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Σχετικά:

Απόρριψη αιτήματος ανάληψης δράσης πρόληψης και αποκατάστασης για τον ΧΥΤΑ
Νάξου στην θέση «Κορφή Ξύδη», Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Νομού
Κυκλάδων.
: 1. Η από 04.10.2016 αίτηση του πληρεξούσιου δικηγόρου κ. Μπάλια Γεώργιο, με αντικείμενο
την «Ανάληψη Δράσης πρόληψης και αποκατάστασης για τον ΧΥΤΑ Νάξου στην θέση
«Κορφή Ξύδη». (α.π. ΣΥΓΑΠΕΖ 692/04.10.2016) με συνημμένη την μελέτη του κ. Λιονή
Μιχάλη με τίτλο «Υδρογεωλογική μελέτη περιοχής επιρροής του προς κατασκευή ΧΥΤΑ στη
νήσο Νάξο»».
2. Το Π.Δ. 148/2009 «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη & την αποκατάσταση των
ζημιών στο περιβάλλον-εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρ. Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει» (Α’ 190) και όπως ισχύει.
3. Το ν. 4409/2016 «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και
εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του
Π.Δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 136).
4. Το Π.Δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής» (Α΄ 167).
5. Η υπ’ αριθμ. 763/463/16.02.2010 Απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου: «Έγκριση
Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή, λειτουργία και επανένταξη του έργου Χώρος
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) νήσου Νάξου, σε γήπεδο έκτασης 170.081,75
τ.μ. που βρίσκεται στην θέση «Κορφή Ξύδη», Δήμου Νάξου, νήσου Νάξου, Νομού
Κυκλάδων»,
6. Η υπ’ αριθμ 4944/2013 Απόφαση του Τμήματος Ε’ του Συμβουλίου της Επικρατείας.
7. Η υπ’ αριθμ. 1809/09.08.2016 «’Έκθεση μερικού ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικών όρων
και περιβαλλοντικής νομοθεσίας που αφορά την κατασκευή του Χώρου Υγειονομικής Ταφής
Απορριμμάτων του Δήμου Νάξου» ΣΕΠΔΕΜ/ΕΝΕ/ΤΕΠ.
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8. Το υπ’ αριθμ. 50320/48052/13.07.2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου –
Διεύθυνσης Υδάτων Νοτίου Αιγαίου «Καταγγελία σχετικά με τον ΧΥΤΑ Νάξου".
9. Το υπ’ αριθμ.76570/25.10.2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑιγαίουΔιεύθυνσης Υδάτων «Εξέταση καταγγελίας σχετικά με τους αναφερόμενους ως κινδύνους
για τη ρύπανση του υπόγειου νερού στην περιοχή ΧΥΤΑ Νάξου».
10. Το υπ’ αριθμ. 48/31.01.2017 έγγραφό του ΣΥΓΑΠΕΖ προς τον Δήμο Νάξου, με θέμα
«Εξέταση αιτήματος ανάληψης δράσης αποκατάστασης λόγω κατασκευής και επικείμενης
λειτουργίας του ΧΥΤΑ Νάξου».
11. Το υπ’ αριθμ. 2688/09.02.2017 έγγραφο του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων «Απάντηση
σε έγγραφο» (αρ. πρωτ. ΣΥΓΑΠΕΖ 77/10.02.2017).
12. Το υπ’ αριθμ. 77/13.02.2017 έγγραφο του ΣΥΓΑΠΕΖ «Απάντηση σε αίτημα παράτασης
προθεσμίας για την εφαρμογή του άρθρου 13 του Π.Δ. 148/2009 σχετικά με τον ΧΥΤΑ
Νάξου».
13. Το από 28.02.2017 έγγραφο «Απάντηση του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο από
31.01.2017 αίτημά σας με αριθμ. πρωτ. οικ. 48 “Εξέταση αιτήματος ανάληψης δράσης
αποκατάστασης λόγω κατασκευής και επικείμενης λειτουργίας του ΧΥΤΑ Νάξου”», του Δήμου
Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, δια της πληρεξούσιας Δικηγόρου κ. Καλλία-Αντωνίου
Αγγελικής (αρ. πρωτ. ΣΥΓΑΠΕΖ 158/03.03.2017).

Το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) έχει συσταθεί
με βάση το άρθρο 6 του Π.Δ/τος 148/2009 (2 σχετικό) και αποτελεί την αρμόδια εποπτεύουσα
Αρχή σε κεντρικό επίπεδο, για την εφαρμογή της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ για την περιβαλλοντική
ευθύνη βάσει της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», όπως αυτή ενσωματώθηκε στην ελληνική
νομοθεσία και ισχύει. Στο άρθρο 13 του Π.Δ. 148/2009 προβλέπεται ότι:
«Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο:
α) επηρεάζεται ή ενδέχεται να επηρεασθεί από περιβαλλοντική ζημία, ή
β) έχει έννομο συμφέρον από τη λήψη απόφασης σχετικά με περιβαλλοντική ζημία,
δικαιούται να υποβάλει εγγράφως στον αρμόδιο Τομέα της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών
Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.), που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 (παρ. 4,
5, 6 και 7) του ν. 2947/2001 (Α΄ 228) και του π.δ. 165/2003 (Α΄ 137), τις πληροφορίες που
διαθέτει, σχετικά με την περιβαλλοντική ζημία που έχει υποπέσει στην αντίληψή του, όπως
επίσης και να καλέσει την αρμόδια αρχή να αναλάβει δράση βάσει του παρόντος
διατάγματος.
2. Το συμφέρον οποιασδήποτε Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης, η οποία αναλαμβάνει
πρωτοβουλίες και δράσεις για την προαγωγή της περιβαλλοντικής προστασίας, ανεξάρτητα
εάν η Οργάνωση αυτή έχει ή όχι νομική προσωπικότητα, θεωρείται «έννομο» κατά την έννοια
του εδαφίου β της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
3. Η αίτηση για ανάληψη δράσης συνοδεύεται από σχετικές πληροφορίες και στοιχεία που
τεκμηριώνουν επαρκώς τους διατυπωθέντες ισχυρισμούς για την περιβαλλοντική ζημία….».
Στο πλαίσιο του άρθρου 13 του Π.Δ. 148/2009, υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας το (1)
σχετικό αίτημα στο οποίο αναφέρεται ότι «…σχετίζεται αποκλειστικά με την παροχή έννομης
προστασίας σύμφωνα με το Π.Δ. 148/2009 και συγκεκριμένα με την υποχρέωση λήψης
προληπτικών μέτρων και μέτρων αποκατάστασης αναφορικά τόσο με την παράνομη εκτέλεση
των εργασιών κατασκευής του ΧΥΤΑ (Νάξου) όσο και, κατ΄ επέκταση με την παράνομη
λειτουργία του.».
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Όπως ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του Π.Δ. 148/2009, ζητήθηκε από τον
ενδιαφερόμενο φορέα λειτουργίας του υπό κατασκευή ΧΥΤΑ Νάξου (Δήμος Νάξου-Μικρών
Κυκλάδων) με το (10) σχετικό, να γνωστοποιήσει στην υπηρεσία μας τις απόψεις του σε
σχέση με την υποβληθείσα αίτηση και τις συνοδευτικές πληροφορίες «…Σε κάθε περίπτωση,
πριν από την έκδοση της σχετικής απόφασης του Γενικού Επιθεωρητή Περιβάλλοντος,
παρέχεται η δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο φορέα εκμετάλλευσης να γνωστοποιήσει στην
Ε.Υ.Ε.Π. τις απόψεις του σε σχέση με την υποβληθείσα αίτηση και τις συνοδευτικές
πληροφορίες». Ο Δήμος Νάξου-Μικρών Κυκλάδων απάντησε με το (13) σχετικό,
καταθέτοντας τις απόψεις του, σχετικά με το αίτημα ανάληψης δράσης.
Αναφορικά με το σχετικό αίτημά σας, σημειώνεται ότι:
1. Η αίτηση για ανάληψη δράσης, εξετάσθηκε από το ΣΥΓΑΠΕΖ βάσει του (2) σχετικού,
λαμβάνοντας υπόψη όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, καθώς και την τεκμηρίωση που
συνυποβλήθηκαν με το αίτημα ή που συγκεντρώθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
2. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να καταθέσουν αίτημα ανάληψης
δράσης, ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13, του Π.Δ. 148/2009 και
συγκεκριμένα προβλέπεται να αιτούνται όσοι επηρεάζονται ή ενδέχεται να
επηρεαστούν από περιβαλλοντική ζημία, όσοι έχουν έννομο συμφέρον, καθώς και
οποιαδήποτε ΜΚΟ που αναλαμβάνει δράση για την προαγωγή της περιβαλλοντικής
προστασίας.
Στο (1) σχετικό αίτημα δεν τεκμηριώνονται οι συνθήκες βάσει των οποίων οι
αιτούντες, όπως αυτοί εκπροσωπούνται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο Δρ. Μπάλια
Κ. Γεώργιο, ζητούν την ανάληψη δράσης.
3. Η υπό διερεύνηση δραστηριότητα1 ΧΥΤΑ νήσου Νάξου στην θέση «Κορφή Ξύδη»,
έχει λάβει την (5) σχετική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) από
την Δ/ση ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και βρίσκεται σε φάση κατασκευής.
Οι εργασίες διαχείρισης αποβλήτων εν γένει περιλαμβάνονται στο άρθρο 21 Παράρτημα ΙΙΙ του Π.Δ. 148/2009. Ειδικότερα στην παράγραφο 2 αναφέρονται:
«... Οι διαδικασίες διαχείρισης αποβλήτων, που περιλαμβάνουν:
α) τις εργασίες διαχείρισης αποβλήτων (τη συλλογή, τη μεταφορά, την αποθήκευση,
την αξιοποίηση και τη διάθεσης των μη επικίνδυνων και των επικινδύνων
αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των εργασιών αυτών καθώς και
της μετέπειτα φροντίδας των χώρων διάθεσης), για τις οποίες απαιτείται άδεια
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Η.Π. 50910/2727/2003 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄
1909) και την υπ’ αριθμ. Η.Π. 13588/725/2006 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 383),
που εκδόθηκαν αντίστοιχα, σε συμμόρφωση με την οδηγία 75/442/ΕΟΚ όπως ισχύει
και την οδηγία 91/689/ΕΟΚ.
β) Τη διάθεση σε χώρους υγειονομικής ταφής σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Η.Π.
29407/3508/2002 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1572), που εκδόθηκε σε
συμμόρφωση με την οδηγία 1999/31/ΕΚ.
γ) Τη λειτουργία μονάδων αποτέφρωσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
22912/1117/2005 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 759), που εκδόθηκε σε
συμμόρφωση με την οδηγία 2000/76/ΕΚ.»
1

Ως επαγγελματική δραστηριότητα ορίζεται οποιαδήποτε δραστηριότητα ασκείται στο πλαίσιο της οικονομικής
δραστηριότητας ή επιχείρησης ανεξαρτήτως εάν αυτή είναι ιδιωτική ή δημόσια, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα
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Σύμφωνα με τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΧΥΤΑ Νάξου είναι σε φάση
κατασκευής, δεν υφίσταται δραστηριότητα που να προκαλεί περιβαλλοντική ζημία.
4. Ζητήματα που τίθενται στο αίτημά σας έχουν ήδη κριθεί από το Συμβούλιο της
Επικρατείας κατά την εξέταση αίτησης ακύρωσης της Απόφασης Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του ΧΥΤΑ Νάξου, που υπέβαλλε ο «ΠολιτιστικόςΕξωραϊστικός Σύλλογος-Παναγιά η Αταλιώτισσα» και το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο
«Περιβαλλοντική Κίνηση Νάξου».
5. Ειδικότερα ζητείται από τους αιτούντες, η: «..λήψη προληπτικών μέτρων και μέτρων
αποκατάστασης αναφορικά με την παράνομη εκτέλεση εργασιών κατασκευής του
ΧΥΤΑ όσο και με την, κατ’ επέκταση, παράνομη λειτουργία του.» (σελίδα 3, 1
σχετικό).
Το Συμβούλιο της Επικρατείας, Τμήμα Ε’, με την (6) σχετική απόφασή του, απέρριψε
το αίτημα ακύρωσης της (5) σχετικής ΑΕΠΟ που αφορά στο ΧΥΤΑ Νάξου. Βάσει των
ανωτέρω, η τέλεση των εργασιών κατασκευής του ΧΥΤΑ και κατ’ επέκταση η
λειτουργία του δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν παράνομες, εφόσον υλοποιούνται
σύμφωνα με τους όρους της εγκριθείσας ΑΕΠΟ και επομένως δεν υπάρχει
παραβίαση ούτε της Ενωσιακής ούτε της Εθνικής Νομοθεσίας, όπως αναφέρετε στο
αίτημά σας.
Επιπλέον, κατά την έννοια των άρθρων 95 παρ. 5 του Συντάγματος και 1-3 του
εκτελεστικού νόμου 3068/2002, η Διοίκηση υποχρεούται για την συμμόρφωσή της σε
δικαστικές αποφάσεις.
6. Η τεκμηρίωση («Υδρογεωλογική μελέτη περιοχής επιρροής του προς κατασκευή
ΧΥΤΑ στη νήσο Νάξο» που εκπονήθηκε από τον κ. Λιόνη Μιχάλη, με εργοδότη τον
«Πολιτιστικό Εξωραϊστικό Σύλλογο Νάξου «Παναγία η Αταλιώτισσα») που
συνυποβλήθηκε με το αίτημά σας για την ανάγκη ανάληψης δράσης πρόληψηςαποκατάστασης, θέτει υπό αμφισβήτηση τα δεδομένα που ελήφθησαν υπόψη στην
εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, προσβάλλοντας κατ’ αυτό τον
τρόπο και την ορθότητα της ΑΕΠΟ.
7. Ειδικότερα το υπό στοιχείο Ι της αιτήσεώς σας: «Πραγματικά δεδομένα», στηρίζεται
στα συμπεράσματα της προαναφερθείσας υδρογεωλογικής μελέτης. Η μελέτη αυτή
αποτελεί το βασικό στοιχείο τεκμηρίωσης της (1) σχετικής αίτησής σας, για να
καταδειχθεί ότι η εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) είναι
ελλιπής ως προς τα κρίσιμα υδρολογικά δεδομένα και ότι «πιστοποιούν σοβαρές
παραλείψεις».
Σημειώνεται ότι, με το (9) σχετικό έγγραφό της, η αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, έχει εκφράσει τις απόψεις της σχετικά με την
«Υδρογεωλογική μελέτη περιοχής επιρροής του προς κατασκευή ΧΥΤΑ στη νήσο
Νάξο», και αναφέρει ότι «..τα αναγραφόμενα στην υδρογεωλογική έκθεση που
συντάχθηκε από ιδιώτη μελετητή και συνοδεύει την καταγγελία καμία σχέση δεν έχουν
με την πραγματικότητα» (8 σχετικό). Επιπρόσθετα το Συμβούλιο της Επικρατείας με
την (6) σχετική απόφασή του (σελίδα 17), επισημαίνει ότι «..μόνη δε η επίκληση
άλλων μελετών στις οποίες ενδεχομένως διατυπώνονται διαφορετικές απόψεις ως
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προς την επιλογή της θέσης, δεν μπορεί να ασκήσει επιρροή στην ορθότητα επιλογής
της συγκεκριμένης θέσης..».
Επομένως θεωρείται ότι έχει καλυφθεί επαρκώς η αναγκαία εξέταση των
υδρογεωλογικών στοιχείων της περιοχής στο πλαίσιο εξέτασης και έγκρισης της
ΜΠΕ.
8. Από την εξέταση της (5) σχετικής ΑΕΠΟ, διαπιστώνεται ότι έχουν προβλεφθεί στους
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και επιβάλλονται στον φορέα λειτουργίας του
έργου (Δήμος Νάξου-Μικρών Κυκλάδων) μέτρα που αποσκοπούν στην πρόληψη
πρόκλησης ρύπανσης, υπό το «Κεφάλαιο Δ2 Τεχνικά έργα και μέτρα
αντιρρύπανσης». Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος
και ειδικότερα των επιφανειακών και υπόγειων νερών.
9. Ειδικότερα στην παράγραφο 10 του Κεφ. Δ2 της εν λόγω ΑΕΠΟ, περιλαμβάνονται
όροι για τον «Έλεγχο, παρακολούθηση και επιτήρηση» και προβλέπονται τακτικές
δειγματοληψίες και αναλύσεις, από όλη την επιφάνεια και το σώμα του ΧΥΤΑ, ενώ τα
αποτελέσματα των μετρήσεων από τις γεωτρήσεις ελέγχου θα αποστέλλονται στις
αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και του Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας. Τα εν λόγω μέτρα του προγράμματος παρακολούθησης και
δειγματοληψιών που προβλέπεται κατά το στάδιο λειτουργίας του ΧΥΤΑ, καλύπτουν
ικανοποιητικά την πρόληψη πρόκλησης ή/και απειλής περιβαλλοντικής ζημίας,
δεδομένου ότι εάν διαπιστωθούν κατά τις διαδικασίες ελέγχου δυσμενείς επιπτώσεις
στο περιβάλλον, γνωστοποιούνται άμεσα στις αρμόδιες αρχές ώστε να ξεκινήσει η
διαδικασία λήψης επανορθωτικών μέτρων και η επιβολή πρόσθετων
περιβαλλοντικών όρων. Τονίζεται ότι η δραστηριότητα δεν έχει αρχίσει να λειτουργεί
και από τα μέχρι σήμερα στοιχεία δεν προκύπτει κίνδυνος πρόκλησης
περιβαλλοντικής ζημίας.
10. Τέλος θα πρέπει να επισημανθεί ότι η λειτουργία του ΧΥΤΑ Νάξου-Μικρών
Κυκλάδων, θα επιλύσει το χρόνιο πρόβλημα χρήσης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης
Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) για τους οποίους η Ελλάδα πληρώνει υψηλά πρόστιμα στην
Ε.Ε. συμπεριλαμβανομένων των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης της νήσου Νάξου. Η
αναγκαιότητα κατασκευής του έργου για την παύση λειτουργίας των ΧΑΔΑ,
αναφέρεται και στην (6) σχετική απόφαση του ΣτΕ (σελ. 6-7). Πολλώ δε μάλλον που
στο πλαίσιο της σχετικής ΑΕΠΟ προβλέπεται μεταξύ άλλων στην παράγραφο 13 του
Κεφ. Δ2, η αποκατάσταση παλαιών χώρων διάθεσης που θα συμβάλλει στην
διακοπή της περαιτέρω υποβάθμισης του περιβάλλοντος.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2009,
απορρίπτεται το (1) σχετικό αίτημα δράσης πρόληψης – αποκατάστασης.

Η Γενική Διευθύντρια
ΣΕΠΔΕΜ

Γεωργία Κοτίνη
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ΑΔΑ: 7Ξ2Σ4653Π8-ΥΥ9

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1) Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
Χώρα Νάξου
Τ.Κ. 84 300
2) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
- Γραφείο Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ακτή Μιαούλη 83 & Μπότσαρη 2-8
Τ.Κ. 18 538
- Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρ. Σχεδιασμού
Νοτίου Αιγαίου
Επτανήσου 35
Τ.Κ. 84 100, Σύρος
- ΠΕΑΠΖ Νοτίου Αιγαίου
Επτανήσου 35
Τ.Κ. 84 100, Σύρος
- Δ/νση Υδάτων Ν. Αιγαίου
Επτανήσου 35
Τ.Κ. 84 100, Σύρος
3) ΥΠΕΝ
-Γρ. Γ.Γ. ΥΠΕΝ-Πρόεδρος ΕΑΠΕΖ
κ. Χριστίνα Μπαριτάκη
-Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
Δόμησης, Ενέργειας & Μεταλλείων
Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
Λ. Μεσογείων 119, Τ.Κ. 101 92
Αθήνα

Εσωτερική Διανομή:
Αρχείο ΣΕΠΔΕΜ
Αρχείο ΣΥΓΑΠΕΖ
- Θεοδωροπουλου Δ.
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