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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Απορρίμματα Ζακύνθου: Λύση στο χρόνιο πρόβλημα.
Τπεγξάθε ζήκεξα από ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ - Δπηηθήο Ειιάδαο & Θνλίνπ ε έγθξηζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ
όξσλ ηνπ έξγνπ «Μνλάδα Επεμεξγαζίαο Απνξξηκκάησλ (ΜΕΑ) θαη Υώξνο
Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Τπνιεηκκάησλ (Υ.Τ.Σ.Τ.) θαη νδνύ πξόζβαζεο ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ζην Ννκό Ζαθύλζνπ», ζηε ζέζε «Λίβα».
Με ηελ απόθαζε απηή αλνίγεη ν δξόκνο γηα ηε ρσξνζέηεζε ηνπ ΥΤΣΤ ζε λέα
ζέζε θαη επηηπγράλνληαη νη αθόινπζνη ζηόρνη:
1. Δίλεηαη κόληκε ιύζε ζην πξόβιεκα δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ
πνπ ηαιαηπσξεί ηελ θνηλσλία ηεο Ζαθύλζνπ εδώ θαη πνιιά ρξόληα.
2. Εθαξκόδνληαη ζύγρξνλεο ηερληθέο (κεραληθή δηαινγή απνξξηκκάησλ θνκπνζηνπνίεζε νξγαληθνύ θιάζκαηνο - κεηαθνκπνζηνπνίεζε σξίκαλζε ηνπ θνκπόζη – απνζήθεπζε ηνπ θνκπόζη θαη αθνινύζσο

πγεηνλνκηθή ηαθή ηνπ ππνιείκκαηνο), κε απνηέιεζκα ην ηειηθό
ππόιεηκκα λα είλαη ειάρηζην ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή πνζόηεηα.
3. Η επηθάλεηα ηνπ ΥΤΣΤ ζα είλαη 44 ζηξέκκαηα (ε ελεξγόο επηθάλεηα 33
ζηξέκκαηα) έλαληη 220 ζηξεκκάησλ πνπ είραλ αξρηθά πξνβιεθζεί.
4. Με ηε κειέηε πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ θαη ηνπο εηδηθνύο
πεξηβαιινληηθνύο όξνπο πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί – θαη εθόζνλ απηνί
ηεξεζνύλ απνιύησο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ – δηαζθαιίδεηαη ε
ζηεγαλόηεηα θαη απνθεύγεηαη θάζε θίλδπλνο κόιπλζεο ηνπ πδξνθόξνπ
νξίδνληα, γεγνλόο πνπ απνηεινύζε βαζηθό ζηνηρείν αληίξξεζεο γηα ηε
δηεμαγσγή ηνπ έξγνπ.
5. Με ηε ρσξνζέηεζε ηνπ έξγνπ απνθεύγεηαη ε επηβνιή πξνζηίκνπ ζηνλ
ύλδεζκν Δηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ Ννκνύ Ζαθύλζνπ, θαζώο
όπσο είλαη γλσζηό ε Ειιάδα έρεη ήδε θαηαδηθαζηεί ζην Επξσπατθό
Δηθαζηήξην γηα ηνλ ΥΤΣΑ Ζαθύλζνπ.
Πξαθηηθά απηό ζεκαίλεη όηη απνθεύγεηαη ε θαηαβνιή πξνζηίκνπ ύςνπο
1350 €/έηνο αλά ηεηξακειή νηθνγέλεηα ηεο Ζαθύλζνπ.
6. Επηηπγράλεηαη ην θιείζηκν ηνπ ππάξρνληνο ΥΤΣΑ κέρξη 31/12/2015, ν
νπνίνο θαη θνξεζκέλνο είλαη θαη αθαηάιιεινο γηα λα εμππεξεηήζεη ηηο
αλάγθεο

ηνπ

λεζηνύ.

Σαπηόρξνλα,

ν

πθηζηάκελνο

ΥΤΣΑ

είρε

πξνθαιέζεη θαη ηελ θαηαδίθε ηεο ρώξαο από ην Επξσπατθό Δηθαζηήξην
γηα παξαβίαζε πεξηβαιινληηθώλ όξσλ.
7. Αο ζεκεησζεί όηη κέρξη ζήκεξα θαη εδώ θαη 7 ρξόληα δελ είρε θαηαηεζεί
άιιε ελαιιαθηηθή πξόηαζε ρσξνζέηεζεο ΥΤΣΤ, ηεθκεξησκέλε θαη
ιεηηνπξγηθά βηώζηκε.
O Γεληθόο Γξακκαηέαο θ. Αγγειάθαο αλαθεξόκελνο ζην ζέκα δήισζε:
«Με ηε ζεκεξηλή απόθαζε ε Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε Πεινπνλλήζνπ,
Δπηηθήο Ειιάδαο θαη Θνλίνπ αλαιακβάλεη ηηο επζύλεο άλλων πνπ εθ ηνπ
Νόκνπ ζα έπξεπε λα έρνπλ ιύζεη ην πξόβιεκα, ππνγξακκίδνληαο κε ηνλ
ηξόπν απηό ηελ επζύλε πνπ επηδεηθλύεη ε ειιεληθή θπβέξλεζε απέλαληη
ζηα ρξόληα πξνβιήκαηα ησλ πνιηηώλ.
Εκείο πξάμακε ην θαζήθνλ καο. Είλαη ε ώξα λα αξζνύλ όινη ζην ύςνο ησλ
πεξηζηάζεσλ. Δελ ππάξρνπλ νη άξηζηεο ιύζεηο. Τπάξρνπλ νη ξεαιηζηηθέο
θαη εθαξκόζηκεο ιύζεηο».

Ο Γ.Γ. Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Δπηηθήο Ειιάδαο θαη
Θνλίνπ θ. Ε. Αγγειάθαο ζα βξεζεί ζηε Ζάθπλζν ηηο επόκελεο κέξεο, όπνπ
ζα παξνπζηάζεη αλαιπηηθά ηελ επηιερζείζα ιύζε.

