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Σχετικά:

1. Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-600/12  -  Επιτροπή κατά
Ελλάδας (17 Ιουλίου 2014)

2. Απόφαση «επιβολής  διοικητικών  κυρώσεων  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Νόμου 1650/1986 «Για
την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στον Φορέα Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ στο Καλαμάκι Ζακύνθου»  του
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων  (Αρ. Πρωτ. Οικ. 10917/2569/4.2.2014, ΑΔΑ:ΒΙΡΤ7ΛΕ-4ΨΗ)

3. Επιστολή ΜΚΟ Αρ. Πρωτ. 94/22.4.2014 (WWF)

Αξιότιμε κε Περιφερειάρχη,

Θα γνωρίζετε ότι χθες ανακοινώθηκε η καταδικαστική,  εις βάρος της Ελλάδας,  απόφαση από το
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον ΧΥΤΑ Ζακύνθου.  Συγκεκριμένα το ΔΕΕ έκρινε ότι
« Η Ελληνική Δημοκρατία,

–   διατηρώντας σε λειτουργία έναν δυσλειτουργικό και κορεσμένο χώρο υγειονομικής ταφής
αποβλήτων (ΧΥΤΑ) στη Ζάκυνθο, στη θέση Γρυπαραίικα της περιοχής Καλαμακίου, ο οποίος δεν
πληροί τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης,  οι οποίες
καθορίζονται με τα άρθρα 13  και 36,  παράγραφος 1,  της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση
ορισμένων οδηγιών,  καθώς και τα άρθρα 8,  9,  11,  παράγραφος 1,  στοιχείο α΄,  12  και 14  της
οδηγίας 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου,  της 26ης Απριλίου 1999,  περί υγειονομικής ταφής των
αποβλήτων, και,

–  έχοντας ανανεώσει την άδεια λειτουργίας του συγκεκριμένου ΧΥΤΑ χωρίς να τηρήσει τη
διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 6,  παράγραφος 3,  της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του
Συμβουλίου,  της 21ης Μαΐου 1992,  για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων,  καθώς και της
άγριας πανίδας και χλωρίδας,

παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από εν λόγω διατάξεις.»

Mε βάση την απόφαση σας (Σχετικό 2)  ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν.   Ζακύνθου
οφείλει να

α) διακόψει οριστικά την διάθεση απορριμμάτων στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων του
Συνδέσμου Διαχείρισης  Στερεών  Αποβλήτων  Ν.   Ζακύνθου  στη  θέση  ‘’Γρυπαραίικα’’
Βασιλικού  Ζακύνθου  (ΧΥΤΑ Ζακύνθου) ∙

β) προχωρήσει  στις εξαιρετικά επείγουσες ενέργειες του προκειμένου να βρεθεί άμεσα εναλλακτική
λύση για τη διάθεση των απορριμμάτων του νησιού∙ και

γ)  να  προχωρήσει  στις  άμεσες  ενέργειες προκειμένου,  με βάση το άρθρο 9  της κ.υ.α.
50910/2727/2003 να εξασφαλίσει τη διοικητική πράξη του τερματισμού λειτουργίας του ΧΥΤΑ
υποβάλλοντας στις αρμόδιες υπηρεσίες τα απαιτούμενα στοιχεία και  μελέτες.

Δεδομένης της πρόσφατης απόφασης του ΔΕΕ και της δίκης σας απόφασης, παρακαλούμε
α)  να μας επιβεβαιώσετε ότι η διάθεση απορριμάτων στην θέση ‘’Γρυπαραίικα’’   Βασιλικού

Ζακύνθου  (ΧΥΤΑ Ζακύνθου) έχει διακοπεί∙
β) να μας ενημερώσετε ποια εναλλακτική λύση διάθεσης των απορριμμάτων του νησιού έχει

επιλεγεί, και για τις ενέργειες που έχουν αναληφθεί από τον Σύνδεσμο Διαχείρισης  Στερεών
Αποβλήτων  Ν.  Ζακύνθου  προς την κατεύθυνση αυτή∙
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γ) να μας ενημερώσετε εάν σας έχει υποβληθεί από τον Σύνδεσμο η αίτηση του άρθρου 9 της κ.υ.α.
50910/2727/2003, μαζί με τα στοιχεία και τις εκθέσεις που αποδεικνύουν ότι εκπληρώθηκαν οι
προϋποθέσεις τερματισμού της λειτουργίας του χώρου διάθεσης.

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
Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ
Γραφείο Γενικής Γραμματέως ΠΕΚΑ
Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού ΥΠΕΚΑ ,
Τµήµα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ
ΕΥΕΠ
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Περιβάλλοντος
Επιτροπή Φύση 2000
Δήµος Ζακυνθίων
Σύνδεσµος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου
Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου
Εισαγγελία Πρωτοδικών Ζακύνθου


