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Θέμα: Αναφορά 0742/2007, του Ανδρέα Βαρνακιώτη, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τη δημιουργία χωματερής στην Αχαΐα (Ελλάδα)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος είναι δήμαρχος του Ερινεού στον νομό Αχαΐας, διαμαρτύρεται για την 
απόφαση των νομαρχιακών αρχών να δημιουργήσουν χωματερή που γειτνιάζει άμεσα με 
πηγές πόσιμου νερού, αρχαιολογικά μνημεία και περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. 
Καταγγέλλει ότι το σχέδιο αντίκειται στους κανόνες της ΕΕ για τα απόβλητα και στη 
νομοθεσία της για την ποιότητα του πόσιμου νερού, τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 
και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, και στην οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Δεκεμβρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Απριλίου 2008.

Στην ελληνική επικράτεια υπάρχουν πολλές παράνομες ή ανεξέλεγκτες χωματερές. Στο 
πλαίσιο προσφυγής επί παραλείψει που κατέθεσε η Επιτροπή, το Δικαστήριο έκρινε1 ότι η 
Ελλάδα παρέβη τις υποχρεώσεις της δυνάμει των άρθρων 4, 8 και 9 της οδηγίας 
2006/12/ΕΚ2. Σύμφωνα με το άρθρο 228 της Συνθήκης ΕΚ, η Ελλάδα οφείλει να λάβει όλα 
τα απαιτούμενα προς συμμόρφωση μέτρα, κλείνοντας τις ανεξέλεγκτες χωματερές και 
δημιουργώντας κατάλληλους χώρους για τη διάθεση των αποβλήτων. Οι ελληνικές αρχές, για 

                                               
1 Απόφαση της 6 Οκτωβρίου 2005, υπόθεση C-502/03.
2 ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σ. 9.
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να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, έχουν ενημερώσει τα περιφερειακά σχέδια διαχείρισης των 
αποβλήτων, με στόχο το κλείσιμο των παράνομων ή ανεξέλεγκτων χωματερών έως τα τέλη 
του 2008 και την αντικατάστασή τους από κατάλληλες εγκαταστάσεις διαχείρισης 
αποβλήτων, ιδίως χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων.

Η υγειονομική ταφή αποτελεί μία από τις μεθόδους διαχείρισης των αποβλήτων και υπόκειται 
στις διατάξεις της οδηγίας 99/31/ΕΚ1 (άδεια, αποδοχή των αποβλήτων, έλεγχος και 
παρακολούθηση κατά τη φάση λειτουργίας, παύση της λειτουργίας και μετέπειτα φροντίδα). 
Ταυτόχρονα, η κατασκευή χωματερών πρέπει να αποτελεί αντικείμενο μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα με την οδηγία 85/337/ΕΟΚ2. Η οδηγία ωστόσο δεν 
επιτρέπει στην Επιτροπή να παρέμβει όσον αφορά τη σκοπιμότητα ή την τοποθεσία του 
σχεδίου ή να ελέγξει την ουσία της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των 
περιβαλλοντικών όρων που εγκρίθηκαν (εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου το κράτος 
μέλος διαπράττει προφανές σφάλμα εκτίμησης). Όλα αυτά εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των 
αρχών των κρατών μελών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δυνάμει της οδηγίας 2006/12/ΕΚ, η απόφαση σχετικά με το επίπεδο 
(εθνικό, νομαρχιακό, περιφερειακό) του σχεδιασμού για τη διαχείριση των αποβλήτων 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών, οι οποίες διαθέτουν και διακριτική ευχέρεια 
όσο αφορά την επιλογή των μεθόδων και των τοποθεσιών διάθεσης των αποβλήτων. Όλα τα 
ανωτέρω δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ελέγχου εκ μέρους της Επιτροπής. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι οι ελληνικές αρχές έχουν θεσπίσει το απαιτούμενο νομοθετικό πλαίσιο· 
πρόκειται για τις διυπουργικές αποφάσεις 69728/824/1996, 113944/1997, 114218/1997, 
19396/1546/1997, 14312/1302/2000 και 50910/2727/2003.

Όσον αφορά τους γενικούς ισχυρισμούς του αναφέροντος σχετικά με τους κινδύνους που 
ενδεχομένως συνεπάγεται η κατασκευή και η λειτουργία του έργου (π.χ. ρύπανση των πηγών 
πόσιμου νερού), η πιθανή παράβαση των οδηγιών σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων ή 
την προστασία των υδάτων θα εξαρτηθεί κυρίως από τον τρόπο λειτουργίας της 
εγκατάστασης, αν δηλαδή θα είναι σύμφωνη με τις συναφείς διατάξεις της κοινοτικής 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας ή όχι.

Ο αναφέρων έχει ήδη απευθυνθεί στην Επιτροπή για το ίδιο ζήτημα. Οι προαναφερθείσες 
παρατηρήσεις έχουν κοινοποιηθεί στον αναφέροντα με επιστολή της 11ης Ιουλίου 2007, στο 
πλαίσιο της ανταλλαγής επιστολών μεταξύ του αναφέροντος και των υπηρεσιών της 
Επιτροπής. Ο αναφέρων κλήθηκε να διαβιβάσει συναφείς πληροφορίες, ικανές να 
καταδείξουν την ύπαρξη παράβασης. Ο αναφέρων, ωστόσο, δεν έχει απαντήσει στην εν λόγω 
επιστολή.

Ελλείψει επαρκών πληροφοριών που να επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς του αναφέροντος, 
δεν είναι δυνατόν να στοιχειοθετηθεί παράβαση της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Οκτωβρίου 2009.

Η αναφορά καταγγέλλει την ενδεχόμενη παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας λόγω της 
έγκρισης που έχει χορηγηθεί για τη δημιουργία μιας νέας χωματερής στην Αχαΐα. Σύμφωνα 

                                               
1 ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1.
2 ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40.
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με τους αναφέροντες, η χωματερή θα κατασκευαστεί σε κατοικημένη περιοχή η οποία 
αποτελεί αρχαιολογική τοποθεσία, με φυσικό κάλλος, και η οποία γειτνιάζει με πηγές 
πόσιμου νερού, καθώς και σε μια περιοχή στην οποία καταγράφονται σεισμικές δονήσεις ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα. Η Επιτροπή θα ήθελε να επιβεβαιώσει την αρχική της θέση και 
να την συμπληρώσει, με βάση τα νέα έγγραφα που διαβιβάστηκαν στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο από τον αναφέροντα, σε ό,τι αφορά κυρίως τη μελέτη που διενήργησαν 
ανεξάρτητοι σύμβουλοι.   

Η Επιτροπή θα ήθελε καταρχάς να απορρίψει ως ουσιαστικά ανακριβείς τους ισχυρισμούς 
του αναφέροντος, σύμφωνα με τους οποίους οι χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων
(ΧΥΤΑ) έχουν απαγορευτεί από την ΕΕ.

Πράγματι, στην ελληνική επικράτεια υπάρχει μεγάλος αριθμός παράνομων ή ανεξέλεγκτων 
χωματερών. Στο πλαίσιο μιας προσφυγής επί παραλείψει που είχε κινήσει η Επιτροπή, το 
Δικαστήριο έκρινε1 ότι η Ελλάδα παρέβη τις υποχρεώσεις της δυνάμει των άρθρων 4, 8 και 9 
της οδηγίας 2006/12/ΕΚ2. Σύμφωνα με το άρθρο 228 της Συνθήκης ΕΚ, η Ελλάδα οφείλει να 
λάβει όλα τα απαιτούμενα προς συμμόρφωση μέτρα, κλείνοντας τις ανεξέλεγκτες χωματερές 
και δημιουργώντας κατάλληλους χώρους για τη διάθεση των αποβλήτων. Οι ελληνικές αρχές, 
για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, έχουν ενημερώσει τα περιφερειακά σχέδια διαχείρισης 
των αποβλήτων, με στόχο το κλείσιμο των παράνομων ή ανεξέλεγκτων χωματερών έως τα 
τέλη του 2008 και την αντικατάστασή τους από κατάλληλες εγκαταστάσεις διαχείρισης 
αποβλήτων, ιδίως χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων (ΧΥΤΑ). Δεδομένου ότι η Ελλάδα 
δεν συμμορφώθηκε πλήρως με την απόφαση του Δικαστηρίου, και δεν έκλεισε όλες τις 
παράνομες χωματερές, η Επιτροπή αποφάσισε να της αποστείλει μια προειδοποιητική 
επιστολή στις 15 Απριλίου 2009.

Η υγειονομική ταφή αποτελεί μία από τις μεθόδους διαχείρισης των αποβλήτων και υπόκειται 
στις διατάξεις της οδηγίας 99/31/ΕΚ3 (άδεια, αποδοχή των αποβλήτων, έλεγχος και 
παρακολούθηση κατά τη φάση λειτουργίας, παύση της λειτουργίας και μετέπειτα φροντίδα). 
Ταυτόχρονα, η κατασκευή χωματερών πρέπει να αποτελεί αντικείμενο μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα με την οδηγία 85/337/ΕΟΚ4. Η οδηγία ωστόσο δεν 
επιτρέπει στην Επιτροπή να παρέμβει όσον αφορά τη σκοπιμότητα ή την τοποθεσία του 
σχεδίου ή να ελέγξει την ουσία της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των 
περιβαλλοντικών όρων που εγκρίθηκαν (εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου το κράτος 
μέλος διαπράττει προφανές σφάλμα εκτίμησης5). Όλα αυτά εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των 
αρχών των κρατών μελών.  

Αξίζει να σημειωθεί πως σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό για τη διαχείριση των αποβλήτων, η 
οδηγία 2006/12/ΕΚ αναθέτει στα κράτη μέλη την επιλογή του καταμερισμού των 
αρμοδιοτήτων σε εθνικό επίπεδο. Οι εθνικές αρχές διαθέτουν επιπλέον διακριτική ευχέρεια 
σε ό,τι αφορά την επιλογή των μεθόδων και των τοποθεσιών διάθεσης των αποβλήτων. 
Συνεπώς, οι συγκεκριμένες επιλογές δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ελέγχου από 
                                               
1 Απόφαση της 6ης Οκτωβρίου 2005, υπόθεση C-502/03.
2 ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σ. 9.
3 ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1.
4 ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40.
5 Η ύπαρξη μελετών που καταλήγουν σε διαφορετικά συμπεράσματα από αυτά τα οποία αναφέρονται στη 
μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων όσον αφορά τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει ένα σχέδιο στο 
περιβάλλον δεν συνιστά προφανές σφάλμα εκτίμησης.
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την πλευρά της Επιτροπής εφόσον τηρούν την κοινοτική νομοθεσία. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
οι ελληνικές αρχές έχουν θεσπίσει το απαιτούμενο νομοθετικό πλαίσιο: πρόκειται για τις 
διυπουργικές αποφάσεις 69728/824/1996, 113944/1997, 114218/1997, 19396/1546/1997, 
14312/1302/2000 και 50910/2727/2003.

Όσον αφορά τους γενικούς ισχυρισμούς του αναφέροντος σχετικά με τους κινδύνους που 
ενδεχομένως συνεπάγεται η κατασκευή και η λειτουργία του έργου (π.χ. ρύπανση των πηγών 
πόσιμου νερού), η πιθανή παράβαση των οδηγιών σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων ή 
την προστασία των υδάτων θα εξαρτηθεί κυρίως από τον τρόπο λειτουργίας της 
εγκατάστασης, αν δηλαδή θα είναι σύμφωνη με τις συναφείς διατάξεις της κοινοτικής 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας ή όχι.

Ο αναφέρων έχει ήδη απευθυνθεί στην Επιτροπή για το ίδιο ζήτημα. Οι προαναφερθείσες 
παρατηρήσεις έχουν κοινοποιηθεί στον αναφέροντα με επιστολή της 11ης Ιουλίου 2007, στο 
πλαίσιο της ανταλλαγής επιστολών μεταξύ του αναφέροντος και των υπηρεσιών της 
Επιτροπής. Ο αναφέρων κλήθηκε να διαβιβάσει συναφείς πληροφορίες, ικανές να 
καταδείξουν την ύπαρξη παράβασης. Ο αναφέρων, ωστόσο, δεν έχει απαντήσει στην εν λόγω 
επιστολή.

Ελλείψει επαρκών πληροφοριών που να επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς του αναφέροντος, 
εξακολουθεί να μην είναι δυνατόν να στοιχειοθετηθεί παράβαση της κοινοτικής 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας.


