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Θέµα: Συνεχιζόµενη παράνοµη λειτουργία ΧΥΤΑ στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου  

 

Σας αποστέλλουµε συνηµµένη την Έκθεση Αυτοψίας  από τον έλεγχο στον ΧΥΤΑ που λειτουργεί 

στο όρος Σκοπός εντός του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (ΕΘΠΖ), η οποία 

διενεργήθηκε από το Κλιµάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων. Παρά το γεγονός ότι από την Έκθεση είναι εµφανής η συνεχιζόµενη λειτουργία του 

ΧΥΤΑ και η αµφίβολη νοµιµότητα των νέων παρεµβάσεων, επισηµαίνεται ότι από τη διενέργεια 

της αυτοψίας µέχρι και σήµερα δεν έχει υπάρξει καµία ουσιαστική βελτίωση στην κατάσταση 

που επικρατεί στο ΧΥΤΑ. 

Η έκθεση αναφέρει µε λεπτοµέρειες τη δραµατική κατάσταση που επικρατεί εδώ και καιρό στον 

ΧΥΤΑ, στην οποία έχουµε από πλευράς µας, ως περιβαλλοντικές οργανώσεις, αναφερθεί 

επανειληµµένως. Πιο συγκεκριµένα, θεωρούµε πως προβλήµατα που αναδεικνύονται και από 

την έκθεση, όπως η καθυστέρηση κατασκευής τοιχίου αντιστήριξης, η συνεχής διασπορά 

ελαφρών υλικών, η ροή στραγγιδίων και η συγκέντρωση σµηνών γλάρων στα όρια του ΧΥΤΑ εξ 

αιτίας της µη κάλυψης και της έλλειψης µέτρων παρεµπόδισης διασποράς των απορριµµάτων, 

έχουν ήδη σοβαρότατες αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον του ΕΘΠΖ. Παράλληλα, 

          



στην έκθεση τονίζεται ότι στην περιοχή δεν έχουν ξεκινήσει οι νόµιµες παρεµβάσεις µε στόχο τη 

βελτίωση της λειτουργίας του µέχρι την οριστική µετακίνησή του σε εκτός ΕΘΠΖ περιοχή. 

Πέραν των παραπάνω, η έκθεση περιγράφει τη µη προβλεπόµενη επέκταση του ΧΥΤΑ µέσω της 

δηµιουργίας δύο νέων κυττάρων ταφής απορριµµάτων, παρέµβαση που δεν περιλαµβάνεται 
στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους βάσει των οποίων εφαρµόζεται η ΚΥΑ. Η 
ταφή απορριµάτων στα δύο αυτά νέα κύτταρα πρέπει να διακοπεί άµεσα και να 

δροµολογηθούν όλες οι προβλεπόµενες ενέργειες µετακίνησης του ΧΥΤΑ και των σχετικών 

µεταβατικών ενεργειών.   

Επιπροσθέτως, θεωρείται σκόπιµο να αναφερθεί ότι σε συνέχεια επίσκεψης Επιτροπής του 

ΕΘΠΖ στο ΧΥΤΑ, σας έχει ήδη σταλεί σχετική µε το θέµα επιστολή, µε ηµεροµηνία 23/11/11 και 

αριθµό πρωτοκόλλου 1945. 

 

Τέλος, θα θέλαµε να επαναλάβουµε και τονίσουµε ότι η λειτουργία του ΧΥΤΑ εντός των ορίων 
του ΕΘΠΖ είναι παράνοµη βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας και θα πρέπει να παύσει άµεσα η 

λειτουργία του και να δροµολογηθεί η µεταφορά του σε άλλη τοποθεσία, εκτός των ορίων του 

ΕΘΠΖ. 

 

Παρακαλούµε για τις ενέργειες σας και παραµένουµε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε 

διευκρίνιση,  

 
Με τιµή,  
 
 
Θεόδωρος Μπένος–Πάλµερ 
Διευθυντής  
ΑΡΧΕΛΩΝ, Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας 
 
Βαγγέλης Παράβας 
Υπεύθυνος του Τοµέα Προστασίας και Πολιτικής  
MΟm/Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας 
 
Δηµήτρης Καραβέλλας 
Γενικός Διευθυντής 
WWF Ελλάς  
 
 
 
  
Συνηµµένο: έκθεση αυτοψίας  


