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Αθήνα, 14 Νοεµβρίου 2012   

Αρ. Πρωτ. WWF 346   
  
Θέµα: Συνεχιζόµενη λειτουργία ΧΥΤΑ στο ΕΘΠΖ  
  
Αξιότιµε κύριε Yπουργέ,  
 
Με την παρούσα επανερχόµαστε στο θέµα της συνεχιζόµενης παράνοµης λειτουργίας  
χώρου υγειονοµικής ταφής αποβλήτων (ΧΥΤΑ) εντός του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου 
Ζακύνθου (ΕΘΠΖ). Η κατάσταση έχει φθάσει στο απροχώρητο, υποσκάπτοντας τις 
προοπτικές για επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης της θαλάσσιας χελώνας 
Caretta caretta. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν πολλάκις εκφράσει την έντονη 
ανησυχία τους για το χρονίζον πρόβληµα του ΧΥΤΑ. Ως εκ τούτου, δεν αποτέλεσε έκπληξη η 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Σεπτέµβριο 2012, για παραποµπή της Ελλάδας 
στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) λόγω παραβίασης της ευρωπαϊκής 
νοµοθεσίας (2009/2340).  
 
Η παραποµπή της χώρας έρχεται σε συνέχεια προηγούµενης καταδίκης της Ελλάδας για 
ελλιπή µέτρα προστασίας της χελώνας στη Ζάκυνθο (C-130/00) και ταυτόχρονα µε µια 
χωριστή αιτιολογηµένη γνώµη που απέστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά µε την 
υποβάθµιση που υφίσταται η δεύτερη πιο σηµαντική περιοχή φωλεοποίησης της θαλάσσιας 
χελώνας στις ακτές της Κυπαρισσίας (2011/2156). Η υπόθεση της Ζακύνθου σχετίζεται µε 
την εθνική εκκρεµότητα που αφορά στη διαχείριση των απορριµµάτων. Η προβληµατική 
αυτή ακολουθία υποθέσεων φανερώνει την άκρως ανησυχητική ανεπάρκεια της χώρας για τη 
διαφύλαξη της φυσικής µας κληρονοµιάς. 
 
Με την παρούσα, σας παρακαλούµε όπως µας ενηµερώσετε για τις κινήσεις στις οποίες 
έχετε προβεί ώστε:  
α) να τερµατιστεί η παράνοµη λειτουργία και να δροµολογηθεί η µετεγκατάσταση του ΧΥΤΑ,  
β) να συµµορφωθεί η χώρα µε τις απαιτήσεις της οδηγίας για τους οικοτόπους 92/43/ΕΟΚ 
στην περιοχή της Κυπαρισσίας.  
 
Τα βήµατα αυτά είναι απαραίτητα προκειµένου η Ελλάδα όχι µόνο να αποφύγει µια ακόµη 
περιβαλλοντική καταδίκη από το ΔΕΕ, αλλά και για να διασφαλίσει την αποτελεσµατική 
προστασία της απειλούµενης θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta. 
 
Με εκτίµηση,   
 
  
Θεόδωρος Μπένος–Πάλµερ,  
Διευθυντής   
ΑΡΧΕΛΩΝ, Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας  



             
  
Κωστής Γριµάνης,  
Διευθυντής  
MEDASSET, Μεσογειακός Σύνδεσµος για τη Σωτηρία των Θαλασσίων Χελωνών  
 
Βαγγέλης Παράβας,  
Υπεύθυνος του Τοµέα Προστασίας και Πολιτικής   
MΟm/Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας  
  
Δηµήτρης Καραβέλλας,  
Γενικός Διευθυντής  
WWF Ελλάς   
  
  
  
Πίνακας αποδεκτών  
 
Γραφείο Υπουργού ΠΕΚΑ  
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Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού ΥΠΕΚΑ  
Τµήµα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ   
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