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Αναφορά 727-05 σχετικά με τις περιοχές Path Head Quarry, Blaydon, Tyne και Wear

Συνοπτική έκθεση και συστάσεις που προκύπτουν από επίσκεψη που πραγματοποίησε ο 
πρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών την Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2009

Εισαγωγή

Η αρχική αναφορά σχετικά με τη χρήση της περιοχής Path Head Quarry για σκοπούς
υγειονομικής ταφής απορριμμάτων υποβλήθηκε πριν δώσουν οι αρχές του Gateshead άδεια
εκμετάλλευσης της τοποθεσίας, την οποία εξέδωσαν τελικά, όταν η Υπηρεσία Περιβάλλοντος
χορήγησε άδεια στις 31 Αυγούστου 20051.

Η ανάμειξη της Επιτροπής Αναφορών δικαιολογείται από το γεγονός ότι ορισμένες 
υποχρεώσεις που περιέχονται στην οδηγία περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων
(1999/31/ΕΚ) και στην οδηγία περί των στερεών αποβλήτων (74/442/ΕΚ) ενδεχομένως δεν 
έγιναν σεβαστές. Αυτές εντοπίστηκαν από τους αναφέροντες ως σημεία προβληματικά και
επιζήμια για την τοπική κοινότητα, ιδίως όσον αφορά τα προβλήματα των υπόγειων υδάτων
και τους κινδύνους μόλυνσης από στραγγίσματα, και λόγω της εγγύτητας της τοποθεσίας σε 
κατοικίες και σχολικές εγκαταστάσεις· συνεπώς, δημιουργείται κίνδυνος αυξημένης
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, παρασίτων και δυσοσμιών. Ο σωρευτικός αντίκτυπος της
τοποθεσίας σε μια περιοχή όπου, όπως ισχυρίζονται οι αναφέροντες, υπάρχουν ήδη 33 άλλες 
τοποθεσίες, αποτελεί θέμα που ανησυχεί ιδιαίτερα τους περίοικους, με πολλούς από τους 
οποίους πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις κατά τη σύντομη αυτή επίσκεψη.

Αυτό που ανησυχεί πρωτίστως τους αναφέροντες είναι οι πιθανές επιπτώσεις στην υγεία του 
τοπικού πληθυσμού, ιδίως των πιο ευάλωτων ομάδων – μικρών παιδιών και ηλικιωμένων. 
Εκφράστηκε επίσης ανησυχία για τη γεωλογική ασφάλεια της τοποθεσίας και τον πιθανό
κίνδυνο κατολίσθησης ιλύος μετά από δυνατή βροχόπτωση και συσσώρευσης ύδατος πίσω 
από υψωμένο φράγμα στα νοτιοδυτικά όρια της τοποθεσίας.

Οδηγία 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων

Ο αντίκτυπος της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με τα απόβλητα και την υγειονομική ταφή
στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων είναι ύψιστης σημασίας για την επιτροπή, η οποία 
λαμβάνει συχνά αναφορές για τα θέματα αυτά. Η οδηγία περί υγειονομικής ταφής των
αποβλήτων περιέχει 34 αιτιολογικές σκέψεις, οι οποίες, στο σύνολό τους, μπορεί να θεωρηθεί
ότι αποτελούν τις παραμέτρους των σκοπών και των στόχων της νομοθεσίας, παράλληλα με 
το άρθρο 1 σχετικά με τον γενικό στόχο, που τα κράτη μέλη υποχρεούνται να μεταφέρουν και 
να εφαρμόσουν. Αυτές περιλαμβάνουν: 

 το γεγονός ότι απαιτείται η δέουσα παρακολούθηση και διαχείριση της υγειονομικής
ταφής, προκειμένου να προλαμβάνονται ή να μειώνονται ενδεχόμενες δυσμενείς 
επιπτώσεις στο περιβάλλον και κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία,

                                               
1 Με επιστολή της 14ης Δεκεμβρίου 2007 προς την επιτροπή, η Υπηρεσία Περιβάλλοντος επιβεβαίωσε τη 
διεξαγωγή εκτίμησης υδρογεωλογικών κινδύνων, και ότι η άδεια περιλαμβάνει μέτρα πρόληψης για τη 
διατήρηση των όποιων κινδύνων σε αποδεκτά επίπεδα. Ο φορέας εκμετάλλευσης της τοποθεσίας –η εταιρία
SITA– έχει υποχρέωση να παρέχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο κίνδυνος για την τοποθεσία από τα υπόγεια 
ύδατα παραμένει σε χαμηλά και αποδεκτά επίπεδα.
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 το γεγονός ότι είναι ανάγκη να καθοριστούν σαφώς οι απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να
πληρούν οι χώροι υγειονομικής ταφής όσον αφορά τη θέση, την οργάνωση, τη
διαχείριση, τον έλεγχο, την παύση λειτουργίας τους και τα μέτρα πρόληψης και 
προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται για να μην απειλείται το περιβάλλον 
βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα και, ειδικότερα, για να μην μολύνονται τα 
υπόγεια ύδατα από τη διήθηση στραγγισμάτων στο έδαφος,

 την πρόβλεψη αυστηρών λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων για τα απόβλητα και
τους χώρους υγειονομικής ταφής, με στόχο τον καθορισμό μέτρων, διαδικασιών και
κατευθύνσεων για την κατά το δυνατόν πρόληψη ή μείωση των αρνητικών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ειδικότερα της ρύπανσης των επιφανειακών και των 
υπόγειων υδάτων, του εδάφους και της ατμόσφαιρας, και των επιπτώσεων σε όλο το 
περιβάλλον, περιλαμβανομένου του φαινομένου του θερμοκηπίου, καθώς και 
οποιουδήποτε κινδύνου προκύπτει για την υγεία του ανθρώπου από την υγειονομική 
ταφή των αποβλήτων καθ' όλο τον κύκλο ζωής του χώρου υγειονομικής ταφής.

Μεταξύ των γενικών απαιτήσεων για τους χώρους υγειονομικής ταφής, οι οποίες περιέχονται
στο παράρτημα 1 της οδηγίας, είναι μία η οποία αφορά «τις αποστάσεις των ορίων του χώρου 
από κατοικημένες περιοχές ή χώρους αναψυχής, υδατορεύματα, στάσιμα επιφανειακά ύδατα 
ή άλλες γεωργικές ή αστικές περιοχές». Πρέπει επίσης να εξετάζεται η ύπαρξη υπόγειων ή 
παράκτιων υδάτων ή ζωνών προστασίας της φύσης στην περιοχή. Ένας χώρος υγειονομικής
ταφής μπορεί να λάβει άδεια μόνο βάσει των όρων της οδηγίας, εφόσον ανταποκρίνεται σε 
αυτές τις απαιτήσεις και, κατ’ επέκταση, δεν συνιστά σοβαρό περιβαλλοντικό κίνδυνο.

Οι αρχές έχουν υποχρέωση ελαχιστοποίησης των περιβαλλοντικών οχλήσεων και κινδύνων
από τον χώρο υγειονομικής ταφής λόγω εκπομπής οσμών και σκόνης, αερόφερτων υλικών, 
θορύβου και κυκλοφορίας οχημάτων, πουλιών, ζωυφίων και εντόμων.

Με αίτημα της επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προηγουμένως λάβει πληροφορίες από 
τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου το φθινόπωρο του 2006 σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες
υπό τις οποίες είχε χορηγηθεί η άδεια, και περαιτέρω δηλώσεις ότι η πλησιέστερη
κατοικημένη περιοχή απέχει «180 με 200 μέτρα από τον πλησιέστερο χώρο υγειονομικής
ταφής». Επιβεβαίωσαν επίσης εκ νέου την ανάγκη για έναν χώρο υγειονομικής ταφής στην 
περιοχή, δηλώνοντας ότι υπάρχουν μόνο τέσσερις επί του παρόντος. Τον Νοέμβριο του 2006,
η επιτροπή έλαβε λεπτομερή επιστολή από το συμβούλιο του Gateshead1 που παρείχε επίσης
ολοκληρωμένη εκτίμηση και εξηγούσε γιατί η χορήγηση της άδειας σχεδιασμού ήταν νόμιμη,
και επίσης γιατί δεν υπήρχε ουσιαστικός περιβαλλοντικός κίνδυνος για τις γειτονικές 
περιοχές.

Τα επόμενα δύο χρόνια παρασχέθηκαν περαιτέρω πληροφορίες από τις αρχές και την
Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με λεπτομερή θέματα που έθιξαν
οι αναφέροντες και μέλη της επιτροπής όσον αφορά τα υπόγεια ύδατα, τη δραστηριότητα 
άντλησης στον χώρο, τη λειτουργία της δεξαμενής κάτω από τον χώρο υγειονομικής ταφής
και την εγγύτητα υδροφόρου ορίζοντα. Με βάση τις παρασχεθείσες λεπτομερείς πληροφορίες
καθώς και υδρογεωλογική εξέταση εκπονηθείσα από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεώρησε ότι αυτό το εννοιολογικό μοντέλο χώρου καταδεικνύει ότι ο 

                                               
1 Επιστολή και παραρτήματα του Derek Quinn, διευθυντή ομίλου, ανάπτυξη και επιχειρήσεις, 15 Νοεμβρίου
2006.
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χώρος φαίνεται πως συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας.

Ωστόσο, περαιτέρω λεπτομερής ανάλυση που πραγματοποίησαν οι αναφέροντες έδειξε
συνεχείς αντιφάσεις, και, για τον λόγο αυτό, δεδομένων των αμφιβολιών που επικρατούσαν, 
ο πρόεδρος αποδέχθηκε πρόσκληση να επισκεφθεί την περιοχή και να συναντηθεί με όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη.

Συνάντηση με τους αναφέροντες και περίοικους στο δημοτικό σχολείο Crookhill στο 
Blaydon

Στη συνάντηση παρευρέθησαν περίπου τριάντα περίοικοι, περιλαμβανομένων των 
αναφερόντων· για αρκετή ώρα περιέγραψαν τις εμπειρίες τους από τότε που άρχισε να 
λειτουργεί ο νέος χώρος υγειονομικής ταφής. Ένας ή δύο από τους πιο ηλικιωμένους
παριστάμενους περιέγραψαν περιόδους από την ιστορία της περιοχής και τους δεσμούς της 
με την παλιά εξορυκτική βιομηχανία και τα πολλά γειτονικά λατομεία άμμου και χαλικιών. 
Υπάρχουν πολλές υπόγειες σήραγγες και στοές. Η εξόρυξη, η οποία ήταν η κύρια οικονομική
δραστηριότητα επί γενεές, επηρέασε τα υποστρώματα και τα υπόγεια υδάτινα ρεύματα. 
Σύμφωνα με τους περίοικους, μέρος της περιοχής υπόκειται επίσης σε περιοδική καθίζηση,
καθώς καταρρέουν υπόγειες σήραγγες. Οι κάτοικοι ανέφεραν ότι εμφανίζονταν πηγές σε 
κάποιους κήπους, ενώ δεν υπήρχαν πριν εκεί, και επίσης ότι ρεύματα και ρυάκια
εξαφανίζονταν σε κοντινή απόσταση.   

Ειπώθηκε ότι περίπου τρεις χιλιάδες άνθρωποι από το Ryton και το Blaydon κατοικούν σε
απόσταση που διανύεται με τα πόδια από τον χώρο υγειονομικής ταφής, μέρος του οποίου 
ήταν χώρος αναψυχής και μέρος του οποίου περιλαμβάνει ορισμένα προστατευόμενα είδη
πεταλούδας και φυτών. Το προαύλιο του τοπικού σχολείου (που γειτνιάζει με τον χώρο
διεξαγωγής της συνάντησης) έπρεπε να κλείνει περιοδικά, είτε εξαιτίας των ισχυρών οσμών
που αναδύονταν από τον χώρο υγειονομικής ταφής, είτε εξαιτίας του μεγάλου αριθμού 
γλάρων οι οποίοι εναπόθεταν εκτενώς πάνω από τους παιδότοπους και τα κτήρια. Έντομα, 
κυρίως διάφορα είδη μύγας, κατέκλυζαν την περιοχή και φαίνονταν ευπροσάρμοστα στον 
ψεκασμό με εντομοκτόνα. Πολλοί από τους παρευρισκόμενους στη συνάντηση φοβούνταν
για την υγεία των παιδιών τους, τα οποία έπασχαν τακτικά από διάφορα είδη ασθενειών και
διαταραχών, κάτι που, όπως πίστευαν, οφειλόταν στην ύπαρξη του νέου χώρου υγειονομικής
ταφής στο Path Head και άλλων χώρων υγειονομικής ταφής στην περιοχή, όλων σε κοντινή 
απόσταση από το Ryton.

Εκφράστηκαν φόβοι για τη σταθερότητα του χώρου υγειονομικής ταφής, δεδομένου ότι δύο 
χωριά βρίσκονται κάτω από το επίπεδο του χώρου – το χωριό Stella, από όπου πήρε το όνομά 
του το ρυάκι, και το Hedgefield. Ορισμένοι ήταν τρομοκρατημένοι εξαιτίας της απειλής
κατολίσθησης ιλύος σε περίπτωση ανόδου της στάθμης των υδάτων μετά από δυνατή 
βροχόπτωση, κάτι που δεν είναι ασύνηθες σε αυτήν την περιοχή. Άλλοι ανησυχούσαν
περισσότερο για τους κινδύνους μόλυνσης των αποθεμάτων νερού, μολονότι έχουν 
κατασκευαστεί υπόγειοι αγωγοί αποστράγγισης εντός του ίδιου του χώρου υγειονομικής
ταφής, και οι ιδιοκτήτες του αντλούν τα ύδατα έξω από τον χώρο σε μόνιμη βάση. 
Φωτογραφίες που προσκόμισαν οι αναφέροντες έδειχναν τη στάθμη της δεξαμενής στη βάση
του χώρου υγειονομικής ταφής.

Με την περιήγηση στην περιοχή του χώρου υγειονομικής ταφής, κατέστη δυνατό να
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επαληθευτούν πολλές δηλώσεις των αναφερόντων και επίσης να παρατηρηθεί η εγγύτητα των 
κατοικιών στο Stargate με την περίφραξη του χώρου μόλις στην άλλη πλευρά του δρόμου. 
Ειδικά συστήματα αποστράγγισης είχαν κατασκευαστεί κατά μήκος του δρόμου στη δυτική
πλευρά από το Stargate για την εκτροπή των υδάτων κοντινής δεξαμενής η οποία βρίσκεται
σε πολύ υψηλότερο επίπεδο από τον χώρο υγειονομικής ταφής στο Path Head. Στην
ανατολική πλευρά του χώρου, πολλά ύδατα αποστραγγίζονταν πάνω από τους δρόμους Stella
Lane και Hexham Old Road, εκτός από τα ύδατα που διοχετεύονταν στο Starbeck. Ένας
υδρόμυλος βρισκόταν πιο κάτω στον αγρό και τις γεωργικές εκτάσεις στα όρια ενός χωριού. 

Συμβούλιο του μητροπολιτικού δήμου του Gateshead

Στη συνάντηση με ανώτερους υπαλλήλους του συμβουλίου και εκπροσώπους της Υπηρεσίας
Περιβάλλοντος, τέθηκαν τα πολλά θέματα που έθιξαν οι αναφέροντες. Μετά από μια αρχική
σύντομη και μάλλον αμήχανη ανταλλαγή απόψεων, οι υπάλληλοι ήταν πράγματι ιδιαίτερα
εξυπηρετικοί και παρείχαν απαντήσεις και πρόσθετες συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά 
με την επιλογή του χώρου και την έκταση των αναγκαίων ερευνών για την εγγύηση της 
ασφάλειάς του. Το νομικό τμήμα ήταν επίσης ιδιαίτερα ενημερωμένο για τις διατάξεις των 
κοινοτικών οδηγιών και τις επιπτώσεις τους στην τοπική πολιτική.

Παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός ότι η λειτουργία χώρων υγειονομικής ταφής στην
περιοχή εντασσόταν σαφώς σε μια ευρύτερη στρατηγική για τα απόβλητα, η οποία εστίαζε
στην ανάγκη ανακύκλωσης των οικιακών αποβλήτων. Μόνο το 26% των αποβλήτων
ανακυκλώνεται επί του παρόντος στην περιοχή των Gateshead, South Tyneside και
Sunderland, και η συνεργασία μεταξύ των τριών συμβουλίων για τη σημαντική αύξηση αυτού 
του ποσοστού προωθήθηκε σθεναρά με στόχο το 50% έως το 2020. Αναγνωρίστηκε επίσης
ότι η περιοχή δεν είχε πλέον εκτάσεις για κατάλληλους χώρους υγειονομικής ταφής, και η 
κατάσταση σχετικά με τον χώρο στο Path Head ανταποκρινόταν σε αυτήν τη γενική
εκτίμηση. Ο χώρος υγειονομικής ταφής στο Path Head προγραμματίζεται να τεθεί εκτός 
λειτουργίας το 2017.

Σύμφωνα με τους υπαλλήλους, το ιστορικό υπαίθριας εξόρυξης και λατόμευσης στην περιοχή
του Ryton και η γεωλογία της την καθιστούσαν κατάλληλο χώρο για δραστηριότητα
υγειονομικής ταφής. Αναγνώρισαν ότι υπήρχε συνεχιζόμενο πρόβλημα με τα ύδατα και
ισχυρίστηκαν ότι είχαν ερευνήσει τακτικά την κατάσταση των υπόγειων υδάτων και είχαν 
παρακολουθήσει τις ενδείξεις των γεωτρήσεων, προκειμένου να παρακολουθούν την 
κατάσταση όσο το δυνατόν στενότερα. Παραδέχτηκαν ότι συνεχώς θα απαιτούνται
διορθωτικές δράσεις για τον μετριασμό του προβλήματος. Ωστόσο, κατά την άποψή τους, οι
δυσκολίες αυτές έχουν διαχειρίσιμο μέγεθος και δεν συνιστούν απειλή για τους περίοικους.

Οι υπάλληλοι μας πληροφόρησαν ότι, τα τελευταία δύο χρόνια, αναβάθμισαν τη διαχείριση
των οσμών, αναγνωρίζοντας εκ νέου ότι επρόκειτο πράγματι για θέμα που προσπαθούσαν να 
επιλύσουν με τους φορείς εκμετάλλευσης του χώρου. Υψηλοί άνεμοι το προηγούμενο
φθινόπωρο είχαν επίσης δημιουργήσει προβλήματα παρασύροντας απορρίμματα έξω από τον 
χώρο, αλλά εγκαταστάθηκε πρόσθετο δικτύωμα, ώστε να αποτραπεί η επανάληψη αυτού του 
ενδεχόμενου.

Η συνεχής άντληση σήμαινε ότι δεν υπήρχε λογικά κίνδυνος ανόδου των υπόγειων υδάτων
και μόλυνσής τους από τον χώρο, ενώ η αργιλική και ασφαλτούχος επένδυση του χώρου –
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ελεγχθείσα από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος– προστάτευε επίσης από αυτό το ενδεχόμενο. 
Το πόσιμο νερό αντλούνταν από ποτάμιες πηγές, και δεν υπάρχει μεγάλος υδροφόρος 
ορίζοντας που να χρησιμοποιείται για προμήθεια πόσιμου νερού.

Οι υπάλληλοι του συμβουλίου δήλωσαν ότι είχαν λάβει βελτιωτικά μέτρα για την περαιτέρω 
προστασία των κατοίκων της περιοχής του Stargate, καθώς βρίσκονται εγγύτερα στον χώρο
υγειονομικής ταφής στο Path Head, ενισχύοντας τον οικότοπο πτηνών όπως το Sand Martins. 
Παρασχέθηκαν πρόσθετα έγγραφα σχετικά με τις περιβαλλοντικές πτυχές και τα βελτιωτικά
μέτρα που είχαν ληφθεί ή σχεδιάζονταν, και επίσης επιστολές του Διευθυντή Δημόσιας 
Υγείας οι οποίες απαντούσαν στις εκφραζόμενες ανησυχίες.

Τοπικοί σύμβουλοι συμμετείχαν στη συνάντηση, στην οποία παρευρέθησαν επίσης οι Fiona
Hall, βουλευτής του ΕΚ, και ο βοηθός του Martin Callanan, βουλευτή του ΕΚ. Εξέφρασαν τις
δικές τους ανησυχίες για τις επιπτώσεις του χώρου υγειονομικής ταφής στο Path Head και
αναφέρθηκαν επίσης στον σωρευτικό αντίκτυπο στην υγεία των περίοικων παλαιότερων
χώρων υγειονομικής ταφής οι οποίοι είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας. 

Σύμφωνα με τους υπαλλήλους, η διαχείριση του χώρου στο Path Head γινόταν σύμφωνα με
τα πιο σύγχρονα και αυστηρά πρότυπα, και αυτό ασφαλώς δεν ίσχυε για πολλούς από τους 
παλαιότερους χώρους υγειονομικής ταφής, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να ωφεληθούν από τις 
σημερινές μεθόδους ή πρακτικές. Επέμειναν εκ νέου ότι είχαν ληφθεί μέτρα για την εγγύηση
της ασφάλειας της τοπικής κοινότητας από πιθανή μόλυνση από τους παλαιότερους χώρους. 
Αναφέρθηκαν δεκαεννέα χώροι, από τους οποίους τέσσερις λειτουργούν επί του παρόντος.

Πίσω στο θέμα των υπόγειων υδάτων και των επιπτώσεων στη σταθερότητα του χώρου,
εφόσον συνεχιστεί η άνοδός τους, δόθηκε η απάντηση ότι ο παράγοντας της σταθερότητας
του χώρου παρακολουθείται σε μόνιμη βάση. Ωστόσο, αυτό δεν έχει κατορθώσει έως σήμερα
να καθησυχάσει τους περίοικους, και τόσο η Fiona Hall όσο και ορισμένοι από τους 
παριστάμενους τοπικούς συμβούλους αμφισβήτησαν τη σύνεση της ίδιας της έκδοσης άδειας 
σχεδιασμού, δεδομένου ότι τα ύδατα αποτελούσαν συνεχιζόμενο πρόβλημα.

Επίσκεψη στον χώρο υγειονομικής ταφής στο Path Head, τον οποίο διαχειρίζεται η 
εταιρία SITA Environment Ltd

Τόσο ο υπεύθυνος διαχείρισης της περιοχής όσο και του χώρου παρείχαν στην
αντιπροσωπεία λεπτομερείς απαντήσεις στα θέματα που θίχτηκαν, και εξήγησαν τις 
απαιτήσεις της άδειας IPPC η οποία χορηγήθηκε τον Αύγουστο του 2005 και επιβεβαίωσε ότι
ο χώρος προοριζόταν για μη επικίνδυνα οικιακά απόβλητα. Ο χώρος τέθηκε σε λειτουργία
τον Φεβρουάριο του 2007, και μια παραλλαγή άδειας χορηγήθηκε το 2008 η οποία κάλυπτε
το επίπεδο ενεργοποίησης των εκπομπών. Δεν είχε σημειωθεί αύξηση του όγκου των
αποβλήτων που τελούν υπό διαχείριση στον χώρο. Έχει συσταθεί επιτροπή σύνδεσμος με την 
τοπική αρχή και την Υπηρεσία Περιβάλλοντος, και τηρείται μητρώο καταγγελιών. 90 
καταγγελίες καταγράφηκαν το 2008.

Όταν οι καταγγελίες είναι βάσιμες, όπως στην περίπτωση συγκεκριμένου είδους μύγας που
προκαλούσε σημαντική όχληση στην τοπική κοινότητα, ανατέθηκε σε ειδικευμένη εταιρία να 
αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Όλο το προσωπικό του χώρου είναι καταρτισμένο στον έλεγχο 
των παρασίτων. Υπάρχει επίσης ενεργό πρόγραμμα διαχείρισης των πτηνών για την πρόληψη
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της αναζήτησης τροφής στα απορρίμματα, και η αντιπροσωπεία παρατήρησε το εκτενές 
δικτύωμα που είχε ανεγερθεί με κινητούς γερανούς. Αυτό είχε αφαιρεθεί για έναν μήνα, ώστε 
να μεταφέρεται η δραστηριότητα από τη μια κυψελοειδή κατασκευή στην άλλη.

(Ακριβώς πόσες προσπάθειες παραπλανητικής επίδειξης είχαν καταβληθεί πριν από την
επίσκεψη στον χώρο ήταν θέμα εικασίας, η οποία ενισχύθηκε από την ύπαρξη αποσμητικών
στα γραφεία της διαχείρισης του χώρου.)

Οι υπεύθυνοι διαχείρισης του χώρου επιβεβαίωσαν ότι δεν είχαν δημιουργηθεί προβλήματα
σχετικά με τη σταθερότητα του χώρου. Έδειξαν στην αντιπροσωπεία δύο δεξαμενές
επιφανειακής αποστράγγισης και την ενημέρωσαν για την άντληση από τη μία στην άλλη·
ωστόσο, δεν απαιτούνταν πλέον 24ωρη άντληση, και οι αντλίες δεν χρειάζονταν πλέον
συνεχώς. Η αντιπροσωπεία πληροφορήθηκε ότι επανεξέταση εκτίμησης υδρολογικών
κινδύνων επρόκειτο να εκδοθεί στα τέλη Φεβρουαρίου 2009, αλλά το θέμα αφορούσε μόνο
τα επιφανειακά ύδατα, και εισέπραξε άρνηση ότι υπήρχε πρόβλημα με τα υπόγεια ύδατα.1 Τα 
στραγγίσματα, πρόσθεσαν, περιέχονταν σε βυτία στον χώρο.

Συμπεράσματα και συστάσεις

Τα επιχειρήματα όσον αφορά την ύπαρξη υπόγειων υδάτων είναι περίπλοκα, και δυστυχώς,
στο πλαίσιο αυτό, η επίσκεψη δεν επέτρεψε την εξαγωγή σαφούς συμπεράσματος. Οι
αναφέροντες ισχυρίζονται ότι τα αριθμητικά στοιχεία που περιέχονται στην εκτίμηση
υδρογεωλογικών κινδύνων του Νοεμβρίου 2004 δείχνουν, όπως διαπίστωσαν και οι ίδιοι από 
μικρές και μεγάλες διαρροές στις πλευρές του κενού, ότι τα υπόγεια ύδατα βρίσκονται 19 
μέτρα πάνω από τον χαμηλότερο χώρο εναπόθεσης αποβλήτων. Αυτό φαίνεται πως
τεκμηριώνεται στην έκθεση εκτίμησης κινδύνων πριν από τη χορήγηση της άδειας, όπου
γίνεται παραδεκτό ότι απορρίψεις από τα ρηχά υπόγεια ύδατα στο λατομείο διοχετεύονταν 
στο ρυάκι Stella σε κάποιο στάδιο, αν και σήμερα διοχετεύονται στη δεξαμενή του 
λατομείου.

Οι αρχές του Gateshead και η Υπηρεσία Περιβάλλοντος ισχυρίζονται ότι υπόγειοι αγωγοί
αποστράγγισης έχουν εγκατασταθεί στον χώρο για την αποφυγή μόλυνσης, και τα όποια
κατάλοιπα και στραγγίσματα περιορίζονται απόλυτα εντός του χώρου. Έτσι, μπορεί να
ειπωθεί (και η πιο πρόσφατη εξέταση της εκτίμησης κινδύνων θα επιβεβαιώσει) ότι έχουν 
ληφθεί μέτρα πρόληψης της εισροής επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων στα απόβλητα που 
αποτίθενται στον χώρο ταφής.

Με την παρατήρηση της λειτουργίας του χώρου κατά την επίσκεψη, σχηματίστηκε η
εντύπωση ενός οργανωμένου χώρου υγειονομικής ταφής, με σωστή διαχείριση, κατάλληλα 
εξοπλισμένου ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των 
αποβλήτων. 

Ο υπεύθυνος διαχείρισης του χώρου είχε πλήρη επίγνωση των ευθυνών του και είχε
καθιερώσει ή τουλάχιστον συμμετάσχει σε συναντήσεις συνδέσμους με εκπροσώπους της 

                                               
1 Αυτό έρχεται σε αντίφαση με την άποψη της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, κατά την οποία, όπως δηλώνουν οι
αναφέροντες σε επιστολή της 13ης Ιανουαρίου 2008, τα ύδατα στο κενό του χώρου υγειονομικής ταφής ήταν 
ένα μείγμα από υπόγεια και όμβρια ύδατα, παραθέτοντας προς τούτο πρακτικά συνεδριάσεων.
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τοπικής κοινότητας και της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος. Αυτή η συνεργασία σε τοπικό
επίπεδο είναι ουσιαστική, όπως και η ευρεία δημοσίευση και διανομή κάθε αντικειμενικής
πληροφορίας σχετικά με τον χώρο, τόσο θετικής όσο και αρνητικής. Ωστόσο, ήταν εξίσου
προφανές ότι οι υπεύθυνοι διαχείρισης του χώρου είχαν διασφαλίσει ότι ο χώρος και η
περιβάλλουσα περιοχή είχαν προετοιμαστεί καλά για την κοινοβουλευτική επίσκεψη τις 
προηγούμενες ημέρες, και θα ήταν εσφαλμένο να μην καταγραφεί αυτό το γεγονός. Οι
περίοικοι επεσήμαναν ότι αυτό ισχύει, και ότι τέτοιες επιχειρήσεις εξυγίανσης δεν 
πραγματοποιούνταν αρκετά συχνά.

Η ύπαρξη χώρων υγειονομικής ταφής κοντά σε κατοικημένες περιοχές δεν πρέπει να 
ενθαρρύνεται, και αυτό είναι θέμα κοινής λογικής. 

Ωστόσο, η ίδια η οδηγία περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων είναι ανίσχυρη και
ανακριβής σε αυτό το σημείο, καθώς αναφέρει απλώς ότι «για τη θέση του χώρου ταφής 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτήσεις που αφορούν: (α) τις αποστάσεις των ορίων του 
χώρου από κατοικημένες περιοχές και χώρους αναψυχής ….»  

Η παρατήρηση ότι οι πλησιέστερες κατοικίες στο Stargate απέχουν το πολύ 100 μέτρα από
την περίμετρο του χώρου, και ότι το κτήμα Runhead και το Cushy Cow Lane δεν απέχουν
πολύ περισσότερο, δείχνει τη φύση του προβλήματος, καθώς φαίνεται σαφές στην 
κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία ότι οι κατοικίες αυτές βρίσκονται υπερβολικά κοντά, και ότι
αυτοί που ενέκριναν τον χώρο θα έπρεπε λογικά να γνωρίζουν ότι θα ήταν αναπόφευκτες 
δυσάρεστες επιπτώσεις. Μένει να αποδειχτεί εάν οι δυσάρεστες επιπτώσεις έχουν αντίκτυπο
στη δημόσια υγεία, και σχετική έρευνα εξετάζεται από την αντιπροσωπεία. Εν πάση
περιπτώσει, η εγγύτητα αυτή, σε συνδυασμό με τις τακτικές δυσοσμίες και ρύπανση από τη 
σκόνη, αυξάνει τον βαθμό άγχους στην περιοχή και επηρεάζει σοβαρά την καθημερινή ζωή 
των ανθρώπων.

Σε αυτό το στάδιο, με τον χώρο υγειονομικής ταφής αποβλήτων στο Path Head να λειτουργεί
πλήρως, είναι αυταπάτη να φαντάζεται κανείς ότι μπορεί να τεθεί εκτός λειτουργίας πριν από 
την προγραμματισμένη ημερομηνία. Είναι ιδιαίτερα λυπηρό το γεγονός ότι ο χώρος επελέγη
ευθύς εξαρχής, δεδομένης της εγγύτητάς του σε κατοικημένες περιοχές και σχολεία. Ωστόσο,
δεν υπήρχε σαφής υποχρέωση, τουλάχιστον βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας, διαφορετικής
επιλογής, ενώ η ιστορία και η γεωλογία της περιοχής αναμφίβολα προδιέθεταν για την 
επιλογή του χώρου, παρά τους πολυάριθμους άλλους χώρους, παλαιούς και σημερινούς, που 
υπάρχουν στην περιοχή – ο σωρευτικός αντίκτυπος των οποίων θα έπρεπε επίσης να είχε 
ληφθεί υπόψη.

Λαμβανομένων υπόψη αυτών των προβληματισμών, καθώς και της γραπτής και προφορικής
τεκμηρίωσης και στοιχείων που ελήφθησαν, συνιστάται:

1. να διασφαλίσουν οι αρχές την πραγματοποίηση πιο συχνής, ολοκληρωμένης και
τακτικής εξυγίανσης της περιοχής, με ιδιαίτερη έμφαση σε εγγενώς ευάλωτους 
χώρους όπως τα σχολεία και οι χώροι αναψυχής,

2. να ζητηθεί από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος να συμβάλλει και να δημοσιεύει
τακτικά πληροφορίες στην τοπική κοινότητα για τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης
και άλλα αποτελέσματα της επιστημονικής παρακολούθησης της δραστηριότητας 
στον χώρο, περιλαμβανομένης της στάθμης των υπόγειων υδάτων,
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3. να ληφθούν ειδικά μέτρα για την ενίσχυση της παρατήρησης της σταθερότητας του
χώρου ιδίως δίπλα στην περιοχή του φράγματος πάνω από το Star Beck, προκειμένου 
να καθησυχαστεί ο τοπικός πληθυσμός όσον αφορά τον κίνδυνο οποιασδήποτε 
πιθανής κατολίσθησης,

4. να διασφαλίσει η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην όποια
μελλοντική αναθεώρηση της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων ότι θα 
θεσπιστεί ακριβέστερη απαίτηση όσον αφορά την εγγύτητα κατοικημένων περιοχών
και χώρων αναψυχής σε χώρους υγειονομικής ταφής.
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