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Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 
 

Προς:  Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής 
Ελλάδας-Ιονίου κύριο Διονύσιο Παναγιωτόπουλο  

 
Επιστολή 

 
Αξιότιµε κύριε Παναγιωτόπουλε, 
 

   Σε συνέχεια της τηλεφωνικής µας επικοινωνίας σας αποστέλλω τη σχετική 
επιστολή προκειµένου να επισηµάνω την κρισιµότητα της κατάστασης η 
οποία έχει διαµορφωθεί στη Ζάκυνθο, εξαιτίας της ανύπαρκτης αποκοµιδής 
των απορριµµάτων.  

 
   Πιο συγκεκριµένα οι πιο τουριστικοί δρόµοι του νησιού µας, εν µέσω 
µάλιστα της τουριστικής σεζόν είναι γεµάτοι απορρίµµατα, τα οποία 
ξεχειλίζουν από τους κάδους, µε την δηµόσια υγεία και ασφάλεια να 
βρίσκεται σε κίνδυνο.  

 
   Πλέον, η κατάσταση κάθε µέρα χειροτερεύει προκαλώντας έντονες 
αντιδράσεις από τους κατοίκους, τους επιχειρηµατίες και βεβαίως τους 
επισκέπτες του τόπου µας.  

 
   Είναι αδιανόητο, µάλιστα, το γεγονός ότι η Δηµοτική Αρχή έχει σταυρώσει 
τα χέρια και δεν λαµβάνει πρωτοβουλίες για την επίλυση του προβλήµατος, 
το οποίο κινδυνεύει να καταστρέψει τη φετινή τουριστική σεζόν, που µετά 
από χρόνια αναµένεται να ξεπεράσει σε αριθµό επισκεπτών ακόµα και τις 
καλύτερες χρονιές πριν από την υγειονοµική κρίση.  

 
Κύριε Παναγιωτόπουλε, 
 

   Είµαι βέβαιος πως θα προβείτε σε κάθε δυνατή ενέργεια από την πλευρά 
σας προκειµένου να δοθούν ουσιαστικές, άµεσες και αποτελεσµατικές λύσεις 
στο µείζον πρόβληµα το οποίο τη στιγµή αυτή αντιµετωπίζει η Ζάκυνθος. 
Από την πλευρά µου είµαι στη διάθεσή σας και πρόθυµος να πράξω ό,τι 
περνάει από το χέρι µου έτσι ώστε µε συντονισµένες κινήσεις και 
συγκεκριµένο πλάνο να λύσουµε το πρόβληµα που ταλανίζει την κοινωνία 
της Ζακύνθου.  
 

Με εκτίµηση, 
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Διονύσιος Ακτύπης 

Βουλευτής Ν. Ζακύνθου 
 
 
 
 


