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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Χωρίς σχέδιο η αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
στις ελληνικές χωματερέςΔύο κινήσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη βελτίωση της κατάστασης
Στη σύσταση επιτροπής, η οποία θα αναλάβει να προετοιμάσει -και να
παραδώσει στον Σύνδεσμο ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης- πρόταση για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στις χωματερές του νομού, προχωρά το
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος/ Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ).
Η Επιτροπή, στην οποία θα προσκληθεί να συμμετάσχει και το Συμβούλιο
Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, θα επεξεργαστεί συγκεκριμένες κατευθύνσεις, για
τη σύνταξη ολοκληρωμένου σχεδίου αντιμετώπισης ατυχημάτων, από το
Σύνδεσμο.
Επίσης, το ΤΕΕ/ΤΚΜ προχωρά στην κατάθεση πρότασης προς το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), για την από κοινού
συγκρότηση επιτροπής, με αντικείμενο την παρακολούθηση των αναγκαίων
δράσεων και μετρήσεων, σε σχέση με το πρόσφατο ατύχημα στους Ταγαράδες.
Τα παραπάνω αποφασίστηκαν επ΄ ευκαιρία σύσκεψης, που έγινε στα γραφεία
του ΤΕΕ/ΤΚΜ την Τρίτη 25 Ιουλίου, στη διάρκεια της οποίας οι συμμετέχοντες
κατέληξαν σε μια κοινή διαπίστωση: η αντιμετώπιση των ατυχημάτων στις κατά τόπους
χωματερές της Ελλάδας (είτε πρόκειται για καταστροφικές πυρκαγιές σαν την
πρόσφατη των Ταγαράδων είτε για πιο «σπάνια» φαινόμενα, όπως η διαρροή
διασταλαζόντων), γίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις χωρίς οργανωμένο σχέδιο
ή και με άστοχη κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων.
Στη σύσκεψη μετείχαν οι πρόεδροι του Συνδέσμου ΟΤΑ Μείζονος
Θεσσαλονίκης, Γιάννης Ζουρνάς και του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
ΑΠΘ, Νίκος Μουσιόπουλος (μέλος του Συμβουλίου Περιβάλλοντος ΑΠΘ).
Από πλευράς του ΤΕΕ/ΤΚΜ, τις θέσεις του τεχνικού κόσμου για το θέμα
παρουσίασαν
ο
πρόεδρος
του
Τμήματος, Σάκης
Τζακόπουλος,
ο
αντιπρόεδρος, Βενέτης Μπούρας και ο γενικός γραμματέας Τάσος Κονακλίδης,
καθώς επίσης και τα μέλη της διοικούσας επιτροπής Γιώργος Απότσος, Γιάννης
Δαρδαμάνης και Πίτσα Ράλλη.
Εμπεριστατωμένες απόψεις παρουσίασαν τα μέλη της Μόνιμης Επιτροπής
(Μ.Ε.) Περιβάλλοντος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Κώστας Κατσιφαράκης, Νέλυ Πολύζου,
Σωτήρης Μυλωνάς και Γιάννης Πούλιος, καθώς επίσης και τα στελέχη του
Τμήματος Έλσα Φωκά, Χρύσα Λασκαρίδου, Καίτη Πετρίδου.
Κατά την ομιλία του στη συνάντηση, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Σάκης
Τζακόπουλος, επεσήμανε ότι �μετά το ατύχημα στους Ταγαράδες- τα άμεσα
ζητούμενα είναι δύο: αφενός, η πλήρης και γρήγορη αποτύπωση της
κατάστασης, η δημιουργία σαφούς εικόνας για την πιθανή επικινδυνότητά της
και η λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την αντιμετώπισή της, καθώς επίσης και
η εγκατάσταση συστήματος μετρήσεων σε βάθος χρόνου για επιπτώσεις στις
περιβαλλοντικές παραμέτρους και τη βιοποικιλότητα. Αφετέρου, επιβάλλεται να
θωρακιστεί η εγκατάσταση, που αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα στη
διαχείρισή της, από μελλοντικές αστοχίες, από μια νέα πυρκαγιά ή/και μια διαρροή
διασταλαζόντων.
Επιπλέον, πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για αποφόρτιση των
λιμνών μέχρι την κατασκευή του εργοστασίου, τόσο κατά τη διάρκεια λειτουργίας των
Ταγαράδων, όσο και για την εποχή που θα ακολουθήσει.

«Και επιτέλους να σταματήσει η επίσημη αναφορά στους Ταγαράδες ως
ΧΥΤΑ, ενώ είναι �ελεγχόμενη χωματερή�. Αυτό δημιουργεί προβλήματα
αποδοχής των νέων εγκαταστάσεων στους κατοίκους, οι οποίοι φοβούνται την
πρόκληση των ίδιων προβλημάτων από τους νέους χώρους, που είναι πράγματι
ΧΥΤΑ», υπογράμμισε ο κ. Τζακόπουλος.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Συνδέσμου ΟΤΑ Μείζονος
Θεσσαλονίκης, Γιάννης Ζουρνάς, σημείωσε ότι οι όποιες καθυστερήσεις
σημειώθηκαν και λόγω του θεσμικού πλαισίου για τα δημόσια έργα, ενώ ευθύνες
ανήκουν και στους ίδιους τους δήμους, που καθυστέρησαν τη χωροθέτηση των
ΧΥΤΑ.
Ο ίδιος παρουσίασε βήμα προς βήμα το σύνολο των δράσεων και των έργων
για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Διαβεβαίωσε ότι επετεύχθη πλήρης κατάσβεση
της φωτιάς και ότι η συνεχιζόμενη παραγωγή καπνού οφείλεται στο γεγονός ότι
υπάρχει πυρήνας καύσης στον πυθμένα της λίμνης διασταλαζόντων. Ο κ. Ζουρνάς
ζήτησε ακόμη την τεχνική στήριξη του ΤΕΕ, από το οποίο είναι ευπρόσδεκτες οι
εισηγήσεις για την από εδώ και πέρα προστασία.
Κατά τη δική του ομιλία στη συνάντηση, ο πρόεδρος του Τμήματος
Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ, Νίκος Μουσιόπουλος, τόνισε ότι πυρκαγιές
συμβαίνουν καθημερινά στις χιλιάδες ανεξέλεγκτες χωματερές σε όλη την
επικράτεια, με σοβαρά αποτελέσματα στη δημόσια υγεία, που δεν
καταγράφονται. Μάλιστα, δεν είναι άγνωστο ότι κάποιες από τις πυρκαγιές
προκαλούνται επίτηδες, ακριβώς για να μειωθεί ο όγκος των απορριμμάτων.
Ο κ. Μουσιόπουλος ενημέρωσε ακόμη τους παρευρισκομένους για τις μέχρι
τώρα μετρήσεις, οι οποίες σημειωτέον ξεκίνησαν πολύ καθυστερημένα, καθώς επίσης
και για την πρόταση του Συμβουλίου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου, που
αποδέχτηκε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ως προς την εγκατάσταση νέου
συστήματος μετρήσεων αέριων ρύπων (κυρίως αιωρούμενων σωματιδίων).
Γενική ανάλυση για το θέμα των διασταλαζόντων σε σχέση με τη γεωμορφία
της περιοχής των Ταγαράδων πραγματοποίησε ο καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών του ΑΠΘ, Κώστας Κατσιφαράκης, μέλος της Μ.Ε. Περιβάλλοντος του
ΤΕΕ/ΤΚΜ. Επίσης, παρουσίασε τις προτάσεις του για μείωση της ποσότητας
των διασταλαζόντων, μέχρι τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού τους._

