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Θέμα: Τερματισμός λειτουργίας ΧΥΤΑ Ζακύνθου

Αξιότιμοι κύριοι,

Αξιότιμη κυρία,

Παρακολουθούμε με αγωνία τις εξελίξεις που αφορούν τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής
Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) που βρίσκεται εντός των ορίων του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου
(ΕΘΠΖ).

Η εκδίκαση της προσφυγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Ελλάδος, για την κακή λειτουργία
του ΧΥΤΑ Ζακύνθου (υπόθεση C-600/12), κατά παράβαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, στις 6
Φεβρουαρίου 2014, φαίνεται πως αποτελεί την ατυχή για τη χώρα μας εξέλιξη που κινητοποιεί τον
κρατικό μηχανισμό ώστε να αρχίσουν επί της ουσίας οι διαδικασίες  οριστικού τερματισμού της
παράνομης λειτουργίας του.

Μόλις δύο μέρες πριν την εκδίκαση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκδόθηκε σχετική
απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ:ΒΙΡΤ7ΛΕ-4ΨΗ), η οποία επιβάλλει

α. την οριστική διακοπή της διάθεσης απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Ζακύνθου,
β. την επιβολή προστίμου για την κατ' εξακολούθηση πλημμελή εφαρμογή των

εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων,
γ. την παραπομπή της υπόθεσης στην Εισαγγελική Αρχή, για την αναζήτηση ποινικών

ευθυνών σχετικά με τον μέχρι σήμερα τρόπο διαχείρισης και λειτουργίας του ΧΥΤΑ,
δ. την άμεση αναζήτηση εναλλακτικής λύσης για τη διάθεση των απορριμμάτων του νησιού,
ε. τις άμεσες ενέργειες για τον τερματισμό της λειτουργίας του.

Όμως η απόφαση αυτή, που εκδόθηκε με καθυστέρηση ετών, αποτελεί μόνο ένα πρώτο βήμα. Για
να θεωρηθεί ένας ΧΥΤΑ οριστικά κλειστός, δεν αρκεί η διοικητική απόφαση της αδειοδοτούσας
αρχής περί παύσης της λειτουργίας του (άρθρο 15 της ΚΥΑ 29407/3508/16.12.02). Απαιτείται μία
σειρά διοικητικών πράξεων και υλικών ενεργειών, πολλές από τις οποίες ο οικείος Φορέας
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) υποχρεούται να εκτελέσει.

Με την παρούσα, τονίζουμε την ανάγκη να εφαρμοστεί η απόφαση και να υλοποιηθούν στο
αμέσως επόμενο διάστημα όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τον πραγματικό τερματισμό της
λειτουργία του ΧΥΤΑ.

Η έντονη ανησυχία μας είναι δικαιολογημένη. Τα τελευταία χρόνια, οι αρμόδιες αρχές έχουν
επανειλημμένα διαπιστώσει τα προβλήματα του ΧΥΤΑ, υποβάλλοντας συστάσεις και
καταλογίζοντας πρόστιμα. Ωστόσο, οι υπαίτιοι δεν έχουν συμμορφωθεί, και γι' αυτό συντρέχουν
όλες οι προϋποθέσεις του νόμου για την επιβολή ποινικών, αστικών και περιβαλλοντικών ευθυνών.



Επιπροσθέτως, η συστηματική παραβίαση της νομοθεσίας για τα ύδατα, τις βιομηχανικές
εκπομπές και τη βιοποικιλότητα συνεχίζεται. Η  ρύπανση που έχει προκληθεί από τη συνεχιζόμενη
κακή λειτουργία του ΧΥΤΑ, συνιστά κατά τη γνώμη μας παράλειψη νόμιμης οφειλόμενης ενέργειας
(ΠΝΟΕ) αποκατάστασης της καθ' υποτροπή προκληθείσας ρύπανσης και της εξ αυτής έντονης
υποβάθμισης του περιβάλλοντος.

Επειδή οι κίνδυνοι που απειλούν το ΕΘΠΖ, το οικοσύστημα και ειδικά τις παραλίες ωοτοκίας είναι
άμεσοι, και οι πιθανές ζημιές ανεπανόρθωτες, οι παραβιάσεις αυτές πρέπει να λήξουν και η
λειτουργία του ΧΥΤΑ να τερματιστεί οριστικά με την εξυγίανση και αποκατάσταση του χώρου. Σε
καμία περίπτωση δεν θα πρέπει ο ΧΥΤΑ να συνεχίσει να λειτουργεί με το πρόσχημα της
αποκατάστασης, όπως γίνεται με τόσους ΧΑΔΑ στην επικράτεια.

Θεωρούμε πως ο ρόλος της κεντρικής διοίκησης είναι να φροντίσει ουσιαστικά τόσο για την
αποκατάσταση, όσο και την πρόληψη περαιτέρω ζημιών, και να μην περιοριστεί μόνον στον
επιτελικό ρόλο που η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει. Στην αντίθετη περίπτωση, πέραν του
ΦΟΔΣΑ και του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) , συντρέχει περιβαλλοντική ευθύνη και
της κεντρικής διοίκησης.

Οι συνυπογράφουσες περιβαλλοντικές οργανώσεις θα εξακολουθήσουν να παρακολουθούν στενά
τις εξελίξεις και δεν θα διστάσουν να αναζητήσουν την απόδοση ευθυνών, προληπτικά και
κατασταλτικά, όπου αυτές αναλογούν.
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