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Συνολικός Κατάλογος Καταδικών της Ελλάδας από το ΔΕΚ 

Ημ/νία 
απόφασης 

Κωδικός Δ.Ε.Κ. και Περιγραφή Υπόθεσης Αντικείμενο Κατάληξη Υπόθεσης 

10-9-2009 

C-286/08: Οδηγία 75/442 (όπως 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 91/156/ΕΟΚ) - 
Έλλειψη σχεδιασμού και επαρκών μεθόδων για 
τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων 

Απόβλητα 

ΚΑΤΑΔΙΚΗ. Η Ελλάδα μην 
έχοντας καταρτίσει και θεσπίσει 
εντός εύλογης προθεσμίας, 
σχέδιο διαχείρισης των 
επικίνδυνων αποβλήτων, το 
οποίο να είναι σύμφωνο με τις 
απαιτήσεις της σχετικής 
κοινοτικής νομοθεσίας, και μην 
έχοντας δημιουργήσει ενιαίο και 
κατάλληλο δίκτυο 
εγκαταστάσεων διάθεσης των 
επικίνδυνων αποβλήτων, στο 
πλαίσιο του οποίου να 
εφαρμόζονται οι πλέον 
κατάλληλες μέθοδοι για την 
εξασφάλιση υψηλού επιπέδου 
προστασίας του περιβάλλοντος 
και της δημόσιας υγείας, καθώς 
και μην έχοντας λάβει όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να 
διασφαλίσει, όσον αφορά τη 
διαχείριση των επικίνδυνων 
αποβλήτων, την τήρηση των 
άρθρων 4 και 8 της οδηγίας 
2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 
2006, περί των στερεών 
αποβλήτων, καθώς και των 
άρθρων 3, §1, §6 έως §9, §13 
και §14 της οδηγίας 1999/31/ΕΚ 
του Συμβουλίου, της 26ης 
Απριλίου 1999, περί 
υγειονομικής ταφής των 
αποβλήτων, παρέβη τις 
υποχρεώσεις που υπέχει, 
πρώτον, από τα άρθρα 1, §2, και 
§6 της οδηγίας 91/689, σε 
συνδυασμό με τα άρθρα 5, §1 
και §2, καθώς και 7, §1, της 
οδηγίας 2006/12, δεύτερον, από 
το άρθρο 1, §2, της οδηγίας 
91/689, σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις των άρθρων 4 και 8 
της οδηγίας 2006/12, καθώς και, 
τρίτον, από τα άρθρα 3, §1, §6 
έως §9, §13 και §14 της οδηγίας 
1999/31. 

19-5-2009 

C-368/08: Οδηγία 2004/35/ΕΚ «σχετικά με την 
περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την 
πρόληψη και την αποκατάσταση 
περιβαλλοντικής ζημίας» - Παράλειψη 
εμπρόθεσμης μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο 

Περιβάλλον/ 
Ρύπανση 

ΚΑΤΑΔΙΚΗ. Η Ελλάδα, μη 
θεσπίζοντας, εντός της ταχθείσας 
προθεσμίας, τις αναγκαίες 
νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις προκειμένου 
να συμμορφωθεί προς την 
Οδηγία 2004/35/EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 21ης 
Απριλίου 2004, σχετικά με την 
περιβαλλοντική ευθύνη όσον 
αφορά την πρόληψη και την 
αποκατάσταση περιβαλλοντικής 



ζημίας, παρέβη τις 
υποχρεώσεις που υπέχει από το 
άρθρο 19, παράγραφος 1, της 
Οδηγίας αυτής. 

15-1-2009 

C-259/08: Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «για την 
διατήρηση των άγριων πτηνών» – Μη πλήρης 
ή/και ορθός τρόπος ενσωμάτωσης (άρθρο 
3(1)&(2), 4(1), 5 και 8(1)) 

Φύση 

ΚΑΤΑΔΙΚΗ. Η Ελλάδα, μη 
θεσπίζοντας όλα τα αναγκαία 
μέτρα για να ενσωματώσει 
πλήρως ή/και ορθώς στο 
ελληνικό δίκαιο τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τα άρθρα 
3§1&§2, 4§1, 5 και 8§1, της 
οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «περί της 
διατηρήσεως των άγριων 
πτηνών», παρέβη τις 
υποχρεώσεις που υπέχει από τις 
διατάξεις αυτές. 

11-12-2008 

C-293/07: Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών»– Ανεπαρκές 
καθεστώς νομικής προστασίας (άρθρο 4 (1),(2) 
και 4(4))   

Φύση 

ΚΑΤΑΔΙΚΗ. Έλλειψη προστασίας 
των Ζωνών Ειδικής Προστασίας 
(ΖΕΠ) - Δραστηριότητες ικανές 
να παραβλάψουν την 
ακεραιότητα των ΖΕΠ και να 
επιφέρουν σημαντικές αρνητικές 
συνέπειες όσον αφορά τον σκοπό 
της διατηρήσεως των ΖΕΠ και 
των ειδών για τα οποία αυτές 
έχουν ορισθεί. Παράβαση των 
άρθρων 4, παράγραφοι 1 και 2, 
της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «περί 
της διατηρήσεως των αγρίων 
πτηνών», σε συνδυασμό με το 
άρθρο 4, παράγραφος 4, της εν 
λόγω οδηγίας, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 6, 
παράγραφοι 2 έως 4, της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων καθώς 
και της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας». 

13-3-2008 

C-81/07: Οδηγία 2000/59/ΕΚ - Λιμενικές 
εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου 
και καταλοίπων φορτίου. Μη συμμόρφωση με 
τις διατάξεις (Άρθρα 5(1) και 16(1)) 

Απόβλητα 
(πλοία) 

ΚΑΤΑΔΙΚΗ. Μη κατάρτιση, 
εφαρμογή και έγκριση των 
προγραμμάτων παραλαβής και 
διαχείρισης των αποβλήτων 
πλοίου και καταλοίπων φορτίου.  

31-1-2008 
C-264/07: Οδηγία Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ – Μη 
συμμόρφωση με τις διατάξεις (Άρθρα 5(1) και 
15(2)) 

Νερό 

ΚΑΤΑΔΙΚΗ. Δεν εκπονήθηκε, για 
κάθε περιοχή λεκάνης απορροής 
ποταμού, ανάλυση των 
χαρακτηριστικών της, 
επισκόπηση των επιπτώσεων των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων 
στην κατάσταση των 
επιφανειακών και των υπόγειων 
υδάτων και οικονομική ανάλυση 
της χρήσης ύδατος, σύμφωνα με 
τις τεχνικές προδιαγραφές των 
παραρτημάτων II και III της 
οδηγίας. Μη υποβολή 
συνοπτικών εκθέσεων σχετικά με 
τις αναλύσεις που απαιτούνται.  

17-1-2008 

C-342/07: Οδηγία 2002/91/ΕΚ – Ενεργειακή 
πολιτική – Εξοικονόμηση ενέργειας. Παράλειψη 
εμπρόθεσμης μεταφοράς στην εσωτερική 
έννομη τάξη 

Ενέργεια 
(κτήρια) 

ΚΑΤΑΔΙΚΗ 

25-10-2007 
C-334/04: Ελλιπής καθορισμός Ζωνών Ειδικής 
Προστασίας, δυνάμει του άρθρου 4 της Οδηγίας 
79/409/ΕΟΚ 

Φύση 

ΚΑΤΑΔΙΚΗ. Οι ελληνικές αρχές 
έχουν υποχρέωση να καθορίσουν 
186 ζώνες προστασίας των 
άγριων πτηνών και έως τώρα 
έχουν καθορισθεί 151. Πολλές 
φορές η προστατευόμενη 
επιφάνεια είναι μικρότερη και δεν 
καλύπτει όλα τα είδη πτηνών. 

25-10-2007 
C-440/06: Οδηγία 91/271/ΕΟΚ – Ατελής 
εφαρμογή (άρθρα 3 & 4) –  Μη εξασφάλιση 

Αστικά 
λύματα 

Μη συμμόρφωση 23 οικισμών με 
πληθυσμό άνω των 15.000 



επαρκούς συστήματος επεξεργασίας αστικών 
λυμάτων σε 24 πόλεις 

κατοίκων. 

14-12-2006 
C-390/05: Κανονισμός 2037/2000 – Ατελής 
εφαρμογή διατάξεων (άρθρα 16.5, 16.6 και 
17.1) 

Ατμόσφαιρα 
(όζον) 

ΚΥΑ 37411/1829/Ε103 
(ΦΕΚ 1827Β/11.9.2007) 

16-3-2006 
C-518/04: Ελλιπής προστασία της Οχιάς της 
Μήλου (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) 

Φύση 
ΚΥΑ 9567/2007 
(ΦΕΚ 1071Δ/ 22.12.2006) 

27-10-2005 
C-166/04: Ελλιπής προστασία της 
λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου  

Φύση ΚΑΤΑΔΙΚΗ 

6-10-2005 

C-502/03: Λειτουργία 1125 παράνομων και μη 
ελεγχομένων χώρων ταφής αποβλήτων – 
Οδηγία 75/442/ΕΟΚ (όπως τροποποιήθηκε με 
την Οδηγία 91/156/ΕΟΚ) – Άρθρα 4, 8 και 9.  

Απόβλητα 

Διακοπή λειτουργίας και 
αποκατάσταση όλων των 
Χ.Α.Δ.Α. μέχρι τις 31-12-2008. 
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 
προβλέπεται υψηλό ημερήσιο 
πρόστιμο. 

7-7-2005 
C-364/03: Συνθήκες λειτουργίας του 
εργοστασίου ΔΕΗ στα Λινοπεράματα Κρήτης 

Ατμόσφαιρα ΚΑΤΑΔΙΚΗ 

2-6-2005 
C-68/04: Μη μεταφορά της Οδηγίας 
2001/81/ΕΚ για τον περιορισμό των εκπομπών 
ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα  

Ατμόσφαιρα 
ΚΥΑ 29459/2005 
(ΦΕΚ 992Β/ 14.7.2005) 

14-4-2005 

C-163/03: Ρύπανση στο Θριάσιο Πεδίο: Οδηγία 
80/68/ΕΟΚ- Προστασία των υπογείων υδάτων 
από τη ρύπανση που προέρχεται από ορισμένες 
επικίνδυνες ουσίες - Άρθρα 3, 4 και 5 - Οδηγία 
91/689/ΕΟΚ - Επικίνδυνα απόβλητα - Άρθρα 
2(1), και 6(1). 

Απόβλητα ΚΑΤΑΔΙΚΗ 

27-1-2005 
C-416/03: Οδηγία 2001/18/ΕΚ– Παράλειψη 
εμπρόθεσμης μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο 

Βιοτεχνολογία 
ΚΥΑ 38639/2005 
(ΦΕΚ 1334Β/21.9.2005) 

13-1-2005 
C-61/04: Μη μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο 
της Οδηγίας 2000/76/ΕΚ 

Απόβλητα 
ΚΥΑ 22912/2005 
(ΦΕΚ 759Β/6.6.2005) 

18-11-2004 

C-420/02: Παράνομη απόθεση στερεών 
αποβλήτων στη θέση "Πέρα Γαληνοί" - Οδηγία 
75/442/ΕΟΚ (όπως τροποποιήθηκε με την 
Οδηγία 91/156/ΕΟΚ) – Άρθρα 4 και 9. 

Απόβλητα ΚΑΤΑΔΙΚΗ 

24-6-2004 
C-119/02: Ακατάλληλο σύστημα συλλογής και 
επεξεργασίας αστικών λυμάτων στο Θριάσιο 
Πεδίο  

Αστικά 
λύματα 

Ολοκλήρωση του έργου, που 
συγχρηματοδοτείται από το 
Ταμείο Συνοχής, μέχρι τα τέλη 
του 2009.  

5-6-2003 
C-352/02: Μη μεταφορά της Οδηγίας 
2000/14/ΕΚ στο εσωτερικό δίκαιο - Εκπομπή 
θορύβου στο περιβάλλον. 

Θόρυβος 
ΚΥΑ 37393/2028/2003 
(ΦΕΚ 1418Β/1.10.2003) 

6-3-2003 

C-83/02: Παράβαση άρθρου 4, παρ. 1 και 11 
της Οδηγίας 96/59/ΕΚ για τη διάθεση των 
πολυχλωροδιφαινυλίων και 
πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/ PCT) 

Απόβλητα 
ΚΥΑ 18083/2003: Εφαρμογή 
άρθρου 11 οδηγίας 96/59/ΕΚ  

13-6-2002 

C-33/01: Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων - 
Μη κοινοποίηση των πληροφοριακών στοιχείων 
που προβλέπει το άρθρο 8 παράγραφος 3, της 
Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ 

Απόβλητα ΚΑΤΑΔΙΚΗ 

7-3-2002 
C-64/01: Μη μεταφορά της Οδηγίας 96/61/ΕΚ 
στο εσωτερικό δίκαιο 

Βιομηχανία 

1. Ν. 3010/2002 
    (ΦΕΚ 91Α/ 25-4-2002) 
2. ΚΥΑ 15393/2332/2002 
    (ΦΕΚ 1022Β/ 5-8-2002) 
3. ΚΥΑ 25535/3281/2002 
    (ΦΕΚ 1463Β/ 20-11-2002) 

30-1-2002 

C-103/00: Οδηγία 92/43/ΕΟΚ - Διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας – ελλιπής προστασία των 
ειδών, Caretta-caretta στη Ζάκυνθο 

Φύση 
Ακολούθησε νέα προδικαστική 
διαδικασία που τελικά έκλεισε 
τον Ιούνιο του 2007 

4-7-2000 
C-387/97: Οδηγίες 75/442/ΕΟΚ και 
78/319/ΕΟΚ 

Απόβλητα 
Ημερήσια χρηματικό πρόστιμο, 
€20.000 - Χωματερή 
Κουρουπητού Χανίων 

25-5-2000 

C-384/97: Υποχρέωση καταρτίσεως 
προγραμμάτων για τη μείωση της ρυπάνσεως 
από επικίνδυνες ουσίες – Μη μεταφορά της 
Οδηγίας 76/464/ΕΟΚ στην εσωτερική έννομη 
τάξη 

Νερό 

ΚΥΑ 50388/2003, Εφαρμογή 
άρθρου 7 οδηγίας 76/464/ΕΟΚ 
(Εθνικό σχέδιο μείωσης των 
απορρίψεων επικινδύνων ουσιών 
στα νερά) 

13-4-2000 
C-123/99: Παράλειψη μεταφοράς της Οδηγίας 
94/62/ΕΚ στην εσωτερική έννομη τάξη. 

Απόβλητα 

Ν. 2939/2001, Εναλλακτική 
διαχείριση συσκευασιών και 
άλλων προϊόντων (Π.Δ. 
82/2004, 109/2004, 115/2004, 
116/2004. 117/2004 και 



15/2006) 

8-7-1999 

C-215/98: Οδηγία 91/157/ΕΟΚ για τις 
ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που 
περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες - 
Παράλειψη κράτους μέλους να καταρτίσει τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 6 της Οδηγίας 
προγράμματα. 

Απόβλητα 
ΚΥΑ19817/2000, Εφαρμογή 
άρθρου 6 οδηγίας 91/157/ΕΟΚ  

11-6-1998 

C-232/95: Μη κατάρτιση προγράμματος που να 
περιλαμβάνει ποιοτικούς στόχους και να θέτει 
τα χρονικά όρια εκτελέσεώς τους με σκοπό τη 
μείωση της ρυπάνσεως από τις επικίνδυνες 
ουσίες του καταλόγου ΙΙ της οδηγίας 
76/464/ΕΟΚ (Λίμνη Βεγορίτιδα και ποταμός 
Σούλος) 

Νερό 

ΚΥΑ 15782/2001 
(Εθνικό πρόγραμμα για τις λίμνες 
Βεγορίτιδα και Πετρών και του 
ποταμού Σούλου) 

11-6-1998 

C-233/95: Μη κατάρτιση προγράμματος που να 
περιλαμβάνει ποιοτικούς στόχους και να θέτει 
τα χρονικά όρια εκτελέσεώς τους με σκοπό τη 
μείωση της ρυπάνσεως από τις επικίνδυνες 
ουσίες του καταλόγου ΙΙ της οδηγίας 
76/464/ΕΟΚ (Παγασητικός κόλπος) 

Νερό 
ΚΥΑ 15784/2001 
(Ειδικό πρόγραμμα για τον 
Παγασητικό κόλπο) 

26-6-1997 
C-329/96: Μη μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο 
της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 

Φύση 
ΚΥΑ 33318/3028/11-12-98 
(ΦΕΚ 1289Β/28-12-98) 

28-3-1996 
C-160/95: Μη μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο 
της Οδηγίας 91/156/ΕΟΚ 

Απόβλητα 

ΚΥΑ 13588/725/2006 
(ΦΕΚ 383Β/28-3-2006) 
ΚΥΑ 24944/1159/2006 
(ΦΕΚ 791Β/30-6-2006) 
ΚΥΑ  8668/2007 
(ΦΕΚ 287Β/2-3-2007) 

28-3-1996 
C-161/95: Μη μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο 
Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ 

Αστικά 
λύματα 

ΚΥΑ 5673/400/1997 
(ΦΕΚ 192Β/ 14-3-97 

7-4-1992 C-45/91: Κουρουπητός Χανίων Απόβλητα 

Ακολούθησε νέα προδικαστική 
διαδικασία που τελικά έκλεισε 
τον Φεβρουάριο του 2001 (βλέπε 
υπόθεση C-387/97) 
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