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Σχετικά:
1. Το υ̟’ αρ. ∆13/Φ6.24/13692/24.6.09 έγγραφο του Υ̟ουργείου Ανά̟τυξης.
2. Το υ̟’ αρ. ∆13/Φ6.24/17544/27.8.09 έγγραφο του Υ̟ουργείου Ανά̟τυξης.
3. Το υ̟’ αρ. 15791/10.4.09 έγγραφο του Υ̟ουργείου Εσωτερικών.
4. Το υ̟’ αρ. 28904/20.5.09 έγγραφο του Υ̟ουργείου Εσωτερικών.
5. Το υ̟’ αρ. 43713/1049/29.05.09 έγγραφο του Γ.Γ. Περιφέρειας ∆. Μακεδονίας.
6. Το υ̟’ αρ. οικ. 103624/15.5.09 έγγραφο της ∆/νσης ΕΑΡΘ τ̟θ Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
7. Το υ̟’ αρ. 254/15.5.09 έγγραφο της Ν.Α. Κοζάνης.
8. Το υ̟’ αρ. ∆ΠΠ/810/6.3.2009 έγγραφο της ∆ΕΗ Α.Ε.
9. Το υ̟’ αρ. ∆ΠΟΡ/688/21.08.09 έγγραφο της ∆ΕΗ Α.Ε.

Θέµα: Περιβαλλοντικές Ε̟ι̟τώσεις α̟ό τη λειτουργία των ορυχείων στον νοµό
Κοζάνης - Σταθµοί µέτρησης της ατµοσφαιρικής ρύ̟ανσης και στελέχωση
υ̟ηρεσιών

Αξιότιµη κυρία Υ̟ουργέ,
Αξιότιµε κύριε Υφυ̟ουργέ,
Αξιότιµε κ. Γενικέ Γραµµατέα ΥΠΕΣ∆Α,
Αξιότιµε κ. Γενικέ Γραµµατέα Περιφέρειας,
Αξιότιµε κ. Νοµάρχη,
αξιότιµες/οι κυρίες/οι,
Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο ̟λαίσιο της διαµεσολάβησής του για τη διερεύνηση
των υ̟οθέσεων ̟ου αφορούν το ̟ρόβληµα της ατµοσφαιρικής ρύ̟ανσης λόγω της
λειτουργίας των ορυχείων της ∆ΕΗ Α.Ε. στο νοµό Κοζάνης, έχει µε ̟αλαιότερα
έγγραφά του1, διατυ̟ώσει ̟ρος τις εµ̟λεκόµενες υ̟ηρεσίες συγκεκριµένες
ε̟ισηµάνσεις και εισηγηθεί ̟ροτάσεις για την αντιµετώ̟ιση των κύριων ζητηµάτων
̟ου έχουν ανακύψει κατά το χειρισµό των σχετικών αναφορών:
Τα ζητήµατα αυτά είναι τα ακόλουθα: i. Η ανάγκη δηµιουργίας δοµών και µέσων

συστηµατικού κρατικού ελέγχου της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και της τήρησης της
περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. ii. Περιβαλλοντικές παραβάσεις του ορυχείου της
Πτολεµαΐδας. iii. Ανάγκη εκπόνηση επιδηµιολογικής µελέτης.
Η Ανεξάρτητη Αρχή, ευελπιστώντας στη συνδροµή σας ώστε να πληροφορηθεί για
την εξέλιξη της υπόθεσης, συνοψίζει ακολούθως τα στοιχεία της τελευταίας
ενηµέρωσης που έλαβε από τους εµπλεκόµενους φορείς για τα ζητήµατα αυτά και
ενηµερώνει για τα εξής:

1

Με τα υπ’ αρ. 4032/08/2.4/10.3.09, 4032/08/2.5/7.5.09, 4032/08/2.6/11.6.09 έγγραφα του ΣτΠ.
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i. Ως προς τη δηµιουργία κρατικού µηχανισµού ελέγχου της ποιότητας της
ατµόσφαιρας.
Οι προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη ως προς το ζήτηµα αυτό αφορούν σε:
α. Εγκατάσταση και λειτουργία σταθµών µέτρησης της ̟οιότητας της ατµόσφαιρας
µε ορθολογική χωροθέτησή2 τους σε ε̟ί̟εδο νοµού, υ̟ό την ευθύνη της Περιφέρειας,
δεδοµένου ότι οι τρεις σταθµοί µέτρησης της ατµοσφαιρικής ρύ̟ανσης του Εθνικού
∆ικτύου Παρακολούθησης Αέριας Ρύ̟ανσης (Ε∆ΠΑΡ) ̟ου ήταν εγκατεστηµένοι στο
Νοµό Κοζάνης έχουν τεθεί α̟ό χρόνων εκτός λειτουργίας.
Β. Ενίσχυση µε ̟ροσω̟ικό των αρµόδιων αυτοδιοικούµενων ή α̟οκεντρωµένων
ελεγκτικών υ̟ηρεσιών3 (∆/νση Περιβάλλοντος Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης,
∆/νση Περιβάλλοντος-Χωροταξίας Περιφέρειας, Ε̟ιθεώρηση Μεταλλείων),
̟ροκειµένου να διενεργούνται συστηµατικοί έλεγχοι της τήρησης των
̟εριβαλλοντικών όρων των εγκαταστάσεων της ∆ΕΗ στο νοµό και των συνθηκών
ασφάλειας των εξορύξεων.
Σε συνέχεια των ανωτέρω ̟ροτάσεων, η Ανεξάρτητη Αρχή συνάντησε την ακόλουθη
διοικητική αντα̟όκριση:
Σύµφωνα µε τα υ̟’ αρ. 1 και 2 σχετικά, το Υ̟. Ανά̟τυξης-Τµήµα ∆ιοίκησης
Προσω̟ικού αναγνώρισε την ανάγκη ενίσχυσης της στελέχωσης των Ε̟ιθεωρητών
Μεταλλείων και ε̟ιφυλάχθηκε να µεριµνήσει κατάλληλα, ώστε να βελτιωθεί ο
έλεγχος εφαρµογής της νοµοθεσίας γύρω α̟ό τις µεταλλευτικές και λατοµικές
εργασίες.
Το Υ̟. Εσωτερικών-Τµήµα Α̟οκέντρωσης µε τα υ̟’ αρ. 3 και 4 σχετικά ενηµέρωσε
ότι έχει α̟οστείλει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τον ̟ρογραµµατισµό
̟ροσλήψεων ̟ροσω̟ικού της Περιφέρειας ∆. Μακεδονίας, οι ο̟οίες αφορούσαν την
κάλυψη των στελεχιακών αναγκών συνολικά όλης της Περιφέρειας δίχως ε̟ιµέρους
εξειδίκευση και εκκρεµούσε η έγκριση ̟ιστώσεων για τη µισθοδοσία του αιτούµενου
̟ροσω̟ικού.
Ο Γ.Γ. Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας µε το υ̟’ αρ. 5 σχετικό, ενηµέρωσε ότι στο
̟λαίσιο ̟ρογραµµατισµού ̟ροσλήψεων τακτικού ̟ροσω̟ικού για το έτος 2009 είχε
σταλεί στο Υ̟. Εσωτερικών εισήγηση για την κάλυψη ̟έντε κενών οργανικών θέσεων
του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, µε ειδικότητες οι ο̟οίες θα µ̟ορούσαν να
α̟ασχοληθούν στη ∆/νση ΠΕ.ΧΩ. Ε̟ι̟ρόσθετα, είχε ενηµερώσει ότι διερευνάτο η
δυνατότητα ̟ροµήθειας και λειτουργίας σταθµών µέτρησης και το χρηµατοδοτικό
µέσο για την κάλυψη της δα̟άνης.
Η ∆/νση ΕΑΡΘ του Υ.ΠΕ.Κ.Α4. µε το υ̟’αρ. 6 σχετικό είχε α̟ευθύνει στην Ειδική
Υ̟ηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠΠΕΡ ερώτηµα σχετικά µε την ̟ρόοδο της διαδικασίας
̟ιστο̟οίησης της εν λόγω υ̟ηρεσίας ως τελικός δικαιούχος των έργων του ΕΠΠΕΡ
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Σύµφωνα µε τις ̟ροδιαγραφές ̟ου ορίζονται στο Παράρτηµα VII της ΠΥΣ 34/2002 αλλά και
στα σχετικά ̟αραρτήµατα της Οδηγίας 2008/50/ΕΚ. Η Αρχή έχει ε̟ισηµάνει ότι µόνον έτσι
θα διασφαλιστεί η ενηµέρωση της το̟ικής κοινωνίας των ̟ολιτών αλλά και η ορθότητα και
̟ληρότητα (̟ου α̟αιτείται κατά 90% για τους κύριους ρύ̟ους, Οδηγία 99/30/EC) των
στοιχείων ̟ου α̟οστέλλει η χώρα µας στην Ε̟ιτρο̟ή Ε.Κ.
3
Η πρόταση της Ανεξάρτητης Αρχής είχε διατυπωθεί µε την, προ Σχεδίου Καλλικράτη, διοικητική
διαίρεση της χώρας και τις σχετικές ισχύουσες αρµοδιότητες.
4
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καθώς και την ̟ρόοδο της σχετικής ̟ρότασης ένταξης του έργου αναφορικά µε τον
εκσυγχρονισµό και την ε̟έκταση του Εθνικού ∆ικτύου Παρακολούθησης Αέριας
Ρύ̟ανσης στο Ε.Σ.Π.Α.
Η Ν.Α. Κοζάνης µε το υ̟’ αρ. 7 σχετικό, ενηµέρωσε, µεταξύ άλλων, ότι το µέσο
ε̟ί̟εδο στελέχωσης των υ̟ηρεσιών είναι κατώτερο του 50% των οργανικών θέσεων
και ειδικά στο Τµήµα Περιβάλλοντος υ̟ηρετούν 3 υ̟άλληλοι ενώ ̟ροβλέ̟ονται 23
οργανικές θέσεις. Όσον αφορά την λειτουργία των σταθµών µέτρησης, ενηµέρωσε ότι
στην ̟ερί̟τωση ̟ου λειτουργήσουν α̟ό την Περιφέρεια ∆. Μακεδονίας σταθµοί
µέτρησης ατµοσφαιρικής ρύ̟ανσης, η Ν.Α. Κοζάνης είναι ̟ρόθυµη να συνδράµει µε
τον υ̟άλληλο χειριστή των σταθµών λόγω της α̟οκτηθείσας εµ̟ειρίας στα
συγκεκριµένα θέµατα. Ε̟ι̟λέον, ενηµέρωσε ότι χρηµατοδότησε για τη συνδροµή
των ̟ροσ̟αθειών της Περιφέρειας α̟ό τον Το̟ικό Πόρο, το Κέντρο Περιβάλλοντος
(ΚΕΠΠΕ), το ο̟οίο αξιο̟οιεί τους υφιστάµενους σταθµούς της ∆ΕΗ Α.Ε.
Ε̟ι̟ρόσθετα ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεργασία µε τη Ν.Α. Φλώρινας για την
χρηµατοδότηση της εγκατάστασης ενός βέλτιστου αριθµού ̟ερισσοτέρων σταθµών
µέτρησης, ώστε να καλυφθούν όλες οι ευαίσθητες ̟εριοχές.
Πέραν των ανωτέρω α̟αντητικών εγγράφων των εµ̟λεκόµενων υ̟ηρεσιών, η
Ανεξάρτητη Αρχή έλαβε και το υ̟’ αρ. 8 σχετικό α̟ό τη ∆/νση Περιβάλλοντος της
∆ΕΗ Α.Ε. µε το ο̟οίο ενηµέρωσε, µεταξύ άλλων, ότι ̟ρογραµµατίζει την
αντικατάσταση των αναλυτών ρύ̟ων SO2, NOx και PM10, στους εννιά σταθµούς
µέτρησης ̟οιότητας της ατµόσφαιρας του δικτύου του βορείου συστήµατος. Ο κάθε
αναλυτής PM10 µάλιστα θα έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης µέτρησης και του
κλάσµατος των ανα̟νεύσιµων σωµατιδίων PM2.5.
Στο σηµείο αυτό ο Συνήγορος του Πολίτη ε̟ισηµαίνει εκ νέου την ανάγκη για την
ε̟ίσ̟ευση δηµιουργίας ενός αξιό̟ιστου µηχανισµού ελέγχου της ̟οιότητας της
ατµόσφαιρας ̟ου θα λειτουργεί υ̟ό την ευθύνη της Πολιτείας, λαµβάνοντας υ̟όψη
και την α̟ό 2.7.2009 α̟όφαση (Ε(2009) 5239) της Ε̟ιτρο̟ής των Ευρω̟αϊκών
Κοινοτήτων.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε το αρ. 22 ̟αρ. 2 της Οδηγίας 2008/50/ΕΚ, ένα κράτος µέλος
µ̟ορεί να εξαιρεθεί5 α̟ό τις υ̟οχρεώσεις εφαρµογής των οριακών τιµών για τα
ΑΣ10 εάν έχουν ληφθεί όλα τα κατάλληλα µέτρα µείωσης σε εθνικό, ̟εριφερειακό
και το̟ικό ε̟ί̟εδο, ̟ροκειµένου να τηρηθούν οι ̟ροθεσµίες ̟ου ορίζονται στην
οδηγία 1999/30/ΕΚ και έχει θεσ̟ιστεί σχέδιο ̟οιότητας του ατµοσφαιρικού αέρα
ό̟ου καταδεικνύεται ότι η συµµόρφωση µε τις οριακές τιµές θα έχει ε̟ιτευχθεί ̟ριν
την εκ̟νοή της νέας ̟ροθεσµίας. Ωστόσο, µε την α̟ό 2.7.09 α̟όφαση η Ε̟ιτρο̟ή
α̟οφάσισε ότι «εγείρονται αντιρρήσεις κατά της εκ µέρους της Ελλάδας
κοινο̟οίησης εξαίρεσης α̟ό την υ̟οχρέωση εφαρµογής των ηµερήσιων και
ετήσιων οριακών τιµών για τις ΑΣ10 ̟ου καθορίζονται στο ̟αράρτηµα ΧΙ της οδηγίας
2008/50/ΕΚ σε όλες τις ζώνες ̟οιότητας του ατµοσφαιρικού αέρα...».
Στο σκε̟τικό της εν λόγω α̟όφασης αναφέρεται, µεταξύ άλλων, ότι : «...σύµφωνα µε
την εκτίµηση της Ε̟ιτρο̟ής, η κατανοµή ανά ̟ηγή δεν ̟εριγράφει αρκετά λε̟τοµερώς τη
διαφορετικότητα της ̟ροέλευσης της ρύ̟ανσης, δεδοµένου ότι δεν είναι σαφής η σχέση µεταξύ
των συµβολών ̟εριφερειακής ̟ροέλευσης, αστικής ̟ροέλευσης και το̟ικών ΑΣ10...η
Ε̟ιτρο̟ή θεωρεί ότι η κατανοµή ανά ̟ηγή δεν αρκεί για να ε̟ιτρέψει µία ̟λήρη εκτίµηση του
κατά ̟όσον ελήφθησαν ή θα ληφθούν κατάλληλα µέτρα µείωσης...σύµφωνα µε τις
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̟ληροφορίες ̟ου κατέθεσε η Ελλάδα, µεγάλος αριθµός βιοµηχανικών εγκαταστάσεων ̟ου
εµ̟ί̟τουν στο ̟εδίο εφαρµογής της οδηγίας 2008/1/ΕΚ του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά µε την ολοκληρωµένη ̟ρόληψη και έλεγχο της
ρύ̟ανσης, λειτουργεί χωρίς άδειες σύµφωνες µε την εν λόγω οδηγία. Μολονότι η κατανοµή
ανά ̟ηγή υ̟οδηλώνει ότι η βιοµηχανική συνιστώσα δεν α̟οτελεί τον κυριότερο υ̟εύθυνο στις
̟ερισσότερες καταστάσεις υ̟έρβασης, σε ̟ολλές α̟ό αυτές ̟αρατηρούνται σηµαντικές συµβολές
̟ου ̟ροέρχονται α̟ό βιοµηχανικές εγκαταστάσεις ̟ου καλύ̟τονται α̟ό την εν λόγω οδηγία.
Ως εκ τούτου, η Ε̟ιτρο̟ή ̟ροσδοκά ότι θα αναληφθούν οι αναγκαίες ̟ροσ̟άθειες για την
εφαρµογή της οδηγίας 2008/1/ΕΚ...».

Από την απόφαση αυτή, αναδεικνύεται i. η αδυναµία του υφιστάµενου συστήµατος
να παράσχει ακριβείς και λεπτοµερείς µετρήσεις αέριων ρύπων και συνεπώς η
αναγκαιότητα λειτουργίας ενός νέου αξιόπιστου µηχανισµού ελέγχου της ποιότητας
της ατµόσφαιρας και ii. η αναγκαιότητα συµµόρφωσης των βιοµηχανικών
εγκαταστάσεων (συµπεριλαµβανοµένων και των εγκαταστάσεων της ∆ΕΗ Α.Ε.) µε
τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ όσον αφορά τις άδειες που διαθέτουν και τις
συγκεντρώσεις αερίων ρύπων που εκπέµπουν.
Ο Συνήγορος του Πολίτη είχε ήδη µε παλαιότερο έγγραφό του6 (πριν την λήψη της
ως άνω απόφασης της Επιτροπής Ε.Κ.) επισηµάνει ότι ο εκσυγχρονισµός του δικτύου
παρακολούθησης ποιότητας ατµόσφαιρας µε εγκατάσταση σταθµών µέτρησης
ορθολογικά χωροθετηµένους θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα των αρµοδίων
υπηρεσιών του Υ.ΠΕ.Κ.Α. και της Περιφέρειας διότι µόνον έτσι θα διασφαλιστεί η
ενηµέρωση της τοπικής κοινωνίας των πολιτών αλλά και η απαιτούµενη ορθότητα
και πληρότητα των στοιχείων που αποστέλλει η χώρα µας στην Επιτροπή Ε.Κ.
Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται όλες οι συναρµόδιες υπηρεσίες στις οποίες
αποστέλλεται και κοινοποιείται η παρούσα, να ενηµερώσουν την Ανεξάρτητη Αρχή
για κάθε εξέλιξη και πρόοδο ενεργειών σχετικά µε την εγκατάσταση και λειτουργία
σταθµών µέτρησης αλλά και την ενίσχυση της στελέχωσης των ελεγκτικών
µηχανισµών, ενόψει µάλιστα των νέων µεταρρυθµίσεων στη διοικητική διαίρεση της
χώρας και των σχετικών αρµοδιοτήτων που θα τεθούν σε ισχύ από τον Ιανουάριο του
2011 µε το Σχέδιο Καλλικράτης, όπως προβλέπει ο Ν. 3852/10.
Ειδικά η ∆/νση ΕΑΡΘ του Υ.ΠΕ.Κ.Α. παρακαλείται εκ νέου7 να ενηµερώσει για την
πρόοδο ένταξης του έργου αναβάθµισης του Ε∆ΠΑΡ8 στο Ε.Σ.Π.Α., την εκκρεµότητα
πιστοποίησης των υπηρεσιών της, ως τελικών δικαιούχων του Ε.Π.Π.Ε.Ρ.9 και την
έγκριση Σχεδίων ∆ράσης10 για τη διαχείριση της ποιότητας της ατµόσφαιρας.
Παρακαλείται επίσης να αποστείλει στο Συνήγορο του Πολίτη αντίγραφο της
τελευταίας Έκθεσης που συνέταξε και διαβίβασε, ως οφείλει βάσει της ΠΥΣ 34/2002,
στην Επιτροπή ΕΚ., για την ποιότητα της ατµόσφαιρας.
Επιπρόσθετα, παρακαλείται ο Γ.Γ. του ΥΠΕΣ∆Α να ενηµερώσει σχετικά µε την
εξέλιξη στη διαδικασία έγκρισης πιστώσεων για τη µισθοδοσία του αιτούµενου
προσωπικού ειδικά στη Περιφέρεια ∆. Μακεδονίας, η οποία εκκρεµούσε σύµφωνα µε
τα υπ’ αρ. 3 και 4 σχετικά.
6

Το υπ’ αρ. 4032/08/2.4/10.3.09.
Τα στοιχεία αυτά έχουν ήδη ζητηθεί µε το υπ’ αρ. 4032/08/2.6/11.5.09 έγγραφο της Αρχής.
8
Εθνικό ∆ίκτυο Παρακολούθησης Αέριας Ρύπανσης
9
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
10
Σύµφωνα µε απόφαση του ∆ΕΚ (C-237/07) τα κράτη µέλη υποχρεούνται στη σύνταξη των Σχεδίων
∆ράσης.
7
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ii. Ως προς τις περιβαλλοντικές παραβάσεις του ορυχείου Πτολεµαΐδας
Α̟ό την µέχρι σήµερα ενηµέρωση ̟ου διαθέτει η Ανεξάρτητη Αρχή για το
λιγνιτωρυχείο Πτολεµαΐδας στο νοµό Κοζάνης ̟ροκύ̟τει ότι ισχύει η υ̟’ αρ.
189708/3440/23.9.08 ΚΥΑ έγκρισης ̟εριβαλλοντικών όρων, η ο̟οία α̟οτελεί
τρο̟ο̟οίηση της υ̟’ αρ. 114084/3671/23.10.03 ΚΥΑ. Ωστόσο, η ελλι̟ής τήρηση των
̟εριβαλλοντικών όρων του συγκεκριµένου ορυχείου α̟οτελεί µακροχρόνια
υφιστάµενο ̟ρόβληµα, ό̟ως έχει δια̟ιστωθεί και µε την υ̟’ αρ. 4150/5.2.09 Πράξη
Παράβασης του Σώµατος Ε̟ιθεωρητών Περιβάλλοντος αλλά και κατά την
̟αλαιότερη (στις 17.2.09) αυτοψία κλιµακίου του Συνηγόρου του Πολίτη.
Η Ανεξάρτητη Αρχή είχε αναφερθεί σε ̟αλαιότερο έγγραφό της11 αναλυτικά στις
δια̟ιστωθείσες ̟αραβάσεις αλλά δεν έχει λάβει καµία ενηµέρωση σχετικά µε το εάν
έχει διενεργηθεί νεώτερος έλεγχος α̟ό τις αρµόδιες ελεγκτικές υ̟ηρεσίες
̟ροκειµένου να δια̟ιστωθεί εάν έχει ακολουθήσει συµµόρφωση της ε̟ιχείρησης και
λήψη µέτρων για την αντιµετώ̟ιση των ̟αραβάσεων και την α̟οκατάσταση της
νοµιµότητας.
Για το λόγο αυτό ̟αρακαλούνται µε την ̟αρούσα η ΕΥΕΠ του Υ.ΠΕ.Κ.Α.-Τοµέας
Βορείου Ελλάδος και η ∆/νση Περιβάλλοντος Ν.Α. Κοζάνης ό̟ως ενηµερώσουν το
Συνήγορο του Πολίτη εάν έχουν ήδη
διενεργήσει ή ̟ρογραµµατίζουν να
διενεργήσουν νεώτερη αυτοψία στο ορυχείο Πτολεµαΐδας α̟οστέλλοντας
̟αράλληλα τις σχετικές δια̟ιστώσεις τους.
Ε̟ι̟ρόσθετα, η ∆/νση Περιβάλλοντος της ∆ΕΗ Α.Ε. είχε ενηµερώσει µε το υ̟’ αρ. 9
σχετικό ότι έχει υ̟οβάλλει µε το υ̟’ αρ. ∆ΠΟΡ/682/28.8.09 έγγραφο ̟ρος τη ∆/νση
Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του Υ.ΠΕ.Κ.Α. νέα µελέτη ̟εριβαλλοντικών
ε̟ι̟τώσεων α̟ό την ε̟ιφανειακή εκµετάλλευση των εν λειτουργία ορυχείων
Πτολεµαΐδας καθώς και της ε̟έκτασής τους. Σε συνέχεια αυτού, ̟αρακαλούνται η
∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του Υ.ΠΕ.Κ.Α. και το Λιγνιτικό Κέντρο
∆υτικής Μακεδονίας να ενηµερώσουν σε ̟οιο στάδιο βρίσκεται η αξιολόγηση του
φακέλου της νέας ΜΠΕ και η σχετική διαδικασία έγκρισης ̟εριβαλλοντικών όρων.
Ο Συνήγορος του Πολίτη ενηµερώθηκε ̟ροσφάτως α̟ό δηµοσιεύµατα για την
ε̟ιβολή α̟ό το κ. Νοµάρχη Κοζάνης διοικητικών ̟ροστίµων ύψους 60.000 € και
25.000 € στη ∆ΕΗ Α.Ε. λόγω ̟αράβασης της κείµενης νοµοθεσίας σχετικά µε την
εκ̟οµ̟ή και τη διαχείριση της ̟αραγόµενης τέφρας. Ενόψει αυτών των εξελίξεων,
̟αρακαλείται ο κ. Νοµάρχης Κοζάνης να ενηµερώσει εγγράφως την Ανεξάρτητη
Αρχή για την ε̟ιβολή των ̟ρόσφατων διοικητικών ̟ροστίµων α̟οστέλλοντας κάθε
σχετικό στοιχείο.
Ε̟ίσης α̟ό δηµοσιεύµατα στον τύ̟ο ο Συνήγορος του Πολίτη ενηµερώθηκε για την
ε̟ικείµενη κατάρτιση 5ετούς Περιβαλλοντικού Ε̟ιχειρησιακού Προγράµµατος
µεταξύ Υ.ΠΕ.Κ.Α. και ∆ΕΗ Α.Ε. σχετικά µε την εξειδίκευση των ̟εριβαλλοντικών
ε̟ενδύσεων-βελτιώσεων µε στόχο τη συµµόρφωση των εγκαταστάσεων της ∆ΕΗ Α.Ε.
µε τη κείµενη νοµοθεσία. Ενόψει των σχετικών δηµοσιευµάτων ̟αρακαλούνται το
Υ.ΠΕ.Κ.Α. και η ∆ΕΗ Α.Ε. ό̟ως ενηµερώσουν αναλυτικά την Ανεξάρτητη Αρχή για
την κατάρτιση του εν λόγω 5ετούς ε̟ιχειρησιακού ̟ρογράµµατος (χρονοδιάγραµµα
κατάρτισης, ̟εριεχόµενο κ.λ.̟.).

11

Στο υπ’ αρ. 3478/09/2.2/24.3.09.

6

iii. Ως προς την εκπόνηση επιδηµιολογικής µελέτης.
Η τελευταία ενηµέρωσε που έλαβε ο Συνήγορος του Πολίτη ως προς το ζήτηµα αυτό
ήταν µε το υπ’ αρ. 7 σχετικό της Ν.Α. Κοζάνης, µε το οποίο γνωστοποίησε ότι η
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση χρηµατοδότησε την εκπόνηση των εξής τριών
επιδηµιολογικών µελετών:
α Επιδηµιολογική µελέτη στην περιοχή Πτολεµαΐδας-Κοζάνης
Πανεπιστηµιακή Πνευµονολογική κλινική του Α.Π.Θ.

από

την

β. Επιδηµιολογική µελέτη στην περιοχή Πτολεµαΐδας-Κοζάνης σε συνεργασία µε την
Ιατρική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών.
γ. Επιδηµιολογική µελέτη µε τίτλο «Επιδηµιολογική έρευνα του αναπνευστικού
συστήµατος σε οικισµούς της Ν.Α. Κοζάνης».
Σε τηλεφωνική ε̟ικοινωνία12 της χειρίστριας της υ̟όθεσης µε την κα **, υ̟άλληλο
της Γενικής ∆/νσης Ανά̟τυξης και ∆ιοίκησης Ν.Α. Κοζάνης, αναφέρθηκε ότι έχει
ήδη ολοκληρωθεί και ̟αρουσιαστεί η ̟ροαναφερθείσα α- Ε̟ιδηµιολογική Μελέτη13
και βρίσκεται σε εξέλιξη η β-µελέτη.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, ̟αρακαλείται ειδικά η Ν.Α. Κοζάνης να ενηµερώσει
αναλυτικά το Συνήγορο του Πολίτη για την ̟ρόοδο της εκ̟όνησης των δύο (β & γ)
εκ των τριών ̟ροαναφερθέντων µελετών και στην ̟ερί̟τωση ̟ου έχει ήδη
ολοκληρωθεί κά̟οια εξ αυτών ή έχει ̟αράγει α̟οτελέσµατα και ωφέλιµα
συµ̟εράσµατα να α̟οσταλούν σχετικά αντίγραφα.
Ο Συνήγορος του Πολίτη ε̟ισηµαίνει για µία ακόµα φορά ότι η συστηµατική και
α̟οτελεσµατική ̟αρουσία της Πολιτείας µέσω µετρήσεων και ελέγχων στο Νοµό
Κοζάνης θα συµβάλλει στη συνε̟ή τήρηση της ̟εριβαλλοντικής νοµοθεσίας,
ενδυναµώνοντας όχι µόνον την ασφάλεια δικαίου αλλά και τη σχέση εµ̟ιστοσύνης
̟ου θα ̟ρέ̟ει να διέ̟ει το τριµερές σχήµα Κράτος-̟ολίτες-δηµόσια ε̟ιχείρηση.
Παρακαλούµε για την άµεση αντα̟όκρισή σας και ̟αραµένουµε στη διάθεσή σας
για κάθε ̟εραιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία.

Με τιµή

Ευαγγελία Κ. Μ̟αλλά
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

Κοινο̟οίηση:
Πίνακας υ̟ηρεσιών και αναφεροµένων ̟ολιτών:
κύριο
Γενικό ∆ιευθυντή Γενικής ∆/νσης Παραγωγής (Γ∆/Π) ∆ΕΗ Α.Ε.
Χαλκοκονδύλη 30
104 32 ΑΘΗΝΑ
12
13

Στις 26.7.2010.
Αντίγραφο της οποίας απεστάλη στην Ανεξάρτητη Αρχή µε το υπ’ αρ. 29612/4.8.10 εισερχόµενο.
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Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Υ̟οστήριξης Υ̟ουργείου Εσωτερικών
∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης – Τµήµα Α̟οκέντρωσης
Σταδίου 27
101 83 Αθήνα
∆ιεύθυνση ΠΕ.ΧΩ. Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας
Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης
501 00 Κοζάνη
∆ήµαρχο Κοζάνης
Πλατεία Νίκης 1
501 00 Κοζάνη
∆ήµαρχο ∆ηµητρίου Υψηλάντη
Μαυροδένδρι
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 **
Σύλλογος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
∆ήµου ∆ηµητρίου Υψηλάντη
502 00 Ποντοκώµη Κοζάνης
Οικολογική Κίνηση Κοζάνης
Πανδώρας 2
501 00 Κοζάνη
Υ̟όψην κυρίου **
Συνδικάτο Εργαζοµένων στην Ενέργεια
«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»
Ζαφειράκη 4 Κοζάνη
501 00 Κοζάνη
Υ̟όψην κυρίου Προέδρου
Σύλλογος Περιβάλλοντος Ακρινής
501 00 Ακρινή Κοζάνης
Υ̟όψην κυρίου**
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