
 
 

IP/13/483 

ΕΥΡΩΠΑΪΚH ΕΠΙΤΡΟΠH 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2013 

Περιβάλλον: Η Επιτροπή ασκεί αγωγή κατά της Ελλάδας 
ενώπιον του ∆ικαστηρίου σχετικά με χώρο υγειονομικής 
ταφής αποβλήτων (ΧΥΤΑ) της Πελοποννήσου     

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανησυχεί ότι η Ελλάδα δεν προστατεύει τους πολίτες της και το 
περιβάλλον από τις επιπτώσεις της κακής επεξεργασίας αποβλήτων στην Πελοπόννησο. 
Παρά τις προηγούμενες προειδοποιήσεις, ο ΧΥΤΑ Κιάτου εξακολουθεί να λειτουργεί κατά 
παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ περί αποβλήτων και υγειονομικής ταφής, με αποτέλεσμα 
να αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Σε μια 
προσπάθεια να ασκηθεί πίεση στην Ελλάδα προκειμένου να επισπεύσει τη λήψη μέτρων για 
το θέμα αυτό, η Επιτροπή ασκεί αγωγή κατά της Ελλάδας ενώπιον του ∆ικαστηρίου της ΕΕ 
μετά από σχετική σύσταση του αρμόδιου για το Περιβάλλον Επιτρόπου, Janez Potočnik. 

Η οδηγία περί υγειονομικής ταφής αποβλήτων προβλέπει πολύ αυστηρές τεχνικές 
προδιαγραφές για τους ΧΥΤΑ με σκοπό την πρόληψη των επιβλαβών συνεπειών για την 
ανθρώπινη υγεία, τα ύδατα, το έδαφος και τον αέρα. ∆ιάφοροι επιτόπιοι έλεγχοι 
αποκάλυψαν ότι στον ΧΥΤΑ Κιάτου δεν έχει απομείνει χώρος και ότι αυτός εξακολουθεί να 
λειτουργεί χωρίς έγκυρη άδεια δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και το 
περιβάλλον. Μολονότι οι ελληνικές αρχές αναγνωρίζουν το πρόβλημα και προσπαθούν να 
το λύσουν, δεν έχουν ακόμη λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για τον καθαρισμό του 
συγκεκριμένου ΧΥΤΑ που συνεχίζει να λειτουργεί κατά παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ 
περί αποβλήτων. 

Ιστορικό 
Ο χώρος υγειονομικής ταφής αποβλήτων (ΧΥΤΑ) Κιάτου λειτουργεί χωρίς άδεια από το 
2002.  

Η οδηγία περί ΧΥΤΑ αποτελεί βασικό μέσο πρόληψης ή μείωσης, στον μέγιστο δυνατό 
βαθμό, των αρνητικών συνεπειών της υγειονομικής ταφής αποβλήτων για το περιβάλλον, 
καθ' όλη τη διάρκεια ζωής ενός  ΧΥΤΑ, και προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του 
περιβάλλοντος από τις αρνητικές συνέπειες της συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, 
επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων.  

Για περισσότερες πληροφορίες βλ.:  
Σχετικά την νομοθεσία της ΕΕ περί αποβλήτων εν γένει: 

http://ec.europa.eu/environment/law/index.htm 

Σχετικά με την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας στον τομέα του περιβάλλοντος  

http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/waste/landfill_index.htm
http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm


 
 

 
 

Βλέπε επίσης: 
Σχετικά με τη δέσμη αποφάσεων περί παράβασης που εκδόθηκε τον Μάιο βλ. 
MEMO/13/470 

Σχετικά με τη γενική διαδικασία παράβασης, βλ. επίσης MEMO/12/12 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία παράβασης:  

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm 
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