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Θέμα: Αναφορά 0901/2011, του Σπυρίδωνα Ζουριδάκη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του «Συλλόγου Τροχαλού», σχετικά με την απουσία μονάδας 
επεξεργασίας λυμάτων και τη συνακόλουθη ρύπανση της ακτογραμμής της 
νότιας Κρήτης

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι δεν υπάρχει μονάδα βιολογικού καθαρισμού λυμάτων στον 
οικισμό Παλαιόχωρα στον νομό Χανίων της Κρήτης και ότι εξαιτίας του γεγονότος αυτού 
παρατηρείται σοβαρή ρύπανση στη νότια ακτογραμμή του νησιού. Ο αναφέρων υπογραμμίζει 
ότι το πρόγραμμα πολεοδομικού σχεδιασμού προβλέπει μονάδα βιολογικού καθαρισμού 
λυμάτων στην Παλαιόχωρα αλλά, αντ’ αυτού, το έργο πρόκειται να κατασκευαστεί στην 
περιοχή Τροχαλού σύμφωνα με απόφαση των τοπικών αρχών. Ο αναφέρων διατείνεται ότι 
δεν ενδείκνυται η κατασκευή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων σε αυτήν την τοποθεσία, 
κυρίως λόγω των γεωλογικών χαρακτηριστικών του τοπίου και της διατήρησης έξι πηγών 
πόσιμου νερού, καθώς και επειδή εμπλέκονται προσωπικά συμφέροντα. Ο αναφέρων ζητεί, 
ως εκ τούτου, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσει το ζήτημα ώστε να διασφαλιστεί η 
αυστηρή τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Δεκεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Φεβρουαρίου 2012.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η απουσία μονάδας βιολογικού καθαρισμού λυμάτων, λόγω 
ιδιωτικών συμφερόντων, στον οικισμό Παλαιόχωρα (Κρήτη, Ελλάδα) έχει ως αποτέλεσμα τη 
σοβαρή μόλυνση της ακτής λόγω της απόρριψης των λυμάτων του συγκεκριμένου οικισμού στη 
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θάλασσα. Ως εναλλακτική λύση, οι τοπικές αρχές σκοπεύουν να κατασκευάσουν μια άλλη 
μονάδα στην περιοχή Τροχαλού, ωστόσο, ο αναφέρων υποστηρίζει ότι κάτι τέτοιο μπορεί να 
συνεπάγεται δυσμενείς επιπτώσεις για τις πηγές πόσιμου νερού και το τοπίο της περιοχής.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τις ελληνικές αρχές στο πλαίσιο της τελευταίας 
έκθεσης υλοποίησης, ο οικισμός της Παλαιόχωρας, με ισοδύναμο πληθυσμό (ι.π.) 3 800 
μονάδων, είναι πλήρως εξοπλισμένος με μεμονωμένα ή άλλα κατάλληλα συστήματα για 100% 
απορρόφηση των λυμάτων και, συνεπώς, πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ1

(άρθρο 3.1). Πέραν τούτου, η απόφαση να κατασκευασθεί μονάδα καθαρισμού σε άλλη περιοχή 
ως εναλλακτική λύση δεν έχει οριστικοποιηθεί μέχρι στιγμής, όπως περιγράφει ο αναφέρων: 
έχει ασκηθεί έφεση κατά της συγκεκριμένης απόφασης στο Συμβούλιο Επικρατείας στο πλαίσιο 
της οποίας καταγγέλλεται η ανεπαρκής εκτίμηση του περιβαλλοντικού αντικτύπου του έργου. 
Σε αυτό το προκαταρτικό στάδιο, η προαναφερθείσα μονάδα καθαρισμού δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ότι συνιστά απειλή για το περιβάλλον.

Συμπέρασμα

Υπό το πρίσμα των διαθέσιμων επί του παρόντος πληροφοριών, δεν συντρέχουν λόγοι που να 
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι παραβιάζονται οι διατάξεις της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ. 

                                               
1 ΕΕ L 67 της 7.3.1998, σ. 29-30.


