
Πρακτικό 20ης συνεδρίασης  
του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής Μακεδονίας    

    
Στην Κοζάνη σήµερα την   31η-7-2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα  18:00 

στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας ∆υτικής 
Μακεδονίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 165 του Ν. 3852/10 και 
ύστερα α̟ό την Αριθ. Πρωτ.  954/24-8-2011 έγγραφη ̟ρόσκληση του 
Προέδρου του Περιφερειακού Συµβούλου, κ. Παναγιώτη Πλακεντά, 
συγκεντρώθηκαν, ̟αρόντος του Περιφερειάρχη ∆υτικής Μακεδονίας,             
κ. Γεωργίου ∆ακή, του Αντι̟εριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας 
Γρεβενών, κ.  Γεωργίου ∆ασταµάνη, Αντι̟εριφερειάρχη Περιφερειακής 
Ενότητας Καστοριάς, κ. ∆ηµητρίου Σαββό̟ουλου και του Αντι̟εριφερειάρχη 
Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας  κ.  ∆ηµητρίου Ηλιάδη οι κάτωθι: 

1 Αντωνιάδης Ιωάννης  

2 Πλακεντάς Παναγιώτης  

3 Νίκου  Αντώνιος  

4 Σβώλης Γεώργιος  

5 Μαργαρίτης Γεώργιος  

6 Τσανακτσίδης Γεώργιος  

7 Στεφανίδης Ιωάννης  

8 Α̟οστολίδου Κυριακή  

9 Γκερεχτές Λάζαρος  

10 Κοσµατό̟ουλος Αθανάσιος  

11 Τσότσος Παύλος  

12 Το̟αλίδης Στέφανος  

13 Πάτρας Βασίλειος  

14 Γιαννάκης Βασίλειος  

15 Μητρο̟ούλου Κωνσταντίνα  

16 Μιχαηλίδης Κυριάκος  

17 Οικονοµίδου Φιλαρέτη  

18 Χαρούµενος Πασχάλης  

19 Τζιώτζης Α̟όστολος  

20 Χατζηζήσης Αλέξανδρος  

21 Πα̟αδό̟ουλος Γεώργιος  

22 Ευαγγέλου Χρήστος  

23 Κιοσές Ιωάννης  

24 Α̟οστολίδης Κωνσταντίνος  

25 Ταλίδης Φιλώτας Α̟ών 

26 Γιώσκος Νικόλαος  

27 Γιάτσιος Ιωάννης  

28 Εµµανουηλίδης ∆ηµήτριος  

29 Αδάµος Ματθαίος  

30 Τσακνάκη Μαρία  

31 Χάτσιος Ιωάννης  

32 Πα̟αϊορδανίδης Ιωάννης  

33 Σ̟όντη Ελισάβετ  

34 Ναούµ Χρίστος  



35 Ψευτoγκάς ∆ηµήτριος  

36 Κιοσές Α̟όστολος Α̟ών 

37 Σαµαράς Νικόλαος  

38 Μεντεσίδου – Πινίδου Ελένη  

39 Κούτσιανος Βασίλειος  

40 Θεοδωρίδης Παναγιώτης  

41 Αδαµίδης Γεώργιος  

42 ∆ούφλιαΑγλαΐα  

43 Κατσαούνης Νικόλαος  

44 Σηµανδράκος Ευάγγελος  

45 Κουρέλλας Σωκράτης Α̟ών 

46 Πα̟αδό̟ουλος Ιωάννης Α̟ών 

47 Γεωργακό̟ουλος Κωνσταντίνος  

48 Βογιατζής Εµµανουήλ  

49 Χόλµ̟α Αντωνία Α̟ούσα 

50 Κύρινας Αντώνιος  

51 Αλτίνης Παύλος Α̟ών 

όλοι µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής Μακεδονίας, ̟ου 
συγκροτήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 165 του Ν.3852/10. 

Στη συνεδρίαση ̟αρών ήταν ο γραµµατέας του Π.Σ., κ. Αντώνιος 
Κύρινας, ο ο̟οίος δια̟ίστωσε την α̟αρτία και ο Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συµβουλίου, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς,  κήρυξε την έναρξη 
της συνεδρίασης ανακοίνωσε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, 
γνωστο̟οίησε τα εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατα και ζήτησε και ̟ήρε α̟ό 
το Σώµα τη συναίνεση για τη συζήτησή τους.  Χρέη γραµµατέα εκτέλεσε η 
υ̟άλληλος της Ν.Α. Κοζάνης, κα Ναλ̟αντίδου Βασιλική και η κα Κισκίνη 
Κωνσταντία.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Θέµα 12ο : Ηµερήσιας διάταξης 
                    Αίτηµα εξαίρεσης του Κέντρου Περιβάλλοντος α̟ό το άρθρο 199  
                    ν.3852/2010. 
 
  O Πρόεδρος του Π.Σ., κ. Παναγιώτης Πλακεντάς, έδωσε το λόγο στην 
εισηγήτρια του θέµατος, Πρόεδρο του ΚΕΠΕ, κα Κυριακή Α̟οστολίδου, η 
ο̟οία αναφερόµενη στο θέµα εί̟ε τα εξής:   

Ως  Νόµιµος  Εκ̟ρόσω̟ος  του  Κέντρου  Περιβάλλοντος  λαµβάνω  
σοβαρά  υ̟όψη  την βούληση του Π.Σ.,  για  ένα  αυτόνοµο  ΚΕ.ΠΕ.  στο  νέο  
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ  ̟λαίσιο  το  ο̟οίο  ήδη διαµορφώνεται.  Βασικό  
ε̟ιχείρηµα  για  ο̟οιοδή̟οτε  µελλοντικό  σχεδιασµό, είναι  η  οικονοµική  
κατάσταση  της  χώρας  σε  σχέση  µε  τις  ανάγκες  ̟ερί  ̟ροστασίας  της 
δηµόσιας υγείας και του φυσικού ̟εριβάλλοντος.   

Το    Κέντρο    Περιβάλλοντος    ήταν    αµιγής    Νοµαρχιακή    
ε̟ιχείρηση  και ̟ρόσφατα µετονοµάστηκε σε Αµιγής Ε̟ιχείρηση Περιφέρειας 
∆υτικής Μακεδονίας σύµφωνα δε  µε το άρθρο 199 ν.3852/2010 η ε̟ιχείρηση 
θα ̟ρέ̟ει να λυθεί και εκκαθαριστεί µετά το τέλος των Ευρω̟αϊκών της 
̟ρογραµµάτων.    

Ε̟εσήµανε  τον  Ειδικό  Σκο̟ό  του  Κέντρου Περιβάλλοντος  για  τη  
∆υτική  Μακεδονία  λόγω  του  ε̟ιβαρηµένου  φυσικού  ̟εριβάλλοντος 
(ατµοσφαιρική  ̟οιότητα  αέρα,  ̟οιότητα  υδάτων  και  εδάφους)  α̟ό  τις  
δραστηριότητες  της ∆ΕΗ ΑΕ. Εκ των ̟ραγµάτων, συντρέχουν λόγοι 
διατήρησης και αναβάθµισης του ΚΕ.ΠΕ., στα ̟λαίσια των αρµοδιοτήτων της 
Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας.   

Τόνισε την δυνατότητα του Κέντρου Περιβάλλοντος (ΚΕ.ΠΕ.) να 
συνεισφέρει στην ε̟ίλυση χρόνιων  ̟ροβληµάτων  της  ̟εριοχής  µας  
σύµφωνα  µε  τις  Ευρω̟αϊκές  Οδηγίες  µε  την ελάχιστη  α̟αίτηση  σε  
οικονοµικούς  ̟όρους.  Το  ΚΕ.ΠΕ.  α̟ό  την  έναρξη  λειτουργίας  του (ΦΕΚ  
ίδρυσης  179/1998)  είναι  µία  κερδοφόρος  ε̟ιχείρηση  χωρίς  ̟οτέ  να  
̟αρουσιάσει αρνητικό ισολογισµό. Ε̟ίσης, το ΚΕ.ΠΕ. ̟αραµένει κερδοφόρο 
̟αρά την α̟ουσία τακτικής χρηµατοδότησης α̟ό το κράτος, στηριζόµενο σε 
̟αροχή υ̟ηρεσιών διεξάγοντας αναλύσεις σε νερά, αέρα και έδαφος.  

Εισηγήθηκε την εξαίρεση  του Κέντρου Περιβάλλοντος α̟ό το άρθρο 
199 του ν.3852/2010 ̟ερί λύσης και εκκαθάρισης των αµιγών   νοµαρχιακών   
ε̟ιχειρήσεων   και   να   διατηρηθεί   ως   ΝΠΙ∆   µε   αναγνωρισµένη 
δραστηριότητα,  εξειδικευµένο  αντικείµενο  και  µακροχρόνια  α̟όδοση  
έργου  το  ο̟οίο  δεν ε̟ιβαρύνει τον τακτικό ̟ροϋ̟ολογισµό του Κράτους.   

Στη συνέχεια ̟εριέγραψε την α̟όδοση και τον ειδικό σκο̟ό του έργου 
του ΚΕ.ΠΕ. για την Εξαίρεση του:  

Η  ολοκλήρωση  ̟εριβαλλοντικών  συστηµάτων  ̟αρακολούθησης,  
ενηµέρωσης  και  λήψης α̟οφάσεων για την ̟ροστασία της δηµόσιας υγείας 
και του φυσικού ̟εριβάλλοντος σύµφωνα µε  τις  Ευρω̟αϊκές  Οδηγίες,  
2008/50/ΕΚ  για  την  ̟οιότητα  του  αέρα,  2000/60/ΕΚ  για  την ̟οιότητα 
των ε̟ιφανειακών υδάτων και της 98/83/ΕΚ για το ̟όσιµο νερό, είναι άµεση 
και ε̟ιτακτική α̟ό την νέα αιρετή ̟εριφέρεια. Αυτό έχει γίνει ήδη γνωστό, µε 
ε̟ιστολή ̟ρος την Υ̟ουργό Π.Ε.Κ.Α.κα. Μ̟ιρµ̟ίλη και τον ̟ρώην Γ.Γ. 
Περιφέρειας ∆υτ.  Μακεδονίας  κ.  Κίρκο  ώστε  να  εξοικονοµηθούν  ̟όροι  
και  να  µ̟ορέσει το ΚΕΠΕ να είναι ̟άλι ̟ρωτο̟όρο στην Ελλάδα για την 
εφαρµογή οδηγιών οι ο̟οίες εκκρεµούν.  



Το ΚΕ.ΠΕ. ήδη συνεισφέρει άµεσα στην εφαρµογή των ̟αρα̟άνω 
οδηγιών µε τα ̟αρακάτω έργα τα ο̟οία ήδη λειτουργούν σε Ε̟ί̟εδο 
Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας:  

Το  Κέντρο  Περιβάλλοντος  ολοκλήρωσε  και  λειτουργεί  το  µοναδικό  
στην  Ελλάδα διευρυµένο  Κεντρικό  Σύστηµα  ∆ιαχείρισης  της  Ποιότητας  
του  Αέρα  στη  ∆υτική Μακεδονία  σε  συνεργασία  µε  τη  ∆ΕΗ  Α.Ε.  Το  
σύστηµα  α̟οτελείται  α̟ό  17 ε̟ιφανειακούς σταθµούς µέτρησης της 
ατµοσφαιρικής ρύ̟ανσης (11 της ∆ΕΗ, 4 του Κέντρου Περιβάλλοντος και 2 
του ̟ρώην ∆.∆. Υψηλάντη). Πολλές φορές το σύστηµα σήµανε  «συναγερµό»  
και  ̟ροκάλεσε  την  κινητο̟οίηση  των  το̟ικών  αρχών  για ε̟εισόδια  
ρύ̟ανσης  στην  ̟εριοχή  (̟.χ.  28/7/09  -  31/7/09,  21/11/09  -  24/11/09, 
10/11/2010  –  12/11/2010)  λόγω  των  δραστηριοτήτων  της  ∆ΕΗ  ΑΕ.  Το  
Κέντρο Περιβάλλοντος  έχει  την  ευθύνη  της  καλής  λειτουργίας  των  11  
σταθµών  µέτρησης ατµοσφαιρικής  ρύ̟ανσης  της  ∆ΕΗ  ΑΕ  ενώ  ̟ρόσφατα  
α̟οφασίστηκε  οµόφωνα  στο Περιφερειακό  Συµβούλιο  η  ανάληψη  της  
Ε̟ο̟τείας  του  δικτύου  της  ∆ΕΗ  α̟ό  την Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας 
µε αρµόδιο ε̟ό̟τη το Κέντρο Περιβάλλοντος.  

Το  ΚΕ.ΠΕ.  έχει  αναλάβει  τον  έλεγχο  της  καλής  λειτουργίας  του  
δικτύου  µέτρησης ατµοσφαιρικής ρύ̟ανσης της ∆ΕΗ ΑΕ α̟ό την 1 η  
Μαρτίου 2011.   

Το  ΚΕ.ΠΕ.  έχει  ολοκληρώσει  (µέρος)  δικτύου  ̟αρακολούθησης  της  
̟οιότητας  των ε̟ιφανειακών  υδάτων  στο  Νοµό  Κοζάνης.  Έχουν  ήδη  
εγκατασταθεί  τρεις  σταθµοί ̟ολυ̟αραµετρικών αισθητήρων (δύο σε 
ε̟ιφανειακά νερά και ένας σε υ̟όγεια νερά) στη ̟εριοχή των 
δραστηριοτήτων του ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίου και των Ορυχείων ∆υτικής 
Μακεδονίας. Η ̟ληροφορία µεταδίδεται αυτόµατα στη βάση δεδοµένων του 
ΚΕ.ΠΕ.  Έχει  ήδη  α̟οσταλεί  ε̟ιστολή  ̟ρος  τον  Υ̟ουργό  Περιβάλλοντος  
και  Κλιµατικής Αλλαγής για την ένταξη του ΚΕ.ΠΕ. στους φορείς Εθνικού 
δικτύου ̟αρακολούθησης ̟οιότητας υδάτων στη ∆υτική Μακεδονία.   

Το ΚΕ.ΠΕ. διενεργεί δειγµατοληψίες και αναλύσεις του ̟όσιµου νερού 
σε όλη σχεδόν τη ∆υτική Μακεδονία και ̟αρέχει τα α̟οτελέσµατα στους 
̟ολίτες και τους φορείς της ̟εριοχής διαµέσω της ιστοσελίδας του µε 
διαδραστικό χάρτη.  

Συµµετέχει   στην   εκ̟όνηση   Ε̟ιδηµιολογικής   Μελέτης   στο   Νοµό   
Κοζάνης   σε συνεργασία  µε  την  Ιατρική  Σχολή  του  Εθνικού  
Κα̟οδιστριακού  Πανε̟ιστηµίου Αθηνών  µε  Ε̟ιστηµονική  Υ̟εύθυνο  την  
Καθ.  Α.  Λινού,  για  την  διερεύνηση  του ε̟ι̟έδου  υγείας  των  κατοίκων  
του  Νοµού  και  των  ̟ιθανών  ̟εριβαλλοντικών ε̟ι̟τώσεων.    

Το  ΚΕ.ΠΕ.  έχει  ανα̟τύξει  µεγάλη  εµ̟ειρία  στην  υλο̟οίηση  
διεθνών  δράσεων διαµέσων των ευρω̟αϊκών ̟ρογραµµάτων στα ο̟οία έχει 
συµµετάσχει.  

Το ΚΕ.ΠΕ. έχει α̟οδεδειγµένη εµ̟ειρία στη διαχείριση κρίσιµων 
καταστάσεων ό̟ως µε τα ατυχήµατα στον ΑΗΣ Αγίου ∆ηµητρίου (µελέτη 
διοξινών, διαρροή Diesel στο Σουλού, διαρροή FeCl3).   

Οι  δραστηριότητες  τις  ∆ΕΗ  ΑΕ  ε̟ιτάσσουν  µέτρηση  της  
ατµοσφαιρικής  ρύ̟ανσης  στη ∆υτική  Μακεδονία.  Το  σύστηµα  
̟ληροφόρησης  ̟οιότητας  του  αέρα  και  λήψης  µέτρων  το ο̟οίο 
λειτουργεί το ΚΕ.ΠΕ. είναι το µοναδικό µέσο ενηµέρωσης του ̟ολίτη και των 
φορέων το  ο̟οίο  καλύ̟τει    τη  ∆υτική  Μακεδονία.  Η  ιστοσελίδα  του  



ΚΕ.ΠΕ.  χρησιµο̟οιείται  α̟ό στελέχη  της  ∆ΕΗ  και  φορείς  της  ε̟ικράτειας  
ενώ  διατηρεί  ̟ερισσότερες  α̟ό  3000 ε̟ισκέψεις σε καθηµερινή βάση.   

Σηµειώνεται  ότι  το  Κέντρο  Περιβάλλοντος  διαθέτει  δια̟ιστευµένο  
εργαστήριο  κατά  ISO 17025 ενώ η σηµαντικότητα και µοναδικότητά του για 
όλη την Περιφέρεια διαφαίνεται α̟ό την  εµ̟ιστοσύνη  την  ο̟οία  
ε̟ιδεικνύουν  όλοι  οι  ̟ολίτες,  φορείς  και  ε̟ιχειρήσεις  της ευρύτερης  
̟εριοχής.  Στις  4  Σε̟τεµβρίου  2009  το  ̟ιστο̟οιηµένο  εργαστήριο  του  
ΚΕ.ΠΕ. ε̟αναξιολογήθηκε ε̟ιτυχώς α̟ό το Εθνικό Σύστηµα ∆ια̟ίστευσης 
(ΕΣΥ∆) σύµφωνα µε το ̟ρότυ̟ο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2005 και 
διατηρήθηκε η ∆ια̟ίστευση (αρ. Πιστ. 241-3), ̟ου  έχει  χορηγηθεί  στο  
Εργαστήριο.  Κατά  τον  έλεγχο  στις  17-18  ∆εκεµβρίου  2010  α̟ό  το ΕΣΥ∆   
το   ΚΕ.ΠΕ.   ̟έτυχε,   ε̟ι̟λέον,   την   ε̟έκταση   του   ̟εδίου   δια̟ίστευσης   
στην δειγµατοληψία  και  στην  µέτρηση  βαρέων  µετάλλων  καταστώντας  το  
µοναδικό  εργαστήριο στη ∆υτ. Μακεδονία µε τέτοιο εύρος δια̟ιστευµένων 
αναλύσεων.  

Το ΚΕ.ΠΕ. έχει αναδειχθεί σε κέντρο αναφοράς σε Περιφερειακό 
ε̟ί̟εδο στο ̟όσιµο νερό διότι ̟αρακολουθεί την ̟οιότητα του στους ∆ήµους 
της Περιφέρειας σε συνεργασία µε την ̟ρώην  ΤΕ∆Κ  Κοζάνης  και  
Φλώρινας,  την  ∆ΕΥΑ  Κοζάνης,  Πτολεµαϊδας,  Φλώρινας, Γρεβενών, 
Καστοριάς και τον ∆ήµο Πρεσ̟ών. Ε̟ίσης, διενεργεί αναλύσεις για τη ∆ΕΗ 
ΑΕ στους ΑΗΣ  και ΥΗΣ αλλά και για ̟λήθος άλλων ιδιωτών, φορέων και 
ε̟ιχειρήσεων εντός και   εκτός   της   Περιφέρειας   της   ∆υτικής   
Μακεδονίας.   Το   ΚΕ.ΠΕ.   ̟ρωτο̟ορεί   στο Πανελλήνιο, ό̟ως και στον 
αέρα, σχετικά µε την άµεση και ελεύθερη ̟ρόσβαση στα στοιχεία 
̟εριβαλλοντικής ̟οιότητας των υδάτων διαµέσω του διαδικτύου.   

Με  την  εφαρµογή  του  ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ  στους  ∆ήµους  είναι  άµεση  
η  ανάγκη  ελέγχου  των υδάτων σε ̟εριφερειακό ε̟ί̟εδο, ειδικά σε ∆ήµους 
χωρίς ∆ηµοτικές Ε̟ιχειρήσεις Ύδρευσης Α̟οχέτευσης.   Το   Κέντρο   
Περιβάλλοντος   ως   το   µοναδικό   δια̟ιστευµένο   εργαστήριο διευρυµένου 
ελέγχου υδάτων στον τό̟ο µας έχει βαρυσήµαντο ρόλο στην ευρύτερη 
̟εριοχή ως  ̟ρος  την  ̟ροσβασιµότητα,  την  κοινωνική  ευαισθησία,  την  
δηµόσια  υγεία  και  την συντήρηση υψηλού κόστους εξο̟λισµού µε την 
αξιο̟οίηση υψηλού ε̟ι̟έδου τεχνογνωσίας στη ∆υτική Μακεδονία.   

Με  την  ̟ροο̟τική  την  ο̟οία  ̟ροσδίδει  η  εφαρµογή  του  
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»  στην  το̟ική αυτοδιοίκηση  το  Κέντρο  Περιβάλλοντος  
α̟ό  Νοµαρχιακή  ε̟ιχείρηση  µετατρά̟ηκε  σε Περιφερειακή  ε̟ιχείρηση.  
Το  όφελος  για  την  Περιφέρεια  της  ∆υτικής  Μακεδονίας  είναι τρι̟λό  και  
̟ροφανές.  Πρώτον  διότι  το  ΚΕ.ΠΕ.  α̟ό  την  ίδρυση  του  είναι  µία  
κερδοφόρος ε̟ιχείρηση  ενώ  σήµερα  βασίζεται  κύρια  σε  ̟αροχή  
υ̟ηρεσιών  και  δεν  λαµβάνει  τακτική χρηµατοδότηση  α̟ό  το  κράτος.  
Παράλληλα  η  ε̟ι̟λέον  εξοικονόµηση  οικονοµικών  ̟όρων είναι  
̟ροφανής  διότι  µόνο  η  συντήρηση  και  η  ̟ιθανή  συµ̟λήρωση  των  
συστηµάτων  θα α̟αιτηθεί. ∆εύτερον διότι αυτόµατα οι αρµόδιες υ̟ηρεσίες 
της Περιφέρειας µας µ̟ορούν να βασιστούν  σε  ολοκληρωµένα  συστήµατα  
̟εριβαλλοντικής  διαχείρισης  σε  τοµείς  στους ο̟οίους  θα  ̟ρέ̟ει  να  
εναρµονιστούν  σύµφωνα  µε  τις  οδηγίες  (2008/50/ΕΚ,  2000/60/ΕΚ, 
98/83/ΕΚ). Στις οδηγίες τονίζεται ότι η ̟εριβαλλοντική ̟ληροφορία θα 
̟ρέ̟ει να διατίθεται το κοινό µε κύριο µηχανισµό διάθεσης το διαδίκτυο και 
ε̟ιτάσσουν την άµεση ενηµέρωση του  κοινού  και  λήψη  µέτρων  α̟ό  τις  



αρµόδιες  αρχές  σε  ̟ερι̟τώσεις  ̟εριβαλλοντικών ε̟εισοδίων.  Αυτό  ήδη  
έχει  ε̟ιτευχθεί  σε  ε̟ί̟εδο  ∆υτικής  Μακεδονίας  λόγω  της  άµεσης 
ενηµέρωσης  α̟ό  την  ιστοσελίδα  του  ΚΕ.ΠΕ.  η  ο̟οία  ̟ολλές  φορές  µέχρι  
σήµερα  έχει κινητο̟οιήσει ̟ολίτες και φορείς. Τρίτον η κοινωνική 
ευαισθησία και συνείδηση σε ̟ολίτες και   φορείς   η   ο̟οία   έχει   ε̟ιτευχθεί   
στη   ∆υτική   Μακεδονία   για   την   ̟οιότητα   του ̟εριβάλλοντος  διαµέσου  
του  µοναδικού  διευρυµένου  online  συστήµατος  ̟εριβαλλοντικής 
̟ληροφόρησης για την Ελλάδα το ο̟οίο λειτουργεί στην ̟όλη της 
Πτολεµαϊδας.   

Ανέφερε ότι µε την ̟αρούσα ε̟ιστολή ̟ροσ̟άθησε να τονίσω ότι 
ακόµη και σε δύσκολες για τη χώρα και τον τό̟ο µας συγκυρίες υ̟άρχουν 
διαθέσιµες λύσεις µ̟ροστά µας τις ο̟οίες αρκεί, α̟λά, να τις 
εκµεταλλευτούµε για το δηµόσιο όφελος και την εξοικονόµηση οικονοµικών 
̟όρων.   

Πρότεινε  την  εξαίρεση  της  ε̟ιχείρησης  α̟ό  το  άρθρο  199  
ν.3852/2010  ̟ερί  λύσης  και εκκαθάρισης   της   και   την   διατήρηση   της   
̟αρούσας   διοικητικής,   ε̟ιστηµονικής   και εργαστηριακής  δοµής  του  
Κέντρου  Περιβάλλοντος  ώστε  να  ̟αραµείνουν  ανέγγιχτες  οι «ευαίσθητες»  
για  τον  ̟ολίτη  υ̟ηρεσίες  οι  ο̟οίες  σήµερα  αυτοχρηµατοδοτούνται  και  
ήδη ̟ροσφέρονται.  Η  α̟οτελεσµατικότητα  στις  δραστηριότητες  τις  ο̟οίες  
εκ̟ονεί  οφείλονται στην ευελιξία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ώστε να 
α̟ασχολεί υψηλού ε̟ι̟έδου ̟ροσω̟ικό µε ιδέες και ευαισθησία για το κοινό 
καλό.   

Τα  έσοδα  της  ε̟ιχείρησης  ̟ροέρχονται  κύρια  α̟ό  την  άσκηση  της  
δραστηριότητάς  της αναµένεται  δε  αύξηση  αυτών  µετά  βεβαιότητας  αφού  
είναι  άµεση  η  ανάγκη  ελέγχου  των υδάτων σε ̟εριφερειακό ε̟ί̟εδο, ειδικά 
σε ∆ήµους χωρίς ∆ηµοτικές Ε̟ιχειρήσεις Ύδρευσης Α̟οχέτευσης. ∆εν είναι 
δυνατόν άλλωστε και είναι έξω α̟’ το ̟νεύµα του ̟ρογράµµατος 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, στη σηµερινή οικονοµική συγκυρία όλος ο εξο̟λισµός και 
τα συστήµατα τα ο̟οία λειτουργεί και συντηρεί το ΚΕ.ΠΕ. ̟ρος όφελος του 
̟ολίτη και για τα ο̟οία έχουν δα̟ανηθεί εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ να 
µείνουν αναξιο̟οίητα και να αχρηστευθούν.  Η ύ̟αρξη του Κέντρου 
Περιβάλλοντος στη ∆υτική Μακεδονία είναι ̟λέον συνυφασµένη µε την  
λειτουργία  της  ∆ΕΗ  ΑΕ  ως  ̟ρος  τον  έλεγχο  ̟οιότητας  του  
̟εριβάλλοντος.  Αυτό α̟οδεικνύεται εµ̟ράκτως µε το ενδιαφέρον του 
Συνηγόρου του Πολίτη για την ανάδειξη των ̟εριβαλλοντικών  
̟ροβληµάτων  και  την  ̟ροστασία  της  δηµόσιας  υγείας  διαµέσω  των 
δράσεων του ΚΕ.ΠΕ. Ε̟ίσης, ̟ρόσφατα η ∆ΕΗ ΑΕ έχει ζήτησε να 
̟αραχωρηθεί η ε̟ο̟τεία του δικτύου ̟οιότητας του αέρα της ∆ΕΗ στη 
Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας η ο̟οία θα ασκείται α̟ό το Κέντρο 
Περιβάλλοντος.     

Η Περιφερειακή Αρχή ̟ρέ̟ει να διαφυλάξει αναγνωρισµένες δράσεις 
Ειδικού Σκο̟ού οι   ο̟οίες   συνεισφέρουν   µακροχρόνια   στον   ̟ολίτη   
λόγω   του   εξειδικευµένου   τους αντικειµένου  και  εφαρµόζονται  αρµόδια  
µε  ε̟ιτυχία  για  την  το̟ική  κοινωνία.  Πριν  την ̟λήρη  εφαρµογή  του  
άρθρου  199  όσον  αφορά  το  Κέντρο  Περιβάλλοντος  θα  ̟ρέ̟ει  να λάβει  
̟ολύ  σοβαρά  υ̟όψη  την  ε̟ιστροφή  του  τό̟ου  σε  ε̟οχές  µηδενικής 
ενηµέρωσης    για    την    ̟εριβαλλοντική    ε̟ιβάρυνση,    κατα̟οντισµό    
της    κοινωνικής συνειδητο̟οίησης η ο̟οία έχει ε̟ιτευχθεί σήµερα, σ̟ατάλη 



της µέχρι σήµερα ε̟ένδυσης του Κέντρου Περιβάλλοντος και την 
τεχνολογική α̟οδόµηση του τό̟ου µας.               

Ο ε̟ικεφαλής της µείζονος αντι̟ολίτευσης κ. Ιωάννης 
Πα̟αϊορδανίδης, αφού έκανε µία ιστορική αναδροµή του ΚΕΠΕ α̟ό τη 
λειτουργία του µέχρι σήµερα, ̟ρότεινε την αναβολή του θέµατος µε σκο̟ό να 
ζητηθεί η ά̟οψη των φορέων της ∆υτικής Μακεδονίας, ό̟ως είναι το ΤΕΕ, το 
ΤΕΙ, το Πανε̟ιστήµιο κ.λ.̟., έτσι ώστε να δηµιουργηθεί µία χάρτα 
διεκδίκησης, ̟ου θα ακολουθεί το Π.Σ. 

Τέλος δήλωσε υ̟έρ της συνέχισης της λειτουργίας του ΚΕΠΕ µε την 
̟ροϋ̟όθεση ότι δεν θα γίνεται κατασ̟ατάληση ̟όρων και ότι  θα υ̟άρχει 
µία δέσµευση για τα ζητήµατα ̟ου σχετίζονται µε τη βιωσιµότητα του ΚΕΠΕ.   

Ο ε̟ικεφαλής της ελάσσονος αντι̟ολίτευσης κ.Εµµανουήλ Βογιατζή, 
τόνισε ότι έχει διαφορετική ̟ολιτική ̟ροσέγγιση για τέτοια κέντρα ό̟ως 
είναι το ΚΕΠΕ, ε̟ισηµαίνοντας ότι θα ̟ρέ̟ει να έχουν δηµόσιο χαρακτήρα 
µε µόνιµο ̟ροσω̟ικό. 

Ο ε̟ικεφαλής της ελάσσονος αντι̟ολίτευσης κ. Αντώνιος Κύρινας, 
συµφώνησε µε τη συνέχιση λειτουργίας του ΚΕΠΕ.     
 

Στη συνέχεια  το Περιφερειακό Συµβούλιο και αφού άκουσε τις 
το̟οθετήσεις των Π.Σ. 

 
Α̟οφασίζει    

 
α̟οδέχεται κατά ̟λειοψηφία την εισήγηση και εγκρίνει την  εξαίρεση  

της  ε̟ιχείρησης  α̟ό  το  άρθρο  199  ν.3852/2010  ̟ερί  λύσης  και 
εκκαθάρισης   της   και   την   διατήρηση   της   ̟αρούσας   διοικητικής,   
ε̟ιστηµονικής   και εργαστηριακής  δοµής  του  Κέντρου  Περιβάλλοντος  
ώστε  να  ̟αραµείνουν  ανέγγιχτες  οι «ευαίσθητες»  για  τον  ̟ολίτη  
υ̟ηρεσίες  οι  ο̟οίες  σήµερα  αυτοχρηµατοδοτούνται  και  ήδη 
̟ροσφέρονται.  Μειοψήφησε ο ε̟ικεφαλής της ελάσσονος αντι̟ολίτευσης        
κ. Εµµανουήλ Βογιατζής.  
 

Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε α/α       195/11 

  

 

              Ο Γραµµατέας του Π.Σ.         
                            

 
 

                 
Αντώνιος Κύρινας 

 

O Πρόεδρος  του Π.Σ. 
 
 
 
  

Παναγιώτης Πλακεντάς 
  


