Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2012
∆ελτίο Τύπου
Ασωπός: Μέτρα για την προστασία της δηµόσιας υγείας
ζητά ο Συνήγορος του Πολίτη
Συγκεκριµένα µέτρα για την αντιµετώπιση της ρύπανσης στην περιοχή
του Ασωπού ποταµού ζήτησε ο Συνήγορος του Πολίτη προειδοποιώντας
ότι τυχόν καθυστέρηση ενδέχεται να έχει σοβαρές συνέπειες για το
περιβάλλον αλλά και τη δηµόσια υγεία.. Τα µέτρα περιλαµβάνουν τη
θέσπιση ειδικού ορίου για το εξασθενές χρώµιο στο πόσιµο νερό, τον
έλεγχο των βιοµηχανικών δραστηριοτήτων και ενηµέρωση για τις
επιπτώσεις της ρύπανσης στην αγροτική παραγωγή της περιοχής. Ο
Συνήγορος του Πολίτη έχει γίνει αποδέκτης αναφορών πολιτών οι
οποίοι καταγγέλλουν ότι η ρύπανση στην περιοχή δηµιουργεί σοβαρούς
κινδύνους για τη δηµόσια υγεία.
Συγκεκριµένα, ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε από το υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ενηµέρωση για την
υλοποίηση των µέτρων διασφάλισης της ποιότητας του πόσιµου νερού,
περιορισµού της ρύπανσης και εξυγίανσης της βιοµηχανικής περιοχής των
Οινοφύτων, και πρότεινε:
α. Τη θέσπιση ειδικού ορίου για το εξασθενές χρώµιο στο πόσιµο νερό. Η
πρόταση λαµβάνει υπόψιν, µεταξύ άλλων, την Αρχή της Προφύλαξης, τα
τελευταία επιστηµονικά δεδοµένα σχετικά µε την επικινδυνότητα του χρωµίου
και δικαστική απόφαση που καθορίζει το όριο των 2 µg/lt..
β. Τον έλεγχο των βιοµηχανικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Ασωπού,
σύµφωνα µε τα περιβαλλοντικά πρότυπα που καθορίστηκαν το 2010. Ο
Συνήγορος τόνισε, την ανάγκη εντατικοποίησης των ελέγχων για τη
συµµόρφωση των βιοµηχανιών αλλά και την τήρησή των περιβαλλοντικών
.τους όρων και ζήτησε να διευκρινιστούν οι περιπτώσεις εκείνες που δεν
έχουν υπαχθεί στα πρότυπα,
γ. Ενηµέρωση για τις επιπτώσεις στην αγροτική παραγωγή της περιοχής του
Ασωπού, λαµβάνοντας υπόψη: i. την ανησυχία των πολιτών για τις
συγκεντρώσεις βαρέων µετάλλων στα τρόφιµα ii. την απουσία
θεσµοθετηµένων ορίων iii. την υλοποίηση προγράµµατος δειγµατοληψιών και
αναλύσεων σε τρόφιµα υπό το συντονισµό του ΕΦΕΤ.
Για πληροφορίες: Ρόη Τζαβάρα τηλ.210 7289610, Τζάθα Αγγέλα τηλ. 210 7289627,
Παραγυιός Πέτρος τηλ 210 7289625

