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Θέμα: Αναφορά 0646/2011 του K.K., ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με τη μόλυνση 
από χώρο υγειονομικής ταφής στη Φυλή, κοντά στην Αθήνα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει τη σοβαρή μόλυνση, στην οποία εκτίθενται οι κάτοικοι του 
αθηναϊκού προαστίου Ασπρόπυργος εξαιτίας ενός τεράστιου χώρου υγειονομικής ταφής στη 
γειτονική περιοχή της Φυλής. Ο αναφέρων τονίζει ότι οι τοπικές αρχές δεν παρεμβαίνουν 
διότι επωφελούνται άμεσα από τα έσοδα που σχετίζονται με τον χώρο υγειονομικής ταφής. Ο 
αναφέρων αμφιβάλλει εάν η διαχείριση του χώρου υγειονομικής ταφής συνάδει με την 
εφαρμοστέα νομοθεσία της ΕΕ που αφορά την απόρριψη και διαχείριση των αποβλήτων, και 
ως εκ τούτου καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσει την υπόθεση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 17 Οκτωβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Δεκεμβρίου 2011

Ο αναφέρων καταγγέλλει την παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ 
(ειδικότερα της οδηγίας 99/31/ΕΚ1 σχετικά με την υγειονομική ταφή των αποβλήτων και της 
οδηγίας 2008/98/ΕΚ2 περί αποβλήτων) λόγω της προβληματικής λειτουργίας χώρο 
υγειονομικής ταφής στη Φυλή (στην περιοχή της Δυτικής Αττικής). Κατά τον αναφέροντα, ο 
εν λόγω χώρος υγειονομικής ταφής αποτελεί πηγή σημαντικών οχλήσεων από δυσάρεστες 
οσμές. 

                                               
1 ΕΕ L 182, 16.7.1999, σ. 1-19.
2 ΕΕ L 312, 22.11.2008, σ. 3-30.
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Σημειωτέον ότι ο αναφέρων έχει επίσης υποβάλει καταγγελία στην Επιτροπή σχετικά με το 
ίδιο θέμα. 

Πρώτον, πρέπει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή είχε κατά το παρελθόν ανοίξει φάκελο επί 
παραβάσει (2007/4534) λόγω της προβληματικής λειτουργίας του χώρου υγειονομικής ταφής 
Φυλής (μονάδα Β, που δεν χρηματοδοτείται) και της έλλειψης άδειας λειτουργίας. Στο 
μεταξύ, η μονάδα Β έπαυσε να λειτουργεί και η μονάδα Α (συγχρηματοδοτούμενη, αλλά της 
οποίας είχε καθυστερήσει η έναρξη λειτουργίας λόγω προσφυγής ενώπιον των ελληνικών 
δικαστηρίων) είναι τώρα λειτουργική. Στις 29 Σεπτεμβρίου 2010, εκδόθηκε άδεια λειτουργίας 
του χώρου υγειονομικής ταφής (βάσει νέας επιθεώρησης των αρμόδιων αρχών η οποία 
κατέδειξε ότι τη λειτουργία του χώρου υγειονομικής ταφής συμμορφώνεται με την 
περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ). Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να κλείσει την 
υπόθεση παράβασης στις 16 Ιουνίου 2011. 

Με βάση την καταγγελία που ο καταγγέλλων / αναφέρων είχε απευθύνει η Επιτροπή την 1η 
Ιουνίου 2011, η τελευταία αυτή αποφάσισε να στραφεί προς τις ελληνικές αρχές προκειμένου 
να βεβαιωθεί ότι ο χώρος υγειονομικής ταφής ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, και κυρίως στις υποχρεώσεις που σχετίζονται με τον 
έλεγχο των αερίων και τη μείωση των περιβαλλοντικών οχλήσεων και κινδύνων από το χώρο 
ταφής. 

Ο καταγγέλλων ενημερώθηκε σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεσής του. Του ζητήθηκε 
επίσης να κοινοποιήσει οιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο βρίσκεται στην κατοχή του, ώστε να 
εδραιωθεί η κατηγορία παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ (ειδικότερα, 
στοιχεία που αποδεικνύουν κάποια όχληση από δυσάρεστες οσμές).

Η Επιτροπή προτίθεται να επαληθεύσει ότι τηρούνται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 
οδηγίες 99/31/ΕΚ και 2008/98 ΕΚ, συγκεκριμένα δε: α) εάν λαμβάνονται τα κατάλληλα 
μέτρα για να ελέγχεται η συγκέντρωση και η μετανάστευση των αερίων του χώρου ταφής . β) 
εάν τα αέρια του χώρου υγειονομικής ταφής συλλέγονται, υπόκεινται σε επεξεργασία και 
χρησιμοποιούνται και, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατόν αν χρησιμοποιηθούν για την 
παραγωγή ενέργειας, εάν καίγονται σε δάδες· γ) εάν η συλλογή, η επεξεργασία και χρήση των 
αερίων του χώρου ταφής πραγματοποιείται κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι ζημίες 
ή η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία.· δ) εάν έχουν 
ληφθεί μέτρα για τον περιορισμό των οχλήσεων και των κινδύνων που απορρέουν από την 
εκπομπή οσμών του χώρου υγειονομικής ταφής και εάν ο χώρος έχει διευθετηθεί κατά 
τρόπον ώστε να μην είναι δυνατός ο διασκορπισμός των απορριμμάτων στους δημόσιους 
δρόμους και τις πέριξ ζώνες· και ε) εάν τα στοιχεία που αναφέρονται στο σημείο 3 της 
οδηγίας 99/31/ΕΚ και αφορούν τα απόβλητα, συλλέγονται (σε μηνιαία βάση).

4. Απάντηση της Επιτροπής (REV), που ελήφθη στις 30 Μαΐου 2012

Όπως απορρέει από την απάντηση που λάβαμε από τις ελληνικές αρχές, τηρούνται ορθώς οι 
υποχρεώσεις που ορίζουν οι οδηγίες 99/31/ΕΚ και 2008/98/ΕΚ (ειδικότερα δε αυτές που 
αφορούν τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση των αερίων, καθώς και τη μείωση των 
οχλήσεων και των κινδύνων που απορρέουν από την εκπομπή οσμών του χώρου 
υγειονομικής ταφής). Πράγματι, τόσο από τις απαντήσεις των ελληνικών αρχών, όσο και από 
την τελευταία έκθεση αξιολόγησης που εκπονήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2011, απορρέει ότι: 

- οι διάφοροι έλεγχοι και δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν στο χώρο υγειονομικής 
ταφής δεν καταδεικνύουν την ύπαρξη συγκεντρώσεων αερίων ή οσμών που υπερβαίνουν τα 
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επιτρεπόμενα κατώτατα όρια·
- στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου και εποπτείας κατά τη φάση εκμετάλλευσης του 
χώρου υγειονομικής ταφής (και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙΙ της 
οδηγίας 99/31/ΕΚ), οι αρμόδιες αρχές δεν διαπίστωσαν καμία σημαντική επίπτωση στο 
περιβάλλον· 
- ο φορέας εκμετάλλευσης του χώρου υγειονομικής ταφής ενημερώνει τακτικά τις αρμόδιες 
αρχές σχετικά με τα αποτελέσματα της διαδικασίας ελέγχου και εποπτείας του χώρου. Τα εν 
λόγω αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι, προς το παρόν, οι περιβαλλοντικές προδιαγραφές του 
χώρου υγειονομικής ταφής τηρούνται σωστά·
- έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα όσον αφορά τη συλλογή και την επεξεργασία των 
αερίων του χώρου υγειονομικής ταφής. Πράγματι, τα εν λόγω αέρια συλλέγονται και 
μεταφέρονται προς ένα χώρο όπου χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας. Εάν το αέριο δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας, καίγεται σε δάδες (σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι, σημείο 4.1 
και 4.2 της οδηγίας 99/31/ΕΚ)·
- έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε η συλλογή, η επεξεργασία και χρήση των αερίων 
του χώρου ταφής να πραγματοποιείται κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι ζημίες ή η 
υποβάθμιση του περιβάλλοντος και οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία (σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι, σημείο 4.3 της οδηγίας 99/31/ΕΚ)·
- έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να μην είναι δυνατός ο διασκορπισμός των 
προερχομένων από το χώρο ταφής απορριμμάτων στους δημόσιους δρόμους και τις πέριξ 
ζώνες. Τούτο επιβεβαιώθηκε από διάφορες επί τόπου επιθεωρήσεις (σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι, σημείο 5 της οδηγίας 99/31/ΕΚ).

Συμπέρασμα
Οι απαντήσεις των ελληνικών αρχών καταδεικνύουν ότι ο χώρος υγειονομικής ταφής της 
Φυλής λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ και 
συγκεκριμένα των οδηγιών 2008/98/ΕΚ, σχετικά με τα απόβλητα και 99/31/ΕΚ, περί 
υγειονομικής ταφής των αποβλήτων.


