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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΕΕ
-

Κριτήρια χαρακτηρισμού «αποβλήτου», «υποπροϊόντος»,«προϊόντος».

-

Ποιος φέρει το βάρος αποδείξεως των ως άνω κριτηρίων.

-

Πότε η κάλυψη είδους αποβλήτων από «άλλη νομοθεσία» συνιστά εξαίρεση από το πεδίο
εφαρμογής της Οδηγίας για την διαχείριση των αποβλήτων.

-

Προϋποθέσεις υπό τις οποίες επικίνδυνα απόβλητα σε περίπτωση εργασιών ανακτήσεως
μπορούν να απολέσουν την ιδιότητα του αποβλήτου.

-

Δυνατότητα Δήμων να επιβάλλουν την μεταφορά οικιακών αποβλήτων μόνον στο έδαφος
του κράτους μέλους, εν αντιθέσει προς τα βιομηχανικά απόβλητα.

-

Eυχέρεια των κρατών μελών ως προς την επιλογή της μεθόδου επεξεργασίας των αποβλήτων

-

Τέλη υγειονομικής ταφής αποβλήτων

-

Καταδίκες επί παραβάσει για υγειονομική ταφή
ΣτΕ
Η νομολογία του ΣτΕ έχει ασχοληθεί κατά κύριο λόγο με θέματα ΧΥΤΑ

-

Συνάφεια των πράξεων οι οποίες κατατείνουν στην κατασκευή, λειτουργία και αποκατάσταση
του Χώρου Υγειονομικής Ταφής.

-

Έλλειψη κανονιστικού χαρακτήρα των ΠΕΣΔΑ.

-

Δεδομένης της ευχέρειας των κρατών-μελών της Ε.Ε.για την επιλογή του τρόπου διαχειρίσεως
των απορριμάτων και των μεθόδων επεξεργασίας, η επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου
επεξεργασίας των αποβλήτων σε συγκεκριμένη εγκατάσταση, εναπόκειται υπό ορισμένες
προϋποθέσεις στην, ανέλεγκτη ακυρωτικά, τεχνική κρίση της Διοικήσεως.

-

Προϋποθέσεις υπό τις οποίες η τελική κρίση της διοικήσεως για την επιλογή της
καταλληλότερης θέσης για την εγκατάσταση του έργου, ως τεχνική, δεν υπόκειται στον
έλεγχο του ακυρωτικού δικαστή

-

Προϋποθέσεις υπό τις οποίες δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότηση της αρχαιολογικής
υπηρεσίας σε περίπτωση μεταβολής του τόπου πραγματοποιήσεως ΧΥΤΑ.

-

Κατ΄αρχήν επιτρεπτή η η μεταβολή χρήσεως δάσους ή δασικής έκτασης για την δημιουργία
Χ.Υ.Τ.Α., διότι εν τέλει, αποτελεί λόγο δημοσίου συμφέροντος και αποτελεί δημόσιο έργο κατά
την έννοια άρθ. 58 παρ. 1 Ν 998/1979, για το οποίο επιτρέπεται η επέμβαση σε δάσος ή δασική
έκταση κατά το άρθ. 45 παρ. 1.

-

Η παραχώρηση της έκτασης εντός της οποίας θα κατασκευαστεί ΧΥΤΑ η οποία είναι
απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου και δεν αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της
απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ούτε, άλλωστε, κατά το ν. 998/1979, αποτελεί
προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας επέμβασης σε δασική έκταση.

-

Συνολική στάθμιση της Διοικήσεως για την έγκριση ΧΥΤΑ.

-

Οι εγκρίσεις μελετών για την εκτέλεση εργασιών μεταφοράς χώματος και επιχωμάτωσης των
απορριμμάτων, ή οποιεσδήποτε άλλες ομοίου περιεχομένου πράξεις, εκδιδόμενες εκτός του
ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη διαχείριση των στερεών
αποβλήτων δεν αποτελούν διοικητικές πράξεις, ακόμη και αν έχουν το τεκμήριο της
νομιμότητας επειδή διέφυγαν την ακυρωτική προσβολή και παρέμειναν σε ισχύ. Περαιτέρω
συνέπειες των πράξεων αυτών ….

-

Η προηγούμενη έκδοση αποφάσεως έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) αποτελεί
προϋπόθεση νόμιμης εκτέλεσης εργασιών επεξεργασίας αποβλήτων. Το περιεχόμενο της
ρυθμίζεται πλέον από τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4042/2012 - και
συμπληρωματικά από τις γενικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

-

Χρόνος εκδόσεως της ΕΠΟ. Ειδικώς ενόψει της διατάξεως του άρθρου 22 του ν. 3389/2005, σε
περίπτωση διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής και λειτουργίας
έργου επεξεργασίας αποβλήτων με ΣΔΙΤ, η σχετική ΕΠΟ θα πρέπει να εκδίδεται πριν από την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάθεσης.

-

Η ύπαρξη γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού για
την εγκατάσταση ΧΥΤΑ σύμφωνα με την ΚΥΑ 114218/1997

-

η λειτουργία παράνομης «χωματερής» δεν αποτελεί, καθ’ εαυτή, λόγο αποκλεισμού
αδειοδότησης νόμιμων δραστηριοτήτων σε κοντινή περιοχή. Ενόψει όμως του πραγματικού
γεγονότος της λειτουργίας της επί πολλά έτη, η Μ.Π.Ε. όφειλε να εξετάσει ειδικότερα τις
συνέπειες και τον κίνδυνο περαιτέρω υποβάθμισης της περιοχής από την επίμαχη
δραστηριότητα ενόψει και της υφισταμένης πραγματικής κατάστασης και δεν αρκεί κατά
τούτο μόνον η μελέτη διάθεσης αποβλήτων για την υπό έγκρισιν μονάδα

