MΟΝΟ ΟΙ ΜΙΣΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΩΠΟ
Ελλιπής συμμόρφωση των βιομηχανιών ως προς τα
όρια και τις ποιοτικές παραμέτρους που αφορούν
την απόρριψη υγρών αποβλήτων διαπιστώθηκε στον
Ασωπό.

Αυτό επεσήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος κ. Γ. Παπακωνσταντίνου
κατά την ομιλία του στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας
Περιβάλλοντος.
Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμοδίων υπηρεσιών, έως σήμερα,
μόνο 30 μονάδες (50%) έχουν συμμορφωθεί αν και όφειλαν όλες να
έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία τροποποίησης των Αποφάσεων
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) έως το τέλος του 2011.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου επανέλαβε για άλλη μια φορά ότι το ΥΠΕΚΑ
εξετάζει τη δυνατότητα δημιουργία μιας κεντρικής μονάδας
επεξεργασίας υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στην περιοχή, της
οποίας το μεγαλύτερο μέρος του κόστους θα επιμερισθούν οι
βιομηχανίες που είναι συνυπεύθυνες για τη ρύπανση.
Εως τότε το υπουργείο συζητά με την ΕΥΔΑΠ τη δυνατότητα
προσωρινής διάθεσης των υγρών αποβλήτων ορισμένων μικρών
μονάδων στην εγκατάσταση επεξεργασίας της Μεταμόρφωσης. Η
μεταφορά θα γίνεται με βυτιοφόρα. Για την υλοποίηση της
συγκεκριμένης πρότασης «απαιτείται η διαμόρφωση ενός καθ’ όλα
αξιόπιστου συστήματος μεταφοράς και απόρριψης υγρών
βιομηχανικών αποβλήτων στη Μεταμόρφωση μέσω συστήματος
διαπίστευσης της όλης διαδικασίας, και ελέγχου του κόστους,
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΥΔΑΠ μπορεί να δεχθεί στη Μεταμόρφωση
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Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης και στην ανασύσταση της Κάρλας.
«Σε καμία περίπτωση δεν έχουμε ακόμα πλήρη ανάπτυξη της λίμνης
και του οικοσυστήματος που αυτή θα φιλοξενήσει καθώς εκκρεμεί
η ολοκλήρωση των έργων», είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος. Ακόμη
δεν έχει υλοποιηθεί το έργο του τεχνητού υγροτόπου ο οποίος θα
επεξεργάζεται τα στραγγίδια της πεδινής λεκάνης ούτε το
αρδευτικό δίκτυο το οποίο είχε καθυστερήσει λόγω έλλειψης
χρηματοδότησης.
Για τον Πηνειό ο κ. Παπακωνσταντίνου επεσήμανε ότι σε σύνολο
64 ποτάμιων υδάτινων σωμάτων στην υδρολογική λεκάνη του
ποταμού, το 59% βρίσκεται σε μέτρια οικολογική κατάσταση (π.χ.
τμήματα του Πηνειού, του Τιταρήσιου, του Σοφαδίτη κ.ά.) και το
20% σε ελλιπή οικολογική κατάσταση (π.χ. τμήματα του Ενιπέα,
του Καλέντζη, του Ληθαίου κ.ά.).
Τμήμα του Πηνειού ανάμεσα στο υπό κατασκευή φράγμα Γυρτώνης
και την πόλη της Λάρισας βρέθηκε σε κακή οικολογική κατάσταση
ενώ ένα 8% της υδρολογικής λεκάνης βρίσκεται σε άγνωστη
κατάσταση.
Το πρώτο σχέδιο του προγράμματος μέτρων για τον Πηνειό όπως
ανέφερε ο υπουργός αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση στα τέλη
Φεβρουαρίου στο πλαίσιο του προγράμματος διαβούλευσης του
Προσχεδίου Διαχείρισης.
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