
CM\903639EL.doc PE438.357v04-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

EUROPEAN PARLIAMENT 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

30.5.2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1144/2009, του U.K.P., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
κατάσταση όσον αφορά τα απόβλητα στην πόλη του Γυθείου στη νότια 
Πελοπόννησο και την πλημμελή εφαρμογή εκ μέρους των τοπικών αρχών της 
κοινοτικής νομοθεσίας για τη διαχείριση αποβλήτων 

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων κάνει λόγο για την τραγική κατάσταση όσον αφορά τα απόβλητα στην πόλη του 
Γυθείου στην Ελλάδα, όπου οι αρχές δεν είναι σε θέση να εκπονήσουν ένα αποτελεσματικό 
σχέδιο για τη διαχείριση των αποβλήτων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εναποτίθενται τα 
αστικά απόβλητα, χωρίς να έχουν υποβληθεί προηγουμένως σε διαχωρισμό, σε διάφορα 
τυχαία σημεία στο φυσικό περιβάλλον, γεγονός που όχι μόνο συνεπάγεται έντονη ρύπανση, 
αλλά θέτει σε κίνδυνο την υγεία των κατοίκων και των τουριστών της περιοχής. 
Παραπέμποντας στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις μεταφορές αποβλήτων, της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου περί των στερεών αποβλήτων, της οδηγίας 2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των στερεών αποβλήτων, καθώς και της 
οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα, ο 
αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει άμεσα σε αυτήν την 
απαράδεκτη κατάσταση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Νοεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Ιανουαρίου 2010.
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Στην απόφασή του της 6.10.2005 (C-502/03), το ΔΕΚ αποφάνθηκε ότι η Ελλάδα παρέβη τις 
υποχρεώσεις της δυνάμει των άρθρων 4, 8 και 9 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ1 περί των στερεών 
αποβλήτων, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/156/ΕΟΚ. Η εν λόγω απόφαση αφορά 
όλους τους παράνομους ή μη ελεγχόμενους χώρους ταφής αποβλήτων που λειτουργούν στην 
Ελλάδα και, επομένως, και εκείνον που υπάρχει στο Γύθειο. Δέον είναι να επισημανθεί ότι, 
ενώπιον του ΔΕΚ, οι ίδιες οι ελληνικές αρχές είχαν αναγνωρίσει τη λειτουργία τουλάχιστον 1 
125 παράνομων ή μη ελεγχόμενων χώρων διάθεσης αποβλήτων στη χώρα. 

Προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, οι ελληνικές αρχές προέβησαν σε ενημέρωση 
των περιφερειακών σχεδίων διαχείρισης των αποβλήτων, με στόχο την παύση λειτουργίας 
των παράνομων ή μη ελεγχόμενων χωματερών έως τα τέλη του 2008 και την αντικατάστασή 
τους από κατάλληλες εγκαταστάσεις διαχείρισης των αποβλήτων, ιδίως δε από χώρους 
υγειονομικής ταφής αποβλήτων (ΧΥΤΑ). 

Δεδομένου ότι η Ελληνική Δημοκρατία δεν συμμορφώθηκε πλήρως με την απόφαση του 
Δικαστηρίου, και δεν έκλεισε όλες τις παράνομες χωματερές στην Ελλάδα, η Επιτροπή 
αποφάσισε να της αποστείλει προειδοποιητική επιστολή (άρθρο 228) στις 15 Απριλίου 2009.  

Όσον αφορά την κατασκευή νέων χώρων υγειονομικής ταφής, σύμφωνα με τα περιφερειακά 
σχέδια διαχείρισης των αποβλήτων, οι χώροι αυτοί πρέπει να υποβάλλονται σε μελέτη 
εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων δυνάμει των διατάξεων της οδηγίας 
85/337/ΕΟΚ2 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημοσίων και ιδιωτικών έργων 
στο περιβάλλον. 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 έχουν εγκριθεί 
(εξαιρουμένων των περιπτώσεων στις οποίες το κράτος μέλος διαπράττει προφανές σφάλμα 
εκτίμησης). Όλα αυτά εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των αρχών των κρατών μελών.  
Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να μεριμνά ώστε να διασφαλίσει ότι τηρούνται οι κανόνες του 
κοινοτικού δικαίου, ότι οι ελληνικές αρχές θα φροντίσουν να κλείσουν όλους τους 
παράνομους χώρους ταφής αποβλήτων στην Ελλάδα, και θα συμμορφωθούν, κατά τον τρόπο 
αυτόν, προς την απόφαση που εξέδωσε το ΔΕΚ, και ότι οι νέοι χώροι υγειονομικής ταφής 
που θα δημιουργηθούν, σύμφωνα με τα περιφερειακά σχέδια διαχείρισης των αποβλήτων, 
τηρούν τις διατάξεις της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

4. Απάντηση της Επιτροπής που ελήφθη στις 9 Δεκεμβρίου 2010:

Μολονότι έχει σημειωθεί πρόοδος μετά την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου, 
εξακολουθούν να λειτουργούν πολλοί χώροι παράνομης διάθεσης απορριμμάτων. Για το λόγο 
αυτό η Επιτροπή αποφάσισε να απευθύνει στις ελληνικές αρχές συμπληρωματική 
προειδοποιητική επιστολή (άρθρο 260 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, πρώην άρθρο 228) στις 29 Οκτωβρίου 2010.

5. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Σεπτεμβρίου 2011

                                               
1 ΕΕ L 194, 25.7.1975, σ. 39-41 
2 ΕΕ L 175, 5.7.1985, σ. 40-48 
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Όπως αναφέρει στην προηγούμενη απάντησή της, δεδομένου ότι η Ελληνική Δημοκρατία δεν 
συμμορφώθηκε πλήρως με την απόφαση του Δικαστηρίου, και δεν έκλεισε όλες τις 
παράνομες χωματερές στην Ελλάδα, η Επιτροπή αποφάσισε να της αποστείλει 
συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή (άρθρο 260 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης) στις 29 Οκτωβρίου 2010.  

Στην απάντησή τους στην παραπάνω επιστολή οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν λεπτομερές 
Σχέδιο Δράσης με το οποίο επιδιώκεται το κλείσιμο όλων των παράνομων χωματερών μέχρι 
τα τέλη Ιουνίου 2011, καθώς και την αποκατάστασή τους μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2012. 

Στην τελευταία έκθεση προόδου που απέστειλε η Ελληνική Δημοκρατία στις 25 Ιουλίου 2011 
(και καλύπτει την περίοδο έως τις 30 Ιουνίου 2011) φαίνεται ότι ο σκοπός για το κλείσιμο 
των χώρων αυτών, δεν επετεύχθη και ότι ορισμένες χωματερές συνεχίζουν να λειτουργούν. 

Οι λεπτομέρειες της ανωτέρω έκθεσης προόδου βρίσκονται στο στάδιο αξιολόγησης από την 
Επιτροπή. Η απόφαση όσον αφορά τη συνέχιση της διαδικασίας επί παραβάσει πρόκειται να 
ληφθεί προσεχώς.

6. ΑΝΑΘ. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Μαΐου 2012

Η εξέταση της απάντησης που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές κατά τη διάρκεια του  Ιουνίου
2011 επιβεβαιώνει ότι παρά την κάποια μείωση του συνολικού αριθμού των παράνομων 
χωματερών που λειτουργούν ακόμη, δεν επιτεύχθηκε ο στόχος να κλείσουν όλες τις 
παράνομες χωματερές πριν από το τέλος του Ιουνίου. 

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2011, οι υπηρεσίες της Επιτροπής διεξήγαγαν συζητήσεις με τις 
ελληνικές αρχές για να ενημερωθούν σχετικά με τα αίτια αυτής της αποτυχίας και να 
εξεύρουν πιθανές λύσεις. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, λόγω της ιδιαίτερα ανησυχητικής 
οικονομικής και χρηματοπιστωτικής συγκυρίας, η Επιτροπή θεωρεί ότι η άμεση συνέχιση της 
διαδικασίας επί παραβάσει δεν είναι απαραίτητα η καλύτερη λύση για την πλήρη 
συμμόρφωση με την απόφαση του Δικαστήριο (C-502/03). Η Επιτροπή θεωρεί ότι η 
ιδανικότερη λύση θα ήταν να βοηθήσει την Ελλάδα να ενισχύσει την ικανότητα 
απορρόφησης των διαθέσιμων κοινοτικών κονδυλίων με στόχο τη δημιουργία των 
απαραίτητων υποδομών για την κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων της ώστε να μπορέσει, 
κατ’ αυτόν τον τρόπο, να θέσει εκτός λειτουργίας και να αποκαταστήσει όλους τους 
εναπομείναντες παράνομους χώρους υγειονομικής ταφής. Εξάλλου, η πρόσφατη σύσταση 
επιχειρησιακής ομάδας (Task Force) στην Ελλάδα εντάσσεται σε αυτή τη λογική. 

Ωστόσο, παρά τη βαρύτητα που δίνεται επί του παρόντος στο ζήτημα της απορρόφησης των 
κονδυλίων, η Επιτροπή δεν θα διστάσει να προσφύγει εκ νέου στο Δικαστήριο και να 
προτείνει την επιβολή οικονομικών κυρώσεων κατά της Ελλάδας αν αποδειχθεί ότι η 
τρέχουσα προσέγγιση δεν αποφέρει άμεσα καρπούς. 


