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Ανάκληση της άδειας και πρόστιμο στο ΚΕΑ ΨΥΤΑΛΛΕΙΑΣ

Στην ανάκληση ·πκ άδειαο Ενκατάστασικ και Λειτουονίαο του Κέντρου 
Επεξεργασίας Λυμάτων στην Ψυτάλλεια. ποονώοησε την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου η 
Νομαργία Πειραιά.

Σύμφωνα με την απόφαση του Νομάρχη Πειραιά επιβάλλεται επίσης πρόστιμο 
55 201,00 € στην ΕΥΔΑΠ για παράβαση των όρων της περιβαλλοντικής μελέτης που 
αφορούν τον τρόπο διαχείρισης της παραγόμενης λάσπης,

Όπως τόνισε ο Νομάρχης Πειραιά, Γιάννης Μίχας, «συνεπής στις δεσμεύσεις 
μας προχωρήσαμε στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας του ΚΕΛ, γιατί οι 
υπηρεσίες της Νομαρχίας διαπίστωσαν ότι δεν τηρούνταν οι περιβαλλοντικοί όροι 
της εγκεκριμένης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αποτέλεσμα όλων αυτών 
είναι να ταλαιπωρούνται εδώ και αρκετό καιρό οι πολίτες της περιοχής από τις 
αποπνικτικές οσμές, ενώ η ευρύτερη περιοχή κινδυνεύει από πιθανή ρύπανση ταυ 
θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ακόμη η απολύμανση με ασβέστη δεν μπορεί να 
καλύψει το πρόβλημα, ούτε το ειδικό τζέλ καλύπτει τις οσμές, και ελλοχεύει ο 
κίνδυνος για πιθανές μολύνσεις με μικροβιακό φορτίο που μπορεί να οδηγήσουν σε 
δερματικές παθήσεις ή ουρολοιμώξεις. Μπορεί δυνητικά να προκληθεί πρόβλημα 
για τη δημόσια υγεία σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης ή άλλων φυσικών 
καταστροφών. Μπορεί επίσης να υπάρξει διαφυγή μικροβιακού φορτίου στο 
θαλάσσιο περιβάλλον με τις αντίστοιχες συνέπειες».

Η Νομαρχία Πειραιά ήδη από τον περασμένο χρόνο με επιστολές και έγγραφα 
προς τον αρμόδιο υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, την ΕΥΔΑΠ, τον Ενιαίο Σύνδεσμο Δήμων και 
Κοινοτήτων, το υπουργείο Υγείας και την Περιφέρεια, είχε προειδοποιήσει ότι 
απειλείται η δημόσια υγεία από την μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και είχε 
επισημάνει ότι τον Ιούνιο η λάσπη που είχε συσσωρευτεί στο νησί ανέρχονταν στους 
80.000 τόνους, ενώ σήμερα έχει ξεπεράσει τους 150 000

Ο Νομάρχης Πειραιά τόνισε «η υφιστάμενη κατάσταση, αλλά καν η μη 
τήρηση των δεσμεύσεων της ΕΥΔΑΠ, μσς οδήγησαν στην λήψη της σημερινής 
απόφασης με γνώμονα πάντα το δημόσιο συμφέρον».

«Ο Γενικός Γραμματέας του ΠΕΧΩΔΕ που συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη 
που συγκάλεσε η Νομαρχία Πειραιά στις 8 Ιουλίου 2004 -  τόνισε ο κ. Μίχας -  είχε 
δεσμευτεί για την άμεση απομάκρυνση της αφυδατωμένης λάσπης και την υπό 
αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους εδαφοποίηση και εναπόθεσή της σε χώρους
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που θα επιλέγονταν, είχε συμφωνήσει απόλυτα με την πρόταση της ξήρανσης για 
την μακροπρόθεσμη και οριστική λύση του προβλήματος, ενώ είχε δεσμευτεί για 
την άμεση δημοπράτηση της επόμενης φάσης του έργου» και συνέχισε « παρά την 
παραπομπή της χώρας μας στο δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με 
αφορμή την μη ασφαλή επεξεργασία των λυμάτων της λάσπης από την Ψυτάλλεια, 
που επιβεβαίωσε τους φόβους που κατ’ επανάληψη είχαμε εκφράσει έως σήμερα 
δεν έγινε τίποτα. Η Νομαρχία Πειραιά αποφάσισε την ανάκληση της άδειας της 
Ψυτάλλειας θέλοντας να προστατεύσει το κύρος της χώρας, τη δημόσια υγεία αλλά 
και να αποτρέψει πιθανή οικολογική καταστροφή στα νερά του Σαρωνικού που με 
πολύ μεγάλη προσπάθεια επετευχθη η απορρύπανση του».

Να σημειωθεί ότι η Νομαρχία Πειραιά, οι Δήμοι και οι φορείς της περιοχής είχαν 
προτείνει μέχρι να ολοκληρωθεί η μονάδα ξήρανσης να επιλυθεί άμεσα το πρόβλημα 
της παραγόμενης λάσπης με τη διάθεσή της εκτός της Ί'υττάλειας σε κατάλληλους 
χώρους υποδοχής με κάθε πρόσφορο τρόπο χωρίς περιβαλλοντικές συνέπειες. 
Παράλληλα να αρχίσει και η απομάκρυνση της παραγόμενης και της ήδη 
αποθηκευμένης στο νησί λάσπης.


