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ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ Ol ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Î
Εγκατάσταση ασφαλτικού στο Μιτσερό
εκκρεμότητες για Καλαβασό και Κόσιη

ί
Μελέτη αξιολόγησης των συσσωρευτικών επιπτώσεων στο περιβάλλον διεξάγεται για τα τρία
έργα ασφάλτου που προγραμματίζονται για την περιοχή της Καλαβασού Καθυστέρηση
παρατηρείται στις περιβαλλοντικές μελέτες για την εγκατάσταση των πέντε μονάδων
Πράσινο φως μόνο για τη μονάδα στο Μιτσερό 3
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Αργεί η μετακίνηση των ασφαλτικών
Επιστολές Καδή προς τις εταιρείες για επίσπευση της διαδικασίας μετεγκατάστασης στην Καλαβασό

Του Αγγέλου Νικολάου

διαδικασία μετακίνησης των

ασφαλτικών από την περιοχή
Ιδαλίου που απασχολεί έντονα

την κοινή γνώμη τα τελευταία

χρόνια φαίνεται να βρίσκεται

σε τροχιά διευθέτησης
Το πρόβλημα απασχολεί ιδιαίτερα την Ενορία
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Δάλι με
συνολικό αριθμό επηρεαζόμενων γύρω στις
6.000 κατοίκους αλλά και τις γύρω περιοχές Το

πρόβλημα δημιουργείται από τη ρύπανση της
ατμόσφαιρας από τη λειτουργία τριών μονάδων
παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος στη Βιομηχανική

Ζώνη Α Τσερίου στα δυτικά της ενορίας

και στη Βιομηχανική Ζώνη Α Γερίου στα
ανατολικά της ενορίας
Οι κάτοικοι της περιοχής
πληρώνουν ουσιαστικά

την ανεπάρκεια του
θεσμικού πλαισίου που
κάλυπτε στο παρελθόν τη
διαδικασία εγκατάστασης
και λειτουργίας αυτού
του τύπου βιομηχανιών
Κατά τη χωροθέτηση των

μονάδων της περιοχής δεν λήφθηκαν υπόψη
σημαντικές παράμετροι όπως το υψόμετρο
χωροθέτησης η κατεύθυνση των ανέμων οι

κλιματολογικές συνθήκες η μορφολογία του

εδάφους κ.ά αφού με βάση την τότε ισχύουσα

νομοθεσία δεν υπήρχε πρόνοια και δεν

ετοιμάστηκε Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων

στο Περιβάλλον η οποία μεταξύ άλλων
θα περιλάμβανε και Μοντέλο Διασποράς Ρύπων

Η ανάδειξη του προβλήματος μέσα από

τις διαμαρτυρίες των κατοίκων της περιοχές
έφερε και την αλλαγή του σχετικού θεσμικού
πλαισίου από την παρούσα Κυβέρνηση με
αποτέλεσμα από τώρα και στο εξής τόσο η

εγκατάσταση όσο και η λειτουργία μονάδων
παραγωγής ασφάλτου να ρυθμίζεται από ιδι

Ετοψάζεται
μελέτη αξιολόγησης
συσσωρευτικών
επιπτώσεων στο
περιβάλλον από
τα τρία νέα έργα

αιτερα αυστηρούς ορούς
Πα παράδειγμα με πρόσφατη τροποποίηση

της σχετι κής νομοθεσίας οι μονάδες παραγωγής

ασφαλτικού σκυροδέματος εμπίπτουν
πλέον στην κατηγορία των αδειοδοτού μένων
εγκαταστάσεων και με βάση τις πρόνοιες των

περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας
Νόμων του 2002 έως 2021 Ν 187(0/2002
υποχρεούνται όπως εξασφαλίσουν Άδεια Εκπομπής

Αερίων Αποβλήτων ακολουθώντας
τη διαδικασία χορήγησης Άδειας Εκπομπής

ΠΜΙΠΗΙ

Αερίων Αποβλήτων Η εξέλιξη αυτή κρίνεται
ως ιδιαίτερα σημαντική αφού για πρώτη φορά
καθορίζεται πλαίσιο και τίθενται όροι για τη
λειτουργία των υπό αναφορά μονάδων

Ως προς τη χωροθέτηση των μονάδων παραγωγής

ασφαλτικού σκυροδέματος με βάση
τη νομοθεσία αυτή μπορεί να γίνει σε πολύ

συγκεκριμένες περιοχές που περιλαμβάνουν
είτε Βιομηχανικές Ζώνες Κατηγορίας Α είτε
με βάση τη Δήλωση Πολιτικής περιοχές που

σχετίζονται λειτουργικά με μεταλλευτικές και

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η ΜΕΕΠ μαζί με τις συμπληρωματικές μελέτες που έγιναν αξιολογήθηκαν από την
Περιβαλλοντική Αρχή και έχει εκδοθεί θετική γνωμοδότηση Οι απόψεις της αρμόδιας

Επιτροπής που περιλαμβάνει εκπροσώπους όλων των αρμόδιων υπηρεσιών
καθώς και εκπροσώπους περιβαλλοντικών οργανώσεων και το ETE Κ ήταν ομόφωνα
θετικές ως προς το έργο

Η Περιβαλλοντική Αρχή έχει θέσει αυστηρούς όρους τόσο κατά την κατασκευή
του έργου όσο και κατά τη λειτουργία και την περιβαλλοντική παρακολούθηση και
επιτήρηση του έργου Οι όροι αυτοί έχουν ενσωματωθεί στη γνωμοδότησή της Ο

υπουργός Γεωργίας Κώστας Καδής για σκοπούς διαφάνειας ζήτησε τόσο από την
Ομάδα των Πανεπιστημιακών όσο και από τις κοινότητες της περιοχής να ορίσουν
εκπροσώπους τους στην Ομάδα που θα παρακολουθεί την εγκατάσταση και λειτουργία

του έργου Παραμένει το ερωτηματικό ως προς τις απαντήσεις που έλαβε ή
θα λάβει ο υπουργός

λατομικές δραστηριότητες Μετά από διερεύνηση

όλων των εναλλακτικών επιλογών για
τη μετακίνηση των μονάδων από την περιοχή
Ιδαλιού στη βάση των πιο πάνω δεδομένων
η Κυβέρνηση πρότεινε προκαταρκτικά τη μετεγκατάσταση

των μονάδων στις Βιομηχανικές
Ζώνες Κατηγορίας Α της Καλαβασού και της
Κόσιης καθώς και στην περιοχή του Μιτσερού
όπου η μονάδα θα σχετίζεται λειτουργικά με
μεταλλευτικές και λατομικές δραστηριότητες
της περιοχής Για τη μετακίνηση του ενός
ασφαλτικού στο Μιτσερό έχει ετοιμαστεί Μελέτη

Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον
ΜΕΕΠ με βάση τον περί της Εκτίμησης των

Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα
Έργα Νόμο Ν 127 D/2018 στο πλαίσιο της διαδικασίας

εξασφάλισης πολεοδομικής άδειας
Ωστόσο φαίνεται να υπάρχει καθυστέρηση
με τη μετεγκατάσταση των υπολοίπων πέντε

μονάδων παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος

τρία στην Καλαβασό και δύο στην Κόσιη
Σημειώνεται ότι μετά τη σύσκεψη που

πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο
στις 22 Ιουλίου 2020 υπό την προεδρία του

Προέδρου της Δημοκρατίας και της σχετικής
απόφασηςτου Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία

29 Ιουλίου 2020 έπρεπε να υποβλη¬

θούν οι σχετικές μελέτες και να εξεταστούν και
να μετεγκαταοταθούν οι μονάδες μέσα σε οκτώ

μήνες Παρόλα αυτά μέχρι και σήμερα δεν

έχουν ακόμα υποβληθεί ολοκληρωμένες Μελέτες

Εκτίμησης Επιπτώσεων στο περιβάλλον
ΜΕΕΠ για αξιολόγηση με βάση τις πρόνοιες

του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο

Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμο Ν

127 D/2018
Πα τις μονάδες που προτείνεται να

εγκατασταθούν

στην Καλαβασό έχει ζητηθεί από

τις εταιρείες η ετοιμασία ΜΕΕΠ με βάση τον

περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον

από Ορισμένα Έργα Νόμο Ν 127

D/2018 στο πλαίσιο της διαδικασίας εξασφάλισης

πολεοδομικής άδειας Επιπρόσθετα έχει
ζητηθεί η ετοιμασία Μελέτης αξιολόγησης των

συσσωρευτικών επιπτώσεων στο περιβάλλον
από όλες τις μονάδες σε σχέση μετις κοντινές
οικιστικές ζώνες Πα την αξιολόγηση των Μελετών

όπως και στην περίπτωση του Μιτσερού
θα ζητηθεί η καθοδήγηση της Ομάδας των

Πανεπιστημιακών Βλέποντας ότι παρατηρείται
καθυστέρηση από πλευράς των εταιρειών στην
υποβολή ολοκληρωμένων ΜΕΕΠ ο Κώστας
Καδής απέστειλε επιστολές προς τις εταιρείες
προς επίσπευση της διαδικασίας

ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΤΣΕΡΟΥ

Δυσαρέσκεια
πανεπιστημιακών
Σε ότι αφορά το θέμα με το
ασφαλτικό που μετακινείται στο

Μιτσερό και τις αντιδράσεις που

υπάρχουν για την ετοιμασία της
ΜΕΕΠ ζητήθηκαν εξασφαλίστηκαν

και λήφθηκαν υπόψη τα

σχόλια και η καθοδήγηση Ομάδας

Πανεπιστημιακών οι οποίοι
διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις
για το θέμα Οπως έγινε γνωστό
η Ομάδα των Πανεπιστημιακών
δεν ικανοποιήθηκε με τη δομή
και το περιεχόμενο της ΜΕΕΠ
που ετοιμάστηκε αρχικά Οπως
είναι σε θέση να γνωρίζει ο Φ

η παρουσία των πανεπιστημιακών
ήταν καταλυτική ως προς τη συμπλήρωση

της ΜΕΕΠ με επιπρόσθετα

στοιχεία ιδιαίτερα σε σχέση

με τη διασπορά των ρύπων και
των οσμών που θα δημιουργούνται

από τη λειτουργία της μονάδας

Συγκεκριμένα στη βάση των

ζητημάτων που αναδείχθηκαν από

τους πανεπιστημιακούς για τις πιο
πάνω πτυχές της μελέτης αλλά
και συνάντησης που έγινε στην
παρουσία των μελετητών των πανεπιστημιακών

και του ίδιου του
υπουργού Γεωργίας Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
έγιναν δύο επιπρόσθετες μελέτες
μια για τους ρύπους και μια για
τις οσμές Οι μελέτες κατέδειξαν
ότι το συγκεκριμένο έργο δεν θα

προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις

στην υγεία των κατοίκων της
περιοχής

Ωστόσο η μελέτη για τη διασπορά

των οσμών επιβεβαίωσε
το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν
οι κάτοικοι όχι μόνο του Μιτσερού

αλλά και της ευρύτερης περιοχής

από την απόθεση και μη
ολοκληρωμένη επεξεργασία κτηνοτροφικών

αποβλήτων Υπενθυμίζεται

ότι για την ολοκληρωμένη
διαχείριση των κτηνοτροφικών
αποβλήτων της περιοχής και την
εξυγίανση της το υπουργείο Γεωργίας

Αγροτικής Ανάπτυξης και

Περιβάλλοντος έχει εντάξει στο

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

έργο με προϋπολογισμό
ύψους €26 εκατομμύρια
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