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ΘΕΜΑ: Επιτάχυνση προγράμματος διακοπής λειτουργίας και αποκατάστασης 

ΧΑΔΑ  

 

Όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα έχει καταδικαστεί από το 2005 στο Δικαστήριο 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργία μεγάλου αριθμού χώρων ανεξέλεγκτης 

διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) και ακόμα, 7 χρόνια αργότερα, δεν έχει επιτευχθεί 

συμμόρφωση με την απόφαση του Δικαστηρίου για διακοπή λειτουργίας και 

αποκατάσταση του συνόλου των ΧΑΔΑ. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο στάδιο της 

συμπληρωματικής προειδοποιητικής επιστολής του άρθρου 260 της Συνθήκης, 

δηλαδή ένα στάδιο πριν από το δεύτερο δικαστήριο, αυτή τη φορά για την επιβολή 

προστίμου και χρηματικής ποινής. 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ως υπεύθυνο για 

τη χάραξη και παρακολούθηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής της 

χώρας, και ως αποδέκτης των καταγγελιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα θέματα 

εφαρμογής της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, συντονίζει τις ενέργειες και 

χρηματοδοτεί μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον-Αειφόρος 

Ανάπτυξη» σχετικές δράσεις και έργα. 

Η ουσιαστική ευθύνη και αρμοδιότητα για την ορθολογική διαχείριση των αστικών 

αποβλήτων και την υλοποίηση των απαιτούμενων έργων ανήκει στην τοπική 

αυτοδιοίκηση. 

Πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους, ιδιαίτερα στους εκπροσώπους της τοπικής 

αυτοδιοίκησης και τις τοπικές κοινωνίες, που συνεχίζουν με πράξεις ή παραλείψεις 

τους να παρεμποδίζουν την εφαρμογή ορθολογικών τρόπων διαχείρισης, 

ευνοώντας τη διατήρηση της ανεξέλεγκτης διάθεσης, ότι: 

- Η ανεξέλεγκτη διάθεση αποτελεί με βεβαιότητα βλαπτική για το περιβάλλον 

δραστηριότητα, ενώ αντιθέτως, η εφαρμογή ορθολογικών μεθόδων διάθεσης 

και ανάκτησης αποβλήτων αποτελεί δραστηριότητα που διέπεται από 

τεχνικούς κανόνες, προδιαγραφές, πλήρες πλαίσιο αδειοδοτήσεων και ελέγχων, 

που αποσκοπούν και μπορούν να διασφαλίσουν την προστασία του 

περιβάλλοντος. 



- Η διατήρηση των ΧΑΔΑ αποτελεί παραβατική συμπεριφορά, που στερεί από 

τον τόπο οικονομικούς πόρους και δυνάμεις που θα μπορούσαν να 

κατευθυνθούν προς την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων με 

πρόληψη, ανακύκλωση και αξιοποίηση, που αποτελεί βασική αναπτυξιακή 

παράμετρο. 

- Εάν δεν εξαλειφθεί πλήρως η ανεξέλεγκτη διάθεση και δεν αποκατασταθούν 

όλοι οι ΧΑΔΑ, η χώρα θα οδηγηθεί για δεύτερη φορά ενώπιον του Δικαστηρίου 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιμέτωπη με κατ’ αποκοπήν πρόστιμο της τάξης των 

πολλών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ καθώς και χρηματική ποινή της τάξης 

των 158.000€ ημερησίως για όσο διάστημα διαρκεί η παραβίαση. 

- Η υπόθεση παραβίασης θα κλείσει μόνο όταν παύσει η λειτουργία και 

αποκατασταθεί το σύνολο των ΧΑΔΑ (ενεργών και ανενεργών) στη χώρα. 

- Έχει πλέον θεσμοθετηθεί η δυνατότητα παρακράτησης των ποσών που 

επιβάλλονται ως χρηματικά πρόστιμα και ποινές στη χώρα μας για παραβιάσεις 

της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, κατά τη διαδικασία κατανομής των κεντρικών 

αυτοτελών πόρων στους ΟΤΑ και στα νομικά τους πρόσωπα, τα οποία 

χρησιμοποιούν χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, ή στα οποία 

υπάρχουν ανενεργοί αλλά μη αποκατεστημένοι τέτοιοι χώροι. 

Στόχος είναι να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα διακοπής λειτουργίας και 

αποκατάστασης των ΧΑΔΑ εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, γεγονός 

που σημαίνει ότι παράλληλα πρέπει να υλοποιηθούν εφικτές λύσεις 

υποκατάστασης των ΧΑΔΑ. 

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος έχουν δεσμευθεί πόροι του ΕΣΠΑ, έχει 

αναπτυχθεί συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία προκειμένου να υπάρχει ο 

καλύτερος δυνατός συντονισμός και παρακολούθηση, παρέχεται υποστήριξη των 

τελικών δικαιούχων από τη ΜΟΔαε και την Εγνατία Οδό αε, και υπάρχουν πολλά 

και αναλυτικά εργαλεία σχεδιασμού, οδηγίες, εγκύκλιοι και προδιαγραφές από το 

ΥΠΕΚΑ για την υποβοήθηση και επιτάχυνση της ωρίμανσης των έργων 

αποκατάστασης ΧΑΔΑ. 

Είναι σαφές ότι απαιτείται στενή συνεργασία και συναντίληψη από όλα τα 

εμπλεκόμενα μέρη και ότι πρέπει να αναληφθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και 

δεσμεύσεις προκειμένου: 

- να οριστικοποιηθούν οι λύσεις υποκατάστασης των εν λειτουργία ΧΑΔΑ, 

- να προχωρήσουν οι ενέργειες ωρίμανσης ώστε να υποβληθούν προτάσεις μέχρι 

το τέλος του 2012 για τους ΧΑΔΑ που δε διαθέτουν χρηματοδότηση, 

- να επιταχυνθούν  οι ενέργειες υλοποίησης όλων των έργων. 

Παρακαλούμε λοιπόν να αποστείλετε στο ΥΠΕΚΑ μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2012 

αναλυτική ενημέρωση σχετικά με όλα τα παραπάνω και ειδικότερα ενημέρωση 

σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση διαχείρισης των απορριμμάτων, την πρόοδο 

των ενεργειών για τη διακοπή λειτουργίας και αποκατάσταση των ΧΑΔΑ, τυχόν 

εμπλοκές καθώς και αναλυτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης ενεργειών και 

έργων.  



Επισημαίνεται ότι η πρόσκληση για παροχή στοιχείων απευθύνεται και στις 

Περιφέρειες Πελοποννήσου και Ηπείρου που λειτουργούν ως τελικοί δικαιούχοι 

έργων αποκατάστασης ΧΑΔΑ στη χωρική τους εμβέλεια. 
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