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Τα περιβαλλοντικά προβλήματα από τη λειτουργία των ΑΗΣ
και των ορυχείων της ΔΕΗ στο επίκεντρο συναντήσεων
εργασίας του ΣτΠ στην Κοζάνη και στη Θεσσαλονίκη
Στις 21 και 22.3.2011 η Βοηθός Συνήγορος του Κύκλου Ποιότητας Ζωής, κα
Ευαγγελία Μπαλλά και μέλη του επιστημονικού προσωπικού του ΣτΠ, επισκέφθηκαν
την Κοζάνη και πραγματοποίησαν συναντήσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς, όπου
συζητήθηκαν εκκρεμή ζητήματα σχετικά με το καθεστώς λειτουργίας των ΑΗΣ και
των ορυχείων της ΔΕΗ.
Συγκεκριμένα, το Κλιμάκιο της Αρχής συνάντησε στις 21.3.11 τον
Περιφερειάρχη Δ. Μακεδονίας, κ. Γ. Δακή και συζήτησε το σύνολο των
περιβαλλοντικών προβλημάτων που συνδέονται με τη λειτουργία των
εγκαταστάσεων της ΔΕΗ στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, το μηχανισμό
παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας καθώς και την πρόοδο εκπόνησης
επιδημιολογικής μελέτης που έχει αναθέσει η Περιφέρεια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Ακολούθησε συνάντηση με τον Δήμαρχο Κοζάνης, κ. Λ. Μαλούτα, ο οποίος,
παρουσία μελών του δημοτικού συμβουλίου και εκπροσώπων τοπικών συλλόγων
περιβάλλοντος, έθεσε το ζήτημα της αντικατάστασης των παλαιών μονάδων της
Πτολεμαΐδας με μία νέα μονάδα σύγχρονης τεχνολογίας, καθώς και το ζήτημα των
μετεγκαταστάσεων των οικισμών Ποντοκώμης και Ακρινής. Επίσης, εξέφρασε την
πρόθεσή του να συγκεντρώνει τα σχετικά με το θέμα αιτήματα και να τα προωθεί, εκ
μέρους των συλλόγων, στους αρμόδιους φορείς.
Στις 22.3.11 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας, στην οποία παρέστησαν
Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Φλώρινας, η
Δήμαρχος Εορδαίας, υπηρεσιακοί παράγοντες της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δ.Μακεδονίας, καθώς και εκπρόσωποι του
Κέντρου Περιβάλλοντος και της Αναπτυξιακής Κοζάνης. Αντικείμενο της συνάντησης
αποτέλεσαν το πλαίσιο ελέγχων των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας για τον
έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, η παρακολούθηση της ποιότητας της
ατμόσφαιρας, η λήψη μέτρων στις περιπτώσεις υπέρβασης των ορίων εκπομπής
ρύπων, τα ζητήματα μετεγκατάστασης των οικισμών, λόγω επέκτασης των
δραστηριοτήτων της ΔΕΗ, καθώς και το πλαίσιο της μέχρι σήμερα συνεργασίας των
τοπικών φορέων με τη ΔΕΗ για την αντιμετώπιση όλων των επιμέρους ζητημάτων.
Ακολούθησε συνάντηση εργασίας με ευρεία συμμετοχή εκπροσώπων της ΔΕΗ,
από το Λιγνιτικό Κέντρο Δ. Μακεδονίας, τις Δ/νσεις των ΑΗΣ και των ορυχείων
καθώς και των αρμοδίων Δ/νσεων Περιβάλλοντος. Η Ανεξάρτητη Αρχή επεσήμανε
ότι παρά την παρέλευση ικανού χρόνου από τις μέχρι σήμερα επισημάνσεις και
συστάσεις της στο πλαίσιο της πολυετούς διαμεσολάβησής της, εξακολουθούν να
παρατηρούνται δυσλειτουργίες σε ζητήματα όπως η έγκαιρη έγκριση
περιβαλλοντικών όρων των ΑΗΣ, η οποία βεβαίως εξαρτάται και από τις αρμόδιες
υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης. Ο ΣτΠ τόνισε την αναγκαιότητα συνεπούς
τήρησης των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων των ορυχείων για την διασφάλιση

της ποιότητας της ατμόσφαιρας και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στους γειτονικούς
οικισμούς.
Στο πλαίσιο της συνάντησης παρασχέθηκε επίσης ενημέρωση σχετικά με το
χρονοδιάγραμμα και το περιεχόμενο της υποβληθείσας προς έγκριση ενιαίας μελέτης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ορυχείων Κοζάνης, τα μέτρα διακίνησης και
διαχείρισης της τέφρας, την πρόοδο των απαλλοτριώσεων στους υπό
μετεγκατάσταση οικισμούς, καθώς και το δίκτυο μετρητών εκπομπής αέριων ρύπων
της ΔΕΗ και η αξιοποίησή του από την τοπική αυτοδιοίκηση.
Οι εκπρόσωποι της αιρετής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αλλά και της ΔΕΗ
χαρακτήρισαν τις συναντήσεις άκρως εποικοδομητικές και χρήσιμες και εξέφρασαν
την βούλησή τους προς τον Συνήγορο του Πολίτη για κοινή συνάντηση εργασίας με
πρωτοβουλία της Ανεξάρτητης Αρχής παρουσία όλων των εμπλεκομένων φορέων.
Η συνάντηση αυτή θα αποσκοπεί στην προώθηση αξιόπιστων και αποτελεσματικών
λύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής της τοπικής
κοινωνίας αλλά και της διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας της σημαντικότερης
εξορυκτικής δραστηριότητας και ηλεκτροπαραγωγικής εγκατάστασης στη χώρα μας.
Τέλος στις 23.3.11, το Κλιμάκιο μετέβη στη Θεσσαλονίκη όπου συζήτησε με την
Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος για εκκρεμότητες που αφορούν τη
διαδικασία απαλλοτριώσεων στις περιοχές των υπό μετεγκατάσταση οικισμών,
καθώς και καίρια οργανωτικά και λειτουργικά προβλήματα της υπηρεσίας (π.χ.
υποστελέχωση) τα οποία καθυστερούν τις διαδικασίες ολοκλήρωσης των
διαδικασιών απαλλοτριώσεων.

