
 

Χαλκοκονδύλη 17, 104 32 Αθήνα  Τηλ: 2131306600  Φαξ: 2107292129 

 
29 Σεπτεµβρίου 2020  

Αριθµ. Πρωτ.: 226116/44594/2020 

Πληροφορίες: Αντωνίνα Παπαθανάσογλου     
Μυρτώ Παινέση   
gl@synigoros.gr 

 

 

Κύριο 
Κώνσταντινο Χατζηδάκη 
Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
Μεσογείων 119 
10192 Αθήνα 
 
Κύριο 
Μανώλη Γραφάκο 
Γενικό Γραµµατέα Συντονισµού ∆ιαχείρισης Αποβλήτων  
Μεσογείων 119 
10192 Αθήνα 
 
Κύριο 
Κωνσταντίνο Αραβώση 
Γενικό Γραµµατέα Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων 
Μεσογείων 119 
10192 Αθήνα 

 
 
 
 
 

 
Θέµα: 

Παράλειψη διακοπής χρησιµοποίησης ΧΑ∆Α – δηµιουργία χώρου 
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Ανακυκλώσιµων Υλικών στη νήσο Σαντορίνη 

 
 

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, 

Αξιότιµοι κύριοι Γενικοί Γραµµατείς, 

Ο  Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρθρο 103 
παρ. 9 του Συντάγµατος και το Ν. 3094/2003 (Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις), 
όπως ισχύει πλέον µε το Ν. 4443/2016 (άρθρα 18, 19 και 20), εξέτασε αναφορές 
περιβαλλοντικής οργάνωσης και πολίτη αντίστοιχα (υπ’ αριθµ. πρωτ.: 226116/2017 και 
245635/2018) σχετικά µε ζητήµατα που αφορούν τη µη διακοπή χρησιµοποίησης και τη 
µη αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Αποβλήτων (ΧΑ∆Α), τη δηµιουργία 
µονάδας επεξεργασίας αποβλήτων και τελικού χώρου διάθεσης, αλλά και τη λειτουργία 
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του Κέντρου ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ) που έχει εγκατασταθεί στη 
Σαντορίνη.  

Συγκεκριµένα, η Ανεξάρτητη Αρχή δέχτηκε αναφορά από την ΜΚΟ «…» σχετικά µε 
την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων (Αστικά Στερεά Απόβλητα - ΑΣΑ και Απόβλητα 
Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων -ΑΕΚΚ) σε θέση στην καλντέρα της 
Σαντορίνης και την εγκατάσταση Οργανωµένης Εγκατάστασης ∆ιαχείρισης Αποβλήτων 
(ΟΕ∆Α). Λίγο καιρό µετά παρέλαβε καταγγελία πολίτη σχετικά µε τη δηµιουργία οχλήσεων 
από τη λειτουργία του Κέντρου ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών που δραστηριοποιείται 
στη νήσο.   

Η Αρχή, στοχεύοντας στην επίλυση του ζητήµατος, ερεύνησε το θεσµικό πλαίσιο, 
παρευρέθηκε, δια των εκπροσώπων της σε δύο συσκέψεις µε τις αρµόδιες υπηρεσίες  και 
φορείς, πραγµατοποίησε σχετική αυτοψία και απεύθυνε έγγραφα ερωτήµατα προς τη 
διοίκηση, ζητώντας την άµεση αντιµετώπιση του θέµατος µε τη λήψη κατάλληλων 
µέτρων. 

Τα προβλήµατα, εντούτοις, όπως θα αναλυθεί κατωτέρω, µέχρι σήµερα δεν έχουν 
επιλυθεί από τη διοίκηση µε αποτέλεσµα τη µη τήρηση του Περιφερειακού Σχεδιασµού 
∆ιαχείρισης Αποβλήτων και την έντονη περιβαλλοντική υποβάθµιση της νήσου, ιδίως από 
την κατ’ εξακολούθηση εναπόθεση των αποβλήτων στη χωµατερή που έχει δηµιουργηθεί1. 

Με το παρόν καταληκτικό – πορισµατικό έγγραφο επιχειρείται µια σύνοψη των 
προβληµάτων, έτσι όπως αυτά εξήχθησαν από τη διαµεσολάβηση και διατυπώνονται, εν 
συντοµία, οι διαπιστώσεις και τα συµπεράσµατα της Ανεξάρτητης Αρχής, µε σκοπό να 
τονιστεί η αναγκαιότητα της άµεσης λήψης των κατάλληλων µέτρων για τη µη περαιτέρω 
υποβάθµιση του περιβάλλοντος και την εξ’ αυτού αποµείωση της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων της νήσου. 

 

1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: 

Α. ∆ιαχείριση Αποβλήτων  

Η ΚΥΑ 50910/2727/20032, «Μέτρα και Όροι για τη ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων - 
Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης», η οποία πλέον έχει καταργηθεί µε το 
άρθρ. 95 του ν. 4685/20, σε συµµόρφωση µε τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες,  απαγόρευσε την 
ανεξέλεγκτη διάθεση και απόρριψη στερεών αποβλήτων (αρ. 10, παρ. 2). Σύµφωνα το 
άρθρ. 10 παρ. 3 της εν λόγω ΚΥΑ, προς τον σκοπό άµεσης παύσης της λειτουργίας των 
ΧΑ∆Α που εξακολουθούν να λειτουργούν στις Περιφέρειες, στις οποίες δεν υπάρχει άλλος 
νόµιµος εν λειτουργία ΧΥΤΑ προβλεπόµενος από τον ΠΕΣ∆Α, ούτε νόµιµος εν λειτουργία 
χώρος αποθήκευσης, ο τρόπος διαχείρισης ΑΣΑ των δήµων προβλεπόταν, κατά 
παρέκκλιση των υφιστάµενων και εγκεκριµένων ΠΕΣ∆Α, να καθορίζεται µε διαφορετικό 
τρόπο, για χρονικό διάστηµα έως τρία έτη, µε απόφαση του Συντονιστή της οικείας 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης3.  

                                                           
1 Τα ζητήµατα έχουν αναδειχθεί και στην Ειδική Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη «Η ∆ιαχείριση 
των Αποβλήτων», 2020, ανηρτηµένη σε:  https://www.synigoros.gr/?i=quality-of-life.el.files.696218 
2 Όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 158 του ν. 4389/2016. 
3 Το χρονικό διάστηµα δύναται να παραταθεί έως και δύο έτη πλέον της τριετίας, εάν αυτό κριθεί 
απαραίτητο µε απόφαση που θα εκδοθεί µε την ίδια ακριβώς διαδικασία.    
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Οι δήµοι, αλλά και τα νοµικά τους πρόσωπα που αναλαµβάνουν τη διαχείριση 
αποβλήτων, εφόσον χρησιµοποιούν ΧΑ∆Α, υπόκεινται σε επιβολή διοικητικών κυρώσεων 
βάσει του άρ. 37 παρ. 3 του ν. 4042/2012. Τονίζεται ότι στο άρθρο 44 του ν. 4042/2012 
ορίζεται, ότι τα ποσά που καταβάλλονται από την Ελληνική ∆ηµοκρατία ως χρηµατικά 
πρόστιµα λόγω παραβιάσεων της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας για τη µη ορθή διαχείριση των 
αποβλήτων και τα οποία απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις φυσικών ή νοµικών 
προσώπων των ΟΤΑ ή νοµικών προσώπων αυτών για τη διαχείριση των αποβλήτων, 
παρακρατούνται απευθείας από τους δήµους κατά τη διαδικασία κατανοµής των 
κεντρικών αυτοτελών πόρων. Ακολούθως, εκδόθηκε η ΚΥΑ 34611/01.08.2014 περί της 
διαδικασίας καταλογισµού και επιµερισµού χρηµατικών προστίµων που επιβάλλονται στην 
Ελλάδα λόγω καταδίκης για παραβιάσεις της ενωσιακής νοµοθεσίας.  

Επιπλέον, στο άρθρο 37 παρ. 1 του ν. 4042/12 προβλέπεται και η επιβολή ποινικών 
κυρώσεων κατά τα αρθρ. 28 του ν. 1650/86 σε περίπτωση, ακόµα και ενδεχόµενης, 
πρόκλησης βλάβης του περιβάλλοντος από παράνοµη απόρριψη αποβλήτων.    

Τέλος στην παρ. 2 του άρθρ. 37 του ν. 4042/12 ορίζεται ότι: «Οποιοδήποτε φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο, όπως επιχείρηση ή οργανισµός, των οποίων οι δραστηριότητες αφορούν 
την παραγωγή, κατοχή ή τη διαχείριση αποβλήτων, κατά την έννοια του άρθρου 16, και 
προκαλούν βλάβες στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον κατά παράβαση των 
διατάξεων του παρόντος νόµου και ειδικότερα των άρθρων 14 και 29, καθώς και των 
κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτού, επιβάλλονται, 
ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη της προηγούµενης παραγράφου, ως διοικητικές 
κυρώσεις, διαζευκτικά ή σωρευτικά, πρόστιµο ή προσωρινή ή οριστική διακοπή 
λειτουργίας της συγκεκριµένης δραστηριότητας, ανάλογα µε τη σοβαρότητα της 
παράβασης, την υποτροπή και το όφελος του παραβάτη».  

 

Β. ∆ιαχείριση ΑΕΚΚ:  

Η διαχείριση των ΑΕΚΚ, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 36259/1757/2010 (άρθρ. 3 παρ. 9) 
πρέπει να πραγµατοποιείται από Συστήµατα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης (ΣΕ∆), τα οποία 
αναλαµβάνουν τις εργασίες συλλογής, µεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, 
επαναχρησιµοποίησης, επεξεργασίας και αξιοποίησης ΑΕΚΚ. Σύµφωνα µε το άρθρ. 7 παρ. 
3.α. της ΚΥΑ 36259/1757/2010, όσον αφορά τα ιδιωτικά έργα, τα Στοιχεία ∆ιαχείρισης των 
Αποβλήτων (Σ∆Α) υποβάλλονται από τον διαχειριστή στις αρµόδιες πολεοδοµικές 
υπηρεσίες µαζί µε άλλα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση ή αναθεώρηση 
των σχετικών αδειών για ανέγερση κτιρίων, κατεδαφίσεις, επισκευές κλπ. Πλέον, µε το άρ. 
89 του ν. 4685/20204 για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών κατεδάφισης, αλλά και για την 
έκδοση οικοδοµικής άδειας/ έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας απαιτείται να υποβληθούν 
Σ∆Α, ως αυτά περιγράφονται στο άρθρ. 7 παρ. 2 της ανωτέρω ΚΥΑ, τα οποία θα 
συνοδεύονται από αντίγραφο της υπογεγραµµένης σύµβασης του διαχειριστή των 
Αποβλήτων Εκσκαφών. Επιπλέον, όπως προκύπτει από την εγκύκλιο 4834/25.01.2013, οι 
διαχειριστές οφείλουν να καταθέτουν στην Υπηρεσία που επιβλέπει το έργο βεβαίωση 
παραλαβής από εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης, υποχρεωτικά για τα 
απόβλητα κατασκευής ή κατεδάφισης.  

 

Γ. Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους 

                                                           
4 Που εισήγαγε τροποποιήσεις στον ν. 4495/2017. 
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Σύµφωνα µε την ΥΑ ΥΑ 23732/28-9-1972 - ΦΕΚ 820/Β/7-10-1972 η Καλτνέρα της 
Θήρας έχει κηρυχθεί ως Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους.  

Το 2010, µε το ν. 3827/10, τέθηκε σε ισχύ στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Σύµβαση 
του Τοπίου ή Σύµβαση της Φλωρεντίας. Το Συµβούλιο της Ευρώπης όρισε ως τοπίο την 
περιοχή που αντιλαµβάνεται ο άνθρωπος ως «αποτέλεσµα της δράσης και αλληλεπίδρασης 
φυσικών και /ή ανθρωπογενών παραγόντων». Αντίστοιχα, η προστασία του τοπίου 
επιτυγχάνεται µέσα από δράσεις για να συντηρηθούν και να διατηρηθούν τα σηµαντικά ή 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που δικαιολογούνται από την αξία του ως κληρονοµιάς, η οποία 
πηγάζει από τη φυσική του διαµόρφωση και/ή από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Στο 
σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα αναγνωρίζεται ότι τα τοπία 
αντικατοπτρίζουν, µεταξύ άλλων, την αλληλεπίδραση ανθρώπων και φύσης και αποτελούν 
σηµαντικό µέρος της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, συµβάλλοντας στην ευηµερία τους. 
Η Πολιτική του Τοπίου στοχεύεται να ενσωµατωθεί σε όλες τις τοµεακές πολιτικές και 
δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στη διατήρηση του τοπίου εκτός προστατευόµενων περιοχών, 
αλλά και στη διατήρηση των γεωτόπων και της παλαιοντολογικής βιοποικιλότητας.  

Σύµφωνα µε την 187/03 γνωµοδότηση του ΝΣΚ και το υπ’ αριθµ.: 2213/02 
γνωµοδοτικό έγγραφο του ΥΠΠΟ οι τόποι που έχουν υπαχθεί στην προστασία του ΥΠΠΟ 
ως «ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους» εξακολουθούν να διέπονται από αυτό το καθεστώς, 
µέχρις ωσότου εκδοθούν άλλες νεότερες πράξεις µε βάση το αρθρ. 31 του ν. 1650/86.  

 

∆. Προστασία Γεώτοπου 

Η περιοχή της Καλντέρας της Σαντορίνης είναι γεώτοπος, δεδοµένου ότι αποτελεί 
θέση ηφαιστειακού ενδιαφέροντος. Οι γεώτοποι δεν αποκαθίστανται και δεν 
αναπληρώνονται αν καταστραφούν και ως εκ τούτου πρέπει η πολιτεία να στοχεύει στη 
γεωδιατήρηση, δηλαδή στη διατήρηση της γεωπικοιλότητας. Τα θεσµικά µέτρα 
προστασίας του γεωπεριβάλλοντος βασίζονται, κυρίως, στον ν. 3937/11 ο οποίος 
τροποποίησε τον ν. 1650/86. Επίσης, στο αρθρ. 2 παρ. 2 του ν. 3937/11, δίνεται ο 
ορισµός του γεωτόπου5 και η προστασία τους εντάσσεται (άρθρ. 19 του ν. 1650/86, ως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρ. 46 του ν. 4685/2020 ) στα προστατευόµενα τοπία - 
προστατευόµενους φυσικούς σχηµατισµούς. Συγκεκριµένα στο τροποποιηµένο αρθρ. 18 
παρ. 2 του ν. 1650/86 ορίζεται: «Χερσαίες, υγροτοπικές, θαλάσσιες ή µεικτού χαρακτήρα 
περιοχές, µεµονωµένα στοιχεία ή σύνολα της φύσης και του τοπίου, µπορούν να 
αποτελέσουν αντικείµενα προστασίας και διατήρησης λόγω της οικολογικής, βιολογικής, 
γεωλογικής, γεωµορφολογικής, εν γένει επιστηµονικής ή αισθητικής σηµασίας τους».  

 

Ε. Περιβαλλοντική Ζηµία 

Με το άρθρ. 4 του Π∆ 148/2009, όπως αυτό ισχύει, στην έννοια της περιβαλλοντικής 
ζηµίας εντάσσεται και οποιαδήποτε άµεση απειλή τέτοιας ζηµίας, που προκαλείται από την 
άσκηση των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων που απαριθµούνται στο Παράρτηµα III του 
άρθρου 21, ανεξάρτητα από υπαιτιότητα του φορέα εκµετάλλευσης. Στο Παράρτηµα ΙΙΙ 
εντάσσονται οι δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων. Κατά το άρθρ. 9 παρ. 2 «Η 

                                                           
5 Γεώτοποι: οι γεωλογικές-γεωµορφολογικές δοµές που συνιστούν φυσικούς σχηµατισµούς και 
αντιπροσωπεύουν σηµαντικές στιγµές της γεωλογικής ιστορίας της γης, είναι σηµαντικοί µάρτυρες 
της µακράς εξέλιξής της ή δείχνουν σύγχρονες φυσικές, γεωλογικές διεργασίες που συνεχίζουν να 
εξελίσσονται στην επιφάνεια της Γης. 
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αρµόδια αρχή µπορεί ανά πάσα στιγµή: α) να απαιτεί από τον φορέα εκµετάλλευσης 
συµπληρωµατικές πληροφορίες για οποιαδήποτε προκληθείσα ζηµία, β) να λάβει όλα τα 
εφικτά µέτρα ή να απαιτήσει από τον φορέα εκµετάλλευσης να λάβει υποχρεωτικά τα 
µέτρα αυτά ή να του δώσει εγγράφως σχετικές εντολές, για τον άµεσο έλεγχο, 
περιορισµό, αποµάκρυνση ή άλλου είδους διαχείριση των συγκεκριµένων ρύπων ή/και 
οποιωνδήποτε άλλων ζηµιογόνων παραγόντων, προκειµένου να περιορισθούν η ήδη 
επελθούσα περιβαλλοντική ζηµία και οι τυχόν δυσµενείς συνέπειες αυτής στην ανθρώπινη 
υγεία ή να προληφθεί περαιτέρω περιβαλλοντική ζηµία ή υποβάθµιση των υπηρεσιών, γ) 
να δώσει εγγράφως εντολές και οδηγίες στον φορέα εκµετάλλευσης, σχετικά µε τα 
αναγκαία µέτρα αποκατάστασης, που υποχρεωτικά πρέπει αυτός να λάβει δ) να λάβει η 
ίδια, σε βάρος του φορέα εκµετάλλευσης που ευθύνεται, τα αναγκαία µέτρα 
αποκατάστασης…». 

 

2) ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Προκειµένου ο ΣτΠ να ενηµερωθεί για τις απόψεις και ενέργειες των εµπλεκοµένων 
υπηρεσιών, απευθύνθηκε προφορικώς και εγγράφως προς τις συναρµόδιες υπηρεσίες. Τα 
ζητήµατα στα οποία, κυρίως, εστιάστηκε η διαµεσολάβηση της Αρχής συνοψίζονται στην 
αναγκαιότητα παύσης λειτουργίας και αποκατάστασης του ΧΑ∆Α, στη δηµιουργία µονάδας 
τελικής διάθεσης - επεξεργασίας αποβλήτων και στην ορθή λειτουργία του Κ∆ΑΥ. 

 

1. Παύση λειτουργίας - αποκατάσταση ΧΑ∆Α 

Κατόπιν σχετικού ερωτήµατος της Αρχής (αρ. πρωτ.: 226116/20021/10.05.17), µας 
κοινοποιήθηκε το υπ’ αριθµ. πρωτ.: 54319/685/08.08.17 έγγραφο της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Κυκλάδων της ΠΕ Θήρας Περιφέρειας Ν. Αιγαίου 
σχετικά µε τη διενέργεια αυτοψίας στον ΧΑ∆Α της νήσου. Στο ανωτέρω έγγραφο 
αναφερόταν ότι στη θέση «Αλωνάκι» λειτουργεί ΧΑ∆Α αστικού τύπου ηµιπεριφραγµένος. 
Η είσοδος σε αυτόν ήταν ελεύθερη και εύκολα προσπελάσιµη µε όχηµα, ενώ υπήρχε 
φύλακας στην πύλη. Εντός του χώρου υπήρχε πρόσφατη ανεξέλεγκτη απόρριψη και 
διάθεση µεγάλου όγκου σύµµεικτων, οικιακών, κυρίως απορριµµάτων. Τηρουµένων των 
διαδικασιών, επιβλήθηκε στον ∆ήµο Θήρας, µε την υπ’ αριθµ.: 137537/1804/17.11.17 
απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ν. Αιγαίου, πρόστιµο ύψους 15.000 ευρώ.  

Ο ∆ήµος Θήρας, µε το υπ’ αριθµ. πρωτ.: 10119/23.08.17 έγγραφο του προς τη ∆/νση 
ΠΕΧΩ αποδέχθηκε ότι ο επίµαχος χώρος πράγµατι χρησιµοποιείται ως ΧΑ∆Α από το 2003. 
Περαιτέρω, απάντησε ότι έχει δροµολογήσει τη δηµιουργία ολοκληρωµένης εγκατάστασης 
διαχείρισης απορριµµάτων (ΟΕ∆Α), η οποία βρίσκεται στο στάδιο της απαλλοτρίωσης του 
χώρου προκειµένου να ακολουθήσει η προµήθεια του εξοπλισµού και η αδειοδότησή της. 
Σχετικά µε τη διαχείριση των ΑΕΚΚ αναφερόταν ότι ο ∆ήµος έχει µεριµνήσει ώστε τα 
αδρανή υλικά που παράγονται στο νησί να διοχετεύονται µόνο σε νόµιµη εγκατάσταση 
διαχείρισης ΑΕΚΚ6. Το έγγραφο κατέληγε ότι εφόσον δε δύναται να πραγµατοποιηθεί 

                                                           
6 Σχετικά µε την απόρριψη των ΑΕΚΚ από το υπ’ αριθµ. πρωτ.: 1008/25.05.17 έγγραφο του ΕΟΑΝ 
προκύπτει ότι το σύστηµα διαχείρισης που καλύπτει γεωγραφικά τις Κυκλάδες είναι το: 
«Ανακύκλωση Αδρανών Νότιας Ελλάδας Α.Μ.Κ.Ε. (Α.Α.Ν.ΕΛ.)» µε έδρα τον Γέρακα Αττικής.  
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αµέσως η δηµιουργία της ΟΕ∆Α, η λειτουργία του ΧΑ∆Α θα εξακολουθήσει για λόγους 
ανωτέρας βίας.  

Στις 03.07.20 η ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Κυκλάδων της ΠΕ 
Θήρας πραγµατοποίησε νεότερη αυτοψία όπου και διαπιστώθηκε, εκ νέου, η ανεξέλεγκτη 
απόρριψη και διάθεση µεγάλου όγκου σύµµεικτων, οικιακών, κυρίως, απορριµµάτων, ενώ 
ο χώρος ήταν ηµιπεριφραγµένος και η είσοδος ελεύθερη και εύκολα προσπελάσιµη µε 
όχηµα  (υπ’  αριθµ. πρωτ.: 70981/1124/06.07.20). Επισηµαίνεται ότι αφενός µε το υπ’ 
αριθµ. πρωτ.: 226116/20021/10.05.17 έγγραφο της Αρχής είχε αποσταλεί το θέµα προς 
την ΠΕΑΠΖ Ν. Αιγαίου για τις ενέργειές της βάσει του Π∆ περί περιβαλλοντικής ζηµίας και 
αφετέρου µε το υπ’ αριθµ. πρωτ.: 226116/4688/28.01.20 είχε ζητηθεί από τον Συνήγορο 
του Πολίτη και η συνδροµή του Σώµατος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, το 
οποίο, τελικώς παρέπεµψε το θέµα για έλεγχο στη ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού Κυκλάδων (υπ’ αριθµ. πρωτ.: ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/47445/3109/20.05.20). 

Από τα έγγραφα που προσκοµίσθηκαν στην Αρχή προκύπτει ότι µε την υπ’ αριθµ. 
3123/15 απόφαση του ΣτΕ δεν έγινε δεκτή η αίτηση ακύρωσης της ΑΓΕΤ Ηρακλής για την 
ακύρωση της υπ’ αριθµ.: 466/14.10.13 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
αναγκαστική απαλλοτρίωση της έκτασης του ΧΑ∆Α. Κατόπιν τούτου, µε την υπ’ αριθµ.: 
59/20 απόφαση του Μονοµελούς Εφετείου Αιγαίου (διαδικασία αναγκαστικών 
απαλλοτριώσεων) προσδιορίστηκε προσωρινά η αποζηµίωση που ο ∆ήµος Θήρας οφείλει 
να καταβάλει στην ιδιοκτήτρια εταιρεία ώστε να συντελεστεί η απαλλοτρίωση και να 
εκπληρωθεί ο σκοπός της, ήτοι η αποκατάσταση του ΧΑ∆Α. Επισηµαίνεται ότι µε την υπ’ 
αριθµ.: 66284/12.09.14 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης, η οποία 
τροποποιήθηκε – συµπληρώθηκε µε την 1002/11.01.16, χορηγήθηκε η άδεια 
αποκατάστασης του ΧΑ∆Α. 

Τέλος, σε σχετικό ερώτηµα του Συνηγόρου του Πολίτη προς τη Γενική Γραµµατεία 
Συντονισµού ∆ιαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ σχετικά µε τον καταλογισµό – επιµερισµό 
των προστίµων που επιβάλλονται στην χώρα µας, στο πλαίσιο της καταδικαστικής 
απόφασης του ∆ΕΕ της 2ας ∆εκεµβρίου 2014 για την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, η 
εν λόγω ∆/νση απάντησε ότι αυτό δεν έχει γίνει για τον ∆ήµο Θήρας ούτε και για κανέναν 
άλλο ∆ήµο της χώρας. 

 

2. ∆ηµιουργία µονάδας επεξεργασίας – τελικής διάθεσης αποβλήτων 

Η αποκατάσταση του ΧΑ∆Α δύναται να πραγµατοποιηθεί ορθά µόνο µε τη δηµιουργία 
κατάλληλης µονάδας επεξεργασίας – τελικής διάθεσης αποβλήτων. Ο ∆ήµος Σαντορίνης 
είχε επιλέξει, κατόπιν ανάθεσης σχετικών µελετών, ως χώρο για την εγκατάσταση ΟΕ∆Α 
τη θέση των ορυχείων Μεταξά. Επισηµαίνεται ότι η θέση των ορυχείων Μεταξά έχει 
κηρυχθεί αρχαιολογικός χώρος µε την ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ21/30797/1303/5-11-88. Σύµφωνα 
µε το υπ’ αριθµ. πρωτ.: 117408/1557/11.10.17 έγγραφο της ∆/νσης ΠΕΧΩ Κυκλάδων 
τόσο η θέση του ΧΑ∆Α όσο και η προτεινόµενη εγκατάσταση ΟΕ∆Α δεν εντάσσονται εντός 
του προστατευόµενου δικτύου Natura µε κωδικό GR42200003. Επίσης, στο υπ’ αριθµ. 
πρωτ.: 412/17.03.15 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης Θήρας αναφέρεται ότι ο χώρος 
στον οποίο σκοπείται να γίνει η εγκατάσταση βρίσκεται σε απόσταση µεγαλύτερη των 500 
µέτρων από τα πολεοδοµικά όρια οικισµών Μεγαλοχωρίου και Ακρωτηρίου ∆ήµου Θήρας. 

Με το υπ’ αριθµ. πρωτ.: 1391/30.03.18 έγγραφο του ∆ήµου Θήρας, αλλά και κατόπιν 
σχετικής συσκέψεως τόσο στην Σαντορίνη τον Ιούνιο του 2018 µε στελέχη του ∆ήµου 
όσο και στα γραφεία της Αρχής µε τον τότε ∆ήµαρχο,  είχαµε ενηµερωθεί ότι ο ∆ήµος 
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κατευθυνόταν στο να προβεί σε αναγκαστική απαλλοτρίωση του χώρου των ορυχείων 
Μεταξά για την εγκατάσταση ΟΕ∆Α. Τονίζεται ότι  για την περίπτωση της δηµιουργίας  
ΟΕ∆Α στα ορυχεία Μεταξά στην Σαντορίνη το ΣτΕ, µε την υπ’ αριθµ.: 1378/2016 
απόφασή του έκρινε, ότι είναι νόµιµη η απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού που ενέκρινε 
το σχετικό αίτηµα του δήµου, καθώς είχε αιτιολογηθεί επαρκώς η πράξη και ο χώρος δεν 
βρίσκονταν εντός ζώνης Α απόλυτης απαγόρευσης, ενώ παράλληλα η ΟΕ∆Α θα συνέβαλε 
στην προσπάθεια αποκατάστασης του ΧΑ∆Α της νήσου που βρίσκεται, επίσης, στο άµεσο 
περιβάλλον αρχαιολογικού χώρου και έχει εισχωρήσει σε αυτόν.  

Εν συνεχεία, ο ∆ήµος Σαντορίνης µε το υπ’ αριθµ. πρωτ: 9712/30.08.19 έγγραφο του 
ενηµέρωσε τον Συνήγορο του Πολίτη ότι δεν κατέστη δυνατή η υλοποίηση ούτε της 
πρώτης φάσης του έργου (αναγκαστική σύσταση δουλείας εγκατάστασης δεµατοποιητή 
και προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων – δουλεία διόδου για την πρόσβαση στην 
εγκατάσταση), καθώς προσβλήθηκαν και κατέπεσαν οι σχετικές αποφάσεις του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου από τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης και στη συνέχεια δεν έγινε 
δεκτή από το ΣτΕ (1952/2016) η αίτηση ακύρωσης του ∆ήµου κατά της υπ’ αριθµ.: 
56/2015 απόφασης της επιτροπής του άρθρου 152 ν. 3463/2006, η οποία και είχε 
απορρίψει την προσφυγή του κατά της προαναφερόµενης απόφασης του Γενικού 
Γραµµατέα. 

Περαιτέρω, µε το υπ’ αριθµ. πρωτ.: 258/05.03.18 έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας 
Συντονισµού ∆ιαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών η Αρχή ενηµερώθηκε 
ότι σύµφωνα µε τον Περιφερειακό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α) Ν. Αιγαίου 
για τον ∆ήµο Θήρας, κατά τη µεταβατική περίοδο µέχρι την κατασκευή του ΧΥΤ, 
προβλέπεται ότι τα ΑΣΑ θα δεµατοποιούνται και θα αποθηκεύονται προσωρινά, σε 
συνδυασµό µε δράσεις διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης. Ακολούθως, στο υπ’ αριθµ. 
πρωτ.: ΥΠΕΝ/∆∆Α/16545/357/19.05.20 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιαχείρισης Αποβλήτων του 
ΥΠΕΝ (Τµήµα ∆ιαχείρισης Αποβλήτων) τονίστηκε ότι ο ΠΕΣ∆Α Ν. Αιγαίου προέβλεπε την 
κατασκευή ΧΥΤ και όχι ΟΕ∆Α. Εντούτοις, µε την επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδιασµού 
∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣ∆Α) αναµένεται και η επικαιροποίηση των ΠΕΣ∆Α και στο 
πλαίσιο αυτό εξετάζεται η κατασκευή και λειτουργία ΟΕ∆Α και ΧΥΤ, χωρίς, όµως να 
αποκλείεται και η µεταφορά των αποβλήτων εκτός νησιού. Παράλληλα, εξετάζονται 
διάφορες εναλλακτικές λύσεις για τη µεταβατική περίοδο (έως την έναρξη λειτουργίας των 
έργων υποδοµής), µε στόχο την ορθή διαχείριση των αποβλήτων και την άµεση παύση 
λειτουργίας του ΧΑ∆Α. Στο σηµείο αυτό τονίζεται ότι η Ανεξάρτητη Αρχή µε το υπ’ αριθµ. 
πρωτ.: 226116/3792/26.01.18 έγγραφό της είχε επισηµάνει τις αντίθετες απόψεις της περί 
της αποτελεσµατικότητας του προσωρινού µέτρου της δεµατοποίησης αποβλήτων. 

Πρόσφατα, από το 02.08.20 δελτίο τύπου του ΥΠΕΝ7 προέκυψε ότι έχει υποβληθεί 
στο Υπουργείο Ανάπτυξης σχετικός φάκελος προκειµένου στη θέση του σηµερινού ΧΑ∆Α 
να υπάρξει µια σύγχρονη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριµµάτων που θα κατασκευαστεί µε 
Σύµπραξη ∆ηµοσίου-Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ).  

 

3. Λειτουργία Κ∆ΑΥ 

                                                           
7 Ανηρτηµένο σε: http://www.ypeka.gr/el-
gr/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF/%CE
%93%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%BF-
%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%A
F%CE%B1-%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/ID/813 
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Από τον φάκελο της υπόθεσης που µας προσκόµισε ο αναφερόµενος, προέκυψε ότι 
βάσει της υπ’ αριθµ. πρωτ.: 38894/467/28.03.18 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Ν. 
Αιγαίου και σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. πρωτ.: 93470/1181/28.09.17 αυτοψία του 
Γραφείου Περ/ντος και Υδροοικονοµίας Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, επιβλήθηκε πρόστιµο 
ύψους 1.000 ευρώ στην ανωτέρω εταιρεία, επειδή αφενός υπήρχε έκλυση δυσάρεστων 
οσµών από «οικιακά απόβλητα» που εµπεριέχονταν σε ποσότητες πλαστικών υλικών 
συσκευασίας και αφετέρου διαπιστώθηκε διασπορά ανακυκλώσιµων υλικών στη γύρω 
περιοχή λόγω ελλιπούς περίφραξης της νότιας πλευράς του γηπέδου. Περαιτέρω, µε την 
υπ’ αριθµ. πρωτ.: 2308/24.04.18 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ν. Αιγαίου επιβλήθηκε 
στην επιχείρηση πρόστιµο 1.000 ευρώ για την κατάθεση αναληθούς υπεύθυνης δήλωσης 
δεδοµένου ότι προέβη σε νέα επέκταση – εκσυγχρονισµό της δραστηριότητας µε την 
τοποθέτηση γεφυροπλάστιγγας, χωρίς την κατάθεση νέας δήλωσης. Επίσης, από τον 
Αντιπεριφερειάρχη Ν. Αιγαίου δόθηκε προθεσµία δύο (2) µηνών να συµµορφωθεί σε όλες 
τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε η δραστηριότητα να καταστεί συµβατή µε τις διατάξεις 
των άρθρ. 17 έως 40 του ν. 3982/11.  

Ακολούθως, κατόπιν αιτήµατος του Συνηγόρου του Πολίτη για τη διενέργεια νέας 
αυτοψίας, πραγµατοποιήθηκε από το Γραφείο Περ/ντος και Υδροοικονοµίας Περιφέρειας 
Ν. Αιγαίου εκ νέου έλεγχος και µε την την υπ’ αριθµ. πρωτ.: 3946/40/11.01.19 απόφαση 
του Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου επιβλήθηκε νεότερο πρόστιµο 2.000 για παράβαση 
των διατάξεων της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας από την εταιρεία “…..”. Το ανωτέρω 
πρόστιµο διατάχθηκε λόγω της έκλυσης δυσάρεστων οσµών, κατ’ εξακολούθηση, από 
ποσότητες απορριµµάτων οικιακού τύπου που εµπεριέχονταν σε ποσότητες πλαστικών 
υλικών. Νεότερη αυτοψία πραγµατοποιήθηκε στις 27.09.19 από την αρµόδια υπηρεσία 
όπου διαπιστώθηκε ότι εντός των ποσοτήτων των υλικών που ήταν συγκεντρωµένες στο 
κέντρο της εγκατάστασης υπήρχε µικρή ποσότητα απορριµµάτων αστικού τύπου µε οσµές 
και έντοµα, ενώ, παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο διαχωριστής υλικών ήταν πακτωµένος 
στο έδαφος και πλησίον αυτού υπήρχαν αρκετές ποσότητες υπολείµµατος (αρίθµ. πρωτ.: 
44544/872/29.11.19). Σχετικός έλεγχος πραγµατοποιήθηκε και από τη ∆/νση Ανάπτυξης 
Κυκλάδων ΠΕ Θήρας όπου διαπιστώθηκε ότι δεν τηρούνταν οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές 
∆εσµεύσεις (ΠΠ∆) που προβλέπονταν στην υπ’ αριθµ.: 5889/03.09.18 απόφαση 
χορήγησης άδειας µηχανολογικής εγκατάστασης (αριθµ. πρωτ: 4539/20.07.18). 

Επισηµαίνεται ότι µε την υπ’ αριθµ. πρωτ.: 99778/1107/27.07.18 «Έκθεση Αυτοψίας» 
της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρ. Σχεδιασµού Κυκλάδων (ΠΕ Θήρας) ενηµερωθήκαµε ότι 
κατά δήλωση του υπευθύνου του Κ∆ΑΥ η αποκοµιδή του υπολείµµατος από τον χώρο 
πραγµατοποιείται µε απορριµµατοφόρα του ∆ήµου πέντε φορές την εβδοµάδα.  

Από την υπ’ αριθµ. πρωτ.: 7533/1658/27.01.14 απόφαση του Γραµµατέα 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου προκύπτει ότι η εταιρεία µπορεί να διαχειρίζεται 
απόβλητα εντός των διοικητικών ορίων του γεωγραφικού χώρου της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου. Επίσης, προβλέπεται ότι όσον αφορά απόβλητα για τα οποία απαιτείται η τελική 
διάθεση τους να γίνεται σε ΧΥΤΑ, για αυτά η παρούσα άδεια είναι σε ισχύ για όσο 
διάστηµα η Εταιρεία κατέχει σύµβαση µε φορείς διαχείρισης ΧΥΤΑ. Σε περίπτωση που για 
οποιοδήποτε λόγο η εταιρεία δε διαθέτει σύµβαση σε ισχύ µε φορείς διαχείρισης ΧΥΤΑ για 
τα συγκεκριµένα απόβλητα που η τελική τους διάθεση γίνεται σε ΧΥΤΑ, η εν λόγω 
απόφαση δεν ισχύει αυτοµάτως για την κατηγορία των αποβλήτων αυτών. 

Με το υπ’ αριθµ. πρωτ.: 245635/13404/15.03.2019 έγγραφο της Αρχής ζητήθηκε να 
εξεταστεί από την ΠΕΧΩ της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης η τήρηση των όρων της υπ’ 
αριθµ. πρωτ.: 7533/1658/27.01.14 απόφασης της Γενικής Γραµµατέως Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αιγαίου. Ακολούθως, µε τα υπ’ αριθµ. πρωτ.: 245635/30707/21.06.19 και 
226116/4688/28.01.20 η Αρχή ζήτησε από τον Ελληνικό Οργανισµό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) 
να προβεί σε ενδελεχή έλεγχο (φυσικού αντικειµένου και λογιστικό) προκειµένου να 
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διαπιστώσει τη σύννοµη λειτουργία του Κ∆ΑΥ (σύµφωνα µε τις υπάρχουσες πρόνοιες των 
συµβάσεων και την περιβαλλοντική νοµοθεσία)8. 

Με το υπ’ αριθµ. πρωτ.: 17063/08.04.19 έγγραφο του Τµήµατος Περιβάλλοντος & 
Χωρικού Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου εκφράστηκε προς τον 
Συνήγορο του Πολίτη η άποψη ότι: «Τα υπολείµµατα που προκύπτουν από τη λειτουργία 
του Κ∆ΑΥ, όπως εσείς επισηµαίνετε, παραλαµβάνονται από τον ∆ήµο Θήρας, µε τη χρήση 
οχηµάτων του, προς τελική διάθεση αυτών και όχι από την εταιρεία ….., που διαθέτει το 
Κ∆ΑΥ. Από την παραπάνω παράγραφο η υπηρεσία οδηγείται στο συµπέρασµα ότι για τα 
προκύπτοντα υπολείµµατα του Κ∆ΑΥ υπεύθυνος είναι ο ∆ήµος που καθίσταται κάτοχος 
αυτών από τη στιγµή που τα παραλαµβάνει µε τα δικά του µέσα (τα απορριµµατοφόρα 
του), για την περαιτέρω διαχείριση αυτών. Εποµένως, ο όρος 1.3 της σχετικής απόφασης 
δεν ισχύει στην παρούσα περίπτωση για την εταιρεία, απαλλάσσοντάς την από την 
υποχρέωση σύναψης σχετικής σύµβασης για την τελική διάθεση των µη επικίνδυνων 
αποβλήτων (υπολειµµάτων) σε ΧΥΤ». 

Εντούτοις, στο υπ’ αριθµ. πρωτ.: ΥΠΕΝ/∆ΙΠΑ/61555/3849/02.08.19 έγγραφο της 
∆/νσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (∆ΙΠΑ) του ΥΠΕΝ προς την Ανεξάρτητη Αρχή 
αναφέρεται ότι «το υπόλειµµα που προκύπτει από την λειτουργία των Κ∆ΑΥ (αστικού 
τύπου απόβλητα) διαχειρίζεται από κατάλληλα αδειοδοτηµένους φορείς και οδηγείται σε 
εγκεκριµένες εγκαταστάσεις διάθεσης αστικών αποβλήτων που διαθέτουν 
περιβαλλοντικούς όρους σε ισχύ». 

Ο Συνήγορος του Πολίτη αναφορικά µε το θέµα, στο υπ’ αριθµ. πρωτ.: 
245635/30707/21.06.19 έγγραφό του, κατέληξε ότι από το σύνολο των διατάξεων 
προκύπτει η υποχρέωση της εταιρείας για την ορθή διαχείριση όλων των αποβλήτων 
ακόµα και του υπολείµµατος, το οποίο συλλέγει ανακατεµένο µε τα ανακυκλώσιµα υλικά 
από τους µπλε κάδους. Ευθύνη, προφανώς, φέρει και ο ∆ήµος Σαντορίνης ο οποίος 
πραγµατοποιεί την αποκοµιδή του υπολείµµατος από τις εγκαταστάσεις του Κ∆ΑΥ. Η 
παραδοχή ότι εφόσον παραλαµβάνει σε επόµενο στάδιο ο ∆ήµος το υπόλειµµα µε δικά του 
απορριµµατοφόρα και το εναποθέτει στον ΧΑ∆Α της νήσου, αναιρεί τις ευθύνες της 
εταιρείας και εξ αυτού απαλλάσσεται από την υποχρέωση σύναψης σχετικής σύµβασης, 
µόνο δεν µπορεί να καταστεί αποδεκτή εκ µέρους της Αρχής. 

Περαιτέρω, τονίζεται ότι µια τέτοια προσέγγιση καταστρατηγεί το σύνολο των 
σχεδιασµών και θεσµικών προσεγγίσεων για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων 
δηµιουργώντας εσφαλµένη ερµηνεία διατάξεων, η οποία θα επιτρέπει τη λειτουργία 
περιβαλλοντικών υποδοµών άνευ τήρησης των προβλέψεων για την προστασία του 
περιβάλλοντος. Η διαχείριση των αποβλήτων δεν πρέπει να εκληφθεί ως µια 
αποσπασµατική επαγγελµατική δραστηριότητα άνευ συνδέσεως µε τα ΠΕΣ∆Α και εκτός 
του κύκλου της οργανωµένης και ολοκληρωµένης διαχείρισης που έχει ως στόχο τη 
συνολική µείωση των αποβλήτων και την προστασία του περιβάλλοντος.  

Όλα τα ανωτέρω αποτελούν σοβαρές διοικητικές στρεβλώσεις που στη συγκεκριµένη 
περίπτωση συνιστούν επιβαρυντικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες για τους εξής λόγους: 
1) Η εν λόγω εταιρεία διαχειρίζεται ανακυκλώσιµα υλικά και από άλλα νησιά έχοντας ως 
χωρική εµβέλεια την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου. Από σχετική προφορική ενηµέρωση που 

                                                           
8 Τονίζεται ότι µε βάση την ΥΑ 171914/2013, στην οποία παραπέµπει η υπ’ αριθµ. πρωτ.: 
5859/03.09.14 απόφαση για τη χορήγηση άδειας µηχανολογικής εγκατάστασης του Περιφερειάρχη 
Ν. Αιγίου η διαχείριση των µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/03 όπως ισχύει µε τον ν. 4042/12 (∆.4.2).  
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λάβαµε από το ΥΠΕΝ πληροφορηθήκαµε ότι έχει δηλωθεί το ενδιαφέρον για τη διαχείριση 
ανακυκλώσιµων υλικών από Ανάφη, Σίκινο, Φολέγανδρο, Ίο, Κίµωλο και Μήλο, 2) Το 
υπόλειµµα της διαχείρισης καταλήγει στον ΧΑ∆Α της Σαντορίνης που βρίσκεται στην 
καλντέρα, 3) ∆εν έχουν προχωρήσει οι εργασίες αποκατάστασης του ΧΑ∆Α, 4) ∆εν έχει 
καταστεί δυνατό µέχρι σήµερα να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες χωροθέτησης ΟΕ∆Α και 
ΧΥΤ στη νήσο. 

 

4) ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Από τη συνολική διερεύνηση των υποθέσεων ο Συνήγορος του Πολίτη κατέληξε, 
κυρίως, στα εξής συµπεράσµατα: 

 

1) ∆εν έχουν εφαρµοστεί οι προβλέψεις του ΠΕΣ∆Α Ν. Αιγαίου όσον αφορά τη 
διαχείριση των αποβλήτων στη νήσο Θήρα ως προς: α) τη δηµιουργία των 
κατάλληλων υποδοµών διαχείρισης αποβλήτων, β) την παύση λειτουργίας και 
την αποκατάσταση του ΧΑ∆Α και γ) όσα προβλέπονταν για το µεταβατικό 
στάδιο µέχρι την ολοκλήρωση των έργων. 

2) Τα έργα προκύπτει ότι έχουν καθυστερήσει σηµαντικά και εξαιτίας προσφυγών 
κατά των επιµέρους διοικητικών πράξεων. 

3) Το µείζον ζήτηµα είναι αυτό της εγκατάστασης και λειτουργίας ΧΥΤ και ΟΕ∆Α, 
ώστε να καταστεί δυνατή η παύση λειτουργίας και η αποκατάσταση του ΧΑ∆Α. 

4) Η προτεινόµενη δεµατοποίηση των αποβλήτων, κατά τις διαπιστώσεις της 
Αρχής, έχει αποδειχθεί αναποτελεσµατική και συχνά επιβαρυντική για το 
περιβάλλον, καθώς είναι πιθανή η δηµιουργία νέων ΧΑ∆Α µε την µακρά 
παραµονή των δεµάτων στον χώρο και ως εκ τούτου πρέπει να αποφεύγεται9. 

5) Παροµοίως, η επιλογή του µέτρου της κήρυξης µιας περιοχής σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης και ως εκ τούτου η δυνατότητα µεταφοράς των 
απορριµµάτων σε ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ άλλης περιφερειακής ενότητας, τείνει να γίνει 
µόνιµη και να αποτελέσει µια στρεβλή µέθοδο διαχείρισης των απορριµµάτων, 
κατά παράβαση των διατάξεων της κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας, 
καλύπτοντας, ουσιαστικά την αδυναµία της διοίκησης να αντιµετωπίσει το 
ζήτηµα. Η επιλογή άλλου ΧΥΤΑ /ΧΥΤΥ ως χώρου διάθεσης των απορριµµάτων 
άλλων δήµων αποτελεί λύση ανάγκης, η οποία σε βάθος χρόνου θα επιφέρει 
τον κορεσµό του εν λόγω χώρου και οδηγεί σε ακύρωση των ΠΕΣ∆Α. Επίσης, 
πρέπει να συνυπολογισθεί και το κόστος µεταφοράς των απορριµµάτων, 
καθώς και η διόγκωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος της διαχείρισης 
των αποβλήτων εξαιτίας αυτής10. 

6) Η εγκατάσταση µονάδας επεξεργασίας απαιτεί την εκπόνηση µελετών ως προς 
την επιλογή της θέσης, ενώ η δηµιουργία Σ∆ΙΤ απαιτεί την έγκριση της 
αρµόδιας ∆ιυπουργικής Επιτροπής. 

7) ∆εν έχουν, ακόµα, παρακρατηθεί από τους δήµους τα πρόστιµα που 
επιβάλλονται από το ∆ΕΕ για τους ενεργούς ΧΑ∆Α , µε αποτέλεσµα η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, που είναι υπεύθυνη για την αποκατάστασή τους, να µην έχει  
αναλάβει τις οικονοµικές συνέπειες που επιφέρει η συνέχιση λειτουργίας της 
χωµατερής. 

                                                           
9 Απόψεις του Συνηγόρου του Πολίτη για το νέο ΕΣ∆Α, Ιούνιος 2015, ανηρτηµένο σε: 
https://www.synigoros.gr/resources/150624-stp.pdf 
10 Συνήγορος του Πολίτη, Ειδική Έκθεση 2020 «Η ∆ιαχείριση των Αποβλήτων» ανηρτηµένη σε:  
https://www.synigoros.gr/?i=quality-of-life.el.files.696218 
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8) Από τους ελέγχους των αρµοδίων υπηρεσιών προκύπτει ότι δηµιουργούνται 
οχληρές καταστάσεις για τους περιοίκους κατά τη λειτουργία του Κ∆ΑΥ. 

9) Η ανοχή απόρριψης του υπολείµµατος που προκύπτει από τη διαχείριση των 
ανακυκλώσιµων του Κ∆ΑΥ, στον ΧΑ∆Α της νήσου καταστρατηγεί το σύνολο 
των σχεδιασµών και θεσµικών προσεγγίσεων για τη διαχείριση των στερεών 
αποβλήτων. Στη σχετική απόφαση αδειοδότησης της δραστηριότητας θα 
έπρεπε να εξειδικεύεται ο νόµιµος αποδέκτης στον οποίο θα καταλήγει το 
υπόλειµµα (συγκεκριµένο αδειοδοτηµένο ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ ή άλλη εγκεκριµένη 
µέθοδος τελικής διάθεσης). 

10) Η διάθεση του υπολείµµατος στον ΧΑ∆Α της νήσου, κατά την άποψη της 
Αρχής, θέτει ζητήµατα ως προς τη σύννοµη λειτουργία του Κ∆ΑΥ, δεδοµένου 
ότι δεν τηρούνται οι όροι που έχουν τεθεί. 

11) Η έκταση της καλντέρας, αν και έχει χαρακτηρισθεί ως «Τοπίο Ιδιαιτέρου 
Φυσικού Κάλλους», δεν έχει κηρυχθεί ως προστατευόµενο τοπίο µε βάση τις 
διατάξεις του ν. 1650/86, ως ισχύει, ενώ κάτι τέτοιο είναι εφικτό δεδοµένου 
ότι αποτελεί ηφαιστειακό γεώτοπο παγκοσµίου ενδιαφέροντος. Η κήρυξη αυτή 
θα συνέτεινε, ιδίως, στην εξειδίκευση των τρόπων της προστασίας αυτού 
µέσω εκπόνησης Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης και έκδοσης του σχετικού 
Π∆. 

 

Με την πεποίθηση ότι οι ανωτέρω διαπιστώσεις και συµπεράσµατα θα τύχουν της 
αναγκαίας προσοχής από το Υπουργείο σας, παραµένω στη διάθεσή σας για παροχή 
περαιτέρω διευκρινίσεων και προσβλέπω σε ενηµέρωση και τυχόν ανταλλαγή απόψεων 
σχετικά µε τον σχεδιασµό για την αντιµετώπιση των προεκτεθέντων προβληµάτων. 

 

                                                                              Με τιµή 

 

                                                                      Ανδρέας Ι. Ποττάκης 

                                                                     Συνήγορος του Πολίτη 

 
  
 

 
  

      
 


