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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Περιβάλλον
Η Επιτροπή παραπέµπει την Ελλάδα στο ∆ικαστήριο για
τους χώρους υγειονοµικής ταφής αποβλήτων και τις χελώνες
που απειλούνται µε εξαφάνιση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέµπει την Ελλάδα στο ∆ικαστήριο εξαιτίας ενός χώρου
υγειονοµικής ταφής σε προστατευόµενη περιοχή στη νήσο Ζάκυνθο. Η χωµατερή
λειτουργεί κατά παράβαση της ενωσιακής νοµοθεσίας περί αποβλήτων και συνιστά
σοβαρή απειλή για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, και ιδίως, για τον φωλεασµό
των χελωνών. Η Ελλάδα πρέπει είτε να κλείσει τον χώρο υγειονοµικής ταφής είτε να
ευθυγραµµισθεί µε τη νοµοθεσία της ΕΕ για τα απόβλητα. Κατόπιν σύστασης του
αρµόδιου για το περιβάλλον Επιτρόπου κ. Janez Potočnik, η Επιτροπή παραπέµπει την
Ελλάδα στο ∆ικαστήριο της ΕΕ.
Ο χώρος υγειονοµικής ταφής βρίσκεται µέσα σε Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο στη νήσο
Ζάκυνθο. Το πάρκο δηµιουργήθηκε µε σκοπό την προστασία της θαλάσσιας χελώνας
καρέτα-καρέτα, είδος προτεραιότητας που κατατάσσεται πλέον στα απειλούµενα µε
εξαφάνιση.
Οι ανησυχίες της Επιτροπής χρονολογούνται από το 2009. Τον Ιανουάριο του
τρέχοντος έτους εστάλη στις ελληνικές αρχές αιτιολογηµένη γνώµη µε την οποία τους
ζητήθηκε να αναλάβουν επείγουσα δράση στον χώρο της υγειονοµικής ταφής αλλά οι

επιθεωρήσεις που διενεργήθηκαν από τις ελληνικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο χώρος
υγειονοµικής ταφής εξακολουθεί να λειτουργεί κατά παράβαση της ενωσιακής
νοµοθεσίας. Εκτός του ότι αποτελεί απειλή για τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον, ο
χώρος υγειονοµικής ταφής προκαλεί βλάβες λόγω της ρύπανσης από διαρροές στο
τοπικό περιβάλλον και από πλαστικές σακούλες, καθώς και επειδή προσελκύει
γλάρους που κυνηγούν τα χελωνάκια. Οι ελληνικές αρχές έχουν αναγνωρίσει το
πρόβληµα και έχουν ληφθεί µέτρα για την κατασκευή εγκατάστασης αντικατάστασης.
Ωστόσο, σηµειώθηκαν σοβαρές καθυστερήσεις και δεν έχει επιλεγεί ακόµη η θέση για
την εγκατάσταση αντικατάστασης. Επιπλέον, η άδεια για τους υφιστάµενους χώρους
υγειονοµικής ταφής ανανεώθηκε πρόσφατα κατά παράβαση της περιβαλλοντικής
νοµοθεσίας της ΕΕ, και τα σχέδια για την προτεινόµενη µεταβατική περίοδο, κατά την
οποία τα απόβλητα θα αποστέλλονται σε κινητές µονάδες και όχι στην υφιστάµενη
χωµατερή, έχουν εγκαταλειφθεί. Η Επιτροπή παρέπεµψε εποµένως την Ελλάδα στο
∆ικαστήριο της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΕΕ:
http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm
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