∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΣΥΝΝΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ∆.Ε.Η. ΣΤΗ ΣΥΡΟ
Ο Συνήγορος του Πολίτη διαµεσολαβεί από το 2001 επί
αναφοράς πολιτών της Σύρου, οι οποίοι διαµαρτύρονται για
τα σοβαρά προβλήµατα ρύπανσης που προκαλεί η λειτουργία
του εκεί Αυτόνοµου Σταθµού Παραγωγής [Α.Σ.Π.] της ∆.Ε.Η.
Από την έρευνα της υπόθεσης, και ειδικότερα από τις
απαντήσεις των αρµοδίων υπηρεσιών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., της
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Κυκλάδων, της ∆.Ε.Η. και της Υπουργείου Ανάπτυξης, αλλά
και µετά από επιτόπια επίσκεψη κλιµακίου επιστηµόνων του
Συνηγόρου τον ∆εκέµβριο του 2003 αναδείχθηκαν τα κρίσιµα
ζητήµατα της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και της παράνοµης
διάθεσης των υγρών και στερεών αποβλήτων του Α.Σ.Π., µε
προφανείς δυσµενείς συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον και
στη δηµόσια υγεία.
Ο Συνήγορος του Πολίτη εντόπισε εξ αρχής και καθ’ όλη τη
διάρκεια της έρευνάς του µείζονα φαινόµενα κακοδιοίκησης,
καθώς ο Σταθµός λειτούργησε επί δύο έτη (από το 2003 έως
το 2005) χωρίς εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους, ενώ
επί σειρά πολλών ετών δεν διέθετε άδεια για τη διάθεση
των λυµάτων του. Την ευθύνη για τις παραλείψεις αυτές
έφεραν κυρίως οι αρµόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου και της Ν.Α. Κυκλάδων.
Σηµειώνεται ότι ήδη σύµφωνα µε την απόφαση 1439/98 του
Συµβουλίου της Επικρατείας είχε ακυρωθεί η παράλειψη της
∆ιοίκησης να επιβάλει πρόσφορα µέτρα λειτουργίας στο
Σταθµό, καθώς διαπιστώθηκε η ύπαρξη προβληµάτων από τη
«ρυπογόνο λειτουργία του σταθµού» και η αναποτελεσµατική
δράση των υπηρεσιών για την «εξουδετέρωση των δυσµενών
επιδράσεων». Ο Συνήγορος του Πολίτη εισηγήθηκε εξ αρχής
την πραγµατοποίηση επιτόπιων ελέγχων και αυτοψιών από τα
αρµόδια όργανα για την ακριβή εκτίµηση της κατάστασης.
Επίσης, ο Συνήγορος πρότεινε έγκαιρα την αναθεώρηση της
οικείας
Έγκρισης
Περιβαλλοντικών
Όρων,
ώστε
να
προσαρµοστεί
αυτή
στις
νεότερες
προδιαγραφές
της
νοµοθεσίας, αλλά και να αντιµετωπίσει µε τις κατάλληλες
ρυθµίσεις της τα ανωτέρω προβλήµατα. Μετά και την
παρέµβαση της Αρχής το αρµόδιο Κλιµάκιο Ελέγχου Ποιότητας
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Περιβάλλοντος [Κ.Ε.Π.ΠΕ.] της Νοµαρχίας πραγµατοποίησε
ελέγχους και διαπίστωσε παραβίαση αρκετών από τους όρους
λειτουργίας του σταθµού, ιδίως δε την καθ’ όλα παράνοµη
λειτουργία εφεδρικών φορητών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής,
την έλλειψη άδειας για τη διάθεση των αποβλήτων, έντονα
προβλήµατα ηχορύπανσης κ.α..
Ο Συνήγορος του Πολίτη συνέταξε τον Μάρτιο του 2006
πόρισµα, µε βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις, το οποίο
έθεσε υπόψη των αρµόδιων τοπικών, περιφερειακών και
κεντρικών υπηρεσιών. Στο εν λόγω πόρισµα υπογραµµίζεται
ότι η από 13.10.2005 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
Περιφέρειας για την ανανέωση – παράταση της ισχύος της
από 24.10.97 υπουργικής απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων δεν εκδόθηκε µε την τήρηση της προβλεπόµενης
διαδικασίας. Επίσης, τονίζεται ότι η επίµαχη απόφαση
περιέχει εµφανώς ανεπαρκείς τροποποιήσεις, βρίσκεται σε
αντίθεση µε τις επιταγές του κοινοτικού δικαίου για την
ανάπτυξη των «Βέλτιστων ∆ιαθέσιµων Τεχνικών», και δεν
λαµβάνει
υπόψη
τις
επισήµως
καταγεγραµµένες
και
επανειληµµένες παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας
από τη ρυπογόνο λειτουργία του σταθµού.
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