
ΘΕΜΑ: Κατάργηση ή Αναβολή του Τέλους Ταφής 
Σχετ: Το υπ’ αρ. 1009/16-11-2021 έγγραφο της ΠΕΔ Κρήτης 

      ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Αξιότιμοι κύριοι, 
 
 
Με έκπληξη διαπιστώνουμε την επιμονή αναφορικά με την επιβολή τέλους ταφής 

από 1/1/2022 σε μία χρονική συγκυρία υγειονομικής (πανδημίας), οικονομικής και 
ενεργειακής κρίσης. 

 
Έχουμε επανειλημμένα τονίσει ότι υπό τις παρούσες συνθήκες το τέλος ταφής δεν 

εξυπηρετεί καμία περιβαλλοντική ή κοινωνική ανάγκη, αλλά αντίθετα λειτουργεί 
τιμωρητικά για τους Πολίτες και φυσικά για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

 
Αν και απόλυτα τεκμηριωμένες, οι προτάσεις της ΠΕΔ Κρήτης, της ΚΕΔΕ και 

άλλων φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης για  παράταση της ημερομηνίας εφαρμογής 
του τέλους ταφής απορριμμάτων έως 1/1/2024 δεν ελήφθησαν υπ’όψιν.   

 
Σας έχουμε επίσης τονίσει επανειλημμένα ότι οι νέες μονάδες επεξεργασίας 

απορριμμάτων, έχουν καθυστερήσει στην κατασκευή τους με αποκλειστική ευθύνη 
της Πολιτείας.  

 
Μάλιστα, είναι γνωστό ότι οι Ο.Τ.Α. καλούνται επιπλέον να καταβάλλουν ιδία 

συμμετοχή για την κατασκευή τους, τώρα που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης.  
 

Επισημαίνουμε πως με την ολοκλήρωση και λειτουργία των νέων Μονάδων 
Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) και Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) 
παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων δομών, η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
θα είναι εντός των στόχων που ορίζουν οι Οδηγίες 2018/851 και 2018/852 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για δραστική μείωση των απορριμμάτων.  

 
 
 
 

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ                                                       
ΚΡΗΤΗΣ (Π.Ε.Δ. ΚΡΗΤΗΣ) 

 
Αρχ. Μακαρίου 22 & Σκουλάδων  
Ηράκλειο 71 202, Τ.Θ.: 1906  
Τηλ.:  28310/54771- 58504   
Fax: 28310 - 54771 
Email: pedkritis1@gmail.com  
Πληρ.: Κατερίνα Τσουκαλά 
 

                
                                 Ηράκλειο: 31/12/2021 

                                           Αρ.πρωτ.: 1114 
 

ΠΡΟΣ: 
 

1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ κ. ΣΚΡΕΚΑ ΚΩΣΤΑ 

2. ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. 
ΒΟΡΙΔΗ ΜΑΚΗ 

3. ΠΡΟΕΔΡΟ & Δ.Σ. ΚΕΔΕ 
 
Κοινοποίηση: 
 
1. Δημάρχους Κρήτης 
2. Π.Ε.Δ. Χώρας 
3. Δ.Σ. ΠΕΔ Κρήτης 

 
 
 
 



Ζητούμε υπό τις παρούσες συνθήκες: 
 
1) Να επανεξετάσετε τις θέσεις σας και να καταργηθεί ή να αναβληθεί η 

επιβολή του τέλους ταφής που επιβαρύνει τους πολίτες και κατ’ επέκταση 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
 

2) Η Πολιτεία να αναλάβει το κόστος των συνεπειών για την ολιγωρία τόσων 
χρόνων για τον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων. 

 
3) Να αναγνωριστούν οι προσπάθειες που καταβάλλουν οι Ο.Τ.Α και οι ΦοΔΣΑ 

για την ένταξη, δημοπράτηση και ολοκλήρωση έγκαιρα των έργων, καθώς 
επίσης και η καθοριστική τους συμβολή στην προστασία του 
Περιβάλλοντος. 

 
 
 
    ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ                                    ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΔ ΚΡΗΤΗΣ                               ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΔ ΚΡΗΤΗΣ 
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