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ΔΑθήνα 

Αθήνα, 1.6.2017 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: 1.Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

           2. Τον Υπουργό Εσωτερικών  

Θέμα: «Σοβαρά προβλήματα στη διαχείριση των απορριμμάτων Ζακύνθου»  
 
Το πρόβλημα συσσώρευσης απορριμμάτων σε διάφορες περιοχές της Ζακύνθου, του 
τρίτου σε έκταση νησιού του Ιονίου, εξαιτίας της παύσης λειτουργίας του Χώρου 
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) στην περιοχή Σκοπός, ο οποίος έχει κριθεί 
κορεσμένος και ακατάλληλος, συνιστά άμεση απειλή για το περιβάλλον καθώς και 
για την υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού ιδιαιτέρως κατά την 
διάρκεια των  τουριστικών περιόδων. Είναι χαρακτηριστικό ότι επί σειρά μηνών οι 
κάτοικοι του νησιού διαβιούν σε συνθήκες απαράδεκτες με απορρίμματα διάσπαρτα 
στους δρόμους, τα οποία ειρήσθω εν παρόδω περιέρχονται σε κατάσταση 
αποσύνθεσης, και μόνον υπό την πίεση των tour operators και των επαγγελματιών 
του Τουρισμού ενόψει της θερινής τουριστικής περιόδου επισπεύδονται λύσεις 
προσωρινού χαρακτήρα διαιωνίζοντας την παράνομη λειτουργία του ΧΥΤΑ Σκοπού.  
 
Μάλιστα ο εν λόγω ΧΥΤΑ βρίσκεται στα όρια του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου 
Ζακύνθου (ΕΘΠΖ), το οποίο φιλοξενεί τον 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, 
επισημαίνοντας ότι με την τοποθέτηση δεματοποιητή απορριμμάτων εντός του 
παράνομου και κορεσμένου ΧΥΤΑ, σχεδιάζεται ουσιαστικά η εκ νέου παράνομη 
μεταφορά των σκουπιδιών σε ζώνη προστασίας του ΕΘΠΖ, με κίνδυνο κατάρρευσής 
του στις σημαντικότατες για τη θαλάσσια χελώνα παραλίες του Κόλπου Λαγανά.  
 
Καθώς οι περιβαλλοντικοί όροι του ΧΥΤΑ στην περιοχή Σκοπός έχουν λήξει από το 
2006 βάσει της απόφασης 107064/3-10-2000, και ο εν λόγω ΧΥΤΑ έχει κλείσει με την 
10917/2569/4-2-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη, η  Ελλάδα καταδικάστηκε για 
την παράνομη λειτουργία του από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) στις 
17 Ιουλίου 2014 (υπόθεση C - 600/12). Στις  29 Απριλίου 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα για μη συμμόρφωση με την 
ανωτέρω απόφαση του ΔΕΕ, βάσει του άρθρου 260 της Συνθήκης.  
 



Κατά την ευρεία σύσκεψη κυβερνητικών παραγόντων στις 24/04/2017, υπό τον 
Υπουργό Εσωτερικών, στην οποία συμμετείχαν ο Αναπληρωτής Υπουργός 
Περιβάλλοντος, ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων και ο Αντιπεριφερειάρχης 
Ζακύνθου, αποφασίστηκε: α) να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ώστε να γίνει δυνατή 
η προσωρινή εγκατάσταση δεματοποιητή απορριμμάτων σε προβλεπόμενο χώρο 
ιδιοκτησίας του Δήμου, και β) να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση 
της ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ της οριστικής λύσης της 
διαχείρισης των απορριμμάτων του νησιού στη θέση Λίβας. 
 
Επειδή η δημιουργία νέου χώρου ασφαλούς διαχείρισης απορριμμάτων στη θέση 
Λίβας έχει ήδη αδειοδοτηθεί και κριθεί νόμιμη από το Συμβούλιο της Επικρατείας, 
 
Επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε εκ νέου προδικαστική διαδικασία, η οποία 
μπορεί να οδηγήσει σε νέα καταδίκη της χώρας μας και επιβολή προστίμου λόγω μη 
συμμόρφωσης με την προηγούμενη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου,  
 
Επειδή πέραν του σοβαρού κινδύνου για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, οι 
περιβαλλοντικές οργανώσεις επισείουν και τον κίνδυνο καταστροφής του βιότοπου 
της θαλάσσιας χελώνας, 
 
Ερωτώνται οι συναρμόδιοι Υπουργοί:  
 
-Επαναλειτουργεί ή όχι ο ΧΥΤΑ στην περιοχή Σκοπός Ζακύνθου παρά τις περί του 
αντιθέτου αποφάσεις των Ελληνικών Αρχών και την καταδικαστική απόφαση του 
ΔΕΕ;  
 
-Ποια η ακριβής τοποθεσία του προβλεπόμενου χώρου ιδιοκτησίας του Δήμου στον 
οποίο έχει εγκατασταθεί ο δεματοποιητής απορριμμάτων; Βρίσκεται εντός ή εκτός 
των ορίων του ΕΘΠΖ;  
 
-Ποια μέριμνα έχει ληφθεί για την προστασία του ΕΘΠΖ από την παράνομη διακίνηση 
και απόθεση απορριμμάτων καθώς και για την προστασία και αναπαραγωγή της 
θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta;  
 
-Για ποιον λόγο δεν έχει προωθηθεί η οριστική λύση της δημιουργίας χώρου 
ασφαλούς διαχείρισης απορριμμάτων στη θέση Λίβας παρότι αυτή έχει από καιρό 
ωριμάσει;  
 

 
Ο ερωτών Βουλευτής 

 

                                                           Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης, Β’ Αθήνας  


