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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0978/2008, του Παναγιώτη Μπούρα, ελληνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του δημοτικού συμβουλίου της Μεγαλόπολης, σχετικά με την 
ανεπαρκή εφαρμογή εκ μέρους των ελληνικών αρχών των κοινοτικών 
κριτηρίων και διαδικασιών υποδοχής των αποβλήτων στο πλαίσιο έργου 
κατασκευής χώρου υγειονομικής ταφής αποβλήτων κοντά στη Μεγαλόπολη 
της Πελοποννήσου, στην Ελλάδα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, δήμαρχος της Μεγαλόπολης της Πελοποννήσου (στην Ελλάδα), αμφισβητεί 
τους όρους υπό τους οποίους το ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος χορήγησε στη Δημόσια 
Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) άδεια για την κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υλικών 
που περιέχουν αμίαντο τον Ιανουάριο του 2008. Ειδικότερα, ο όρος «απόβλητα αμιάντου», 
για τον οποίο εκδόθηκε αρχικά η άδεια, μετετράπη εν συνεχεία σε «βιομηχανικά και άλλα 
απόβλητα». Ο αναφέρων διατείνεται ότι η εν λόγω ενέργεια αντιβαίνει στις διατάξεις της 
απόφασης 2003/33/ΕΚ του Συμβουλίου για τον καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών 
αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής σύμφωνα με το άρθρο 16 και το 
παράρτημα II της οδηγίας 1999/31/ΕΚ, που ορίζουν αφενός ότι οι χώροι υγειονομικής ταφής 
στους οποίους καταλήγουν τα υλικά κατασκευών που περιέχουν αμίαντο καθώς και άλλα 
κατάλληλα απόβλητα που περιέχουν αμίαντο πρέπει να δέχονται αποκλειστικά και μόνο 
υλικά κατασκευών που περιέχουν αμίαντο καθώς και άλλα κατάλληλα απόβλητα αμιάντου 
και αφετέρου ότι τα απόβλητα δεν πρέπει να περιλαμβάνουν άλλες επικίνδυνες ουσίες πλην 
του δεσμευμένου αμιάντου. Ο αναφέρων ζητεί επομένως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
προβεί σε διαβήματα προς τις ελληνικές αρχές, προκειμένου να διασφαλιστεί ο σεβασμός των 
δικαιωμάτων των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της Μεγαλόπολης, όπως τούτα 
αναγνωρίζονται δυνάμει της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ. 
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2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή την 1η Δεκεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192 παράγραφος 4 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Φεβρουαρίου 2009.

Η αξιολόγηση της παρούσας αναφοράς από την Επιτροπή αφορά την ενδεχόμενη παραβίαση 
όχι μόνο της οδηγίας 99/31/ΕΚ, αλλά και της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ1 για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, όπως 
τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 97/11/ΕΚ2 και 2003/35/ΕΚ3. 

Συγκεκριμένα, το νομοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου η οδηγία 99/31/ΕΚ μεταφέρεται στο 
ελληνικό δίκαιο προβλέπει την έκδοση απόφασης έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων πριν 
από την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας χώρου υγειονομικής ταφής 
από τον φορέα εκμετάλλευσης. Η απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων χορηγείται 
σύμφωνα με τις διατάξεις διά των οποίων μεταφέρεται η οδηγία 85/337/ΕΟΚ στο ελληνικό 
δίκαιο.

Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι κινήθηκε η διαδικασία για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων του εν λόγω έργου στο περιβάλλον. Ειδικότερα, ο αρμόδιος υπουργός ενέκρινε 
προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση του έργου. Εντούτοις, η έγκριση της συγκεκριμένης 
πράξης συνιστά μόνο προκαταρκτικό στάδιο και δεν παράγει δεσμευτικά έννομα 
αποτελέσματα. Πράγματι, ο κύριος του έργου οφείλει να εκπονήσει μελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, η οποία τίθεται εν συνεχεία στη διάθεση του κοινού και των αρχών που 
ενδέχεται να εμπλέκονται. Κατόπιν, η αρμόδια αρχή πρέπει να προβεί στη λήψη τελικής 
απόφασης.

Δεδομένου ότι η διαδικασία εκτίμησης και χορήγησης άδειας βρίσκεται ακόμη σε 
προκαταρκτικό στάδιο, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν είναι δυνατόν να στοιχειοθετηθεί 
παραβίαση της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ και, κατά συνέπεια, της οδηγίας 99/31/ΕΚ.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι δεν υφίσταται, στην παρούσα φάση, παράβαση της κοινοτικής 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 

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

Η Επιτροπή είχε ήδη εξετάσει την παρούσα αναφορά το 2008 και κατά την περίοδο εκείνη 
είχε κινηθεί η διαδικασία εκτίμησης των επιπτώσεων του έργου στο περιβάλλον, ενώ ο 
αρμόδιος υπουργός είχε ήδη εγκρίνει προκαταρκτική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
Πλην όμως, η έγκριση της συγκεκριμένης πράξης συνιστά μόνο προκαταρκτικό στάδιο, το 
οποίο δεν παράγει δεσμευτικά έννομα αποτελέσματα. Αποτελέσματα αυτού του είδους 
αναμένεται να παραχθούν μόνο με την έγκριση εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από 
τον αρμόδιο υπουργό. 

                                               
1 ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40.
2 ΕΕ L 73 της 14.3.1997, σ. 5.
3 ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σ. 17.
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Μέχρι στιγμής, οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν έχουν λάβει ακόμη πληροφορίες από τις 
ελληνικές αρχές σχετικά με την έγκριση μιας τέτοιας εκτίμησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και, κατά συνέπεια, εφόσον η διαδικασία εκτίμησης και χορήγησης άδειας 
εξακολουθεί να βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν είναι ακόμη 
δυνατόν να στοιχειοθετηθεί παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ. 

Η Επιτροπή θα ήθελε επίσης να υπογραμμίσει ότι, στις 10 Σεπτεμβρίου 2009, στην υπόθεση 
C-286/081, το Δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα για τη μη κατάρτιση σχεδίου διαχείρισης 
των επικίνδυνων αποβλήτων το οποίο να είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις της σχετικής 
κοινοτικής νομοθεσίας, καθώς και για τη μη δημιουργία ολοκληρωμένου και κατάλληλου 
δικτύου εγκαταστάσεων διάθεσης των επικίνδυνων αποβλήτων. 

Στο υπόμνημα αντικρούσεώς της, η Ελληνική Δημοκρατία συμπεριέλαβε τον 
προαναφερθέντα χώρο υγειονομικής ταφής στους χώρους υγειονομικής ταφής που πρόκειται 
να κατασκευαστούν. Η κατασκευή τέτοιων χώρων υγειονομικής ταφής, οι οποίοι μπορούν να 
δέχονται επικίνδυνα απόβλητα, κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να συμμορφωθεί η Ελλάδα 
με την απόφαση του Δικαστηρίου. 

Η υγειονομική ταφή των αποβλήτων συγκαταλέγεται μεταξύ των μεθόδων διαχείρισης των 
αποβλήτων και υπόκειται στις διατάξεις της οδηγίας 99/31/ΕΚ (χορήγηση άδειας, αποδοχή 
αποβλήτων, έλεγχος και παρακολούθηση κατά τη φάση λειτουργίας, παύση λειτουργίας, 
μετέπειτα φροντίδα). Η προτεραιότητα που δίδεται στις άλλες μεθόδους διαχείρισης των 
αποβλήτων δεν συνιστά λόγο παραβίασης της νομοθεσίας. Η ενδεχόμενη παραβίαση των 
οδηγιών για τη διαχείριση των αποβλήτων (2006/12/ΕΚ και 99/31/ΕΚ) θα εξαρτηθεί κατά 
μείζονα λόγο από τον τρόπο λειτουργίας της σχετικής εγκατάστασης, ήτοι από το εάν συνάδει 
ή όχι με τις κείμενες διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης.

Παράλληλα, η κατασκευή των χώρων υγειονομικής ταφής πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο 
μελέτης εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) σύμφωνα με την 
οδηγία 85/337/ΕΟΚ. 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.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, έχει κινηθεί η διαδικασία 
εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το συγκεκριμένο έργο. Ο αρμόδιος 
υπουργός έχει ήδη εγκρίνει προκαταρκτική μελέτη της εκτίμησης των επιπτώσεων. 
Μολαταύτα, η συγκεκριμένη έγκριση συνιστά μόνο προκαταρκτικό στάδιο της διαδικασίας 
και δεν παράγει δεσμευτικά έννομα αποτελέσματα. Πράγματι, πρέπει να διενεργηθεί κατόπιν 
μελέτη εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ), η οποία θα υποβληθεί εν συνεχεία σε 
δημόσια διαβούλευση. Μετά την ολοκλήρωση αυτού του σταδίου, εναπόκειται στην αρμόδια 
αρχή να λάβει την τελική απόφαση και να προβεί στην έγκριση ή την απόρριψη της ΕΠΕ. 
Κατά τα φαινόμενα, δεν συμβαίνει ακόμη κάτι τέτοιο. 

                                               
1 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=el&lango=en&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docjo=docjo&docop=docop&docor=docor&docj=do
cj&docrequire=&numaff=C-286/08&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
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Συνάγεται, επομένως, το συμπέρασμα ότι δεν είναι δυνατόν να στοιχειοθετηθεί παραβίαση 
της νομοθεσίας της ΕΕ στο παρόν στάδιο. 

Η Επιτροπή παρακολουθεί τις εξελίξεις στην παρούσα υπόθεση και αναμένει την έγκριση της 
μελέτης εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις ελληνικές αρχές, ούτως ώστε 
να είναι σε θέση να εξακριβώσει εάν το εν λόγω έργο είναι σύμμορφο προς το 
περιβαλλοντικό δίκαιο της ΕΕ.

5. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. II), η οποία ελήφθη στις 19 Δεκεμβρίου 2011

Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών της 8ης Σεπτεμβρίου 2011, η Επιτροπή 
ενημερώθηκε από ένα από τα μέλη της επιτροπής ότι οι περιβαλλοντικοί όροι του εν λόγω 
σχεδίου είχαν εγκριθεί με κοινή υπουργική απόφαση της 5ης Ιουλίου 2011. 

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής έθεσαν αμέσως το θέμα στις ελληνικές αρχές, κατά την 
συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 14 Σεπτεμβρίου 2011. Από την 
ανάλυση της κοινή υπουργικής απόφασης της 5ης Ιουλίου 2011 (200969/05-07-2011) 
συνάγεται ότι πρέπει οι ελληνικές αρχές να προσκομίσουν ορισμένες συμπληρωματικές 
διευκρινίσεις. Πράγματι, σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 99//31ΕΚ (διαχείριση 
αποβλήτων), στην άδεια του χώρου ταφής πρέπει να αναφέρεται "η κατηγορία του χώρου 
ταφής". Στην υπουργική όμως απόφαση δεν αναφέρεται εάν ο εν λόγω χώρος ταφής θα 
προορίζεται για επικίνδυνα, μη επικίνδυνα ή αδρανή απόβλητα. 

Οπότε, η Επιτροπή απεφάσισε να ζητήσει πληροφορίες από τις ελληνικές αρχές προκειμένου 
να διαπιστώσει όχι μόνον σε ποια κατηγορία υπάγεται ο χώρος ταφής, αλλά και να βεβαιωθεί 
ότι όντως διεξήχθη η διαδικασία ενημέρωσης και διαβούλευσης με τις τοπικές αρχές και το 
κοινό και ότι έχουν τηρηθεί οι γενικές απαιτήσεις για όλες τις κατηγορίες χώρων ταφής οι 
οποίες αναφέρονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 99/31/ΕΚ (και ιδιαίτερα αυτές που 
αφορούν τον έλεγχο των αερίων). 

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θα ελέγξει: α) σε ποιαν κατηγορία υπάγεται ο χώρος ταφής, β) εάν οι τοπικές 
αρχές και όλο το ενδιαφερόμενο για το σχέδιο αυτό κοινό έχει ενημερωθεί και έχει μετάσχει 
στις διαβουλεύσεις και γ) εάν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ώστε να τηρηθούν οι 
γενικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 99/31/ΕΚ (και δη αυτές 
που αφορούν τον έλεγχο των αερίων). Το Κοινοβούλιο θα ενημερώνεται σχετικά με την 
εξέλιξη του θέματος αυτού.

6. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.ΙII), η οποία ελήφθη στις 30 Μαΐου 2012

Όπως είχε αναφερθεί στην προηγούμενη ανακοίνωση η Επιτροπή επικοινώνησε μία πρώτη 
φορά με τις ελληνικές αρχές προκειμένου να της παρασχεθούν διευκρινίσεις σχετικά με το εν 
λόγω πρόγραμμα. Από την απάντηση των ελληνικών αρχών προκύπτει ότι, βάσει της οδηγίας 
99/31/ΕΚ και του σημείου 2.3.3 της απόφασης 2003/33/ΕΚ του Συμβουλίου (για τον 
καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής 
ταφής, σύμφωνα με το άρθρο 16 και το παράρτημα II της οδηγίας 1999/31/ΕΚ1) τα υλικά 

                                               
1

ΕΕ L 11, 16.1.2003, σ. 27-49.
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κατασκευών που περιέχουν αμίαντο καθώς και άλλα συναφή απόβλητα μπορούν να γίνονται 
δεκτά χωρίς δοκιμή στους χώρους υγειονομικής ταφής μη επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα 
με το άρθρο 6, σημείο γ) iii, της οδηγίας 99/31/ΕΚ.  Οι ελληνικές αρχές εκτιμούν συνεπώς ότι 
τα απόβλητα που αναφέρονται στην συνημμένη υπουργική απόφαση της 5ης Ιουλίου 2011 
μπορούν να διοχετεύονται στον εν λόγω χώρο υγειονομικής ταφής.  Παρά ταύτα, οι ελληνικές 
αρχές δεν κοινοποίησαν στην Επιτροπή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να 
τεκμηριωθεί ότι ο εν λόγω χώρος υγειονομικής ταφής μπορεί πράγματι να θεωρηθεί ως 
"χώρος υγειονομικής ταφής μη επικίνδυνων αποβλήτων" κατά την έννοια της 
περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ, δεδομένου ότι ενημέρωσαν απλώς την Επιτροπή ότι το 
είδος του χώρου υγειονομικής ταφής θα αναφέρεται στην απόφαση χορήγησης άδειας για την 
λειτουργία του, απόφαση η οποία, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, εκδίδεται μεν μετά 
την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του χώρου, πριν όμως από την έναρξη της 
λειτουργίας του. Η απόφαση όμως αυτή δεν έχει ακόμη εκδοθεί.  

Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή δεν έχει στην διάθεσή της τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να 
βεβαιωθεί ότι ο εν λόγω χώρος υγειονομικής ταφής προορίζεται πράγματι αποκλειστικώς για 
μη επικίνδυνα απόβλητα (στην υπουργική απόφαση αναφέρεται ότι ο χώρος υγειονομικής 
ταφής θα δέχεται "ιδίως απόβλητα αμιάντου", πράγμα που σημαίνει ότι και άλλα, μη 
κατονομαζόμενα, απόβλητα θα μπορούσαν ενδεχομένως να γίνονται δεκτά). Η αβεβαιότητα 
ως προς την φύση των άλλων αυτών αποβλήτων που θα μπορούσαν επίσης να γίνουν δεκτά 
δημιουργεί μία αμφιβολία σχετικά με τον σύννομο ή μη χαρακτήρα της διαδικασίας που 
ακολουθήθηκε για την ενημέρωση και την διαβούλευση με το κοινό. 

Η Επιτροπή, προς διευκρίνιση των σημείων αυτών, αλλά και προκειμένου να λάβει υπόψη 
ορισμένα στοιχεία που της ετέθησαν υπόψη από τους αναφέροντες με την από 8ης 
Δεκεμβρίου 2011 επιστολή τους (λ.χ. την επίκληση ενδεχόμενης παραβίασης της οδηγίας 
2008/1/ΕΚ σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης1) έχει ήδη 
απευθυνθεί για δεύτερη φορά στις ελληνικές αρχές. 

Τέλος, με την απάντηση των ελληνικών αρχών κατέστη δυνατή η διευκρίνιση του τρίτου 
σημείου σχετικά με τα μέτρα που εξετάζονται για τον έλεγχο των αερίων. Πράγματι, τα 
απόβλητα που θα γίνονται δεκτά στον χώρο υγειονομικής ταφής δεν είναι από αυτά που 
δημιουργούν αέρια. Εκτός αυτού, έχουν προβλεφθεί τα κατάλληλα μέτρα προς αποφυγήν 
ενδεχόμενης ρύπανσης του αέρα από τις στάχτες του αμιάντου. 

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή απευθύνθηκε για δεύτερη φορά στις ελληνικές αρχές προκειμένου:

α) να λάβει πρόσθετες διευκρινίσεις όσον αφορά το είδος του χώρου υγειονομικής ταφής και 
το είδος των αποβλήτων που θα διοχετεύονται εκεί·

β) να βεβαιωθεί ότι η διαδικασία ενημέρωσης και διαβούλευσης με το κοινό διεξήχθη με τον 
προβλεπόμενο τρόπο· 

γ) να ελέγξει εάν εκπληρώθηκαν οι υποχρεώσεις που προβλέπονται από την οδηγία 
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2008/1/ΕΚ. 

7. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.IV) , που ελήφθη στις 27 Νοεμβρίου 2012.

Όπως είχε αναφερθεί στην προηγούμενη ανακοίνωση, η Επιτροπή επικοινώνησε με τις 
ελληνικές αρχές προκειμένου να της παρασχεθούν διευκρινίσεις σχετικά με το εν λόγω 
πρόγραμμα. 

Από τις απαντήσεις των ελληνικών αρχών συνάγεται ότι το πρόγραμμα κατασκευής αυτού 
του Χώρου Διάθεσης Βιομηχανικών Αποβλήτων, ο οποίος θα δεχόταν κυρίως απόβλητα που 
περιέχουν αμιαντοτσιμέντο, θεωρείται ως χώρος επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων, 
ακόμη και αν, σύμφωνα με την Οδηγία 99/31/ΕΚ και το σημείο 2.3.3 της αποφάσεως του 
Συμβουλίου 2003/33/ΕΚ (για τον καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των 
αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής, σύμφωνα με το άρθρο 16 και το παράρτημα II 
της οδηγίας 1999/31/ΕΚ1) τα οικοδομικά υλικά που περιέχουν αμίαντο και τα λοιπά συναφή 
απόβλητα αμιάντου μπορούν να γίνονται δεκτά χωρίς δοκιμή στους χώρους υγειονομικής 
ταφής μη επικίνδυνων αποβλήτων.  

Συνάγεται, παρά ταύτα, από τα διάφορα έγγραφα που υπεβλήθησαν από τις ελληνικές αρχές 
ότι επεξετάθη το πεδίο εφαρμογής του σχεδίου. Πράγματι, σύμφωνα με την μελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, το σχέδιο αφορά την υγειονομική ταφή αμιαντοτσιμέντου 
προερχόμενου κυρίως από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στην περιοχή. Στη βάση αυτή 
εξελίχθηκε η διαδικασία ενημέρωσης και διαβούλευσης με το κοινό, σύμφωνα με τις 
υποχρεώσεις που προβλέπονται από την Οδηγία 2011/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον2. Εν τούτοις, στην κοινή υπουργική 
απόφαση της 5ης Ιουλίου 2011, που εγκρίνει τους περιβαλλοντικούς όρους του σχεδίου, 
δηλώνεται ότι το σχέδιο αφορά κυρίως την υγειονομική ταφή αποβλήτων αμιαντοτσιμέντου 
από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στην περιοχή καθώς και από άλλα δημόσια κτίρια (όπως 
σχολεία, νοσοκομεία κ.λπ). Τούτο αφήνει να διαφανεί ότι και άλλα, μη ταυτοποιημένα, 
απόβλητα θα μπορούσαν ενδεχομένως να γίνουν δεκτά στον εν λόγω χώρο υγειονομικής 
ταφής. Συνάγεται συνεπώς ότι υπήρξε ενημέρωση και διαβούλευση με το κοινό στη βάση 
σχεδίου, το οποίο στη συνέχεια τροποποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό. 

Η Επιτροπή σημειώνει επίσης ότι, μετά από προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με 
σκοπό την διακοπή της εκτέλεσης της κοινής υπουργικής αποφάσεως, η ΔΕΗ (ανάδοχος του 
έργου) απεφάσισε αυτοβούλως, την 4η Απριλίου 2012, να διακόψει επί 12μηνο κάθε 
κατασκευαστική εργασία.

Τέλος, όσον αφορά την Οδηγία 2008/1/ΕΚ, συνάγεται από τις απαντήσεις των ελληνικών 
αρχών ότι τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες από την Οδηγία υποχρεώσεις.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θα συνεχίσει την εξέταση της υπόθεσης στο πλαίσιο νέας διαδικασίας επί 
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παραβάσει προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι η Ελλάδα συμμορφώνεται πλήρως προς τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την Οδηγία 2011/92/ΕΚ.

8. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. V), που ελήφθη στις 31 Οκτωβρίου 2014.

Όπως αναφέρεται στην προηγούμενη ανακοίνωση, η Επιτροπή κίνησε νέα διαδικασία επί 
παραβάσει (2012/2230) επειδή έκρινε ότι η Ελλάδα δεν είχε συμμορφωθεί με τις  
υποχρεώσεις που προβλέπονται από την Οδηγία 2011/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον1. Στις 22 Φεβρουαρίου 2013, η 
Επιτροπή απηύθυνε προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, επειδή έκρινε ότι το σχέδιο 
κατασκευής του χώρου υγειονομικής ταφής στην Μεγαλόπολη (στο στάδιο της υπουργικής 
απόφασης της 5ης Ιουλίου 2011, που εγκρίνει τους περιβαλλοντικούς όρους του σχεδίου) 
τροποποιήθηκε ουσιαστικά μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης με το κοινό.

Η Επιτροπή σημειώνει επίσης ότι, μετά από προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με 
σκοπό την διακοπή της εκτέλεσης της κοινής υπουργικής αποφάσεως, η ΔΕΗ (ανάδοχος του 
έργου) απεφάσισε αυτοβούλως, την 4η Απριλίου 2012, να διακόψει επί 12μηνο κάθε 
κατασκευαστική εργασία. Η ως άνω απόφαση της ΔΕΗ ανανεώθηκε και θα ισχύει έως ότου 
εκδοθεί η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Υπογραμμίζεται επίσης ότι έχει επίσης 
υποβληθεί και μια άλλη προσφυγή που αποσκοπεί στην ακύρωση της εσπευσμένης 
υπουργικής απόφασης.

Παράλληλα, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ότι το εν λόγω σχέδιο περιλαμβάνεται στο 
πρόγραμμα δράσης που υπέβαλε η κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας στο πλαίσιο της 
υπόθεσης 2003/2187 (σχετικά με την διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων στην Ελλάδα) 
και αναμένεται να συμβάλει στην συμμόρφωση με την απόφαση C-286/08.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θα αναμείνει την έκδοση της απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας προτού 
εξετάσει την συνέχεια που πρέπει να δοθεί στην διαδικασία επί παραβάσει. 
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