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Θέµα: Ατµοσφαιρική ρύ̟ανση 

Με ανακοίνωση τύ̟ου του ΥΠΕΧΩ∆Ε της 17-4-2008 ̟ληροφορηθήκαµε την 
̟ρόσφατη ε̟ιβολή α̟ό τον κ.Υ̟ουργό ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ̟ροστίµου ύψους 250.000 ευρώ 
σε εργοστάσιο ̟αραγωγής τσιµέντου (ανακοίνωση τύ̟ου ΥΠΕΧΩ∆Ε της 17-4-08) 
στο Ν. Μαγνησίας. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο κ.Υ̟ουργός «υ̟έγραψε νέα 
α̟όφαση µε την ο̟οία αλλάζουν οι ̟εριβαλλοντικοί όροι λειτουργίας του συγκεκριµένου 
εργοστασίου ̟αραγωγής τσιµέντων και ε̟ιβάλλεται η εφαρµογή των Βέλτιστων ∆ιαθέσιµων 
Τεχνικών για την ̟ροστασία του ̟εριβάλλοντος».  

Η ε̟ιβολή ̟ροστίµου α̟οτελεί σηµαντική εξέλιξη στην έρευνα ̟ου διεξήγαγε ο 
Συνήγορος του Πολίτη1 για τις καθυστερήσεις και ελλείψεις του διοικητικού ελέγχου 
νοµιµότητας της λειτουργίας του εν λόγω εργοστασίου και της καταγγελθείσας  
ατµοσφαιρικής ρύ̟ανσης  στην ευρύτερη ̟εριοχή και έµ̟ρακτη, ως ένα βαθµό, 
αντα̟όκριση στο υ̟’ αρ. ̟ρωτ. 20121/07/2.2/11.03.08 έγγραφο της Αρχής.  

Ωστόσο, ο Συνήγορος του Πολίτη στο έγγραφό του είχε ε̟ισηµάνει ότι: 

• Παραµένει ̟έραν του έτους εκκρεµής στο Υ̟ουργείο η έγκριση των νέων 
̟εριβαλλοντικών όρων της ε̟ιχείρησης. 

• `Εχει εντωµεταξύ εκ̟νεύσει η ̟ροθεσµία (30.9.2007) για ̟ροσαρµογή των 
υφισταµένων εγκαταστάσεων στις κοινοτικές α̟αιτήσεις υιοθέτησης των 
Βέλτιστων ∆ιαθέσιµων Τεχνικών. 

• ∆εν υ̟άρχει νόµιµο έρεισµα για τυχόν ̟αράταση των ̟εριβαλλοντικών 
όρων χωρίς την ̟ροηγούµενη ε̟ανεξέτασή τους βάσει της κοινοτικής και 
εθνικής νοµοθεσίας (Οδηγία 96/61/ΕΚ, N. 3010/2002). 

Ε̟ι̟λέον, ̟ροκειµένου να α̟οτρέ̟ονται φαινόµενα ̟αρατεταµένης λειτουργίας 
ε̟ιβαρυντικών για το ̟εριβάλλον εγκαταστάσεων, ο Συνήγορος, µεταξύ άλλων,  είχε 
̟ροτείνει να  θεσ̟ιστεί η υ̟οχρέωση να υ̟οβάλλεται φάκελος µελέτης ̟ρος έγκριση 
σε ένα εύλογο χρονικό διάστηµα (λ.χ. έξη µηνών) ̟ριν α̟ό τη λήξη ισχύος των 
εγκεκριµένων όρων.  Κατά τον τρό̟ο αυτό θα καθίσταται δυνατή η ολοκλήρωση της 
διαδικασίας ̟εριβαλλοντικής αδειοδότησης εντός της νόµιµης ̟ροθεσµίας και θα 
α̟οφεύγονται καταστάσεις ̟ου εγείρουν σοβαρά ζητήµατα νοµιµότητας και εύλογα 
̟ροκαλούν στον κόσµο των ε̟ιχειρήσεων την αίσθηση ανασφάλειας δικαίου. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη οφείλει να ε̟αναλάβει τη  ̟άγια θέση του ότι το 
ζήτηµα της αντιµετώ̟ισης της ατµοσφαιρικής ρύ̟ανσης α̟αιτεί: 

                                                 
1 Η ̟ρώτη µνεία του ζητήµατος έγινε κατά τη διάρκεια σύσκεψης ̟ου διοργάνωσε ο 

Συνήγορος στα γραφεία της Ν.Α. Μαγνησίας στις 30/11/2007 διερευνώντας αναφορά 
̟ολιτών (ιατρικού-νοσηλευτικού ̟ροσω̟ικού του Νοσοκοµείου Βόλου) για το γενικότερο 
̟ρόβληµα ελέγχου της  ατµοσφαιρικής ρύ̟ανσης στην ̟όλη του Βόλου (υ̟’ αρ.̟ρωτ. 
9528/2007 αναφορά) και ε̟ακολούθησε η υ̟οβολή αναφοράς (υ̟’αρ.̟ρωτ. 20121/2007) α̟ό 
ε̟ιτό̟ια ΜΚΟ (την Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας). 
 



1. τη συντονισµένη, ̟ρολη̟τική και κατασταλτική δράση όλων των αρµόδιων 
φορέων (Υ̟ουργείου, Περιφέρειας, Ν.Α). 

 
2. τη συστηµατικότητα των ελέγχων (κυρίως των Ν.Αυτοδιοικήσεων) ως ̟ρος 

την τυχόν υ̟έρβαση των ορίων εκ̟οµ̟ής ρύ̟ων α̟ό βιοµηχανικές µονάδες 
 

3. τη συνακόλουθη συστηµατική και όχι α̟οσ̟ασµατική ε̟ιβολή κυρώσεων  

4. την έγκαιρη ε̟ανεξέταση των ̟εριβαλλοντικών όρων των υφιστάµενων 
εγκαταστάσεων, ούτως ώστε να εκλείψει το φαινόµενο λειτουργίας µονάδων 
ε̟ί µακρόν µετά τη λήξη των εγκεκριµένων ̟εριβαλλοντικών τους όρων, 
ό̟ως στο εργοστάσιο τσιµέντου εν ̟ροκειµένω.  

Με την ευκαιρία αυτή, ο Συνήγορος του Πολίτη ε̟ισηµαίνει ότι η ̟οινή 
α̟οκλεισµού α̟ό τους µηχανισµούς του Πρωτοκόλλου του Κιότο (άρθ.6, 12 και 17 
του Πρωτοκόλλου) για τρεις µήνες, την ο̟οία ε̟έβαλε ̟ροσφάτως στην Ελλάδα η 
Ε̟ιτρο̟ή Συµµόρφωσης του ΟΗΕ για την κλιµατική αλλαγή, δεν α̟αλλάσσει τις 
µεγάλες και οχλούσες βιοµηχανικές µονάδες της χώρας α̟ό την υ̟οχρέωση της 
συνεχούς ̟ροσαρµογής τους στις Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Τεχνικές, ̟ου α̟αιτεί η 
Κοινοτική Οδηγία 96/61/ΕΚ (IPPC) καθώς και της τήρησης συγκεκριµένων ορίων 
εκ̟οµ̟ής αερίων ρύ̟ων.  
 
 
Για τις ̟αρεµβάσεις του Συνηγόρου για την ατµοσφαιρική ρύ̟ανση βλ. τα έγγραφα 
της Αρχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.synigoros.gr/perivallon/fysiko_05.htm 
 
 

 


