ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 40786/2143/88
Εφαρμογή μέτρων αντιρρύπανσης στους λιγνιτικούς σταθμούς της ΔΕΗ στους
νομούς Κοζάνης & Φλώρινας και άλλες συναφείς διατάξεις.
(ΦΕΚ 341/Β/6-6-88)
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Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 8, παράγραφοι 1 και 2 του νόμου 1650/86 «Για την
προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/1986).
Την ανάγκη μείωσης των εκπομπών ιπτάμενης τέφρας από τους λιγνιτικούς σταθμούς
της ΔΕΗ, που λειτουργούν στους νομούς Κοζάνης και Φλώρινας, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σε κάθε λιγνιτικό σταθμό της ΔΕΗ στους νομούς Κοζάνης και Φλώρινας επιβάλλεται
η εγκατάσταση και λειτουργία κατάλληλης συσκευής αποκονίωσης των απαερίων
που προέρχονται από τα σιλό της τέφρας, καθώς και αυτόματο σύστημα έγχυσης
νερού για την ομοιόμορφη και αποτελεσματική διαβροχή της τέφρας.
Όπου υπάρχουν μεταφορικές ταινίες ή συναφή ανοικτά συστήματα συνεχούς
μεταφοράς ιστάμενης τέφρας, επιβάλλεται να εγκατασταθεί σύστημα διαβροχής,
ώστε να διατηρείται το ποσοστό υγρασίας σε επίπεδο τέτοιο, που να μην επιτρέπει
την εκπομπή σωματιδίων. Επίσης για κάθε μεταφορά τέφρας με ανοικτά συστήματα
ασυνεχούς μεταφοράς (φορτηγά αυτοκίνητα, βαγονέτα κ.λπ.) επιβάλλεται η λήψη
όλων των ενδεδειγμένων μέτρων για την κατάλληλη κάλυψη των διακινούμενων
ποσοτήτων τέφρας.
Στις περιοχές απόθεσης τέφρας επιβάλλεται να γίνεται διαβροχή και συμπίεση των
αποθηκευόμενων υλικών.
Εναλλακτικά, αντί της εφαρμογής των μέτρων, που αναφέρονται στα εδάφια β και γ
επιτρέπεται η εγκατάσταση συστήματος σφαιροποίησης (PELLETI –ZING) της
τέφρας.
Στις κορεσμένες περιοχές απόθεσης τέφρας επιβάλλεται, σε κάθε περίπτωση, η
επικάλυψη των πρανών απόθεσης με φυτική γη.
Άρθρο 2
Σε κάθε καπνοδόχο όπου απολήγουν τα καυσαέρια από την καύση λιγνίτη
επιβάλλεται η εγκατάσταση και λειτουργία αυτόματου συστήματος συνεχούς
λειτουργίας για τη μέτρηση και καταγραφή των εκπεμπόμενων σωματιδίων.
Οι αντίστοιχες ταινίες καταγραφής θεωρούνται εκ των προτέρων από το τμήμα
Περιβάλλοντος της οικείας Νομαρχίας και ελέγχονται από το τμήμα αυτό μετά τη
χρήση τους, με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ως προς τα επιτρεπόμενα όρια
εκπομπών.
Άρθρο 3

Η ΔΕΗ υποχρεούται να ορίσει σε κάθε ένα από τους προαναφερόμενους λιγνιτικούς
σταθμούς υπεύθυνο για τη συντήρηση και λειτουργία του αντιρρυπαντικού
εξοπλισμού και γενικότερα την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.
Άρθρο 4
Η ΔΕΗ διενεργεί, τουλάχιστον μια φορά το μήνα, ελέγχους για τον προσδιορισμό,
στον ατμοσφαιρικό αέρα, καθώς και στα αποδιδόμενα προς καλλιέργεια εδάφη, της
συγκέντρωσης των βαρέων και τοξικών μετάλλων, η παρουσία των οποίων οφείλεται
στη χρήση και καύση λιγνίτη. Οι προσδιορισμοί αυτοί γίνονται σύμφωνα με τα
ελληνικά πρότυπα μετρήσεων ή ελλείψει αυτών, με τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα.
Άρθρο 5
Για τη λήψη και θέση σε εφαρμογή των προαναφερθέντων περιβαλλοντικών μέτρων
παρέχεται προθεσμία ενός έτους από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής πλην
των μέτρων του άρθρου 1, για τα οποία η αντίστοιχη προθεσμία ορίζεται διετής.
Άρθρο 6
Η μη τήρηση των διατάξεων της απόφασης αυτής συνεπάγεται την εφαρμογή των
κυρώσεων των άρθρων 28, 29 και 30 του ν. 1650/86.
Άρθρο 7
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Ιουνίου 1988
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