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ΘΕΜΑ: Περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας του σταθµού ∆.Ε.Η.
στη Σύρο
Σχετικά:
1. Η υπ.αριθµ. 1514/06.04.2005 απόφαση του Νοµάρχη Κυκλάδων περί
επιβολής διοικητικών κυρώσεων στη ∆ΕΗ Α.Ε – ΑΣΠ Σύρου
2. Το
από
07.07.05
έγγραφο
της
∆ιεύθυνσης
Πολεοδοµίας
και
Περιβάλλοντος της Ν.Α. Κυκλάδων προς την Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου
3. Η
υπ.αριθµ.
7043/19.07.05
απόφαση
του
Γενικού
Γραµµατέα
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου περί απόρριψης προσφυγής της ∆ΕΗ κατά
της ανωτέρω απόφασης του Νοµάρχη Κυκλάδων

4. Η

υπ.αριθµ.
14611/13.10.05
απόφαση
του
Γενικού
Γραµµατέα
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου περί ανανέωσης – παράτασης ισχύος και
τροποποίησης της οικείας απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
του ΑΣΠ στη Σύρο
5. Το υπ.αριθµ. 5701/15.12.05 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Υγείας Πρόνοιας
της Ν.Α. Κυκλάδων προς τη ∆ΕΗ/ Εγκαταστάσεις Σύρου – ∆ΕΗ/
∆ιεύθυνση Περιφέρειας Νήσων

Αξιότιµοι κύριοι,
Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε τα ανωτέρω έγγραφα από τις
εµπλεκόµενες υπηρεσίες στο πλαίσιο της έρευνας της αναφοράς
… σχετικά µε οχλήσεις από τη λειτουργία του σταθµού ΑΣΠ της
∆ΕΗ
στη
Σύρο
και
µε
το
γενικότερο
ζήτηµα
των
περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του σταθµού. Υπενθυµίζεται
ότι ο Συνήγορος του Πολίτη ερευνά την παρούσα υπόθεση ήδη
από το 2001, κλιµάκιο επιστηµόνων του πραγµατοποίησε
συνάντησης εργασίας και επίσκεψη στη Σύρο και στο Σταθµό
Παραγωγής, ενώ στις προηγούµενες επιστολές του προς τις
αρµόδιες
υπηρεσίες
κατέγραψε
σειρά
προβληµάτων
που
έγκεινται σε πληµµελή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. Από
τη µελέτη των εν λόγω εγγράφων και του φακέλου της παρούσας
υπόθεσης προκύπτουν τα ακόλουθα κρίσιµα στοιχεία:
Α.

Οι διαπιστώσεις της Ν.Α. Κυκλάδων

Ο Νοµάρχης Κυκλάδων επέβαλε πρόστιµο στη ∆ΕΗ Α.Ε. –
ΑΣΠ Σύρου, λαµβάνοντας υπόψη τα πορίσµατα του 28.11.03
οικείου ελέγχου του ΚΕΠΠΕ Ν.Α. Κυκλάδων (τον οποίο είχε
ζητήσει η Αρχή) και απορρίπτοντας την σχετική ένσταση της
∆ΕΗ Α.Ε. Στη συνέχεια η εταιρεία στράφηκε κατά της εν λόγω
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απόφασης του Νοµάρχη Κυκλάδων ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ο οποίος απέρριψε την προσφυγή
της. Υπενθυµίζεται ότι από το διοικητικό έλεγχο των
υπηρεσιών της Ν.Α. Κυκλάδων προέκυψε ότι ο σταθµός
παραγωγής
λειτουργεί
κατά
παράβαση
ορισµένων
βασικών
εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων, οι οποίοι, µάλιστα,
περιλαµβάνονται στην υπ.αριθµ. 66404/1997 ΚΥΑ έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων, η ισχύς της οποίας είχε λήξει ήδη από
τον Οκτώβριο 2003. Τα σοβαρά προβλήµατα
που αφορούν την
επεξεργασία και διάθεση στερεών και υγρών αποβλήτων χωρίς
εγκεκριµένες
µελέτες,
όπως
και
τα
έντονα
προβλήµατα
ηχορύπανσης διαπιστώθηκαν, µετά και την παρέµβαση του
Συνηγόρου του Πολίτη, από το αρµόδιο ΚΕΠΠΕ και το Τµήµα
Περιβάλλοντος της Ν.Α. Κυκλάδων το Νοέµβριο 2003 και τον
Ιούλιο 2005.
∆ιαπιστώθηκε, ακόµη, η απολύτως παράνοµη λειτουργία
φορητών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής
στο σταθµό, καθώς δεν
υπάρχει
τέτοια
πρόβλεψη
στους
εγκεκριµένους
όρους
λειτουργίας του σταθµού. Υπενθυµίζεται, ακόµη, ότι µε την
ad hoc υπ.αριθµ. 1439/98 απόφαση του ΣτΕ είχε ακυρωθεί η
παράλειψη της ∆ιοίκησης να επιβάλλει τα πρόσφορα µέτρα
λειτουργίας στον ΑΣΠ, καθώς διαπιστώθηκε αφενός η ύπαρξη
κρισίµων προβληµάτων από τη «ρυπογόνο λειτουργία του
σταθµού» και αφετέρου ότι «δεν ελήφθησαν αποτελεσµατικά
µέτρα από τη ∆ιοίκηση» για την «εξουδετέρωση των δυσµενών
επιδράσεων», σε αντίθεση µε τη συνταγµατική, βάσει του
άρθρου 24 του Συντάγµατος, υποχρέωση του Κράτους για την
προστασία
του
περιβάλλοντος
και
τη
λήψη
ιδιαίτερων
προληπτικών ή κατασταλτικών µέτρων για τη διαφύλαξή του.
Β.

Οι διαπιστώσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Με την από 13.10.05 απόφαση του αρµόδιου Γενικού
Γραµµατέα Περιφέρειας «ανανεώνεται – παρατείνεται» η ισχύς
της
ανωτέρω,
από
24.10.97,
απόφασης
έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων και «τροποποιείται» η ίδια απόφαση σε
ορισµένες ρυθµίσεις της µε βάση τις διατάξεις της ΚΥΑ Η.Π.
11014/703/Φ104. Περαιτέρω, η απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας
διαπιστώνει ουσιαστικά την έλλειψη άδειας επεξεργασίας και
διάθεσης υγρών αποβλήτων και άδειας διάθεσης στερεών
αποβλήτων και καλεί την επιχείρηση να προσκοµίσει τις εν
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λόγω άδειες στην αρµόδια ∆ιεύθυνση ΠΕΧΩ εντός εξαµήνου από
την έκδοση της απόφασης.
Ακόµη, η απόφαση διαπιστώνει ουσιαστικά την έλλειψη άδειας
λειτουργίας
της
επιχείρησης
και
την
καλεί
να
την
προσκοµίσει εντός εξαµήνου από την έκδοσή της απόφασης.
Υπενθυµίζεται, ωστόσο, ότι σύµφωνα µε το άρθρο 24 του
ν.3377/05 παρατείνεται εκ του νόµου η προσωρινή άδεια
λειτουργίας των προβλεπόµενων µονάδων της ∆ΕΗ µέχρι την 31η
∆εκεµβρίου 2008.
Γ.

Οι διαπιστώσεις του Συνηγόρου του Πολίτη

Είναι προφανές από τα παραπάνω ότι:
1)ο εν λόγω σταθµός της ∆ΕΗ λειτουργούσε για δύο έτη χωρίς
εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους, µολονότι η ∆ΕΗ Α.Ε.
είχε ζητήσει από τις αρχές του 2004 την ανανέωση των
περιβαλλοντικών όρων,
2) ο σταθµός λειτουργεί επί σειρά ετών, χωρίς να έχουν
εκδοθεί άδειες για τη διάθεση των υγρών και των στερεών
αποβλήτων, αν και η ∆ΕΗ Α.Ε. υπέβαλε µελέτη για τη διάθεση
των υγρών αποβλήτων τον Απρίλιο 1998 και µελέτη για τη
διάθεση των στερεών αποβλήτων µόλις το Σεπτέµβριο 2001. Οι
µελέτες υποβλήθηκαν στην αρµόδια ∆ιεύθυνση Υγείας Πρόνοιας
της Ν.Α. Κυκλάδων, η οποία δεν προέβη στον έλεγχο για την
έκδοση των αδειών, παρά µόνο πρόσφατα. Με το από 15.12.2005
έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Υγείας Πρόνοιας προς τη ∆ΕΗ Α.Ε.
απαντάται τελικά η αίτηση της εταιρείας για τη διάθεση των
αποβλήτων του σταθµού και συγκεκριµένα εκτιµάται ότι «η
υφιστάµενη µελέτη δεν καλύπτει πλήρως την διαχείριση των
αποβλήτων
της
µονάδας»,
ζητείται
δε
«νέα
διορθωµένη
µελέτη».
Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει διαπιστώσει αντίστοιχα
ζητήµατα
παράνοµης
λειτουργίας
και
µάλιστα
χωρίς
εγκεκριµένους
περιβαλλοντικούς
όρους,
όπως
και
αδικαιολόγητων οχλήσεων από σταθµούς της ∆ΕΗ στο πρόσφατο
πόρισµά του για το καθεστώς αδειοδότησης των ατµοηλεκτρικών
σταθµών της ∆ΕΗ στην Καρδιά, στον Άγιο ∆ηµήτριο και στην
Πτολεµαϊδα του Νοµού Κοζάνης, το οποίο έχει δηµοσιευτεί
στην ιστοσελίδα της Αρχής. Ορισµένες από τις παρατηρήσεις
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του πορίσµατος ισχύουν επίσης, µε βάση τα παραπάνω και τα
στοιχεία του φακέλου, για την παρούσα υπόθεση.
Συγκεκριµένα, επισηµαίνεται ότι εν προκειµένω ότι:
α) η έγκριση περιβαλλοντικών όρων πρέπει να προηγείται της
χορήγησης άδειας λειτουργίας,
β) η ∆ιοίκηση οφείλει να αδειοδοτεί κάθε µονάδα της ∆ΕΗ
ξεχωριστά, συνεπώς η πολιτεία έχει υποχρέωση να µην
καταφεύγει στην – αντισυνταγµατική - οδό της ενιαίας
χορήγησης αδειών λειτουργίας µε νοµοθετική ρύθµιση,
γ) οι αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων οφείλουν να
ενσωµατώνουν τις απαιτήσεις σχετικών κοινοτικών οδηγιών, εν
προκειµένω της 1996/61/ΕΚ (IPPC).
Ο Συνήγορος του Πολίτη υπενθυµίζει ότι µε σειρά επιστολών
εντός του 2003 και του 2004 είχε ζητήσει από την Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου και τις αρµόδιες υπηρεσίες τους να ασκήσουν
τις αρµοδιότητες της σχετικά µε την έκδοση νέας απόφασης
περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του ΑΣΠ στη Σύρο.
Ωστόσο, η έκδοση της πράξης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
λειτουργίας, ακόµα και υπό τον τύπο της ανανέωσης (µε
τροποποίηση
ορισµένων
όρων),
πρέπει,
σύµφωνα
µε
την
περιβαλλοντική νοµοθεσία, να ολοκληρώνει µια διαδικασία
εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και συναφών ελέγχων
από την αδειοδοτούσα αρχή.
Η υποχρέωση αυτή καθίσταται αυτονόητη στη συγκεκριµένη
περίπτωση, καθώς η κρίσιµη µονάδα λειτουργεί επί δύο έτη
χωρίς εγκεκριµένους όρους (µετά την τυπική λήξη της
προβλεπόµενης χρονικής ισχύος της ΚΥΑ 66404/97) και αφού
διαπιστώθηκε µε διοικητική έρευνα η ύπαρξη σηµαντικής
επιβάρυνσης στο περιβάλλον και τη δηµόσια υγεία. Εντούτοις,
η Περιφέρεια Αιγαίου δεν φαίνεται να εκτίµησε, ως όφειλε,
τις διαπιστωµένες παραβιάσεις ούτε προκύπτει ότι προέβη
στους
ενδεδειγµένους
ελέγχους,
ώστε
να
εκτιµήσει
µε
ασφάλεια, εάν απαιτείται η τροποποίηση περισσότερων από
τους
παλαιότερους
εγκεκριµένους
όρους.
Τουναντίον,
τροποποίησε, µε την απλή αναφορά στις πρόσφατες νοµοθετικές
ρυθµίσεις, µόνο τους όρους που διέπουν τη διαχείριση των
ορυκτελαίων και τις οριακές τιµές ποιότητας που αφορούν την
ατµόσφαιρα. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι στο προοίµιο της
κρίσιµης απόφασης έγκρισης του Γ.Γ. Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου δεν γίνεται µνεία ούτε στον γνωστό έλεγχο που
6

διεξήγε το ΚΕΠΠΕ Κυκλάδων ούτε ακόµη στον έλεγχο που
διενήργησε στις 06.07.05 το Τµήµα Περιβάλλοντος της Ν.Α.
Κυκλάδων,
όπου
διαπιστώθηκαν
–
πέρα
από
την
ήδη
µνηµονευθείσα έλλειψη αδειών σχετικά µε τα απόβλητα –
έντονο πρόβληµα ηχορύπανσης και παράνοµη λειτουργία φορητών
µονάδων ηλεκτροπαραγωγής.
Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι η Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου όφειλε, ενόψει όλων των παραπάνω, να ερευνήσει και
αποφανθεί αιτιολογηµένα ως προς την επέλευση ουσιαστικών
διαφοροποιήσεων σχετικά µε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον
(λ.χ. σχετικά µε την επαύξηση της προστασίας από το θόρυβο)
από τη λειτουργία του σταθµού, λαµβάνοντας υπόψη τους όρους
που είχαν εγκριθεί µε την ΚΥΑ του 1997. Μάλιστα, δεν
προκύπτει να ζητήθηκε από τη ∆ΕΗ ή από άλλες υπηρεσίες της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ή της Νοµαρχίας Κυκλάδων να
καταθέσουν τις απόψεις τους επί του ζητήµατος. Με βάση το
υλικό του φακέλου που διαθέτει η Αρχή και το κείµενο της
κρίσιµης απόφασης του Γ.Γ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου δεν
προκύπτει η υποβολή ενός τέτοιου φακέλου από τη ∆ΕΗ, παρά
µόνο η λήψη υπόψη του µε αρ. πρωτ. 2505/2004 εγγράφου της
∆ΕΗ για την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων. Συνεπώς, η
∆ιοίκηση δεν τήρησε τις επιταγές του άρθρου 13 παρ. 2 της
ΗΠ/11014/2003 και της σχετικής εγκυκλίου οικ.122859/2004
του ΥΠΕΧΩ∆Ε για την ανανέωση – παράταση της χρονικής
διάρκειας ισχύος απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων,
βάσει των οποίων απαιτείται η υποβολή φακέλου µε σειρά
κρισίµων στοιχείων από τον ενδιαφερόµενο, προκειµένου να
διαπιστωθεί
εάν
απαιτείται
Περιβαλλοντικής Έκθεσης.

η

υποβολή

νέας

ΜΠΕ

ή

∆. Η κατάληξη της έρευνας της Αρχής
Το παρόν έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη επέχει θέση
πορίσµατος βάσει του ν.3094/03 (άρθρο 4 παρ. 6), κατά τα
ανωτέρω, καθώς η έρευνα της Αρχής ανέδειξε µέχρι σήµερα
συστηµατική παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας
του ΑΣΠ στη Σύρο, αλλά και ελλείψεις κατά την άσκηση των
συναφών αρµοδιοτήτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αλλά
και της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Υγείας της Ν.Α. Κυκλάδων.
Περαιτέρω,
ο
Συνήγορος
του
Πολίτη
παρακαλεί
τις
εµπλεκόµενες υπηρεσίες της Περιφέρειας, της Ν. Α. Κυκλάδων
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και της ∆.Ε.Η. να εκθέσουν εγγράφως τις απόψεις τους για τα
παραπάνω κρίσιµα ζητήµατα, σύµφωνα µε τις αρµοδιότητές σας.
Ειδικότερα, παρακαλείται
α) η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να ενηµερώσει πληρέστερα την
Αρχή ως προς την τήρηση της διαδικασία έκδοσης της απόφασης
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας(ιδίως ως προς το
σκέλος της υποβολής φακέλου από τη ∆ΕΗ),
β) η ∆ιεύθυνση Υγείας της Ν.Α. Κυκλάδων να ενηµερώσει την
Αρχή ως προς την εξέλιξη της διαδικασίας ελέγχου των
µελετών της ∆ΕΗ για τα απόβλητα του σταθµού.
Τέλος, τα αρµόδια Υπουργεία Ανάπτυξης και ΥΠΕΧΩ∆Ε, στα
οποία κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να µεριµνήσουν
αρµοδίως για έρευνα, συνεργασία µε τις τοπικές και
περιφερειακές υπηρεσίες και υποβολή κάθε ενδεδειγµένης
οδηγίας και σύστασης στην κατεύθυνση της ενδελεχούς τήρησης
των κρισίµων επιταγών της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.
Ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας
είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε σχετική πληροφορία.

και

Με τιµή
Χρύσα Χατζή
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη
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