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Ο Συνήγορος του Πολίτη, εξετάζει το πρόβληµα της ρύπανσης στην ευρύτερη
περιοχή του Ασωπού ποταµού, µετά από αναφορές πολιτών. Στο πλαίσιο του
διαµεσολαβητικού του ρόλου προωθεί τη διασφάλιση της εφαρµογής των µέτρων
που εξαγγέλθηκαν από τον υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής για την προστασία της δηµόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Τα µέτρα
αυτά έχουν ως στόχο τη συµµόρφωση µε τα θεσπισµένα αυστηρά όρια ποιότητας για
τα ύδατα του Ασωπού και τα περιβαλλοντικά πρότυπα για τις βιοµηχανίες της
περιοχής.
Ασκώντας προληπτικό διαµεσολαβητικό ρόλο, ο Συνήγορος συµµετείχε σε
Επιτροπή που συγκροτήθηκε, µε απόφαση της ειδικής γραµµατείας Επιθεωρητών
Περιβάλλοντος και Ενέργειας του υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). Στόχος της Επιτροπής είναι η συνεργασία µε
εκπροσώπους των αρµοδίων υπουργείων, υπηρεσιών, οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης,
επαγγελµατικών
φορέων,
της
τοπικής
κοινωνίας
και
εµπειρογνωµόνων, για την επιτάχυνση των δράσεων που αφορούν στο
«Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα ∆ιαχείρισης της Περιβαλλοντικής Κρίσης στην περιοχή
του Ασωπού». Ειδικότερα, επιδιώκεται η ανεύρεση βιώσιµων λύσεων στα εξής
ζητήµατα: i. προσωρινή διαχείριση των υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων ii. κεντρική
µονάδα επεξεργασίας των αποβλήτων iii. δηµιουργία αξιόπιστου µητρώου
βιοµηχανιών iv. δυνατότητα χωροταξικής οργάνωσης περιοχής/δηµιουργία
οργανωµένων υποδοχέων δραστηριοτήτων v. παροχή ασφαλούς νερού για αστική
και βιοµηχανική χρήση vi. ενδυνάµωση περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και
περιβαλλοντικής ευθύνης.
Εκτιµώντας ότι η συµµόρφωση µε τους περιβαλλοντικούς στόχους που τέθηκαν µε τη
σχετική υπουργική απόφαση, κατά κοινή αποδοχή, έχει κριθεί έως σήµερα µη
ικανοποιητική, η Επιτροπή πρότεινε συγκεκριµένα µέτρα για την αντιµετώπιση της
ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή του Ασωπού. Πέραν της υλοποίησης των
απαραίτητων έργων υποδοµής και λόγω της ήδη σοβαρής επιβάρυνσης στη δηµόσια
υγεία και στο περιβάλλον επιβάλλεται η λήψη µέτρων άµεσης εφαρµογής που
περιλαµβάνουν την προσωρινή αντιµετώπιση της διάθεσης των υγρών βιοµηχανικών
αποβλήτων και την υδροδότηση της περιοχής µε καθαρό νερό.
Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι τα µέτρα που πρότεινε η Επιτροπή
έπρεπε να τεθούν στην τρέχουσα διαβούλευση του Σχεδίου διαχείρισης λεκανών
απορροής υδατικού διαµερίσµατος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, ώστε να εξεταστεί
η δυνατότητα να συµπεριληφθούν στο υπό έγκριση Σχέδιο προκειµένου να
διασφαλιστεί η υλοποίησή. Για το λόγο αυτό, ήταν επιτακτική η ανάγκη συνεργασίας
των δύο αρµόδιων ειδικών γραµµατειών, Υδάτων και Επιθεωρητών Περιβάλλοντος,
του ΥΠΕΚΑ.
Ο Συνήγορος έλαβε µέρος στο τελικό στάδιο διαβούλευσης του Σχεδίου
∆ιαχείρισης καταθέτοντας προτάσεις που συνδύαζαν τις προτάσεις της Επιτροπής
µε τα µέτρα που προέβλεπε το Σχέδιο. Επίσης, συµµετείχε σε συνάντηση εργασίας
κατά την οποία αναδείχθηκε, ως αναγκαία για την ένταξη κάποιων εκ των
προτεινόµενων µέτρων στο Σχέδιο, η άµεση υποβολή ώριµων µελετών. Ο
Συνήγορος τόνισε την ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών υποβολής και έγκρισης
µελετών που αφορούν έργα α. κάλυψης των αναγκών υδροδότησης της περιοχής µε
καθαρό νερό και β. προσωρινής διάθεσης προεπεξεργασµένων βιοµηχανικών
αποβλήτων στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυµάτων της Μεταµόρφωσης.
Η διοίκηση ανταποκρίθηκε θετικά καθώς η ΕΥ∆ΑΠ κατέθεσε άµεσα τεχνικές
εκθέσεις σχετικά µε τα ως άνω έργα και οι δύο Ειδικές Γραµµατείες του ΥΠΕΚΑ
ενηµέρωσαν την Αρχή, ότι βρίσκονται σε συνεργασία προκειµένου να εξασφαλιστούν
οι απαιτούµενες χρηµατοδοτήσεις, µέσω των διαθέσιµων κονδυλίων του
επιχειρησιακού προγράµµατος Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης.
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