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Θέμα: Αναφορά 0212/2008, του Ιωάννη Παπαδόπουλου, βελγικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την κατασκευή χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων

1. Περίληψη της αναφοράς

O αναφέρων υποστηρίζει ότι οι πρακτικές διαχείρισης των απορριμμάτων στην Ελλάδα είναι 
απαράδεκτες και ότι η Ελλάδα θα πρέπει να καταβάλει πρόστιμα για κάθε χωματερή που δεν 
ανταποκρίνεται στα κριτήρια που έχει θέσει η ΕΕ. Για να αποφύγει τα πρόστιμα αυτά η 
Ελλάδα σπεύδει να δημιουργήσει χώρους υγειονομικής ταφής. Πρόκειται να δημιουργήσει 
χώρους υγειονομικής ταφής στις περιοχές Kαρβουνάρι –που αποτελεί ζώνη εκτροφής
προβατοειδών και βοοειδών– και Λευκίμμη – που αποτελεί τουριστική ζώνη. O αναφέρων 
υποστηρίζει ότι για τα έργα αυτά –για τη δημιουργία των οποίων βαρύνεται οικονομικά ο 
ευρωπαίος πολίτης– θα πρέπει να υπάρξει προηγουμένως μια ανεξάρτητη περιβαλλοντική 
μελέτη και ότι πρέπει να σταματήσει η χρηματοδότησή τους μέχρι να γίνουν γνωστά τα 
αποτελέσματα αυτής της μελέτης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Ιουλίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Νοεμβρίου 2008.

Οι χώροι υγειονομικής ταφής υπάγονται σε ρύθμιση σε κοινοτικό επίπεδο με την 
οδηγία 1999/31/ΕΚ1 περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων. Η εν λόγω οδηγία καθορίζει 
τις απαιτήσεις για τον σχεδιασμό, τη λειτουργία, την παύση λειτουργίας και τη μετέπειτα 
φροντίδα των χώρων υγειονομικής ταφής.
                                               
1 ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1-19.
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Σύμφωνα με το παράρτημα Ι της οδηγίας για την υγειονομική ταφή, για τη θέση του χώρου 
ταφής πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτήσεις που αφορούν:

α) τις αποστάσεις των ορίων του χώρου από κατοικημένες περιοχές και χώρους αναψυχής, 
υδατορεύματα, στάσιμα επιφανειακά ύδατα και άλλες γεωργικές ή αστικές περιοχές·

β) την ύπαρξη υπόγειων ή παράκτιων υδάτων ή ζωνών προστασίας της φύσης στην περιοχή·
γ) τις γεωλογικές και υδρογεωλογικές συνθήκες της περιοχής·
δ) τον κίνδυνο πλημμυρών, καθιζήσεων, κατολισθήσεων ή χιονοστιβάδων στον χώρο ταφής·
ε) την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.

Η επιλογή της θέσης του χώρου υγειονομικής ταφής και η απόφαση για την έγκριση ενός 
χώρου υγειονομικής ταφής πρέπει να λαμβάνεται από τις αρμόδιες αρχές του εκάστοτε 
κράτους μέλους. Ο χώρος ταφής μπορεί να εγκρίνεται μόνον εάν τα χαρακτηριστικά του όσον 
αφορά τις προαναφερόμενες απαιτήσεις δείχνουν ότι δεν συνιστά σοβαρό κίνδυνο για το 
περιβάλλον.

Οι χώροι υγειονομικής ταφής επικίνδυνων αποβλήτων πρέπει επίσης να υποβάλλονται σε 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με την οδηγία 85/337/ΕΟΚ1, όπως 
τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ2 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον. Σε εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
τους επιπτώσεων υποβάλλονται και άλλοι χώροι υγειονομικής ταφής οι οποίοι ενδέχεται να 
έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική 
νομοθεσία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, απαιτείται σε κάθε περίπτωση η 
διενέργεια εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για έργα κατασκευής χώρων 
υγειονομικής ταφής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, ο χώρος υγειονομικής 
ταφής στο Καρβουνάρι έχει λάβει έγκριση κατόπιν διενέργειας εκτίμησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων (ΕΠΕ) μέσω της απόφασης 3679/24.9.2003. Ομοίως, όσον αφορά τον χώρο 
υγειονομικής ταφής στη Λευκίμμη, διενεργήθηκε ΕΠΕ και το έργο έλαβε έγκριση μέσω της 
απόφασης 7293/9.8.1999. Αμφότεροι οι χώροι προβλέπονται επίσης στα σχετικά 
περιφερειακά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων.

Η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας της Συνθήκης, θα κινούσε νομικές διαδικασίες κατά 
οποιουδήποτε κράτους μέλους εάν διέθετε αρκετά στοιχεία που να αποδεικνύουν την ύπαρξη 
παραβίασης της κοινοτικής νομοθεσίας. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχει ο 
αναφέρων για τη συγκεκριμένη υπόθεση, η Επιτροπή θεωρεί ότι αμφότεροι οι χώροι 
υγειονομικής ταφής συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην προαναφερθείσα 
κοινοτική νομοθεσία και, ως εκ τούτου, δεν διαπιστώνεται παραβίαση της κοινοτικής 
νομοθεσίας.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Οκτωβρίου 2009.

                                               
1 ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40-48.
2 ΕΕ L 73 της 14.3.1997, σ. 5-15.
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Κατόπιν πρόσθετων πληροφοριών που απέστειλαν διάφοροι καταγγέλλοντες (μεταξύ των 
οποίων και ο αναφέρων), η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει 
(2009/4306) και, στις 14 Ιουλίου 2009, ζήτησε από την κυβέρνηση της Ελληνικής 
Δημοκρατίας να διατυπώσει τη θέση της σχετικά με τους ισχυρισμούς περί παραβιάσεων της 
νομοθεσίας της ΕΕ και να διαβιβάσει τα συναφή δικαιολογητικά έγγραφα (όσον αφορά τον 
τρόπο πλήρωσης των απαιτήσεων βάσει του παραρτήματος Ι, την έκδοση όλων των 
απαραίτητων αδειών και την τήρηση της υποχρέωσης διαλογής των αποβλήτων που 
αποτίθενται στον χώρο υγειονομικής ταφής). Επί του παρόντος, η Επιτροπή αξιολογεί την 
απάντηση που απέστειλαν οι ελληνικές αρχές στις 25 Σεπτεμβρίου 2009.

Αναφορικά με το πρόβλημα των χώρων υγειονομικής ταφής στην Ελλάδα, η Επιτροπή θα 
ήθελε να υπενθυμίσει την εν γένει κατάσταση, όπως εκτίθεται στην αναφορά 742/2007.

Δεδομένου ότι κινήθηκε διαδικασία επί παραβάσει κατόπιν καταγγελίας από τον αναφέροντα, 
ο τελευταίος θα τηρείται ενήμερος για την εξέλιξη της παρούσας υπόθεσης στο πλαίσιο της 
καταγγελίας. Δέον είναι να επισημανθεί ότι, στις αρχές Οκτωβρίου του 2009, 
πραγματοποιήθηκε ήδη συνάντηση μεταξύ υπαλλήλων της Επιτροπής και του 
καταγγέλλοντος στο πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάσει.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τηρεί ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών σχετικά με τις εξελίξεις 
στην παρούσα υπόθεση.

5. Aπάντηση της Επιτροπής που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.

Όπως αναφέρεται στις προηγούμενες ανακοινώσεις, σε συνέχεια πληροφοριών που 
απεστάλησαν από διάφορους καταγγέλλοντες (μεταξύ των οποίων ο αναφέρων) η Επιτροπή 
αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία επί παραβάσει και ζήτησε από την Κυβέρνηση της 
Ελληνικής Δημοκρατίας  να παράσχει την θέση της επί των φερόμενων παραβάσεων της 
νομοθεσίας της ΕΕ και να στείλει τα σχετικά υποστηρικτικά έγγραφα.  Η Επιτροπή έχει λάβει 
μια προενεργό προσέγγιση στην περίπτωση αυτή συναντώντας τον αναφέροντα (υπό την 
ιδιότητά του ως καταγγέλλων) στις 14.10.2009, και τις ελληνικές αρχές στις  25.11.2009 και 
8.12.2009.

Στις λεπτομερείς της απαντήσεις (με ημερομηνία 31.3.2010 και 11.06.2010) η Επιτροπή 
ενημέρωσε τον καταγγέλλοντα ότι δεν μπορούσε να διαπιστωθεί καμία παραβίαση 
κοινοτικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες στην κατοχή της Επιτροπής ο χώρος υγειονομικής ταφής 
απορριμμάτων στη θέση Καρβουνάρι έχει λάβει άδεια σε συνέχεια περιβαλλοντικής 
εκτίμησης των επιπτώσεων με την απόφαση 3679/24.9.2003. Ομοίως, για τον χώρο 
υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στη Λευκίμμη μια παρόμοια περιβαλλοντική εκτίμηση 
επιπτώσεων διεξήχθη και το σχέδιο έλαβε σχετική άδεια με την απόφαση 7293/9.8.1999. Και 
οι δύο χώροι προβλέπονται επίσης στα σχετικά περιφερειακά προγράμματα για χώρους 
υγειονομικής ταφής. Επιπλέον, υπήρξε διαβούλευση  με το κοινό και δόθηκε δυνατότητα να 
υποβληθούν παρατηρήσεις εκ μέρους του κοινού και για τις δύο εν λόγω τοποθεσίες. Θα 
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πρέπει να υπενθυμισθεί ότι, σύμφωνα με την οδηγία 85/337/EEC1, τα κράτη μέλη είναι 
υπεύθυνα για να καθορίσουν εάν ένας χώρος υγειονομικής ταφής θα πρέπει να αρχίσει να 
λειτουργεί και επίσης για την επιλογή της κατάλληλης τοποθεσίας. Επιπλέον, η Επιτροπή 
μπορεί να εξετάσει την ουσία μιας μελέτης για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων μόνο εάν ένα κράτος μέλος έχει διαπράξει προφανές λάθος κατά την εκτίμηση 2

πράγμα το οποίο δεν ισχύει στην παρούσα κατάσταση.

Σε ό,τι αφορά τον χώρο υγειονομικής ταφής στο Καρβουνάρι, οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν 
έγγραφα που αποδεικνύουν ότι ο εν λόγω χώρος λειτουργεί όντας πλήρως συμβατός με τις 
απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ (υφίσταται επαρκής έλεγχος των αποβλήτων τα οποία 
εισέρχονται στην τοποθεσία, ενώ υφίσταται μητρώο στην είσοδο και διεξάγονται έλεγχοι 
επιτοπίως, τα στραγγίδια αντιμετωπίζονται ικανοποιητικά και δεν έχει πραγματοποιηθεί 
καμία διαρροή, ο δε «αγωγός» που αναφέρεται από τον καταγγέλλοντα, ο οποίος κατέληγε 
εκτός του χώρου υγειονομικής ταφής, χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της φάσεως 
κατασκευής και τώρα είναι κλειστός). Ο χώρος υγειονομικής ταφής πραγματικά άρχισε τη 
λειτουργία του τον Ιανουάριο 2009 χωρίς την ύπαρξη ισχύουσας άδειας και κατά παράβαση 
της νομοθεσίας της ΕΕ. Όμως, η εν λόγω παραβίαση έχει διορθωθεί με την έκδοση άδειας 
στις 10 Απριλίου 2009.

Σε ό,τι αφορά τον χώρο υγειονομικής ταφής της Λευκίμμης, όπως προαναφέρεται, διεξήχθη 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και το έργο έλαβε άδεια με την απόφαση 
7293/9.8.1999 (η εν λόγω μελέτη αναφέρει την ύπαρξη ποταμών στην περιοχή). Επιπλέον, οι 
ελληνικές αρχές παρείχαν επαρκή στοιχεία για να αποδείξουν ότι τα υπόγεια ύδατα τα οποία 
ανευρέθηκαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του εν λόγω χώρου δεν αποδεικνύουν την 
ύπαρξη "υπόγειας λίμνης" όπως ισχυρίζεται ο καταγγέλλων, αλλά οφείλονται στα ύδατα 
βροχόπτωσης που είχαν συγκρατηθεί από το αργιλώδες υπόστρωμα το οποίο ευρέθη στον 
χώρο υγειονομικής ταφής (ένα από τα χαρακτηριστικά του εν λόγω υποστρώματος είναι ότι 
είναι διαπερατό). 

Ο εν λόγω χώρος δεν άρχισε τη λειτουργία του και, ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν μπορεί επί 
του παρόντος να εξακριβώσει κατά πόσο η λειτουργία του τηρεί πλήρως τις προδιαγραφές 
της σχετικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ. 

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το εν λόγω θέμα έχει παραπεμφθεί επανειλημμένα ενώπιον 
του Ελληνικού Συμβουλίου Επικρατείας. Μέχρι σήμερα, οι αποφάσεις του Ελληνικού 
Συμβουλίου Επικρατείας ήσαν πάντα υπέρ των φορέων λειτουργίας των δύο χώρων 
υγειονομικής ταφής. Όμως εξακολουθούν να εκκρεμούν περαιτέρω δίκες.

Συμπεράσματα

Το εν λόγω ζήτημα αντιμετωπίζεται επί του παρόντος σε επίπεδο των εθνικών δικαστηρίων. 
Η Επιτροπή έχει, παρ’ όλα ταύτα, ερευνήσει το θέμα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν 
υπήρξε παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, με εξαίρεση του ζητήματος της 
                                               
1 ΕΕ L 175, 5.7.1985, σελ. 40-48
2 Η μελέτη άλλων μελετών, των οποίων τα συμπεράσματα δεν συμπίπτουν με αυτά της 
εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, δεν αποτελούν προφανές λάθος εκτίμησης
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έκδοσης της άδειας για τον χώρο υγειονομικής ταφής στο Καρβουνάρι, θέμα το οποίο λύθηκε 
με την έκδοση της σχετικής άδειας τον Απρίλιο του 2009.

6. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.ΙΙΙ)  που ελήφθη στις 20 Απριλίου 2012.

Η αναφορά συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Αναφορών το 
Δεκέμβριο του 2011. Ελλείψει οιασδήποτε νέας πληροφορίας του αναφέροντος από την 
ημερομηνία εκείνη, η Επιτροπή δεν μπορεί παρά να επιβεβαιώσει τις προηγούμενες 
απαντήσεις της. Η Επιτροπή επιθυμεί να προσθέσει ορισμένες συμπληρωματικές 
διευκρινίσεις ως προς τα θέματα που θίγονται από τον αναφέροντα. 

α) Ο χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στο Καρβουνάρι 
- Δημόσια διαβούλευση:

Ένας από τους ισχυρισμούς του αναφέροντος αφορά τη απουσία δημόσιας διαβούλευσης, η 
οποία προβλέπεται από της οδηγία 2011/92/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων 
ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον. Η υποχρέωση αυτή όμως 
τηρήθηκε. Η Επιτροπή είναι σε θέση να αναφέρει τέσσερα παραδείγματα: 

- μια συνέλευση έλαβε χώρα στις 5 Φεβρουαρίου 2003 στην Ηγουμενίτσα για το θέμα της 
μελέτης που αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων στην περιοχή της Ηπείρου. Κατά τη 
διάρκεια της συνέλευσης αυτής εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων δήμων και νομαρχιών ήταν 
παρόντες, όπως και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης·
- στις 5 Αυγούστου 2003, η προκαταρκτική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τέθηκε στη 
διάθεση του κοινού από την νομαρχία της Θεσπρωτίας· η σχετική κοινοποίηση αναφέρθηκε 
και στις εφημερίδες·
- στις 5 Αυγούστου 2003, η γραμματεία του νομαρχιακού συμβουλίου της Πρέβεζας 
ενημέρωσε το κοινό ότι η νομαρχία ης Ηπείρου εξέδωσε θετική γνώμη όσον αφορά την 
προκαταρκτική μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων· 
- στις 29 Νοεμβρίου 2004, οι αρχές της Πρέβεζας κάλεσαν το κοινό νε συμμετάσχει σε 
συνάντηση σχετικά με την μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Ο ως άνω, μη εξαντλητικός κατάλογος, αποδεικνύει ότι η υποχρέωση της διαβούλευσης με το 
κοινό έχει όντως τηρηθεί. 

Σημειωτέον επίσης ότι η οδηγία 2011/92/ΕΚ δεν αναφέρει παρά μόνο μια απλή υποχρέωση 
διαβούλευσης με το κοινό, και ότι η γνώμη που το κοινό εκφράζει έχει μόνο συμβουλευτικό 
χαρακτήρα. Η απόρριψη από την τοπική κοινωνία ή η αρνητική γνωμοδότηση ορισμένων 
αρχών δεν συνιστούν λόγο για τη διαπίστωση παραβίασης καθότι πρόκειται για διαδικασία 
διαβούλευσης μη δεσμευτικής φύσεως. 

- Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων:

Η μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία έχει συνταχθεί και υποβληθεί στο 
πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης με το κοινό, ανταποκρίνεται στα κριτήρια που 
καθορίζονται στην οδηγία 2011/92/ΕΚ, αλλά και σ' αυτά που περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα Ι της Οδηγίας 99/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (παράρτημα 
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που αναφέρει τους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή της 
τοποθεσίας ενός χώρου απόρριψης αποβλήτων)

Στην προκείμενη περίπτωση, ο περιφερειακός σχεδιασμός της διαχείρισης των αποβλήτων 
ολοκληρώθηκε στις 15 Ιουλίου 2003, και στο πλαίσιο αυτό εντοπίστηκε και προτάθηκε η 
πλέον κατάλληλη τοποθεσία για την εγκατάσταση χώρου υγειονομικής ταφής. Σημειωτέον 
ότι η επιτροπή που συστήθηκε επί τη ευκαιρία αυτή υπέβαλε ομόφωνη πρόταση.

Εν συνεχεία, ξεκίνησε η περιβαλλοντική αξιολόγηση του σχεδίου. Η προκαταρκτική 
αξιολόγηση (αριθ. αναφ. 3014/31.7.2003) χάραξε τις κύριες εναλλακτικές λύσεις που 
εξετάστηκαν και πρότεινε την κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής στην τοποθεσία 
"Ανατολικά του Καρβουναρίου", αναφέροντας τους κύριους λόγους για την επιλογή αυτή.  
Τελικά, η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ηπείρου (αριθ. 
αναφ.3679/24.9.2003) ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους του σχεδίου.

Σημειωτέον ότι η οδηγία 2011/92/ΕΚ δεν παρέχει στην Επιτροπή τη δυνατότητα παρέμβασης 
ως προς το σκόπιμο ή την τοποθεσία ενός σχεδίου, ούτε την αρμοδιότητα να ελέγχει το 
περιεχόμενο της μελέτης των επιπτώσεων και τους εγκριθέντες περιβαλλοντικούς όρους. Όλα 
αυτά εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών.  Η μοναδική εξαίρεση είναι η 
περίπτωση κατά την οποία το κράτος μέλος διέπραξε προφανές λάθος κατά την εκτίμηση.
Εντούτοις, στην προκείμενη περίπτωση, δεν μπορεί να διαπιστωθεί παρόμοιο προφανές 
λάθος, δεδομένου ότι η νομοθεσία της ΕΕ δεν υποχρεώνει τα κράτη μέλη να εκτελούν 
συγκεκριμένες μελέτες ούτε να προβαίνουν σε δειγματοληψίες, από τη στιγμή που η μελέτη 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που προβλέπονται από 
την οδηγία 2011/92/ΕΚ, όπερ συμβαίνει στην προκείμενη περίπτωση εφόσον η εν λόγω 
μελέτη αναφέρει τις άμεσες και έμμεσες συνέπειες που το σχέδιο θα μπορούσε να έχει για 
τους ανθρώπους, την πανίδα, την χλωρίδα, το έδαφος, τα ύδατα, την ατμόσφαιρα, το κλίμα 
και το τοπίο, τα υλικά αγαθά και την πολιτιστική κληρονομιά.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η ύπαρξη και μόνο άλλων μελετών, που καταλήγουν σε 
διαφορετικά συμπεράσματα από αυτά της Μελέτης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, δεν 
συνιστά προφανές λάθος εκτίμησης. 

Επιπλέον, όσον αφορά το παράπονο για την ελάχιστη απόσταση μεταξύ του χώρου 
υγειονομικής ταφής και των κατοικημένων ζωνών, πρέπει να σημειωθεί ότι η νομοθεσία της 
ΕΕ δεν προβλέπει παρόμοια ελάχιστη απόσταση. 

- Η διαφυγή διασταλάζοντος  υγρού

Ένα από τα παράπονα που θίγονται από τον αναφέροντα αφορά τη διαφυγή διασταλάζοντος 
υγρού και την ύπαρξη αγωγού που, κατά την άποψή του, το απορρίπτει κατ' ευθείαν εκτός 
του χώρου υγειονομικής ταφής. 

Όσον αφορά τον εν λόγω "αγωγό", υπάρχει έκθεση της 13ης Οκτωβρίου 2009 που πιστοποιεί 
ότι δεν έχει παρατηρηθεί καμία διαρροή υγρού και ότι ο αγωγός έχει καταργηθεί (με 
τσιμεντένια μόνωση). Επιπλέον, η απόφαση για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων 
περιλαμβάνει ειδικά μέτρα για τη στεγανοποίηση του χώρου υγειονομικής ταφής και τη 
συλλογή και διαχείριση του διασταλάζοντος υγρού. Σημειωτέον ότι όσον αφορά τη δομή της 
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τοποθεσίας των χώρου υγειονομικής ταφής καμία διαφυγή διασταλάζοντος υγρού δεν έχει 
προς το παρόν ανακαλυφθεί χάρη στην στεγανοποίηση του χώρου. Επιπλέον έχει 
προετοιμαστεί επίσης ένα σχέδιο για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ενόψει της πρόληψης 
οποιασδήποτε διαρροής διασταλάζοντος υγρού. Τέλος, έχουν προβλεφθεί διαδικασίες 
ελέγχου και επιθεωρήσεις καθώς και έργα ανακαίνισης/ επισκευής σε περίπτωση ανάγκης.

- Η λειτουργία του χώρου υγειονομικής ταφής:

Όσον αφορά τη λειτουργία του χώρου υγειονομικής ταφής και το σεβασμό των οδηγιών για 
τα απόβλητα και τις απορρίψεις, πρέπει να σημειωθεί ότι οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν στην 
Επιτροπή, στο πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάσει, τα κατάλληλα στοιχεία τεκμηρίωσης 
που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση της λειτουργίας του χώρου με τις ισχύουσες διατάξεις. 
Πράγματι, υφίσταται κατάλληλος έλεγχος των αποβλήτων που εισάγονται στον χώρο 
υγειονομικής ταφής, τηρείται μητρώο, ο χώρος προστατεύεται και φυλάσσεται, ούτως ώστε 
πολίτες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις να μην μπορούν να πραγματοποιούν απορρίψεις χωρίς να 
τηρούν την υποχρεωτική διαλογή, ενώ η υποχρέωση της ανακύκλωσης γίνεται επίσης 
σεβαστή δεδομένου ότι έχει συναφθεί σύμβαση με εταιρεία ανακύκλωσης. Εντούτοις, όπως 
προκύπτει από συμπληρωματικά στοιχεία που ο αναφέρων υπέβαλε το Μάρτιο του 2012, 
έχουν διαπιστωθεί ορισμένα προβλήματα που αφορούν την ορθή λειτουργία του χώρου 
υγειονομικής ταφής. Η Επιτροπή αποφάσισε λοιπόν να προβεί σε νέα έρευνα και να ζητήσει 
διευκρινίσεις από τις ελληνικές αρχές, προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα και να 
μπορέσει ο χώρος υγειονομικής ταφής να λειτουργήσει εκ νέου ανταποκρινόμενη στις 
διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ. 

- Η ύπαρξη άδειας:

Η Επιτροπή επιθυμεί επίσης να επιστήσει την προσοχή στο γεγονός ότι εφόσον ο χώρος 
υγειονομικής ταφής είχε αρχίσει να λειτουργεί τον Ιανουάριο του 2009 χωρίς έγκυρη άδεια, 
θα μπορούσε να είχε διαπιστωθεί παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ εκείνη 
την εποχή. Στην παραβίαση αυτή όμως τέθηκε τέρμα στις 10 Απριλίου 2009 όταν εκδόθηκε 
άδεια για τη διάθεση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων  Πρόκειται πλέον για 
"διαπραχθείσα παράβαση", οι συνέπειες της οποίας δεν υφίστανται πλέον. Ας σημειωθεί ότι, 
σύμφωνα με την απόφαση C-276/99 του Δικαστηρίου "Σκοπός της διαδικασίας είναι 
συνεπώς, (...) να επιτευχθεί, εκ μέρους του μη συμμορφούμενου κράτους, αλλαγή 
συμπεριφοράς, και όχι να διαπιστωθεί αορίστως παράβαση η οποία υπήρξε στο παρελθόν".

β) Ο χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στη Λευκίμμη

Όσον αφορά τον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στη Λευκίμμη, τα όσα 
αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους ισχύουν επίσης (π. χ. σχετικά με την πτυχή 
που αφορά τη διαβούλευση με το κοινό). 

Πρέπει να παρατηρηθεί κατ' αρχάς ότι έχει ζητηθεί δύο φορές η γνώμη του ελληνικού 
Συμβουλίου Επικρατείας  Στην πρώτη υπόθεση αρνήθηκε να εγκρίνει την αίτηση ακύρωσης 
του σχεδίου, και στη δεύτερη αρνήθηκε να αναστείλει την εκτέλεση των έργων. Σημειωτέον 
ότι άλλες προσφυγές εξακολουθούν να εκκρεμούν ενώπιον του ιδίου δικαιοδοτικού οργάνου. 
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Όσον αφορά τη διαδικασία διαβούλευσης με το κοινό, η διαδικασία αυτή έγινε όντως 
σεβαστή. Στις 18 Νοεμβρίου 1998, το νομαρχιακό συμβούλιο έθεσε στη διάθεση του κοινού 
τη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχετικά με τη δημιουργία χώρου υγειονομικής 
ταφής στο νότιο τμήμα της Κέρκυρας. Στις 4 Δεκεμβρίου επτά ιδιώτες γνωστοποίησαν τη 
διαφωνία τους. Εντούτοις, παρά τις δύο υπενθυμίσεις (στις 11 Φεβρουαρίου 1999 και στις 9 
Μαρτίου 1999) και παρά τη δημοσίευση άρθρου σε εφημερίδα (στις 28 Απριλίου 1999) 
κανείς άλλος δεν αντέδρασε. Έτσι, στις 7 Σεπτεμβρίου 1999, η μελέτη εγκρίθηκε. Προκύπτει 
λοιπόν ότι πράγματι προηγήθηκε διαβούλευση με το κοινό, το οποίο είχε την ευκαιρία να 
εκφράσει τις απόψεις του. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την νομοθεσία της ΕΕ έχουν, 
κατά συνέπεια, τηρηθεί. 

Επιπλέον, η μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ανταποκρίνεται σε όλα τα κριτήρια 
που καθορίζονται στην οδηγία 2011/92/ΕΚ, αλλά και σ' αυτά που περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα Ι της Οδηγίας 99/31/ΕΚ (παράρτημα που αναφέρει τους παράγοντες που πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή της τοποθεσίας ενός χώρου απόρριψης αποβλήτων)

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η ισχύς των περιβαλλοντικών όρων έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 
2009.  Η διαδικασία ανανέωσης έχει κινηθεί τον Αύγουστο του 2009 και όταν θα έχει 
περατωθεί η διαδικασία αυτή, η άδεια λειτουργίας θα μπορέσει να χορηγηθεί για τον χώρο 
υγειονομικής ταφής.

Στις 15 Ιουνίου 2009, οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν αίτηση για την τροποποίηση της 
απόφασης για την κατασκευή χώρων υγειονομικής ταφής αποβλήτων και αποκατάστασης μη 
ελεγχόμενων χωματερών στην περιοχή των Ιονίων Νήσων C(2002)4705 ενόψει του 
καθορισμού νέας προθεσμίας για την ολοκλήρωση των έργων και την εκτέλεση των δαπανών 
των σχεδίου. Κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής, οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν 
συμπληρωματικές πληροφορίες στις 7 Οκτωβρίου 2009 και στις 25 Νοεμβρίου 2009 κατά τη 
διάρκεια συνάντησης τεχνικής φύσεως με τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Λόγω του γεγονότος 
ότι πλησίαζε η ημερομηνία λήξεως της ισχύος της ζητούμενης προθεσμίας και των 
περιβαλλοντικών όρων, οι υπηρεσίες της Επιτροπής ζήτησαν από τις ελληνικές αρχές να 
υποβάλουν ενημερωμένη αίτηση με νέα προθεσμία, τους νέους εγκριθέντες περιβαλλοντικούς 
όρους καθώς και το ενημερωμένο κείμενο των ειδικών όρων του παραρτήματος Ι της 
Απόφασης. Στις 31 Μαΐου 2010, οι εθνικές αρχές υπέβαλαν την ενημερωμένη αίτηση με νέα 
προθεσμία για την περάτωση των έργων και την εκτέλεση των δαπανών του σχεδίου 
(31/12/2010), τροποποιημένο δημοσιονομικό σχέδιο χωρίς καμία τροποποίηση του 
προϋπολογισμού και ενίσχυση από το ταμείο Συνοχής, καθώς και ενημερωμένο κείμενο των 
ειδικών όρων. Στις 22 Ιουλίου 2010 οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν τους εγκριθέντες (νέους) 
περιβαλλοντικούς όρους. Οι ενημερωμένοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν έως τις 31/12/2016 
(βλ. την εγκριθείσα απόφαση C(2011) 169 της 13/01/2011). 

Συμπέρασμα
Ο χώρος υγειονομικής ταφής του Καρβουναρίου έχει εγκριθεί και κατασκευαστεί σύμφωνα 
με την νομοθεσία της ΕΕ. Εντούτοις, ορισμένα προβλήματα δυσλειτουργίας έχουν 
παρατηρηθεί πρόσφατα, και η Επιτροπή αποφάσισε να έρθει σε επαφή με τις ελληνικές 
αρχές, προκείμενου να της παρασχεθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις. 
Όσον αφορά τον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στη Λευκίμμη, μια παράβαση δεν 
θα μπορούσε να διαπιστωθεί παρά μόνο εφόσον τεθεί σε λειτουργία ο χώρος και αποδειχθεί 
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ότι δεν λειτουργεί σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την περιβαλλοντική 
νομοθεσία της ΕΕ. 


