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ΙΔΗ ΑΡΚΕΤΟ ΑΡΚΙΝΟ
ΙΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Mr

ΛΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΑΛ

Επιμένει το Υπ Γεωργίας για την ασφαλτική μονάδα στο Μιτσερό
Συνάντηση Καδή με τους πανεπιστημιακούς μέσα στις επόμενες ημέρες
Ξεκάθαρα αρνητική θεωρεί το Υπουργείο Γεωργίας
την απάντηση στο ερώτημα των επηρεαζόμενων κοινοτήτων

αν θα επιβαρυνθεί η ποιότητα της ζωής των
κατοίκων από τη μετακίνηση της ασφαλτικής μονάδας
στο Μιτσερό Επικαλούμενο τις μελέτες που έγιναν το

Υπουργείο υποστηρίζει ότι λήφθηκαν υπόψη οι απόψεις

των πανεπιστημιακών και επί τούτου ο αρμόδιος
Υπουργός θα επιδιώξει συνάντηση μέσα στις επόμενες
μέρες με τους πανεπιστημιακούς για να συζητήσουν
την περαιτέρω συνεργασία τους

Με δεδομένη την κατάληξη των μελετών οι
οποίες εκπονήθηκαν από ειδικούς επιστήμονες στα

συγκεκριμένα αντικείμενα και καταδεικνύουν ότι πέραν

πάσης αμφιβολίας η εγκατάσταση μιας μονάδας
παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος στην περιοχή
του Μιτσερού δεν θα επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις
στους κατοίκους της γύρω περιοχής αλλά και με την
ομόφωνα θετική άποψη όλων των συμμετεχόντων στην
αρμόδια επιτροπή για την εξέταση της μελέτης περιλαμβάνει

εκπροσώπους όλων των αρμόδιων Τμημάτων
εκπροσώπους περιβαλλοντικών οργανώσεων και το
ΕΤΕΚ η Περιβαλλοντική Αρχή έδωσε θετική γνωμοδότηση

για τη μετακίνηση της συγκεκριμένης μονάδας
στην περιοχή αυτή θέτοντας παράλληλα αυστηρούς

όρους για τη λειτουργία της επιμένει το Υπουργείο
Το ΥΓΑΑΠ αναφέρει ότι επιθυμεί τη συνέχιση της

συνεργασίας του με τους πανεπιστημιακούς τόσο για
να έχει τις απόψεις τους σε σχέση με το Μιτσερό όσο
και για τη μετακίνηση των υπόλοιπων μονάδων παραγωγής

ασφαλτικού σκυροδέματος αλλά και για την
παρακολούθηση της λειτουργίας των μονάδων στους
νέους χώρους Το Υπουργείο θεωρεί κρίσιμης σημασίας
την προσήλωση στην ουσία του προβλήματος και

αυτή δεν είναι άλλη από τον κατάλληλο σχεδιασμό
και υλοποίηση της μετακίνησης με τρόπο που να μην
επηρεάζονται άλλοι συμπολίτες μας
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