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Αξιότιµοι κύριοι,
Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρ. 103 § 9 του
Συντάγµατος και το ν.3094/2003 εξετάζει αναφορά των κ.κ. ***, µε την οποία καταγγέλθηκε η
ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων από το ∆ήµο Τήνου στην περιοχή «Κοσσίνι» του
Τοπικού ∆ιαµερίσµατος Αγάπη του ∆ήµου Τήνου και εντός της κοίτης του παρακείµενου
χειµάρρου, µε αποτέλεσµα να προκαλείται σοβαρή ρύπανση του περιβάλλοντος και των
φυσικών πόρων.
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Α. Νοµοθετικό πλαίσιο
 Σύµφωνα µε το άρθρο 4 της ΚΥΑ 50910/2727/2003 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση
στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης» «...η
διαχείριση των στερεών αποβλήτων πραγµατοποιείται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται
ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο...η υγεία του ανθρώπου και ότι δεν χρησιµοποιούνται µέθοδοι
που ενδέχεται να βλάψουν το περιβάλλον...».
 Με την ΚΥΑ 29407/3508/2002 τέθηκαν οι γενικές κατευθύνσεις τα µέτρα και οι όροι για
την υγειονοµική ταφή αποβλήτων.
 Με την υπ’ αρ. πρωτ. 8214/24-4-2008 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου εγκρίθηκε o Περιφερειακός σχεδιασµός διαχείρισης στερεών αποβλήτων
(ΠΕΣ∆Α Νοτίου Αιγαίου) και σύµφωνα µε αυτόν η νήσος Τήνος εντασσόταν στα νησιά µε
παραγωγή απορριµµάτων από 5.000 έως 20.000 τόνους ετησίως, στα οποία
προβλέπονταν η διαχείριση των απορριµµάτων µε βιοξείδωση σε κλειστό σύστηµα και
κατασκευή ΧΥΤΥ.
 Σύµφωνα µε το άρθρο 14 του ν.4042/2012 – Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ –
Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων «...Η διαχείριση των αποβλήτων
πραγµατοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να βλάπτεται
το περιβάλλον...χωρίς να δηµιουργείται κίνδυνος για το νερό...χωρίς να επηρεάζεται
δυσµενώς το τοπίο ή οι τοποθεσίες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος... ».
 Σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 19 Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ (αριθ. Πρωτ. οικ. 134468/7076/8-122011) «Επείγον πρόγραµµα παύσης λειτουργίας ΧΑ∆Α» «...είναι σκόπιµο να
υλοποιηθούν άµεσα έργα υποκατάστασης των ΧΑ∆Α όπως ...
Μεταφόρτωσης Αστικών Στερεών Αποβλήτων..

..δεµατοποιητές

.Κινητοί

Σταθµοί

υπολειµµάτων και

.χώροι ...νόµιµης προσωρινής αποθήκευσης µέχρι ένα έτος...τα έργα...συµβάλλουν στην
ταχύτερη επίτευξη...για την οριστική εξάλειψη της ανεξέλεγκτης διάθεσης, συνεπώς
µπορούν να υλοποιηθούν ακόµα και εάν δεν έχουν προβλεφθεί ρητά στον οικείο εν ισχύι
ΠΕΣ∆Α...».
 Σύµφωνα µε την παρ. 5, του άρθρου 57 «Τροποποιήσεις υφιστάµενης κανονιστικής
νοµοθεσίας», του ν.4042/2012 «...προκειµένου να παύσει άµεσα η λειτουργία χώρων
ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων ...σε ∆ιαχειριστικές Ενότητες Περιφερειών στις
οποίες δεν υπάρχει εν λειτουργία ΧΥΤΑ προβλεπόµενος από τον αντίστοιχο
ΠΕΣ∆Α...ούτε εν λειτουργία χώρος αποθήκευσης...µπορεί να καθορίζεται για χρονικό
διάστηµα που δεν υπερβαίνει την τριετία, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών
και Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής, ο τρόπος διαχείρισης των αποβλήτων ...κατά
παρέκκλιση των υφιστάµενων και εγκεκριµένων ΠΕΣ∆Α...».
 Σύµφωνα µε το άρθρο 280 του ν.3852/2010 Πρόγραµµα Καλλικράτης «...οι
Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις ασκούν τις αρµοδιότητες των κρατικών Περιφερειών...» και
σύµφωνα µε την παρ. ΣΤ.18 του άρθρου 186 αυτού στις αρµοδιότητες των Περιφερειών
ανήκει «...ο έλεγχος της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων προς εφαρµογή... του
άρθρου 26 του ν.1650/86...».
 Σύµφωνα µε την παρ. 2, του άρθρου 6 του Π.∆. 148/2009 το οποίο µετέφερε στην εθνική
έννοµη τάξη την οδηγία 2004/35 ΕΚ για την περιβαλλοντική ευθύνη «...συνιστάται
αυτοτελές συντονιστικό γραφείο... για την πρόληψη και την αποκατάσταση των
περιβαλλοντικών ζηµιών ...(ΣΥΓΑ-ΠΕΖ), ...ανατίθεται η εποπτεία και ο έλεγχος εφαρµογής
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των διατάξεων παρόντος διατάγµατος και ο συντονισµός των σχετικών δράσεων των
αρµόδιων Υπηρεσιών Περιβάλλοντος σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο...».
 Σύµφωνα µε το Κεφάλαιο Α΄ Αδικήµατα-Ευθύνη και Κυρώσεις Νοµικών Προσώπων,
άρθρο 3 του ν. 4042/2012 «...τιµωρούνται σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ν.1650/1986,
όπως τροποποιείται µε το άρθρο 7 του παρόντος νόµου...η συλλογή, µεταφορά, ανάκτηση
ή διάθεση αποβλήτων...που προκαλούν ή ενδεχοµένως να προκαλέσουν το θάνατο ή
σοβαρές σωµατικές βλάβες σε πρόσωπα ή ...στην ποιότητα του εδάφους...».
 Σύµφωνα µε το Μέρος ∆’ Κυρώσεις, παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4042/2012 «...όταν οι
∆ήµοι χρησιµοποιούν Χώρους Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων (ΧΑ∆Α)
επιβάλλεται εις βάρος του οικείου ∆ήµου ...χρηµατικό πρόστιµο ...οι ...κυρώσεις
επιβάλλονται ανεξάρτητα από την αστική ή ποινική ευθύνη του φορέα εκµετάλλευσης και
ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται από άλλες διατάξεις..».
 Με την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 18561/3856/2-5-2012 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου συστάθηκε Σύνδεσµος ΦΟ∆ΣΑ Νήσων Νοτίου
Αιγαίου σκοπός του οποίου είναι «...η ολοκληρωµένη διαχείριση στερεών αποβλήτων του
συνόλου των δήµων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύµφωνα µε τις προβλέψεις του
ΠΕΣ∆Α. Ειδικότερα εξειδικεύει και υλοποιεί τους στόχους και τις δράσεις αυτού ...»
Β. Ιστορικό – Φάκελος της υπόθεσης
Μετά την εξέταση του φακέλου της υπόθεσης, όπως αυτός συµπληρώθηκε µε τη
διαµεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη, προκύπτουν τα κάτωθι:
Β1. ∆ηµιουργία ΧΑ∆Α στη θέση «Κοσίνι» του ∆ήµου Τήνου
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της αναφοράς στις 2-10-2011 απορριµµατοφόρα του ∆ήµου
Τήνου µετέφεραν απορρίµµατα και τα απόθεσαν στη θέση «Κοσσίνι» και εντός της κοίτης
του εκεί χειµάρρου. Ο συγκεκριµένος χώρος ξεκίνησε να λειτουργεί ως «χωµατερή», χωρίς
να έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί οι απαραίτητες µελέτες, χωρίς να έχουν ακολουθηθεί οι
νόµιµες διαδικασίες και χωρίς να έχουν ληφθεί τα αναγκαία µέτρα για την αποτελεσµατική
προστασία της δηµόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, κατά παράβαση του άρθρου 12 του
Ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3010/2002 και του άρθρου 4 της Κ.Υ.Α.
50910/2727/2003. Κατά συνέπεια η αυθαίρετη λειτουργία προκαλεί δυσµενείς επιπτώσεις
στο περιβάλλον και τη δηµόσια υγεία.
Ο ∆ήµος Τήνου µε το υπ’ αρ. πρωτ. 18172/25-11-2012 έγγραφό του1 εξέφρασε τις
απόψεις του για το εν λόγω ζήτηµα. Σύµφωνα µε το έγγραφο αυτό στην Τήνο λειτουργούσαν
τρεις ΧΑ∆Α, στις θέσεις Τσικνιάς, Μαρµαριές και Φανερωµένη. Ο ∆ήµος αποφάσισε την
παύση λειτουργίας και την αποκατάσταση τους. Όµως µετά την παύση λειτουργίας και του
τελευταίου ΧΑ∆Α στη θέση Τσικνιάς, στις 30-6-2011, επειδή δεν υλοποιήθηκε η εξαγγελία για
µεταφορά των απορριµµάτων της Τήνου στο ΧΥΤΑ της ∆υτικής Αττικής και ταυτόχρονα ο
∆ήµος δεν διέθετε άλλο εγκεκριµένο χώρο διαχείρισης απορριµµάτων, δηµιουργήθηκε
επιτακτική ανάγκη διάθεσης των απορριµµάτων. Έτσι ο ∆ήµος αναγκάστηκε να διαθέτει τα
απορρίµµατα του στην περιοχή Κοσσίνι. Επισηµαίνεται ότι ο ∆ήµος ήταν υποχρεωµένος να
1

Σχετικό το υπ’ αρ. πρωτ. 18172/25-11-2012 έγγραφό του ∆ήµου Τήνου «...η εξαγγελία για µεταφορά
των απορριµµάτων της Τήνου στο ΧΥΤΑ της ∆υτικής Αττικής από 1-7-2011... δεν υλοποιήθηκε...η
ανάγκη αποκοµιδής των απορριµµάτων είναι επιτακτική... µε ευθύνη µας...εναποθέσαµε (εντός του
Οκτωβρίου 2011) απορρίµµατα στην περιοχή Κοσσίνι του τοπικού ∆ιαµερίσµατος Αγάπης...».
Επίσης «...το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ήδη ανέθεσε την αποκατάσταση και των τριών ΧΑ∆Α και τη
σύγχρονη υπαγωγή µας σε πρόγραµµα κοµποστοποίησης...επισηµαίνω τον κατεπείγοντα
χαρακτήρα…µέχρι ολοκληρώσεως των διαδικασιών για την χωροθέτηση, αδειοδότηση και λειτουργία
ενός ΧΥΤΥ...»
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παύσει τη λειτουργία των ΧΑ∆Α που χρησιµοποιούσε και να τους αποκαταστήσει
προκειµένου να ανταποκριθεί η χώρα άµεσα στο διατακτικό της από 6-10-2005
Καταδικαστικής απόφασης του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C502/03 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας για τη λειτουργία
ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης αποβλήτων (ΧΑ∆Α) 2.
Συνεπώς ο ∆ήµος Τήνου προέβη αρχικά στην παύση λειτουργίας των τριών εν
ενεργεία ΧΑ∆Α, ως ήταν υποχρεωµένος, εν συνεχεία όµως έθεσε σε λειτουργία ένα νέο
ΧΑ∆Α, ο οποίος µάλιστα δεν είναι καταγεγραµµένος στο αρχείο ενεργών χωµατερών του
ΥΠΕΚΑ (σχετικός χάρτης µε την κατάσταση των ΧΑ∆Α - Μάρτιος 2012
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=QYjGmnmhC%2FQ%3D&tabid=438&language
=el-GR), µε την αιτιολογία ότι δεν διέθετε άλλο εγκεκριµένο χώρο διαχείρισης απορριµµάτων
και επειγόντως θα έπρεπε να διαθέσει κάπου τα απορρίµµατά του.
Ωστόσο, επισηµαίνεται ότι η λειτουργία µιας εγκατάστασης, χωρίς τη συνδροµή των
νόµιµων προϋποθέσεων, κατά παράβαση της εθνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας,
δηµιουργεί εύλογα ερωτηµατικά σχετικά µε την πραγµατική βούληση των δηµοτικών αρχών
να συµβάλουν στη λύση του προβλήµατος.
Επίσης, δεν έχει νόµιµο έρεισµα η επίκληση εσωτερικών θεσµικών δυσκολιών για τη µη
συµµόρφωση µε τις υποχρεώσεις που τίθενται από τη νοµοθεσία, ενώ η παραµονή µιας
πηγής ρύπανσης και υποβάθµισης του περιβάλλοντος για µεγάλο χρονικό διάστηµα, χωρίς
να λαµβάνεται κανένα µέτρο από τις συναρµόδιες υπηρεσίες, αποτελεί υπέρβαση της
διακριτικής ευχέρειας της ∆ιοίκησης, όπως έχει κριθεί από το ∆ΕΚ (Case C-387/97
Commision v Greece).
Επιπλέον, από 24-4-2008 είχε εγκριθεί o Περιφερειακός σχεδιασµός διαχείρισης
στερεών αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α Νοτίου Αιγαίου) (Σχετική η υπ’ αρ. πρωτ. 8214/24-4-2008
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου) και σύµφωνα µε αυτόν η
νήσος Τήνος εντασσόταν στα νησιά µε παραγωγή απορριµµάτων από 5.000 έως 20.000
τόνους ετησίως, στα οποία προβλέπονταν η διαχείριση των απορριµµάτων µε βιοξείδωση σε
κλειστό σύστηµα και κατασκευή ΧΥΤΥ.
Η ∆/νση ΠΕ.ΧΩ. Νοτίου Αιγαίου, της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου είχε ήδη θέσει
το ζήτηµα της ανάγκης της άµεσης χωροθέτησης των προβλεπόµενων στον περιφερειακό
σχεδιασµό έργων διαχείρισης απορριµµάτων για τη νήσο Τήνο, ωστόσο, σύµφωνα µε το υπ’
αρ. πρωτ. 10726/7-11-2011 έγγραφο της, «...προσπάθεια χωροθέτησης για ΧΥΤΑ στην Τήνο
που είχε γίνει στο παρελθόν προσέκρουσε στην Ζ.Ο.Ε. ν. Τήνου λόγω της παραγρ. 16
άρθρου 4 Π.∆/τος 106∆/03 και ο ∆ήµος θα πρέπει να βρίσκεται σε διαδικασία εκ νέου
χωροθέτησης όπου επιτρέπεται...». Επιπλέον σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. 10783/7-112011 έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας «...ο ∆ήµος Τήνου...για την κατασκευή ΧΥΤΑ είχε στο
παρελθόν προωθήσει περιβαλλοντική αδειοδότηση...η επικρατέστερή θέση δεν προέκυπτε σε
επιτρεπόµενη γα ΧΥΤΑ περιοχή...ο ∆ήµος κανονικά θα έπρεπε νωρίς...να έχει προχωρήσει
διαδικασία νέας χωροθέτησης ΧΥΤΑ σε περιοχή όπου επιτρέπεται, λόγω επιτακτικής ανάγκης
παύσης των ΧΑ∆Α..».
Πάντως, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. 74083/6591/19-12-2011 έγγραφο του Τµήµατος
Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «...δεν υπάρχει κάποια απαγορευτική διάταξη
από το Π.∆. ΦΕΚ 106∆/03 περί Ζ.Ο.Ε. ν. Τήνου για τη χωροθέτηση ΧΥΤ καθώς σύµφωνα µε
το άρθρο 4, παρ. 16 αυτού «Επιτρέπεται η χωροθέτηση ΧΥΤΑ σε όλες τις περιοχές εκτός των
περιοχών 2.3.α.1.α, 2.3.α.1.β, 2.3.α.2.2.2.3.α.6 και 2.3.α.7...».
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Μετά την καταδίκη της Ελλάδος από το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, λόγω του
σηµαντικού αριθµού των ΧΑ∆Α, οι Ελληνικές Αρχές δεσµεύτηκαν για το κλείσιµο και την
αποκατάσταση του συνόλου αυτών, θέτοντας αποκλειστικές προθεσµίες (έως το τέλος του 2007, στη
συνέχεια ως το τέλος του 2008, µετά έως τις 16 Ιουλίου 2010 και κατόπιν έως 1 Ιουλίου 2011), οι
οποίες δυστυχώς παρήλθαν άκαρπες.
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Συνεπώς, από την έγκριση του ΠΕΣ∆Α έως την παύση λειτουργίας των τριών ΧΑ∆Α
µεσολάβησε χρονικό διάστηµα πλέον των τριών ετών, δεν επετεύχθη η ολοκλήρωση των
διαδικασιών για την χωροθέτηση, αδειοδότηση και λειτουργία ενός ΧΥΤΥ, καθώς ο ∆ήµος
Τήνου είχε προωθήσει περιβαλλοντική αδειοδότηση σε χώρο που δεν επιτρέπονταν από τις
χρήσεις γης.
Επισηµαίνεται ότι τα κριτήρια καταλληλότητας χώρου, όπως αυτά ορίζονται στην εθνική
και κοινοτική νοµοθεσία, συχνά δεν πληρούνται ικανοποιητικά, διότι δίδεται ιδιαίτερη
βαρύτητα στην εξασφάλιση της κοινωνικής αποδοχής του έργου, που αποτελεί κατεξοχήν
κριτήριο σκοπιµότητας (βλ Ετήσια Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη 2004). Έτσι όµως
εκµηδενίζονται τα περιβαλλοντικά κριτήρια, τα οποία συνδέονται άµεσα µε την
καταλληλότητα του χώρου και, συνεπώς, µε την τήρηση της νοµιµότητας. Αυτό έχει ως
αποτέλεσµα χώροι που βρίσκονται εντός περιοχών που υπόκεινται σε δεσµεύσεις από την
κείµενη νοµοθεσία (ΖΟΕ, ευαίσθητες περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι) και οι οποίοι θα έπρεπε
να είχαν εξ αρχής απορριφθεί από τη διαδικασία επιλογής, να προκρίνονται έναντι άλλων
χώρων, πλέον καταλλήλων.
Β2. ∆ιαµεσολάβηση – ∆ιοικητική ανταπόκριση
O Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο του διαµεσολαβητικού του ρόλου, µε το υπ’ αρ.
πρωτ. 145300/29826/2011 έγγραφό του επεσήµανε ότι, η δηµιουργία καινούριων ΧΑ∆Α,
όπως στη συγκεκριµένη περίπτωση, ενώ εκκρεµεί το πρόγραµµα παύσης λειτουργίας τους,
όχι µόνο παραβιάζει τη νοµιµότητα, αλλά και δεν συµβάλλει στις όποιες προσπάθειες για την
επίλυση του προβλήµατος και ζήτησε α) να σταµατήσει άµεσα η λειτουργία του εν λόγω
ΧΑ∆Α, β) να αποµακρυνθούν οι σωροί των απορριµµάτων, γ) να αποκατασταθεί η περιοχή
στην προτέρα κατάσταση, δ) να επιβληθούν οι νόµιµες κυρώσεις, σύµφωνα µε το Ν.1650/86,
όπως τροποποιήθηκε µε τον 3010/2002 και ε) να συγκροτηθεί Κλιµάκιο Ελέγχου Ποιότητας
Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.), σύµφωνα µε το άρθρο 26 του ίδιου νόµου, για να διενεργήσει
αυτοψία στον εν λόγω χώρο διάθεσης των απορριµµάτων και να καθορίσει τις απαιτούµενες
ενέργειες προς αποκατάσταση του χώρου.
Το Τµήµα Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου µε την υπ’ αρ. πρωτ.
82363/7157/23-11-2011 απάντησή του ενηµέρωσε την Αρχή για τη σύσταση Κλιµακίου
Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος και τη διενέργεια αυτοψίας στις 14-10-2011,
αποστέλλοντας αντίγραφο του πρακτικού συνεδρίασης, σύµφωνα µε το οποίο
«...διαπιστώθηκε...διάνοιξη
οδού
προσπέλασης...απόθεση
απορριµµάτων
εντός
γηπέδου...διενέργεια εκτεταµένων εκσκαφών και επιχώσεων για την επικάλυψη των
απορριµµάτων...ολίσθηση τµήµατος των επιχωµατώσεων στα πρανή του παρακείµενου
ρέµατος...».
Ο Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, µε την υπ’ αρ. πρωτ. 2961/308/16-1-2012
απόφασή του, αποφάσισε α) την άµεση αποκατάσταση από το ∆ήµο Τήνου του εν λόγω
νέου χώρου ανεξέλεγκτης απόρριψης στερεών αποβλήτων στη θέση Κοσσίνι, β) τη
συµµόρφωση του ∆ήµου Τήνου µε τον εγκεκριµένο Περιφερειακό σχεδιασµό διαχείρισης
στερεών αποβλήτων (Σχετική η υπ’ αρ. πρωτ. 8214/24-4-2008 απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου) και την επιβολή κυρώσεων ύψους 15.000 ευρώ
για την ανεξέλεγκτη απόρριψη και την υποβάθµιση του περιβάλλοντος.
Ωστόσο, ο ∆ήµος Τήνου δε συµµορφώθηκε µε την ως άνω απόφαση του
Αντιπεριφερειάρχη και όχι µόνο συνέχισε, χωρίς καµία διακοπή, τη χρήση του παράνοµου
ΧΑ∆Α αλλά, σύµφωνα µε την υπ’ αρ. πρωτ. 4877/8-2-2012 συµπληρωµατική αναφορά,
προέβη στην ανεξέλεγκτη καύση των απορριµµάτων. Μετά µάλιστα από σχετική καταγγελία
την 19-1-2012, παρενέβη η Πυροσβεστική Υπηρεσία Τήνου για τη κατάσβεση της πυρκαγιάς.
Επιπλέον, ο ∆ήµος Τήνου, αντί να ξεκινήσει τη διαδικασία χωροθέτησης των
προβλεπόµενων από τον εγκεκριµένο ΠΕΣ∆Α έργων διαχείρισης απορριµµάτων, ώστε να
επιλυθεί οριστικά το πρόβληµα, αποφάσισε, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. 3/3-2-2012 απόσπασµα
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από το πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής, «...µέχρι να κατασκευαστεί ο
χώρος ταφής απορριµµάτων που προβλέπεται στον εγκεκριµένο ΠΕΣ∆Α ... να δεµατοποιεί
και να αποθηκεύει τα απορρίµµατά του...έργο της αποθήκευσης (ηµερήσια ποσότητα
εισερχοµένων απορριµµάτων µικρότερη από 50 τόνους) στην κατηγορία Β...».
Σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. 74083/6591/19-12-2011 έγγραφο της ∆/νσης ΠΕ.ΧΩ της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σχετικά µε τη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην ν. Τήνο
«...την υπ’ αρ. 19 Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ....µέχρι την κατασκευή ΧΥΤ ...να υλοποιηθούν έργα
αποκατάστασης του ΧΑ∆Α... όπως ....χώροι µόνιµης προσωρινής αποθήκευσης µέχρι ένα
έτος...».
Τέλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου σε συνέχεια του από 20-7-2012 νεότερου
πρακτικού συνεδρίασης του ΚΕΠΠΕ, µε την υπ’ αρ. πρωτ. 75107/6446/7-8-2012 απόφασή
του, αποφάσισε εκ νέου α) την άµεση αποκατάσταση από το ∆ήµο Τήνου του εν λόγω νέου
χώρου ανεξέλεγκτης απόρριψης στερεών αποβλήτων στη θέση Κοσσίνι, β) τη συµµόρφωση
του ∆ήµου Τήνου µε τον εγκεκριµένο Περιφερειακό σχεδιασµό διαχείρισης στερεών
αποβλήτων (σχετική η υπ’ αρ. πρωτ. 8214/24-4-2008 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου) και την επιβολή κυρώσεων ύψους 15.000 ευρώ για την
ανεξέλεγκτη απόρριψη και την υποβάθµιση του περιβάλλοντος.
Γ. ∆ιαπιστώσεις της Αρχής
Γ1. Σχετικά µε τη λειτουργία του ΧΑ∆Α στη θέση Κοσσίνι
Ο Συνήγορος του Πολίτη από τα στοιχεία που έχουν περιέλθει στη γνώση του διαπίστωσε τα
ακόλουθα:
1.
Ο ∆ήµος Τήνου δηµιούργησε στη θέση «Κοσσίνι» ένα χώρο ανεξέλεγκτης διάθεσης
απορριµµάτων κατόπιν της αναγκαστικής παύσης λειτουργίας των τριών ΧΑ∆Α που
χρησιµοποιούσε, αφού είχαν εκπνεύσει όλες οι καταληκτικές προθεσµίες οι οποίες
δέσµευσαν τις Ελληνικές Αρχές. Ο χώρος αυτός, µάλιστα, δεν είναι καταγεγραµµένος στο
σχετικό αρχείο ενεργών ΧΑ∆Α του ΥΠΕΚΑ.
2.
Η ανεξέλεγκτη, εν προκειµένω, διάθεση των απορριµµάτων αναδεικνύει την αποτυχία
του περιφερειακού και εθνικού σχεδιασµού και την παραβίαση των διατάξεων της κείµενης
νοµοθεσίας που αφορούν στη διαχείριση των αποβλήτων, µε αποτέλεσµα τη ρύπανση του
περιβάλλοντος, την υποβάθµιση της αισθητικής του τοπίου, τη µόλυνση των υπόγειων και
των επιφανειακών υδροφορέων και τις επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία.
3.
Όχι µόνο δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος της ασφαλούς διάθεσης των αστικών
αποβλήτων αλλά ταυτόχρονα η δηµιουργία του εν λόγω καινούριου ΧΑ∆Α, ενόψει και της
προσπάθειας για σταδιακή µείωση του αριθµού των ανεξέλεγκτων χωµατερών και την
οριστική εξάλειψη τους, µε την υλοποίηση των έργων ασφαλούς διαχείρισης των
απορριµµάτων, σύµφωνα µε τη δέσµευση της χώρας προς την ΕΕ, έχει διττή επίπτωση,
όπως έχει επισηµάνει ο Συνήγορος του Πολίτη (βλ Ετήσια Έκθεση 2004). Αφενός συνιστά
παράβαση της κείµενης νοµοθεσίας, αφετέρου ακυρώνει τις όποιες προσπάθειες για την
επίλυση του προβλήµατος.
4.
Ο ∆ήµος Τήνου δεν φρόντισε εγκαίρως να λάβει τα κατάλληλα µέτρα για την
ολοκληρωµένη διαχείριση απορριµµάτων και όπως ο ίδιος αναφέρει ευθύνεται γα την
αναζήτηση επείγουσας λύσης του προβλήµατος της διάθεσης των απορριµµάτων,
δεδοµένου ότι προέκρινε για τη χωροθέτηση του ΧΥΤΥ που προβλέπεται από τον
Περιφερειακό Σχεδιασµό, χώρο, ο οποίος θα έπρεπε να είχε εξ αρχής απορριφθεί από τη
διαδικασία επιλογής. Επιπλέον, µέχρι σήµερα δεν έχει συµµορφωθεί µε τον εγκεκριµένο
ΠΕΣ∆Α Νοτίου Αιγαίου και δεν έχει κατασκευάσει τα προβλεπόµενα έργα διαχείρισης των
στερεών αποβλήτων (σχετική η υπ’ αρ. πρωτ. 8214/24-4-2008 απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου).
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5.
Ο ∆ήµος Τήνου προωθεί τη δηµιουργία ενός χώρου για τη δεµατοποίηση και την
αποθήκευση των απορριµµάτων, που όχι µόνο δεν προβλέπεται στον εγκεκριµένο ΠΕΣ∆Α,
αλλά και δεν επιλύει οριστικά το πρόβληµα.
6.
Οι συναρµόδιες υπηρεσίες προέβησαν σε αυτοψίες, διαπίστωσαν το πρόβληµα και
εισηγήθηκαν κυρώσεις. Ωστόσο δεν προέβησαν στην παύση της λειτουργίας του χώρου ούτε
έχουν προβεί, µέχρι σήµερα, στις οφειλόµενες ενέργειες για την εξυγίανση και αποκατάσταση
αυτού. Ως εκ τούτου καταστρατηγούνται οι διατάξεις της κείµενης εθνικής και ευρωπαϊκής
νοµοθεσίας που αφορούν στη διαχείριση των αποβλήτων, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται
σοβαρές επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον αλλά και στην ανθρώπινη υγεία.
7.
Επειδή η εν λόγω δραστηριότητα εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του Π.∆. 148/2009
παραβιάζονται και οι διατάξεις αυτού που επιβάλει στις αρµόδιες υπηρεσίες τη άµεση λήψη
των αναγκαίων µέτρων για την αποκατάσταση των ρυπασµένων χώρων.
Γ2. Υπ’ αρ. 19 Εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ
Το ΥΠΕΚΑ εξέδωσε την υπ’ αρ. 19 Εγκύκλιο (αριθ. Πρωτ. οικ. 134468/7076/8-122011) «Επείγον πρόγραµµα παύσης λειτουργίας ΧΑ∆Α» προκειµένου να ανταποκριθεί η
χώρα άµεσα στο διατακτικό της από 6-10-2005 Καταδικαστικής απόφασης του ∆ικαστηρίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-502/03 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας για τη λειτουργία ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης αποβλήτων
(ΧΑ∆Α).
Σύµφωνα µε την παραπάνω Εγκύκλιο µεταξύ άλλων «...είναι σκόπιµο να
υλοποιηθούν άµεσα έργα υποκατάστασης των ΧΑ∆Α ...δεµατοποιητές υπολειµµάτων και
χώροι ...νόµιµης προσωρινής αποθήκευσης µέχρι ένα έτος...τα έργα...συµβάλλουν στην
ταχύτερη επίτευξη...για την οριστική εξάλειψη της ανεξέλεγκτης διάθεσης, συνεπώς µπορούν
να υλοποιηθούν ακόµα και εάν δεν έχουν προβλεφθεί ρητά στον οικείο εν ισχύ ΠΕΣ∆Α...».
Συνεπώς, από το περιεχόµενο της εν λόγω εγκυκλίου προκύπτει ότι εισάγονται αποκλίσεις
από τις ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις.
Στο σηµείο αυτό, ο Συνήγορος του Πολίτη επισηµαίνει (βλ. ετήσια έκθεση του
Συνηγόρου του Πολίτη 20113) ότι οι πάσης φύσεως εγκύκλιοι δεν είναι δυνατόν να εισάγουν
απόκλιση από τις ρυθµίσεις που θεσπίζει ιεραρχικώς ανώτερη πηγή δικαίου, όπως εν
προκειµένω η ΚΥΑ 50910/2727/2003, και σε καµιά περίπτωση δεν είναι δυνατόν να εισάγουν
διατάξεις αποκλίνουσες από εκείνες του κανονιστικού πλαισίου που εξειδικεύουν. Ειδικότερα
περαιτέρω, οι ιεραρχικώς προϊστάµενοι των υπηρεσιακών σχηµατισµών του Κράτους
προβαίνουν στην έκδοση ερµηνευτικών εγκυκλίων προκειµένου να επεξηγήσουν ή
σχολιάσουν έναν νόµο ή κανονιστική ρύθµιση, δεν νοµιµοποιούνται όµως να προβούν, κατ’
αυτόν τον τρόπο, στην τροποποίηση ή κατάργησή του4.
3

Ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη 2011 «...Ο Συνήγορος έχει προσκρούσει σε ποικίλες
µεθόδους µε τις οποίες η διοίκηση παραλλάσει ή εξουδετερώνει συστηµατικά τις επιλογές του
νοµοθέτη. Το συνηθέστερο µέσο για τέτοιες πρακτικές αποτελεί η εγκύκλιος, η οποία, αν και
αδιαµφισβήτητα δεν εισάγει δίκαιο, στην πράξη, ενόψει του αναλυτικού και εκλαϊκευτικού της
χαρακτήρα εκλαµβάνεται από τα κατώτερα διοικητικά κλιµάκια ως ο πράγµατι ισχύον κανόνας...Σε κάθε
περίπτωση, µια εγκύκλιος δεν µπορεί να παράγει αντίθετο δίκαιο από αυτό που µε σαφήνεια ορίζεται
από τον σχετικό νόµο, ούτε φυσικά να «αποσαφηνίζει» το νόµο επί τα χείρω...».
4

η

(Επ. Σπηλιωτόπουλος, Εγχειρίδιο ∆ιοικητικού ∆ικαίου, Τόµος 1, σελ. 116, 117, 13 έκδοση, Νοµική
Βιβλιοθήκη, 2010, όπου διαλαµβάνεται ότι δεν αποτελούν διοικητικές πράξεις οι «ερµηνευτικές
εγκύκλιοι» που εκδίδουν οι ιεραρχικώς προϊστάµενοι των διάφορων υπηρεσιακών σχηµατισµών του
Κράτους (όπως εν προκειµένω η Υπουργός) κατά την άσκηση του προληπτικού ιεραρχικού ελέγχου,
οι οποίες επαναλαµβάνουν, σχολιάζουν και επεξηγούν τις διατάξεις των νοµοθετικών και κανονιστικών
πράξεων και παρέχουν οδηγίες για τον τρόπο εφαρµογής τους. Αντίθετα οι λεγόµενες «κανονιστικές
εγκύκλιοι» µε τις οποίες καθορίζονται καθήκοντα των ιεραρχικώς υφισταµένων υπαλλήλων και
επιβάλλονται υποχρεώσεις ή αναγνωρίζονται δικαιώµατα στους διοικουµένους, έχουν χαρακτήρα
κανονιστικής διοικητικής πράξης).
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Επιπλέον, δεν προβλέπεται από τη σχετική νοµοθεσία η επίκληση του επείγοντος για
την εισαγωγή αποκλίσεων από τις ισχύουσες διατάξεις, ιδίως όταν µετά την από 6-10-2005
καταδικαστική απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι Ελληνικές Αρχές
επανειληµµένα δεσµεύτηκαν για το κλείσιµο και την αποκατάσταση του συνόλου των ΧΑ∆Α,
θέτοντας αποκλειστικές προθεσµίες (έως το τέλος του 2007, στη συνέχεια ως το τέλος του
2008, µετά έως τις 16 Ιουλίου 2010 και κατόπιν έως την 1η Ιουλίου 2011), οι οποίες
δυστυχώς παρήλθαν άκαρπες.
Επίσης, τα έργα υποκατάστασης των ΧΑ∆Α, που προβλέπονται από την ως άνω
εγκύκλιο, είναι αµφίβολο εάν θα επιλύσουν έστω και προσωρινά το πρόβληµα.
Συγκεκριµένα:
 δεν διασφαλίζεται εάν ο εκάστοτε «χώρος νόµιµης προσωρινής αποθήκευσης µέχρι ένα
έτος», όπως εν προκειµένω ο χώρος δεµατοποίησης και προσωρινής αποθήκευσης, που
προωθείται από το ∆ήµο Τήνου, θα παραµείνει σε λειτουργία µόνο για ένα έτος και δεν
θα µετατραπεί σε νέο ΧΑ∆Α5, δεδοµένου ότι δεν έχουν ξεκινήσει, µέχρι σήµερα, οι
διαδικασίες για τη χωροθέτηση των προβλεπόµενων από τον εγκεκριµένο περιφερειακό
σχεδιασµό έργων διαχείρισης, ενώ η συνολική διαδικασία της εκπόνησης των µελετών,
της επιλογής του χώρου, της δηµοπράτησης, της κατασκευής και της θέσης σε αποδοτική
λειτουργία των έργων έχει από την πράξη αποδειχθεί ότι χρειάζεται για να ολοκληρωθεί
χρονικό διάστηµα πέραν του έτους. Σηµειώνεται εδώ ότι ένας χώρος προσωρινής
αποθήκευσης δεν παύει να χρήζει αναγκαίων υποδοµών (γηπέδου, εγκαταστάσεων
διαχείρισης στραγγισµάτων και βιοαερίου)
 οι κινητοί σταθµοί Μεταφόρτωσης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΣΜΑ) αποτελούν
συνοδό-ενδιάµεσο έργο στην ολοκληρωµένη διαχείριση των αποβλήτων, πριν την τελική
διάθεση. Συνεπώς οι ΣΜΑ δεν αποτελούν από µόνοι τους έργο υποκατάστασης των
ΧΑ∆Α καθώς προϋποθέτουν ύπαρξη τελικού αποδέκτη ή άλλου τρόπου τελικής διάθεσης
Σε περίπτωση δε που ο τελικός αποδέκτης είναι ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ (εν προκειµένω γειτονικού
νησιού) θα πρέπει τεκµηριωµένα να διασφαλίζεται η διαθέσιµη χωρητικότητα του και η
συµβατότητα µε την προβλεπόµενη διάρκεια ζωής.
∆. Προτάσεις
Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη:
 το χρονικό διάστηµα που έχει παρέλθει από τη στιγµή που δηµιουργήθηκε το
πρόβληµα και από τη διαπίστωση αυτού κατά την αρχική αυτοψία του ΚΕΠΠΕ Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου, στις 14-10-2011, χωρίς να έχει εξευρεθεί λύση µέχρι σήµερα,
 τη συνεχιζόµενη επιβάρυνση στο περιβάλλον και την επικείµενη απειλή για τη
δηµόσια υγεία,
 το γεγονός ότι ο ∆ήµος Τήνου, ο οποίος χρησιµοποιεί τον εν λόγω ΧΑ∆Α,
εξακολουθεί να µη συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν
στη διαχείριση των αποβλήτων, χωρίς µέχρι σήµερα να έχει λάβει τα κατάλληλα µέτρα για
την ασφαλή διαχείριση των απορριµµάτων,
 την αναγκαιότητα για άµεση επέµβαση των Αρµοδίων Υπηρεσιών σε τέτοιες
περιπτώσεις
 το ότι η εν λόγω «δραστηριότητα» εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του Π∆148/2009
σύµφωνα µε του Παρ. 1.2. του Παραρτήµατος ΙΙΙ «...διαδικασίες διαχείρισης αποβλήτων...»
που απαιτεί την λήψη άµεσων µέτρων για την αποκατάσταση της προκληθείσης ζηµίας,
5

Σύµφωνα µε την παρ. η, του άρθρου 2, της ΚΥΑ 29407/3508/2002 «Μέτρα και όροι για την
υγειονοµική ταφή αποβλήτων» «...χώρος υγειονοµικής ταφής...κάθε χώρος διάθεσης αποβλήτων...επί
ή εντός του εδάφους...κάθε µόνιµος (δηλαδή χρησιµοποιούµενος άνω του έτους) χώρος προσωρινής
αποθήκευσης αποβλήτων...»
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Ο Συνήγορος του Πολίτη εκτιµά ότι καθίσταται αναγκαία:
1. η άµεση διακοπή της λειτουργίας του εν λόγω ΧΑ∆Α και η εξυγίανσηαποκατάσταση της ρυπασµένης περιοχής,
2. η λήψη κάθε δυνατού διοικητικού µέτρου και η επιβολή των προβλεπόµενων
νόµιµων κυρώσεων για την προστασία της δηµόσιας υγείας και του
περιβάλλοντος.
3. η ασφαλής διαχείριση των παραγόµενων απορριµµάτων της νήσου Τήνου, µε την
άµεση υλοποίηση των προβλεπόµενων από τον εγκεκριµένο Περιφερειακό
Σχεδιασµό έργων διαχείρισης απορριµµάτων.
Το παρόν κοινοποιείται στον κύριο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου για ενηµέρωσή
του και την στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του διερεύνηση πιθανών ευθυνών.
Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και είµαστε στη διάθεσή σας
για οποιεσδήποτε συµπληρωµατικές πληροφορίες. Ο Συνήγορος του Πολίτη προσβλέπει
στην άµεση ανταπόκρισή σας λόγω και της φύσης του προβλήµατος αυτού που συνδέεται µε
τη σοβαρή υποβάθµιση του περιβάλλοντος και την επικείµενη απειλή για τη δηµόσια υγεία.
Με τιµή
Καλλιόπη Σπανού
Συνήγορος του Πολίτη
Κοινοποίηση:
1. κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου
2. ΥΠΕΧΩ∆Ε
Γενική διεύθυνση Περιβάλλοντος
Τµήµα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Πατησίων 147
Αθήνα, 11251
3. Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών
Περιβάλλοντος
Τοµέας Νοτίου Ελλάδος
Λεωφ. Κηφισίας 1-3
Αθήνα 115 23
4. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασµού
Τµήµα Περιβάλλοντος
Σάκη Καράγεωργα 22
84100 Σύρος
5. ∆ήµος Τήνου
Ευαγγελιστρίας 72,
84200 Τήνος
6 . Κύριο ***
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