∆ιαπιστώσεις και προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη
για τη διαχείριση αποβλήτων

1. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει διερευνήσει περισσότερες από 100
αναφορές πολιτών µε αντικείµενο τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, τη
χωροθέτηση, την κατασκευή και τη λειτουργία µονάδων διαχείρισης.
2. Η Ελλάδα είχε δεσµευτεί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξαλείψει τους χώρους
ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων (ΧΑ∆Α), µέχρι το τέλος του 2008. Το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής, σε συνεργασία µε το Υπουργείο
Εσωτερικών, ζήτησε πρόσφατα από τις περιφέρειες της χώρας να κλείσουν και να
αποκαταστήσουν όλους τους ΧΑ∆Α, έως τις 16 Ιουλίου του 2010.
Η σχετική νοµοθεσία (ΚΥΑ 50910/2727/2003 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση
στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης») ορίζει ότι
οι ΧΑ∆Α πρέπει να εξαλειφθούν µέχρι το 2008. Για το σκοπό αυτό κάθε φορέας
διαχείρισης των στερεών αποβλήτων όφειλε µέχρι τον Ιούλιο του 2005 να είχε
εφοδιαστεί µε άδεια περιβαλλοντικής αποκατάστασης των ΧΑ∆Α ευθύνης του.
3. Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπιστώνει ότι:
•

αρκετοί ΧΑ∆Α εξακολουθούν να παραµένουν σε λειτουργία µέχρι σήµερα.

•

δεν εφαρµόζεται το πρόγραµµα «ένας ΧΑ∆Α ανά ∆ήµο» και καθυστερεί η
εκπόνηση και η υλοποίηση των µελετών περιβαλλοντικής αποκατάστασης των
ΧΑ∆Α.

•

κατά τον σχεδιασµό διαχείρισης των στερεών αποβλήτων δεν τηρείται αυστηρά η
νοµοθεσία και σε πολλές περιπτώσεις δεν εξασφαλίζεται η έγκριση ή
γνωµοδότηση όλων των συναρµόδιων φορέων.

•

κατά τη χωροθέτηση των νέων έργων διαχείρισης στερών αποβλήτων δεν
αξιολογούνται επαρκώς οι διαθέσιµες εναλλακτικές λύσεις και η χωροθέτηση
επηρεάζεται από κριτήρια σκοπιµότητας, όπως η προεπιλογή του χώρου.

•

η αδειοδότηση υφιστάµενων έργων διαχείρισης στερών αποβλήτων [Χώρων
Υγειονοµικής Ταφής (ΧΥΤΑ), Σταθµών Μεταφόρτωσης (ΣΜΑ)] είναι ελλιπής, ενώ
συχνά δεν τηρούνται οι εγκεκριµένοι περιβαλλοντικοί όροι. Κατά συνέπεια,
δηµιουργείται η εντύπωση ότι υπάρχει αδυναµία κατασκευής των αναγκαίων
αυτών υποδοµών µε ελάχιστες επιπτώσεις στο περιβάλλον και εντείνεται η
κοινωνική αντίδραση κατά την χωροθέτηση νέων έργων.

•

δεν επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στους υπεύθυνους δήµους, µε
την αιτιολογία είτε ότι δεν υπάρχει άλλος διαθέσιµος χώρος, είτε ότι έχει ξεκινήσει
η διαδικασία χωροθέτησης χώρων υγειονοµικής ταφής (ΧΥΤΑ).

4. Ο Συνήγορος του Πολίτη ζητά να διακοπεί άµεσα η λειτουργία των παράνοµων
χώρων, να συγκροτηθούν Κλιµάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος, τα οποία θα
διενεργήσουν αυτοψίες, θα συντάξουν σχετικές εκθέσεις µε τις διαπιστώσεις και τα

προτεινόµενα προς λήψη µέτρα και θα εισηγηθούν την επιβολή των σχετικών
κυρώσεων, µε σκοπό την άµεση αποκατάσταση των παράνοµων χώρων διάθεσης
αποβλήτων.
5. Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει:
•

να επεκταθεί η αξιοποίηση των αποβλήτων µε ανακύκλωση επαναχρησιµοποίηση - ανάκτηση ενέργειας, αλλά και οι πρακτικές πρόληψης ή και
µείωσης της παραγωγής αποβλήτων. Συµπληρωµατικά, να κατασκευάζονται
ταυτόχρονα µε τους ΧΥΤΑ τα έργα επεξεργασίας αποβλήτων, ώστε οι ΧΥΤΑ
σύντοµα να µετατραπούν σε χώρους υγειονοµικής ταφής υπολειµµάτων (ΧΥΤΥ).
Η κατασκευή ΧΥΤΑ είναι µία από τις διαθέσιµες επιλογές και όχι η µοναδική λύση
για τη διαχείριση απορριµµάτων.

•

να εφαρµοστούν τα περιφερειακά σχέδια διαχείρισης στερεών αποβλήτων, να
ολοκληρωθούν οι µελέτες και οι δηµοπρατήσεις των έργων. Να εκπονούνται
µελέτες βιωσιµότητας και συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών συστηµάτων
διαχείρισης, χρησιµοποιώντας περιβαλλοντικά, τεχνικά και οικονοµικά κριτήρια.

•

να ενισχυθεί η συµµετοχή των πολιτών, ώστε να εξασφαλίζεται η αναγκαία
κοινωνική αποδοχή των παρεµβάσεων στο χώρο, σύµφωνα µε την νοµοθεσία για
τη «Συµµετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων».

•

να θεσπιστεί υποχρεωτική παρακολούθηση των περιβαλλοντικών συνθηκών,
συγκεκριµένων µεθόδων απορρύπανσης – αποκατάστασης. Να γίνεται
συστηµατικός έλεγχος της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων τόσο κατά την
έναρξη µιας δραστηριότητας, όσο και κατά τη λειτουργία της. Να στελεχωθούν οι
υπηρεσίες µε επαρκές και εξειδικευµένο προσωπικό και να ενισχυθεί η
υλικοτεχνική υποδοµή τους.

•

να ολοκληρωθεί το νοµοθετικό πλαίσιο µε την έκδοση του προεδρικού
διατάγµατος για τη διαχείριση των οικοδοµικών υλικών και υλικών εκσκαφών δεδοµένου ότι πολλοί εν ενεργεία ΧΑ∆Α είναι κυρίως χώροι ανεξέλεγκτης
διάθεσης οικοδοµικών υλικών και υλικών εκσκαφής.

