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σχετικά με την κατασκευή χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων

1. Περίληψη της αναφοράς

O αναφέρων υποστηρίζει ότι η διαχείριση των απορριμμάτων στην Ελλάδα είναι απαράδεκτη 
και ότι η Ελλάδα θα πρέπει να καταβάλει πρόστιμα για κάθε χωματερή που δεν 
ανταποκρίνεται στα κριτήρια που έχει θέσει η ΕΕ. Για να αποφύγει τα πρόστιμα αυτά η 
Ελλάδα σπεύδει να δημιουργήσει χώρους υγειονομικής ταφής. Πρόκειται να δημιουργήσει 
χώρους υγειονομικής ταφής στις περιοχές Kαρβουνάρι –που αποτελεί ζώνη εκτροφής 
προβατοειδών και βοοειδών– και Λευκίμη – που αποτελεί τουριστική ζώνη. O αναφέρων 
υποστηρίζει ότι για τα έργα αυτά –για τη δημιουργία των οποίων βαρύνεται οικονομικά ο 
ευρωπαίος πολίτης– θα πρέπει να υπάρξει προηγουμένως μια ανεξάρτητη περιβαλλοντική 
μελέτη και ότι πρέπει να σταματήσει η χρηματοδότησή τους μέχρι να γίνουν γνωστά τα 
αποτελέσματα αυτής της μελέτης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Ιουλίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Νοεμβρίου 2008.

Οι χώροι υγειονομικής ταφής υπάγονται σε ρύθμιση σε κοινοτικό επίπεδο με την οδηγία 
1999/31/ΕΚ1 περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων. Η εν λόγω οδηγία καθορίζει τις 
απαιτήσεις για τον σχεδιασμό, τη λειτουργία, τη διακοπή λειτουργίας και τη μετέπειτα 
διαχείριση των χώρων υγειονομικής ταφής. 
                                               
1 ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σελ. 1-19.
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Σύμφωνα με το παράρτημα Ι της οδηγίας για την υγειονομική ταφή, όσον αφορά 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, 
υδατορεύματα, στάσιμα επιφανειακά ύδατα και άλλες γεωργικές ή αστικές περιοχές·

β) την ύπαρξη υπόγειων ή παράκτιων υδάτων ή ζωνών προστασίας της φύσης στην περιοχή·
γ) τις γεωλογικές και υδρογεωλογικές συνθήκες της περιοχής·
δ) τον κίνδυνο πλημμυρών, καθιζήσεων, κατολισθήσεων ή χιονοστιβάδων στον χώρο ταφής·
ε) την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.

Η επιλογή της θέσης του χώρου υγειονομικής ταφής και η απόφαση για την έγκριση ενός 
χώρου υγειονομικής ταφής πρέπει να λαμβάνεται από τις αρμόδιες αρχές του εκάστοτε 
κράτους μέλους. Ο χώρος ταφής μπορεί να λάβει έγκριση μόνον εάν τα χαρακτηριστικά του 
χώρου σε σχέση με τις προαναφερόμενες απαιτήσεις υποδηλώνουν ότι ο χώρος ταφής δεν 
συνιστά σοβαρό κίνδυνο για το περιβάλλον. 

Οι χώροι υγειονομικής ταφής επικίνδυνων αποβλήτων πρέπει επίσης να υποβάλλονται σε 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με την οδηγία 85/337/ΕΟΚ1, όπως 
τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ2 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον. Σε εκτίμηση των επιπτώσεών τους 
υποβάλλονται και άλλοι χώροι υγειονομικής ταφής οι οποίοι ενδέχεται να έχουν σημαντικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον. Σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για τη μεταφορά 
της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, απαιτείται σε κάθε περίπτωση η διενέργεια εκτίμησης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για έργα κατασκευής χώρων υγειονομικής ταφής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, ο χώρος υγειονομικής 
ταφής στο Καρβουνάρι έχει λάβει έγκριση κατόπιν διενέργειας εκτίμησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων (ΕΠΕ) μέσω της απόφασης 3679/24.9.2003. Ομοίως, όσον αφορά τον χώρο 
υγειονομικής ταφής στη Λεύκινη, διενεργήθηκε ΕΠΕ και το έργο έλαβε έγκριση μέσω της 
απόφασης 7293/9.8.1999. Αμφότεροι οι χώροι προβλέπονται επίσης στα σχετικά 
περιφερειακά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων. 
Η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας της Συνθήκης, θα κινούσε νομικές διαδικασίες κατά 
οποιουδήποτε κράτους μέλους εάν διέθετε αρκετά στοιχεία που αποδείκνυαν την ύπαρξη 
παραβίασης της κοινοτικής νομοθεσίας. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχει ο 
αναφέρων για τη συγκεκριμένη υπόθεση, η Επιτροπή πιστεύει ότι αμφότεροι οι χώροι 
υγειονομικής ταφής συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην προαναφερθείσα 
κοινοτική νομοθεσία και, ως εκ τούτου, δεν διαπιστώνεται παραβίαση της κοινοτικής 
νομοθεσίας.

                                               
1 ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σελ. 40-48.
2 ΕΕ L 73 της 14.3.1997, σελ. 5-15.
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