
              

 

  

 

Κοινό ∆ελτίο Τύπου 

Πέµπτη 4 Μαΐου 2017 

 

Ξαναλειτουργεί  η παράνοµη χωµατερή στο σπίτι της καρέτα στη Ζάκυνθο 

Τι κι αν η Ελλάδα έχει καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο για τον παράνοµο ΧΥΤΑ 

στη Ζάκυνθο; Τι κι αν η συγκεκριµένη χωµατερή βρίσκεται στα όρια του Εθνικού Θαλάσσιου 

Πάρκου Ζακύνθου, και στέκεται οριακά πάνω από τη σηµαντικότερη παραλία για την καρέτα 

στη Μεσόγειο; Τι κι αν περιµένουµε από µέρα σε µέρα τις πρώτες φωλιές της χελώνας στις 

διπλανές παραλίες; Οι ελληνικές αρχές αγνοούν όλα τα παραπάνω και επαναλειτουργούν  

παράνοµα τον ληγµένο από το 2006 ΧΥΤΑ, µέσα στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. 

Η εξέλιξη αυτή, παρά την πανθοµολογούµενη ανάγκη εξεύρεσης άµεσης λύσης για τη σωστή 

και ασφαλή διαχείριση των απορριµµάτων στο νησί, δροµολογεί εκ νέου την παράνοµη 

λειτουργία ενός χώρου ταφής, ο οποίος είχε υποθετικά κλείσει και ο οποίος αποτελεί σοβαρό 

κίνδυνο όχι µόνο για το περιβάλλον αλλά και την υγεία των ανθρώπων. Ήδη, την 

προηγούµενη εβδοµάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε εκ νέου προδικαστική διαδικασία, η 

οποία µπορεί να οδηγήσει σε νέα καταδίκη της χώρας και επιβολή προστίµου λόγω µη 

συµµόρφωσης µε την προηγούµενη απόφαση του ευρωπαϊκού δικαστηρίου.   

Η ντροπιαστική για ολόκληρη τη χώρα συσσώρευση απορριµµάτων στους δρόµους του 

νησιού, εδώ και περισσότερους από 6 µήνες, δηµιουργεί συνθήκες επικίνδυνες για τη 

δηµόσια υγεία, την οµαλή καθηµερινότητα των πολιτών, την υποβάθµιση του περιβάλλοντος 

και την τοπική οικονοµία. Με τους πρώτους τουρίστες να έχουν ήδη καταφθάσει στο νησί, ο 

∆ήµος και οι αρµόδιες αρχές δεν έχουν συµφωνήσει σε νόµιµη και ασφαλή µεταβατική λύση 

για τη διαχείριση των απορριµµάτων παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αδειοδοτηµένες θέσεις. 

Αντίστοιχα, η οριστική λύση καθυστερεί αδικαιολόγητα εδώ και χρόνια, παρά το γεγονός πως 

η θέση δηµιουργίας νέου χώρου ασφαλούς διαχείρισης έχει ήδη αδειοδοτηθεί και κριθεί 

νόµιµη από το Συµβούλιο της Επικρατείας. Αντίθετα, µε την τοποθέτηση δεµατοποιητή εντός 

του παράνοµου και κορεσµένου ΧΥΤΑ, σχεδιάζεται ουσιαστικά η εκ νέου παράνοµη 

µεταφορά των σκουπιδιών σε ζώνη προστασίας του ΕΘΠΖ, µε τις αρµόδιες αρχές να 

αγνοούν προκλητικά τον κίνδυνο κατάρρευσής του στις σηµαντικότατες για τη θαλάσσια 

χελώνα παραλίες του Κόλπου Λαγανά. Υπάρχει µεγαλύτερη ντροπή για έναν από τους πιο 

προβεβληµένους παγκόσµιους τουριστικούς προορισµούς της Ελλάδας, ο οποίος µάλιστα 

φιλοξενεί έναν παγκοσµίου φήµης βιότοπο της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta;             

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ΑΡΧΕΛΩΝ, MEDASSET, MOm και WWF Ελλάς θέτουν τις 

αρµόδιες αρχές προ των ευθυνών τους για τη πρωτοφανή δυσφήµιση που  

έχει υποστεί η Ζάκυνθος και φυσικά για τον σοβαρό υγειονοµικό κίνδυνο που διατρέχουν οι 

πολίτες και οι επισκέπτες του νησιού. 

 

 

 

 

 



              

 

Σηµειώσεις προς συντάκτες – Γενικές πληροφορίες:  

• Οι περιβαλλοντικοί όροι του ΧΥΤΑ έχουν λήξει από το 2006 βάσει της απόφασης 

107064/3-10-2000. 

• Ο ΧΥΤΑ έχει κλείσει µε απόφαση Περιφερειάρχη 10917/2569/4-2-2014. 

• Η Ελλάδα καταδικάστηκε για την παράνοµη λειτουργία του ΧΥΤΑ από το ∆ικαστήριο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (υπόθεση  C-600/12) στις 17 Ιουλίου 2014. ∆είτε εδώ σχετική 

ανακοίνωση των περιβαλλοντικών οργανώσεων. Στις 29 Απριλίου 2017 η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα για µη συµµόρφωση µε 

αυτή την απόφαση του ∆ΕΕ, βάσει του άρθρου 260 της Συνθήκης.  

• ∆ιαβάστε πρόσφατη ανακοίνωση µετά από σύσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών.   

• ∆είτε φωτογραφίες από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ (Νοέµβριος 2016), από τον δεµατοποιητή 

και την κατάσταση στον ΧΥΤΑ σήµερα (Μάιο 2017) καθώς και από την  κατάσταση στη 

Ζάκυνθο µε τα απορρίµµατα (Χειµώνας-Άνοιξη 2017): 

https://www.dropbox.com/s/cc8mj415as86mnf/ZakynthosPRL.zip?dl=0.  

• Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι την προηγούµενη εβδοµάδα, η Ελλάδα καταδικάστηκε για 

τη λειτουργία ΧΥΤΑ στην Κέρκυρα.  

• Για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου δείτε http://www.nmp-zak.org/  

• Οι ζώνες Φ1 και Φ1’ του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου αποτυπώνονται στον 

παρακάτω χάρτη: 

 

Περισσότερες πληροφορίες:  

- Ιόλη Χριστοπούλου, Υπεύθυνη πολιτικής για το φυσικό περιβάλλον, WWF Ελλάς, 

- 210-3314893 

- Παναγιώτα Θεοδώρου, Συντονίστρια Θεµάτων Προστασίας και ∆ιατήρησης 

Περιβάλλοντος ΑΡΧΕΛΩΝ, 69 404 70 194 


