ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Αζήλα, 21.02.2011
Αξ. Πξση. 498
Πξνο:

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ

Θέκα:

Πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ζηελ πεξηνρή Πξνεζπέξα Ιθαξίαο από ηελ
θαηαζθεπή ηνπ πβξηδηθνύ εξγνζηαζίνπ (θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ΔΝΔΣ
ΑΔ)

ρεηηθά:

α) Ζ από 17-2-2011 επηζηνιή ηνπ Ηλζηηηνύηνπ
Αξρηπέιαγνο (α.π. ΔΓΔΠΔ 498/17-2-2011)
β) Ζ από 21-1-2011 επηζηνιή ηνπ Ηλζηηηνύηνπ
Αξρηπέιαγνο (α.π. ΔΓΔΠΔ 149/21-1-2011)
γ) Ζ από 12-1-2011 επηζηνιή ηνπ Ηλζηηηνύηνπ
Αξρηπέιαγνο (α.π. ΔΓΔΠΔ 76/17-1-2011)
δ) Ζ από 17-1-2011 επηζηνιή ηνπ Ηλζηηηνύηνπ
Αξρηπέιαγνο (α.π. ΔΓΔΠΔ 75/21-1-2011)

Θαιάζζηαο Πξνζηαζίαο
Θαιάζζηαο Πξνζηαζίαο
Θαιάζζηαο Πξνζηαζίαο
Θαιάζζηαο Πξνζηαζίαο

Με ηα παξαπάλσ ζρεηηθά ελεκεξσζήθακε από ην Ηλζηηηνύην Θαιάζζηαο Πξνζηαζίαο
«Αξρηπέιαγνο», ζρεηηθά κε ζνβαξέο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζηε
Ηθαξία, θαη εηδηθόηεξα ζηελ πεξηνρή Πξνεζπέξα από δξαζηεξηόηεηεο ηεο εηαηξείαο ΔΝΔΣ ΑΔ,
θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Τβξηδηθνύ Δλεξγεηαθνύ Έξγνπ ηεο ΓΔΖ Α.Δ.
Σν πξναλαθεξόκελν έξγν έρεη αδεηνδνηεζεί πεξηβαιινληηθά κε ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή
Απόθαζε 130401/20.08.2003, όπνπ πξνβιέπνληαη ηθαλνί πεξηβαιινληηθνί όξνη πνπ νθείιεη
λα ηεξήζεη ε αλάδνρνο εηαηξεία πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη όιεο ηηο επηπηώζεηο πνπ
πξνθαινύληαη ζην πεξηβάιινλ από ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, ην νπνίν
ζεκεησηένλ βξίζθεηαη ζε πεξηνρή πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο Εώλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (κε
θσδηθό GR 4120005) βάζεη ηεο νδεγίαο 79/409/ΔΚ.
πγθεθξηκέλα, από απηνςίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ από ην Αξρηπέιαγνο ζην ρώξν ηνπ
εξγνηαμίνπ ηεο ΔΝΔΣ ΑΔ θαη πέξημ απηνύ, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2011, δηαπηζηώζεθαλ ηα εμήο:





Βξηζθόηαλ ζε εμέιημε δηαδηθαζία απόθξπςεο ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηελ πξόθιεζε
ξύπαλζεο όπσο ίρλε ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηειαίσλ, δηελέξγεηα παξάλνκεο θαύζεο
ειαζηηθώλ, θίιηξσλ ιαδηνύ, ζθνππηδηώλ ζηελ πεξηνρή Πξνεζπέξα Ηθαξίαο όπνπ
βξίζθεηαη ρώξν ηνπ εξγνηαμίνπ ηεο αλάδνρνπ εηαηξείαο.
Δίραλ απνξξηθζεί ρξεζηκνπνηεκέλα νξπθηέιαηα πνπ είραλ δηαξξεύζεη πξνο ην ξέκα
πνπ δηαπεξλά ηα δύν ρσξηά Πξνεζπέξα θαη Κάησ Πξνεζπέξα.
Μεγάιεο πνζόηεηεο αδξαλώλ πιηθώλ απνξξίπηνληαλ ζηνλ αηγηαιό θαη ζηε ζάιαζζα
αθόκα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λύρηαο κε απνηέιεζκα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ παξάθηηνπ
θαη ζαιάζζηνπ νηθνζπζηήκαηνο από ηηο απνξξίςεηο, ρσξίο λα έρεη ρνξεγεζεί άδεηα
από ηελ Κηεκαηηθή Τπεξεζία ηνπ Γεκνζίνπ
Μεζνγείωλ 119, 101 92
Σει. 210 69 74 714, 210 69 74 730, Fax: 210 69 69 708




Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί δηαπιαηύλζεηο ησλ δεκνηηθώλ νδώλ θαη απνξξίςεηο ησλ
εθζθαθώλ ζηηο παξπθέο ηνπ θαξαγγηνύ ηεο Υάιαξεο
Παξαηεξήζεθε αδξάλεηα ησλ ηνπηθώλ ππεξεζηώλ

εκεηώλεηαη όηη, κεηαμύ άιισλ, νη πεξηβαιινληηθνί όξνη πεξηιακβάλνπλ ηα παξαθάησ:
«… 9.Καηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ νη εθζθαθέο λα πεξηνξηζηνύλ ζηελ απνιύησο αλαγθαία
έθηαζε…
10. Σηηο βειηηώζεηο ησλ έξγσλ νδνπνηίαο θαη ζηνπο λένπο δξόκνπο πνπ ζα ραξαρηνύλ ηόζν
από ηελ δηέιεπζε ησλ αγσγώλ πξνζαγσγήο λεξνύ όζν θαη γηα ιόγνπο πξνζπέιαζεο ηνπ
έξγνπ λα γίλνπλ ηα απαξαίηεηα ηερληθά έξγα γηα ηελ απξόζθνπηε ξνή ησλ επηθαλεηαθώλ
πδάησλ. Τν πιάηνο ησλ έξγσλ νδνπνίαο λα κελ υπερβαίνει τα 5 μ….» εκεηώλεηαη όηη κε
βάζε ηελ θαηαγγειία αλαθέξνληαη δηαπιαηύλζεηο άλσ ησλ 5κ.
«…11. Να απνθεπρζεί ε δηαηάξαμε ηεο επζηάζεηαο ησλ ζρεκαηηζκώλ θαη ζηα ζεκεία πνπ είλαη
αλαπόθεπθηε λα γίλεηαη άκεζε απνθαηάζηαζε ώζηε λα απνηξέπεηαη ε πξόθιεζε κόληκσλ
πεξηβαιινληηθώλ αιινηώζεσλ από ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ….». Από ηελ απηνςία ηεο
Γηεύζπλζεο Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ δελ γίλεηαη θαηαλνεηό αλ δεκηνπξγνύληαη
πξνβιήκαηα επζηάζεηαο κε ηηο απνζέζεηο.
«… 18.1 Κάζε είδνπο ζθνππίδηα, άρξεζηα πιηθά, παιηά αληαιιαθηηθά θαη κεραλήκαηα, ιάδηα,
θιπ λα ζπιιέγνληαη θαη λα απνκαθξύλνληαη από ην ρώξν ησλ έξγσλ, ε δε δηάζεζή ηνπο λα
γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. Απαγνξεύεηαη ε θάζε κνξθήο
θαύζε πιηθώλ (ιάζηηρα ιάδηα, θιπ) ζηελ πεξηνρή ησλ έξγσλ, θαζώο θαη ε απνζήθεπζε
ζηεξεώλ απνβιήησλ ή/θαη απνξξηκκάησλ ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο.» Ζ ελ ιόγσ παξάβαζε
δηαπηζηώζεθε από ηελ Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ θαζώο
δηελεξγνύληαη θαύζε ρξεζηκνπνηεκέλσλ πιηθώλ.
«… 18.2 Απαγνξεύεηαη ε ξύπαλζε ησλ επηθαλεηαθώλ θαη ππόγεησλ λεξώλ από θάζε είδνπο
ιάδηα, θαύζηκα, θιπ. Οκνίσο απαγνξεύεηαη ε απόξξηςε ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηειαίσλ επί
ηνπ εδάθνπο. Τα ρξεζηκνπνηεκέλα νξπθηέιαηα ή δηαξξνέο ηνπο λα ζπγθεληξώλνληαη θαη λα
δηαηίζεληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ΚΥΑ 72751/3054/85 θαη 98012/2001/96.
18.3 Τα πξνο ρξήζε νξπθηέιαηα λα θπιάζζνληαη ζε θιεηζηά δνρεία ζε ζηεγαζκέλν ρώξν. Γηα
νπνηαδήπνηε δηάηαμε, ε νπνία δύλαληαη λα παξνπζηάζεη δηαξξνή, ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη
θαηάιιειε ζηεγαλή δεμακελή πνπ λα ζπγθεληξώζεη ηηο ηπρόλ δένπζεο πνζόηεηεο…»
«…24.2 Απαγνξεύεηαη ε επί καθξό ρξνληθό δηάζηεκα απόζεζε ρσκαηνπξγηθώλ ή αδξαλώλ
πιηθώλ ζε νπνηνδήπνηε ρώξν εξγαζηώλ. Οη εξγαζίεο εθζθαθώλ-θαηαζθεπώλ θαη κεηαθνξάο
πιηθώλ ζα πξέπεη λα ζπληνλίδνληαη θαηά ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα κελ δεκηνπξγνύληαη
αησξήκαηα ζσκαηηδίσλ…»
Παξάιιεια, κε απόθαζε ηνπ Ννκάξρε άκνπ, εγθξίζεθαλ ρώξνη ελαπόζεζεο πιενλαδόλησλ
πιηθώλ εθζθαθώλ θαη εξγνηαμηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ έξγνπ κεηά από Δηδηθή Σερληθή
Μειέηε Δθαξκνγήο, πξνζδηνξίδνληαο ηνλ όγθν ησλ πιηθώλ πνπ ζα δηαηεζνύλ ζε απηνύο ζε
500.000 θ.κ. (α.π. ΓΠΥΠ 2600-3342-3705/2009/17-6-2010) Ζ ελ ιόγσ KYA αθνξνύζε ην
ζύλνιν ηνπ έξγνπ (θύξην έξγν θαη ζπλνδά) όπνπ θαη αλαθέξεη όηη:
-

Οη όξνη πνπ έρνπλ ηεζεί είλαη ππνρξεσηηθνί ζηελ ηήξεζε ηνπο ηόζν από ην θνξέα
πινπνίεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ έξγνπ, ζηηο αξκόδηεο γηα ηνλ έιεγρν θαη
παξαθνινύζεζε ηνπ έξγνπ ππεξεζίεο θαη θνξείο, ζηνπο πξντζηακέλνπο ησλ
ει. 2/5

παξαπάλσ ππεξεζηώλ νη νπνίν νθείινπλ λα κεξηκλνύλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο θαη λα
ειέγρνπλ ηελ πηζηή ηήξεζή ηνπο, ζε όζνπο εθ ηεο ζέζεσο θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο
είλαη ππεύζπλνη γηα όιεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνύλ ζηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία
ηνπ έξγνπ.
ε αληαπόθξηζε ησλ παξαπάλσ θαηαγγειηώλ ε Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνύ
ρεδηαζκνύ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο άκνπ δηελήξγεζε Απηνςία ζηηο 20.01.2011 (έθζεζε
απηνςίαο 1ε/Φ.10.6/2011κε α.π. 341/31-1-2011), όπνπ δηαπηζηώζεθαλ ηα εμήο:
1.
2.
3.
4.
5.

Καύζε ειαζηηθώλ πιεζίνλ ηνπ ρώξνπ θαηαζθεπήο ηεο δεμακελήο Κάησ Πξνεζπέξαο
Καύζε εληόο βαξειηώλ ηζνπβαιηώλ θαη κεηαιιηθώλ θνπηηώλ
Γηαξξνή ζην έδαθνο ιαδηώλ θαη ιηπαληηθώλ
Αιιαγή ιαδηώλ ζε κε εγθεθξηκέλν ρώξν
Παξάζπξζε ρσκαηηζκώλ από ηελ θαηαζθεπή ηεο δεμακελήο ζηε ζάιαζζα.

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ν ππεύζπλνο θνξέαο θιήζεθε λα ππνβάιιεη ηηο απόςεηο ηνπ θαη λα
πξνζθνκίζεη ζρεηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία.
Από ηηο δηαπηζηώζεηο ηεο «Αξρηπέιαγνο», ηεο αξκόδηαο Γηεύζπλζεο ΠΔΥΩ άκνπ θαη
από ηελ εμέηαζε ηωλ ζηνηρείωλ πνπ καο ππνβιήζεθαλ, δηαπηζηώζεθε όηη ε ελ ιόγω
εηαηξεία δελ ηεξεί ηνπο πξναλαθεξόκελνπο πεξηβαιινληηθνύο όξνπο.
Παξάιιεια, ε Δηζαγγειία άκνπ έρεη μεθηλήζεη ζρεηηθή έξεπλα θαη από ηα ζηνηρεία ηεο
δηθνγξαθίαο, δηαπηζηώλεηαη επίζεο όηη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ δελ ιακβάλνληαλ ηα
απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο από ηνλ ππεύζπλν θνξέα, ελώ
δελ είλαη θαηαλνεηό γηαηί ελώ έρνπλ εγθξηζεί ρώξνη ελαπόζεζεο ηωλ πιηθώλ εθζθαθώλ
ζπλερίδεηαη παξαλόκωο ε δηάζεζε ζηελ παξάθηηα δώλε ρωξίο θακηά άδεηα από ηελ
αξκόδηα Κηεκαηηθή Τπεξεζία ηνπ Γεκνζίνπ.
Ωο εθ ηνύηνπ παξαθαιώ γηα ηηο άκεζεο ελέξγεηέο ζαο θαη ζπγθεθξηκέλα:


Η Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα άκνπ:
o Να δηεξεπλήζεη πεξαηηέξσ ηα αλαθεξόκελα δεηήκαηα ηεο θαηαγγειίαο, ζην
πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο,
o λα πξνβεί ζηελ επηβνιή ησλ απαξαίηεησλ δηνηθεηηθώλ θπξώζεσλ
ελεκεξώλνληαο ζρεηηθά ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Δπηζεσξεηώλ Πεξηβάιινληνο, ε
νπνία θαιείηαη λα ζπληνλίζεη ηηο ελέξγεηεο θαη εθόζνλ απαηηεζεί λα πξνβεί
ζηηο δηθέο ηεο ελέξγεηεο ζύκθσλα κε ην αξ. 9 ηνπ Ν. 2947/2001
o λα ζέζεη ζηελ εηαηξεία έλα ζαθέο θαη ζύληνκεο δηάξθεηαο ρξνλνδηάγξακκα
ΤΜΜΟΡΦΩΖ ηεο ζηνπο θείκελνπο πεξηβαιινληηθνύο όξνπο ιακβάλνληαο
θαη όια ηα αλαγθαία κέηξα πξόιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο ηεο
πεξηβαιινληηθήο δεκηάο, ζύκθσλα κε ην Π. Γ/γκα 148/2009 γηα ηελ
πεξηβαιινληηθή επζύλε (εθόζνλ έρεη ζπζηήζεη ηελ αξκόδηα Πεξηθεξεηαθή
Δπηηξνπή Πξόιεςεο θαη Απνθαηάζηαζεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Εεκηάο, όπσο
πξνβιέπεηαη από ην ζρεηηθό Π.Γ.).



Σν Σκήκα Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΠΔΚΑ: λα παξάζρεη θάζε
πιεξνθνξία γηα ηε Εώλε Δηδηθήο Πξνζηαζίαο ζηελ πεξηνρή Πξνεζπέξαο ζηελ Δηδηθή
Τπεξεζία Δπηζεσξεηώλ Πεξηβάιινληνο.
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Η Κηεκαηηθή Τπεξεζία ηνπ Γεκνζίνπ: λα πξνβεί άκεζα ζηηο δηθέο ηεο ελέξγεηεο ζην
πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο.



Ο Γήκνο Ιθαξίαο: λα πξνβεί ζηηο θαηά λόκν ελέξγεηέο ηνπ όζνλ αθνξά ζηελ
παξάλνκε δηάζεζε απνξξηκκάησλ θαη απνβιήησλ.



Σν Ληκελαξρείν άκνπ θαη ν Ληκεληθόο ηαζκόο Δπδήινπ: λα πξνβνύλ ζε άκεζεο
ελέξγεηεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο.

Μεηά ηα παξαπάλσ ζεσξνύκε απαξάδεθην έξγα θαη δξαζηεξηόηεηεο πνπ θαηά θύξην ιόγν
απνζθνπνύλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, όπσο είλαη ε θαηαζθεπή πβξηδηθνύ
ζηαζκνύ, από ηε ΓΔΖ, λα εθηεινύληαη παξαβηάδνληαο θάζε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη λα
δεκηνπξγνύλ ζνβαξέο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο θαη πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε ε εηαηξεία
ππνρξενύηαη λα ιάβεη άκεζα όια ηα κέηξα πξόιεςεο, ζύκθσλα κε ηελ πεξηβαιινληηθή ηεο
αδεηνδόηεζε θαζώο θαη ηα αλαγθαία κέηξα απνθαηάζηαζεο θάζε πεξηβαιινληηθήο δεκηάο πνπ
ζα δηαπηζησζεί από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο.
Παξαθαιώ ηέινο γηα ηελ ελεκέξσζή κνπ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηεο ππόζεζεο.

Η ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ ΚΑΡΑΒΑΙΛΗ

Δζσηεξηθή Γηαλνκή: θα ηαπξνύια Πνπιή, Δηδηθή ύκβνπινο ΔΓΔΠΔ
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ
1. Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ
Α) Τπόςε Πεξηθεξεηάξρε, θνπ Αζ. Γηαθαιή
Κνπληνπξηώηνπ 1, 81100 Μπηηιήλε
Β) Τπόςε Αληηπεξηθεξεηάξρε θνπ Θ. Παπαζενθάλνπο
Γηνηθεηήξην, 83 100 άκνο
Γ) Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα άκνπ
Γ/λζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ
83100 άκνο
2. ΤΠΔΚΑ
Α) Τπνπξγό θ. Νίθν εθνπλάθε
Β) Δηδηθή Τπεξεζία Δπηζεσξεηώλ Πεξηβάιινληνο, Βα) Γεληθή Δπηζεώξεζε, Κεθηαίαο 1-3,
11523-Αζήλα θαη Ββ) Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο, Αλδηαλνππόιεσο 24, 55133 Θεζζαινλίθε
Γ) Δηδηθή Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο, ππόςε θ. Ν. Σνιέξε
Αιεμάλδξαο 11, 11473 Αζήλα
Γ) Γ/λζε Πεξηβαιινληηθνύ ρεδηαζκνύ/Σκήκα Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο
Σξηθάισλ 36, 115 26 Αζήλα
3. Γήκαξρνο Ιθαξίαο
83300 Αγ. Κήξπθνο Ηθαξία
4. Δηζαγγειία άκνπ
83100 άκνο
5. Α.Σ. Αγ. Κεξύθνπ
Ηθαξία
6. Κηεκαηηθή Τπεξεζία ηνπ Γεκνζίνπ, Ηθαξία
7. Ληκελαξρείν άκνπ
8. Ληκεληθόο ηαζκόο Δπδήινπ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
Ιλζηηηνύην Θαιάζζηαο Πξνζηαζίαο Αξρηπέιαγνο
ΣΘ 1 Ράρεο, 83301 Ηθαξία
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