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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1152/2010, του Γεωργίου Τούσσα, ελληνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος (ΚΚΕ), σχετικά με 
επιβλαβείς για το περιβάλλον δραστηριότητες στον δήμο Ερμιόνης της 
βορειοανατολικής Πελοποννήσου

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων κάνει λόγο για πολλές επιβλαβείς για το περιβάλλον δραστηριότητες στον δήμο 
Ερμιόνης και ιδίως για ρύπανση των υπόγειων υδάτων που οφείλεται σε ανεπαρκή διαχείριση 
των αποβλήτων, μεταξύ άλλων μέσω παράνομης χωματερής και λίμνης αποβλήτων. Ο 
αναφέρων επισημαίνει ότι το πόσιμο νερό του δημοτικού δικτύου ύδρευσης είναι επικίνδυνο 
για την υγεία και ότι η ανεπαρκής επεξεργασία των λυμάτων είναι μία από τις αιτίες της 
σοβαρής ρύπανσης του Αργολικού Κόλπου. Εξηγεί, επιπλέον, ότι η μη ελεγχόμενη 
οικοδομική δραστηριότητα στις τοπικές παράκτιες και δασικές περιοχές οδηγεί στην 
καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και των τοπικών αρχαιολογικών μνημείων. 
Δεδομένου ότι οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, στις οποίες έχει ήδη προσφύγει ο αναφέρων, δεν 
έχουν αναλάβει δράση σχετικά με την εν λόγω κατάσταση, ο αναφέρων ζητεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει, προκειμένου να διασφαλισθεί η εφαρμογή της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ σε σχέση με τις προαναφερθείσες δραστηριότητες.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Ιανουαρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 29 Μαρτίου 2011.

Σχετικά με τη λειτουργία παράνομης χωματερής 



PE462.679v08-00 2/12 CM\1026025EL.doc

EL

Στην απόφασή του της 6ης Οκτωβρίου 2005 (C-502/03), το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η 
Ελλάδα παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει των άρθρων 4, 8 και 9 της οδηγίας 
75/442/ΕΟΚ1 περί των στερεών αποβλήτων, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 
91/156/ΕΟΚ2. Η εν λόγω απόφαση αφορά όλους τους παράνομους ή μη ελεγχόμενους 
χώρους διάθεσης αποβλήτων που λειτουργούν στην Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι, 
ενώπιον του Δικαστηρίου, οι ίδιες οι ελληνικές αρχές αναγνώρισαν τη λειτουργία 
τουλάχιστον 1.125 παράνομων ή μη ελεγχόμενων χώρων διάθεσης αποβλήτων στη χώρα. 

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

Δεδομένου ότι η Ελληνική Δημοκρατία δεν είχε συμμορφωθεί πλήρως με την απόφαση του 
Δικαστηρίου μέχρι την προαναφερθείσα προθεσμία, παρά το γεγονός ότι της απεστάλη 
προειδοποιητική επιστολή (βάσει του άρθρου 260 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης),  και δεν είχε κλείσει όλους τους παράνομους χώρους διάθεσης 
αποβλήτων στην Ελλάδα, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει συμπληρωματική 
προειδοποιητική επιστολή στις 29 Οκτωβρίου 2010. Ανταποκρινόμενες στην εν λόγω 
επιστολή, οι ελληνικές αρχές προσκόμισαν αναλυτικό σχέδιο δράσης για την παύση 
λειτουργίας όλων των παράνομων χώρων διάθεσης αποβλήτων έως το τέλος Ιουνίου του 
2011. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την πρόοδο που σημειώνεται και δεν θα 
διστάσει να παραπέμψει την υπόθεση ενώπιον του Δικαστηρίου, εφόσον κριθεί απαραίτητο. 

Σχετικά με την ποιότητα του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση

Σύμφωνα με την οδηγία 98/83/EΚ σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης3, πρέπει να τηρούνται ορισμένα κριτήρια ποιότητας. Επιπλέον, τα κράτη μέλη 
υποχρεούνται να ελέγχουν τακτικά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και να 
παρέχουν στους καταναλωτές επικαιροποιημένα δεδομένα σχετικά με την ποιότητά του.

Το άρθρο 4 της οδηγίας ορίζει ότι το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης είναι υγιεινό και καθαρό 
εφόσον:

"α) είναι απαλλαγμένο μικροοργανισμών και παρασίτων, και οποιωνδήποτε ουσιών, σε 
αριθμούς και συγκεντρώσεις, που αποτελούν ενδεχόμενο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία
και
β) πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις του παραρτήματος I μέρη Α και Β,

και εφόσον, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 5 έως 8 και 10, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν, σύμφωνα με τη Συνθήκη, όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί 
ότι το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης συμμορφούται προς τις απαιτήσεις της παρούσας 
οδηγίας».

                                               
1 ΕΕ L 194, 25.7.1975, σ. 39-41.
2 ΕΕ L 78, 26.3.1991, σ. 32-37.
3 ΕΕ L 330, 5.12.1998, σ. 32-54.
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Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, το ισοδύναμο πληθυσμού του 
Κρανιδίου και της Ερμιόνης είναι >10.000 και >4.500 αντίστοιχα,  και επομένως μπορεί να 
εφαρμοστεί η εν λόγω οδηγία. 

Ωστόσο, παρά την υποχρέωση υποβολής έκθεσης ανά τριετία που περιλαμβάνεται στο άρθρο 
13 της οδηγίας, η Επιτροπή δεν έχει στη διάθεσή της καμία έκθεση ή οιοδήποτε άλλο 
στοιχείο που να επιτρέπει να διαπιστωθεί εάν ικανοποιούνται ή όχι οι εν λόγω προϋποθέσεις 
στον δήμο Ερμιονίδας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα απευθυνθεί στις ελληνικές αρχές, 
προκειμένου να λάβει πρόσφατα στοιχεία. Εφόσον λάβει τα στοιχεία αυτά, η Επιτροπή θα 
προβεί στην αξιολόγησή τους και θα ενημερώσει σχετικώς την Επιτροπή Αναφορών. Θα 
μπορούσε επίσης να εξεταστεί το ενδεχόμενο διαδικασίας επί παραβάσει. 

Σχετικά με την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης

Στην προκειμένη περίπτωση θα μπορούσε να είναι εφαρμόσιμη η οδηγία 2006/7/ΕΚ σχετικά 
με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης1. Σύμφωνα με τα στοιχεία που 
περιέχονται στην έκθεση του 2010 σχετικά με την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, 
τηρούνται οι υποχρεωτικές παράμετροι περί της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης.
Επιπλέον, ικανοποιούνται και οι ενδεικτικές (μη υποχρεωτικές) τιμές στην περιοχή της 
Ερμιονίδας.

Σχετικά με την επεξεργασία των αστικών λυμάτων

Η οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1991 για την επεξεργασία των 
αστικών λυμάτων2 προβλέπει την υποχρέωση συλλογής και επεξεργασίας των αστικών 
λυμάτων σε όλους τους οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμού άνω των 2.000 κατοίκων. Οι 
οικισμοί της Ερμιόνης και του Κρανιδίου (και, ως εκ τούτου, της Ερμιονίδας) πληρούν την εν 
λόγω προϋπόθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή: α) δεν 
σημειώνεται συλλογή ή επεξεργασία για τον οικισμό της Ερμιόνης·  β) μόνον το 20% των 
λυμάτων συλλέγεται στο Κρανίδι και δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με την επεξεργασία. 
Προκειμένου να αποσαφηνισθεί η κατάσταση, η Επιτροπή θα ζητήσει πληροφορίες από τις 
ελληνικές αρχές, ούτως ώστε να επιβεβαιώσει ότι τηρούνται πλήρως οι απαιτήσεις της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ. 

Σχετικά με τη ρύπανση του Αργολικού Κόλπου

Η Επιτροπή δεν έχει λάβει καμία καταγγελία σχετικά με τη ρύπανση του εν λόγω κόλπου, 
ούτε έχει στη διάθεσή της στοιχεία που να αποδεικνύουν σχετική ρύπανση (π.χ. λόγω 
απορρίψεων αστικών λυμάτων). 

Οι δραστηριότητες στις οποίες παραπέμπει ο αναφέρων (υδατοκαλλιέργεια, μονάδες 
αφαλάτωσης και ξενοδοχειακά συγκροτήματα) θα μπορούσαν να ελεγχθούν βάσει των 
διατάξεων της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων 

                                               
1 ΕΕ L 64, 4.3.2006, σ. 37-51.
2 ΕΕ L 135, 30.5.1991, σ. 40-52.
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δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον1, όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 
97/11/ΕΚ2, 2003/35/ΕΚ3 και 2009/31/ΕΚ4. Η συγκεκριμένη οδηγία αφορά την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων που ενδέχεται να 
είναι σημαντικές, και προβλέπει τη διενέργεια εκτιμήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι οι μονάδες αφαλάτωσης δεν συμπεριλαμβάνονται στα 
παραρτήματα της εν λόγω οδηγίας. Ως εκ τούτου, η οδηγία δεν είναι εφαρμοστέα για αυτές 
τις μονάδες.

Αντιθέτως, η εντατική υδατοκαλλιέργεια και οι παραθεριστικοί οικισμοί και τα ξενοδοχειακά 
συγκροτήματα εκτός αστικών περιοχών, καθώς και τα σχετικά έργα υποδομής, αναφέρονται 
στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας (σημείο 1, στοιχείο στ) και σημείο 12, στοιχείο γ), αντίστοιχα). 
Σύμφωνα με την οδηγία, εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν, βάσει κατά 
περίπτωση εξέτασης ή βάσει κατωτάτων ορίων ή κριτηρίων που καθορίζει το κράτος μέλος, 
εάν θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα έργα που 
απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 
(ΚΥΑ 15393/332/2002)  για τη μεταφορά της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ, μόνο για τα 
ξενοδοχειακά συγκροτήματα (εκτός αστικών περιοχών, καθώς και για τα σχετικά έργα 
υποδομής) που διαθέτουν περισσότερες από 1.000 κλίνες πρέπει να πραγματοποιείται 
υποχρεωτικά κατάλληλη εκτίμηση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων. Βάσει των 
πληροφοριών που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, δεν υπάρχουν τέτοιου είδους 
συγκροτήματα στην περιοχή. Όσον αφορά την παράνομη λειτουργία μονάδων 
υδατοκαλλιέργειας, θα πρέπει να υπενθυμιστεί ότι η οδηγία 85/337/ΕΟΚ δεν προβλέπει 
μέτρα παρακολούθησης και εποπτείας των έργων μετά την έγκρισή τους.

Η Επιτροπή θα ήθελε επίσης να υπογραμμίσει ότι δεν υπάρχει περιβαλλοντική νομοθεσία σε 
επίπεδο ΕΕ, σχετικά με την προστασία των αρχαιολογικών χώρων ή σχετικά με την 
πολεοδομία. Η οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας5 δύναται να είναι εφαρμόσιμη σε περίπτωση που κάποιο σχέδιο 
κατασκευής ξενοδοχειακής εγκατάστασης ενδέχεται να έχει επιπτώσεις σε περιοχή του 
δικτύου Natura 2000. Πράγματι, το άρθρο 6 παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας προβλέπει 
ότι: «Κάθε σχέδιο, μη άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση του τόπου, το οποίο 
όμως είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά τον εν λόγω τόπο, καθεαυτό ή από κοινού με 
άλλα σχέδια, εκτιμάται δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του στον τόπο, λαμβανομένων υπόψη 
των στόχων διατήρησής του. Βάσει των συμπερασμάτων της εκτίμησης των επιπτώσεων στον 
τόπο και εξαιρουμένης της περίπτωσης των διατάξεων της παραγράφου 4, οι αρμόδιες 
εθνικές αρχές συμφωνούν για το οικείο σχέδιο μόνον αφού βεβαιωθούν ότι δεν θα 
παραβλάψει την ακεραιότητα του τόπου περί του οποίου πρόκειται και, ενδεχομένως, αφού 
εκφρασθεί πρώτα η δημόσια γνώμη». 

Συμπέρασμα

                                               
1 ΕΕ L 175, 5.7.1985, σ. 40-48.
2 ΕΕ L 73, 14.3.1997, σ. 5-15.
3 ΕΕ L 156, 25.6.2003, σ. 17-25.
4 ΕΕ L 140, 5.6.2009, σ. 114-135.
5 ΕΕ L 206, 22.7.1992, σ. 7-50.
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Η Επιτροπή θα επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές, προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι 
τηρούνται οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στην οδηγία 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία 
των αστικών λυμάτων και στην οδηγία 98/83/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα του νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ), που ελήφθη στις 26 Οκτωβρίου 2011.

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι έχει επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές προκειμένου να 
επαληθεύσει ότι τηρούνται οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στην οδηγία 91/271/ΕΟΚ για 
την επεξεργασία των αστικών λυμάτων και στην οδηγία 98/83/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα 
του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής προέβησαν σε αναλυτική 
εξέταση της απάντησης των ελληνικών αρχών και κατέληξαν στα συμπεράσματα που 
ακολουθούν. 

Σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

Η ανάλυση διαφόρων δειγμάτων που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια του έτους 2010 από τους 
πρώην δήμους Ερμιόνης και Κρανιδίου (οι οποίοι συγχωνεύθηκαν μετά τη διοικητική 
μεταρρύθμιση «Καλλικράτης» του 2010 και συγκροτούν πλέον τον νέο δήμο Ερμιονίδας)  
επιβεβαιώνει ότι το νερό που παρέχεται μέσω του δημοτικού δικτύου ύδρευσης δεν πληροί τα 
ποιοτικά κριτήρια που προβλέπονται στην οδηγία 98/83/ΕΚ και, κατά συνέπεια, δεν μπορεί 
να θεωρηθεί κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. 

Δεδομένου ότι η Ελληνική Δημοκρατία δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της εν λόγω 
οδηγίας, η Επιτροπή αποφάσισε να επικοινωνήσει εκ νέου με τις ελληνικές αρχές ώστε να 
διερευνήσει ποιες επανορθωτικές δράσεις (κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 της οδηγίας 
98/83/ΕΚ) έχουν αναληφθεί για την αποκατάσταση της ποιότητας του νερού που προορίζεται 
για ανθρώπινη κατανάλωση στον δήμο Ερμιονίδας. 

Όσον αφορά την υποχρέωση των κρατών μελών να «λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι παρέχονται στους καταναλωτές κατάλληλες και ενημερωμένες πληροφορίες 
σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» (άρθρο 13 παράγραφος 1 της 
οδηγίας 98/83/ΕΚ),  η Ελλάδα συμμορφώνεται προς την ανωτέρω διάταξη, διότι έχει 
δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα των δειγμάτων (τα οποία λαμβάνονται σε μηνιαία βάση 
από τον συγκεκριμένο δήμο). 

Τέλος, όσον αφορά την υποχρέωση κάθε κράτους μέλους να δημοσιεύει ανά τριετία έκθεση 
για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης με στόχο την ενημέρωση των 
καταναλωτών (άρθρο 13 παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας 98/83/ΕΚ), θα πρέπει να σημειωθεί 
ότι η έκθεση που καλύπτει τα έτη 2008 έως 2010 αναμένεται να δημοσιευθεί κατά τη 
διάρκεια του επόμενου ημερολογιακού έτους (2011) και να διαβιβασθεί στην Επιτροπή εντός 
διμήνου από τη δημοσίευσή της. Η έκθεση αυτή δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα.

Σχετικά με την επεξεργασία των αστικών λυμάτων

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Επιτροπή, το ισοδύναμο πληθυσμού (ι.π.) των 
οικισμών Κρανιδίου και Ερμιόνης είναι 7.689 και 2.534 αντίστοιχα. Δυνάμει του άρθρου 3 
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της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, οι οικισμοί με ι.π. μεταξύ 2.000 και 15.000 πρέπει να διαθέτουν 
δίκτυα αποχέτευσης αστικών λυμάτων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005 το αργότερο. 

Όπως προκύπτει από την απάντηση που απέστειλαν οι ελληνικές αρχές, τα αποχετευτικά 
δίκτυα στους εν λόγω δύο οικισμούς δεν καλύπτουν το σύνολο του πληθυσμού. Πράγματι, το 
20% του πληθυσμού της Ερμιόνης και το 35% του πληθυσμού του Κρανιδίου δεν 
εξυπηρετούνται από τα αντίστοιχα δίκτυα αποχέτευσης αστικών λυμάτων. Τα αστικά λύματα 
που δεν αποχετεύονται μεταφέρονται σε άλλη μονάδα επεξεργασίας προκειμένου να 
υποβληθούν σε κατάλληλη επεξεργασία.

Είναι σκόπιμο να σημειωθεί ότι στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου 3 ορίζεται ότι «στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η εγκατάσταση αυτών των δικτύων δεν δικαιολογείται, είτε λόγω 
του ότι δεν ωφελεί το περιβάλλον, είτε λόγω υπερβολικού κόστους, χρησιμοποιούνται 
μεμονωμένα συστήματα ή άλλα κατάλληλα συστήματα που επιτυγχάνουν το ίδιο επίπεδο 
προστασίας του περιβάλλοντος». 

Κατά συνέπεια, το σύστημα που έχουν εγκαταστήσει οι αρμόδιες αρχές σε αυτούς τους δύο 
οικισμούς (μεταφορά σε κατάλληλες εγκαταστάσεις επεξεργασίας σε άλλη μονάδα) θα 
μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «μεμονωμένο σύστημα ή άλλο κατάλληλο σύστημα που 
επιτυγχάνει το ίδιο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος» και να θεωρηθεί αποδεκτό βάσει 
της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ. Εντούτοις, η αποδοχή αυτή εξαρτάται από την εκπλήρωση δύο 
προϋποθέσεων: ότι επιτυγχάνεται το ίδιο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, και ότι το 
οικείο κράτος μέλος αποδεικνύει ότι δεν δικαιολογείται η εγκατάσταση αποχετευτικού 
δικτύου.

Η Επιτροπή δεν έχει στη διάθεσή της επαρκή στοιχεία τα οποία να αποδεικνύουν ότι δεν 
επιτυγχάνεται το ίδιο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος όσον αφορά τα αστικά λύματα 
που μεταφέρονται με στόχο την επεξεργασία τους. Ωστόσο, όπως προκύπτει από την 
ανάγνωση του άρθρου 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, ένα κράτος μέλος μπορεί 
να χρησιμοποιεί μεμονωμένα συστήματα ή άλλα κατάλληλα συστήματα μόνον εφόσον 
αναφέρει τους λόγους για τους οποίους δεν δικαιολογείται η εγκατάσταση αποχετευτικού 
δικτύου. Στην προκειμένη περίπτωση δεν γίνεται καμία τέτοια αναφορά εκ μέρους της 
Ελλάδας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα επικοινωνήσει εκ νέου με τις ελληνικές αρχές 
προκειμένου να ζητήσει διευκρινίσεις σχετικά με το εν λόγω θέμα και να επιβεβαιώσει ότι 
εκπληρώθηκαν οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 
91/271/ΕΟΚ. 

Τέλος, όσον αφορά την επεξεργασία των αστικών λυμάτων που διοχετεύονται στα 
αποχετευτικά δίκτυα των δύο υπό εξέταση οικισμών, εμφαίνεται, από την απάντηση των 
ελληνικών αρχών, ότι τα εν λόγω λύματα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ (και πιο συγκεκριμένα του άρθρου 4). Δεν υφίσταται 
συνεπώς παράβαση ως προς το θέμα αυτό. 

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θα ελέγξει: α) εάν εκπληρώνονται οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στην οδηγία 
91/271//ΕΟΚ, και ειδικότερα στο άρθρο 3 παράγραφος 1· και β) τις επανορθωτικές δράσεις 
που έχουν αναληφθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 της οδηγίας 98/83/ΕΚ για την 
αποκατάσταση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στον δήμο Ερμιονίδας
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5. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ II), που ελήφθη στις 30 Μαΐου 2012.

Η ανάλυση των απαντήσεων που κοινοποιήθηκαν από τις ελληνικές αρχές καταδεικνύει τα 
εξής: 

Σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

Τα προβλήματα που διαπιστώνονται όσον αφορά στο νερό που προορίζεται για ανθρώπινη 
κατανάλωση είναι τα ακόλουθα: 

– αυξημένη παρουσία ιόντων χλωρίου που οφείλεται στη διείσδυση θαλασσινού νερού 
στους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες, οι οποίοι έχουν ήδη αποδυναμωθεί λόγω της 
υπερβολικής άντλησης και του χαμηλού ποσοστού βροχοπτώσεων στην περιοχή·

– σπανιότερα, και μόνο σε ορισμένες τοποθεσίες, ανιχνεύεται και αυξημένη παρουσία 
νιτρικών αλάτων·

– πολύ σπάνια, και σε μεμονωμένα σημεία, έχουν επίσης παρατηρηθεί βακτηριακές 
μολύνσεις. 

Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, οι ελληνικές αρχές λαμβάνουν τα εξής 
μέτρα: 

- το νερό μεταφέρεται (μέσω του υφιστάμενου δικτύου) από τα πηγάδια προς τις δεξαμενές 
των δύο οικισμών προτού διοχετευθεί στους καταναλωτές. Κάθε οικισμός διαθέτει 
σύστημα χλωρίωσης, το οποίο ελέγχεται και συντηρείται τακτικά από τις αρμόδιες αρχές·

– η ποιότητα του νερού ελέγχεται σε μηνιαία βάση (και σύμφωνα με τις διατάξεις της 
οδηγίας 98/83/ΕΚ) από διαπιστευμένα εργαστήρια. Το αποτέλεσμα της ανάλυσης των 
δειγμάτων έχει δημοσιοποιηθεί στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες, και αναφέρεται 
σαφώς η ένδειξη «πόσιμο νερό» ή «μη πόσιμο νερό»·

– σε περίπτωση που ανιχνευθεί βακτηριακή μόλυνση, οι αρχές αυξάνουν το επίπεδο 
χλωρίωσης και λαμβάνουν αμέσως νέα δείγματα προκειμένου να βεβαιωθούν ότι το 
πρόβλημα έχει επιλυθεί. 

Επιπλέον, έχουν ληφθεί συμπληρωματικά μέτρα με στόχο την επίλυση των προβλημάτων που 
εντοπίστηκαν και τη μείωση της συχνότητας των προαναφερθέντων «περιστατικών»: 

– έχουν διενεργηθεί υδρολογικές εκτιμήσεις με στόχο ενδεχόμενη διάνοιξη νέων πηγαδιών 
στις περιοχές Ούρεζα, Γκολέμι και Πέτρα-Χαρτά στον οικισμό του Κρανιδίου, καθώς και 
στις περιοχές Τεπελένι, Σχοινάκια και Βρωμοσυκιά στον οικισμό της Ερμιόνης·

– έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εκτιμήσεις με στόχο την κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης 
στην περιοχή Χώνια Κοιλάδας·

– οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο χρηματοδότησης της μεταφοράς νερού (με πλοίο) από 
την περιοχή της Λέρνης προς το δίκτυο του Κρανιδίου. Μια τέτοια μεταφορά είναι 
τεχνικώς εφικτή (είχε ξαναγίνει ήδη το 2002 και το 2003), εφόσον μπορέσουν να 
αποδεσμευθούν τα απαραίτητα κονδύλια. 

Φαίνεται, επομένως, ότι οι ελληνικές αρχές έχουν λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα 
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(δυνάμει του άρθρου 8 της οδηγίας 98/83/ΕΚ)  για την αποκατάσταση της ποιότητας του 
νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στον δήμο Ερμιονίδας, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η 
ποιότητα του νερού ελέγχεται σε τακτική βάση και ότι το κοινό ενημερώνεται δεόντως, 
σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την προαναφερθείσα οδηγία. 

Σχετικά με την επεξεργασία των αστικών λυμάτων

Όσον αφορά τον οικισμό του Κρανιδίου, το ισοδύναμο πληθυσμού του (ι.π.) είναι 7.689, ενώ 
ο σταθμός επεξεργασίας αστικών λυμάτων («σταθμός επεξεργασίας»)  που εξυπηρετεί τον 
οικισμό έχει δυναμικότητα για 10.000. Ο δε οικισμός της Ερμιόνης έχει ι.π. 2.584 (και όχι 
2.534 όπως αναφέρεται στην προηγούμενη ανακοίνωση) και ο σταθμός επεξεργασίας που τον 
εξυπηρετεί έχει δυναμικότητα για 8.677. 

Τα αστικά λύματα που εισέρχονται στα δύο δίκτυα αποχέτευσης υποβάλλονται σε 
δευτεροβάθμια επεξεργασία (με αφαίρεση του αζώτου και του φωσφόρου) προτού 
απορριφθούν. Επιπλέον, φαίνεται, σύμφωνα με την απάντηση των ελληνικών αρχών, ότι τα 
εν λόγω λύματα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο σύμμορφο προς τις απαιτήσεις της 
οδηγίας 91/271/ΕΟΚ (και ειδικότερα του άρθρου 4). 

Όπως αναφέρεται στην προηγούμενη ανακοίνωση της Επιτροπής, δεν είναι συνδεδεμένα όλα 
τα κτίρια των δύο οικισμών με τα δίκτυα αποχέτευσης. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από τη 
σημαντική παρουσία, εντός των δύο οικισμών, «εξοχικών κατοικιών» που θεωρείται ότι 
κατοικούνται κατά μέσο όρο ένα μήνα κάθε έτος. 

Τα αστικά λύματα των εν λόγω κτιρίων δεν αποχετεύονται απευθείας στους αντίστοιχους 
σταθμούς επεξεργασίας, αλλά μεταφέρονται οδικώς με βυτιοφόρα στον σταθμό επεξεργασίας 
του Κρανιδίου προκειμένου να υποβληθούν εκεί σε κατάλληλη επεξεργασία. 

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ο δήμος Ερμιονίδας (στον οποίον υπάγονται οι δύο οικισμοί) 
υπέβαλε προσφάτως πρόταση με σκοπό την «ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου 
Κρανιδίου» καθώς και αίτηση χρηματοδότησης. 

Βάσει των πληροφοριών αυτών, φαίνεται ότι τηρούνται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από 
την οδηγία 91/271/ΕΟΚ, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των αστικών λυμάτων αποχετεύεται και 
υποβάλλεται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις, το δε υπόλοιπο μεταφέρεται με 
βυτιοφόρα (σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 της προαναφερθείσας 
οδηγίας) στον σταθμό επεξεργασίας του Κρανιδίου για κατάλληλη μεταχείριση. 

Ωστόσο, και επί τη βάσει νέων στοιχείων που υποβλήθηκαν από τον αναφέροντα, φαίνεται 
ότι έχουν εντοπιστεί προβλήματα λειτουργίας στον σταθμό επεξεργασίας του Κρανιδίου. Οι 
υπηρεσίες της Επιτροπής έχουν, ως εκ τούτου, αποφασίσει να επικοινωνήσουν εκ νέου με τις 
ελληνικές αρχές προκειμένου να λάβουν διευκρινίσεις και, πιο συγκεκριμένα, να 
διασφαλίσουν ότι ο εν λόγω σταθμός επεξεργασίας έχει όλες τις απαραίτητες άδειες σε ισχύ, 
ότι έχουν ληφθεί τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα και ότι ο σταθμός λειτουργεί πλέον 
σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην περιβαλλοντική νομοθεσία.

Συμπέρασμα

Μετά την ολοκλήρωση της εκτίμησής της και βάσει των νέων πληροφοριών που 
υποβλήθηκαν από τον αναφέροντα, η Επιτροπή έχει αποφασίσει να επικοινωνήσει εκ νέου με 
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τις ελληνικές αρχές προκειμένου να λάβει πρόσθετες διευκρινίσεις όσον αφορά τη λειτουργία 
του σταθμού επεξεργασίας του Κρανιδίου.

6. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. III), που ελήφθη στις 18 Δεκεμβρίου 2012.

Κατόπιν εξέτασης των συμπληρωματικών στοιχείων που διαβιβάστηκαν από τις ελληνικές 
αρχές στο πλαίσιο της έρευνας της Επιτροπής, προκύπτει ότι ο σταθμός επεξεργασίας του 
Κρανιδίου δεν λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις και τις υποχρεώσεις της οδηγίας 
91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, και συγκεκριμένα σύμφωνα με τα 
άρθρα 3, 4, 10, 11, 14 καθώς και με το παράρτημα I.A της εν λόγω οδηγίας. Α. 

Πράγματι, στον σταθμό επεξεργασίας δεν λαμβάνει χώρα συλλογή και επεξεργασία του 
συνόλου των αστικών λυμάτων του εν λόγω οικισμού, ενώ έχουν παρατηρηθεί και ορισμένα 
προβλήματα ως προς τη διαχείριση της ιλύος. Επίσης, η εν λόγω εγκατάσταση λειτουργεί επί 
του παρόντος χωρίς έγκυρους περιβαλλοντικούς όρους, καθώς οι προηγούμενοι όροι έπαυσαν 
να ισχύουν και δεν έχουν ανανεωθεί, και χωρίς την απαιτούμενη άδεια διαχείρισης και 
διάθεσης αστικών λυμάτων. Τέλος, με βάση τα στοιχεία που παρασχέθηκαν από τις ελληνικές 
αρχές, προκύπτει επίσης ότι η κατασκευή του εν λόγω σταθμού δεν πραγματοποιήθηκε με 
γνώμονα την αποτελεσματική λειτουργία του σε όλες τις τοπικές καιρικές συνθήκες. 

Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει εκ νέου διαδικασίες επί 
παραβάσει και απέστειλε, στις 22 Νοεμβρίου 2012, προειδοποιητική επιστολή στην Ελληνική 
Δημοκρατία. 

Συμπέρασμα

Μετά την απάντηση των ελληνικών αρχών στη σχετική προειδοποιητική επιστολή, η 
Επιτροπή θα ελέγξει εάν η Ελληνική Δημοκρατία έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να 
διασφαλίσει τη συμμόρφωσή της με τις υποχρεώσεις της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ. 

7. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ IV), που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013.

Η Επιτροπή μπορεί να επιβεβαιώσει τα στοιχεία που διαβίβασε στην Επιτροπή Αναφορών 
κατά τη συνεδρίαση της 25ης Απριλίου 2013. Από την απάντηση στην προειδοποιητική 
επιστολή προς την Ελληνική Δημοκρατία (φάκελος επί παραβάσει 2012/2184)  σχετικά με 
την παράβαση της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων1, 
φαίνεται ότι, παρόλο που δεν έχει ακόμη επιτευχθεί πλήρης συμμόρφωση, έχει ωστόσο 
σημειωθεί σημαντική πρόοδος: 

α) Η συλλογή όλων των αστικών λυμάτων, είτε άμεσα (μέσω αγωγών) είτε έμμεσα (με 
βυτιοφόρα),   οργανώνεται πλέον από τις εγκαταστάσεις Κρανιδίου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 της οδηγίας. Επιπλέον, η χωματερή στην οποία 
κατέληγε το περιεχόμενο των βυτιοφόρων έχει τώρα αντικατασταθεί από κατάλληλο 
(από σκυρόδεμα) χώρο διάθεσης αποβλήτων και εμποδίζεται έτσι οποιαδήποτε 

                                               
1 ΕΕ L 135, 30.5.1991, σ. 40-52.
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διήθηση και περιβαλλοντική ρύπανση. 

β) Το σύστημα χλωρίωσης πλέον λειτουργεί.

γ) Λαμβάνονται επί του παρόντος μέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας του σταθμού 
επεξεργασίας (θα ξεκινήσουν να λειτουργούν νέες δεξαμενές καθίζησης). 

δ) Έχει ήδη κατατεθεί αίτηση για τη χρηματοδότηση του έργου αποπεράτωσης 
αποχετευτικών δικτύων Κρανιδίου, Πορτοχελίου και των αγωγών μεταφοράς 
λυμάτων, καθώς και της Μονάδας Προεπεξεργασίας Βοθρολυμάτων.

Εντούτοις, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, η Μονάδα Προεπεξεργασίας αστικών 
λυμάτων Κρανιδίου δεν πληροί ακόμη όλες τις προβλεπόμενες από την οδηγία 91/271/ΕΟΚ 
προϋποθέσεις, όπως προκύπτει από την τελευταία έκθεση επιθεώρησης της 11ης Δεκεμβρίου 
2012, και ο εν λόγω σταθμός εξακολουθεί να μην ανταποκρίνεται στους αντίστοιχους 
περιβαλλοντικούς όρους.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να μεριμνά ώστε τα απαραίτητα και ήδη προβλεπόμενα από τις 
ελληνικές αρχές μέτρα να τεθούν σύντομα σε ισχύ. Σε διαφορετική περίπτωση, η Επιτροπή 
δεν θα διστάσει να λάβει κάθε συμπληρωματικό μέτρο που θα κρίνει σκόπιμο. 

Κατά τη συνεδρίαση της 25ης Απριλίου 2013, ο αναφέρων επικαλέστηκε στοιχεία (από τον 
Μάρτιο του 2013) σχετικά με συνεχιζόμενη βακτηριακή μόλυνση του νερού που προορίζεται 
για ανθρώπινη κατανάλωση στον εν λόγω οικισμό, καθώς τα διορθωτικά μέτρα που 
ελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές (βάσει του άρθρου 8 της οδηγίας 98/83/ΕΚ σχετικά με 
την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης) δεν είχαν τα προσδοκώμενα 
αποτελέσματα. Κατόπιν τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει να ανοίξει έναν νέο 
φάκελο EU Pilot και να ζητήσει περαιτέρω διευκρινίσεις από τις ελληνικές αρχές.

8. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.V), που ελήφθη στις 19 Δεκεμβρίου 2013.

Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τη λειτουργία του σταθμού 
επεξεργασίας στο Κρανίδι, η μονάδα αυτή εξακολουθεί να μη λειτουργεί με τρόπο πλήρως 
σύμμορφο προς τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην οδηγία 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία 
των αστικών λυμάτων1. Για τον λόγο αυτό, στις 20 Νοεμβρίου 2013, η Επιτροπή αποφάσισε 
να αποστείλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή. 

Η Επιτροπή εκτιμά ότι η Ελληνική Δημοκρατία δεν έχει ακόμη συμμορφωθεί με την 
προαναφερθείσα οδηγία, και συγκεκριμένα ότι:

                                               
1  ΕΕ L 135, 30.5.1991, σ. 40-52.
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α) δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι οι απορρίψεις του εν λόγω σταθμού επεξεργασίας 
ανταποκρίνονται στις σχετικές απαιτήσεις του παραρτήματος I σημείο Β της οδηγίας 
91/271/ΕΟΚ· 

β) δεν έχουν ακόμη ληφθεί τα μέτρα που θα διασφαλίσουν ότι η λειτουργία και η 
συντήρηση του σταθμού γίνονται με τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται επαρκείς 
αποδόσεις υπό όλες τις συνήθεις τοπικές κλιματικές συνθήκες, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 10 της ίδιας οδηγίας· 

γ) η απόρριψη της λυματολάσπης που προέρχεται από τον σταθμό επεξεργασίας 
εξακολουθεί να μην υπόκειται σε γενικούς κανόνες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 
της οδηγίας 92/271/ΕΟΚ·  και 

δ) εξακολουθούν να μην υφίστανται έγκυροι περιβαλλοντικοί όροι για τον σταθμό.

Επιπλέον, διαπιστώνεται επίσης, στη φάση αυτή, παράβαση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ1 για τα 
απόβλητα, καθώς στον σταθμό επεξεργασίας του Κρανιδίου έχουν εγκαταλειφθεί μεγάλες 
ποσότητες αποβλήτων (χωρίς καμία διαδικασία έγκρισης ή ελέγχου).

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη ανακοίνωση της Επιτροπής, ένας νέος φάκελος EU 
Pilot έχει ανοιχθεί προκειμένου να επιβεβαιωθεί εάν το νερό που προορίζεται για ανθρώπινη 
κατανάλωση στον οικισμό του Κρανιδίου, πληροί τις παραμέτρους της οδηγίας 98/83/ΕΚ 
σχετικά με το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης2. Η Επιτροπή έχει επίσης ζητήσει από τις 
ελληνικές αρχές να παράσχουν αντίγραφο των αποτελεσμάτων των τελευταίων αναλύσεων 
(Απρίλιος και Μάιος του 2013). 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων αυτών προκύπτει ότι όλες οι υπερβάσεις (με μία 
εξαίρεση)  που παρατηρήθηκαν αφορούν ενδεικτικές παραμέτρους που περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα I μέρος Γ της οδηγίας 98/83/ΕΚ (οι υπερβάσεις αφορούν τις εξής παραμέτρους:  
αγωγιμότητα, χλωριούχα άλατα, οσμή, γεύση, κολοβακτηριοειδή και νάτριο). Στο άρθρο 5 
παράγραφος 2 της οδηγίας 98/83/ΕΚ αναφέρεται ότι «όσον αφορά τις παραμέτρους του 
παραρτήματος I μέρος Γ, οι τιμές καθορίζονται μόνον για λόγους παρακολούθησης και για 
την τήρηση των υποχρεώσεων του άρθρου 8» (δηλαδή σε σχέση με τις διορθωτικές ενέργειες 
και τους περιορισμούς χρήσεως που εφαρμόζουν επί του παρόντος οι ελληνικές αρχές στον 
εν λόγω οικισμό). 
Η μόνη υπέρβαση χημικής παραμέτρου μεταξύ αυτών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι 
μέρος Β της ίδιας οδηγίας αφορά την παράμετρο «Νιτρικά άλατα». Πράγματι, το αποτέλεσμα 
της ανάλυσης ενός από τα δείγματα που ελήφθησαν τον Απρίλιο του 2013 έδειξε μία πολύ 
μικρή υπέρβαση της ανώτατης τιμής (50,2 mg/l, ενώ η ανώτατη τιμή καθορίζεται βάσει της 
οδηγίας στα 50mg/l). Η Ελληνική Δημοκρατία έχει ήδη λάβει μέτρα προκειμένου η τιμή αυτή 
να υποχωρήσει κάτω από το όριο που επιτρέπεται βάσει της οδηγίας. 

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή αναμένει την απάντηση των ελληνικών αρχών στη συμπληρωματική 
προειδοποιητική επιστολή και θα εξακολουθήσει να μεριμνά ούτως ώστε να ολοκληρωθούν 
σύντομα τα αναγκαία μέτρα για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις 

                                               
1  ΕΕ L 312, 22.11.2008, σ. 3-30.

2  ΕΕ L 330, 5.12.1998, σ. 32-54.
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οδηγίες 91/271/ΕΟΚ και 2008/98/ΕΚ.

9. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.V), που ελήφθη στις 31 Μαρτίου 2014.

Από τις απαντήσεις των ελληνικών αρχών προς τη συμπληρωματική προειδοποιητική 
επιστολή της 21ης Νοεμβρίου 2013, φαίνεται ότι έγινε σημαντική πρόοδος όσον αφορά τη 
λειτουργία του σταθμού επεξεργασίας του Κρανιδίου σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από την οδηγία 91/271/EΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων1.  
Πράγματι:

ε) Από τις 18 Σεπτεμβρίου 2013 (Απόφαση 49298/2180 των αρμόδιων αρχών της 

Πελοποννήσου) ο σταθμός διαθέτει έγκυρους περιβαλλοντικούς όρους.

στ) Οι απορρίψεις του εν λόγω σταθμού επεξεργασίας ανταποκρίνονται στις σχετικές 

απαιτήσεις του παραρτήματος I, σημείο Δ της οδηγίας 91/271/EΟΚ εφόσον, παρά το 

ότι διαπιστώθηκαν κάποιες υπερβάσεις των καθορισμένων τιμών, ο ανώτατος 

αριθμός δειγμάτων που δεν αντιστοιχεί στις απαιτήσεις για τις συγκεντρώσεις και/ή 

στα ποσοστά μείωσης του πίνακα 1 και του άρθρου 2 σημείο 7, παραμένει 

κατώτερος του ανώτατου επιτρεπτού ορίου σύμφωνα με το παράρτημα Ι σημείο Δ.

ζ) Τα απόβλητα που είχαν εγκαταλειφθεί (χωρίς καμία διαδικασία έγκρισης ή ελέγχου) 

στον σταθμό επεξεργασίας του Κρανιδίου απομακρύνθηκαν. 

Παρά τα ως άνω θετικά βήματα δεν έχει ακόμα επιτευχθεί η πλήρης συμμόρφωση προς την 
οδηγία.   Τούτο επιβεβαιώθηκε κατά την επιθεώρηση που διεξήχθη στις 18 Δεκεμβρίου 2013 
από περιβαλλοντικούς επιθεωρητές τα συμπεράσματα της οποίας είναι ότι δεν τηρούνται όλοι 
οι περιβαλλοντικοί όροι του σταθμού (όπως, για παράδειγμα ο σχετικός με τη διαχείριση της 
λυματολάσπης που προέρχεται από τον σταθμό επεξεργασίας).   Βάσει της επιθεωρήσεως 
αυτής, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου αποφάσισε, στις 7 Φεβρουαρίου 2014, να επιβάλει 
νέο πρόστιμο στην επιχείρηση που εκμεταλλεύεται τον σταθμό.

Για να τεθεί τέρμα σε αυτή την κατάσταση μη συμμόρφωσης, οι ελληνικές αρχές θέτουν σε 
εφαρμογή το σχέδιο «Ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου Κρανιδίου». Το σχέδιο αυτό 
έχει συμπεριληφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη».   Εν 
συνεχεία υπεγράφη συμφωνία μεταξύ του σημερινού φορέα εκμετάλλευσης και της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου προκειμένου αυτή να καταστεί δικαιούχος του εν λόγω 
προγράμματος.   Κατόπιν υπεβλήθη αίτηση για την αλλαγή του ονόματος του δικαιούχου. 

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, θα μπορέσει να ξεκινήσει πρόσκληση υποβολής 
προσφορών και αφού επιλεγεί ο ανάδοχος θα μπορέσουν να αρχίσουν οι διάφορες εργασίες. 

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση έως ότου τα απαραίτητα μέτρα για 
τη συμμόρφωση προς της απαιτήσεις της οδηγίας 91/271/CEE δώσουν αποτέλεσμα.

                                               
1 ΕΕ L 135, 30.5.1991, σ. 40-52.


