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Οι παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου στον τομέα του περιβάλλοντος ήταν το θέμα ειδικής
σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε, σήμερα, στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τη συμμετοχή
του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Μανώ
λη Αγγελάκα

Η σύσκεψη έγινε ακόμη παρουσία της Γενικής Γραμματέως του ΥΠΕΚΑ Μάρως
Ευαγγελίδου, εκπροσώπων της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών,
εκπροσώπων των υπουργείων Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
Εσωτερικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, της
Γενικής Γραμματείας Συντονισμού και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Στα πλαίσια αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου συζητήθηκαν η παύση λειτουργίας και η αποκατάσταση των ΧΑΔΑ, οι
περιβαλλοντικές παραβάσεις στις Θίνες Κυπαρισσίας, ο ΧΥΤΑ Ζακύνθου, για τον οποίο
έχει κατατεθεί προσφυγή στο Δικαστήριο της Ε.Ε., καθώς και οι ΧΥΤΑ Κιάτου και
Τεμπλονίου Κέρκυρας, οι οποίοι βρίσκονται στο στάδιο της αιτιολογημένης γνώμης.
Όσον αφορά στους ΧΑΔΑ, εκπρόσωποι του ΥΠΕΚΑ εκτιμούν ότι στα μέσα του 2014 δεν θα
υπάρχουν ενεργοί ΧΑΔΑ, ενώ μεγάλο ποσοστό από αυτούς (περίπου 80%) θα έχουν
αποκατασταθεί. Η κα Ευαγγελίδου σημείωσε ότι οι λύσεις μεταβατικής διαχείρισης των
αποβλήτων θα πρέπει να ενταχθούν στη λογική της ολοκληρωμένης διαχείρισης, τηρώντας
τα χρονοδιαγράμματα. Ο κ. Αγγελάκας τόνισε ότι προκειμένου να επιτευχθεί ο δύσκολος
αυτός στόχος θα πρέπει να ασκηθεί ασφυκτική πίεση με κρατική παρέμβαση στους Δήμους
και στις Περιφέρειες όπου δεν υπάρχει συνενόηση, ενώ η υπερασπιστική γραμμή που
πρέπει να ακολουθήσει η χώρα στο ευρωπαϊκό δικαστήριο είναι ότι γίνονται ενέργειες και
βαίνουμε προς το στόχο.
Για τα υπόλοιπα θέματα που συζητήθηκαν στη σύσκεψη, μετά από τις παρατηρήσεις των
επιθεωρητών περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, προτάθηκε η πίεση από τα αρμόδια υπουργεία
τόσο στους Δήμους όσο και στις Περιφέρειες και στους συναρμόδιους φορείς, προκειμένου
να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες αδειοδότησής τους και να αποκατασταθούν οι όποιες
περιβαλλοντικές παραβάσεις έχουν διαπιστωθεί μέχρι σήμερα.
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