Περίληψη Πορίσµατος
Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορά σχετικά µε την ανεξέλεγκτη διάθεση
στερεών αποβλήτων από το ∆ήµο Τήνου και εντός της κοίτης του παρακείµενου
χειµάρρου, µε αποτέλεσµα να προκαλείται σοβαρή ρύπανση του περιβάλλοντος και
των φυσικών πόρων, στην περιοχή «Κοσσίνι», του τοπικού διαµερίσµατος «Αγάπη»,
του ∆ήµου Τήνου.
Η Αρχή διαπίστωσε ότι στη συγκεκριµένη περιοχή λειτουργεί από το ∆ήµο χώρος
ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων µετά την αναγκαστική παύση της λειτουργίας
των τριών Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων (ΧΑ∆Α) που
χρησιµοποιούσε, αφού είχαν εκπνεύσει όλες οι προθεσµίες που έθεσαν τα
Ευρωπαϊκά Όργανα στις Ελληνικές Αρχές.
Ο ∆ήµος Τήνου οδηγήθηκε αναγκαστικά στη λύση αυτή, καθώς δεν φρόντισε
εγκαίρως να λάβει τα κατάλληλα µέτρα για την ολοκληρωµένη διαχείριση
απορριµµάτων. Αυτό προέκυψε καθώς προέκρινε για τη χωροθέτηση του Χώρου
Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων (ΧΥΤΥ) που προβλέπεται από τον Περιφερειακό
Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων (ΠΕΣ∆Α) Νοτίου Αιγαίου, χώρο, ο οποίος δε
θα έπρεπε να έχει συµπεριληφθεί στη διαδικασία επιλογής. Επιπλέον, µέχρι σήµερα
δεν έχει συµµορφωθεί µε τον εγκεκριµένο περιφερειακό σχεδιασµό και δεν έχει
κατασκευάσει τα προβλεπόµενα έργα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.
Παράλληλα, προωθεί τη δηµιουργία ενός χώρου για τη δεµατοποίηση και την
αποθήκευση των απορριµµάτων, που όχι µόνο δεν προβλέπεται στον εγκεκριµένο
περιφερειακό σχεδιασµό, αλλά και δεν επιλύει οριστικά το πρόβληµα.
Οι συναρµόδιες υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου αν και ενήργησαν άµεσα και
διαπίστωσαν το πρόβληµα, δεν εφάρµοσαν τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας
που αφορούν στη διαχείριση των αποβλήτων (παύση της λειτουργίας και εξυγίανση
και αποκατάσταση του χώρου), µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται σοβαρές
επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον αλλά και στην ανθρώπινη υγεία.
Ο Συνήγορος του Πολίτη µε πόρισµά του ζήτησε την άµεση διακοπή της λειτουργίας
του εν λόγω ΧΑ∆Α, την εξυγίανση-αποκατάσταση της εν λόγω περιοχής και την
ασφαλή διαχείριση των παραγόµενων απορριµµάτων του νησιού, µε την άµεση
υλοποίηση των προβλεπόµενων από τον εγκεκριµένο Περιφερειακό Σχεδιασµό
έργων διαχείρισης απορριµµάτων. Επίσης, επεσήµανε ότι η δεµατοποίηση και η
προσωρινή αποθήκευση, που προωθείται από το ∆ήµο Τήνου, είναι αµφίβολο εάν
θα επιλύσει έστω και προσωρινά το πρόβληµα και δεν θα οδηγήσει στη δηµιουργία
νέου ΧΑ∆Α, δεδοµένου ότι δεν έχουν ξεκινήσει, µέχρι σήµερα, οι διαδικασίες για τη
χωροθέτηση των προβλεπόµενων από τον εγκεκριµένο περιφερειακό σχεδιασµό
έργων διαχείρισης.
Σε συνέχεια του πορίσµατος του Συνηγόρου, ο Ειδικός Γραµµατέας Επιθεώρησης
Περιβάλλοντος και Ενέργειας ζήτησε άµεσα από το ∆ήµο Τήνου την ορθή τήρηση
των προβλεπόµενων στον ΠΕΣ∆Α και την παύση της χρήσης του ΧΑ∆Α. Ωστόσο,
παρά τις κατά τα ανωτέρω επισηµάνσεις της Αρχής, έκρινε ότι έπρεπε να
ολοκληρωθούν οι ενέργειες για την προσωρινή συλλογή, αποθήκευση και
δεµατοποίηση των απορριµµάτων του ∆ήµου.
Ο ∆ήµος Τήνου προέβη τελικώς στην παύση λειτουργίας του ΧΑ∆Α, στην
αποµάκρυνση κάθε µηχανήµατος από το χώρο, ενώ παράλληλα ξεκίνησε τις
ενέργειες για προσωρινή συλλογή, αποθήκευση και δεµατοποίηση των
απορριµµάτων του ∆ήµου.

