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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0920/2005, του Ευάγγελου Αλέξου, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
ομάδας δράσης των πολιτών του Δομοκού, η οποία συνοδεύεται από 3 υπογραφές, 
σχετικά με παράνομη απόρριψη αποβλήτων στον Δομοκό Φθιώτιδας στην Ελλάδα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων αντιτίθεται στη λειτουργία χώρου διάθεσης απορριμμάτων ο οποίος βρίσκεται 
σε άμεση γειτνίαση με τον Δομοκό Φθιώτιδας, υποστηρίζοντας ότι δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις περιβαλλοντικής και υγειονομικής προστασίας και συνιστά πηγή ρύπανσης των 
υπόγειων υδάτων και απειλή της δημόσιας υγείας. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι ο εν λόγω 
χώρος έλαβε κοινοτική χρηματοδότηση και ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει 
μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει την αυστηρή συμμόρφωση με την κοινοτική νομοθεσία 
σε αυτόν τον τομέα.

Πληροφορίες

– Η ανωτέρω ομάδα δράσης πολιτών έχει ήδη προσφύγει στο δικαστήριο της Λαμίας.
– Στην αναφορά εσωκλείονται πολλά έγγραφα τεκμηρίωσης και φωτογραφίες.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Φεβρουαρίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 12 Μαΐου 2006.

Ιστορικό/Η αναφορά

Ο αναφέρων εκφράζει τις ανησυχίες του σχετικά με τη λειτουργία ενός χώρου υγειονομικής 
ταφής αποβλήτων στην περιοχή του Δομοκού Φθιώτιδας στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η λειτουργία του χώρου υγειονομικής ταφής, που έλαβε άδεια 



PE374.217v03-00 2/4 CM\749762EL.doc

EL

λειτουργίας την περίοδο 1996-1997 και χρησιμοποιείται από το 1999, δημιουργεί σοβαρούς 
κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και για το περιβάλλον ως αποτέλεσμα σοβαρών 
ελλείψεων, ιδίως σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των εκπλύσεων και την προστασία των υδάτων, 
τον έλεγχο των βιοαερίων και τη συνολική διαχείριση του χώρου. Ο αναφέρων υποστηρίζει 
ότι διάφορες τεχνικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στις άδειες δεν πληρούνται στην 
πραγματικότητα.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Οι γενικές υποχρεώσεις για την επεξεργασία των αποβλήτων ορίζονται σε κοινοτικό επίπεδο 
στην οδηγία 75/442/ΕΟΚ περί των στερεών αποβλήτων1. Η εν λόγω οδηγία υποχρεώνει τα 
κράτη μέλη να μεριμνούν για τη διάθεση ή την ανάκτηση των αποβλήτων χωρίς να τίθεται σε 
κίνδυνο η υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον και προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες 
ασχολούνται με δραστηριότητες διάθεσης ή ανακύκλωσης αποβλήτων πρέπει να λαμβάνουν 
άδεια και να υπόκεινται σε περιοδικούς ελέγχους.

Η οδηγία 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων2 θεσπίζει τις τεχνικές 
απαιτήσεις για τον σχεδιασμό, τη λειτουργία, την παύση λειτουργίας και τη μετέπειτα 
διαχείριση των χώρων υγειονομικής ταφής, με στόχο την πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση των 
αρνητικών συνεπειών της υγειονομικής ταφής των αποβλήτων στην υγεία του ανθρώπου και 
το περιβάλλον. Όσον αφορά τους χώρους υγειονομικής ταφής που είχαν ήδη λάβει άδεια 
λειτουργίας ή που ήδη λειτουργούσαν κατά τον χρόνο μεταφοράς της οδηγίας, δηλαδή στις 
16 Ιουλίου 2001, η οδηγία προβλέπει ότι εντός ενός έτους έπρεπε να υποβληθεί στις αρμόδιες 
αρχές σχέδιο διευθέτησης του χώρου, προκειμένου να κρίνουν εάν ο χώρος μπορεί να 
συνεχίσει να λειτουργεί βάσει των τεχνικών απαιτήσεων της οδηγίας.
Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θα αποστείλει επιστολή στις ελληνικές αρχές με την οποία θα ζητεί πληροφορίες, 
προκειμένου να κρίνει εάν η Ελλάδα έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει 
της αντίστοιχης κοινοτικής νομοθεσίας. Η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου θα τηρείται ενήμερη για την απάντηση των ελληνικών αρχών.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Νοεμβρίου 2006.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τις ελληνικές αρχές, το σχέδιο 
κατασκευής του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (XYTA) του Δομοκού εγκρίθηκε 
στις 28 Μαρτίου 1997 για συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο του περιφερειακού 
επιχειρησιακού προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 1994-1999. Ο προϋπολογισμός του ανήλθε 
σε 231 130 000 δραχμές (678 297,87 ευρώ).

Το φυσικό αντικείμενο του σχεδίου αφορούσε την κατασκευή του χώρου XYTA 33 000 m² 
για τις ανάγκες 15 000 κατοίκων, περιλαμβανομένης της περίφραξης του χώρου, του 
φωτισμού του και της φύτευσής του, του αποχετευτικού και του οδικού δικτύου.

                                               
1 Όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 91/156/ΕΟΚ, ΕΕ L 78 της 26.3.1991, σ. 32.
2 ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1.



CM\749762EL.doc 3/4 PE374.217v03-00

EL

Το σχέδιο ολοκληρώθηκε στις 14 Μαΐου 1998 και η δημόσια δαπάνη ανήλθε στις 
198 607 355 δραχμές (582 853,57 ευρώ). Τα συμπληρωματικά έργα που αφορούν την 
προστασία του χώρου χρηματοδοτήθηκαν αποκλειστικά από εθνικά κονδύλια. Το κόστος των 
εν λόγω έργων ανήλθε στις 149 710,47 ευρώ.

Ο οργανισμός καθαριότητας της περιφέρειας του Δομοκού ήταν ο τελικός δικαιούχος και ο 
αρμόδιος φορέας για την εκτέλεση του σχεδίου. Μετά την 6η Οκτωβρίου 1999 (ημερομηνία 
διάλυσης του προαναφερθέντος οργανισμού), ο δήμος του Δομοκού φέρει την ευθύνη της 
λειτουργίας του XYTA.

Κατά τη λειτουργία του XYTA, και λόγω της διάλυσης του οργανισμού καθαριότητας, η 
διαχείριση των αποβλήτων υπήρξε ελλιπής και τα υγρά απόβλητα του XYTA εξέρεαν χωρίς 
βιολογική επεξεργασία. Με σκοπό την εξεύρεση λύσης για το εν λόγω πρόβλημα, ο δήμος 
του Δομοκού υλοποίησε το σχέδιο «Ολοκλήρωση του XYTA Δομοκού» το οποίο 
χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά από εθνικά κονδύλια.

Με την επιστολή της 7ης Απριλίου 2006, ζητήθηκε από τις ελληνικές αρχές να παράσχουν 
πληροφορίες για την παρούσα κατάσταση της επιχείρησης και τα μέτρα που ελήφθησαν 
προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με τη σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία, ιδίως όσον 
αφορά τη χορήγηση άδειας, τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων από τις αρμόδιες αρχές καθώς και 
ελέγχου και ανάλυσης της ποιότητας των υδάτων, και την εκπόνηση ενός σχεδίου 
διευθέτησης του χώρου.

Δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν έλαβε απάντηση, απεστάλη επιστολή υπενθύμισης, με αίτημα 
την παροχή πληροφοριών εντός ενός μηνός.

Μόλις οι υπηρεσίες της Επιτροπής λάβουν νέες πληροφορίες, θα ενημερωθεί η Επιτροπή 
Αναφορών για τις περαιτέρω εξελίξεις.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Οκτωβρίου 2008.

Προκειμένου να εξακριβώσει τους ισχυρισμούς του αναφέροντος, η Επιτροπή απευθύνθηκε
στις ελληνικές αρχές για να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς αδειοδότησης και 
λειτουργίας του χώρου υγειονομικής ταφής στον Δομοκό.
Φαίνεται πως ο εν λόγω χώρος υγειονομικής ταφής, ο οποίος λειτουργεί από το 1998, 
παρουσιάζει δυσλειτουργίες. Προκειμένου να αποκατασταθούν αυτές οι δυσλειτουργίες και ο 
χώρος να διευθετηθεί και να προσαρμοστεί ώστε να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της 
κοινοτικής νομοθεσίας (δηλαδή την οδηγία 99/31/ΕΚ1, περί υγειονομικής ταφής των 
αποβλήτων, η οποία είναι σε ισχύ από τις 16 Ιουλίου 2001), οι ελληνικές αρχές προέβησαν 
στην αξιολόγηση της κατάστασης του χώρου. 
Διενεργήθηκε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων η οποία οδήγησε στην έγκριση της 
απόφασης 3049/6.6.2007 του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Αυτή η 
απόφαση καθορίζει τους περιβαλλοντικούς όρους για την προσαρμογή και τη μελλοντική 
λειτουργία του χώρου. Εν συνεχεία, ο φορέας εκμετάλλευσης του χώρου προετοίμασε και 
υπέβαλε προς έγκριση στις περιφερειακές αρχές τη μελέτη για την οργάνωση και τη 
λειτουργία του χώρου υγειονομικής ταφής. Επίσης, οι τοπικές αρχές διενήργησαν 

                                               
1 ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ.1.
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επιθεώρηση στον χώρο προκειμένου να βεβαιωθούν ότι συμμορφώνεται με τους όρους που 
τέθηκαν για το θέμα αυτό στην απόφαση 3049/6.6.2007. Τέλος, ο Νομάρχης εξέδωσε άδεια
για τη λειτουργία του χώρου υγειονομικής ταφής (11848/19.12.2007). 
Ενόψει των προαναφερθέντων, φαίνεται ότι ο εν λόγω υφιστάμενος χώρος υγειονομικής 
ταφής διαμορφώθηκε προκειμένου να μπορέσει να συνεχιστεί η λειτουργία του σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της συναφούς κοινοτικής νομοθεσίας. Κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατό να 
στοιχειοθετηθεί παραβίαση της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
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