Αθήνα, 29 ∆εκεµβρίου 2014
∆ελτίο Τύπου
∆ράσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για περιβαλλοντικά ζητήµατα
Το Βόλο επισκέφθηκε στις 4.12.2014 κλιµάκιο της Αρχής µε επικεφαλής το Βοηθό
Συνήγορο του Κύκλου Ποιότητας Ζωής, κ. Ιωάννη Σαγιά. Πραγµατοποιήθηκε
συνάντηση µε την Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και
σύσκεψη µε τους εµπλεκόµενους φορείς για τη διερεύνηση περιβαλλοντικών
ζητηµάτων που σχετίζονται µε την καθυστέρηση της αποκατάστασης της
περιβαλλοντικής ζηµίας που προκλήθηκε από πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε την
01.06.13 σε εγκαταστάσεις στη Β’ ΒΙΠΕ Βόλου, µε τη µη σύννοµη λειτουργία των
εγκαταστάσεων βιοµηχανίας στην περιοχή Σέσκλο νοµού Μαγνησίας, µε τη
λειτουργία του βιολογικού καθαρισµού (ΒΙΟ.ΚΑ.) Πτελεού και µε κατασκευές
(σκέπαστρα) από αµίαντο σε οικοδοµή στο Βόλο.
Στη σύσκεψη συµµετείχαν εκπρόσωποι της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, του
ΣΥΓΑΠΕΖ καθώς και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης A’ και B’ βαθµού, µε τους οποίους
αναπτύχθηκε ουσιαστικός διάλογος για τα εξής κρίσιµα ζητήµατα:
 την εφαρµογή των διατάξεων για την περιβαλλοντική ευθύνη στην περίπτωση της
περιβαλλοντικής ζηµίας που προκλήθηκε από πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε σε
εγκαταστάσεις στη Β’ ΒΙΠΕ Βόλου. Τονίστηκε ότι ο χρόνος εκτέλεσης των
ενεργειών εκ µέρους της ∆ιοίκησης θα πρέπει να είναι σε συνάρτηση µε την
εκπλήρωση του επιδιωκόµενου σκοπού (αντιµετώπιση του κινδύνου) και ως εκ
τούτου άµεσες και κατά προτεραιότητα µε την υλοποίηση των απαραίτητων
ενεργειών αποκατάστασης
 τη µη σύννοµη λειτουργία των εγκαταστάσεων βιοµηχανίας στην περιοχή Σέσκλο
νοµού Μαγνησίας όπου συζητήθηκε η πρόοδος της διαδικασίας αδειοδότησης. Η
Αρχή λαµβάνοντας υπόψη τις αρχές της προφύλαξης και της πρόληψης σε
συνδυασµό µε το γεγονός ότι η δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές
∆εσµεύσεις (ΠΠ∆) δεν επαρκεί εν προκειµένω για την αντιµετώπιση των
κινδύνων και, γενικότερα, των επιπτώσεων πρότεινε την προσθήκη
περιβαλλοντικών όρων.
 τον ΒΙΟ.ΚΑ Πτελεού, που λειτουργεί δίχως περιβαλλοντικούς όρους, όπου
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. Επίσης, δεδοµένου ότι η κατασκευή
του εν λόγω ΒΙΟ.ΚΑ έγινε λαµβάνοντας υπόψη σηµαντικά αυξηµένο ισοδύναµο
πληθυσµό από αυτόν που είναι σήµερα συνδεδεµένος, συζητήθηκε η δυνατότητα
να οδηγηθούν τα προς επεξεργασία λύµατα σε άλλο υφιστάµενο ΒΙΟ.ΚΑ είτε
εναλλακτικά να δεχθεί λύµατα από άλλους οικισµούς.
 την αναγκαιότητα λήψης µέτρων προστασίας και αποµάκρυνσης κατασκευών
(σκέπαστρα) από αµίαντο δεδοµένου ότι είναι επικίνδυνα για τη δηµόσια υγεία.

1

Στις 5.12.2014 το κλιµάκιο του Συνηγόρου του Πολίτη µετέβη στην Καρδίτσα,
προκειµένου να διερευνηθούν αναφορές στους ∆ήµους Καρδίτσας, Μουζακίου και
Αργιθέας. Πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις µε τους εξής φορείς:
1. Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Καρδίτσας. Η υπόθεση αφορά πολυετή δέσµευση
ιδιοκτησίας για πολεοδοµικούς λόγους και αίτηµα άρσης της δέσµευσης του εν λόγω
ακινήτου. Η Τεχνική Υπηρεσία έχει προτείνει µία πολεοδοµική ρύθµιση και η
υπόθεση πρόκειται να διευθετηθεί εν ευθέτω χρόνω.
2. Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Μουζακίου. Η υπόθεση αφορά την τοποθέτηση
σχάρας σε αύλακα στο ∆.∆. Βατσουνιάς. Το κλιµάκιο του Συνηγόρου µετέβη
επιτόπου στο ∆.∆. Βατσουνιάς, όπου προέκυψε ότι η τοποθέτηση της σχάρας και η
ροή των οµβρίων µέσω αυτής δεν φαίνεται να επηρεάζει την ιδιοκτησία της
αναφεροµένης.
3. Τον ∆ήµαρχο Αργιθέας. Η υπόθεση αφορά αποκατάσταση βλάβης που υπέστη
ιδιοκτησία από την διάνοιξη δρόµου στο Ανθηρό Αργιθέας. Η αρµόδια ∆ηµοτική Αρχή
προτίθεται να επικοινωνήσει µε τον αναφερόµενο για την οριστική επίλυση του
προβλήµατος.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο:
Τµήµα Επικοινωνίας
Παραγυιός Πέτρος τηλ 2131306625
Παπαγεωργοπούλου ∆ηµητρία τηλ.2131306604
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