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Θέμα: Αναφορά 1660/2009, του N.S., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη 
κατάχρηση πόρων της ΕΕ στο πλαίσιο κατασκευαστικού έργου στη νήσο 
Ζάκυνθο (Ελλάδα)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων κάνει λόγο για ένα κατασκευαστικό έργο στη Ζάκυνθο, όπου το 75% των 
δαπανών καλύπτεται από το ΕΤΠΑ. Ο αναφέρων επισημαίνει ότι ο σκοπός του έργου είναι 
ιδιαιτέρως ασαφής, καθώς πρόκειται για ένα ημιτελές γήπεδο αθλοπαιδιών και έναν χώρο 
στάθμευσης αυτοκινήτων που δεν φαίνεται να εξυπηρετεί σε κάτι. Υπογραμμίζει επίσης ότι 
το έργο βρίσκεται σε εκτός λειτουργίας λατομείο, το οποίο στο παρελθόν λειτουργούσε ως 
παράνομη χωματερή. Ο αναφέρων θεωρεί ότι στην εν λόγω περίπτωση πρόκειται για σοβαρή 
κατάχρηση πόρων της ΕΕ, και ως εκ τούτου ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
επιληφθεί του ζητήματος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 24 Φεβρουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Μαΐου 2010.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ελήφθησαν από την αρμόδια διαχειριστική αρχή, το έργο 
αφορά την αποκατάσταση παράνομου χώρου ταφής αποβλήτων στην περιοχή του Λαγανά 
στην ελληνική νήσο Ζάκυνθο. Ο παράνομος χώρος ταφής αποβλήτων βρισκόταν σε 
εγκαταλελειμμένο ορυχείο. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 593.000 ευρώ. Οι 
πρακτικές εργασίες είναι η συλλογή αποβλήτων και η κατεδάφιση παλαιών κτιρίων, η 
λάξευση πετρωμάτων, η διαβάθμιση, η επίστρωση με πηλό, η τοποθέτηση συστήματος 
αποχέτευσης, η δημιουργία ορυγμάτων αποστράγγισης, η τοποθέτηση τοίχων στήριξης, η 
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τοποθέτηση μεταλλικών θυρών και η φύτευση.

Στην περιοχή του έργου υπάρχει πίνακας ο οποίος δείχνει τη συμμόρφωση του έργου με τους 
κανόνες δημοσιοποίησης για συγχρηματοδοτούμενα έργα (άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής). Τυχόν περαιτέρω έργα ή/και τρόποι χρήσης θα 
χρηματοδοτηθούν από τον τελικό δικαιούχο.
Η αρμόδια διαχειριστική αρχή πραγματοποίησε επίσκεψη επί τόπου και εντόπισε ορισμένα 
θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν από τον τελικό δικαιούχο (όπως περαιτέρω φύτευση 
στις όχθες, συντήρηση κ.λπ.) προκειμένου να επιτευχθούν πλήρως οι στόχοι του έργου.
Αυτές οι εργασίες θα χρηματοδοτηθούν από τον ίδιο τον τελικό δικαιούχο.
Μόλις εκτελεστούν αυτές οι εργασίες και το έργο ολοκληρωθεί και καταστεί πλήρως 
λειτουργικό, η διαχειριστική αρχή θα βεβαιώσει ότι ο τελικός δικαιούχος έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του.
Αν ο τελικός δικαιούχος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του εντός των προκαθορισμένων 

προθεσμιών, η συγχρηματοδότηση της ΕΕ θα επιστραφεί. Συγκεκριμένα όταν η Επιτροπή 
επεξεργαστεί την ολοκλήρωση των επιχειρησιακών προγραμμάτων 2000-2006, θα ζητήσει 
την επιβεβαίωση από το ενεχόμενο κράτος μέλος ως προς το αν είναι λειτουργικά όλα τα 
έργα για τα οποία ανακοινώθηκε ότι εκκρεμεί η πληρωμή τους, αν η βοήθεια εκτελέστηκε 
ορθά και αν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι των σχετικών προγραμμάτων. Το κράτος μέλος πρέπει 
να αναλάβει να ολοκληρώσει ή να καταστήσει λειτουργικές, ιδία δαπάνη, όλες τις μη 
περατωμένες ή μη λειτουργικές επιχειρήσεις το αργότερο εντός δύο ετών μετά τη λήξη της 
προθεσμίας για την υποβολή της τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης για το σχετικό πρόγραμμα.
Συμπέρασμα

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η Επιτροπή δεν μπορεί να εντοπίσει τυχόν 
κατάχρηση χρηματοδότησης της ΕΕ. Αντιθέτως, η αρμόδια διαχειριστική αρχή επιβλέπει το 
έργο εκ του σύνεγγυς και διασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τις πολιτικές της ΕΕ. Ορισμένα 
θέματα που αφορούν μη περατωμένες ή μη λειτουργικές επιχειρήσεις θα μεταφερθούν στον 
τελικό δικαιούχο από τις διαχειριστικές αρχές και αναμένεται ο τελικός δικαιούχος να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του εντός δύο ετών μετά τη λήξη της προθεσμίας για την 
υποβολή των απαραίτητων εγγράφων σχετικά με την ολοκλήρωση του έργου.
Η Επιτροπή επιθυμεί να επισημάνει ότι η διαχείριση των αποβλήτων συνιστά ένα από τα 
μείζονα περιβαλλοντικά θέματα. Η αποκατάσταση προηγουμένως παράνομων χώρων ταφής 
αποβλήτων μπορεί να χαρακτηριστεί μόνο επωφελής για το ευρύ κοινό και απαραίτητη για 
την προστασία της φύσης, σύμφωνα με τις οδηγίες 1999/31/EΚ και 2008/98/EΚ. Επιπλέον, η 
κατάργηση παράνομων χώρων ταφής αποβλήτων και η επανάχρησή τους ως τοποθεσιών 
σύμφωνων προς τον νόμο είναι επίσης απαραίτητη προκειμένου να συμμορφωθεί η Ελλάδα 
προς την απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-502/03, στην οποία καταδικάστηκε η 
Ελλάδα για παραβίαση των άρθρων 4, 8 και 9 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ περί των στερεών 
αποβλήτων, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 91/156/ΕΟΚ1.

                                               
1http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=en&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=d
ocjo&numaff=C-502/03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100


