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ΔΕΛΣΘΟ ΣΤΠΟΤ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΥΩΡΟΘΕΣΗΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΥΤΣΤ ΖΑΚΤΝΘΟΤ
Ση μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
παροσσίασε σήμερα στα Μέσα Ενημέρωσης ο Μανώλης Αγγελάκας

Πξαγκαηνπνηήζεθε ζήκεξα ζηε Ζάθπλζν

ε παξνπζίαζε ηεο Μειέηεο

Πεξηβαιινληηθώλ Επηπηώζεσλ ηνπ λένπ ΥΤΣΤ κεηά ηελ επεμεξγαζία θαη
ζπκπιήξσζή ηεο, από ηηο ππεξεζίεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Δπηηθήο Ειιάδαο θαη Θόλησλ λεζηώλ.
Η παξνπζίαζε έγηλε από ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα Μαλώιε Αγγειάθα ζηνπο
εθπξνζώπνπο ησλ ηνπηθώλ κέζσλ ελεκέξσζεο, ζηελ έδξα ηεο Πεξηθέξεηαο
Θόλησλ Νεζηώλ.
ηελ δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο ν θ. Αγγειάθαο αλαθέξζεθε ζην ηζηνξηθό ησλ
έξγσλ πνπ έρνπλ γίλεη ζηε Ζάθπλζν, από ηελ επνρή ηεο θαηαζθεπήο ηνπ

ΥΤΣΑ ζηε ζέζε θνπόο έσο ηελ ππνγξαθή ησλ πεξηβαιινληηθώλ όξσλ γηα ην
λέν ΥΤΣΤ ζηε ζέζε Λίβα, έμη ρξόληα κεηά ηε ιήμε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ
πξώηνπ.
Η Απνθεληξσκέλε δηνίθεζε, ππνγξάκκηζε ν θ. Αγγειάθαο, πήξε επάλσ ηεο
έλα έξγν πνπ δελ ηεο αλήθεη επεηδή γηα έμη ρξόληα νη ηνπηθέο αξρέο δελ
κπόξεζαλ λα ην αληηκεησπίζνπλ, όπσο όθεηιαλ θαη επεηδή ε ρώξα θαη ν
ιαόο ηεο Ζαθύλζνπ απεηινύληαη κε δπζβάζηαρηα πξόζηηκα από ην δηθαζηήξην
ησλ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ, εμαηηίαο ηεο κε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθώλ
όξσλ γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ λένπ ΥΤΣΤ.
Παξαιάβακε κία πξόηαζε από ην Φνξέα Δηαρείξηζεο πνπ πξνέβιεπε έλα λέν
ΥΤΣΑ ζηε ζέζε Λίβα θαη έλα εξγνζηάζην δηαινγήο πιεζίνλ ηνπ αεξνδξνκίνπ
θαη θαηαιήμακε ζηελ δεκηνπξγία ελόο ππεξζύγρξνλνπ ΥΤΣΤ κε εξγνζηάζην
κεραληθήο δηαινγήο 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.
Η όιε εγθαηάζηαζε ηνπ ΥΤΣΤ πξνβιέπεηαη λα γίλεη ζε έλα ρώξν 44
ζηξεκκάησλ, κε ελεξγό επηθάλεηα 33 ζηξέκκαηα, έλαληη 220 ζηξεκκάησλ πνπ
είρε αξρηθά πξνβιεθζεί.
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πεξηβαιινληηθνύο όξνπο πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί δηαζθαιίδεηαη ε ζηεγαλόηεηα
θαη απνθεύγεηαη θάζε θίλδπλνο κόιπλζεο ηνπ πδξνθόξνπ νξίδνληα, γεγνλόο
πνπ απνηεινύζε βαζηθό ζηνηρείν αληίξξεζεο γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ έξγνπ.
Γηα ηελ απνθπγή νπνηαζδήπνηε δηαξξνήο έρεη πξνβιεθζεί ε επίζηξσζε ηνπ
εδάθνπο πνπ ζα απνδέρεηαη ηα ππνιιείκκαηα, κε ζεηξά αλζεθηηθώλ θαη
ζηεγαλώλ πιηθώλ κε ηελ κέζνδν ηνπ ζάληνπηηο.
Αλαθεξόκελνο ζηηο αληηδξάζεηο πνπ έρνπλ εθδεισζεί από νξηζκέλνπο θνξείο
θαη εθπξνζώπνπο ηεο Ζαθύλζνπ, ν θ. Αγγειάθαο δήισζε όηη επί δπόκηζη
κήλεο πεξίκελε λα θαηαηεζεί κηα ελαιιαθηηθή πξόηαζε ρσξνζέηεζεο ζε
ζπγθεθξηκέλν ρώξν θαη κε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο, αιιά ηέηνηα
πξόηαζε πνηέ δελ θαηαηέζεθε ζηηο ππεξεζίεο ηεο Απνθεληξσκέλεο
Δηνίθεζεο.
Μνπ πξόηεηλαλ - είπε ν θ. Αγγειάθαο - λα μεθηλήζεη λέα δηαδηθαζία
ρσξνζέηεζεο αιιά κηα ηέηνηα εμέιημε ζα απαηηνύζε πνιιά ρξόληα κέρξη λα

νινθιεξσζεί. Θα είρε δε σο βέβαηε ζπλέπεηα ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ από ην
Δηθαζηήξην ησλ Επξσπαηθώλ Κνηλνηήησλ, αλάινγν κε απηό πνπ είρε
επηβιεζεί γηα ηε ρσκαηεξή ηνπ Κνπξνππεηνύ ζηα Υαληά, ύςνπο 20 ρηι επξώ
ηελ εκέξα.
Απηά ηα πξόζηηκα ππνγξάκκηζε ν θ. Αγγειάθαο βαξύλνπλ ηε ρώξα θαη
παξαθξαηνύληαη από ηνπο Κεληξηθνύο Απηνηειείο Πόξνπο (ΚΑΠ) ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ λνκνύ. Δειαδή ζα ζηεξνύζακε ηελ ηνπηθή θνηλσλία ηεο
Ζαθύλζνπ από έλα ηεξάζηην πνζό ζε εκεξήζηα βάζε, όζν θαηξό ζπλερηδόηαλ
ην αδηέμνδν κε ηελ ρσξνζέηεζε ηνπ λένπ ΥΤΣΤ.
Μεηά ηελ ζπλέληεπμε ηύπνπ ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο Απνθεληξσκέλεο
Δηνίθεζεο ζπλαληήζεθε κε ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Ζαθύλζνπ Δηνλύζην
Μπισλα θαη ηνλ Δήκαξρν Ζαθύλζνπ ηέιην Μπνδίθε κε ηνπο νπνίνπο
αληάιιαμε απόςεηο γηα ηα ηνπηθά πξνβιήκαηα.

