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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με βαριά πρόζηιμα απειλείηαι η τώρα για θέμαηα Περιβάλλονηος
Σε ειδική ζύζκευη ζηο ΥΠ.ΕΞ ο Μανώλης Αγγελάκας
Οη παξαβηάζεηο ηνπ ελσζηαθνύ δηθαίνπ ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο ήηαλ ην ζέκα
εηδηθήο ζύζθεςεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, ζήκεξα, ζην Τπνπξγείν Εμσηεξηθώλ, κε
ηε

ζπκκεηνρή

ηνπ

Γεληθνύ

Γξακκαηέα

ηεο

Απνθεληξσκέλεο

Δηνίθεζεο

Πεινπνλλήζνπ, Δπηηθήο Ειιάδαο θαη Θνλίνπ Μανώλη Αγγελάκα, ηεο Γεληθήο
Γξακκαηέσο ηνπ ΤΠΕΚΑ Μάρφς Εσαγγελίδοσ, εθπξνζώπσλ ηεο Εηδηθήο Ννκηθήο
Τπεξεζίαο

ηνπ

Τπνπξγείνπ

Εμσηεξηθώλ,

εθπξνζώπσλ

ησλ

ππνπξγείσλ

Πεξηβάιινληνο, Ελέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, Εζσηεξηθώλ, Αλάπηπμεο,
Αληαγσληζηηθόηεηαο, Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Δηθηύσλ, ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
πληνληζκνύ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ.

ηα πιαίζηα αξκνδηόηεηαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Δπηηθήο
Ειιάδαο θαη Θνλίνπ ζπδεηήζεθαλ ε παύζε ιεηηνπξγίαο θαη ε απνθαηάζηαζε ησλ
ΥΑΔΑ, νη πεξηβαιινληηθέο παξαβάζεηο ζηηο Θίλεο Κππαξηζζίαο, ν ΥΤΣΑ Ζαθύλζνπ,
γηα ηνλ νπνίν έρεη θαηαηεζεί πξνζθπγή ζην Δηθαζηήξην ηεο Ε.Ε., θαζώο θαη νη ΥΤΣΑ
Κηάηνπ

θαη

Σεκπινλίνπ

Κέξθπξαο,

νη

νπνίνη

βξίζθνληαη

ζην

ζηάδην

ηεο

αηηηνινγεκέλεο γλώκεο.
Όζνλ αθνξά ζηνπο ΥΑΔΑ, εθπξόζσπνη ηνπ ΤΠΕΚΑ εθηηκνύλ όηη ζηα κέζα ηνπ 2014
δελ ζα ππάξρνπλ ελεξγνί ΥΑΔΑ, ελώ κεγάιν πνζνζηό από απηνύο (πεξίπνπ 80%)
ζα έρνπλ απνθαηαζηαζεί. Η θα Εσαγγελίδοσ ζεκείσζε όηη νη ιύζεηο κεηαβαηηθήο
δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ζα πξέπεη λα εληαρζνύλ ζηε ινγηθή ηεο νινθιεξσκέλεο
δηαρείξηζεο, ηεξώληαο ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα.

Ο θ. Αγγελάκας ηόληζε όηη

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν δύζθνινο απηόο ζηόρνο ζα πξέπεη λα αζθεζεί
αζθπθηηθή πίεζε κε θξαηηθή παξέκβαζε ζηνπο Δήκνπο θαη ζηηο Πεξηθέξεηεο όπνπ δελ
ππάξρεη ζπλελόεζε, ελώ ε ππεξαζπηζηηθή γξακκή πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ε
ρώξα ζην επξσπατθό δηθαζηήξην είλαη όηη γίλνληαη ελέξγεηεο θαη βαίλνπκε πξνο ην
ζηόρν.
Γηα ηα ππόινηπα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ ζηε ζύζθεςε, κεηά από ηηο παξαηεξήζεηο
ησλ επηζεσξεηώλ πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΠΕΚΑ, πξνηάζεθε ε πίεζε από ηα αξκόδηα
ππνπξγεία ηόζν ζηνπο Δήκνπο όζν θαη ζηηο Πεξηθέξεηεο θαη ζηνπο ζπλαξκόδηνπο
θνξείο, πξνθεηκέλνπ λα θηλεζνύλ άκεζα νη δηαδηθαζίεο αδεηνδόηεζήο ηνπο θαη λα
απνθαηαζηαζνύλ νη όπνηεο πεξηβαιινληηθέο παξαβάζεηο έρνπλ δηαπηζησζεί κέρξη
ζήκεξα.

