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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 933/2002, του Νικολάου Στεφανή, έλληνα υπηκόου, εξ ονόματος του συλλόγου 
«Οικολογική Παρέμβαση Πτολεμαΐδας», σχετικά με τα ορυχεία του λιγνίτη της 
περιοχής της Εορδαίας (Ελλάδα)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τα ορυχεία λιγνίτη που υπάρχουν στην περιοχή της Εορδαίας. 
Τα ορυχεία αυτά τα εκμεταλλεύεται η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ο αναφέρων ενημερώνει, μέσω διαφόρων εγγράφων που 
αποστέλλει σε φωτοαντίγραφο, ότι η ΔΕΗ δεν έχει κάνει μελέτες περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων για τα ορυχεία, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κατολισθήσεις και να 
κινδυνεύουν οι ζωές και οι περιουσίες των κατοίκων της περιοχής.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 10 Απριλίου 2003. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες  σύμφωνα με το άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 3 Σεπτεμβρίου 2003

Ο αναφέρων αντιτίθεται στις δραστηριότητες εξόρυξης λιγνίτη της Δημόσιας Επιχείρησης 
Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ). Κατά τη γνώμη του, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 
εγκρίθηκε για τις δραστηριότητες εξόρυξης δεν είναι πλήρης. Επίσης, επικαλείται την 
παραβίαση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ1 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 
της πολιτικής των υδάτων, καθώς και της οδηγίας 96/61/ΕΚ2 σχετικά με την ολοκληρωμένη 
πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης.

Καταρχάς, πρέπει να επισημανθεί ότι η οδηγία 2000/60/ΕΚ δεν εφαρμόζεται ακόμη, καθώς 
  

1 ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ.1.
2 ΕΕ L 257 της 10.10.1996, σ. 26.
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τα κράτη μέλη πρέπει να θέσουν σε ισχύ τις απαραίτητες νομοθετικές, ρυθμιστικές και 
διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την εν λόγω οδηγία το αργότερο έως 
την 22α Δεκεμβρίου 2003. Επίσης, καθώς η εξόρυξη λιγνίτη δεν συγκαταλέγεται στις 
βιομηχανικές δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 96/61/ΕΚ, η εν 
λόγω οδηγία δεν εφαρμόζεται.

Όσον αφορά την ενδεχόμενη παραβίαση της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ1 για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, όπως 
τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ2, η Επιτροπή θα κινήσει, βάσει της αναφοράς, 
διαδικασία αυτεπάγγελτης εξέτασης, προκειμένου να εξετάσει εάν τηρήθηκαν οι διαδικασίες 
που ορίζονται στην προαναφερθείσα οδηγία. Έτσι, θα αποσταλεί επιστολή στις ελληνικές 
αρχές με αίτημα την παροχή πληροφοριών σχετικά με το θέμα αυτό.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 3 Φεβρουαρίου 2004

Ο αναφέρων αντιτίθεται στις δραστηριότητες εξόρυξης λιγνίτη της Δημόσιας Επιχείρησης 
Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), υποστηρίζοντας κυρίως ότι η έκθεση περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 
εγκρίθηκε για τις δραστηριότητες εξόρυξης δεν είναι πλήρης.

Η Επιτροπή απηύθυνε επιστολή στις ελληνικές αρχές, ζητώντας πληροφορίες για την τήρηση 
των διαδικασιών που θεσπίζει η οδηγία 85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση των επιπτώσεων 
ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, όπως τροποποιήθηκε με 
την οδηγία 97/11/ΕΚ.

Η αναφορά ενεγράφη στην ημερήσια διάταξη της συνάντησης για την εφαρμογή της 
κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, της λεγόμενης συνάντησης-δέσμης, η οποία 
πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2003 στην Αθήνα.

Η Επιτροπή ρώτησε αν για τις καταγγελλόμενες δραστηριότητες έγινε προηγούμενη εκτίμηση 
των επιπτώσεων στο περιβάλλον, αν έγιναν διαβουλεύσεις με τους πολίτες και αν έχει ληφθεί 
απόφαση που εγκρίνει περιβαλλοντικούς όρους. Οι ελληνικές αρχές δεσμεύτηκαν να 
απαντήσουν γραπτώς σε όλες τις ερωτήσεις που έθεσε η Επιτροπή.

Η Επιτροπή θα είναι σε θέση να αποφανθεί επί ενδεχόμενης παραβίασης της οδηγίας 
85/337/ΕΟΚ μετά την αποστολή και ανάλυση της απάντησης των ελληνικών αρχών.

5. Συμπληρωματική ανακοίνωση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Μαΐου 2004

Ο αναφέρων αντιτίθεται στις δραστηριότητες εξόρυξης λιγνίτη που πραγματοποιούνται από 
την Ελληνική Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) στην περιοχή της Εορδαίας, 
ισχυριζόμενος ειδικότερα ότι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που εγκρίθηκε για τις 
εξορυκτικές δραστηριότητες δεν είναι πλήρης.

Με βάση τους ισχυρισμούς του αναφέροντος, η Επιτροπή κίνησε αυτεπαγγέλτως μία έρευνα 
και απευθύνθηκε στις ελληνικές αρχές ζητώντας πληροφορίες σχετικά με την τήρηση των 

  
1 ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ.40.
2 ΕΕ L 73 της 14.3.1997, σ.5.



CM\564909EL.doc 3/4 PE 335.770/αναθ.III
μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

διαδικασιών που θεσπίζει η οδηγία 85/337/ΕΟΚ1 όσον αφορά την εκτίμηση των επιπτώσεων 
στο περιβάλλον ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων όπως τροποποιήθηκε από 
την οδηγία 97/11/ΕΚ2.
Από την ανάλυση των διαθέσιμων πληροφοριών προκύπτει ότι οι δραστηριότητες εξόρυξης 
λιγνίτη που πραγματοποιούνται από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού στην περιοχή της 
Εορδαίας υποβλήθηκαν σε μία εκτίμηση ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους 
σύμφωνα με την οδηγία 85/337/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε. Όσον αφορά τα λιγνιτωρυχεία 
στη Μαυροπηγή και στην Πτολεμαΐδα, πραγματοποιήθηκαν εκτιμήσεις επιπτώσεων και 
εγκρίθηκαν αντιστοίχως οι κοινές υπουργικές αποφάσεις 105947/6.2.03 και 114084/23.10.03 
με τις οποίες εγκρίθηκαν «περιβαλλοντικοί όροι».

Ειδικότερα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τηρήθηκε η διαδικασία διαβούλευσης με τις αρμόδιες 
αρχές αλλά και η διαδικασία διαβούλευσης και ενημέρωσης του κοινού. Αυτές οι κοινές 
υπουργικές αποφάσεις που καλύπτουν το σύνολο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 
προκαλούνται από τη λειτουργία των ορυχείων περιλαμβάνουν «περιβαλλοντικούς όρους» 
που στοχεύουν τόσο στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων όσο και στην αποκατάσταση 
των περιοχών που έχουν πληγεί. Εξάλλου, οι κοινές υπουργικές αποφάσεις περιλαμβάνουν 
ειδικούς «περιβαλλοντικούς όρους» σχετικά με την κλίση του πρανούς και την προστασία 
των υδάτων (υπογείων ή επιφανειακών).

Υπό το φως των πληροφοριών που διαβίβασαν τόσο ο αναφέρων όσο και οι ελληνικές αρχές, 
η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν είναι δυνατόν να θεμελιωθεί παραβίαση της προαναφερθείσας 
οδηγίας.

6. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Απριλίου 2005
Ο αναφέρων αντιτίθεται στις δραστηριότητες εξόρυξης λιγνίτη που πραγματοποιούνται από 
την ελληνική Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) στην περιοχή της Εορδαίας, 
ισχυριζόμενος ειδικότερα ότι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που εγκρίθηκε για τις 
εξορυκτικές δραστηριότητες δεν είναι πλήρης.
Αφού ανέλυσε τις πληροφορίες που της κοινοποιήθηκαν, τόσο από τον αναφέροντα όσο και
από τις ελληνικές αρχές, η Επιτροπή κατέληξε στο ότι δεν ήταν δυνατό να θεμελιωθεί 
παραβίαση της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ3 σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, όπως τροποποιήθηκε από την 
οδηγία 97/11/ΕΚ4. Πράγματι, οι δραστηριότητες εξόρυξης λιγνίτη που πραγματοποιούνται 
από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού στην περιοχή της Εορδαίας υποβλήθηκαν σε 
εκτίμηση των συνεπειών τους στο περιβάλλον, σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
προβλέπονται από την οδηγία 85/337/ΕΟΚ. Ειδικότερα, όσον αφορά τα λιγνιτωρυχεία στη 
Μαυροπηγή και την Πτολεμαΐδα, εγκρίθηκαν αντιστοίχως οι κοινές υπουργικές αποφάσεις 
105947/6.2.03 και 114084/23.10.03 με τις οποίες εγκρίθηκαν «περιβαλλοντικοί όροι».
Στην επιστολή του της 19.2.2005, ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι οι περιβαλλοντικοί όροι που 
εγκρίθηκαν με την κοινή υπουργική απόφαση 114084/23.10.03 δεν τηρήθηκαν. Σχετικά με 
αυτό το θέμα, διαβίβασε τα συμπεράσματα μιας επιθεώρησης που πραγματοποιήθηκε από τις 
αρμόδιες αρχές της νομαρχίας της Κοζάνης.

  
1 ΕΕ 175 της 5.7.1985, σ. 40.
2 ΕΕ L 73 της 14.3.1997, σ. 5.
3 ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40.
4 ΕΕ L 73 της 14.3.1997, σ. 5.
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Το κείμενο που διαβιβάστηκε από τον αναφέροντα δεν αποτελεί απόδειξη παραβίασης της 
κοινοτικής νομοθεσίας από την Ελληνική Δημοκρατία. Αντίθετα, προκύπτει ότι οι αρμόδιες 
εθνικές αρχές άσκησαν αποτελεσματικό έλεγχο στη λειτουργία του ορυχείου της 
Πτολεμαΐδας και κίνησαν τη διαδικασία των κυρώσεων που προβλέπονται από το εθνικό 
δίκαιο. Συνεπώς, δεν είναι δυνατό να κινηθεί διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελληνικής 
Δημοκρατίας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η οδηγία 85/337ΕΟΚ ορίζει μία σειρά διαδικασιών που πρέπει να 
τηρούνται κατά την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων έργων. Αντίθετα, 
η οδηγία δεν παρέχει στην Επιτροπή τη δυνατότητα παρέμβασης όσον αφορά την 
καταλληλότητα ενός έργου ή εποπτείας της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων. Όλα 
αυτά έγκεινται στην αρμοδιότητα των ελληνικών αρχών.
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