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Θέµα: Συνεχιζόµενη λειτουργία ΧΥΤΑ στο ΕΘΠΖ

Αξιότιµε κύριε Yπουργέ,
Με αυτή την επιστολή θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε για το σοβαρότατο θέµα της
συνεχιζόµενης παράνοµης λειτουργίας του ΧΥΤΑ που λειτουργεί στο όρος Σκοπός
εντός του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (ΕΘΠΖ) και να ζητήσουµε τις
ενέργειές σας για την άµεση παύση λειτουργίας και µετεγκατάστασή του.
Συγκεκριµένα, εντός των ορίων της Ζώνης Φ1 «Περιοχή προστασίας τοπίου όρους
Σκοπού Βασιλικού» του ΕΘΠΖ, εξακολουθεί να λειτουργεί παράνοµα ΧΥΤΑ, του
οποίου οι περιβαλλοντικοί όροι έχουν λήξει από το 2006. Σύµφωνα µε τις εκθέσεις
των αρµόδιων εποπτικών υπηρεσιών, ο ΧΥΤΑ έχει κορεστεί και η λειτουργία του
απαιτεί προληπτικά και ουσιαστικά µέτρα για να αποφευχθεί υποβάθµιση της
περιβαλλοντικά σηµαντικής περιοχής στην οποία βρίσκεται, αλλά και για µην τεθεί σε
κίνδυνο η δηµόσια υγεία. Τα στραγγίσµατα ρέουν κατά περιόδους στις βραχώδεις
πλαγιές προς τη θάλασσα, ρυπαίνοντας σοβαρά τον Κόλπο του Λαγανά. Επιπλέον,
η συνεχής διασπορά ελαφρών υλικών και η συγκέντρωση σµηνών γλάρων στα όρια
του ΧΥΤΑ εξ αιτίας της µη κάλυψης και της έλλειψης µέτρων παρεµπόδισης
διασποράς των απορριµµάτων έχουν ήδη προκαλέσει σοβαρότατες αρνητικές
επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον του ΕΘΠΖ. Σχετικές φωτογραφίες
επισυνάπτονται στο Παράρτηµα Ι. Επιπλέον, εντός του 2011 κατασκευάστηκαν δύο
νέα κύτταρα χωρίς αυτά να αναφέρονται στις σχετικές ΑΕΠΟ και τα οποία αποτελούν
επέκταση του αρχικού χώρου ταφής του ΧΥΤΑ.
Υπενθυµίζουµε ότι στο ΕΘΠΖ βρίσκονται οι σηµαντικότερες παραλίες ωοτοκίας της
θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στην Ελλάδα και ότι ο ΧΥΤΑ βρίσκεται κοντά στη
σηµαντικότερη παραλία της Μεσογείου, την παραλία των Σεκανίων που αποτελεί και
τη Ζώνη Α1 «Περιοχή Απολύτου Προστασίας» του ΕΘΠΖ.

Με βάση τα παραπάνω, καλούµε την άµεση παρέµβασή σας προκειµένου να παύσει
η λειτουργία του ΧΥΤΑ και να µεταφερθεί εκτός των ορίων του ΕΘΠΖ.
Παρακαλούµε για τις ενέργειες σας και παραµένουµε στην διάθεση σας για
οποιαδήποτε διευκρίνιση,
Με τιµή,
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