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∆ελτίο Τύπου
Ο Συνήγορος του Πολίτη εκφράζει την ανησυχία του για την ανεξέλεγκτη
διάθεση απορριµµάτων και τη νέα καταδίκη της χώρας από το ∆ικαστήριο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
Με αφορµή σοβαρά προβλήµατα στην υφιστάµενη διαχείριση απορριµµάτων σε
διάφορες περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα µάλιστα στις πιο τουριστικές περιοχές όπως
η Ερµιονίδα στην Πελοποννήσο, ο Συνήγορος του Πολίτη εκφράζει την ανησυχία του
για αυτό το σηµαντικότατο κοινωνικό και περιβαλλοντικό ζήτηµα. Παρά τη δέσµευση
των αρµόδιων αρχών για την κατάργηση των Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης
Απορριµµάτων (ΧΑ∆Α) -µετά την καταδίκη της χώρας από το ∆ικαστήριο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (∆ΕΕ)- αρκετοί ΧΑ∆Α εξακολουθούν να παραµένουν σε
λειτουργία, γεγονός που είχε ως συνέπεια τη νέα παραποµπή της Ελλάδας από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο ∆ΕΕ τον περασµένο Νοέµβριο. Πρόσφατα δε υπήρξε νέα
καταδίκη της χώρας µας από το ∆ΕΕ για τον ΧΥΤΑ Ζακύνθου (17-07-2014).
Αδυνατώντας να επιλύσει το γενικότερο ζήτηµα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων
λόγω της µακροχρόνιας καθυστέρησης αφενός στην υλοποίηση των έργων των
εγκεκριµένων Περιφερειακών Σχεδίων ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων (ΠΕΣ∆Α) και
αφετέρου στην εξυγίανση και αποκατάσταση των υφιστάµενων ΧΑ∆Α, η Πολιτεία
στρέφεται σε προσωρινές λύσεις διαχείρισης, όπως η δεµατοποίηση και η
προσωρινή αποθήκευση. Πρόσφατες αναφορές που υποβλήθηκαν στην Ανεξάρτητη
Αρχή καταδεικνύουν τα προβλήµατα της πρακτικής που ακολουθείται. Έχει τεθεί στις
αρµόδιες υπηρεσίες το ζήτηµα της αποτελεσµατικότητας των έργων αυτών,
εκφράζοντας την άποψη ότι δεν διαφαίνεται έστω και προσωρινή επίλυση του
προβλήµατος. Ειδικότερα, ο Συνήγορος επεσήµανε ότι:
•

∆εν διασφαλίζεται ότι ο εκάστοτε προσωρινός χώρος δεµατοποίησης αποθήκευσης δεν θα µετατραπεί σε νέο ΧΑ∆Α, δεδοµένου ότι σε πολλές
περιοχές δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία της εκπόνησης των µελετών, της
επιλογής του χώρου, της δηµοπράτησης, της κατασκευής και της αποδοτικής
λειτουργίας των έργων του εκάστοτε ΠΕΣ∆Α.

•

Ένας χώρος προσωρινής αποθήκευσης δεν παύει να χρήζει αναγκαίων
υποδοµών, («γηπέδο», εγκαταστάσεις διαχείρισης στραγγισµάτων και
βιοαερίου).

•

Η δεµατοποίηση – προσωρινή αποθήκευση αποτελεί συνοδό ενδιάµεσο έργο
στην ολοκληρωµένη διαχείριση των αποβλήτων, πριν από την τελική διάθεση.
Συνεπώς, τα εν λόγω έργα δε συνιστούν από µόνα τους έργα υποκατάστασης
των ΧΑ∆Α, καθώς προϋποθέτουν ύπαρξη τελικού αποδέκτη ή άλλου τρόπου
τελικής διάθεσης.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η αναποτελεσµατικότητα των παραπάνω προσωρινών
λύσεων διαχείρισης δηµιούργησε σε συγκεκριµένους δήµους σοβαρό πρόβληµα
συσσώρευσης και αδυναµίας διαχείρισης των παραγόµενων απορριµµάτων. Στις
περιπτώσεις αυτές η Πολιτεία επέλεξε, ως λύση, τη διάθεση των απορριµµάτων των
δήµων αυτών στο ΧΥΤΑ Φυλής γεγονός το οποίο, σε βάθος χρόνου θα επιφέρει τον
κορεσµό του χώρου και θα οδηγήσει σε ακύρωση του Περιφερειακού Σχεδιασµού
Αττικής. Ας σηµειωθεί ότι παράλληλα το κόστος µεταφοράς των απορριµµάτων από
άλλες περιφέρειες στην Αττική είναι σηµαντικό.
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