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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0799/2008, του Δημήτριου Κυριακόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, η 
οποία συνοδεύεται από 1 υπογραφή, σχετικά με την ανεπαρκή εφαρμογή των 
διατάξεων της οδηγίας 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου περί υγειονομικής ταφής των 
αποβλήτων σε σχέση με χώρο υγειονομικής ταφής στον νομό Θεσσαλονίκης, 
στην Ελλάδα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει την επικείμενη έναρξη λειτουργίας χώρου υγειονομικής ταφής στη 
Μαυροράχη του νομού Θεσσαλονίκης, όπου πρόκειται να καταλήγουν, μεταξύ άλλων, 
νοσοκομειακά απόβλητα, και τονίζει ότι η κατασκευή του συγκεκριμένου χώρου 
υγειονομικής ταφής αντιβαίνει προδήλως στις ισχύουσες σχετικές κοινοτικές διατάξεις, και 
συγκεκριμένα στην οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου περί υγειονομικής ταφής των 
αποβλήτων. Παραπέμποντας στις διατάξεις των άρθρων 6 και 8 της οδηγίας και στις οκτώ 
πρώτες αιτιολογικές σκέψεις αυτής, ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει 
προκειμένου να διασφαλισθεί η εφαρμογή της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας εκ 
μέρους των ελληνικών αρχών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 24 Οκτωβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Φεβρουαρίου 2009.

Δέον είναι να σημειωθεί ότι οι αναφέροντες έχουν ήδη απευθυνθεί στην Επιτροπή για το ίδιο 
θέμα. 
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η πιλοτική περίοδος λειτουργίας του εν λόγω χώρου 
υγειονομικής ταφής άρχισε στις 7 Ιουνίου 2008 με προβλεπόμενη διάρκεια 5 μηνών. Η εν 
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λόγω πιλοτική περίοδος άρχισε μετά την αποπεράτωση των εργασιών σχετικά με δύο 
στοιχεία διαχείρισης, καθώς και τις συναφείς εργασίες υποδομής (στεγανοποίηση, σύστημα 
συλλογής στραγγισμάτων και βιοαερίου, οδός πρόσβασης στον χώρο). Κατά τη διάρκεια της 
πιλοτικής περιόδου, το προσωπικό λαμβάνει σχετική κατάρτιση. Το μοναδικό έργο που δεν 
είχε ακόμη αποπερατωθεί ήταν η κατασκευή μιας μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων, η 
οποία αναμενόταν να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2008.

Όσον αφορά την πρώτη αιτίαση που διατυπώνουν οι αναφέροντες, οι εργασίες που 
προβλέπονται από το σχέδιο διαχείρισης δεν επηρεάζουν τη λειτουργία του χώρου 
υγειονομικής ταφής αποβλήτων. Αφενός μεν η ολοκλήρωση του δικτύου των σταθμών 
μεταφόρτωσης αφορά το μέσο μεταφοράς των αποβλήτων, αφετέρου δε η κατασκευή των 
κέντρων διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών και οι μονάδες μηχανικής και βιολογικής 
επεξεργασίας αναφέρεται στην υποχρέωση που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφοι 1 και 
2, της οδηγίας 1999/31/ΕΚ (η λήξη της προθεσμίας για την Ελλάδα ορίζεται τον Ιούλιο του 
2010).

Όσον αφορά τη δεύτερη αιτίαση που διατυπώνουν οι αναφέροντες, η εφαρμογή του άρθρου 
6, στοιχείο α, της οδηγίας 1999/31/ΕΚ συνδέεται με τον ορισμό του όρου «επεξεργασία». 
Σύμφωνα με το άρθρο 2, στοιχείο η, της ίδιας οδηγίας, ως επεξεργασία νοούνται «οι φυσικές, 
θερμικές, χημικές ή βιολογικές διεργασίες, συμπεριλαμβανομένης της διαλογής, που 
μεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων προκειμένου να περιοριστούν ο όγκος ή οι 
επικίνδυνες ιδιότητές τους, να διευκολυνθεί η διακίνησή τους ή να βελτιωθεί η ανάκτηση 
χρήσιμων υλών». Σκόπιμο είναι να ληφθούν υπόψη και οι λειτουργίες της διαλογής στην 
πηγή και της ανακύκλωσης, καθώς επίσης και το γεγονός ότι τα απόβλητα που καταλήγουν 
στον χώρο υγειονομικής ταφής υποβάλλονται σε συμπίεση.
Όσον αφορά την τρίτη αιτίαση που διατυπώνουν οι αναφέροντες, οι περιβαλλοντικοί όροι για 
την κατασκευή και τη λειτουργία του εν λόγω χώρου υγειονομικής ταφής εγκρίθηκαν με την 
κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) αριθ. 82174/21.3.2002, όπως τροποποιήθηκε από την 
κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) αριθ. 104927/9.6.2008. Η άδεια για τη διάθεση αποβλήτων 
θα χορηγείται κατόπιν επιθεώρησης του χώρου από την αρμόδια αρχή, η οποία οφείλει να 
ελέγχει εάν πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της 
λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων.

Τα συμπεράσματα αυτά διαβιβάστηκαν επίσης στους αναφέροντες με επιστολή της 1.8.2008, 
στο πλαίσιο της αλληλογραφίας μεταξύ αυτών και των υπηρεσιών της Επιτροπής. Οι 
αναφέροντες κλήθηκαν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους και να παράσχουν απτά και 
λεπτομερή στοιχεία τα οποία να καταδεικνύουν ενδεχόμενη παραβίαση. Ωστόσο, οι 
αναφέροντες δεν έχουν απαντήσει μέχρι στιγμής στην εν λόγω επιστολή.

Συμπέρασμα
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν καθίσταται δυνατόν να στοιχειοθετηθεί 
παραβίαση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων.
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