κίµωλο όσο και στην Πάρο, µε συµµετοχή των
αρµόδιων υπηρεσιών, στις 2.9.2014 και 10.9.2014 αντίστοιχα. Στην Πάρο υπήρξε
διεξοδική διερεύνηση της υφιστάµενης κατάστασης στον υγρότοπο καθώς και των
δραστηριοτήτων που είναι εγκατεστηµένες εντός των ορίων και της λεκάνης
απορροής του.
Οι παραπάνω δράσεις αποτελούν συνέχεια σειράς παρεµβάσεων που
πραγµατοποιεί ο Συνήγορος του Πολίτη από την έναρξη λειτουργίας του θεσµού µε
αφορµή αναφορές σχετικά µε τη νοµιµότητα λειτουργίας ΒΙΟ.ΚΑ ανά τη επικράτεια.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Συνήγορος επισηµαίνει ότι:
-

-

Η µη τήρηση της ορθής διαδικασίας χωροθέτησης τέτοιων εγκαταστάσεων,
ιδιαίτερα µάλιστα κοντά ή µέσα σε προστατευόµενες περιοχές και η έλλειψη
αξιολόγησης των εν δυνάµει επιπτώσεών τους ενέχει τον κίνδυνο ακύρωσης της
χρηµατοδότησης και υλοποίησής τους.
Σε ΒΙΟ.ΚΑ. που λειτουργούν δίχως περιβαλλοντικούς όρους σε ισχύ ή κατά
παράβασή τους, απαιτείται η εναρµόνιση µε τη νέα πλέον νοµοθεσία, η οποία
έχει επιφέρει σηµαντικές τροποποιήσεις στην αδειοδοτική διαδικασία.
Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας τόσο των
µονάδων επεξεργασίας όσο και των συνοδών τους έργων που βρίσκονται κοντά
σε περιοχές υπό καθεστώς ειδικής προστασίας.
Η µακροχρόνια καθυστέρηση στην υλοποίηση των απαιτούµενων έργων
επεξεργασίας που οδηγεί σε «προσωρινές» λύσεις διάθεσης λυµάτων και ιλύος
των ΒΙΟ.ΚΑ. αποτελεί ανορθόδοξο τρόπο λειτουργίας, που γεννά ζητήµατα
νοµιµότητας και σωρευτικά προκαλεί δυσµενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
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