Αρ. ̟ρωτ.: 14317/08/2.6
Ειδικοί Ε̟ιστήµονες: Αικατερίνη Φλιάτουρα
210 72 89 784
Αγγελίνα Σαλαµαλίκη
210 72 89 629
Ηµεροµηνία: 12.04.10
Προς:
∆ιεύθυνση ΕΑΡΘ Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Τµήµα Ποιότητας Ατµόσφαιρας
Πατησίων 147
112 51 Αθήνα

∆/ντή ΑΗΣ Αγίου ∆ηµητρίου
∆ηµόσια Ε̟ιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε.
∆ΕΘ / Κλάδος ΑΗΣ Αγίου ∆ηµητρίου
Τ.Θ. 136 Κοζάνη 501 00

Ειδική Υ̟ηρεσία Ε̟ιθεωρητών Περιβάλλοντος
Ε.Υ.Ε.Π. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
Τοµέας Βορείου Ελλάδος
Ανδριανου̟όλεως 24
551 33 Θεσσαλονίκη

∆/ντή ΑΗΣ Πτολεµαΐδας
∆ηµόσια Ε̟ιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε.
∆ΕΘ / ΑΗΣ Πτολεµαΐδας
Τ.Θ. 18 Πτολεµαΐδα 502 00

Κύριο
Γενικό ∆ιευθυντή Γενικής ∆/νσης Παραγωγής
(Γ∆/Π) ∆ΕΗ Α.Ε. & Γενικής ∆/νσης ∆υτικής
Μακεδονίας ∆ΕΗ Α.Ε.
Χαλκοκονδύλη 30
104 32 ΑΘΗΝΑ

∆/ντή ΑΗΣ Καρδιάς
∆ηµόσια Ε̟ιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε.
∆ΕΘ / ΑΗΣ Καρδιάς
Τ.Θ. 17 Πτολεµαΐδα 502 00

∆/νση Περιβάλλοντος Παραγωγής ∆ΕΗ Α.Ε
Σολωµού 56
106 82 ΑΘΗΝΑ
Υ̟όψη: κας **

∆/νση Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος
Ν.Α. Κοζάνης - Τµήµα Περιβάλλοντος
∆ηµοκρατίας 27, ∆ιοικητήριο
501 00 Κοζάνη

Σχετικά:
1.

Το υ̟’ αρ. 426/2.2.2009 έγγραφο του Τµήµατος Περιβάλλοντος Ν.Α.
Κοζάνης

2.

Το υ̟’ αρ. 3254/12.8.2009 έγγραφο του Τµήµατος Περιβάλλοντος Ν.Α.
Κοζάνης

3.

Το υ̟’ αρ. Γ∆/ΟΠ/2384/11/9.09 έγγραφο της ∆ΕΗ Α.Ε.

4.

Το υ̟’ αρ. ∆ΕΑ∆/5437/29.12.09 έγγραφο της ∆ΕΗ Α.Ε.

5.

Το υπ’ αρ. Γ∆/ΠΡ/2384/11.9.09 έγγραφο της ∆ΕΗ Α.Ε.

6.

Το υ̟’ αρ. Γρ.∆/1015/26.2.10 της ∆ΕΗ Α.Ε.

Θέµα: Ζητήµατα ̟εριβαλλοντικής αδειοδότησης των ΑΗΣ Αγίου ∆ηµητρίου,
Καρδιάς και Πτολεµαΐδας της ∆ΕΗ Α.Ε. στο νοµό Κοζάνης.
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Αξιότιµες κυρίες/αξιότιµοι κύριοι,
Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο ̟λαίσιο διερεύνησης της υ̟’ αριθµ. 14317/08
αναφοράς, ̟ου έχει υ̟οβάλει ο Σύλλογος για την κατα̟ολέµηση της
Ανεργίας και την ανά̟τυξη της ̟εριοχής Αγ. ∆ηµητρίου –Ρυακιού, σχετικά
µε τη νοµιµότητα λειτουργίας των Ατµοηλεκτρικών Σταθµών (ΑΗΣ) της
∆.Ε.Η. Α.Ε. στο Νοµό Κοζάνης, α̟ό τη µέχρι σήµερα διεξαχθείσα έρευνα σας
γνωρίζει τα εξής:
i. Ως ̟ρος τις α̟οφάσεις έγκρισης ̟εριβαλλοντικών όρων (̟.ο.) των ΑΗΣ


Για τον ΑΗΣ Αγίου ∆ηµητρίου, έχουν εγκριθεί ̟εριβαλλοντικοί όροι µε
την υ̟’ αρ. 94650/12.9.06 α̟όφαση, οι ο̟οίοι έχουν ε̟ταετή χρονική
ισχύ.



Για τον ΑΗΣ Πτολεµαΐδας, είχαν εγκριθεί ̟εριβαλλοντικοί όροι µε την
υ̟’ αρ. 130497/15.7.05 α̟όφαση, η ισχύς των ο̟οίων έχει λήξει α̟ό
31.08.07 και έκτοτε δεν έχει γίνει ανανέωση ή αναθεώρησή τους.



Για τον ΑΗΣ Καρδιάς, είχαν εγκριθεί ̟εριβαλλοντικοί όροι µε την υ̟’
αρ. 93855/14.7.05 α̟όφαση, η ισχύς των ο̟οίων έχει ε̟ίσης λήξει α̟ό
31.08.07 και δεν έχει γίνει ανανέωση ή αναθεώρησή τους.

Α̟ό τα υ̟’ αρ. 1 και 3 σχετικά, ̟ροκύ̟τει ότι η ∆ΕΗ Α.Ε. έχει καταθέσει στο
Υ̟ουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Υ.ΠΕ.Κ.Α.)1
µε τις υ̟’ αρ. 3096/27.7.07 και 3205/7.8.07 αιτήσεις, τις µελέτες για την
έγκριση ̟εριβαλλοντικών όρων των ΑΗΣ Καρδιάς και Πτολεµαΐδας,
αντίστοιχα.
Η ∆/νση ΕΑΡΘ του (Υ.Π.Ε.Κ.Α.), ̟αρακαλείται να ενηµερώσει την
Ανεξάρτητη Αρχή σε ̟οιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία έγκρισης των νέων
̟εριβαλλοντικών όρων των ΑΗΣ Καρδιάς και Πτολεµαΐδας, καθώς και τους
λόγους της καθυστέρησης δεδοµένου ότι οι σχετικοί φάκελοι των µελετών
έχουν υ̟οβληθεί α̟ό τη ∆ΕΗ Α.Ε. α̟ό το έτος 2007. Ο Συνήγορος του Πολίτη
ε̟ισηµαίνει για µία ακόµα φορά ότι οι υ̟ό έκδοση α̟οφάσεις έγκρισης
̟εριβαλλοντικών όρων των δύο ΑΗΣ θα ̟ρέ̟ει να ενσωµατώνουν τις
α̟αιτήσεις των Κοινοτικών Οδηγιών 1996/61/ΕΚ (IPPC) και 2001/80/ΕΚ,
σχετικά µε την ενσωµάτωση των Βέλτιστων ∆ιαθέσιµων Τεχνικών (Β∆Τ) και
τα όρια εκ̟οµ̟ής ρύ̟ων για τις Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης, αντίστοιχα.
Στο σηµείο αυτό, δεδοµένου ότι στο υ̟’ αρ. 4 σχετικό η ∆ΕΗ Α.Ε. αναφέρει
ότι µέρος του Ε̟ιχειρησιακού της Σχεδίου α̟οτελεί η σταδιακή διακο̟ή
λειτουργίας όλων των µονάδων του ΑΗΣ Πτολεµαΐδας έως το έτος 2015,
̟αρακαλείται να διευκρινίσει στο Συνήγορο του Πολίτη ̟οιο σχεδιασµό
̟ρόκειται να εφαρµόσει για τη νόµιµη λειτουργία του συγκεκριµένου ΑΗΣ
τα ε̟όµενα ̟έντε έτη, έως την οριστική διακο̟ή λειτουργίας του.
ii. Ως ̟ρος την ̟εριβαλλοντική ε̟ιβάρυνση και την τήρηση των ̟.ο.

1

Πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
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∆εδοµένου ότι το ̟ρόβληµα της ατµοσφαιρικής ρύ̟ανσης στο νοµό Κοζάνης
λόγω της λειτουργίας των ΑΗΣ της ∆ΕΗ Α.Ε., έχει α̟ασχολήσει κατά τα
τελευταία έτη το Συνήγορο του Πολίτη µε ̟ληθώρα αναφορών2, θα θέλαµε
στο σηµείο αυτό, να ̟αραθέσουµε κά̟οια στοιχεία ̟ου διαθέτει η
Ανεξάρτητη Αρχή α̟ό τη διερεύνηση άλλων σχετικών υ̟οθέσεων, τα ο̟οία
σχετίζονται µε την ̟αρούσα αναφορά.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, έχει ήδη µε το υ̟’ αρ. 2865/09.2.3/4.6.093 έγγραφό
του ε̟ισηµάνει ότι για τον ̟εριορισµό εκ̟οµ̟ής αιωρούµενων σωµατιδίων
στην ευρύτερη ̟εριοχή λειτουργίας των εγκαταστάσεων της ∆ΕΗ Α.Ε.
(λιγνιτωρυχεία και ΑΗΣ) είναι κρίσιµο η µεταφορά της ̟αραγόµενης τέφρας να
γίνεται υ̟ό συνθήκες ελαχιστο̟οίησης των διαρροών της. Προς αυτή τη
κατεύθυνση µ̟ορεί να συµβάλει α̟οτελεσµατικά η χρήση κλειστού τύ̟ου
ταινιοδρόµων, η ο̟οία άλλωστε ̟ροβλέ̟εται σε νεώτερες α̟οφάσεις έγκρισης
̟εριβαλλοντικών όρων (̟.ο.) ΑΗΣ ή/και ορυχείων.
Ειδικότερα, η Ανεξάρτητη Αρχή έχει τονίσει µε το ̟ροαναφερθέν έγγραφό
της, ότι τέτοιου είδους ̟ρόβλεψη αναφέρεται στον όρο Α9. (α)4 της υ̟’ αρ.
94650/12.9.06 α̟όφασης έγκρισης ̟.ο. του ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίου, ως ένα α̟ό
τα µέτρα εφαρµογής των Βέλτιστων ∆ιαθέσιµων Τεχνικών, ̟ρος συµµόρφωση
µε τις α̟αιτήσεις της Οδηγίας 1996/61/ΕΚ (IPPC). Την ά̟οψη αυτή,
συµµερίζεται α̟όλυτα, η ∆/νση Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος Ν.Α.
Κοζάνης, η ο̟οία στο υ̟’ αρ. 2 σχετικό έγγραφό5 της ̟ρος την Ανεξάρτητη
Αρχή αναφέρει ότι «...Σύµφωνα δε µε τις ΑΕΠΟ ̟ου είναι σε ισχύ, η ∆ΕΗ Α.Ε.
υ̟οχρεούται να εγκαταστήσει ταινιόδροµους µεταφοράς τέφρας κλειστού τύ̟ου...στον
ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίου, κλειστούς ταινιοδρόµους (̟ου α̟ορρέει α̟ό τις Β∆Τ, ̟αρ. Α9
της (36) σχετικής), µεταφοράς του λιγνίτη α̟ό τις αυλές στις µονάδες...».
Ε̟ι̟ρόσθετα, η ∆ΕΗ Α.Ε. µε το υ̟’ αρ. 5 σχετικό έγγραφό7 της α̟άντησε σε
σχετικό ερώτηµα ̟ου της έχει α̟ευθύνει ο Συνήγορος του Πολίτη ως ̟ρος την
α̟οτελεσµατικότητα του συστήµατος διαβροχής τέφρας, µεταξύ άλλων, τα
εξής «...Σε τµήµα του ταινιοδρόµου µεταφοράς τέφρας του ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίου
εφαρµόσθηκε µε µεγάλη ε̟ιτυχία σύστηµα συνεχούς διαβροχής εκατέρωθεν του
ταινιόδροµου....Η α̟οτελεσµατικότητα του συστήµατος διαβροχής της τέφρας
δια̟ιστώθηκε και κατά την αυτοψία ̟ου διενήργησε το ΚΕΠΠΕ της Ν.Α. Κοζάνης στις
16 Ιουλίου 2009 στους χώρους των λιγνιτωρυχείων Πτολεµαΐδας και των ΑΗΣ
Καρδιάς και Πτολεµαΐδας...». Ε̟ι̟λέον, στο υ̟’ αρ. 6 σχετικό8 η ∆ΕΗ Α.Ε.
2

Πρόκειται για τις µε αριθ. πρωτ. 3392/04, 3732/04, 6536/04, 6537/04, 2865/09, 4382/09, 11453/09,
3478/09, 17626/09 αναφορές.
3
Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπ’ αρ. 2865/09 αναφοράς.
4
«Μεταφορά λιγνίτη από τα ορυχεία στον ΑΗΣ µε ταινιοδρόµους τουλάχιστον για το 80% της
διακινούµενης ποσότητας και από τις αυλές λιγνίτη στις µονάδες µε κλειστούς ταινιοδρόµους για το
σύνολο της διακινούµενης ποσότητας».
5
Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπ’ αρ. 2865/09 αναφοράς.
6
Η µε Α.Π. 94650/12.09.2006 Κοινή Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και Υπουργού Ανάπτυξης.
Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του ΑΗΣ της ∆ΕΗ Α.Ε. στον Άγιο ∆ηµήτριο του Ν.
Κοζάνης.
7
Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπ’ αρ. 11453/09 αναφοράς.
8
Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπ’ αρ. 17626/09 αναφοράς.
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αναφέρει ότι έχει ̟άρει όλα τα α̟αραίτητα µέτρα, εκτελώντας τα έργα ̟ου
α̟αιτούνται για τη συνεχή βελτίωση, α̟ό ̟εριβαλλοντικής ̟λευράς, της
λειτουργίας των δύο κλάδων τέφρας, κυρίου και εφεδρικού (Α9) του ΑΗΣ Αγ.
∆ηµητρίου και αναφέρει αναλυτικά τις σχετικές ενέργειές της.
Ενόψει των ανωτέρω, ̟αρακαλούνται οι αρµόδιες υ̟ηρεσίες στις ο̟οίες
α̟οστέλλεται η ̟αρούσα, να ενηµερώσουν το Συνήγορο του Πολίτη η
καθεµία στο ̟λαίσιο των αρµοδιοτήτων της για τα εξής:
Η ∆/νση ΕΑΡΘ του Υ.Π.Ε.Κ.Α., ̟ου έχει εγκρίνει τους ̟εριβαλλοντικούς
όρους του ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίου ̟αρακαλείται να διευκρινίσει:
i. το είδος των ταινιοδρόµων ̟ου οφείλει η ∆ΕΗ Α.Ε. να κατασκευάσει στις
εγκαταστάσεις της εντός των ορίων του γη̟έδου του ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίου
ii. εάν τα µέτρα για τη διαχείριση της ̟αραγόµενης τέφρας των δύο κλάδων
του εν λόγω ΑΗΣ ̟ου αναφέρει ότι εφαρµόζει η ∆ΕΗ Α.Ε. στο υ̟’ αρ. 6
σχετικό (υ̟ό στοιχεία 2.1-2.5), είναι σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους
̟εριβαλλοντικούς όρους.
Στο σηµείο αυτό ε̟ισηµαίνουµε, ότι σύµφωνα µε την α̟όφαση έγκρισης
̟εριβαλλοντικών όρων οι Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Τεχνικές ε̟ιβάλλεται να
έχουν τεθεί σε εφαρµογή ήδη α̟ό τις 30.09.07. Προκειµένου η Ανεξάρτητη
Αρχή να διαµορφώσει ̟ληρέστερη εικόνα, ̟αρακαλείται η εν λόγω υ̟ηρεσία
ό̟ως α̟οστείλει σχετικά διαγράµµατα στα ο̟οία να α̟οτυ̟ώνεται για κάθε
έναν α̟ό τους τρεις εν θέµατι ΑΗΣ, η όδευση και το είδος των ταινιοδρόµων
̟ου λειτουργούν εντός των ορίων των γη̟έδων των ΑΗΣ.
Το ερώτηµα αυτό είχε θέσει, σε γενικότερο ̟λαίσιο, ο Συνήγορος του Πολίτη
µε το υ̟’ αρ. 2865/09/2.3/4.6.09 έγγραφό του, δίχως ωστόσο να έχει λάβει
έως σήµερα α̟άντηση. Υ̟ενθυµίζουµε ε̟ί τη ευκαιρία, ότι η Ανεξάρτητη
Αρχή αναγνωρίζει την αντικειµενική δυσκολία να εφαρµοστεί ένας ενιαίος
τύ̟ος ταινιοδρόµων στις εγκαταστάσεις, λόγω του τεράστιου µήκους
διαδροµών, του διαφορετικού υλικού µεταφοράς και ε̟οµένως της χρήσης
τους ανάλογα µε το σηµείο ̟ου αυτοί βρίσκονται. Ωστόσο, ε̟ισηµαίνει εκ
νέου την άµεση ανάγκη αντιµετώ̟ισης του ζητήµατος διότι αφενός α̟ό τα
υ̟άρχοντα στοιχεία9 ̟ροκύ̟τουν µεγάλες διαρροές τέφρας α̟ό τους
καλυµµένους ταινιοδρόµους και αφετέρου υ̟άρχουν µεγάλες α̟οκλίσεις στις
̟ροβλέψεις των διαφόρων α̟οφάσεων των ̟.ο., ως ̟ρος τον τύ̟ο των
ταινιοδρόµων ̟ου οφείλει να εφαρµόζει η ∆ΕΗ Α.Ε. στα ορυχεία και στους
ΑΗΣ10. Ενόψει των ανωτέρω, καθώς και των συστηµατικών καταγγελιών των
κατοίκων της ̟εριοχής ̟αρακαλείται η ∆/νση ΕΑΡΘ να διευκρινίσει άµεσα
το ανωτέρω ζήτηµα, το ο̟οίο έχει ήδη τεθεί εις γνώσιν της α̟ό τον Ιούνιο του
2009.

9

Συγκεντρώσεις αιωρούµενων σωµατιδίων της Ν.Α. Κοζάνης, εκθέσεις Επιθεωρητών Περιβάλλοντος,
αυτοψία του ΣτΠ, βλ. ειδικότερα τα έγγραφά µας (υπ’ αρ. υ̟’ αρ. 3478/09/2.2/18.3.09 και υ̟’ αρ.
4032/08/2.4/10.3.09)
10
Αλλού αναφέρονται ταινιόδροµοι κλειστού τύπου, αλλού καλυµµένοι και αλλού απλά γίνεται
παραποµπή στα όσα προβλέπονται στις σχετικές µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
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Η ∆/νση Περιβάλλοντος Ν.Α. Κοζάνης ̟αρακαλείται να ̟ροβεί στη
διενέργεια αυτοψίας στους χώρους τους ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίου ̟ροκειµένου να
ελέγξει τις συνθήκες εκ̟οµ̟ής και διαρροής τέφρας, την α̟οτελεσµατικότητα
του συστήµατος διαβροχής στο τµήµα του ταινιοδρόµου ̟ου έχει αυτό
εγκατασταθεί αλλά και γενικότερα την τήρηση των εγκεκριµένων ̟.ο.,
α̟οστέλλοντας τις σχετικές δια̟ιστώσεις της. Ε̟ίσης, ̟αρακαλείται να
ενηµερώσει εάν έχει υ̟οβληθεί α̟ό τη ∆ΕΗ Α.Ε. κά̟οια µελέτη σχετικά µε το
σύστηµα διαβροχής της τέφρας και εάν αυτή η µεθοδολογία είναι σύµφωνη
µε τους ̟εριβαλλοντικούς όρους, δεδοµένου ότι η ε̟ιχείρηση ενηµέρωσε ότι,
κατό̟ιν της ̟ιλοτικής εφαρµογής, µελετά την ε̟έκταση του συστήµατος
αυτού σε όλους τους ανοικτούς ταινιοδρόµους των εγκαταστάσεων.
Ε̟ι̟ρόσθετα, ̟αρακαλείται να α̟οστείλει στην Ανεξάρτητη Αρχή τα
στοιχεία ̟ου αφορούν τις υ̟ερβάσεις ̟ου έχουν σηµειωθεί στις
συγκεντρώσεις εκ̟οµ̟ής των αιωρούµενων σωµατιδίων α̟ό τους τρεις εν
θέµατι ΑΗΣ, κατά τους τελευταίους έξι µήνες.
Η ∆ΕΗ Α.Ε. - ∆/νση του ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίου ̟αρακαλείται να διευκρινίσει
εάν η εφαρµογή των µέτρων ̟ου αναφέρει ότι υλο̟οιεί στο υ̟’ αρ. 6 σχετικό
έγγραφό της, για την αντιµετώ̟ιση της ̟εριβαλλοντικής ε̟ιβάρυνσης, έχουν
µελετηθεί ή εγκριθεί στο ̟λαίσιο κά̟οιας εκ̟ονηθείσας µελέτης.
Ε̟ίσης, οι αρµόδιες ∆/νσεις των τριών ΑΗΣ (Αγ. ∆ηµητρίου, Καρδιάς,
Πτολεµαΐδας) της ∆ΕΗ Α.Ε. ̟αρακαλούνται να α̟οστείλουν, η καθεµιά στο
̟λαίσιο αρµοδιοτήτων της, διάγραµµα στο ο̟οίο να α̟οτυ̟ώνεται η όδευση
και το είδος των ταινιοδρόµων ̟ου λειτουργούν στα όρια των γη̟έδων κάθε
ΑΗΣ ξεχωριστά.
∆εδοµένης της ̟ληθώρας και της συχνότητας των καταγγελιών ̟ου έχουν
̟εριέλθει στο Συνήγορο του Πολίτη αναφορικά µε την ̟εριβαλλοντική
υ̟οβάθµιση λόγω της λειτουργίας των ΑΗΣ της ∆ΕΗ Α.Ε. στο νοµό Κοζάνης,
̟αρακαλείται η Ειδική Υ̟ηρεσία Ε̟ιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.) του
Υ.Π.Ε.Κ.Α. – Τοµέας Βορείου Ελλάδος, να εκτιµήσει την αναγκαιότητα
διενέργειας αυτοψίας α̟ό ̟λευράς της στους χώρους των τριών εν θέµατι
ΑΗΣ, ̟ροκειµένου να ελέγξει τη νοµιµότητα λειτουργίας τους βάσει της
̟εριβαλλοντικής νοµοθεσίας και να ενηµερώσει σχετικά την Ανεξάρτητη
Αρχή.
Εν αναµονή των α̟αντήσεών σας, ̟αραµένουµε στη διάθεσή σας για κάθε
̟εραιτέρω ̟ληροφόρηση και συνεργασία.

Με τιµή

Ευαγγελία Κ. Μ̟αλλά
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη
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Κοινο̟οίηση:
Κυρία
Υ̟ουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
Αµαλιάδος 17
11523 ΑΘΗΝΑ
Κύριο **
Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας
Περιοχή ΖΕΠ
501 00 Κοζάνη
Κύριο **
Νοµάρχη Κοζάνης
∆ηµοκρατίας 52 (∆ιοικητήριο)
501 00 Κοζάνη
Σύλλογο για την κατα̟ολέµηση της Ανεργίας
και την ανά̟τυξη της ̟εριοχής Αγ. ∆ηµητρίου –Ρυακιού
50 100 ∆ήµο Ελλησ̟όντου Κοζάνης
Κύριο Πρόεδρο
Κύριο**
Αγ. ∆ηµήτριος
501 00 Κοζάνη
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