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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0669/2006, του I. K, η οποία συνοδεύεται από 2 υπογραφές, σχετικά 
με τη ρύπανση στο ελληνικό νησί Σπέτσες

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του για τα απαράδεκτα υψηλά επίπεδα ρύπανσης που 
προκαλούνται από χώρο απόρριψης αποβλήτων στο ελληνικό νησί Σπέτσες στον Σαρωνικό 
Κόλπο. Ο εν λόγω χώρος απόρριψης βρίσκεται στην παραλία «Αγριόπετρες» και, σύμφωνα 
με τον αναφέροντα, οι τιμές κολοβακτηριδίων κοπράνων στα ύδατα της γύρω περιοχής 
υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα επίπεδα. Ο αναφέρων είναι της άποψης ότι τα επίπεδα 
ρύπανσης στην παραλία «Αγριόπετρες» παραβιάζουν τα περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ και, 
για τον λόγο αυτόν, ζητεί την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Ιανουαρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 5 Μαΐου 2007.

I. Ιστορικό/ Περίληψη των πραγματικών περιστατικών

Οι Σπέτσες είναι ένα ελληνικό νησί στην ανατολική Πελοπόννησο με περίπου 6 000 μόνιμους 
κατοίκους. Για πολλά χρόνια, η τοποθεσία που είναι γνωστή ως «Αγριόπετρες» 
χρησιμοποιείται για την απόρριψη στερεών και υγρών αποβλήτων από την πόλη των 
Σπετσών. Πρόκειται στην πραγματικότητα για μια ανοιχτή χωματερή.

Το έδαφος σε αυτήν την τοποθεσία δεν επιτρέπει την υγειονομική διάθεση των αποβλήτων 
ούτε την απλή ταφή τους. Τα απορρίμματα πέφτουν από τον γκρεμό και με τη βοήθεια του 
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ανέμου και της βροχής φτάνουν στη θάλασσα, ρυπαίνοντας όλο το Μυρτώο Πέλαγος (όπως 
ονομάζεται το συγκεκριμένο τμήμα του Αιγαίου) με κάθε είδους στερεά, οργανικά και τοξικά 
απόβλητα. Η συνεχής αυτανάφλεξη των απορριμμάτων επηρεάζει επίσης την ατμόσφαιρα σε 
ολόκληρη την περιοχή.

Ακόμη σημαντικότερη είναι η ρύπανση που προκαλείται από την απόρριψη λυμάτων. Καθώς 
το νησί δεν διαθέτει αποχετευτικό δίκτυο, βυτιοφόρα απορρίπτουν όλα στην κυριολεξία τα 
ανεπεξέργαστα λύματα της πόλης σε αυτήν την τοποθεσία. Στο πιστοποιητικό ενός 
μικροβιολόγου μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι η ρύπανση με «άφθονες αποικίες βακτηρίων 
E. coli» έχει καλύψει μια τεράστια περιοχή στην οποία κολυμπούν καθημερινά εκατοντάδες 
κάτοικοι και τουρίστες που επισκέπτονται το νησί. Εκτιμάται ότι στη διάρκεια του 
καλοκαιριού απορρίπτονται καθημερινά ως και 500 τόνοι λυμάτων.

II. Η αναφορά

Ο αναφέρων αναμένει από την Επιτροπή να παρέμβει και να κινητοποιήσει άμεσα τα αρμόδια 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ώστε να ασχοληθούν με το θέμα, καθώς κατά την άποψή τους, η 
κατάσταση που περιγράφηκε πιο πάνω δεν είναι δυνατό να δικαιολογηθεί είτε από τις 
ελληνικές είτε από τις ευρωπαϊκές αρχές.

III. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

- Παρατηρήσεις σχετικά με τη συμμόρφωση προς την οδηγία 75/442/ΕΟΚ, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε από την οδηγία 91/156/ΕΟΚ1

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελληνική Δημοκρατία δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τα άρθρα 4, 8 και 9 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ για τα απόβλητα, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε από την οδηγία 91/156/ΕΟΚ, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει, 
σύμφωνα με το άρθρο 226 της Συνθήκης και προσέφυγε στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (υπόθεση C-502/03).
Στην απόφασή του της 6ης Οκτωβρίου 2005, το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η Ελλάδα δεν 
είχε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 8 και 9 της 
οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την οδηγία 91/156/ΕΟΚ.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη απόφαση αναφέρεται σε όλες τις παράνομες ή 
ανεξέλεγκτες απορρίψεις στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων αυτών των Σπετσών. 
Σύμφωνα με το άρθρο 228 της Συνθήκης, η Ελλάδα υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της απόφασης.

- Παρατηρήσεις σχετικά με τη συμμόρφωση προς την οδηγία 76/160/ΕΟΚ2

Το νησί των Σπετσών βρίσκεται στον Σαρωνικό Κόλπο, στην κεντρική Ελλάδα.

Μετά τον έλεγχο των δεδομένων ποιότητας των υδάτων κολύμβησης για όλες τις ακτές του 
νησιού, τα στοιχεία των προηγουμένων ετών δείχνουν συμμόρφωση όχι μόνο προς τα 
υποχρεωτικά πρότυπα ποιότητας σύμφωνα με την οδηγία 76/160/ΕΚ για τα ύδατα 

                                               
1 ΕΕ L 78 της 26.3.1991, σ. 32-37
2 ΕΕ L 31 της 5.2.1976, σ. 1-7
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κολύμβησης, αλλά και προς τις αυστηρότερες κατευθυντήριες τιμές. 
Σύνδεσμος παρουσίασης των δεδομένων των τελευταίων 15 ετών:
http://ec.europa.eu/water/cgi-bin/bw.pl?name=SPETSON&water=-
1&call=5&calc=GR3&code=GRIX00A415&level=6

- Παρατηρήσεις σχετικά με τη συμμόρφωση προς την οδηγία 91/271/ΕΟΚ1

Ο οικισμός Αγριόπετρες βρίσκεται σε μια «κανονική περιοχή» σύμφωνα με την 
προαναφερθείσα οδηγία.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρείχε ο αναφέρων, ο οικισμός Αγριόπετρες δεν διαθέτει 
δίκτυο αποχέτευσης ή μονάδα επεξεργασίας, και τα ανεπεξέργαστα λύματα απορρίπτονται στην 
προαναφερθείσα τοποθεσία. Η μόνη πληροφορία που σχετίζεται με τον ισοδύναμο πληθυσμό 
των Αγριόπετρων είναι ο αριθμός των κατοίκων όλου του νησιού (6.000). Με βάση αυτήν την 
πληροφορία μόνο δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί η συμμόρφωση με το άρθρο 3 της οδηγίας, 
σύμφωνα με το οποίο: 
«Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλοι οι οικισμοί να διαθέτουν δίκτυα αποχέτευσης αστικών 
λυμάτων, 
- έως 31 Δεκεμβρίου 2005 το αργότερο, για τους οικισμούς με ι.π. μεταξύ 2.000 και 15.000».

IV. Συμπεράσματα

Όσον αφορά τις οδηγίες 75/442/ΕΟΚ και 91/156/ΕΟΚ, η Επιτροπή θα μεριμνήσει ώστε η 
Ελλάδα να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της 
προαναφερθείσας απόφασης· η Επιτροπή δεν θα ασχοληθεί μόνο με το μεμονωμένο 
πρόβλημα που θίγεται στην αναφορά, αλλά και με το γενικότερο πρόβλημα της διάθεσης των 
αποβλήτων στην Ελλάδα σε παράνομες ή ανεξέλεγκτες χωματερές.

Όσον αφορά την οδηγία 76/160/ΕΟΚ, και σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιέχονται σε 
διάφορες εκθέσεις για τα ύδατα κολύμβησης, όλα τα ύδατα κολύμβησης στη νήσο των Σπετσών 
ήταν και είναι εδώ και χρόνια συμβατά με τα πρότυπα ποιότητας της οδηγίας.

Όσον αφορά την οδηγία 91/271/ΕΟΚ, οι ελληνικές αρχές αναμένεται να παράσχουν τα 
ζητούμενα δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 15 της οδηγίας («έκθεση του άρθρου 15») το 
φθινόπωρο του 2007. Με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα και εφόσον κριθεί σκόπιμο, 
μπορεί να κινηθεί οριζόντια διαδικασία για μη συμμόρφωση των οικισμών με τις απαιτήσεις 
της οδηγίας.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Νοεμβρίου 2008.

Στην αναφορά διατυπώνονται ανησυχίες σχετικά με την απόρριψη στερεών αποβλήτων και 
λυμάτων στο νησί Σπέτσες, στην Ελλάδα.
Στην  προηγούμενη απάντησή της, η Επιτροπή ενημέρωσε το Κοινοβούλιο ότι:

                                               
1 ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σ. 40-52
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 όσον αφορά τα στερεά απόβλητα, κινήθηκε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας 
σχετικά με τη νομοθεσία για τα απόβλητα, που οδήγησε στην έκδοση απόφασης του 
Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα δεν είχε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 8 και 9 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε από την οδηγία 91/156/ΕΟΚ·

 όσον αφορά την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, τα στοιχεία σχετικά με την ποιότητα 
των υδάτων κολύμβησης για όλες τις ακτές των Σπετσών δείχνουν συμμόρφωση όχι μόνο 
προς τα υποχρεωτικά πρότυπα ποιότητας σύμφωνα με την οδηγία 76/160/ΕΚ, αλλά και 
προς τις αυστηρότερες κατευθυντήριες τιμές·

 όσον αφορά την επεξεργασία των λυμάτων, η οδηγία 91/271/ΕΟΚ προβλέπει υποχρέωση 
ύπαρξης συστήματος αποχέτευσης και επεξεργασίας σε όλες τις κατοικημένες περιοχές 
(οικισμούς) με περισσότερους από 2000 κατοίκους (ή το ι.π. σε λύματα) έως τις 
31.12.2005, και οι πληροφορίες σχετικά με τους συγκεκριμένους οικισμούς αναμένεται
να αποδώσουν δεδομένα έως τα τέλη του 2007.

Παρόλο που η συλλογή δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία των αστικών λυμάτων από τα 
κράτη μέλη σημείωσε κάποια καθυστέρηση, έχει πλέον ολοκληρωθεί, με μία εξαίρεση: μέχρι 
στιγμής δεν έχουν ληφθεί στοιχεία από την Ελλάδα. Η Επιτροπή υπολογίζει ότι θα 
δημοσιεύσει την έκθεσή της σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά τα αστικά λύματα στην 
Ευρώπη εντός του 2009 χωρίς στοιχεία από την Ελλάδα. 

Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία για τον πληθυσμό των Σπετσών δείχνουν ότι η ομώνυμη 
πρωτεύουσα του νησιού έχει πληθυσμό περίπου 3900 άτομα (απογραφή 2001) και επομένως 
υπόκειται στις διατάξεις της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ. Όσον αφορά όλες τις άλλες περιπτώσεις 
μη συμμόρφωσης, η Επιτροπή αφού αξιολογήσει τα στοιχεία, θα εξετάσει ποιες είναι οι 
ενδεδειγμένες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της κίνησης διαδικασίας επί παραβάσει βάσει 
του άρθρου 226 της Συνθήκης.

Όσον αφορά την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία 
για τη νήσο Σπέτσες (έκθεση για τα ύδατα κολύμβησης 20081) συνεχίζουν να δείχνουν 
συμμόρφωση όχι μόνο προς τα υποχρεωτικά πρότυπα ποιότητας σύμφωνα με την οδηγία 
76/160/ΕΚ, αλλά και προς τις αυστηρότερες κατευθυντήριες τιμές.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Σεπτεμβρίου 2009.

Οι ελληνικές αρχές ανέφεραν στην Επιτροπή ότι η πρωτεύουσα της νήσου των Σπετσών έχει 
πληθυσμό περίπου 3 900 κατοίκων και υπόκειται, επομένως, στις υποχρεώσεις της οδηγίας 
91/271/ΕΟΚ, για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων2.

Επί του παρόντος, τα λύματα δεν υφίστανται καμία επεξεργασία. Ωστόσο, ο σχεδιασμός και η 
κατασκευή των απαραίτητων υποδομών έχουν προγραμματιστεί για την περίοδο 2007-2013 
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος για το Περιβάλλον3 και οι διαδικασίες 

                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/report_2008.html
2 ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σ. 40-52.
3 Ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καθορίζει τις προτεραιότητες για μια περιφέρεια, και πρέπει να έχει τη 
συμφωνία της Επιτροπής. Κανονισμός (ΕΚ) 1083/2006, άρθρο 32, το κείμενο του κανονισμού είναι διαθέσιμο 
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σχεδιασμού έχουν ξεκινήσει. Η Επιτροπή, όσον αφορά όλες τις άλλες περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης, εξετάζει το ενδεχόμενο λήψης των αναγκαίων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης 
της κίνησης διαδικασίας επί παραβάσει δυνάμει του άρθρου 226 της Συνθήκης, εφόσον αυτό 
κριθεί αναγκαίο.

Όσον αφορά την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία 
για τη νήσο Σπέτσες (έκθεση για τα ύδατα κολύμβησης 20091) συνεχίζουν να δείχνουν 
συμμόρφωση όχι μόνο προς τα υποχρεωτικά πρότυπα ποιότητας σύμφωνα με την οδηγία 
76/160/ΕΟΚ2 αλλά και προς τις αυστηρότερες κατευθυντήριες τιμές.

                                                                                                                                                  
στη διεύθυνση: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1083:20081225:EL:PDF
Συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ στην Ελλάδα (διαθέσιμες στην ελληνική, 
αγγλική, γερμανική και γαλλική γλώσσα) παρέχονται στη 
διεύθυνση:http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/country2009/el_en.pdf
Περισσότερο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, που περιλαμβάνουν και 
στοιχεία επικοινωνίας για τις αρχές διαχείρισης στην Ελλάδα, είναι διαθέσιμες (στην ελληνική, αγγλική, 
γερμανική και γαλλική γλώσσα) στη διεύθυνση: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/greece/index_en.htm
1 http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/report_2009.html
2 ΕΕ L 31 της 5.2.1976, σ. 1-7


