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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1633/2008, του Γεωργίου Τούσσα, ελληνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος (ΚΚΕ), σχετικά με 
επιβλαβείς για το περιβάλλον δραστηριότητες στην περιοχή Λεοντίου 
Κυψέλης στη νήσο Αίγινα της Ελλάδας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι το φυσικό περιβάλλον στην περιοχή Λεοντίου Κυψέλης στη 
νήσο Αίγινα υπόκειται σε καταστροφικές και επιβαρυντικές για το περιβάλλον επιπτώσεις 
λόγω των δραστηριοτήτων ορισμένων τοπικών μικρών βιομηχανικών και βιοτεχνικών 
επιχειρήσεων. Εκτός από το γεγονός ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις προκαλούν εξαιρετικά 
επικίνδυνη για την υγεία ατμοσφαιρική ρύπανση και ηχορρύπανση, έχουν εγκαταστήσει και 
παράνομο χώρο διάθεσης οικοδομικών αποβλήτων και άλλα είδη απορριπτέων υλικών και 
επιπλέον έχουν καταπατήσει τον αιγιαλό στην τοποθεσία «Ρέμα της χήρας». Οι πολίτες 
απευθύνθηκαν στις αρμόδιες ελληνικές αρχές χωρίς αποτέλεσμα, συνεπώς ζητεί τώρα ο 
αναφέρων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσει εάν οι εν λόγω δραστηριότητες των 
βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων συνάδουν με τις διατάξεις της κοινοτικής 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 24 Μαρτίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Ιουλίου 2009.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ΚΚΕ έχει ήδη υποβάλει καταγγελία στην Επιτροπή στις 27 
Οκτωβρίου 2008, ενημερώνοντάς την για τις φερόμενες ως επιβλαβείς για το περιβάλλον 
δραστηριότητες ορισμένων μικρών βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων στη νήσο 
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Αίγινα, και ειδικότερα στην περιοχή Λεοντίου Κυψέλης.

Η Επιτροπή εξέτασε τους ισχυρισμούς με βάση τις οδηγίες 2008/1/ΕΚ της 15ης Ιανουαρίου 
2008 σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης1, 85/337/ΕΟΚ της 
27ης Ιουνίου 1985 σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων 
και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον2, και 2006/12/ΕΚ της 5ης Απριλίου 2006 σχετικά με τα 
στερεά απόβλητα3.

Ωστόσο, δεδομένου ότι οι δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων δεν περιλαμβάνονται 
στα παραρτήματα των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 2008/1/ΕΚ, δεν κατέστη δυνατόν να 
στοιχειοθετηθεί παραβίαση του δικαίου της ΕΚ σε σχέση με τις οδηγίες αυτές.

Επιπλέον, δεν παρασχέθηκαν ακριβή αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να στοιχειοθετηθεί η 
ύπαρξη μη επιτρεπόμενης εναπόθεσης αποβλήτων στο νησί και η παραβίαση της οδηγίας 
2006/12/ΕΚ.

Το ΚΚΕ ενημερώθηκε σχετικά με επιστολή της 6ης Νοεμβρίου 2006 και ζητήθηκε από αυτό 
να παράσχει οιοδήποτε πρόσθετη πληροφορία ενδέχεται να έχει, ώστε να στοιχειοθετηθεί 
παραβίαση του δικαίου της ΕΚ. Μέχρι σήμερα, η Επιτροπή δεν έχει λάβει καμία πρόσθετη 
πληροφορία.

Συμπεράσματα

Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία τα οποία να δείχνουν ότι παραβιάστηκε η περιβαλλοντική 
νομοθεσία της ΕΕ.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Ιανουαρίου 2010.

Ελήφθησαν περαιτέρω πληροφορίες από τον αναφέροντα, οι οποίες εξετάστηκαν από την 
Επιτροπή. Ωστόσο, η Επιτροπή εξακολουθεί να μην έχει στη διάθεσή της κανένα στοιχείο 
που να αποδεικνύει ότι παραβιάστηκε η περιβαλλοντική νομοθεσία.

                                               
1 ΕΕ L 24 της 29.1.2008, σελ. 8-29.
2 ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σελ. 40-48.
3 ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σελ. 9-21.


