Θέση Terra Cypria-του Κυπριακού Ιδρύματος για την Προστασία του Περιβάλλοντος
Συζήτηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος για την προτεινόμενη εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής
ασφάλτου στις κοινότητες Πυργά και Κόρνου και οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των κατοίκων
της περιοχής (Αρ. Φακ. 23.04.035.112-2018)
Εισαγωγή
Το Terra Cypria-το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του περιβάλλοντος τονίζει ότι προτεραιότητα του κράτους πρέπει να
είναι η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας από την διεξαγωγή οποιωνδήποτε αναπτύξεων και δραστηριοτήτων. Για τον λόγο
αυτό, παραθέτει πιο κάτω, τους προβληματισμούς του για την προτεινόμενη εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας
παραγωγής ασφάλτου στις κοινότητες Πυργά και Κόρνου.
Προβληματισμοί






Η περιοχή όπου προτείνεται να πραγματοποιηθεί το Έργο είναι ήδη βεβαρημένη από άλλες βιομηχανικές
δραστηριότητες. Το Ίδρυμα προβληματίζεται αν το κράτος έλαβε υπόψη, όλες τις συσσωρευτικές επιπτώσεις
από την λειτουργία των εν λόγω δραστηριοτήτων στην υγεία των κατοίκων.
Το Ίδρυμα Terra Cypria αναρωτιέται αν πραγματοποιήθηκαν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι και δειγματοληψίες
από τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα, ώστε σήμερα να είναι σε θέση να γνωμοδοτούν αν το εν λόγω Έργο δεν
θα επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα ζωής των ανθρώπων της γύρω περιοχής και των γειτονικών στρατοπέδων.
Ειδικά για τις οσμές και την διασπορά τους από το προτεινόμενο Έργο, το Ίδρυμα αναρωτιέται αν λήφθηκαν
επαρκώς υπόψη οι πιθανές αρνητικές τους επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και αν έχουν εφαρμοστεί μοντέλα
διασποράς τους, ανάλογα με τη μορφολογία του εδάφους, την κατεύθυνση των ανέμων κλπ, από τα αρμόδια
κυβερνητικά τμήματα, πριν γνωμοδοτήσουν για το προτεινόμενο έργο.

Εισήγηση
Λαμβάνοντας υπόψη τους πιο πάνω προβληματισμούς, το Ίδρυμα Terra Cypria τονίζει ξανά ότι στόχος όλων πρέπει να
είναι η διασφάλιση της ποιότητας ζωής τόσο των κατοίκων της περιοχής Κόρνου και Πυργά, όσο και των στελεχών των
γειτονικών στρατοπέδων .
Για τον λόγο αυτό εισηγείται όπως όλα τα αρμόδια κυβερνητικά Τμήματα συνεργαστούν και πραγματοποιήσουν τις
απαιτούμενες μελέτες, λαμβάνοντας υπόψη την ήδη βεβαρυμμένη κατάσταση της περιοχής και την συσσωρευτικότητα
των επιπτώσεων από όλες τις βιομηχανίες (υπάρχουσες και προτεινόμενες).
Αν οι απαιτούμενες μελέτες καταδείξουν με ολοκληρωμένο τρόπο, ότι η εν λόγω ανάπτυξη δεν εγκυμονεί κινδύνους για
την υγεία των κατοίκων, εισηγούμαστε να πραγματοποιηθεί δημόσια ακρόαση στις επηρεαζόμενες κοινότητες και να
παρουσιαστούν τα αποτελέσματα όλων των μελετών, δίνοντας σαφείς απαντήσεις στους κατοίκους.
Τέλος, σημειώνουμε ότι αν πραγματοποιηθεί το προτεινόμενο Έργο και στη συνέχεια διαφανούν επιπτώσεις στην
ανθρώπινη υγεία, τότε η απομάκρυνση του θα είναι ακόμη πιο δύσκολη. Συμπερασματικά και ότι και να γίνει στο τέλος
σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να διακυβεύεται η υγεία των κατοίκων μιας περιοχής.
Λεμεσός, 12/02/2019

