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1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η  παρούσα  στρατηγική  περιβαλλοντική  εκτίμηση  εκπονήθηκε  σύμφωνα  με  τις  διαδικασίες  που 

προβλέπει η ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/Οικ.107017 (ΦΕΚ 1225Β/2006) και αφορά την τροποποίηση 

του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Το  αρχικό  ΠΕΣΔΑ  είχε  εκπονηθεί  το  2004  σε  συμφωνία  με  την  ΚΥΑ  50910/2727/2003  (ΦΕΚ 

1909/Β/22‐12‐2003). Η τροποποίηση του ΠΕΣΔΑ που αναλύεται στην παρούσα ΣΠΕ εκπονήθηκε το 

2010.  

Η  αναγκαιότητα    της  Αναθεώρησης  –  τροποποίησης  του  υφιστάμενου  ΠΕΣΔΑ  προέκυψε  από  την 

ανάγκη  να συμπληρωθούν τα εξής στοιχεία: 

 έχει παρέλθει 5ετία από την εκπόνηση του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ και δεν έχει πραγματοποιηθεί 

καμία πρόοδος ότι αφορά τα έργα και δράσεις που σε αυτόν έχουν περιγραφεί 

 οι  αλλαγές  που  προκύπτουν  σε  διοικητικό  επίπεδο  με  τον  Νόμο  3852/2010  (Πρόγραμμα 

«Καλλικράτης») 

 οι  πρόσφατες  τεχνολογικές  εξελίξεις  σε  θέματα  διαχείρισης  στερεών  αποβλήτων  και  η 

πρόβλεψη  δυνατότητας  εφαρμογής  τους  στο  τελικό  σχέδιο  του  ΠΕΣΔΑ.  Αναλυτικότερα  θα 

διερευνηθούν και θα μελετηθούν όλες οι αποδεκτές επιστημονικά και περιβαλλοντικά εργασίες 

διάθεσης  και  αξιοποίησης  στερεών  αποβλήτων  και  ειδικότερα  αυτές  που  αναφέρονται  στα 

Παραρτήματα IV.Α και IV.B της ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/22‐12‐2003). 

 η κείμενη ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία αναφορικά με τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. 

 προτάσεις  δράσεων  και  έργων  διαχείρισης  και  αξιοποίησης  στερεών  αποβλήτων  ανά 

διαχειριστική  ενότητα  λαμβάνοντας  υπόψη  όσα  αναφέρονται  στο  σχεδιασμό  διαχείρισης 

αποβλήτων σε επίπεδο χώρας.  

 προτάσεις και μέθοδοι διαχείρισης των στερεών αποβλήτων ανά διαχειριστική ενότητα που θα 

βασίζονται  σε  συγκριτική  αξιολόγηση  τους,  με  βάση  τις  ιδιαιτερότητες  της  κάθε  περιοχής, 

περιβαλλοντικά κριτήρια και τεχνικοοικονομικά ζητήματα βιωσιμότητας. 

 εκτίμηση  του  κόστους  των  προτεινόμενων  έργων,  παρεμβάσεων  και  δράσεων  καθώς  και  των 

δυνητικών  πηγών  χρηματοδότησης  προκειμένου  να  υλοποιηθούν  λαμβάνοντας  υπόψη  τους 

πόρους  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Περιβάλλον  και  Αειφόρος  Ανάπτυξη  (ΕΠΠΕΡΑΑ  – 

ΕΣΠΑ 2007‐2013) για την Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

 οποιοδήποτε  στοιχείο  προβλέπεται  στις  γενικές  τεχνικές  προδιαγραφές  σύνταξης  του 

Παραρτήματος IΙΙ  της ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/22‐12‐2003). 

 

Σκοπός της Επικαιροποίησης του ΠΕΣΔΑ είναι η εκπόνηση ενός Σχεδίου Δράσης  για τη διαχείριση 

των αποβλήτων της Περιφέρειας το οποίο ως ειδικούς στόχους έχει: 

• Να  προτείνει  εναλλακτικές  λύσεις,  ελέγχοντας  και  την  ήδη  προτεινόμενη  λύση,  για  το 
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Μεταβατικό Στάδιο μέχρι την υλοποίηση των υποδομών που θα προταθούν.  

• Να ενσωματώσει μέσω ρεαλιστικών προτάσεων την Νέα Οδηγία Πλαίσιο για τα απόβλητα 

καθώς και όλες τις επιταγές της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα απόβλητα.  

• Να προσδιορίσει τους ποσοτικούς στόχους που πρέπει να επιτύχει η Περιφέρεια καθώς και 

τον τρόπο που αυτό θα γίνει εφικτό.  

• Να παρουσιάσει  και  να αξιολογήσει όλες  τις  τεχνολογίες  επεξεργασίας αποβλήτων και  να 

προτείνει τις βέλτιστες τεχνικά‐ περιβαλλοντικά και οικονομικά λύσεις.   

• Να αναλύσει – εξετάσει ‐ προτείνει  ένα σχέδιο δράσης για το βιοαποδομήσιμο κλάσμα των 

αποβλήτων,  τα  υλικά  συσκευασίας,  και  όλα  τα  ειδικά  ρεύματα  που  εμπίπτουν  στην  ΚΥΑ 

50910. 

• Να  αναλύσει  –  εξετάσει‐    προτείνει  ένα  βιώσιμο  σχέδιο  για  τον/τους  ΦοΔΣΑ  της 

Περιφέρειας  

Τα  τροποποιημένο  ΠΕΣΔΑ  στηρίζεται  στις  αρχές  που  τίθενται  από  το  Εθνικό  Σχέδιο  Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων και περιλαμβάνει συγκεκριμένους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους καθώς 

και άξονες δράσης για την υλοποίησή τους.  

Σύμφωνα με τον τροποποιημένο ΠΕΣΔΑ, η Περιφέρεια χωρίζεται σε τρεις διαχειριστικές ενότητες, 

σε  καθεμία  από  τις  οποίες  λαμβάνει  χώρα  ολοκληρωμένη  διαχείριση:  Δ.Ε  1:  Νομός  Κορινθίας, 

Νομός Αργολίδας και Δήμοι Τρίπολης, Β. Κυνουρίας και Ν. Κυνουρίας του Νομού Αρκαδίας, Δ.Ε 2: 

Νομός  Μεσσηνίας  και  Δήμοι  Μεγαλόπολης  και  Γόρτυνος  του  Νομού  Αρκαδίας,  Δ.Ε  3:  Νομός 

Λακωνίας.  

Για την επίτευξη των στόχων του ΠΕΣΔΑ απαιτείται η ανάπτυξη σημαντικού αριθμού και μεγέθους 

τεχνικών υποδομών, οι οποίες περιλαμβάνουν (α) Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), 

(β) Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών  (ΚΔΑΥ),  (γ) Δίκτυο Πράσινων Σημείων  (Green Points), 

(δ)  Μονάδες  Επεξεργασίας  Προδιαλεγμένου  Οργανικού  και  (ε)  Ολοκληρωμένες  Εγκαταστάσεις 

Διαχείρισης  Αποβλήτων  (ΟΕΔΑ),  καθεμία  από  τις  οποίες  περιλαμβάνει  Μονάδα  Επεξεργασίας 

Αποβλήτων (ΜΕΑ) και Χώρο Υγιεινής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ). Επίσης, στο ΠΕΣΔΑ προβλέπεται 

το σταδιακό κλείσιμο και η αποκατάσταση όλων των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων 

(ΧΑΔΑ). 

Η διάρθρωση της παρούσας μελέτης έχει ως εξής: 

 Στο κεφάλαιο 2 δίνονται τα γενικά στοιχεία για τον ΠΕΣΔΑ  

 Στο κεφάλαιο 3 αναφέρονται η σκοπιμότητα και οι στόχοι του ΠΕΣΔΑ. Συγκεκριμένα δίνεται 

το ιστορικό εκπόνησής του, αναλύονται διεξοδικά οι λόγοι που οδήγησαν στην τροποποίησή 

του και αναλύονται διεξοδικά το αντικείμενο και οι άξονες δράσης του. Σε αυτό το πλαίσιο 

δίνονται οι ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι καθώς και το χρονοδιάγραμμα επίτευξής τους για 

κάθε  ρεύμα  αποβλήτων  που  καλύπτει  το  σχέδιο.  Στη  συνέχεια,  οι  στόχοι  του  σχεδίου 

συσχετίζονται με σημαντικούς στόχους της ευρωπαϊκής και ελληνικής στρατηγικής για την 

προστασία  του  περιβάλλοντος.  Τέλος,  το  σχέδιο  συσχετίζεται  με  άλλα  σχέδια  ή/και 
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προγράμματα  που  εφαρμόζονται  ή  αναμένεται  να  εφαρμοστούν  στην  Περιφέρεια  και  τα 

αποτελέσματά τους αναμένεται να συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων του σχεδίου. 

 Στο κεφάλαιο 4  γίνεται αναλυτική περιγραφή  του  τροποποιημένου ΠΕΣΔΑ.  Συγκεκριμένα, 

γίνεται  αναφορά  στο  γεωγραφικό  πεδίο  εφαρμογής  και  το  περιεχόμενό  του,  αναλύονται 

διεξοδικά  τα  προβλεπόμενα  από  αυτό  έργα  και  τα  κριτήρια  αποκλεισμού  που 

χρησιμοποιήθηκαν  για  την  κατ’  αρχήν  χωροθέτησή  τους.  Στο  ίδιο  κεφάλαιο  δίνεται  ο 

εκτιμώμενος  προϋπολογισμός  των  έργων  του  σχεδίου  και  το  προβλεπόμενο 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους. 

 Στο  κεφάλαιο  5  γίνεται  σύγκριση  των  εναλλακτικών  δυνατοτήτων.  Συγκεκριμένα, 

συναξιολογούνται  ο  τροποποιημένος  ΠΕΣΔΑ  με  το  σχέδιο  του  2004  και  με  τη  λεγόμενη 

«μηδενική λύση». Ο τροποποιημένος ΠΕΣΔΑ, θεωρείται ότι υπερέχει ως προς το σχέδιο του 

2004  σε  ότι  αφορά  την  ανάκτηση/ανακύκλωση  υλικών  από  τα  απορρίμματα  αφού 

προβλέπει  δράσεις  εκτεταμένης  ανακύκλωσης  ,  επομένως  ενσωματώνει  πληρέσετρα  τις 

επιταγές  της  εθνικής  και  κοινοτικής  νομοθεσίας.  Επίσης  υπερέχει  και  σε  ότι  αφορά 

περιβαλλοντικά ζητήματα που συνδέονται με την κατανάλωση καυσίμων και  τις εκπομπές 

ατμοσφαιρικών ρύπων, τις επιπτώσεις στα ύδατα και την κατανάλωση εδαφικών πόρων.  

 Στο  κεφάλαιο  6  γίνεται  αναλυτική  περιγραφή  της  υφιστάμενης  κατάστασης  του 

περιβάλλοντος στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Συγκεκριμένα, εξετάζονται τόσο το φυσικό 

όσο και το ανθρωπογενές περιβάλλον καθώς και οι τάσεις εξέλιξής τους. Στο κεφάλαιο αυτό 

δίνονται  οι  αναλυτικοί  πίνακες  με  τους  ΧΑΔΑ  της  Περιφέρειας.  Επίσης,  στο  τέλος  του 

κεφαλαίου δίνονται  σημαντικοί  περιβαλλοντικοί  δείκτες που αφορούν  την Περιφέρεια,  οι 

οποίοι θεωρείται ότι θα επηρεαστούν θετικά από την επίτευξη των στόχων του σχεδίου. 

 Στο  κεφάλαιο  7  γίνεται  ο  έλεγχος  των  αναμενόμενων  επιπτώσεων  του  προτεινόμενου 

σχεδίου. Αρχικά εξηγείται η μεθοδολογική προσέγγιση. Οι άξονες του ΠΕΣΔΑ ελέγχονται ως 

προς  τη  συμβατότητά  τους  με  σημαντικές  περιβαλλοντικές  θεματικές  στρατηγικές  της 

χώρας.  Στη  συνέχεια  οι  αναμενόμενες  επιπτώσεις  του  σχεδίου  αξιολογούνται  με  βάση 

κάποια  κριτήρια  (πιθανότητα,  κλίμακα,  συχνότητα  &  διάρκεια,  αναστρεψιμότητα, 

διασυνοριακές  διαστάσεις  και  αβεβαιότητα).  Οι  επιπτώσεις  εξετάζονται  ως  προς  (α)  το 

φυσικό περιβάλλον (ποιότητα ατμόσφαιρας, υδατικό περιβάλλον, έδαφος), (β) το τοπίο, (γ) 

τον πληθυσμό και τη δημόσια υγεία, (δ) το κοινωνικό‐οικονομικό περιβάλλον, (ε) τα υλικά 

περιουσιακά  στοιχεία  και  τεχνικές  υποδομές  και  (στ)  την  πολιτιστική  κληρονομιά.  Η 

σύγκριση  έδειξε  ότι  οι  αναμενόμενες  επιπτώσεις  του σχεδίου  είναι  κατά βάση θετικές  με 

κάποιες  πιθανές  αρνητικές  επιπτώσεις,  περιορισμένες  ωστόσο,  τόσο ως  προς  το  μέγεθός 

τους  όσο  και  ως  προς  το  μέγεθος  της  γεωγραφικής  έκτασης  που  είναι  δυνατό  να 

εμφανιστούν. 

 Στο κεφάλαιο 8 αναφέρονται προτάσεις, κατευθύνσεις και μέτρα για την αντιμετώπιση των 

όποιων  αρνητικών  επιπτώσεων  του ΠΕΣΔΑ.  Οι  προτάσεις  αυτές  αφορούν  (α)  τους  άξονες 

δράσης  του  σχεδίου,  (β)  τη  διαχείριση  των  ειδικών  ρευμάτων  αποβλήτων,  (γ)  τα  έργα 

επεξεργασίας και αξιοποίησης των αποβλήτων και  (δ)  τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από 

την  κατασκευή  και  λειτουργία  των  εγκαταστάσεων  διαχείρισης  αποβλήτων  που 
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αναφέρονται στο σχέδιο.  Στο  ίδιο κεφάλαιο προτείνεται ένα σχέδιο παρακολούθησης των 

περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  του  σχεδίου,  το  οποίο  στηρίζεται  στην  παρακολούθηση  και 

την καταγραφή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών δεικτών. 

 Στο  κεφάλαιο  9  γίνεται  μια  σύντομη  αναφορά  στις  δυσκολίες  που  ανέκυψαν  κατά  τη 

διάρκεια εκπόνησης της παρούσας μελέτης. 

 Στο κεφάλαιο 10 δίνεται η περιγραφή κάποιων περαιτέρω μελετών που απαιτούνται για την 

εφαρμογή του σχεδίου 

Στο Παράρτημα Ι της μελέτης δίνονται χάρτες της Περιφέρειας οι οποίοι μπορούν να συνεισφέρουν 

στην  καλύτερη  κατανόηση  του  ΠΕΣΔΑ  και  των  επιπτώσεών  του.  Συγκεκριμένα,  δίνονται  η 

χωροθέτηση  των  έργων  διαχείρισης  που  προβλέπει  το  ΠΕΣΔΑ,  οι  χάρτες  αποκλεισμού  για  την 

χωροθέτηση  των  διαφορετικών  κατηγοριών  έργων  που  αναφέρονται  σε  αυτό,  ο  χάρτης  με  τους 

κυριότερους  κηρυγμένους  αρχαιολογικούς  χώρους  καθώς  και  χάρτες  που  αφορούν  το 

περιβαλλοντικό προφίλ της περιοχής (γεωλογικός, υδρολογικός, προστατευόμενες περιοχές).  

Στο Παράρτημα  ΙΙ  δίνεται  το  σχέδιο  απόφασης  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου  που  αφορά  την 

έγκριση της τροποποίησης του ΠΕΣΔΑ. 
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2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Το παρόν αποτελεί  το φάκελο μελέτης στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης  της  τροποποίησης 

του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου, 

ο οποίος εκπονείται σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 7 της ΚΥΑ 107017/2006 

(ΦΕΚ 1225/Β/5‐9‐2006) σε συμμόρφωση με την οδηγία 2001/42/ΕΚ.  

Η διαδικασία ΣΠΕ αποτελεί το μέσο για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης πριν την 

υιοθέτηση  του  όποιου  σχεδίου  ή  προγράμματος  εξασφαλίζοντας  ότι  λαμβάνονται  υπόψη  οι 

ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις  κατά το στάδιο του σχεδιασμού και προγραμματισμού με 

απώτερο σκοπό την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και την υψηλού επιπέδου προστασία του 

περιβάλλοντος. 

Συγκεκριμένα  η  τροποποίηση  του  ΠΕΣΔΑ,  όπως  αυτό  είχε  αρχικά  εκπονηθεί  για  την  εξειδίκευση 

στην  Περιφέρεια  Πελοποννήσου  των  γενικών  κατευθύνσεων  που  περιλαμβάνονται  στον  Εθνικό 

Σχεδιασμό  Διαχείρισης  Στερεών  Αποβλήτων  (ΕΣΔΑ)  σε  συμμόρφωση  με  τις  διατάξεις  της  ΚΥΑ 

50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22‐12‐2003), αποβλέπει στην αλλαγή της οικονομίας κλίμακας του 

αρχικά εγκεκριμένου συστήματος διαχείρισης. 

Η  αρχή  σχεδιασμού  του  ΠΕΣΔΑ  είναι  η  Περιφέρεια  Πελοποννήσου,  με  φορέα  υλοποίησης  της 

μελέτης τη Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας. 

Ο  φάκελος  της  Στρατηγικής Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  συντάχθηκε  από  την  εταιρία 

μελετών  ΕΠΕΜ  Α.E.  κατόπιν  ανάθεσης  της  μελέτης  «Στρατηγική  Μελέτη  Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων  (Σ.Μ.Π.Ε)  του  επικαιροποιημένου  ΠΕΣΔΑ  Περιφέρειας  Πελοποννήσου»  από  την 

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 
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Ονομασία Σχεδίου  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ  ΣΧΕΔΙΟ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΣΤΕΡΕΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Συντομογραφία  ΠΕΣΔΑ Περ. Πελ/σου 

Αρχή Σχεδιασμού ΠΕΣΔΑ Περ. Πελ/σου 

Ονομασία  Περιφέρεια Πελοποννήσου  

Διεύθυνση  Τέρμα Ερυθρού Σταυρού   

Τρίπολη , 221 00  

http://www.peloponnisos.gr  

Τηλέφωνο  2713 ‐ 601.346  

Fax  2713 ‐ 601.307   

Email  info@peloponnisos.gr   

Υπεύθυνος επαφής  Φώτης Χατζημιχάλης, Γενικός Γραμματέας 

Φορέας Υλοποίησης Μελέτης ΠΕΣΔΑ Περ. Πελ/σου 

Ονομασία  Περιφέρεια Πελοποννήσου  

Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Χωροταξίας (ΔΙΠΕΧΩ) 

Διεύθυνση  Πλ. Κολοκοτρώνη 20, Τρίπολη  

Τηλέφωνο  2710‐238584 

Fax   

Email  ppdpecho@otenet.gr  

Υπεύθυνος επαφής  Ιωάννης Μυλωνάς 

Αρμόδια Αρχή (ΣΜΠΕ) 

Ονομασία  ΕΥΠΕ/ Υ.ΠΕ.Κ.Α 

Διεύθυνση  Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα 

Τηλέφωνο  210 ‐ 6412362 

Fax  210 ‐ 6451914 

Μελετητής (ΣΜΠΕ) 

Ονομασία  Εταιρία Περιβαλλοντικών Μελετών ΕΠΕΜ Α.Ε. 

Διεύθυνση  Αχαρνών 141Β & Λαερτίου, 10446 Αθήνα 

Τηλέφωνο  210 ‐ 8627598 

Fax  210 ‐ 8627189 

Email  info@epem.gr    

Υπεύθυνος επαφής  Ανδρέας Λουκάτος 
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3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

Η περιγραφή των χαρακτηριστικών και επιμέρους στοιχείων του σχεδίου βασίζεται α) στην με την 

αρ. πρωτ. 486/10‐02‐2005 απόφαση της Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας περί της έγκρισης του 

ΠΕΣΔΑ  που  περιγράφονται  οι  άξονες  δράσεις  και  τα  προτεινόμενα  έργα  της  αρχικής  μελέτης 

αναθεώρησης που συνιστούν βελτιώσεις του υφιστάμενου ΠΕΣΔΑ, β) το σχέδιο απόφασης με θέμα 

«Έγκριση τροποποίησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας 

Πελοποννήσου». 

 

3.1 ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Ο υφιστάμενος Περιφερειακός Σχεδιασμός βασίζεται στη μελέτη που καταρτίστηκε το 2004 με τίτλο 

«Περιφερειακός  Σχεδιασμός  Διαχείρισης  Στερεών  Αποβλήτων  Περιφέρειας  Πελοποννήσου»  που 

εκπόνησε Σύμπραξη Μελετητών που αποτελούταν από: 

 Ε.ΠΕ.Μ.  Α.Ε. 

 ENVIROPLAN  Α.Ε. 

 Ι. Φραντζής & Συνεργάτες ΕΠΕ 

 Νικ. Στάππας  

 Βασιλική Φλώρου 

 Αλέξανδρος Μακαριγάκης  

 Μαρία Πραγιάτη  

Στόχο  της  ανωτέρω  μελέτης  ήταν  η  κατάρτιση  ενός  ολοκληρωμένου  πλαισίου  Σχεδιασμού 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σε περιφερειακό επίπεδο και συγκεκριμένα: 

 την καταγραφή και παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με την παραγωγή και 

διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια 

 την  παρουσίαση  του  υφιστάμενου  νομικού  και  θεσμικού  πλαισίου  και  την  εξειδίκευση  των 

στόχων που απορρέουν από την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία σε επίπεδο Περιφέρειας 

 την διερεύνηση εναλλακτικών τεχνολογιών διαχείρισης απορριμμάτων 

 την εξέταση και αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης 

 την επιλογή βέλτιστης λύσης βάση οικονομικών, τεχνολογικών, κοινωνιών και περιβαλλοντικών 

κριτηρίων 

 την  πρόταση  για  την  δημιουργία  του  κατάλληλου  φορέα  υλοποίησης  και  διαχείρισης  του 

ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια 

 την  καταγραφή  των απαραίτητων  έργων,  δράσεων  και  παρεμβάσεων    για  την  ολοκληρωμένη 

διαχείριση των στερεών αποβλήτων 

Το  ολοκληρωμένο  σύστημα  διαχείρισης  στερεών  αποβλήτων  (ΟΣΔΑ)  εγκρίθηκε  με  την  από                      
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τις 10‐02‐2005 Απόφαση της Γ.Γ Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Η Περιφέρεια στη συνέχεια προχώρησε στην εκπόνηση των απαραίτητων τεχνικών προμελετών και 

περιβαλλοντικών  μελετών  για  ορισμένα  από  τα  εγκεκριμένα  έργα  Υγειονομικής  Ταφής  και  την 

έκδοση  των  απαραίτητων  περιβαλλοντικών  αδειοδοτήσεων,  ενώ  παράλληλα  προχώρησε  και  στις 

διαδικασίες  αδειοδότησης  μονάδων  προσωρινής  αποθήκευσης  /  δεματοποίησης,  που  δεν 

προβλέπονταν  από  τον  ΠΕΣΔΑ,  με  στόχο  την  υλοποίηση  ενός  Μεταβατικού  Σταδίου  που 

περιλάμβανε  τη  δημιουργία  χώρων  προσωρινής  αποθήκευσης  των  αποβλήτων  μέχρι  την  έναρξη 

λειτουργίας των προβλεπόμενων υποδομών, όπως ορίζει η ΚΥΑ 50910/2727/2003.  

Έτσι,  επιλέχθηκαν  12  περιοχές  για  προσωρινή  αποθήκευση  στερεών  αποβλήτων  και  ξεκίνησε  η 

διαδικασία αδειοδότησης σύμφωνα με όσα ορίζει η ΚΥΑ 50910/2727/2003.  

Στόχος ήταν οι υποδομές αυτές,  να λειτουργήσουν ως έργα προσωρινής αποθήκευσης με ευθύνη 

των  ΦοΔΣΑ  των  Δ.Ε.  Τα  στερεά  απόβλητα  θα  εισέρχονταν  στη  μονάδα  και  θα  αποθηκεύονταν 

προσωρινά με τη μέθοδο της δεματοποίησης. Το σχέδιο προέβλεπε ότι η λειτουργία τους ως έργων 

προσωρινής  αποθήκευσης,  θα  τερματιστεί  με  την  κατασκευή  και  λειτουργία  των  υποδομών 

διάθεσης και επεξεργασίας και με τροποποίηση των περιβαλλοντικών τους όρων θα λειτουργήσουν 

ως ΣΜΑ. Αυτό το σχέδιο του μεταβατικού σταδίου δεν έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα.  

 

Για τη διαχείριση των αποβλήτων της Περιφέρειας έχουν συσταθεί οι ακόλουθοι Φορείς Διαχείρισης  

Απορριμμάτων (ΦοΔΣΑ) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου: 

 Ενιαίος σύνδεσμος διαχείρισης απορριμμάτων και  υδάτινων πόρων Δήμων  και  Κοινοτήτων Ν. 

Αργολίδας, με έτος σύστασης το 2001 

 Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Αρκαδίας, με έτος σύστασης το 2006 

 Ενιαίος  Σύνδεσμος  Διαχείρισης  Στερεών  Αποβλήτων  Νομού Μεσσηνίας,  με  έτος  σύστασης  το 

2006 

 Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Λακωνίας, με έτος σύστασης το 2005 

 Σύνδεσμος  Δήμων  Νομού  Κορινθίας  για  τη  διαχείριση  των  αστικών  απορριμμάτων,    με  έτος 

σύστασης το 1999 

Το 2010 εκπονήθηκε η μελέτη αναθεώρησης  ‐  τροποποίησης του ΠΕΣΔΑ. Αντικείμενο της εν λόγω 

μελέτης είναι: 

 η αναθεώρηση  ‐  τροποποίηση  του  εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ  λαμβάνοντας  υπόψη  κυρίως  νεότερα 

περιβαλλοντικά  και  οικονομικά  δεδομένα  και  τα  δρομολογημένα  έργα  με  ιδιαίτερη  έμφαση 

στην  επίτευξη  ποιοτικών  και  ποσοτικών  στόχων  για  τη  μείωση  των  αποβλήτων  προς  τελική 

διάθεση και την επεξεργασία του οργανικού κλάσματος 

  η επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατάστασης για την προέλευση, ποσότητα και ποιότητα των 

αποβλήτων και πρόβλεψη σε χρονικό ορίζοντα 20 ετίας,  

 η  διαμόρφωση  προτάσεων  και  το  πλαίσιο  διαχείρισης  των  υλικών  συσκευασίας  και  των 

βιοαποδομήσιμων αποβλήτων  
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 η διαμόρφωση προτάσεων και το πλαίσιο διαχείρισης των ειδικών αποβλήτων  

 ο  προσδιορισμός  των  απαιτούμενων  δράσεων  και  έργων  για  την  ολοκληρωμένη  διαχείριση 

στερεών αποβλήτων  

 η  επικαιροποίηση  των  προτάσεων  για  τη  λειτουργία  των  ΦοΣΔΑ  σύμφωνα  και  τον    Νόμο 

3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης») 

 η  διατύπωση  πρότασης  για  τη  συγκρότηση  και  στελέχωση  υπηρεσιακού  σχήματος  για  την 

υποστήριξη των απαιτούμενων ενεργειών και δράσεων  

Οι λόγοι τροποποίησης του ΠΕΣΔΑ αναφέρονται αναλυτικά στην επόμενη παράγραφο.  
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3.2 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 

Η  αναγκαιότητα    της  Αναθεώρησης  –  τροποποίησης  του  υφιστάμενου  ΠΕΣΔΑ  προέκυψε  από  την 

ανάγκη  να συμπληρωθούν τα εξής στοιχεία: 

 έχει παρέλθει 5ετία από την εκπόνηση του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ και δεν έχει πραγματοποιηθεί 

καμία πρόοδος ότι αφορά τα έργα και δράσεις που σε αυτόν έχουν περιγραφεί 

 οι  αλλαγές  που  προκύπτουν  σε  διοικητικό  επίπεδο  με  τον  Νόμο  3852/2010  (Πρόγραμμα 

«Καλλικράτης») 

 οι  πρόσφατες  τεχνολογικές  εξελίξεις  σε  θέματα  διαχείρισης  στερεών  αποβλήτων  και  η 

πρόβλεψη  δυνατότητας  εφαρμογής  τους  στο  τελικό  σχέδιο  του  ΠΕΣΔΑ.  Αναλυτικότερα  θα 

διερευνηθούν και θα μελετηθούν όλες οι αποδεκτές επιστημονικά και περιβαλλοντικά εργασίες 

διάθεσης  και  αξιοποίησης  στερεών  αποβλήτων  και  ειδικότερα  αυτές  που  αναφέρονται  στα 

Παραρτήματα IV.Α και IV.B της ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/22‐12‐2003). 

 η κείμενη ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία αναφορικά με τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. 

 προτάσεις  δράσεων  και  έργων  διαχείρισης  και  αξιοποίησης  στερεών  αποβλήτων  ανά 

διαχειριστική  ενότητα  λαμβάνοντας  υπόψη  όσα  αναφέρονται  στο  σχεδιασμό  διαχείρισης 

αποβλήτων σε επίπεδο χώρας.  

 προτάσεις και μέθοδοι διαχείρισης των στερεών αποβλήτων ανά διαχειριστική ενότητα που θα 

βασίζονται  σε  συγκριτική  αξιολόγηση  τους,  με  βάση  τις  ιδιαιτερότητες  της  κάθε  περιοχής, 

περιβαλλοντικά κριτήρια και τεχνικοοικονομικά ζητήματα βιωσιμότητας. 

 εκτίμηση  του  κόστους  των  προτεινόμενων  έργων,  παρεμβάσεων  και  δράσεων  καθώς  και  των 

δυνητικών  πηγών  χρηματοδότησης  προκειμένου  να  υλοποιηθούν  λαμβάνοντας  υπόψη  τους 

πόρους  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Περιβάλλον  και  Αειφόρος  Ανάπτυξη  (ΕΠΠΕΡΑΑ  – 

ΕΣΠΑ 2007‐2013) για την Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

 οποιοδήποτε  στοιχείο  προβλέπεται  στις  γενικές  τεχνικές  προδιαγραφές  σύνταξης  του 

Παραρτήματος IΙΙ  της ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/22‐12‐2003). 



Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ 

Περιφέρειας Πελοποννήσου 

. 

Σελίδα  [5] 

  
 
  

Κ
ε
φ

ά
λ
α
ι
ο
 3

 

3.3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Με  την  αναπροσαρμογή  του  Περιφερειακού  Σχεδίου  Διαχείρισης  Στερεών  Αποβλήτων  της 

Περιφέρειας  Πελοποννήσου,  επιδιώκεται  η  ικανοποίηση  των  αρχών  που  τίθενται  από  το  Εθνικό 

Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και ειδικότερα: 

 Η πρόληψη της παραγωγής απορριμμάτων 

 Η μείωση παραγόμενης ποσότητας ή/και του ρυπαντικού φορτίου 

 Η ανάκτηση υλικών με σκοπό την ανακύκλωση ή/και επαναχρησιμοποίησή τους. 

 Η ανάκτηση ενέργειας 

 Η επεξεργασία των αποβλήτων μετά την εφαρμογή των διαδικασιών ανάκτησης 

 Η υγειονομική ταφή των υπολειμμάτων που προκύπτουν από τις παραπάνω διαδικασίες. 

Βασική  προτεραιότητα  στη  στρατηγική  της  Περιφέρειας  είναι  η  ολοκλήρωση  των  βασικών  έργων 

υποδομής τα οποία: 

 θα  εξασφαλίσουν  την  ασφαλή  διάθεση  των  αποβλήτων  για  το  σύνολο  του  πληθυσμού  της 

Περιφέρειας. 

 θα διαμορφώσουν τις προϋποθέσεις για την οριστική παύση λειτουργίας και την αποκατάσταση 

όλων των ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης (ΧΑΔΑ) που υπάρχουν στην Περιφέρεια. 

 θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι κάθε οργανωμένης εγκατάστασης ανεξάρτητα από την 

επιλεγόμενη τεχνολογία επεξεργασίας. 

Οι βασικές τροποποιήσεις του ΠΕΣΔΑ (σε σχέση με την προηγούμενο) περιλαμβάνουν: 

 Το διαχωρισμό της Περιφέρειας σε 3 διαχειριστικές Ενότητες αντί για 7 

 Τη λειτουργία 3 ΧΥΤΥ αντί για 7 

 Τη λειτουργία 3 μονάδων επεξεργασίας ΑΣΑ αντί για 2 

 Τη  λειτουργία  11  Σταθμών  Μεταφόρτωσης  Απορριμμάτων  (ο  παλαιός  ΠΕΣΔΑ  δεν  ανέφερε 

συγκεκριμένο αριθμό, αλλά ως ελάχιστος αριθμός ΣΜΑ θεωρούνταν οι 8 ΣΜΑ) 

 Τη  δημιουργία  δικτύου  συλλογής  ανακυκλώσιμων  υλικών  και  ειδικών  αποβλήτων    (Πράσινα 

Σημεία), τα οποία δεν προβλέποντας στον προηγούμενο ΠΕΣΔΑ 

 Τη  λειτουργία  ενός  Περιφερειακού  ΦοΔΣΑ,  ενώ  ο  προηγούμενος  ΠΕΣΔΑ  αναφερόταν  στη 

λειτουργία 7 ΦοΔΣΑ. 

Η τροποποίηση του ΠΕΣΔΑ υιοθετεί τους παρακάτω άξονες δράσης: 
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Πίνακας 1: Άξονες Δράσης τροποποιημένου ΠΕΣΔΑ 

 
Βασικοί άξονες 
προτεραιότητας 

Υποάξονες 

1  Ασφαλής Διάθεση 

1.1  Ολοκλήρωση των υποδομών των έργων ασφαλούς διάθεσης 

1.2  Δημιουργία δικτύου μεταφόρτωσης  

1.3 
Αποκατάσταση των Ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης με αξιοποίηση των νέων 
χρήσεων που θα προκύψουν 

2 
Ορθολογική Διαχείριση 

Αστικών Στερεών 
Αποβλήτων 

2.1 
Προώθηση  προγραμμάτων  διαλογής  στη  πηγή  των  αποβλήτων 
συσκευασιών (Ν. 2939, οδηγία 2004/12/ΕΚ) 

2.2  Προώθηση προγραμμάτων μείωσης της παραγωγής αποβλήτων 

2.3  Δημιουργία Πράσινων Σημείων στο σύνολο της Περιφέρειας  

2.4 
Προεπεξεργασία όλων των ποσοτήτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α) 
πριν την ταφή 

2.5 

Προώθηση δράσεων για την εκτροπή του βιοαποδομήσιμου κλάσματος από 
την  ταφή  (ΚΥΑ  29407/03,  99/31  ΕΚ)  μέσω  προγραμμάτων  διαλογής  στη 
πηγή του οργανικού κλάσματος των Α.Σ.Α με σκοπό την παραγωγή κομπόστ 
ή/και ενέργειας από ΑΠΕ 

2.6 
Προώθηση δράσεων για την εκτροπή του βιοαποδομήσιμου κλάσματος από 
την  ταφή  (ΚΥΑ  29407/03,  99/31  ΕΚ)  μέσω  προγραμμάτων  διαλογής  στην 
πηγή του χαρτιού με στόχο την ανακύκλωσή του 

2.7 

Προώθηση δράσεων για την εκτροπή του βιοαποδομήσιμου κλάσματος από 
την  ταφή  (ΚΥΑ  29407/03,  99/31  ΕΚ)  μέσω  επεξεργασίας  του  «λοιπού» 
ρεύματος  των  Α.Σ.Α  πριν  την  ταφή  με  σκοπό  την  περαιτέρω  ανάκτηση 
υλικών  (ανακυκλώσιμα,  ενεργειακά  αξιοποιήσιμα  προϊόντα)  ή/και  την 
ανάκτηση ενέργειας 

3 
Ορθολογική Διαχείριση 
οργανικών αποβλήτων 

3.1 
Λήψη μέτρων για  την μείωση ή και  εξάλειψη της  ταφής  ιλύων,  και άλλων 
αποβλήτων παρόμοιων χαρακτηριστικών 

3.2 
Ενίσχυση  των  ιδιωτικών  πρωτοβουλιών  στη  βάση  της  αρχής  ο «ρυπαίνων 
πληρώνει», μέσω εναλλακτικής διαχείρισης των οργανικών αποβλήτων 

3.3 
Οργάνωση  μηχανισμών  συστηματικής  καταγραφής  της  ποσότητας  και  της 
ποιότητας των αποβλήτων αυτών σε συμφωνία με τις επιταγές της ΕΕ 

3.4 
Συνεργασία δημόσιου και  ιδιωτικού  τομέα,  γεγονός που θα επιτρέψει  την 
εξασφάλιση  πρόσθετων  πόρων  αλλά  και  θα  μεταφέρει  μέρος  του  ρίσκου 
στην πλευρά του ιδιώτη 

4 
Ορθολογική Διαχείριση 
των ειδικών ρευμάτων 

αποβλήτων 

4.1 
Ενίσχυση της εναλλακτικής διαχείρισης των ειδικών αποβλήτων (ηλεκτρικά, 
ηλεκτρονικά,  ΟΤΚΖ,  ελαστικά,  κ.λπ.),  στη  βάση  της  αρχής  ο  «ρυπαίνων 
πληρώνει» 

4.2 
Οργάνωση  μηχανισμών  συστηματικής  καταγραφής  της  ποσότητας  και  της 
ποιότητας των αποβλήτων αλλά και των επιτευγμάτων της Περιφέρειας σε 
σχέση με την αξιοποίηση των αποβλήτων 

4.3  Προώθηση και ενίσχυση των αγορών ανακυκλώσιμων υλικών 

4.4 
Συνεργασία δημόσιου και  ιδιωτικού  τομέα,  γεγονός που θα επιτρέψει  την 
εξασφάλιση  πρόσθετων  πόρων  αλλά  και  θα  μεταφέρει  μέρος  του  ρίσκου 
στην πλευρά του ιδιώτη 

5 
Ενίσχυση του Φορέα 

Διαχείρισης 

5.1 
Κατάστρωση Επιχειρησιακού Σχεδίου που θα θέτει το πλαίσιο και τις βάσεις 
για την ανάπτυξη και την βιωσιμότητα του ΦοΔΣΑ 

5.2 
Προώθηση  της  Εφαρμογής  Συστημάτων  Περιβαλλοντικής  Διαχείρισης 
(EMAS , ISO 14000) 

5.3 
Ανάπτυξη  οδηγού  και  software  πλήρους  κοστολόγησης  των  υπηρεσιών 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων 

6  Διοικητικές Δομές    Ίδρυση γραφείου Αποβλήτων στην Περιφέρεια  
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Βασικοί άξονες 
προτεραιότητας 

Υποάξονες 

7 

Διαχείριση 
βιομηχανικών και 

επικινδύνων 
αποβλήτων 

7.1 
Προώθηση  προγραμμάτων  μείωσης  της  παραγωγής  ή/και  της 
επικινδυνότητας  των  βιομηχανικών/επικινδύνων  αποβλήτων  με  την 
εισαγωγή ΒΔΤ στο πλαίσιο της IPPC 

7.2 
Προώθηση  συνεργασιών  μεταξύ  βιομηχανιών  για  συνδιαχείριση  των 
αποβλήτων τους (π.χ. προώθηση προγραμμάτων ανταλλαγής αποβλήτων – 
waste exchange) 

7.3 
Ενίσχυση  των  ιδιωτικών πρωτοβουλιών  για  τη  διαχείριση  βιομηχανικών & 
επικίνδυνων αποβλήτων στη βάση της αρχής ο «ρυπαίνων πληρώνει» 

7.4 
Οργάνωση  μηχανισμών  συστηματικής  καταγραφής  της  ποσότητας  και  της 
ποιότητας των αποβλήτων σε συμφωνία με τις επιταγές της ΕΕ  

7.5 
Συνεργασία δημόσιου και  ιδιωτικού  τομέα,  γεγονός που θα επιτρέψει  την 
εξασφάλιση  πρόσθετων  πόρων  αλλά  και  θα  μεταφέρει  μέρος  του  ρίσκου 
στην πλευρά του ιδιώτη 

8 
Ενημέρωση, 

ευαισθητοποίηση, 
κατάρτιση 

8.1 
Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση των πολιτών για μείωση των απορριμμάτων 
που  παράγουν  τα  νοικοκυριά  (απώτερος  στόχος  η  αλλαγή  των 
καταναλωτικών συνηθειών για τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων) 

8.2 

Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση  των πολιτών  για  τον  διαχωρισμό στην πηγή 
των  αστικών  αποβλήτων  (δημιουργία  χωριστών  ρευμάτων,  μέσω 
συστήματος  πολλών  κάδων)  με  στόχο  την  αυξημένη  ανακύκλωση  των 
αποβλήτων  

8.3 
Δημιουργία  υποδομών  για  την  ελεύθερη  πρόσβαση  του  κοινού  σε 
πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων 

8.4 

Δημιουργία  υποδομών  και  μηχανισμού  ενημέρωσης  των  εμπλεκόμενων 
φορέων  σχετικά  με  τις  νομικές  και  τεχνολογικές  εξελίξεις  στα  θέματα 
στερεών  αποβλήτων  (π.χ.  ενημέρωση  σχετικά  με  τις  ΒΔΤ  και  τα  BREF 
documents) 

 

Το  βασικό  όραμα  που  καλείται  να  υπηρετήσει  η  στρατηγική  για  τα  στερεά  απόβλητα  στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου  μπορεί συμπυκνωμένα να διατυπωθεί με την εξής φράση: 

« Όραμα της στρατηγικής είναι  δημιουργία μιας ενεργής & συμμετοχικής κοινωνίας για την 

προώθηση της μείωσης και της ανακύκλωσης των στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο της 

Ολοκληρωμένης Διαχείρισης» 

Για  την  επίτευξη  του  προηγούμενου  έμφαση  δίνεται  στην  ολοκλήρωση  των  βασικών 

περιβαλλοντικών  υποδομών  και  στην ανάπτυξη  εργαλείων παρακολούθησης  της  προόδου που 

συντελείται,  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  ιδιαιτερότητες  της  Περιφέρειας.  Ενίσχυση  και  προώθηση 

της πρόληψης και της ανακύκλωσης των αποβλήτων, με τον πλέον αποδοτικό συνδυασμό μέτρων 

και στόχων, για την προαγωγή της βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων. 

Οι στόχοι του τροποποιημένου ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι οι εξής: 

 Βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων στο σύνολο της Περιφέρειας 

 Πρόληψη  ή  μείωση  της  παραγωγής  αποβλήτων  (ποσοτική  μείωση)  καθώς  και  μείωση  της 

περιεκτικότητάς τους σε επικίνδυνες ουσίες (ποιοτική βελτίωση). 

 Επαναχρησιμοποίηση υλικών από τα απόβλητα 

 Αξιοποίηση των αποβλήτων (ανακύκλωση και ανάκτηση ενέργειας) 
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 Εφαρμογή της αρχής  «ο ρυπαίνων πληρώνει» 

 Εφαρμογή της αρχής της εγγύτητας 

 Χρησιμοποίηση  των  βέλτιστων  διαθέσιμων  τεχνικών,  οι  οποίες  λαμβάνουν  υπόψη  την 

τεχνολογική εφαρμοσιμότητα και την οικονομική βιωσιμότητα 

 Προώθηση  της  οργάνωσης,  με  την  ευθύνη  του  παραγωγού,  ολοκληρωμένων  συστημάτων 

διαχείρισης  των άλλων ρευμάτων αποβλήτων,  πλην  των αστικών:  μη επικίνδυνα βιομηχανικά, 

ελαστικά Αυτοκινήτων, ΑΕΕΚ, ΟΤΚΖ, ΑΗΗΕ, ιλύες ΕΕΛ, επικίνδυνα αστικά στερεά απόβλητα, κ.λπ. 

 Ουσιαστική  συμμετοχή  του  ιδιωτικού  τομέα  στους  τομείς  που  παρουσιάζουν  επιχειρηματικό 

ενδιαφέρον 

 Αποκατάσταση όλων των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων  

 Ασφαλής τελική διάθεση των αποβλήτων 

 Ενημέρωση  και  ευαισθητοποίηση  του  κοινού  έτσι  ώστε  να  υπάρχει  ενεργή  συμμετοχή  και 

ευθύνη των πολιτών στη διαχείριση  των στερεών αποβλήτων. 

 Οι  στόχοι  που  τίθενται  επιμερίζονται  σε  τρεις  (3)  γενικές  κατηγορίες  αποβλήτων,  όπως 

προβλέπονται  στην  πρώτη  αναθεώρηση  του  σχεδίου  και  σε  συμφωνία  με  τις  κατευθύνσεις  του 

Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣΔΑ): 

Ι. Αστικά απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων και των υλικών συσκευασίας 

ΙΙ. Μη Επικίνδυνα Βιομηχανικά Απόβλητα 

ΙΙΙ. Άλλες κατηγορίες μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων, ως ακολούθως: 

 Ιλύες από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων 

 Μεταχειρισμένα ελαστικά 

 Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωή τους (ΟΤΚΖ) 

 Απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

 Αδρανή απόβλητα από κατασκευές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις 

 Γεωργικά υπολείμματα και άχρηστα γεωργικά προϊόντα 

Λαμβάνοντας  υπόψη  τη  συνεισφορά  της  Περ.  Πελ/σου  στην  παραγωγή  αποβλήτων  σε  εθνικό 

επίπεδο,  εξειδικεύονται  ανά  κατηγορία  αποβλήτων  οι  στόχοι  του  ΕΣΔΑ  σε  επίπεδο  Περιφέρειας, 

όπως αναλυτικά παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 2: Εξειδίκευση των στόχων του τροποποιημένου ΠΕΣΔΑ 

Ι. Αστικά απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων και των υλικών συσκευασίας 

Ια) Υλικά 
Συσκευασίας 

Υπόχρεοι  φορείς  για  την  επίτευξη  των  στόχων  είναι  τα  εγκεκριμένα 
Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Υλικών Συσκευασίας 
και πιο συγκεκριμένα  το  Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης 
Συσκευασιών  ΣΣΕΔ‐ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  (Υ.Α.οικ.106453/2003,  ΦΕΚ 
391/Β/2003). 
Συνάμα  υφίσταται  το  Ατομικό  Σύστημα  Εναλλακτικής  Διαχείρισης 
Συσκευασιών  Ιδιωτικής  Ετικέτας  και  Εισαγωγής  Προϊόντων  «ΑΒ 
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ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» (Υ.Α.οικ.106156/2003, ΦΕΚ 1108/Β/2004). 
Σύμφωνα  με  τον  Ν.2939/2001  όπως  τροποποιήθηκε  με  την  υπ’  αριθμ. 
ΚΥΑ 9268/469/2007 (ΦΕΚ 286/Β/2007), οι ποσοτικοί στόχοι που τίθενται 
για τα υλικά συσκευασίας μέχρι την 31‐12‐2011, είναι να αξιοποιούνται 
τουλάχιστον  38.614  τόνοι  (60%)  και  να  ανακυκλώνονται  τουλάχιστον 
35.550 τόνοι (55%). Επιπλέον, τίθενται επιμέρους στόχοι ανακύκλωσης: 

α)  κατά  60%  κ.β.  για  το  γυαλί,  και  β)  ομοίως  για  το  χαρτί  και  το 
χαρτόνι 
γ) κατά 50% κ.β. για τα μέταλλα 
δ)  κατά  22,5%  κ.β.  για  τα  πλαστικά,  λαμβάνοντας  υπόψη, 
αποκλειστικά υλικά που ανακυκλώνονται εκ νέου σε πλαστικά 
ε) κατά 15% κ.β. για το ξύλο 

Ιβ) 
Βιοαποικοδομήσιμο 
κλάσμα 

Υιοθετούνται  οι  στόχοι  που  τίθενται  στον  αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ,  όπως 
έχουν  εξειδικευτεί  στη  βάση  των  στόχων  που  τίθενται  στον  ΕΣΔΑ. 
Συγκεκριμένα,  τα βιοαποδομήσιμα   αστικά απόβλητα που προορίζονται 
για χώρους υγειονομικής ταφής θα πρέπει να μειωθούν, 

 μέχρι  την  16‐7‐2010  στους  90.000  τόνους  (75%    παραγωγής  έτους 
1995) 

 μέχρι  την  16‐7‐2013  στους  61.000  τόνους    (50%    παραγωγής  έτους 
1995) 

 μέχρι  την  16‐7‐2020  στους  45.300  τόνους    (35%    παραγωγής  έτους 
1995) 

ΙΙ. Μη Επικίνδυνα Βιομηχανικά Απόβλητα 

Τα  απόβλητα  της  συγκεκριμένης  κατηγορίας  θα  υφίστανται  διαχείριση  με  ευθύνη  του 
παραγωγού  και  κατόχου  τους  και πάντα  σύμφωνα  με  τους  εγκεκριμένους  περιβαλλοντικούς 
όρους που θα έχουν εκδοθεί για την κάθε δραστηριότητα. 
Η  περίπτωση  συνδιάθεσης  με  τα  Αστικά  Στερεά  Απόβλητα  (εφόσον  τα  ποσοτικά  και  ποιοτικά 
τους  επιτρέπουν)  θα  είναι  ευθύνη  του  ΦοΔΣΑ  της  Περιφέρειας  και  θα  αποτελεί  αντικείμενο 
συμφωνίας  των φορέων,  με  την  προϋπόθεση ότι  η  διαστασιολόγηση  των  έργων  διαχείρισης  το 
επιτρέπει. 

ΙΙΙ. Άλλες κατηγορίες μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων 

ΙΙΙα) Ιλύες από 
Εγκαταστάσεις 
Επεξεργασίας 
Αστικών Λυμάτων 

Η  ευθύνη  για  την  επεξεργασία  και  τη  διάθεση  της  ιλύος  από  Ε.Ε.Λ. 
ανήκει στους φορείς λειτουργίας των μονάδων, οι οποίοι και θα πρέπει 
να τηρούν τις κείμενες διατάξεις.  
Η περίπτωση  συνδιάθεσης με  τα Αστικά Στερεά Απόβλητα  (εφόσον  τα 
ποσοτικά  και  ποιοτικά  χαρακτηριστικά  τους  το  επιτρέπουν)  θα  είναι 
ευθύνη  του  ΦοΔΣΑ  της  Περιφέρειας  και  θα  αποτελεί  αντικείμενο 
συμφωνίας των φορέων, με την προϋπόθεση ότι η διαστασιολόγηση των 
έργων διαχείρισης το επιτρέπει. 

ΙΙΙβ) Μεταχειρισμένα 
Ελαστικά 
 

Υπόχρεος  φορέας  για  την  επίτευξη    των  στόχων  είναι  το  εγκεκριμένο 
Συλλογικό  Σύστημα  Εναλλακτικής  Διαχείρισης  Μεταχειρισμένων 
Ελαστικών  «ECO‐ELASTICA»  Α.Ε.  (Υ.Α.οικ.106157/2004,  ΦΕΚ 
1145/Β/2004). 
Υιοθετούνται  οι  στόχοι  που  τίθενται  στη  μελέτη  για  την  αναθεώρηση, 
όπως έχουν εξειδικευτεί στη βάση των στόχων που τίθενται στον ΕΣΔΑ, 
οι  οποίοι  δύναται  να  τροποποιηθούν  ανάλογα  με  το  σχεδιασμό  του 
ΣΕΔΑ.  Διατηρώντας  τα  ίδια  ποσοστά  αξιοποίησης  και  ανακύκλωσης,  οι 
ποσοτικοί στόχοι, ενδεικτικά, για τα μεταχειρισμένα ελαστικά σε επίπεδο 
Περιφέρειας  το  έτος  2010  να  αξιοποιούνται  ετησίως  1.720  τόνοι 
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μεταχειρισμένων  ελαστικών  (65%)  και  να  ανακυκλώνονται  265  τόνοι 
(10%). 

ΙΙΙγ) Οχήματα στο 
Τέλος του Κύκλου 
Ζωής (ΟΤΚΖ) 

Υπόχρεος  φορέας  για  την  επίτευξη  των  στόχων  είναι  το  εγκεκριμένο 
Συλλογικό  Σύστημα  Εναλλακτικής  Διαχείρισης  Οχημάτων  Ελλάδας 
«ΕΔΟΕ Α.Ε.» (Υ.Α.οικ.105136/2004, ΦΕΚ 907/Β/2004).  
Υιοθετούνται  οι  στόχοι  που  τίθενται  στη  μελέτη  για  την  αναθεώρηση, 
όπως έχουν εξειδικευτεί στη βάση των στόχων που τίθενται στον ΕΣΔΑ, 
οι  οποίοι  δύναται  να  τροποποιηθούν  ανάλογα  με  το  σχεδιασμό  του 
ΣΕΔΑ. Οι στόχοι μέχρι την 1‐1‐2015 είναι να αξιοποιείται το 95% κ.β. και 
να ανακυκλώνεται το 85% κ.β. από τα οχήματα αυτά. 

ΙΙΙδ) Απόβλητα 
ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 

Υπόχρεος  φορέας  για  την  επίτευξη  των  στόχων  είναι  το  εγκεκριμένο 
Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων  Ηλεκτρικού 
και  Ηλεκτρονικού  Εξοπλισμού  (ΣΕΔΑ  ΑΗΗΕ)  «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
Α.Ε.» (Υ.Α.οικ.105134/2004, ΦΕΚ 905/Β/2004). 
Υιοθετούνται  οι  στόχοι  που  τίθενται  στη  μελέτη  για  την  αναθεώρηση, 
όπως έχουν εξειδικευτεί στη βάση των στόχων που τίθενται στον ΕΣΔΑ, 
οι  οποίοι  δύναται  να  τροποποιηθούν  ανάλογα  με  το  σχεδιασμό  του 
ΣΕΔΑ. Με βάση το στόχο συλλογής των 4 kg/κάτοικο/ημέρα το 2010 θα 
συλλεχθούν 2.360 τόνοι από τα οποία ο στόχος είναι, 

 να  αξιοποιείται  το  80%  μέσου  βάρους  ανά  συσκευή  για  όλες  τις 
κατηγορίες  υλικών,  το  75%  μέσου  βάρους  ανά  συσκευή  για  τον 
εξοπλισμό πληροφορικής και το 70% μέσου βάρους ανά συσκευή για 
τις μικρές οικιακές συσκευές. 

 να επαναχρησιμοποιείται και να ανακυκλώνεται το 75% ανά συσκευή 
για τον εξοπλισμό πληροφορικής, το 65% ανά συσκευή για τις μικρές 
οικιακές  συσκευές  και  το  50%  ανά  συσκευή  για  τους  λαμπτήρες 
εκκενώσεως αερίου. 

ΙΙΙε) Αδρανή 
απόβλητα 

Υπόχρεος  φορέας  για  την  επίτευξη  των  στόχων  είναι  η  «Εταιρεία 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ο.Ε¨» η οποία αποτελεί ΣΣΕΔ 
ΑΕΚΚ  για  όλη  την  Περιφέρεια  Υιοθετούνται  οι  στόχοι  που  τίθενται  στη 
μελέτη  για  την  αναθεώρηση,  όπως  έχουν  εξειδικευτεί  στη  βάση  των 
στόχων  που  τίθενται  στον  ΕΣΔΑ,  οι  οποίοι  δύναται  να  τροποποιηθούν 
ανάλογα με το σχεδιασμό του ΣΕΔΑ. 
Υιοθετούνται  οι  στόχοι  που  τίθενται  στη  μελέτη  για  την  αναθεώρηση, 
όπως έχουν εξειδικευτεί στη βάση των στόχων που τίθενται στον ΕΣΔΑ, 
οι  οποίοι  δύναται  να  τροποποιηθούν  ανάλογα  με  το  σχεδιασμό  του 
ΣΕΔΑ. Οι στόχοι είναι οι εξής: 

 Μέχρι  την  1‐1‐2015  να  αξιοποιούνται  186.084  τόνοι  (80%)  από  τα 
οποία να ανακυκλώνονται 93.042 τόνοι (40%). 

ΙΙΙστ) Γεωργικά 
υπολείμματα και 
άχρηστα γεωργικά 
προϊόντα 

Τα  απόβλητα  της  συγκεκριμένης  κατηγορίας  θα  υφίστανται  διαχείριση 
με  ευθύνη  του  παραγωγού  και  κατόχου  τους  και πάντα σύμφωνα  με 
τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους που θα έχουν εκδοθεί για 
την κάθε δραστηριότητα. 
Η περίπτωση συνδιάθεσης με  τα Αστικά Στερεά Απόβλητα  (εφόσον  τα 
ποσοτικά και ποιοτικά τους επιτρέπουν) θα είναι ευθύνη του ΦοΔΣΑ της 
Περιφέρειας  και  θα  αποτελεί  αντικείμενο  συμφωνίας  των  φορέων,  με 
την  προϋπόθεση  ότι  η  διαστασιολόγηση  των  έργων  διαχείρισης  το 
επιτρέπει. 

Νοσοκομειακά και Ιατρικά Απόβλητα 
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Η διαχείριση της συγκεκριμένης κατηγορίας αποβλήτων δεν περιλαμβάνεται στους στόχους του εν 
λόγω  ΠΕΣΔΑ  καθώς  για  αυτά  εφαρμόζεται  η  ΚΥΑ  37591/2031/2003  (ΦΕΚ  1419/Β/2003).  Η 
αναφορά σε αυτά γίνεται, διότι σε αυτά υπάρχει κλάσμα που προσομοιάζει με Αστικά Στερεά 
Απόβλητα.  
Η περίπτωση συνδιάθεσης με τα Αστικά Στερεά Απόβλητα (εφόσον τα ποσοτικά και ποιοτικά τους 
επιτρέπουν) θα είναι ευθύνη του ΦοΔΣΑ της Περιφέρειας και θα αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας 
των φορέων, με την προϋπόθεση ότι η διαστασιολόγηση των έργων διαχείρισης το επιτρέπει. 

Απόβλητα από πλοία και πλωτές εγκαταστάσεις 

Τα ΑΣΑ που  προέρχονται  από πλοία,  πλωτές  εγκαταστάσεις  και  λιμάνια  της Περιφέρειας  έχουν 
συνυπολογιστεί, ως ποσότητα, στο σύνολο των ΑΣΑ της Περιφέρειας.  
Για  τα  υπόλοιπα  απόβλητα  (που  δεν  προσομοιάζουν  με  ΑΣΑ,  κυρίως  πετρελαιοειδή  κατάλοιπα 
πλοίων) η διαχείριση τους δεν περιλαμβάνεται στους στόχους του εν λόγω ΠΕΣΔΑ καθώς για αυτά 
εφαρμόζεται η ΚΥΑ 3418/2002 (ΦΕΚ 712/Β/2002).Γενικά η  διαχείριση των αποβλήτων αυτών θα 
γίνεται  με  ευθύνη  του  φορέα  διαχείρισης  κάθε  λιμανιού.  Σύμφωνα  με  το  αρ.7,  παρ.4  της  ΚΥΑ 
50910/2727/2003,  σε  περίπτωση  που  δεν  είναι  δυνατή  η  συλλογή  και  μεταφορά  των  αστικών 
αποβλήτων στα λιμάνια, από τον οικείο φορέα διαχείρισης του Λιμένα, τότε αυτές οι διαδικασίες 
θα γίνονται με ευθύνη του ΦοΔΣΑ της Περιφέρειας. 

 

Επιπλέον, η πρόταση περιλαμβάνει ορισμένα πρόσθετα μέτρα  όπως:  

Α.  Ασφαλής  Διάθεση  των  Αστικών  Στερεών  Αποβλήτων  ‐  Αποκατάσταση  Χώρων  Ανεξέλεγκτης 

Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) 

 Παύση  της  λειτουργίας  όλων  των  υφιστάμενων  ΧΑΔΑ  μέχρι  τις  16.07.2010  και  χρήση 

αδειοδοτημένων υποδομών διάθεσης απορριμμάτων (ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ)  

 Αποκατάσταση όλων των μη αποκατεστημένων ΧΑΔΑ μέχρις τις 31.10.2011 

Β. Μεταβατική Περίοδος 

Σε μια περιοχή όπου οι υφιστάμενες υποδομές διαχείρισης στερεών αποβλήτων είναι ελάχιστες, και 

με τον κίνδυνο που υπάρχει για την αντιμετώπιση προστίμων, σημαντική προτεραιότητα πρέπει να 

δοθούν για το μεταβατικό στάδιο λύσεις που εξασφαλίζουν ότι είναι βιώσιμες – υλοποιήσιμες και 

ΟΧΙ προσωρινές: 

 Εκτεταμένη  ανακύκλωση  συσκευασιών  στο  σύνολο  της  Περιφέρειας  και  στην  μέγιστη 

αξιοποίηση των υφιστάμενων ΚΔΑΥ.  

 Στοχευμένη  Διαλογή  στην  Πηγή  του  οργανικού  κλάσματος  σε  περιοχές  τουριστικές  όπου 

υπάρχει  σημαντικός  αριθμός  εστιατορίων,  ξενοδοχείων,  και  στη  δημιουργία  μικρών  μονάδων 

κομποστοποίησης.  Επενδύοντας  σε  συνειδήσεις  σήμερα  δημιουργούνται  οι  περιβαλλοντικά 

ευαισθητοποιημένοι πολίτες του αύριο. 

 Για  το  μεταβατικό  χρονικό  διάστημα,  δηλαδή  μέχρι  τη  λειτουργία  των  έργων  ασφαλούς 

διάθεσης,  για  τη  διαχείριση  και  διάθεση  των  στερεών  αποβλήτων  μπορεί  να  αξιοποιηθεί  ο 

νόμιμος ΧΥΤΑ Κιάτου  με επέκταση του, ο ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου με βελτιωτικές παρεμβάσεις, για 

μέγιστη  λειτουργία  5  ετών.  Καθώς  και  όλες  οι  σχετικές  με  την  κείμενη  νομοθεσία  πρακτικές, 

όπως  η  αποθήκευση  αποβλήτων  σύμφωνα  με  όσα  αναφέρονται  στο  άρθρο  2  της  ΚΥΑ 

29407/3508/2002. Η χωροθέτηση των χώρων προσωρινής διάθεσης αφενός θα ελαχιστοποιήσει 
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τις  επιπτώσεις  στα  νερά  το  έδαφος  και  την  ατμόσφαιρα  από  την  ανεξέλεγκτη  διάθεση  των 

Α.Σ.Α.,  αφετέρου  θα  αποτρέψει  την  επιβολή  προστίμων  λόγω  της  παραβίασης  της  Οδηγίας 

1999/31/ΕΚ για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων. 

 Στην δημιουργία χώρων οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως Σταθμοί Μεταβατικής Διαχείρισης όπου 

θα λαμβάνει χώρα μια τεχνικά και περιβαλλοντικά άρτια διαχείριση των υπολοίπων αποβλήτων 

που  δεν  θα  ανακυκλώνονται  και  δεν  θα  κομποστοποιούνται,  με  οικονομικά  στοιχεία  που  θα 

είναι  εύλογα.    Οι  θέσεις  αυτές  με  το  πέρας  του  μεταβατικού  σταδίου  θα  μπορούν  να 

αξιοποιηθούν ως ΣΜΑ . Ο Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Αποβλήτων θα μπορεί να προβεί 

σε  μελέτη  για  την  βελτιστοποίηση  του  δικτύου  μεταφοράς  και  να  οριστικοποιήσει  τις  θέσεις 

αυτές. 

 Στην  βελτιστοποίηση  της  υπάρχουσας  εναλλακτικής  διαχείρισης  των  ειδικών  ρευμάτων  στο 

σύνολο της Περιφέρειας αξιοποιώντας την παρουσία των ΣΕΔΑ 

Γ. Δημοσιότητα 

Λαμβάνοντας  υπόψη  την  Κοινοτική  και  Εθνική  πολιτική  για  το  περιβάλλον  είναι  ανάγκη  και 

προτεραιότητα  να  τεθούν  στόχοι  για  τη  δημοσιότητα  του  εν  λόγω  Σχεδίου  και  ενημέρωση  του 

κοινού της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Αυτοί μπορούν να αναφέρονται: 

 Στην  ανάπτυξη  μιας  ολοκληρωμένης  επικοινωνιακής  στρατηγικής  που  θα  συμβάλλει  στην 

αντιμετώπιση του προβλήματος της διαχείρισης των αποβλήτων. 

 Στη συνεχή και επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του κοινού ως 

προϋπόθεση  για  την  αποτελεσματικότητα  της  εφαρμογής  του  παρόντος  Περιφερειακού 

Σχεδιασμού. 

 

3.4 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ  ΜΕ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ  ΚΑΙ  ΕΘΝΙΚΟΥΣ  ΣΤΟΧΟΥΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

Η  τροποποίηση  του  ΠΕΣΔΑ  συνάδει  με  τις  προτεραιότητες  της  περιβαλλοντικής  πολιτικής  της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για  τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, συνιστούν  το μηχανισμό εφαρμογής 

της  εθνικής  στρατηγικής  για  τα  μη  επικίνδυνα  στερεά  απόβλητα  σε  περιφερειακό  επίπεδο  και 

αποβλέπουν να συμβάλλουν θετικά στους τιθέμενους ευρωπαϊκούς και εθνικούς στόχους.  

H  σύνδεση  των  στόχων  του  ΠΕΣΔΑ  με  τους  κοινοτικούς  και  εθνικούς  στόχους  προστασίας  του 

περιβάλλοντος δίνεται στον ακόλουθο πίνακα. 
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Πίνακας 3: Σύνδεση του ΠΕΣΔΑ με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους προστασίας του περιβάλλοντος 

Θέμα 
Κοινοτική 
Νομοθεσία 

Εθνική 
Νομοθεσία 

Στόχοι που σχετίζονται με το 
ΠΕΣΔΑ 

Χρονοδιάγραμμα 
εφαρμογής 

Διαχείριση 
στερεών 
αποβλήτων 

Οδηγία 
91/156 

Οδηγία 
2008/98/ΕΚ 

 

ΚΥΑ 50910/2003 

(αναθεώρηση 
της νομοθεσίας 
για τη διαχείριση 
στερεών 
αποβλήτων) 

Εγκύκλιος 
103731/2004 

Κατάρτιση Περιφερειακού 
Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων 

Κλείσιμο και αποκατάσταση 
των ΧΑΔΑ & κάλυψη χώρας 
με ΧΥΤ αποβλήτων ή 
υπολειμμάτων 

Δίκτυο συλλογής και 
μεταφοράς αστικών 
αποβλήτων στο σύνολο της 
χώρας  

Υψηλό ποσοστό αξιοποίησης 
αστικών αποβλήτων 

Ενσωμάτωση 
νομαρχιακών 
σχεδιασμών έως 
το 2005 

Άδεια 
αποκατάστασης 
έως το 2005/ 
ΧΥΤ έως το 2008

Έως το 2008 

Απόβλητα 
συσκευασίας  

Οδηγία 
94/62  

&  

Οδηγία 
2004/12 

Νόμος 
2939/2001 

& 
ΚΥΑ 9268/2007 

Οργάνωση συστημάτων 
εναλλακτικής διαχείρισης 
αποβλήτων (ΣΕΔΑ) 

Ποσοτικοί στόχοι ανάκτησης 
& ανακύκλωσης αποβλήτων 
συσκευασίας: αξιοποίηση ή 
αποτέφρωση 60% (min) και 
ανακύκλωση 55% (min) 

 

 

Σταδιακά έως το 
2011 

Μεταχειρισμένα 
ελαστικά 

Οδηγία 
2000/53 

Νόμος 
2939/2001 

ΠΔ 109/2004 

Ατομικό  ή συλλογικό 
σύστημα διαχείρισης 
(παραγωγών)  

Μετά το 2006 δεν γίνονται 
δεκτά σε ΧΥΤΑ ολόκληρα η 
τεμαχισμένα ελαστικά 

Ποσοτικός στόχος 
αξιοποίησης 65% και 
ανακύκλωσης 10% 

 

 

 

 

Έως το 2006 
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Θέμα 
Κοινοτική 
Νομοθεσία 

Εθνική 
Νομοθεσία 

Στόχοι που σχετίζονται με το 
ΠΕΣΔΑ 

Χρονοδιάγραμμα 
εφαρμογής 

Ηλεκτρικός και 
ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός 
(ΑΗΗΕ) 

Οδηγίες 
2002/95 και 
2002/96 

& 
Οδηγία 
2003/108 

Νόμος 
2939/2001 

ΠΔ 117/2004 

ΠΔ 15/2006 

Ατομικό  ή συλλογικό 
σύστημα διαχείρισης 
(παραγωγών) 

Χωριστή συλλογή 4 kg / 
κάτοικο/ έτος 

Ποσοτικός στόχος 
αξιοποίησης 80% και 
ανακύκλωσης 75% μέσου 
βάρους συσκευής/ 
Εξειδικευμένοι στόχοι σε 
ορισμένα ρεύματα 
αποβλήτων 

 

 

Έως το 2006 

Οχήματα στο 
τέλος του 
κύκλου ζωής 
τους (ΟΤΚΖ) 

Οδηγία 
2000/53 

Νόμος 
2939/2001 

ΠΔ 116/2004 

Ατομικό  ή συλλογικό 
σύστημα διαχείρισης 
(παραγωγών) 

Ποσοτικοί στόχοι ανάκτησης 
και ανακύκλωσης 

Τελικός στόχος: 95% 
ανάκτηση και 85% 
ανακύκλωση 

 

 

Σταδιακά έως το 
2015 

Αδρανή 
απόβλητα 
(ΑΕΚΚ) 

Οδηγία 
99/31 

Νόμος 
2939/2001 

ΚΥΑ 50910/2003 

Ατομικό  ή συλλογικό 
σύστημα διαχείρισης 
(παραγωγών) 

Απαγόρευση διάθεσης σε 
ΧΥΤΑ 

Ποσοτικοί στόχοι ανάκτησης 
και ανακύκλωσης  

Τελικός στόχος: 80% 
ανάκτηση και 50% 
ανακύκλωση 

 

 

Σταδιακά έως το 
2015 

Γεωργικά 
υπολείμματα 

Οδηγία 
91/156 

ΚΥΑ 50910/2003  Αξιοποίηση ως πηγή 
οργανικής ουσίας (compost) ή 
ενέργειας 

‐ 

Βιομηχανικά μη 
επικίνδυνα 

Οδηγία 
91/156 

ΚΥΑ 50910/2003 

 

Προώθηση ιεράρχησης 
διαχείρισης 

Τελική διάθεση ευθύνη του 
παραγωγού ή τελικού 
κατόχου 

‐ 



Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ 

Περιφέρειας Πελοποννήσου 

. 

Σελίδα  [15] 

  
 
  

Κ
ε
φ

ά
λ
α
ι
ο
 3

 

Θέμα 
Κοινοτική 
Νομοθεσία 

Εθνική 
Νομοθεσία 

Στόχοι που σχετίζονται με το 
ΠΕΣΔΑ 

Χρονοδιάγραμμα 
εφαρμογής 

Ιλύες από ΕΕΛ   Οδηγία 
91/156 

ΚΥΑ 50910/2003  Αύξηση ποσοστού 
αξιοποίησης με μείωση 
ποσοστού τελικής διάθεσης 

‐ 

Υγειονομική 
Ταφή 
Αποβλήτων 

Οδηγία 
99/31 

ΚΥΑ 29407/2002 

 
 
 
 
 
 

 

ΚΥΑ 
4641/232/2006 

Ανεξάρτητοι χώροι διάθεσης 
επικινδύνων, μη επικινδύνων 
και αδρανών 

Μείωση του 
βιοαποδομήσιμου κλάσματος 
από την τελική διάθεση σε 
ΧΥΤΑ 

Τελικός στόχος: μείωση στο 
35% 

Τεχνικές προδιαγραφές 
μικρών ΧΥΤΑ σε νησιά και 
απομονωμένες περιοχές 

 

 

Σταδιακά έως το 
2020 

 

 

 

Αποτέφρωση 
Αποβλήτων 

Οδηγία 
2000/76 

ΚΥΑ 22912/2005  Προδιαγραφές εναλλακτικής 
διαχείρισης σε εγκατάσταση 
αποτέφρωσης με ή χωρίς 
ανάκτηση ενέργειας 
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3.5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ  ΖΗΤΗΜΑΤΑ  ΠΟΥ  ΕΧΟΥΝ  ΛΗΦΘΕΙ  ΥΠΟΨΗ  ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 

Στην  Ελλάδα  δεν  υφίστανται  νομοθετημένοι  περιβαλλοντικοί  στόχοι  σε  επίπεδο  Περιφέρειας.  Οι 

βασικοί στόχοι  της Περιφέρειας Πελοποννήσου για  την προστασία  του περιβάλλοντος απορρέουν 

από  τις  εθνικές  προτεραιότητες,  όπως  παρουσιάζονται  στο  Εθνικό  Στρατηγικό Πλαίσιο  Αναφοράς 

(ΕΣΠΑ) και εξειδικεύονται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες της Περιφέρειας.  

1. Ορθολογική διαχείριση εδαφικών συστημάτων ‐ Διαχείριση στερεών αποβλήτων: Η προστασία 

των εδαφικών συστημάτων αφορά την πρόληψη και καταπολέμηση της εδαφικής υποβάθμισης, 

διάβρωσης  και  απερήμωσης  με  τον  περιορισμό  της  υπερεκμετάλλευσης  των  εδαφικών  και 

υδατικών  πόρων,  καθώς  και  της  χλωρίδας.  Η  μείωση  των  πιέσεων  στους  εδαφικούς  πόρους 

συνδέεται  στενά  με  την  ορθολογική  διαχείριση  των  στερεών  αποβλήτων  και  των  υδατικών 

πόρων  καθώς  και  με  τις  χρήσεις  γης.  Ο  στόχος  αυτός  εξειδικεύεται  για  την  Περιφέρεια  με  τη 

δημιουργία συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 

2. Προστασία  και  διαχείριση  υδατικών  πόρων:  Ο  στόχος  αυτός  επικεντρώνεται  στη  διασφάλιση 

της  αειφόρου  χρήσης  και  της  καλής  ποιότητας  των  υδατικών  πόρων  που  να  μη  δημιουργούν 

επιπτώσεις και κινδύνους στη δημόσια υγεία και τη βιοποικιλότητα. Τα ποσοστά άντλησης των 

υδατικών  πόρων  θα  πρέπει  να  εξασφαλίζουν  τη  μακροπρόθεσμη  διαθεσιμότητα  των  πόρων, 

γεωγραφικά και διαχρονικά ισότιμης πρόσβασης σε αυτά όλων των κατοίκων της Περιφέρειας. Ο 

στόχος αυτός εξειδικεύεται για την Περιφέρεια με την ανάγκη παρεμβάσεων για την ορθολογική 

διαχείριση  των  υδατικών  πόρων,  την  επεξεργασία  των  υγρών  αποβλήτων,  τη  βελτίωση  των 

υποδομών  ύδρευσης‐αποχέτευσης  και  την  εγκατάσταση  συστημάτων  παρακολούθησης  της 

ποιότητας των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. 

3. Αντιμετώπιση  κλιματικής αλλαγής  και  ορθολογική  διαχείριση  ενεργειακών πόρων:  Ο  στόχος 

αυτός  αφορά  την  ανάγκη  σταθεροποίησης  της  συγκέντρωσης  των  αερίων  θερμοκηπίου  στην 

ατμόσφαιρα σε επίπεδα τα οποία να μην προκαλούν αφύσικες μεταβολές στο κλίμα της γης. Στο 

βαθμό που το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής αποτελεί μια από τις σοβαρότερες απειλές για 

την  επιβίωση  στον  πλανήτη,  η  συμμετοχή  της  Περιφέρειας  στην  εθνική  προσπάθεια  είναι 

επιβεβλημένη. 

4. Προστασία  ατμοσφαιρικού  περιβάλλοντος:  Ο  στόχος  αυτός  συνδέεται  με  την  ανάγκη 

προστασίας  της  δημόσιας  υγείας,  δεδομένου  ότι  έχει  πλέον  πλήρως  τεκμηριωθεί  η  σαφής 

συσχέτιση  των αυξημένων συγκεντρώσεων  των  ατμοσφαιρικών  ρύπων με  την  επιβάρυνση  της 

υγείας.  Παράλληλα,  τα  μέτρα  αντιμετώπισης  θα  συμβάλλουν  στην  προστασία  των  φυσικών 

οικοσυστημάτων αλλά και των μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς της Περιφέρειας από τις 

δυσμενείς επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 

5. Προστασία φυσικού περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας: Η αειφόρος διαχείριση του φυσικού 

περιβάλλοντος και η προστασία της βιοποικιλότητας εστιάζεται στη δημιουργία ενός συνεκτικού, 

οργανωμένου  και  λειτουργικού  δικτύου  προστατευόμενων  περιοχών,  όπου  η  περιβαλλοντική 

πολιτική  θα  λειτουργεί  σε  συνέργια  με  τον  αναπτυξιακό  σχεδιασμό.  Οι  γενικοί  στόχοι  που 
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τίθενται  στην  ανάσχεση  της  απώλειας  και  προστασία  της  βιοποικιλότητας  εστιάζουν  στη 

διατήρηση  των  πλέον  σημαντικών  τύπων  οικοτόπων  και  ειδών  κοινοτικού  ενδιαφέροντος  σε 

προστατευόμενες περιοχές, και την ενίσχυση της πληροφόρησης κοινωνικών εταίρων και κοινού 

για θέματα αειφόρου ανάπτυξης και διατήρησης της βιοποικιλότητας. 

 

Το  σύνολο  των  προτεινόμενων  δράσεων  και  έργων  του  προς  τροποποίηση  Περιφερειακού 

Σχεδίου  Διαχείρισης  Στερεών  Αποβλήτων  είναι  συμβατό  με  την  στρατηγική  για  την  αειφόρο 

ανάπτυξη και αποσκοπεί στην προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική ισορροπία και συνοχή 

με τη μέγιστη οικονομική βιωσιμότητα του συστήματος.  

Στοχεύει στην υλοποίηση της εθνικής και περιφερειακής προτεραιότητας «Ορθολογική διαχείριση 

εδαφικών  συστημάτων  ‐  Διαχείριση  στερεών  αποβλήτων».  Επιπλέον  προτίθεται  να  θέσει  σε 

εφαρμογή  την  εθνική  στρατηγική  για  τα  στερεά  απόβλητα  σε  περιφερειακό  επίπεδο  η  οποία 

αποσκοπεί  στην ορθολογική  και  ολοκληρωμένη διαχείριση  των  στερεών αποβλήτων σύμφωνα με 

τις  αρχές  της  αειφόρου  ανάπτυξης,  ώστε  να  διασφαλίζεται  υψηλό  επίπεδο  προστασίας  της 

δημόσιας  υγείας  και  του  περιβάλλοντος,  να  εξοικονομούνται  φυσικοί  πόροι  (νερό,  πρώτες  ύλες, 

ενέργεια,  έδαφος)  και  να  επιτυγχάνεται  μείωση  των  αερίων  εκπομπών  που  συμβάλουν  στο 

φαινόμενο του θερμοκηπίου και συνακόλουθα στην κλιματική αλλαγή. 

Πιο συγκεκριμένα οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις του σχεδίου αφορούν: 

1. την οριστική κατάργηση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και την αποκατάσταση των σημερινών 
χωματερών και σκουπιδότοπων 

2. την ασφαλή τελική διάθεση των στερεών αποβλήτων με την κατασκευή κατάλληλων χώρων 
υγειονομικής ταφής 

3. τη μεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών και ενέργειας, με έμφαση στην επίτευξη ποιοτικών 
και ποσοτικών στόχων για τη μείωση των αποβλήτων προς τελική διάθεση και την 
επεξεργασία του οργανικού κλάσματος 

4. την ορθολογική και οικονομικά σύμφορη οργάνωση του συστήματος συλλογής‐μεταφοράς 
απορριμμάτων 

5. την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας 

6. την εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης και πληροφόρησης του κοινού για την 
ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών στις διαδικασίες διαχείρισης και 
επεξεργασίας των απορριμμάτων 

7. τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων  
(ΦοΔΣΑ) 

8. διοικητικές πρωτοβουλίες για την υποστήριξη και προώθηση των αναγκαίων ενεργειών και 
δράσεων 
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3.6 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΧΕΔΙΑ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

Η  σχέση  του  Περιφερειακού  Σχεδίου  Διαχείρισης  Στερεών  Αποβλήτων  με  άλλα  σχέδια  ή 

προγράμματα αφορά  την  εφαρμογή  του  Εθνικού  Σχεδιασμού Διαχείρισης  Στερεών Αποβλήτων σε 

περιφερειακό  επίπεδο,  την  υλοποίηση  του  άξονα  προτεραιότητας  8  του  Ε.Π.  Δυτ.  Ελλάδας  – 

Πελοποννήσου  –  Ιονίων  Νήσων  για  την  περίοδο  2007‐2013  στον  τομέα  της  διαχείρισης  στερεών 

αποβλήτων  καθώς  και  του  άξονα  προτεραιότητας  4  του  τομεακού  Ε.Π.  Περιβάλλον  ‐Αειφόρος 

Ανάπτυξη για την περίοδο 2007‐2013 σε περιφερειακό επίπεδο. Επιπλέον, το σχέδιο στοχεύει στην 

εκπλήρωση των ειδικών όρων που έχουν τεθεί με τις αποφάσεις του Ταμείου Συνοχής για τα ήδη 

εγκεκριμένα έργα. 

Αναλυτικότερα, 

 Εθνικός  Σχεδιασμός  Διαχείρισης  Στερεών  Αποβλήτων  (ΕΣΔΑ):  Το  Εθνικό  Σχέδιο  Διαχείρισης 

Στερεών  Αποβλήτων  (ΕΣΔΑ),  όπως  προδιαγράφεται  στην  ΚΥΑ  50910/2727  (ΦΕΚ  1909 

Β/22.12.2003)  «Μέτρα  και  Όροι  για  τη  Διαχείριση  Στερεών  Αποβλήτων.  Εθνικός  και 

Περιφερειακός  Σχεδιασμός  Διαχείρισης»,  προσδιορίζει  τις  γενικές  κατευθύνσεις  για  τη 

διαχείριση των στερεών αποβλήτων στο σύνολο της χώρας και υποδεικνύει τα κατάλληλα μέτρα 

που προωθούν συνδυασμένα: 

α. Την πρόληψη ή και τη μείωση της παραγωγής και της βλαπτικότητας των αποβλήτων 

β.  Την  αξιοποίηση  των  αποβλήτων  με  ανακύκλωση,  επαναχρησιμοποίηση  ή  ανάκτηση  ή 
οποιαδήποτε  άλλη  διαδικασία  που  έχει  ως  στόχο  την  παραγωγή  δευτερογενών  πρώτων 
υλών ή προϊόντων. 

γ.  Την  περιβαλλοντικά  ασφαλή  διαχείριση  των  αποβλήτων  με  τον  καθορισμό  τεχνικών 
προδιαγραφών  για  την  εκπόνηση  των  μελετών  οργάνωσης  και  λειτουργίας  α)  των 
συστημάτων  συλλογής  και  μεταφοράς  και  β)  των  εγκαταστάσεων  προσωρινής 
αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, διάθεσης και αξιοποίησης. Οι τεχνικές αυτές προδιαγραφές 
εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ. 

δ. Την χρησιμοποίηση των αποβλήτων ως πηγής ενέργειας. 

ε. Την περιβαλλοντικά αποδεκτή και ασφαλή διάθεση των αποβλήτων που δεν υπόκεινται 
σε  διεργασίες  αξιοποίησης  και  των  υπολειμμάτων  της  επεξεργασίας  των  αποβλήτων,  με 
στόχο την αειφορία. 

στ. Την ενθάρρυνση της ορθολογικής οργάνωσης και της ολοκληρωμένης διαχείρισης των 
αποβλήτων. 

ζ.  Τη  δημιουργία  εθνικού  δικτύου  εγκαταστάσεων  διάθεσης  αποβλήτων,  λαμβάνοντας 
υπόψη  τις  καλύτερες  διαθέσιμες  τεχνολογίες  που  δεν  συνεπάγονται  υπερβολικό  κόστος, 
καθώς και τις γεωγραφικές συνθήκες ή την ανάγκη ειδικών εγκαταστάσεων για ορισμένες 
κατηγορίες αποβλήτων. 

Για  κάθε  Περιφέρεια  της  χώρας  καταρτίζεται  Περιφερειακό  Σχέδιο  Διαχείρισης  Στερεών 

Αποβλήτων  (ΠΕΣΔΑ),  το  οποίο  εξειδικεύει  τις  γενικές  κατευθύνσεις  που  περιέχονται  στο 

ΕΣΔΑ και αποσκοπεί: 

(α)  στην  επιλογή  των  περιοχών  που  συγκροτούν  τις  ενότητες  διαχείρισης  στερεών 

αποβλήτων (διαχειριστικές ενότητες), 
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(β)  στον  καθορισμό  των  μεθόδων  διαχείρισης  που  πρέπει  να  εφαρμόζονται  σε  κάθε 

διαχειριστική ενότητα, 

(γ)  στην  εξειδίκευση  συγκεκριμένων  μέτρων,  όρων  και  περιορισμών  για  την  επίτευξη  των 

στρατηγικών και ποσοτικών στόχων που καθορίζονται στο ΕΣΔΑ. 

Σε  κάθε  διαχειριστική  ενότητα,  την  ευθύνη  για  τη  μεταφόρτωση,  αξιοποίηση  και  διάθεση 

των αποβλήτων την έχει ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ). 

 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτ. Ελλάδας – Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων για την περίοδο 

2007‐2013:  Το  ΕΠ  διατυπώνει  την  αναπτυξιακή  στρατηγική  των  διοικητικών  περιφερειών 

Δυτικής  Ελλάδας, Πελοποννήσου και  Ιονίων Νήσων για  τη  νέα προγραμματική περίοδο 2007–

2013. Ειδικότερα για την Πελοπόννησο τίθεται ως κεντρικός στόχος η σύγκλιση και η συνάφεια 

με  την  εθνική  περιφερειακή  πολιτική  που  αφορά  στην  ενίσχυση  της  περιφερειακής 

ανταγωνιστικότητας, στη διασφάλιση καλύτερου επιπέδου ποιότητας ζωής και στην αύξηση της 

απασχόλησης. Οι παρεμβάσεις σε επίπεδο διοικητικής Περιφέρειας που εξειδικεύονται  για  το 

ΕΠ  Δυτ.  Ελλάδας  –  Πελοποννήσου  και  Ιονίων  Νήσων  εντοπίζονται  μεταξύ  άλλων  στον  άξονα 

προτεραιότητας  ΑΠ8  «Αειφόρος  ανάπτυξη  και  ποιότητα  ζωής  Πελοποννήσου»,  ο  οποίος 

στοχεύει: 

o Στη  βελτίωση  των  συνθηκών  προστασίας  του  φυσικού  και  ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος, ως κυρίαρχοι πόροι για την ανάπτυξη της Περιφέρειας, αλλά και για τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

o Στη βελτίωση των προϋποθέσεων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, στόχος ο οποίος και 

αυτός  έχει  άμεση  σχέση  με  τη  βελτίωση  της  ποιότητας  ζωής  ενώ  συμβάλει  στην 

κοινωνική  και  εργασιακή  ένταξη  ατόμων  που  ανήκουν  σε  κοινωνικά  ευαίσθητες 

πληθυσμιακές ομάδες. 

o Στη διαφοροποίηση του αναπτυξιακού προτύπου της Περιφέρειας. 

Οι ειδικοί στόχοι του άξονα είναι: 

o Ανάδειξη μνημείων/αρχαιολογικών χώρων 

o Αναβάθμιση  ή/και  αύξηση  της  δυναμικότητας  και  λειτουργικότητας  των  κοινωνικών 

υποδομών (εκπαίδευσης, υγείας‐πρόνοιας) 

o Αύξηση της λειτουργικότητας και των αστικών και ημιαστικών κέντρων της Περιφέρειας 

o Βελτίωση  των  συνθηκών  ή/  και  αύξηση  του  εξυπηρετούμενου  πληθυσμού  της 

Περιφέρειας και των επισκεπτών σε πόσιμο νερό με παράλληλη μείωση των απωλειών 

νερού 

o Προστασία του περιβάλλοντος από στερεά και υγρά απόβλητα 

o Αναζωογόνηση των αγροτικών / μειονεκτικών περιοχών 

o Προστασία  και  ανάδειξη  περιοχών  φυσικού  κάλλους  και  ευαίσθητων  περιοχών  Με 

βάση  τον  ειδικό  στόχο  της  ορθολογικής  διαχείρισης  των  στερεών  αποβλήτων, 

προβλέπονται μια σειρά παρεμβάσεων για την αποτελεσματική τους διαχείριση όπως 

ενδεικτικά  αναφέρονται  η  δημιουργία  ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ,  η  δημιουργία  ΧΥΤ  Αδρανών,  η 
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αποκατάσταση  ΧΑΔΑ  και  η  επαναλειτουργία  της  ΜΟΛΑΚ.  Οι  προαναφερόμενες 

ενδεικτικές δράσεις υπάγονται στην Κατηγορία Παρέμβασης “Διαχείριση Οικιακών και 

Βιομηχανικών Αποβλήτων” (κωδικός 44). 

 Ενδεικτικές δράσεις του 8ου Άξονα Προτεραιότητας αφορούν στην προστασία και   διατήρηση 

της  πολιτιστικής  κληρονομιάς,  στην  ανάπτυξη  των  πολιτιστικών  υποδομών,  στον  Τομέα  της 

υγείας και άλλων υποδομών κοινωνικής αλληλεγγύης, στην ανάπτυξη των φυσικών πόρων και 

στον τομέα του Περιβάλλοντος, μέσω: 

o  της ορθολογικής διαχείρισης αποβλήτων 

o της ορθολογικής Διαχείρισης και Διανομής Πόσιμου Νερού 

o της κάλυψης των αναγκών αποχέτευσης  

o της πρόληψης καταστροφών από καιρικά φαινόμενα. 

Σε  ότι  αφορά  την  ορθολογική  διαχείριση  αποβλήτων  και  για  την  ολοκλήρωση  του  ΠΕΣΔΑ 

προβλέπεται η χρηματοδότηση δράσεων για την αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης 

απορριμμάτων  (Χ.Α.Δ.Α.)  καθώς  και  για  την  κατασκευή  Χώρων  Υγειονομικής  Ταφής 

Υπολειμμάτων/  Απορριμμάτων  (Χ.Υ.Τ.Υ  /  Χ.Υ.Τ.Α.),  Χώρου Υγειονομικής  Ταφής Αδρανών καθώς 

και για την επαναλειτουργία της αναβαθμισμένης υφιστάμενης μονάδα κομποστοποίησης. 

Η συνολική δαπάνη στα πλαίσια του προαναφερθέντος άξονα ανέρχεται στα 268.100.000€  και 

επιμερίζεται ως εξής: 

o Κοινοτική Χρηματοδότηση‐ ΕΤΠΑ 190.000 € 

o Εθνική Δημόσια Συμμετοχή 52.400.000 € 

o Άλλη χρηματοδότηση 25.700.000 € 

Ειδικά  για  την  Κατηγορία  Παρέμβασης  “Διαχείριση  Οικιακών  και  Βιομηχανικών  Αποβλήτων” 

(κωδικός 44) η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 59.742.450 € για το σύνολο της χωρικής ενότητας 

 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον‐Αειφόρος Ανάπτυξη» για την περίοδο 2007‐2013: Για 

την επίτευξη των στόχων του τομεακού ΕΠ διαμορφώνονται διακριτοί τομείς παρέμβασης που 

οργανώνονται επιχειρησιακά σε δύο Ομάδες Αξόνων Προτεραιότητας (Α και Β), μια για κάθε ένα 

από  τα  Κοινοτικά  Ταμεία  που  το  χρηματοδοτούν,  το  Ταμείο  Συνοχής  (ΤΣ)  και  το  Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) αντίστοιχα.  

Στον  τομέα  της  Διαχείρισης  των  Στερεών  Αποβλήτων  (ΣΑ)  στρατηγικός  στόχος  για  την 

προγραμματική περίοδο 2007 – 2013 είναι η ‐ στο πλαίσιο του ισχύοντος Εθνικού Σχεδιασμού ‐ 

ολοκληρωμένη  εφαρμογή  των  Περιφερειακών  Σχεδιασμών  Διαχείρισης  Αποβλήτων  (ΠΕΣΔΑ). 

Μέσω της εφαρμογής αυτών θα πραγματοποιηθεί η συνολική κάλυψη των αναγκών της χώρας 

στις απαραίτητες υποδομές, οργανωτικές και θεσμικές ρυθμίσεις και συστήματα, δια των οποίων 

θα καταστεί εφικτή η ολοκληρωμένη και βιώσιμη διαχείριση των παραγόμενων ποσοτήτων ΣΑ, 

στο πλαίσιο των απαιτήσεων και προδιαγραφών της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. 

Από  τους  συνολικά  έντεκα  (11)  Αξονες  Προτεραιότητας  (ΑΠ),  στην  Ομάδα  Α  Αξόνων 

Προτεραιότητας  –  Χρηματοδότηση  από  ΤΣ,  περιλαμβάνεται  ο  ΑΠ4  «Προστασία  Εδαφικών 

Συστημάτων & Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» με πεδίο εφαρμογής τις δεκατρείς περιφέρειες 
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της χώρας. Γενικός στόχος του ΑΠ4 είναι η διασφάλιση της προστασίας της δημόσιας υγείας, των 

εδαφικών  πόρων  και  των  υπόγειων  υδροφορέων  από  τη  ρύπανση  που  προκαλείται  από  την 

ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών στερεών αποβλήτων.  

Η  στρατηγική  για  την  επίτευξη  του  στόχου  αυτού  συνίσταται  σε  ένα  ολοκληρωμένο  πλέγμα 

έργων,  παράπλευρων  δράσεων  και  θεσμικών  παρεμβάσεων  ώστε  να  υλοποιηθούν 

αποτελεσματικά  οι  εγκεκριμένοι  Περιφερειακοί  Σχεδιασμοί  Διαχείρισης  Αστικών  Στερεών 

Αποβλήτων, οι οποίοι προβλέπουν γενικά ένα συνδυασμό μείωσης της παραγωγής αποβλήτων, 

επαναχρησιμοποίησης,  ανακύκλωσης,  ολοκληρωμένης  διαχείρισης  του  βιοαποδομήσιμου 

κλάσματος  και  ασφαλούς  διάθεσης  των  υπόλοιπων  στερεών  αποβλήτων.  Ανάμεσα  στις 

αναγκαίες  παράπλευρες  δράσεις  για  τις  οποίες  δεν  χρειάζεται  και  δεν  θα  υπάρξει 

συγχρηματοδότηση,  πρώτη προτεραιότητα είναι η  επέκταση και ολοκλήρωση  των Συστημάτων 

της  Εναλλακτικής  Διαχείρισης  Συσκευασιών,  Αποβλήτων  Συσκευασιών  και  ειδικών  ρευμάτων 

υλικών  (απόβλητα  ηλεκτρικού  και  ηλεκτρονικού  εξοπλισμού,  αυτοκίνητα  μετά  το  τέλος  του 

κύκλου  ζωής  τους,  συσκευασίες,  χρησιμοποιημένα  ελαστικά  αυτοκινήτων,  συσσωρευτές  και 

μπαταρίες  κλπ)  με  βάση  τα  εγκεκριμένα  επιχειρησιακά  σχέδια  των  Συστημάτων,  ώστε  να 

επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί σε εθνικό επίπεδο. 

Παράλληλα  και  σε  συμπληρωματικότητα  με  τα Περιφερειακά  Επιχειρησιακά Προγράμματα  θα 

χρηματοδοτηθούν  τα  απαραίτητα  έργα  ώστε  να  διασφαλιστεί  συνολικά  σε  εθνικό  επίπεδο  η 

εκτροπή  από  την  υγειονομική  ταφή  της  απαραίτητης  ποσότητας  του  βιοαποδομήσιμου 

κλάσματος  των  αστικών  στερεών  αποβλήτων  προς  μονάδες  μηχανικής  ανακύκλωσης  / 

κομποστοποίησης ή άλλης επεξεργασίας που θα αποτελεί εγκεκριμένη επιλογή του αντίστοιχου 

ΠΕΣΔΑ.  Ειδικά  στο  αντικείμενο  αυτό  θα  διερευνηθούν  προηγουμένως  οι  δυνατότητες  για  τη 

μέγιστη δυνατή εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στη δημιουργία και τη διαχείρισή τους (ΣΔΙΤ). 

Οι ειδικοί στόχοι του ΑΠ4 είναι: 

o Συμβολή στην κάλυψη  των αναγκών  της  χώρας σε υποδομές διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων σύμφωνα με τα απαραίτητα νέα έργα των εγκεκριμένων ΠΕΣΔΑ. 

o Υλοποίηση  περιφερειακών  σχεδιασμών  διαχείρισης  αστικών  στερεών  αποβλήτων 

και  προώθηση  της  περιφερειακής  ανάπτυξης  με  τη  βελτίωση  της  ελκυστικότητας 

των περιφερειών ως τόπων προσέλκυσης επενδύσεων και κατοικίας 

o Ολοκλήρωση  έργων  διαχείρισης  στερεών  αποβλήτων  που  ξεκίνησαν  κατά  την 

περίοδο 2000 –2006 με πόρους ΠΕΠ 

o Συμβολή  στην  επίτευξη  των  εθνικών  στόχων  για  διαχείριση  βιοαποδομήσιμου 

κλάσματος αστικών στερεών αποβλήτων και ανακύκλωσης 

o Προστασία  δημόσιας  υγείας  και  δράσεις  αποτροπής  του  φαινομένου  της 

ερημοποίησης,  της  υποβάθμισης  της  ποιότητας  εδαφικών  συστημάτων  και 

υπόγειων υδροφορέων 
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4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 

4.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η περιοχή για την οποία καταρτίζεται  το ΠΕΣΔΑ συμπίπτει με τα διοικητικά όρια της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου. 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου καταλαμβάνει το νότιο τμήμα της ηπειρωτικής Ελλάδας. Αποτελείται 

από τους νομούς: 

 Κορινθίας,  

 Αργολίδος,  

 Αρκαδίας,  

 Μεσσηνίας και  

 Λακωνίας,  

και έχει έδρα την Τρίπολη, πρωτεύουσα του νομού Αρκαδίας. 

Βρέχεται  δυτικά  από  το  Ιόνιο  Πέλαγος  και  συνορεύει  με  την  Περιφέρεια  Δυτικής  Ελλάδος, 

βορειοανατολικά με την Περιφέρεια Αττικής, ενώ ανατολικά βρέχεται από το Μυρτώο Πέλαγος.  

Έχει  συνολική  έκταση  15.490  km2  και  καλύπτει  το  11,7%  της  συνολικής  έκτασης  της  χώρας,  με 

χαρακτηριστικό της μορφολογίας της τους μεγάλους ορεινούς όγκους. 

Σύμφωνα με  το Σχέδιο «Καποδίστριας»  η περιφέρεια αποτελείται από 107 ΟΤΑ Α’  βαθμού και οι 

οποίοι  διαρθρώνονται  ως  εξής:  14  Δήμοι  και  2  Κοινότητες  στο  Νομό  Αργολίδος,  22  Δήμοι  και  1 

Κοινότητα στο Νομό Αρκαδίας, 13 Δήμοι και 2 Κοινότητες στο Νομό Κορινθίας, 22 Δήμοι στο νομό 

Λακωνίας  και  29  Δήμοι  και  2  Κοινότητες  στο  Νομό  Μεσσηνίας.  Συνολικά  η  Περιφέρεια 

Πελοποννήσου αποτελείται από 100 Δήμους και 7 Κοινότητες. 

Εντούτοις,  με  βάση  το  νεοψηφισθέν  Πρόγραμμα  «Καλλικράτης»  (Νέα  Αρχιτεκτονική  της 

Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  ‐  Πρόγραμμα  Καλλικράτης)  για  την  νέα 

σύσταση/συγκρότηση των ΟΤΑ της χώρας, η διοικητική διάρθρωση της περιφέρειας και των νομών 

που την απαρτίζουν διαμορφώνεται ως εξής:  

1. Νομός  Αργολίδας:  4  δήμοι  (Δ.  Ναυπλιέων,  Δ.  Ερμιονίδας,  Δ.  Επιδαύρου,  Δ.  Άργους  – 

Μυκηνών) 

2. Νομός Αρκαδίας: 5 δήμοι (Δ. Τρίπολης, Δ. Nότιας Κυνουρίας, Δ. Γορτυνίας, Δ. Μεγαλόπολης, 

Δ. Βόρειας Κυνουρίας) 

3. Νομός Λακωνίας: 5 δήμοι (Δ. Σπάρτης, Δ. Ανατολικής Μάνης, Δ. Ευρώτα, Δ. Μονεμβασιάς, Δ. 

Ελαφονήσου) 

4. Νομός  Κορινθίας: 6  δήμοι  (Δ.  Κορινθίων,  Δ.  Σικυωνίων,  Δ.  Ξυλοκάστρου –  Ευρωστίνης,  Δ. 

Βέλου – Βόχας, Δ. Λουτρακίου ‐ Αγίων Θεοδώρων, Δ. Νεμέας) 
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5. Νομός  Μεσσηνίας:  6  δήμοι  (Δ.  Καλαμάτας,  Δ.  Μεσσήνης,  Δ.  Πύλου  –  Νέστορος,  Δ. 

Τριφυλίας, Δ. Οιχαλίας, Δ. Δυτικής Μάνης). 
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4.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟΥ 

4.2.1 ΠΗΓΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΑ 

Τα αστικά απόβλητα γενικά, ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727, ως εξής: 

 «Aστικά απόβλητα»: τα οικιακά απόβλητα, καθώς και άλλα απόβλητα τα οποία, λόγω της 

φύσης  ή  της  σύνθεσης,  προσομοιάζουν  με  τα  οικιακά,  όπως  τα  δημοτικά  απόβλητα. 

(Municipal Solid Waste) 

 «Οικιακά απόβλητα»: τα απόβλητα των κατοικιών  

 «Δημοτικά Απόβλητα»: σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ 69728/824 (ΦΕΚ Β’ 358/17‐5‐96) 

νοούνται  τα  απόβλητα  συμπεριλαμβανομένων  και  των  οικιακών  αποβλήτων  που 

περιγράφονται  στο  Παράρτημα  ΙΒ  του  άρθρου  21  (Απόφαση  94/3/ΕΚ)  με  ονοματολογία 

αναφοράς 20 00 00, το οποίο έχει σήμερα τροποποιηθεί από την Απόφαση 2001/118/ΕΚ και 

συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΒ της ΚΥΑ 50910 με την ίδια ονοματολογία αναφοράς 

20 00 00 (με εξαίρεση τα απόβλητα που εμπεριέχονται στην ίδια ονοματολογία αναφοράς 

και φέρουν αστερίσκο οπότε περιλαμβάνονται στον κατάλογο των επικίνδυνων αποβλήτων, 

βάσει της κείμενης νομοθεσίας) 

Η πηγή προέλευσης των αστικών στερεών αποβλήτων είναι οι κατοικίες και ο οδοκαθαρισμός ενώ 

περιλαμβάνονται και απόβλητα από άλλες δραστηριότητες, που όμως προσομοιάζουν με αυτά. Το 

μεγαλύτερο μέρος τους προέρχεται από την λειτουργία των νοικοκυριών. Άλλες πηγές προέλευσης 

των ΑΣΑ αποτελούν οι δημόσιες υπηρεσίες και ιδρύματα (σχολεία, νοσοκομεία, κυβερνητικά κτίρια 

κλπ.),  οι  εμπορικές,  οι  τουριστικές  και  άλλες  συναφείς  επιχειρήσεις  (κτίρια  γραφείων,  εμπορικά 

καταστήματα,  χώροι  συνεστιάσεως,  ξενοδοχεία  κλπ.).  Στην  κατηγορία  αυτή  συμπεριλαμβάνονται 

και  τα  απόβλητα  που  προέρχονται  από  δραστηριότητες  διαφορετικού  χαρακτήρα,  αλλά 

προσομοιάζουν με τα οικιακά, όπως ένα τμήμα των νοσοκομειακών αποβλήτων και των αποβλήτων 

της βιομηχανίας. Σημαντικό μέρος των ΑΣΑ αποτελούν τα υλικά συσκευασίας που έχουν ιδιαίτερη 

σημασία  λόγω  των  επιμέρους  στόχων  αξιοποίησης  που  θέτει  το  θεσμικό  πλαίσιο.  Στα  ΑΣΑ 

περιλαμβάνονται επίσης τα ογκώδη απόβλητα  (στρώματα,  έπιπλα κ.α.), απόβλητα κήπων  (φύλλα, 

κλαδιά, κηπευτικά) καθώς και απόβλητα από καθαρισμό των δρόμων. 

Πίνακας 1: Ομάδες παραγόμενων Αστικών Στερεών αποβλήτων (Α.Σ.Α) 

Ομάδες Υλικών Υλικά

Ανακυκλώσιμα υλικά 

  Χαρτί και χαρτόνι

  Γυαλί

  Μέταλλα

  Πλαστικά και συνθετικά

  Ξύλο (Ένα ποσοστό)

Βιοαποδομήσιμα απόβλητα 

  Βιολογικά 
Απόβλητα 

Οργανικά 

  Απορρίμματα κήπων 

  Χαρτί και χαρτόνι (ένα ποσοστό) 

Επικίνδυνα απόβλητα 

  Επικίνδυνα οικιακά απόβλητα (βλ. ΕΚΑ) 
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  Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 

Άλλα υλικά

  Ανάμεικταα ή λοιπά απόβλητα 

  Ογκώδη απόβλητα (πχ. στρώματα, έπιπλα κ.α.) 

  Δέρμα, ξύλο, ύφασμα κλπ
α Ως  ανάμεικτα  απόβλητα  ορίζονται  τα  οικιακά  και  τα  όμοια  προς  αυτά απόβλητα  που  συλλέγονται  σε  ένα 
δήμο όπου κανένα πρόγραμμα διαλογής δεν εφαρμόζεται 

Δεν περιλαµβάνονται στα αστικά απορρίµµατα: 

 Αδρανή και κατάλοιπα δηµοσίων έργων  

 Βιοµηχανικές στάχτες, σκουριές, µολυσµατικά νοσοκοµείων, υπολείµµατα σφαγείων  

 Πολύ ογκώδη αντικείµενα που απαιτούν ειδικό τρόπο µεταφοράς. 

Με βάση τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (Ε.Κ.Α), τα δημοτικά απόβλητα ταξινομούνται με τον 

κωδικό 20 και πιο συγκεκριμένα: 

Πίνακας 2: Κατηγοριοποίηση Αστικών Στερεών Αποβλήτων με βάση τον Ε.Κ.Α. 

20 
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ & ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ 

20 01  χωριστά συλλεχθέντα μέρη 
20 01 01  χαρτιά και χαρτόνια 
20 01 02  Γυαλιά 
20 01 08  βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης  
20 01 10  ρούχα 
20 01 11  υφάσματα 
20 01 13*  διαλύτες 
20 01 14*  οξέα 
20 01 15*  αλκαλικά απόβλητα 
20 01 17*  φωτογραφικά χημικά 
20 01 19*  ζιζανιοκτόνα 
20 01 21*  σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο 
20 01 22  αεροζόλ 
20 01 23*  απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες 
20 01 25  βρώσιμα έλαια και λίπη 
20 01 26*  έλαια και λίπη άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 25 
20 01 27*  χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
20 01 28  χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 20 01 27 
20 01 29*  απορρυπαντικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
20 01 30  απορρυπαντικά άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 29 
20 01 31*  κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες 
20 01 32  φάρμακα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 31 

20 01 33* 
μπαταρίες  και  συσσωρευτές  που  περιλαμβάνονται  στα  σημεία 16 06 01, 16 06 02  ή 16 06 03  και  μεικτές 
μπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν τις εν λόγω μπαταρίες 

20 01 34  μπαταρίες και συσσωρευτές άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 33 

20 01 35* 
απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία 20 01 21, 
20 01 23 και 20 01 35  

20 01 37*  ξύλο που περιέχει επικίνδυνες ουσίες  
20 01 38  ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 20 01 37 
20 01 39  πλαστικά 
20 01 40  μέταλλα 
20 01 41  απόβλητα από τον καθαρισμό καμινάδων 
20 01 99  άλλα μέρη μη προδιαγραφόμενα άλλως 
20 02  απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλητα νεκροταφείων) 
20 02 01  βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα 
20 02 02  χώματα και πέτρες 
20 02 03  άλλα μη βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα 
20 03  άλλα δημοτικά απόβλητα 
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20 
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ & ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ 

20 03 01  ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα 
20 03 02  απόβλητα από αγορές 
20 03 03  υπολείμματα από τον καθαρισμό δρόμων 
20 03 04  λάσπη σηπτικής δεξαμενής 
20 03 06  απόβλητα από τον καθαρισμό λυμάτων 
20 03 07  ογκώδη απόβλητα 
20 03 99  δημοτικά απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

* απόβλητα που εμπεριέχονται στην ίδια ονοματολογία αναφοράς αλλά περιλαμβάνονται στον κατάλογο των επικίνδυνων 
αποβλήτων 
 

Αντίστοιχα τα υλικά συσκευασίας (ΥΣ), εντάσσονται στις ακόλουθες υποκατηγορίες: 

Πίνακας 3: Κατηγοριοποίηση των Υλικών Συσκευασίας με βάση τον Ε.Κ.Α. 

15   ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚEYΑΣΙEΣ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ,ΥΛIΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ 
ΠPΟΣΤAΤEYTΙKΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ 

15 01  συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας) 

1501 01  συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 

1501 02  πλαστική συσκευασία 

1501 03  ξύλινη συσκευασία 

1501 04  μεταλλική συσκευασία 

1501 05  συνθετική συσκευασία 

1501 06  μεικτή συσκευασία 

1501 07  γυάλινη συσκευασία 

2001   χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01) 
2001 01  χαρτιά και Χαρτόνια 

2001 02  γυαλιά 

2001 39  πλαστικά 

2001 40  μέταλλα 

 

4.2.2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) & ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Οι  δύο  βασικές  παράμετροι  στις  οποίες  στηρίχθηκε  η  εκτίμηση  των  παραγόμενων  ΑΣΑ  στον 

αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ , είναι ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός κάθε Δήμου της Περιφέρειας (μόνιμος 

και  εποχιακός)  και  η  παραγόμενη  ποσότητα  αποβλήτων  ανά  κάτοικο.  Για  τον  υπολογισμό 

ενδεχόμενων  διακυμάνσεων  των  παραγόμενων  ΑΣΑ  στην  διάρκεια  του  έτους,  εκτιμήθηκε  η 

ποσότητα  των ΑΣΑ που προέρχονται  λόγω  της  τουριστικής δραστηριότητας  (εποχικός πληθυσμός) 

και ενσωματώθηκε στο σύνολο των παραγόμενων απορριμμάτων  (Οι ποσότητες που προέρχονται 

από τον εποχιακό πληθυσμό αντιστοιχούν στο 5‐6% περίπου του συνόλου των παραγόμενων ΑΣΑ 

της περιφέρειας). 

Προκειμένου  οι  εκτιμήσεις  που  θα  γίνουν  να  είναι  ρεαλιστικές  και  να  μην  υπάρχει  κίνδυνος 

υποδιαστασιολόγησης  των  προτεινόμενων  δράσεων  και  έχοντας  υπόψη  κυρίως  τα 

ανθρωπογεωγραφικά  χαρακτηριστικά  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου,  τις  μεταβολές  του 

πληθυσμού  της,  έγινε  η  θεώρηση  ότι  η  αναμενόμενη  αύξηση  της  παραγόμενης  ποσότητας 

απορριμμάτων ανά κάτοικο, θα ακολουθεί μέσο ετήσιο αναμενόμενο ρυθμό αύξησης περίπου στο 

1,3%.  
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Πίνακας 4: Εκτίμηση της Μ.Η.Π.Α για την Περιφέρεια Πελοποννήσου (2001‐2010) 

ΕΤΟΣ  Kg/person/year  Μ.Η.Π.Α 

2001  417  1,14 

2002  423  1,16 

2003  428  1,17 

2004  433  1,19 

2005  438  1,20 

2006  443  1,21 

2007  448  1,23 

2008  453  1,24 

2009  458  1,25 

2010  464  1,27 

 

Σε  ότι  αφορά  τον  εποχιακό  πληθυσμό  και  όπου  απαιτείται  στη  συνέχεια,  χρησιμοποιείται  ο 

συντελεστής 1,7 kg/cap.day 

Για τη θέσπιση των ποσοτικών στόχων της Περιφέρειας για την δεκαετία και εικοσαετία,  προκύπτει 

μέση  ετήσια  αύξηση  απορριμμάτων  1,2%  σε  ορίζοντα  20ετίας.  Αντίστοιχα  για  τον  πληθυσμό  σε 

ορίζοντα 20ετίας εκτιμάται συνολική μείωση της τάξης του 1,8%. 

Πίνακας 5: Εκτίμηση των μελλοντικών ποσοτήτων ΑΣΑ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 

   2010  2013  2016  2020  2025  2030 
kg/cap.year  464  483  503  529  564  600 

ΜΗΠΑ  1,27  1,32  1,38  1,45  1,54  1,64 

tn/year  tn/year  tn/year  tn/year  tn/year  tn/year 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ  49019  50870  52836  55453  58966  62745 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ  15482  16067  16687  17514  18624  19817 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ  7825  8121  8435  8852  9413  10016 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ  1705  1770  1838  1929  2052  2183 

ΔΗΜΟΣ ΜΙΔΕΑΣ  3116  3234  3359  3525  3749  3989 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΙΝΗΣ  2835  2942  3056  3207  3410  3629 

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ  6906  7167  7444  7812  8307  8840 

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ  2111  2190  2275  2388  2539  2702 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ  4795  4976  5169  5425  5768  6138 

ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ  4299  4461  4633  4863  5171  5502 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ  2226  2310  2400  2519  2678  2850 

ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ  2072  2150  2233  2344  2493  2652 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ‐ ΜΥΚΗΝΩΝ  22333  23176  24072  25264  26864  28586 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ  13546  14057  14600  15324  16294  17339 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ  1690  1754  1821  1912  2033  2163 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΝΑΣ  1410  1463  1520  1595  1696  1805 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΝΑΙΩΝ  2016  2092  2172  2280  2425  2580 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ  1657  1719  1786  1874  1993  2121 

ΔΗΜΟΣ ΛΥΡΚΕΙΑΣ  1344  1395  1449  1521  1617  1721 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΑΣ  368  381  396  416  442  470 
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   2010  2013  2016  2020  2025  2030 
kg/cap.year  464  483  503  529  564  600 

ΜΗΠΑ  1,27  1,32  1,38  1,45  1,54  1,64 

tn/year  tn/year  tn/year  tn/year  tn/year  tn/year 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ  303  315  327  343  365  388 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ  45270  46623  48157  50284  53256  56535 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ  21620  22266  22999  24015  25434  27000 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ  12856  13240  13676  14280  15124  16055 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΙΤΙΔΑΣ  997  1027  1061  1108  1173  1246 

ΔΗΜΟΣ ΤΕΓΕΑΣ  1819  1873  1935  2021  2140  2272 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ  1557  1604  1657  1730  1832  1945 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΘΙΟΥ  1159  1194  1233  1288  1364  1448 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΝΘΟΥ  581  599  618  646  684  726 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΙΔΙΟΥ  1833  1888  1950  2036  2156  2289 

ΔΗΜΟΣ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ  817  842  869  908  961  1021 

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ  3994  4113  4248  4436  4698  4987 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ  2792  2876  2971  3102  3285  3487 

ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ  939  967  999  1043  1104  1172 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΣΜΑ  262  270  279  291  308  327 

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ  8131  8374  8650  9032  9566  10154 

ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ  593  611  631  659  698  741 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΙΑΣ  1359  1400  1446  1509  1599  1697 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ  605  623  643  672  711  755 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ  559  576  595  621  658  698 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΗΣ  909  936  967  1009  1069  1135 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΠΑΙΩΝ  2068  2129  2199  2296  2432  2582 

ΔΗΜΟΣ ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ  1146  1181  1220  1273  1349  1432 

ΔΗΜΟΣ ΒΥΤΙΝΑΣ  893  919  950  992  1050  1115 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ  5835  6010  6207  6481  6865  7287 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ  3841  3956  4086  4266  4518  4797 

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ  562  578  598  624  661  701 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ  1433  1475  1524  1591  1685  1789 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ  5690  5860  6053  6320  6694  7106 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ  5690  5860  6053  6320  6694  7106 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  72628  75765  78993  83199  88714  94553 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  28288  29510  30768  32406  34554  36828 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  17170  17912  18675  19669  20973  22353 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ  2488  2595  2706  2850  3039  3239 

ΔΗΜΟΣ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ  1431  1493  1557  1640  1748  1863 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΣΟΥ‐ΛΕΧΑΙΟΥ  4627  4826  5032  5300  5651  6023 

ΔΗΜΟΣ ΤΕΝΕΑΣ  2573  2684  2798  2947  3142  3349 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  11586  12086  12601  13272  14152  15083 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  9138  9533  9939  10468  11162  11897 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ  1340  1397  1457  1535  1636  1744 

ΔΗΜΟΣ ΦΕΝΕΟΥ  1108  1156  1205  1269  1353  1443 

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ‐ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ  9937  10366  10808  11383  12137  12936 

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ  2763  2882  3005  3165  3375  3597 

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ  7174  7484  7803  8218  8763  9339 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ‐ ΒΟΧΑΣ  8606  8978  9361  9859  10513  11205 
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   2010  2013  2016  2020  2025  2030 
kg/cap.year  464  483  503  529  564  600 

ΜΗΠΑ  1,27  1,32  1,38  1,45  1,54  1,64 

tn/year  tn/year  tn/year  tn/year  tn/year  tn/year 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ  3857  4023  4195  4418  4711  5021 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΧΑΣ  4750  4955  5166  5441  5802  6184 

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ‐ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ  10559  11015  11484  12096  12898  13747 

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ‐ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ  7760  8095  8440  8889  9478  10102 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ  2799  2920  3045  3207  3419  3645 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ  3651  3809  3972  4183  4460  4754 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ  3651  3809  3972  4183  4460  4754 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  45728  47019  48509  50597  53543  56811 
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ  17476  17970  18539  19337  20463  21712 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ  8345  8581  8853  9234  9772  10368 

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ  1205  1239  1278  1333  1411  1497 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΣΤΡΑ  2115  2175  2243  2340  2476  2627 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΝΑΣ  1563  1607  1658  1729  1830  1941 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ  1405  1445  1491  1555  1645  1746 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΙΔΟΣ  2418  2486  2565  2676  2831  3004 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΩΝ  425  437  451  470  498  528 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ  7874  8096  8353  8713  9220  9783 

ΔΗΜΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ  3638  3740  3859  4025  4259  4519 

ΔΗΜΟΣ ΣΜΗΝΟΥΣ  880  905  933  973  1030  1093 

ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ  2388  2455  2533  2642  2796  2967 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ  969  996  1028  1072  1134  1204 

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ  9088  9345  9641  10056  10642  11291 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΟΥΣ  2961  3045  3141  3276  3467  3679 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΟΚΕΩΝ  1296  1333  1375  1434  1518  1610 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΑΛΑΣ  2709  2785  2873  2997  3172  3365 

ΔΗΜΟΣ ΝΙΑΤΩΝ  1224  1258  1298  1354  1433  1520 

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ  899  924  954  995  1053  1117 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  10947  11256  11613  12113  12818  13601 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΛΑΩΝ  2569  2641  2725  2842  3008  3191 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  2139  2199  2269  2366  2504  2657 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΩΠΟΥ  1922  1976  2038  2126  2250  2387 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΩΝ  3612  3714  3832  3997  4230  4488 

ΔΗΜΟΣ ΖΑΡΑΚΑ  706  726  749  781  826  877 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ  342  352  363  378  400  425 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ  342  352  363  378  400  425 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  80512  83374  86462  90614  96247  102347 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  30556  31642  32813  34389  36527  38842 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  26228  27160  28166  29519  31354  33341 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΟΣ  996  1032  1070  1121  1191  1267 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΦΑΡΩΝ  1462  1514  1570  1646  1748  1859 

ΔΗΜΟΣ ΘΟΥΡΙΑΣ  1869  1935  2007  2104  2234  2376 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ  13089  13554  14056  14731  15646  16638 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ  5026  5204  5397  5656  6008  6389 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΠΕΙΑΣ  1172  1213  1258  1319  1401  1489 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ  1284  1329  1378  1445  1534  1632 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ  1554  1609  1668  1748  1857  1975 
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   2010  2013  2016  2020  2025  2030 
kg/cap.year  464  483  503  529  564  600 

ΜΗΠΑ  1,27  1,32  1,38  1,45  1,54  1,64 

tn/year  tn/year  tn/year  tn/year  tn/year  tn/year 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΦΡΑΔΩΝ  820  849  881  923  981  1043 

ΔΗΜΟΣ ΙΘΩΜΗΣ  1123  1162  1205  1263  1342  1427 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ  1639  1697  1760  1845  1959  2084 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ  472  489  507  531  564  600 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ‐ΝΕΣΤΟΡΟΣ  10824  11209  11624  12183  12940  13760 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΝΗΣ  2306  2388  2477  2596  2757  2932 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΘΩΝΗΣ  1201  1243  1290  1351  1435  1526 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ  1004  1039  1078  1130  1200  1276 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ  2459  2546  2641  2767  2939  3126 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΟΣ  2527  2617  2714  2844  3021  3213 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ  1327  1375  1425  1494  1587  1687 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ  15286  15829  16415  17204  18273  19431 

ΔΗΜΟΣ ΑΕΤΟΥ  1486  1539  1596  1672  1776  1889 

ΔΗΜΟΣ ΑΥΛΩΝΑ  1195  1238  1284  1345  1429  1519 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ  4135  4281  4440  4653  4942  5256 

ΔΗΜΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ  3936  4076  4227  4430  4706  5004 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ  4249  4400  4563  4782  5079  5401 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΠΥΛΑΣ  285  295  306  321  341  362 

ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ  6822  7064  7326  7678  8155  8672 

ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ  1273  1318  1367  1433  1522  1618 

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΟΥ  1852  1918  1989  2085  2214  2354 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ  1839  1904  1975  2070  2198  2338 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΑΝΙΑΣ  1404  1454  1508  1580  1678  1785 

ΔΗΜΟΣ ΕΙΡΑΣ  454  470  487  511  543  577 

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ  3936  4076  4227  4430  4705  5003 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟΥ  2530  2620  2717  2847  3024  3216 

ΔΗΜΟΣ ΑΒΙΑΣ  1406  1456  1510  1582  1681  1787 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  293.157 303.651 314.957 330.146  350.725  372.991

4.2.3 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΑΣΑ) 

Η ποιοτική σύσταση των απορριμμάτων είναι παράμετρος δυναμική, τόσο τοπικά όσο και χρονικά. 

Έτσι, τοπικά, η σύσταση των απορριμμάτων μπορεί να διαφοροποιείται έντονα από χώρα σε χώρα, 

αλλά και μέσα στην ίδια χώρα από Περιφέρεια σε Περιφέρεια, από νομό σε νομό αλλά ακόμη και 

μέσα  στην  ίδια  πόλη  από  περιοχή  σε  περιοχή.  Χρονικά,  η  σύσταση  των  απορριμμάτων  μπορεί 

επίσης  να μεταβάλλεται διαχρονικά,  από  έτος σε  έτος,  από  εποχή σε  εποχή αλλά ακόμη και από 

ημέρα σε  ημέρα  της  εβδομάδας.  Και  τούτο  γιατί  υπεισέρχονται  πολλοί  παράγοντες  που  ξεκινούν 

από  τις  καταναλωτικές  και διαιτολογικές συνήθειες  των κατοίκων  της περιοχής,  τις προτιμώμενες 

συσκευασίες και το σύνολο των δραστηριοτήτων τους.  (π.χ Τα ελληνικά απορρίμματα εμφανίζουν 

αύξηση  του ποσοστού  του  ζυμώσιμου  κλάσματός  τους  κατά  τους  καλοκαιρινούς μήνες,  λόγω  της 

αυξημένης κατανάλωσης φρούτων και νωπών λαχανικών). 

Τα  βασικά  κλάσματα  των  ΑΣΑ  που  εκφράζουν  και  τη  ποιοτική  σύσταση  τους  περιλαμβάνουν 

συγκεκριμένα υλικά τα οποία ακολουθούν την παρακάτω κατηγοριοποίηση: 
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Οργανικό κλάσμα (Ζυμώσιμα υλικά): 

Περιλαμβάνονται τα βιοαποδομήσιμα υλικά φυτικής και ζωικής προέλευσης όπως τα υπολείμματα 

κουζίνας και κήπου (φρούτα‐λαχανικά, υπολείμματα τροφών, κλαδέματα κ.ά.) 

Χαρτί – Χαρτόνι: 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλα  τα προϊόντα από χαρτί  (κυρίως από έντυπα και υλικά 

συσκευασίας  κλπ)  και  χαρτόνι  όλων  των  μεγεθών.  (Δεν  περιλαμβάνονται  τα  χρησιμοποιημένα 

χαρτιά υγιεινής, κουζίνας και χαρτομάντιλα) 

Μέταλλα: 

Στην  κατηγορία  αυτή  περιλαμβάνονται  όλα  τα  μέταλλα,  σιδηρούχα  (υλικά  που  παρουσιάζουν 

μαγνητικές  ιδιότητες)  και  μη  σιδηρούχα  μεταλλικά  αντικείμενα  (κυρίως  από  αλουμίνιο)  όπως, 

κουτάκια αναψυκτικών, δοχεία κλπ 

Γυαλί: 

Στην  κατηγορία  αυτή  περιλαμβάνονται  όλα  τα  είδη  γυαλιού  σε  οποιαδήποτε  χρώμα  και  σχήμα 

(μπουκάλια, ποτήρια, καθρέπτες κλπ). (Ο διαχωρισμός σε λευκό, καφέ και πράσινο γυαλί, γίνεται σε 

περιπτώσεις  διαλογής  στην  πηγή  καθώς  η  (επανα)παραγωγή  καφέ  και  λευκού  γυαλιού  απαιτεί 

υαλότριμμα μόνο του ίδιου χρώματος) 

Πλαστικά: 

Στην  κατηγορία  αυτή  περιλαμβάνονται  όλα  τα  είδη  πλαστικών  και  πολυμερών  υλικών  που 

συναντούνται  στα  απορρίμματα  όπως  φιάλες,  σακούλες,  υλικά  συσκευασίας,  σωλήνες, 

συσκευασίες tetrapack (χυμοί, τρόφιμα), περιτυλίγματα κλπ 

Υφάσματα, ξύλο, δέρμα, λάστιχο (Υ.Ξ.Δ.Λ): 

Στην  κατηγορία  αυτή  ανήκουν  υλικά  μεγάλης  θερμογόνου  αξίας  (συνήθως  είναι  κατάλληλα  για 

καύση  και  δεν  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  σε  διαδικασίες  και  μονάδες  βιοαποδόμησης),  όπως 

ρούχα, παπούτσια, έπιπλα κλπ 

Αδρανή: 

Στην  κατηγορία αυτή  περιλαμβάνονται  αδρανή  υλικά από οικοδομικές  κυρίως  εργασίες  τα  οποία 

καταλήγουν στα αστικά απορρίμματα όπως κεραμικά, πέτρες, τούβλα, χώμα, τσιμέντο κλπ 

Υπόλοιπα: 

Η  κατηγορία  αυτή  αποτελείται  από  υλικά  τα  οποία  δεν  ανήκουν  σε  καμιά  από  τις  παραπάνω 

κατηγορίες όπως τα ογκώδη. (πχ. στρώματα, έπιπλα κ.α.) 

Σύμφωνα με τον Εθνικό και Περιφερειακό Σχεδιασμό  (ΚΥΑ 50910/2727/03 ΦΕΚ 1909/22‐12‐2003), 

τα  επίσημα  στοιχεία  για  τη  χώρα,  σχετικά  με  την  ποιοτική  σύσταση  των  αστικών  στερεών 

αποβλήτων παρουσιάζονται στο παρακάτω γράφημα.  
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Σχήμα 1: Ποιοτική σύσταση ΑΣΑ στην Ελλάδα (ΚΥΑ 50910) 

Αντίστοιχα η μέση ποιοτική σύσταση των παραγόμενων ΑΣΑ στην Ευρώπη σύμφωνα με διαθέσιμα 

στοιχεία για το 2005 απεικονίζεται στο επόμενο γράφημα 

 

Σχήμα 2: Μέση ποιοτική σύσταση των παραγόμενων ΑΣΑ στην Ευρώπη (ACRR, 2005) 

 

Η  παρατήρηση  κατά  την  πάροδο  των  χρόνων  έδειξε  ότι,  το  επίπεδο  οικονομικής  ανάπτυξης  μιας 

χώρας  επηρεάζει  την  εξέλιξη  της  σύνθεσης  των αποβλήτων,  με πιο ορατή  να  είναι  η αλλαγή που 

αφορά τη μείωση του οργανικού κλάσματος όσο σημειώνεται άνοδος στο οικιακό εισόδημα και το 

βιοτικό επίπεδο. Χαρακτηριστικά είναι τα επόμενα γραφήματα που ακολουθούν 
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Σχήμα 3: Ποιοτική σύσταση των παραγόμενων ΑΣΑ σε κάποιες Χώρες της Μεσογείου με διαφορετική 

οικονομική ανάπτυξη, (Πηγή: Eurostat, world development indicators 2008) 

 

 

 

Σχήμα 4: Πρόβλεψη της Ποιοτικής σύστασης των παραγόμενων ΑΣΑ για χώρες «μέσου οικονομικού 

εισοδήματος» (Πηγή: World Bank, 1999) 
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Πίνακας 6: Συσχέτιση ποιοτικής & ποσοτικής σύστασης των ΑΣΑ με το ΑΕΠ διεθνώς, (Εurostat, OECD, World 

Bank, Veolia, 2006) 

  Χώρες χαμηλού ΑΕΠ 
(Αίγυπτος – Ινδία ‐ 
Αφρικανικές χώρες) 

Χώρες μέσου ΑΕΠ 
(Αργεντινή – Ταϊβάν – 

Σιγκαπούρη – Ταϋλάνδη 
– Ε.Ε πλην ζώνης €) 

Χώρες με υψηλό ΑΕΠ 
(ΗΠΑ – Ε.Ε. των 15 – 

Χονγκ Κονγκ) 

ΑΕΠ σε $/ πολίτη / έτος  < $5.000  $5.000 – 15.000 > $ 20.000 

Μέση κατανάλωση 
χαρτιού/χαρτονιού ανά 
κάτοικο (Kg/κάτοικο/έτος) 

20  20‐70 130‐300 

Παραγωγή αστικών 
απορριμμάτων 
(Kg/κάτοικο/έτος) 

150‐250  250‐550 350‐750 

Ποσοστό συλλεγόμενων 
απορριμμάτων 

<70%  70%‐95% >95% 

Νομοθεσία περί 
αποβλήτων 

Δεν υφίσταται ούτε 
εθνικό περιβαλλοντικό 
στρατηγικό πλαίσιο 
ούτε νόμοι. Δεν 
διατίθενται στατιστικά 
στοιχεία. 

Υπάρχει κατάλληλο 
εθνικό περιβαλλοντικό 
στρατηγικό πλαίσιο, 
διατάξεις και 
περιβαλλοντική 
νομοθεσία. Διατίθενται 
και αρκετά στοιχεία. 

Υπάρχει κατάλληλο εθνικό 
περιβαλλοντικό 
στρατηγικό πλαίσιο, 
διατάξεις και αυστηρή 
περιβαλλοντική 
νομοθεσία. Διατίθενται τα 
πλήρη στοιχεία. 

Σύσταση αστικών απορριμμάτων %

 Υπολείμματα φαγητού & 
κουζίνας 

50‐80  20‐65  20‐40 

 Χαρτί και χαρτόνι  4‐15  15‐40 15‐50 

 Πλαστικά  5‐12  7‐15 10‐15 

 Μέταλλα  1‐5  1‐5 5‐8 

 Γυαλί  1‐5  1‐5 5‐8 

Περιεχόμενη υγρασία (%)  50‐80  40‐60 20‐30 

Θερμογόνος Αξία (Kcal/kg) 800‐1100  1100‐1300 1500‐2700 

Τρόπος Διαχείρισης 
απορριμμάτων 

Ανεξέλεγκτη  διάθεση> 
50%,  Καμπάνιες 
ανακύκλωσης 5%‐15%. 

Διάθεση  σε  ΧΥΤΑ>  90%, 
Έχουν  εκκινήσει 
προγράμματα  συλλογής 
στην  πηγή,  Οργανωμένη 
ανακύκλωση 5%. 

Διαλογή  στην  πηγή, 
Αποτέφρωση, 
Ανακύκλωση> 20%. 

Με την πάροδο του χρόνου και παράλληλα με τη μείωση του ποσοστού του οργανικού κλάσματος 

υφίσταται  αρκετά  σημαντική  αύξηση  των  άλλων  ρευμάτων  (χαρτί/χαρτόνι,  γυαλί,  πλαστικό, 

ύφασμα/άλλο)  προσδίδοντας  έτσι  βαθμιαία  μεγαλύτερη  θερμαντική  αξία  στα  απορρίμματα.  Το 

γεγονός αυτό συνδέεται με τα συνεχώς νέα σχέδια κατανάλωσης και τις απαιτήσεις του marketing 

όπου επιτάσσουν τη δημιουργία περισσότερο συσκευασμένων προϊόντων. 

Σύμφωνα με τα νεότερα δημοσιευμένα στοιχεία του ΥΠΕΚΑ, Ιούνιος 2010, η σύσταση των ΑΣΑ για το 

σύνολο της Ελλάδας διαμορφώνεται ως εξής: 



Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ 

Περιφέρειας Πελοποννήσου 

. 

Σελίδα  [14] 

  
 
  

Κ
ε
φ

ά
λ
α
ι
ο
 4

 

 

Σχήμα 5: Εκτίμηση Ποιοτικής σύσταση ΑΣΑ στην Ελλάδα (www.minenv.gr/anakyklosi,ΥΠΕΚΑ 2010) 

Για τη σύσταση των ΑΣΑ της περιφέρειας Πελοποννήσου δεν υφίστανται τα απαραίτητα δεδομένα 

υπολογισμού  της  εξέλιξής  της.  Τα  στοιχεία  αυτά  θα  μπορούσαν  να  παραχθούν  εφόσον  κατά  τα 

προηγούμενα χρόνια  ελάμβαναν  χώρα,  σε  τοπικό  επίπεδο δειγματοληψίες  και ανάλυση  των ΑΣΑ. 

(Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η έλλειψη αξιόπιστων δεδομένων δεν αποτελεί πρόβλημα μόνο των 

Ελληνικών στατιστικών για τα στοιχεία των στερεών απόβλητων, αλλά σε μικρότερο ή μεγαλύτερο 

βαθμό αποτελεί πρόβλημα για όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ).  

Υπό  αυτές  τις  συνθήκες,  η  εκτίμηση  της  ποιοτικής  σύστασης  των  ΑΣΑ  της  Περιφέρειας 

Πελοποννήσου έγινε έχοντας ως βάση τη μέση σύσταση που δίνεται για την Ελλάδα (προηγούμενο 

σχήμα)  και  συνεκτιμώντας  το  βασικό  χαρακτήρα  της  Περιφέρειας  (κυρίως  αγροτικού  χαρακτήρα, 

μικρότεροι δείκτες ανάπτυξης από το μέσο όρο της επικράτειας).  

Έτσι προέκυψε η προσέγγιση για τη σύσταση των ΑΣΑ της Περιφέρειας του παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 7: Εκτίμησης Ποιοτικής Σύσταση ΑΣΑ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 

Κατηγορία Υλικών  2010 (εκτίμηση %) 

Ζυμώσιμα  41 

Χαρτί/Χαρτόνι  29 

Πλαστικά  14 

Μέταλλα  3,5 

Γυαλί  3,5 

Δ‐Υ‐Ξ‐Λ  4,5 

Αδρανή  1,5 

Διάφορα  3 

Σύνολο  100 

Η παραπάνω σύσταση χρησιμοποιείται για τους υπολογισμούς και εκτιμήσεις του σχεδιασμού στην 
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αναθεωρημένη μελέτη ΠΕΣΔΑ. 

4.2.3.1  ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ  ΤΩΝ  ΑΣΑ  ΣΕ  ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΑ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ  &  

ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

Τα  Βιοποικοδομήσιμα  Απόβλητα  (ΒΑΑ)  και  τα  Υλικά  Συσκευασίας  (ΥΣ),  αποτελούν  το  μεγαλύτερο 

τμήμα των ΑΣΑ και εξετάζονται ξεχωριστά λόγω και των επιμέρους στόχων αξιοποίησης που θέτει το 

θεσμικό  πλαίσιο.  Για  τον  υπολογισμό  των  ποσοτήτων  τους  για  την  περιφέρεια  εξετάστηκαν  τα 

στοιχεία  που  δίνονται  στον  Εθνικό  Σχεδιασμό  και  στη  Eurostat  σχετικά  με  τα  παραγόμενα  υλικά 

συσκευασίας στην Ελλάδα έως και το 2007. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, το βιοαποικοδομήσιμο 

κλάσμα  αποτελεί  το  64,2%,  ενώ  τα  υλικά  συσκευασίας  αποτελούν  το  21%,  επί  του  συνόλου  των 

παραγόμενων  ΑΣΑ.  Τα  στοιχεία  αυτά  αξιοποιούνται  για  την  ποσοτικοποίηση  των  στόχων  της 

περιφέρειας Πελ/σου.  
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4.2.4 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Οι  στόχοι  που  τίθενται  από  τον  Εθνικό  Σχεδιασμό  Διαχείρισης  Στερεών  Αποβλήτων  (ΕΣΔΑ)  όπως 

αναγράφεται στην ΚΥΑ 50910/2727/03  (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.2003) αφορούν  τα παρακάτω ρεύματα 

μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων: 

Ι. Αστικά απόβλητα: υλικά συσκευασίας (ΥΣ) και βιοαποδομήσιμο κλάσμα (ΒΑΑ) 

ΙΙ. Μη Επικίνδυνα Βιομηχανικά Απόβλητα 

ΙΙΙ. Άλλες κατηγορίες μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων: 

 Ιλύες από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων 

 Μεταχειρισμένα ελαστικά 

 Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωή τους (ΟΤΚΖ) 

 Αδρανή απόβλητα από κατασκευές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις 

 Απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 

Υιοθετούνται οι στόχοι που τίθενται στον υφιστάμενο σχεδιασμό, όπως έχουν εξειδικευτεί στη βάση 

των  στόχων  που  τίθενται  στον  ΕΣΔΑ.  Λαμβάνοντας  υπόψη  τη  συνεισφορά  της  Περιφέρειας  στο 

σύνολο της χώρας, εξειδικεύονται αντίστοιχα οι στόχοι που τίθενται στον ΕΣΔΑ ως εξής: 

4.2.4.1  ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΒΑΑ )  

Στην  ΚΥΑ  29407/3508/02  για  την  υγειονομική  ταφή,  όπως  μεταφέρθηκε  και  στην  ΚΥΑ 

50910/2727/03,  θέτονται  τρεις  ποσοτικοί  στόχοι  με  σαφή  χρονικό  ορίζοντα  εφαρμογής  για  τη 

μείωση  των  βιοαποδομήσιμων    αστικών  αποβλήτων  (ΒΑΑ)  που  προορίζονται  για  χώρους 

υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ), ως εξής:  

 Μέχρι  την 16/7/2010  θα πρέπει  να μειωθούν στο 75%  της  συνολικής  κ.β.  ποσότητας  των 

βιοαποδομήσιμων  που  είχαν  παραχθεί  το 1995  ή  το  τελευταίο  προ  του 1995  έτος  για  το 

οποίο υπάρχουν διαθέσιμα τυποποιημένα στοιχεία της Eurostat. 

 Μέχρι  την  16/7/2013  θα  πρέπει  να  μειωθούν  στο  50%  της  συνολικής  κ.β.  ποσότητας 

βιοαποδομήσιμων  που  είχαν  παραχθεί  το 1995  ή  το  τελευταίο  προ  του 1995  έτος  για  το 

οποίο υπάρχουν διαθέσιμα τυποποιημένα στοιχεία της Eurostat. 

 Μέχρι  την  16/7/2020  θα  πρέπει  να  μειωθούν  στο  35%  της  συνολικής  κ.β.  ποσότητας 

βιοαποδομήσιμων  που  είχαν  παραχθεί  το 1995  ή  το  τελευταίο  προ  του 1995  έτος  για  το 

οποίο υπάρχουν διαθέσιμα τυποποιημένα στοιχεία της Eurostat. 

Με βάση τα παραπάνω, η συμμετοχή της Περιφέρειας στους εθνικούς στόχους για τα ΒΑΑ είναι 6% 

και οι ποσοτικοί στόχοι συνοψίζονται στον επόμενο πίνακα: 

Έτος‐Στόχος 
Ποσότητα ΒΒΑ που 
μπορεί να οδηγείται 

σε ταφή, τόνοι 

Ποσότητα ΒΒΑ που 
πρέπει να 

εκτρέπεται, τόνοι 

2010  90.000  98.000 
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Έτος‐Στόχος 
Ποσότητα ΒΒΑ που 
μπορεί να οδηγείται 

σε ταφή, τόνοι 

Ποσότητα ΒΒΑ που 
πρέπει να 

εκτρέπεται, τόνοι 

2013  61.000  133.000 

2020  45.300  165.000 

4.2.4.2  ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

Σύμφωνα με τον Ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 9268/469/2007 (ΦΕΚ 286/Β/2007), 

οι  εθνικοί  ποσοτικοί  στόχοι  που  τίθενται  για  τα  υλικά  συσκευασίας  μέχρι  το  2011  είναι  οι 

ακόλουθοι: 

 Αξιοποίηση ή αποτέφρωση με ανάκτηση ενέργειας τουλάχιστον 60% κ.β. των απορριμμάτων 

συσκευασίας 

 Ανακύκλωση κατά 55‐80% κ.β. των απορριμμάτων συσκευασίας 

Επιπλέον, τίθενται επιμέρους στόχοι ανακύκλωσης: 

α) κατά 60% κ.β. για το γυαλί, και β) ομοίως για το χαρτί και το χαρτόνι 

γ) κατά 50% κ.β. για τα μέταλλα 

δ) κατά 22.5% κ.β. για τα πλαστικά, λαμβάνοντας υπόψη, αποκλειστικά υλικά που ανακυκλώνονται 

εκ νέου σε πλαστικά 

ε) κατά 15% κ.β. για το ξύλο 

Σύμφωνα  με  την  νέα  Οδηγία  Πλαίσιο  θα  πρέπει  να  δημιουργηθούν  προγράμματα  ανακύκλωσης 

τουλάχιστον για πλαστικό, χαρτί, γυαλί και μέταλλα με ποσοστά ανακύκλωσης 50% κ.β. το 2015 και 

50% κ.β. το 2020. 

Με  βάση  τα  παραπάνω,  η  συνεισφορά  της  Περιφέρειας  στους  εθνικούς  στόχους  για  τα  υλικά 

συσκευασίας είναι 5,56%, οπότε οι στόχοι εξειδικεύονται ως εξής: 

Υλικό   Στόχος ανακύκλωσης ανά υλικό (τν), 2011  Στόχος ανακύκλωσης ανά υλικό (τν), 2020 

 Χαρτί   19.600  22.000 

 Γυαλί   5.500  6.200 

 Μέταλλα   5.800  6.500 

 Πλαστικό   4.100  10.150 

 Ξύλο   550  620 

   35.550  45.470 

Οι  τιθέμενοι  στόχοι  για  την  Πελοπόννησο    όπως  έχουν  εξειδικευτεί  στη  βάση  των  στόχων  που 

τίθενται στον ΕΣΔΑ δύναται να τροποποιηθούν ανάλογα με το σχεδιασμό του ΣΕΔΑ.  

4.2.4.3  ΟΓΚΩΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 

Τα  ογκώδη  απορρίμματα  αποτελούν  τμήμα  των  ΑΣΑ  και  περιλαμβάνονται  στην  κατηγορία 

“υπόλοιπα”.  Στον  ελληνικό  χώρο δεν  έχει  πραγματοποιηθεί  κάποια  εξειδικευμένη μελέτη  για  την 

εκτίμηση  των  παραγόμενων  ποσοτήτων  ογκωδών.  Αντίστοιχα,  από  διάφορες  πηγές  σε  χώρες  της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκύπτει ότι η παραγωγή ογκωδών απορριμμάτων ανά κάτοικο κυμαίνεται 

από  20‐80  kg/έτος.  Ο  αντίστοιχος  συντελεστής  σε  μια  μεγάλη  πόλη  της  Ε.Ε  ισούται  με  31,2 

kg/κάτοικο/έτος 

Στην ποσότητα όμως που προκύπτει από την εφαρμογή αυτού του συντελεστή περιλαμβάνονται και 

σημαντικές ποσότητες άλλων ρευμάτων αποβλήτων και υλικών, όπως μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές, 

ξύλινες και χάρτινες συσκευασίες. Επομένως, για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης επιλέχθηκε μια 

πιο  ρεαλιστική  προσέγγιση,  με  έναν  συντελεστή  20  kg/κάτοικο/έτος.  Σύμφωνα  με  αυτόν  και  τον 

εκτιμώμενο πληθυσμό  της Περιφέρειας  για  το 2010,  προκύπτει  ότι  τα ογκώδη απορρίμματα στην 

Περιφέρεια ανέρχονται σε περίπου 12.630 τόνους ετησίως. 

Πίνακας 8: Ποσότητες Ογκωδών αποβλήτων (tn/yr) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, (2010) 

Νομός  Πληθυσμός Ποσότητες

ΑΡΓΟΛΙΔΑ  105.590 2112

ΑΡΚΑΔΙΑ  97.515 1950

ΚΟΡΙΝΘΙΑ  156.444 3129

ΛΑΚΩΝΙΑ  98.500 1970

ΜΕΣΣΗΝΙΑ  173.429 3469

ΣΥΝΟΛΟ  631.478 12.630

4.2.4.4  ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΤΕΡΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Τα βιομηχανικά απόβλητα, γενικά, διακρίνονται σε επικίνδυνα και σε μη επικίνδυνα. Στην παρούσα 

κατηγορία περιλαμβάνονται τα μη επικίνδυνα στερεά κατάλοιπα και υπολείμματα που προκύπτουν 

κατά την παραγωγική διαδικασία σε κάθε βιομηχανική εγκατάσταση, και τα οποία ο κάτοχός τους 

προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει.  

Τα επικίνδυνα δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας μελέτης.  

Ορισμένα  από  τα  μη  επικίνδυνα  βιομηχανικά  απόβλητα  προσομοιάζουν  με  τα  ΑΣΑ  (πχ.  υλικά 

συσκευασίας)  ή  τις  ιλύες  των  εγκαταστάσεων  επεξεργασίας  αστικών  λυμάτων  (πχ.  ιλύες  από 

εγκαταστάσεις  επεξεργασίας  υγρών  αποβλήτων  με  βιολογική  επεξεργασία)  υπολείμματα 

επεξεργασίας φρούτων και λαχανικών, απορρίμματα προσωπικού κλπ.), ενώ ορισμένα άλλα όχι. 

Οι κυριότεροι κλάδοι παραγωγής μη επικινδύνων βιομηχανικών αποβλήτων είναι: 

 Η εξορυκτική δραστηριότητα, 

 Η πρωτογενής παραγωγή χάλυβα, σιδερονικελίου και αλουμινίου, 

 Η παραγωγή λιπασμάτων 

 Οι ατμοηλεκτρικοί σταθμοί (ΑΗΣ) 

Τα  διαθέσιμα  στοιχεία  (δυναμικότητες,  παραγωγικές  διαδικασίες  κλπ.)  για  τις  βιομηχανίες  στην 

Περιφέρεια  Πελοποννήσου  είναι  περιορισμένα  και  δεν  επιτρέπουν  κάποια  εκτίμηση  των 

παραγόμενων στερεών βιομηχανικών αποβλήτων. 

Εντούτοις, η σημαντικότερη μονάδα από άποψη δυναμικότητας, αλλά και παραγωγής αποβλήτων, 
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είναι οι εγκατεστημένοι ΑΗΣ της ΔΕΗ στην Μεγαλόπολη. Από την παραγωγική διαδικασία των ΑΗΣ 

προκύπτουν τα ακόλουθα στερεά απόβλητα: 

 Υγρή &  Ιπτάμενη τέφρα  , από την τεφρολεκάνη του Λέβητα και τα Ηλεκτροστατικά Φίλτρα 

(Η/Φ) αντίστοιχα. 

 Γύψο ς από το Συγκρότημα Αποθείωσης Καυσαερίων. 

 Ιλύς από το Συγκρότημα Κατεργασίας Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων. 

 Ιλύς από το Συγκρότημα Βιολογικού Καθαρισμού Αστικών Λυμάτων 

 Ιλύς από το Συγκρότημα Αποσκλήρυνσης Νερού. 

Οι ποσότητες ιπτάμενης τέφρας που παράγονται σε ετήσια βάση ανέρχονται σε 2‐2,5 εκατ. tn. Από 

την ποσότητα αυτή ένα ποσοστό της τάξης του 10% αξιοποιείται στην τσιμεντοβιομηχανία, ποσοστό 

σημαντικά μικρότερο από το αντίστοιχο της Ε.Ε (18,2% ). Η υπόλοιπη ποσότητα παραμένει αδιάθετη 

και αποτίθεται σε εξαντλημένα λιγνιτωρυχεία. Όσον αφορά τη γύψο, παράγονται περίπου 400.000 

tn ετησίως, οι οποίοι εναποτίθενται μαζί με την ιπτάμενη τέφρα στα λιγνιτωρυχεία. 

Τέλος, από την εξόρυξη του λιγνίτη προκύπτουν και 4.000.000 tn στείρων (λιγνιτικά ενδιάμεσα), τα 

οποία δεν αξιοποιούνται και χρησιμοποιούνται ως υλικό αποκατάστασης των λιγνιτικών εκσκαφών. 

 

4.2.4.4.1 Ποσοτικοί στόχοι Π. Πελοποννήσου 

Με  τον  όρο  στερεά  βιομηχανικά  απόβλητα  (ΣΒΑ)  νοούνται  τα  μη  επικίνδυνα  κατάλοιπα  και 

υπολείμματα,  τα  οποία  προκύπτουν  κατά  την  παραγωγική  διαδικασία  σε  κάθε  βιομηχανική 

εγκατάσταση και τα οποία ο κάτοχος τους προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει. Τα διαθέσιμα 

στοιχεία  (δυναμικότητες,  παραγωγικές  διαδικασίες  κλπ.)  για  τις  βιομηχανίες  στην  Περιφέρεια 

Πελοποννήσου είναι περιορισμένα και δεν επιτρέπουν κάποια εκτίμηση των παραγόμενων στερεών 

βιομηχανικών αποβλήτων. 

Η  σημαντικότερη  μονάδα  από  άποψη  δυναμικότητας,  αλλά  και  παραγωγής  αποβλήτων,  είναι  οι 

εγκατεστημένοι  ΑΗΣ  της  ΔΕΗ  στην Μεγαλόπολη.  Τα  στερεά  απόβλητα  που  προκύπτουν  από  την 

παραγωγική  διαδικασία  των  ΑΗΣ  είναι  η  ιπτάμενη  τέφρα  (2‐2,5  εκατ.  tn  ετησίως)  και  η  γύψος 

(περίπου  400.000  tn  ετησίως).  Επίσης,  από  την  εξόρυξη  του  λιγνίτη  προκύπτουν  4.000.000  tn 

στείρων  (λιγνιτικά  ενδιάμεσα),  τα  οποία  δεν  αξιοποιούνται  και  χρησιμοποιούνται  ως  υλικό 

αποκατάστασης των λιγνιτικών εκσκαφών. 

Α. Εθνικοί στόχοι 

Οι  κύριοι  στόχοι  του  Εθνικού  Σχεδιασμού  σχετικά  με  τη  διαχείριση  των  μη  επικίνδυνων 

βιομηχανικών αποβλήτων έχουν ως ακολούθως: 

 Μείωση του όγκου των παραγόμενων αποβλήτων 

 Αύξηση του ποσοστού αξιοποίησης των αποβλήτων 

 Διάθεση  των  αποβλήτων  που  δεν  μπορούν  να  αξιοποιηθούν  με  περιβαλλοντικά  και 

τεχνοοικονομικά αποδεκτό τρόπο σε ειδικές εγκαταστάσεις 
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 Σταδιακή μείωση – εξάλειψη των ποσοτήτων που διατίθενται σε ανεξέλεγκτους χώρους 

διάθεσης 

B. Εξειδίκευση στόχων για την Περιφέρεια 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, λόγω έλλειψης στοιχείων δεν είναι δυνατή η εκτίμηση της ποσότητας των 

παραγόμενων  μη  επικίνδυνων  βιομηχανικών  αποβλήτων  σε  επίπεδο  Περιφέρειας.  Κρίνεται 

απαραίτητη η διερεύνηση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης μέσω της ανάπτυξης ενός 

συστήματος συλλογής και καταγραφής δεδομένων αναφορικά με την παραγωγή και τη διαχείριση 

των ΣΒΑ, ώστε να καθοριστούν βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δράσεις. Σε κάθε περίπτωση 

και σύμφωνα με όσα ορίζει ο ΕΣΔΑ, ο στόχος σε επίπεδο Περιφέρειας είναι η συνεχής μείωση των 

αποβλήτων και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη βιομηχανική 

δραστηριότητα. 

Οι βασικοί άξονες δράσης για τη διαχείριση των ΣΒΑ θα είναι εναρμονισμένοι με την ιεράρχηση που 

προτάσσει η ευρωπαϊκή και εθνική στρατηγική και ειδικότερα: 

 Πρόληψη / ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων 

 Επαναχρησιμοποίηση 

 Αξιοποίηση αποβλήτων μέσω της ανάκτησης / ανακύκλωσης / ενεργειακής αξιοποίησης 

 Ασφαλή  επεξεργασία  των  αποβλήτων  και  διάθεση  των  υπολειμμάτων  σε    χώρους 

υγειονομικής  ταφής  και η υλοποίηση  των παραπάνω θα  γίνεται μέσω  της  εφαρμογής 

βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ) και καθαρών τεχνολογιών. 

Στο  πλαίσιο  αυτό  οι  τεχνικές  και  πρακτικές  διαχείρισης  ΣΒΑ  που  θα  επιλεγούν  οφείλουν  να 

ακολουθήσουν αυτή την ιεράρχηση προκειμένου να επιτευχθεί ο κατά το δυνατό μέγιστος βαθμός 

προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Επισημαίνεται ότι η κάλυψη των στόχων 

για  τα ΣΒΑ εξαρτάται  κυρίως από  τους φορείς  εκμετάλλευσης  των βιομηχανικών  εγκαταστάσεων, 

ενώ η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει τη δυνατότητα προώθησης των σχετικών πρακτικών με κύριο 

μέσο τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των βιομηχανιών. 

4.2.4.5  ΙΛΥΕΣ ΕΕΛ 

Η  κύρια  πηγή  της  συγκεκριμένης  κατηγορίας  αποβλήτων  είναι  οι  εγκαταστάσεις  επεξεργασίας 

αστικών λυμάτων (λάσπες βιολογικών καθαρισμών). Οι εν ενεργεία εγκαταστάσεις της Περιφέρειας 

είναι συνολικά έντεκα, τέσσερις εκ των οποίων βρίσκονται στην Αργολίδα, τρεις στην Κορινθία, από 

δύο  σε  Αρκαδία  και  Μεσσηνία  και  μία  στην  Λακωνία.  Οι  ιλύες  των  βιολογικών  καθαρισμών 

εντάσσονται  στην  γενική  κατηγορία  19,  “ΑΠΟΒΛΗΤΑ  ΑΠΟ  ΤΙΣ  ΜΟΝΑΔΕΣ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ,  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ 

ΠΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ” και συγκεκριμένα στην υποκατηγορία: 
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Πίνακας 9: Κατηγοριοποίηση των ιλύων με βάση τον Ε.Κ.Α. 

19 08  απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μη προδιαγραφόμενα 

άλλως 

19 08 05  Λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυμάτων  

Με  βάση  τα  πλέον  πιο  πρόσφατα  δεδομένα,  στο  σύνολο  της  Περιφέρειας  λειτουργούν  11 

εγκαταστάσεις  επεξεργασίας  αστικών  λυμάτων  οι  οποίες  εξυπηρετούν  συνολικά  16  δήμους.  Οι 

υφιστάμενες εγκαταστάσεις εν λειτουργία στην περιφέρεια Πελοποννήσου είναι: 

Πίνακας 10: Υφιστάμενες ΕΕΛ σε λειτουργία στην περιφέρεια Πελοποννήσου (Στοιχεία 2009) 

ΝΟΜΟΣ   ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΙ 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

Ναυπλίου, Άργους, Νέας Κίου 

Ασίνης 

Ασκληπιείου 

Κρανιδίου 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
Τρίπολης 

Βυτίνας 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  

Κορινθίων, Λουτρακίου‐Περαχώρας 

Ξυλοκάστρου 

Σικυωνίων, Βέλου 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ   Σπάρτης 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ   Καλαμάτας, Μεσσήνης 

Για την εκτίμηση της παραγόμενης ποσότητας ιλύος (αφυδατωμένη λάσπη 20‐25% σε στερεά) από 

τις  εγκαταστάσεις  επεξεργασίας  αστικών  λυμάτων  της  Περιφέρειας,  έγιναν  οι  ακόλουθες 

παραδοχές: 

 Τα  παραγόμενα  στερεά  απόβλητα  από  μια  ΕΕΛ,  είναι  ευθέως  ανάλογα  του  πραγματικού 

πληθυσμού  της  εξυπηρετούμενης  περιοχής  της  εγκατάστασης,  σε  συνδυασμό  με  τον 

εποχικό  πληθυσμό  που  αυτή  φιλοξενεί  στην  διάρκεια  του  έτους.  Επομένως,  ως 

εξυπηρετούμενος  πληθυσμός  θεωρήθηκε  το  σύνολο  του  πραγματικού  πληθυσμού  την 

παρούσα χρονική περίοδο (282965 άτομα). 

 Σύμφωνα με βιβλιογραφικές πηγές, η μέση τιμή BOD5 είναι 60 g/ημέρα.κάτοικο. Για κάθε kg 

BOD5 που αποδομείται παράγονται 5lt (πυκνότητα 1,2kg/lt) αφυδατωμένης λάσπης 20% σε 

στερεά.  Ο  όγκος  αυτός  ανάγεται  σε  0,36  kg/κάτοικο.ημέρα  αφυδατωμένης  λάσπης 

περιεκτικότητας 20% σε στερεά. 

Με βάση αυτή την παραδοχή και τον εκτιμώμενο εξυπηρετούμενο πληθυσμό της Περιφέρειας από 

ΕΕΛ για το έτος 2010, υπολογίζεται ότι η παραγόμενη ποσότητα ιλύος στο σύνολο της Περιφέρειας 

θα  είναι  ίση  με  37.182  tn/έτος.  Αυτή  η  ποσότητα,  όμως,  αντιστοιχεί  στην  περίπτωση  που 

εξυπηρετείται  το  σύνολο  του  πληθυσμού  των  Δήμων  με  εγκαταστάσεις  επεξεργασίας  λυμάτων, 

γεγονός που στην παρούσα κατάσταση φαντάζει ιδανικό αλλά όχι πραγματικό.  
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Πίνακας 11: Επεξεργαζόμενη ιλύς ανά νομό της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έτος 2010 

ΝΟΜΟΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΙΛΥΣ 

(tn/year) 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ  70906  9317 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ  29615  3891 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  97144  12765 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ  17976  2362 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ   67323  8846 

ΣΥΝΟΛΟ  282965  37182 
 

Μια πιο ρεαλιστική πρόβλεψη είναι ότι ο πραγματικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός να ανέρχεται 

στο  85%  του  συνολικά  υφιστάμενου  εξυπηρετούμενου  πληθυσμού.  Στην  περίπτωση  αυτή,  η 

παραγόμενη ποσότητα ιλύος στο σύνολο της Περιφέρειας εκτιμάται σε 31.604 tn/έτος. 

4.2.4.5.1 Πρόβλεψη εξέλιξης παραγωγής   

Για την εκτίμηση της διαχρονικής εξέλιξης της παραγόμενης ιλύος (αφυδατωμένη λάσπη 20‐25% σε 

στερεά) από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων της Περιφέρειας, εφαρμόστηκαν οι 

ίδιες παραδοχές που εφαρμόστηκαν κατά την εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης:   

 Τα  παραγόμενα  στερεά  απόβλητα  από  μια  ΕΕΛ,  είναι  ευθέως  ανάλογα  του  πραγματικού 

πληθυσμού  της  εξυπηρετούμενης  περιοχής  της  εγκατάστασης,  σε  συνδυασμό  με  τον 

εποχικό πληθυσμό που αυτή φιλοξενεί στην διάρκεια του έτους. 

 Σύμφωνα με βιβλιογραφικές πηγές, η μέση τιμή BOD5 είναι 60 g/ημέρα.κάτοικο. Για κάθε kg 

BOD5 που αποδομείται παράγονται 5lt (πυκνότητα 1,2kg/lt) αφυδατωμένης λάσπης 20% σε 

στερεά.  Ο  όγκος  αυτός  ανάγεται  σε  0,36  kg/κάτοικο.ημέρα  αφυδατωμένης  λάσπης 

περιεκτικότητας 20% σε στερεά. 

Σύμφωνα με  τους υπολογισμούς  της  ενότητας 4.5.6 προκύπτει ότι  για  το 2010  εξυπηρετείται από 

ΕΕΛ το 45% περίπου του συνολικού πληθυσμού της περιφέρειας. Θεωρώντας ότι το ποσοστό αυτό 

θα αυξάνει  σταδιακά με  την πάροδο  του  χρόνου  τότε  για  το 2013, 2016 & 2020  εκτιμάται  ότι  το 

ποσοστό αυτό θα είναι 48%, 53%, 65% & 80 αντίστοιχα. Για το έτος 2030 εκτιμάται ότι έως τότε θα 

εξυπηρετείται το σύνολο του πληθυσμού της Περιφέρειας από εγκαταστάσεις ΕΕΛ. 

Με  βάσει  τις  παραπάνω  παραδοχές,  οι  μελλοντικές  ποσότητες  αποβλήτων  από  εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας λυμάτων για την περιφέρεια Πελοποννήσου θα είναι ως ακολούθως: 

 

Πίνακας 12: Εκτίμηση μελλοντικών ποσοτήτων αποβλήτων ΕΕΛ στην  Περιφέρεια Πελοποννήσου 

2011  2013  2016  2020  2030 

39.754  43.755  53.466  65.582  81.635 
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4.2.4.5.2 Ποσοτικοί στόχοι Π. Πελοποννήσου 

Α. Εθνικοί στόχοι 

Κύριος  στόχος  του  Εθνικού  Σχεδιασμού  όσον  αφορά  στη  διαχείριση  της  παραγόμενης  ιλύος  από 

εγκαταστάσεις  επεξεργασίας  αστικών  λυμάτων  είναι  η  επίτευξη  υψηλού  ποσοστού  αξιοποίησης 

αυτής με αντίστοιχη μείωση του ποσοστού τελικής διάθεσης. 

Με  βάση  τον  ΕΣΔΑ,  κατά  το  2003  σε  όλη  τη  χώρα  λειτουργούσαν  συνολικά  150  Εγκαταστάσεις 

Επεξεργασίας  Λυμάτων  (ΕΕΛ),  οι  οποίες  εξυπηρετούσαν  το  55%  του  πληθυσμού  της  χώρας.  Η 

συνολικά παραγόμενη ποσότητα ιλύος εκτιμάται σε 230.000 tn/yr, εκ των οποίων οι 110.000 (48% 

του  συνόλου)  παράγονται  στις  εγκαταστάσεις  της  Ψυττάλειας.  Κατά  τη  φάση  της  β'θμιας 

λειτουργίας του έργου αναμένεται να παράγονται συνολικά 295.000 tn/yr, ανεβάζοντας τη συνολική 

ετήσια ποσότητα της χώρας στους 415.000 tn/yr. 

Στην υφιστάμενη κατάσταση η ιλύς διατίθεται ανεπεξέργαστη είτε σε χώρους ανεξέλεγκτης ταφής 

απορριμμάτων είτε στο χώρο των εγκαταστάσεων επεξεργασίας.  Σε μικρό ποσοστό διατίθεται και 

στη  γεωργία,  χωρίς  ωστόσο  συγκεκριμένο  προγραμματισμό.  Σχετικά  ερευνητικά  προγράμματα 

πραγματοποιούνται,  με  σκοπό  την  εξαγωγή  συμπερασμάτων  για  τη  χρήση  της  ιλύος  σε 

συγκεκριμένες καλλιέργειες (π.χ.βαμβάκι). 

Οι δράσεις μέσω των οποίων μπορεί να επιτευχθεί η αξιοποίηση της ιλύος είναι: 

 απ' ευθείας χρήση σε αγροτικές εφαρμογές ως εδαφοβελτιωτικού υλικού, σύμφωνα με τους 

όρους και περιορισμούς που τίθενται από την κοινή υπουργική απόφαση 80568/4225/91. 

 ως  υλικό  για  την  επανένταξη  στο  φυσικό  περιβάλλον  «τραυματισμένων»  φυσικών 

ανάγλυφων.  

Απαραίτητο  είναι,  πριν  την  τελική  χρήση  της  ιλύος  για  τους  παραπάνω  σκοπούς,  αυτή  να  είναι 

σταθεροποιημένη  ή  να  έχει  υποστεί  συνεπεξεργασία  με  άλλα  μη  επικίνδυνα  βιοαποδομήσιμα 

απόβλητα,  όπως  με  το  οργανικό  κλάσμα  των  αστικών  αποβλήτων,  και  να  πληροί  περιβαλλοντικά 

κριτήρια συμβατά με την κείμενη νομοθεσία ξήρανση της ιλύος και χρήση αυτής ως καυσίμου ύλης. 

Β. Εξειδίκευση στόχων για την Περιφέρεια 

Στο σύνολο της Περιφέρειας λειτουργούν 11  εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων  (ΕΕΛ) 

από τις οποίες παράγονται σε ετήσια βάση περίπου 31.604 tn αφυδατωμένης ιλύος περιεκτικότητας 

20‐25% σε στερεά. Η κατανομή της παραγωγής ιλύος ανά νομό συνοψίζεται στον ακόλουθο πίνακα 

Πίνακας 13: Εκτιμώμενες ποσότητες ιλύος (tn/yr) ανά νομό της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

Νομός  Παραγόμενη ιλύς(tn/yr) 

Αργολίδας  7919 

Αρκαδίας  3307 

Κορινθίας  10850 

Λακωνίας  2008 

Μεσσηνίας  7519 

Μέχρι σήμερα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου η ιλύς δεν υφίσταται κάποια μορφή επεξεργασίας, 

παρά  μόνο  μερική  αφυδάτωση,  και  εναποτίθεται  εδαφικά  στις  εγκαταστάσεις  διάθεσης 
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απορριμμάτων.  Ειδικότερα,  η  πρακτική  που  εφάρμοζαν  οι  ΔΕΥΑ  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου 

μέχρι και το τέλος του 2008 σχετικά με τη διαχείριση της ιλύος ήταν η εναπόθεσή της στους Χώρους 

Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων(ΧΑΔΑ) της Περιφέρειας. Λόγω της απαγόρευσης χρήσης των 

ΧΑΔΑ από  31/12/2008, και δεδομένης της μέχρι σήμερα έλλειψης οποιασδήποτε υποδομής για την 

επεξεργασία, αξιοποίηση ή / και τελική διάθεση της ιλύος στην Περιφέρεια, έχει δημιουργηθεί ένα 

σημαντικό πρόβλημα, το οποίο χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. 

Σε επίπεδο Περιφέρειας συνολικός στόχος για την ορθή διαχείριση της ιλύος από τις εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) είναι η καταρχήν τήρηση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των 

ΕΕΛ  και  η προώθηση  της αξιοποίησής  της με αντίστοιχη μείωση  του ποσοστού  τελικής  διάθεσης. 

Προς την κατεύθυνση αυτή υιοθετούνται οι στόχοι που έχουν τεθεί για την ιλύ σε εθνικό επίπεδο 

και  οι  οποίοι  περιλαμβάνουν  δράσεις  αξιοποίησής  της  είτε  ως  πηγή  οργανικής  ουσίας 

(εδαφοβελτιωτικό  μέσο  αποκατάστασης  εδαφών)  είτε  ως  καυσίμου  για  την  παραγωγή 

ενέργειας,εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και σχετικοί όροι από την κείμενη νομοθεσία. 

4.2.4.6  ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

Η βασικότερη πηγή μεταχειρισμένων ελαστικών είναι τα καταστήματα επισώτρων (βουλκανιζατέρ), 

όπου συγκεντρώνονται ελαστικά από τα  Ι.Χ. οχήματα  (αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, φορτηγά), αλλά 

και  τα  οχήματα  Δ.Χ.  (λεωφορεία  κλπ.).  Επίσης,  λόγω  της  γεωργικής  δραστηριότητας  που 

αναπτύσσεται στην Περιφέρεια, ένα σημαντικό τμήμα των μεταχειρισμένων ελαστικών προέρχεται 

από οχήματα αγροτικής χρήσεως (τρακτέρ κλπ.). 

Εντάσσονται  στην  κατηγορία  16  “ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ  ΑΛΛΩΣ  ΣΤΟΝ  ΚΑΤΑΛΟΓΟ”, 

στην υποκατηγορία:  

Πίνακας 14: Κατηγοριοποίηση των μεταχειρισμένων ελαστικών με βάση τον Ε.Κ.Α. 

16 01 03  Ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους 

Βάσει των στοιχείων που έχουν αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του ΥΠΕKA, οι εκτιμώμενες ποσότητες 

μεταχειρισμένων ελαστικών που απορρίφθηκαν εντός του 2007 ανέρχονται στους 54.700 τόνους.  

Για  την  διαχείριση  μεταχειρισμένων  ελαστικών  ο  φορέας  είναι  η  εταιρεία  ECOELASTICA, 

(www.ecoelastika.gr).  Κατά  το  χρονικό  διάστημα  Ιανουαρίου‐Δεκεμβρίου  2008  η  Ecoelastika 

διαχειρίστηκε  συνολικά  46.697  τόνους  μεταχειρισμένων  ελαστικών  εκ  των  οποίων  το  78,5  %  

ανακυκλώθηκε και 14,2 % αξιοποιήθηκε ενεργειακά με συναποτέφρωση στην τσιμεντοβιομηχανία 

ενώ το υπόλοιπο βρίσκεται σε χώρους προσωρινής αποθήκευσης 

Προκειμένου  να  εκτιμηθούν  οι  παραγόμενες  ποσότητες  μεταχειρισμένων  ελαστικών  της 

Περιφέρειας,  χρησιμοποιήθηκαν  τα  στατιστικά  στοιχεία  της  ΕΣΥΕ  για  το 2008, 2009  καθώς  και  οι 

εκτιμήσεις για το 2010 σχετικά με τον αριθμό και τον τύπο των οχημάτων σε κυκλοφορία ανά νομό.  

Στη  συνέχεια,  με  βάση  το  σύνολο  των  κυκλοφορούντων  οχημάτων  στην  χώρα  μας  και  τις 

αναλογούντες ποσότητες ελαστικών εκφρασμένες σε tn (μέσος όρος βάρους ανά ελαστικό: 7, 40, 50 

και 3 kg για τα αυτοκίνητα, τα φορτηγά, τα λεωφορεία και τις μοτοσυκλέτες αντίστοιχα), εκτιμήθηκε 

το “βάρος”  των κυκλοφορούντων  ελαστικών.  Σε συνάρτηση με  το συνολικό αριθμό παραγόμενων 

αποβλήτων  ελαστικών  στην  χώρα  μας  για  το  2007  (54.700  tn),  προέκυψε  ένας  συντελεστής 



Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ 

Περιφέρειας Πελοποννήσου 

. 

Σελίδα  [25] 

  
 
  

Κ
ε
φ

ά
λ
α
ι
ο
 4

 

αποβλήτων  ελαστικών  ανά  ελαστικό  σε  κυκλοφορία,  ίσος  με  0,122.  Χρησιμοποιώντας  αυτόν  τον 

συντελεστή  και  τα  προηγούμενα  στοιχεία  σχετικά  με  τον  τύπο  και  αριθμό  των  οχημάτων  στην 

περιφέρεια  για  το  2010,  εκτιμήθηκαν  και  οι  παραγόμενες  ποσότητες  αποβλήτων  ελαστικών  ανά 

Νομό, οι οποίες παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα  

Πίνακας 15: Παραγόμενα απόβλητα (μεταχειρισμένα) ελαστικά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ανά νομό 

(2010) 

ΝΟΜΟΙ  Ποσότητα απορριπτόμενων 

ελαστικών (tn/year) 

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ  538 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ  380 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  703 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ  456 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  569 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  2.645 

4.2.4.6.1 Υφιστάμενες υποδομές συγκέντρωσης απορριπτόμενων ελαστικών στην Περιφέρεια 

Η  κοντινότερη  περιοχή  εξυπηρέτησης  της  περιφέρειας  για  τη  συγκέντρωση  ελαστικών  είναι  στην 

Πάτρα. Παρόλα αυτά το σύστημα, μέσο συμβεβλημένων συνεργατών, εξυπηρετεί τους τέσσερις από 

τους πέντε νομούς (Αρκαδία, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Μεσσηνία).  

Συγκεκριμένα οι αρμόδιοι συλλέκτες για κάθε νομό είναι: 

 Νομός Λακωνίας : Κοκκινοράχη Σπάρτης.  

 Νομοί Αρκαδίας, Κορινθίας και Αργολίδας : Γενικές Μεταφορές, Περιστέρι.  

 Νομός Μεσσηνίας: ΒΙΠΕ Πάτρας. 

4.2.4.6.2 Πρόβλεψη εξέλιξης παραγωγής   

Για τα μεταχειρισμένα ελαστικά η εκτίμηση στηρίχθηκε στον υπολογισμό του ρυθμού αύξησης των 

ποσοτήτων  για  τα  έτη  2008  (2.540  tn/year),  2009  (2.585  tn/year)  όπου  υπάρχουν  διαθέσιμα 

στοιχεία  από  την  ΕΣΥΕ  σχετικά  με  τα  οχήματα  σε  κυκλοφορία  καθώς  και  από  την  εκτίμησης  της 

ενότητας 4.2.3.5  για την ποσότητα του 2010 (2.645 tn/year) 

Σύμφωνα με τις παραπάνω ποσότητες υπάρχει μια αύξηση του ρυθμού μεταβολής της ποσότητας 

των  απορριπτόμενων  ελαστικών  κατά  0,4%/έτος.  Θεωρώντας  σταθερό  αυτό  το  ποσοστό  για  τα 

επόμενα  έτη  προκύπτουν  οι  εκτιμώμενες  μελλοντικές  ποσότητες  απορριπτόμενων  ελαστικών  για 

την περιφέρεια 

 

Πίνακας 16: Εκτίμηση μελλοντικών ποσοτήτων απορριπτόμενων ελαστικών στην  Περιφέρεια 

Πελοποννήσου (tn/year) 

2011  2013  2016  2020  2030 

2706  2834  3039  3341  4271 
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4.2.4.6.3 Ποσοτικοί στόχοι Π. Πελοποννήσου 

Α. Εθνικοί στόχοι 

Στο  ΠΔ  109/2004  τίθενται  συγκεκριμένοι  ποσοτικοί  στόχοι  για  τη  συλλογή  και  αξιοποίηση  των 

αποβλήτων ελαστικών. Συγκεκριμένα: 

 έως  την  31/7/2006,η  αξιοποίηση  των  μεταχειρισμένων  αποβλήτων  ελαστικών  πρέπει  να 

καλύπτει τουλάχιστο το 65% των αποσυρόμενων ελαστικών  

 η ανακύκλωση πρέπει να φθάνει τουλάχιστο στο 10%. 

Επιπλέον δεν γίνονται αποδεκτά σε ΧΥΤΑ: 

 Ολόκληρα  μεταχειρισμένα  ελαστικά  οχημάτων  (με  εξαίρεση  αυτά  που  προορίζονται  για 

κατασκευαστικά έργα εντός του ΧΥΤΑ) 

 Τεμαχισμένα μεταχειρισμένα ελαστικά  οχημάτων μετά την 16/7/2006. 

Σύμφωνα με  τα στοιχεία  που  έχουν αναρτηθεί  στο δικτυακό  τόπο  του  ΥΠΕΧΩΔΕ η ποσότητα που 

συλλέχθηκε  το  2008  ανέρχεται  σε  περίπου  52.230  tn,  ή  ποσοστό  96%  των  ελαστικών  που 

απορρίπτονται ετησίως στη χώρα. Από τις ετήσιες συλλεχθείσες ποσότητες ανακυκλώνεται ποσοστό 

83,5% (43.957,28 tn), αξιοποιείται ποσοστό 15,3% περίπου (8.066,61 tn), ενώ είναι αποθηκευμένο 

με  σκοπό  να  οδηγηθεί  προς  εξαγωγή  για  επαναχρησιμοποίηση  ποσοστό  0,5%  (282,21  tn)  των 

συλλεχθέντων.  Τα  ποσοστά  αξιοποίησης  –  ανακύκλωσης  των  χρησιμοποιημένων  ελαστικών  σε 

επίπεδο χώρας υπερβαίνουν σημαντικά τους στόχους που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία. 

Β. Εξειδίκευση στόχων για την Περιφέρεια 

Σύμφωνα με στοιχεία του συστήματος διαχείρισης ECO – ELASTIKA, τα μεταχειρισμένα ελαστικά που 

συλλέχθηκαν στην Περιφέρεια κατά το 2008 ανέρχονται σε 2.208,27 tn . 

Πίνακας 17: Συλλεγόμενες ποσότητες μεταχειρισμένων ελαστικών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (έτος 

2008) 

Νομός  Ελαστικά (tn/yr) Σημεία συλλογής 

Αργολίδας  439.25 37

 Αρκαδίας  378.2 33

Κορινθίας  733.77 55

               Λακωνίας  167.16 19

Μεσσηνίας  489.89 30

              Σύνολο   2.208,27 176 

Σύμφωνα με  τις  εκτιμήσεις  για  την  εξέλιξη  των παραγόμενων αποβλήτων  ελαστικών  (Κεφ. 4)  στο 

σύνολο  της  Περιφέρειας  παράγονται  2.645  tn  μεταχειρισμένων  ελαστικών  κατά  το  2010.  Η 

κατανομή της παραγωγής τους ανά Νομό παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα 

Πίνακας 18: Παραγόμενα μεταχειρισμένα ελαστικά ανά νομό της Περιφέρειας Πελοποννήσου(έτος 2010) 

Νομός Ελαστικά (tn/yr)

Αργολίδας 538

Αρκαδίας 380

Κορινθίας 703
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Νομός Ελαστικά (tn/yr)

Λακωνίας 456

Μεσσηνίας 569

 

Η συνεισφορά της Περιφέρειας στους εθνικούς στόχους ανέρχεται στο 4%. Οι τιθέμενοι στόχοι αυτή 

τη στιγμή σε Εθνικό Επίπεδο αφορούν το έτος 2006. Αφού επικαιροποιηθούν οι εθνικοί στόχοι για 

τα επόμενα έτη θα εξειδικευτούν οι στόχοι για την Περ. Πελ/σου. Οι στόχοι που θα τεθούν πρέπει 

να λάβουν υπόψη τους στόχους και τα αποτελέσματα του εγκεκριμένου ΣΕΔ Ecoelastica 

Διατηρώντας τα ίδια ποσοστά αξιοποίησης και ανακύκλωσης, οι ποσοτικοί στόχοι, ενδεικτικά, για τα 

μεταχειρισμένα ελαστικά σε επίπεδο Περιφέρειας το έτος 2010, μπορούν να είναι: 

Πίνακας 19: Εξειδίκευση στόχων για τα μεταχειρισμένα ελαστικά στην Περιφέρεια 

Έτος στόχος  Αξιοποίηση 65%(tn/yr) Ανακύκλωση 10%(tn/yr) 

2010  1720 265 

4.2.4.7  ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ 

Πηγή αυτής της κατηγορίας είναι τα οχήματα που προκύπτουν από την διαδικασία της απόσυρσης 

και  αφορά  οχήματα  τα  οποία  προορίζονται  για  τη  μεταφορά  προσώπων  και  φέρουν  8  θέσεις 

καθήμενων,  πλην  του  οδηγού  και  οχήματα  με  κινητήρα  τα  οποία  προορίζονται  για  τη  μεταφορά 

εμπορευμάτων  και  έχουν  μέγιστο  βάρος  τους  3,5  tn.  Επίσης,  περιλαμβάνει  τα  μέρη,  που 

προκύπτουν από την απόσυρση ή την επισκευή τους. 

Εντάσσονται στην κατηγορία 16 “ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ” και 

στις ακόλουθες υποκατηγορίες: 

Πίνακας 20: Κατηγοριοποίηση οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους με βάση τον Ε.Κ.Α. 

16   ΟΧΗΜΑΤΑ  ΣΤΟ  ΤΕΛΟΣ  ΤΟΥ  ΚΥΚΛΟΥ  ΖΩΗΣ  ΤΟΥΣ  ΑΠΟ  ΔΙΑΦΟΡΑ  ΜΕΣΑ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ  ΠΑΝΤΟΣ  ΕΔΑΦΟΥΣ)  ΚΑΙ  ΑΠΟΒΛΗΤΑ  ΑΠΟ  ΤΗ 
ΔΙΑΛΥΣΗ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΣΤΟ  ΤΕΛΟΣ  ΤΟΥ  ΚΥΚΛΟΥ  ΖΩΗΣ  ΤΟΥΣ  ΚΑΙ  ΑΠΟ  ΤΗ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 13,14 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 16 06 ΚΑΙ 16 
08) 

16 01 4   απορριπτόμενα οχήματα 
16 01 6  οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, τα οποία δεν περιέχουν ούτε υγρά ούτε άλλα 

επικίνδυνα συστατικά στοιχεία 
16 01 7  φίλτρο λαδιού 
16 01 9  κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν υδράργυρο 
16 01 10  κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν υδράργυρο 
16 01 11   τακάκια φρένων που περιέχουν αμίαντο 
16 01 12  τακάκια φρένων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 01 11 
16 01 13  υγρά φρένων 
16 01 14  αντιψυκτικά υγρά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
16 01 15  αντιψυκτικά υγρά εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 01 14 
16 01 17  σιδηρούχα μέταλλα 
16 01 18  μη σιδηρούχα μέταλλα 
16 01 19  πλαστικά 
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16   ΟΧΗΜΑΤΑ  ΣΤΟ  ΤΕΛΟΣ  ΤΟΥ  ΚΥΚΛΟΥ  ΖΩΗΣ  ΤΟΥΣ  ΑΠΟ  ΔΙΑΦΟΡΑ  ΜΕΣΑ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ  ΠΑΝΤΟΣ  ΕΔΑΦΟΥΣ)  ΚΑΙ  ΑΠΟΒΛΗΤΑ  ΑΠΟ  ΤΗ 
ΔΙΑΛΥΣΗ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΣΤΟ  ΤΕΛΟΣ  ΤΟΥ  ΚΥΚΛΟΥ  ΖΩΗΣ  ΤΟΥΣ  ΚΑΙ  ΑΠΟ  ΤΗ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 13,14 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 16 06 ΚΑΙ 16 
08) 

16 01 20  γυαλί 
16 01 22  κατασκευαστικά στοιχεία μη προδιαγραφόμενα άλλως 
16 01 99  απόβλητα μη προδίαγραφόμενα άλλως 

 
 

4.2.4.7.1 Υφιστάμενη κατάσταση ‐Υπολογισμός ποσοτήτων ΟΤΚΖ 

Από  στοιχεία  της  ιστοσελίδας  του  ΥΠΕΧΩΔΕ  προκύπτει  ότι  έως  το  τέλος  του  2007  το  σύστημα 

εναλλακτικής διαχείρισης ΕΔΟΕ Α.Ε. είχε αναπτυχθεί σε 29 Νομούς της χώρας όπου και λειτουργούν 

39 Διαλυτήρια ΟΤΚΖ και 12 Σημεία Συλλογής ΟΤΚΖ, ενώ σταδιακά επεκτείνεται και στην υπόλοιπη 

Ελλάδα. 

Από τα παραπάνω κέντρα ανακυκλώθηκαν περίπου 50.000 ΟΤΚΖ. Με βάση τα επίσημα στοιχεία του 

συλλογικού συστήματος «ΕΔΟΕ», κατά το έτη 2006‐2009, συλλέχθηκαν τα ακόλουθα οχήματα, (από 

ιδιώτες και από Δήμους) σε πανελλαδικό επίπεδο.  

 

Πίνακας 21: Ποσότητες Ανακυκλωμένων ΟΤΚΖ 2006‐2009 στην Ελλάδα (ΕΔΟΕ ΑΕ, 2009) 

Έτος  Οχήματα  από ιδιώτες Οχήματα  από δήμους Σύνολο 

2006  26.190  4.380 30.570 

2007  43.676  6.122 49.798 

2008  54.781  7.915 62.696 

2009  161867  13517 146464 

Για τον υπολογισμό των ΟΤΚΖ εκτιμήθηκε ο συντελεστής ΟΤΚΖ ανά όχημα σε κυκλοφορία με βάση 

τον  αριθμό  των  συλλεχθέντων  ΟΤΚΖ  του  προηγούμενου  πίνακα,  για  το  έτος  2009  (146464)  στο 

σύνολο των οχημάτων της χώρας που βρίσκονταν σε κυκλοφορία για  το 2009  και  είναι 7.910.565 

(ΕΣΥΕ στοιχεία 2009).  

Επομένως ο συντελεστής αυτός ισούται με 0.0185 ΟΤΚΖ/όχημα. 

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΥΕ, τα οχήματα σε κυκλοφορία στην περιφέρεια Πελοποννήσου για τα 

έτη 2008‐2009 ανά νομό και τύπο οχήματος είναι: 

Πίνακας 22: Αριθμός οχημάτων σε κυκλοφορία στην περιφέρεια Πελοποννήσου ανά νομό για το 2008 

2008  Επιβατικά  Φορτηγά  Λεωφορεία  Μοτοσυκλέτες  ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ  29.589  20.229  214  10.857  60.889 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ  17.104  15.375  170  3.077  35.726 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  37.381  26.802  286  14.814  79.283 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ  20.542  18.778  120  7.739  47.179 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  34.285  21.375  226  15.885  71.771 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  138.901  102.559  1.016  52.372  294.848 
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2008  Επιβατικά  Φορτηγά  Λεωφορεία  Μοτοσυκλέτες  ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ  5.023.944  1.289.525  27.186  1.388.607  7.729.262 

Πίνακας 23: Αριθμός οχημάτων σε κυκλοφορία στην περιφέρεια Πελοποννήσου ανά νομό για το 2009 

2009  Επιβατικά  Φορτηγά  Λεωφορεία  Μοτοσυκλέτες  ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ  30.610  20.586  216  11.589  63.001 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ  17.187  15.777  173  3.219  36.356 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  38.575  27.245  291  15.547  81.658 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ  20.602  19.000  124  8.042  47.768 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  34.287  21.767  229  16.620  72.903 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  141.261  104.375  1.033  55.017  301.686 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ  5.131.960  1.302.430  27.324  1.448.851  7.910.565 

Από τους παραπάνω πίνακες υπολογίζεται η ποσοστιαία αύξηση των οχημάτων σε κυκλοφορία από 

το 2008 στο 2009 ανά νομό και λαμβάνοντας υπόψη τον συντελεστή του 2009 (0.0185 ΟΤΚΖ/όχημα) 

με  την αντίστοιχη ποσοστιαία αύξηση  των οχημάτων για  το 2010,  προκύπτουν οι ποσότητες    των 

ΟΤΚΖ για το 2010 στην περιφέρεια: 

Πίνακας 24: Εκτίμηση ποσότητας οχημάτων ΟΤΚΖ ανά νομό στην περιφέρεια Πελοποννήσου, 2010 

Νομός 
Αριθμός ΟΤΚΖ 

2010 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ  1.206 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ  684 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  1.556 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ  895 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  1.370 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  5.711

Όσον  αφορά  τα  δίκτυα  συλλογής  για  ανακύκλωση  των  ΟΤΚΖ  στην  περιφέρεια,  ο  φορέας 

(www.edoe.gr)  συνεργάζεται με τους παρακάτω συλλέκτες : 

Νομός Αργολίδας : 

 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΓΗΠΑΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  ΘΕΣΗ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ, ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ, 

 Η μονάδα έχει την δυνατότητα παραλαβής βαρέων φορτηγών οχημάτων 

Νομός Αρκαδίας : 

ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  ΒΙ.ΠΕ. ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ www.car‐recycling.gr  

ΠΕΛΑΝ Α.Ε.  ΒΙ. ΠΕ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ www.pelan.gr  
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 Η μονάδα έχει την δυνατότητα παραλαβής βαρέων φορτηγών οχημάτων 

Νομός Κορινθίας: 

ΛΑΓΙΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  &  ΣΙΑ 

ΕΠΕ 

ΘΕΣΗ ΚΟΚΚΙΝΑΔΕΣ, ΑΓΙΟΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ 

 Η μονάδα έχει την δυνατότητα παραλαβής βαρέων φορτηγών οχημάτων 

Νομός Λακωνίας : 

ΓΟΥΣΓΟΥΛΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ  19ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΣΠΑΡΤΗΣ ‐ ΓΥΘΕΙΟΥ 

Νομός Μεσσηνίας: 

 Ε. ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ & Π.ΚΑΡΑΜΠΗΣ   ΒΙ.ΠΕ. ΜΕΛΙΓΑΛΑ  

4.2.4.7.2 Πρόβλεψη εξέλιξης παραγωγής   

Για  τα  ΟΤΚΖ  η  εκτίμηση  στηρίχθηκε  στον  υπολογισμό  του  ρυθμού  αύξησης  των  οχημάτων  σε 

κυκλοφορία με την πάροδο των χρόνων. Ο υπολογισμός αυτός βασίστηκε στα υπάρχοντα στατιστικά 

στοιχεία  της  ΕΣΥΕ,  από  τα  οποία  υπολογίστηκε  ο  ρυθμός  αύξησης  των  οχημάτων  σε  κυκλοφορία 

από  το  2008  στο  2009  για  την  περιφέρεια  και  λαμβάνοντας  υπόψη  τον  συντελεστή  που 

χρησιμοποιήθηκε  στην  ενότητα  4.2.3.6  για  το  2009  (0.0185  ΟΤΚΖ/όχημα)  με  την  αντίστοιχη 

ποσοστιαία αύξηση των οχημάτων για το 2010, προέκυψαν οι μελλοντικές ποσότητες  των ΟΤΚΖ για 

το σύνολο της  περιφέρειας: 

Πίνακας 25: Εκτίμηση μελλοντικών ποσοτήτων ΟΤΚΖ στην  Περιφέρεια Πελοποννήσου  

2011  2013  2016  2020  2030 

5.844  6.122  6.566  7.217  9.187 

4.2.4.7.3 Ποσοτικοί στόχοι Π. Πελοποννήσου 

Α. Εθνικοί στόχοι 

Για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής οι στόχοι με βάση το ΠΔ 116/2004 οι ποσοτικοί στόχοι 

είναι: 

 Το  αργότερο  την  1/1/2006,  για  όλα  τα  Οχήματα  στο  Τέλος  Κύκλου  Ζωής  τους  (ΟΤΚΖ),  η 

επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση αυξάνεται τουλάχιστον στο 85% κατά μέσο βάρος ανά 

όχημα  και  ανά  έτος.  Εντός  του  ιδίου  χρονικού  ορίου,  η  επαναχρησιμοποίηση  και 

ανακύκλωση αυξάνεται τουλάχιστον στο 80% κατά μέσο βάρος ανά όχημα και ανά έτος. Για 

τα  οχήματα  που  έχουν  παραχθεί  πριν  από  την  1η  Ιανουαρίου  1980,  οι  στόχοι  είναι 

τουλάχιστον 75% για την επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση και τουλάχιστον 70% για την 

επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση κατά μέσο βάρος ανά όχημα και ανά έτος. 

 Το  αργότερο  την  1/1/2015,  για  όλα  τα  ΟΤΚΖ,  η  επαναχρησιμοποίηση  και  αξιοποίηση 

αυξάνεται τουλάχιστον στο 95% κατά μέσο βάρος ανά όχημα και ανά έτος. Εντός των ιδίων 
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χρονικών ορίων, η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση αυξάνεται τουλάχιστον στο 85% 

κατά μέσο βάρος ανά όχημα και ανά έτος.  

Με βάση τα επίσημα στοιχεία από το δικτυακό τόπο του ΥΠΕΧΩΔΕ κατά το 2008 ανακυκλώθηκαν 

62.696  οχήματα.  Η  ανακύκλωση  ανά  ΟΤΚΖ  υπερκαλύπτει  το  στόχο  του  80%  που  τίθεται  από  τη 

νομοθεσία. 

 Β. Εξειδίκευση στόχων για την Περιφέρεια 

Σύμφωνα  με  τις  εκτιμήσεις  για  την  εξέλιξη  των  ΟΤΚΖ  (Κεφ.  4),  στο  σύνολο  της  Περιφέρειας  θα 

παραχθούν 5711 ΟΤΚΖ κατά το 2010, τα οποία κατανέμονται ανά Νομό ως ακολούθως: 

Πίνακας 26: Παραγόμενα ΟΤΚΖ ανά νομό της Περιφέρειας Πελοποννήσου (έτος 2010) 

Νομός Αριθμός οχημάτων

Αργολίδας 1206 

Αρκαδίας 684 
Κορινθίας 1556 
Λακωνίας 895 

Μεσσηνίας 1370 

Συνεπώς, η συμμετοχή της Περιφέρειας στην παραγωγή ΟΤΚΖ στο σύνολο της χώρας εκτιμάται σε 

3,9% περίπου. Το σύνολο των ΟΤΚΖ που συλλέχθηκαν από όλους τους Νομούς της Περιφέρειας και 

ανακυκλώθηκαν  κατά  το  2008  ανέρχονται  σε  586,  ενώ  για  το  2009  και  μέχρι  τον  Ιούλιο  είχαν 

συλλεχθεί 548 οχήματα. 

Πίνακας 27: Ανακυκλωμένα ΟΤΚΖ κατά το 2008 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου(Πηγή: ΕΔΟΕ, 2009) 

Νομός  Αριθμός οχημάτων % σε σχέση με τα 
συνολικά παραγόμενα 

Αργολίδας  84 22.5% 

Αρκαδίας  212 43.1% 

Κορινθίας  247 27.1% 

Λακωνίας  25 4.1% 

Μεσσηνίας  18 2.4% 

Σύνολο  586 17% 

Πίνακας 28: Ανακυκλωμένα ΟΤΚΖ μέχρι τον Ιούλιο 2009 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου(Πηγή: 

ΕΔΟΕ, 2009) 

Νομός Αριθμός οχημάτων

Αργολίδας 122

Αρκαδίας 83

Κορινθίας 318

Λακωνίας 7

Μεσσηνίας 18

Σύνολο περιφέρειας 548

Με βάση  τα παραπάνω,  η  συμμετοχή  της Περιφέρειας στο σύνολο  των ανακυκλωμένων ΟΤΚΖ σε 

επίπεδο  χώρας  είναι  της  τάξης  του  0,93%.  Το  ποσοστό  αυτό  κρίνεται  χαμηλό  σε  σχέση  με  τη 
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συνολική  παραγωγή  ΟΤΚΖ  στην  Περιφέρεια  και  οφείλεται  κυρίως  στη  μη  επαρκή  κάλυψη  του 

συνόλου της περιφέρειας με σημεία συλλογής και με μονάδες ανακύκλωσης. 

Όσον αφορά την συνεισφορά της Περιφέρειας στους εθνικούς στόχους, για το 2015 υιοθετούνται οι 

αντίστοιχοι  εθνικοί  στόχοι  για  την  αξιοποίηση  και  ανακύκλωση  των  ΟΤΚΖ,  ήτοι  95%  και  85% 

αντίστοιχα κατά μέσο βάρος ανά όχημα και ανά έτος. 

4.2.4.8  AΔΡΑΝΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ,  ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΑΙ  ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ 

Πρόκειται  για  τα  στερεά  απόβλητα  που  προκύπτουν  από  την  οικοδομική  δραστηριότητα 

(ανεγέρσεις,  κατεδαφίσεις,  ανακαινίσεις,  επισκευές,  περιφράξεις  και  περιστοιχίσεις  ατομικών 

κατοικιών  ή/και  κτιριακών  συγκροτημάτων)  και  από  την  κατασκευή  έργων  τεχνικών  υποδομών 

(κατεδαφίσεις,  κατασκευές  ή  και  επιδιορθώσεις  δρόμων,  γεφυρών,  σηράγγων,  αποχετευτικών 

δικτύων,  πεζοδρομίων  και  αναπλάσεις  χώρων  κ.α.).  Σε  γενικές  γραμμές  τα  απόβλητα  που 

παράγονται από οικοδομικές δραστηριότητες είναι κυρίως χώμα, άμμος, χαλίκι, σκυρόδεμα, πέτρες, 

τούβλα, ξύλο, μέταλλα, γυαλί, πλαστικά, χαρτί, και ύφασμα.  

Πέρα από την συνήθη οικοδομική δραστηριότητα που αναπτύσσεται στην Περιφέρεια, η κατασκευή 

των νέων μεγάλων οδικών έργων αναμένεται να αποτελέσει πηγή σημαντικών ποσοτήτων ΑΕΚΚ.  

Τα  ΑΕΚΚ  ανήκουν  στην  γενική  κατηγορία  17  “ΑΠΟΒΛΗΤΑ  ΑΠΟ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  ΚΑΙ  ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ 

(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ  ΧΩΜΑ  ΕΚΣΚΑΦΗΣ  ΑΠΟ  ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ  ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ)”.  Επιμερίζονται  στις 

ακόλουθες υποκατηγορίες: 

Πίνακας 29: Κατηγοριοποίηση ΑΕΚΚ με βάση τον Ε.Κ.Α. 

17  ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑI ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 

ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘEΣΙEΣ) 

17 01  σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά 

17 01 01  σκυρόδεμα 

17 01 02  τούβλα 

17 01 03  πλακάκια και κεραμικά 

17 01 07  μείγμα σκυρoδέματoς, τούβλων, πλακακίων και κεραμικών εκτός εκείνων που 

περιλαμβάνονται στο σημείο 17 01 06 

17 02  ξύλο, γυαλί και πλαστικό 

17 02 01  ξύλo 

20 02 02  γυαλί 

20 02 03  πλαστικό 

17 05  χώματα (περιλαμβανομένων χωμάτων εκσκαφής από μολυσμένες τοποθεσίες),πέτρες, 

και μπάζα εκσκαφων 

17 05 04  χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 03 

17 05 06  μπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 05 

17 05 08  έρμα σιδηροτροχιών εκτός εκείνου που περιλαμβάνεται στο σημείο 17 05 07 

17 09  άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων 

17 09 04  μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων εκτός εκείνων που 

περιλαμβάνονται στα σημεία 17 09 01, 17 09 02 και 17 09 03 
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Σε  γενικές  γραμμές  τα  απόβλητα  που  παράγονται  από  οικοδομικές  δραστηριότητες  είναι  κυρίως 

χώμα,  άμμος,  χαλίκι,  σκυρόδεμα,  πέτρες,  τούβλα,  ξύλο,  μέταλλα,  γυαλί,  πλαστικά,  χαρτί,  και 

ύφασμα.  

Βάσει των στοιχείων του ΓΕΔΣΑΠ η ποσότητα των ΑΕΚΚ στην Ελλάδα εκτιμάται σε 5,5 εκατομμύρια 

τόνους για το 2004 αντιστοιχώντας σε παραγωγή περίπου 1,37 κιλά/κάτοικο/ημέρα.  

Οι  παραγόμενες  ποσότητες  ΑΕΚΚ  της  περιφέρειας  για  το 2003‐2007  προήλθαν  από  το  Συλλογικό 

Συστήματα  Εναλλακτικής  Διαχείρισης    ΑΕΚΚ    ‘’ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ    ΑΔΡΑΝΩΝ  ΝΟΤΙΟΥ  ΕΛΛΑΔΑΣ’’.  Τα 

στοιχεία  του  εν  λόγω  ΣΣΕΔ  προήλθαν  από  την  εφαρμογή  ενός  υπολογιστικού  μοντέλου 

υπολογίζοντας με βάση τις παρακάτω παραμέτρους:  

 Επιφάνεια νέων κατασκευών  και προσθηκών/κατασκευών 

 Εκτίμηση παραγόμενων όγκων ΑΚΚ ανά 100m2 

 Πυκνότητα αποβλήτων σχέση(όγκου/βάρους) 

Χρησιμοποιώντας τα στατιστικά στοιχεία για την πενταετία 2003‐2007 σε συνδυασμό με μια σειρά 

στοιχείων σχετικών με τα μεγέθη της οικοδομικής δραστηριότητας, υπολογίστηκαν οι παραγόμενες 

ποσότητες  ΑΕΚΚ ανά νομό της Περιφέρειας  οι οποίες παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 30: Παραγόμενα ΑΕΕΚ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ανά νομό (2010) 

ΝΟΜΟΣ  ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ  1.889.160  151.732  74.917 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ  1.291.290  105.068  90.898 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  3.663.114  235.269  95.895 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ  1.278.732  97.086  47.619 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  2.938.572  167.639  96.903 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  11.060.868  756.794  406.232 

ΜΕΣΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΟΡΟΣ  2.212.173  151.359  81.246 

Στο σύνολο της περιφέρειας παράγονται περίπου 2.444.778 tn ΑΕΚΚ ετησίως. 

4.2.4.8.1 Πρόβλεψη εξέλιξης παραγωγής   

Για τα ΑΕΚΚ, όπως αναφέρεται και από το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ “Ανακύκλωση Αδρανών Νότιας Ελλάδας”, οι 

επιπτώσεις της πρόσφατης οικονομικής κρίσης στην οικοδομική δραστηριότητα δεν επιτρέπουν μια 

ασφαλή πρόβλεψη για την εξέλιξη της τελευταίας τα επόμενα χρόνια. Προκειμένου να μπορέσουν 

να γίνουν τέτοιες εκτιμήσεις θα πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με την οικονομική 

κρίση και στη συνέχεια να επέλθει μια σχετική ισορροπία στον κατασκευαστικό κλάδο. 

4.2.4.8.2 Ποσοτικοί στόχοι Π. Πελοποννήσου 

Α. Εθνικοί στόχοι 

Τα αδρανή απόβλητα από κατασκευές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις, μη συμπεριλαμβανομένων των 

χωμάτων  και  των  μπαζών  από  εκσκαφές  (ΑΕΚΚ)  εμπίπτουν  στα  «άλλα  προϊόντα»  του  Νόμου 
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2939/01 σύμφωνα με τον οποίο επιβάλλεται η θέσπιση μέτρων με στόχο την επαναχρησιμοποίηση 

ή/και  αξιοποίηση  των  υλικών  αυτών.  Σύμφωνα  με  την  ΚΥΑ  50910/2727/2003  για  την  συλλογή  ‐ 

αξιοποίηση των αδρανών αποβλήτων (ΑΕΚΚ) οι ποσοτικοί στόχοι είναι: 

 Μέχρι  την 1/1/2006  θα  αξιοποιείται  κατ’  ελάχιστο  το 30%  κατά  βάρος  των  παραγόμενων 

αποβλήτων από το οποίο θα ανακυκλώνεται το 50%. 

 Μέχρι  την 1/1/2008  θα  αξιοποιείται  κατ’  ελάχιστο  το 50%  κατά  βάρος  των  παραγόμενων 

αποβλήτων από το οποίο θα ανακυκλώνεται το 50%. 

 Μέχρι  την 1/1/2015  θα αξιοποιείται  κατ’  ελάχιστο  το 80%  κατά  βάρος  των  παραγόμενων 

αποβλήτων από το οποίο θα ανακυκλώνεται το 50%. 

 Βάσει των στοιχείων του ΓΕΔΣΑΠ η ποσότητα των ΑΕΚΚ στην Ελλάδα εκτιμάται σε 4,5 εκατομμύρια 

tn  για  το  2002.  Δεν  υπάρχουν  διαθέσιμα  στοιχεία  για  την  ποσοστιαία  συμμετοχή  υλικών  στα 

απόβλητα  εκσκαφών,  κατασκευών  και  κατεδαφίσεων  για  την  Ελλάδα.  Σε  γενικές  γραμμές  τα 

απόβλητα  που  παράγονται  από  οικοδομικές  δραστηριότητες  είναι  κυρίως  χώμα,  άμμος,  χαλίκι, 

σκυρόδεμα, πέτρες, τούβλα, ξύλο, μέταλλα, γυαλί, πλαστικά, χαρτί, και ύφασμα. 

Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ένα οργανωμένο δίκτυο συλλογής και αξιοποίησής τους, η 

διαχείριση  των  υλικών  αυτών  γίνεται  αποσπασματικά,  δημιουργώντας  μεγάλα  προβλήματα  στο 

περιβάλλον εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσής τους. 

Επισημαίνεται πως έχει  συνταχθεί σχέδιο Π.Δ.  για  τη διαχείριση  των ΑΕΚΚ,  το οποίο καθορίζει  το 

πλαίσιο διαχείρισής τους και ορίζει ποσοτικούς στόχους για την αξιοποίησή τους. Οι ρυθμίσεις του 

σχεδίου  Π.Δ.  για  την  εναλλακτική  διαχείριση  των  ΑΕΚΚ  εφαρμόζονται  τόσο  στα  απόβλητα  που 

δημιουργούνται από  τα  ιδιωτικά,  όσο  και από  τα δημόσια  έργα  και αποσκοπούν στη μείωση  της 

τελικής διάθεσης των ΑΕΚΚ με ενθάρρυνση κατά προτεραιότητα: 

 στη δημιουργία συστημάτων  επαναχρησιμοποίησης,  ανάκτησης  και ανακύκλωσης υλικών, 

ώστε να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και πρωτογενών  πρώτων υλών, 

 στην ανάκτηση ενέργειας ως αποτελεσματικό μέσο αξιοποίησής τους, 

 στον  καθορισμό  ποσοτικών  στόχων  για  την  ανακύκλωση  και  άλλες  εργασίες  αξιοποίησης 

των ΑΕΚΚ, καθώς και μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων χρονικών ορίων, 

 στην πρόβλεψη μέτρων για τη συνεργασία όλων όσων προβαίνουν στη διαχείριση των ΕΚΚ 

στα  πλαίσια  της  αρχής «ο  ρυπαίνων  πληρώνει»  και  της  συμμετοχής  τους  στην  κοινωνική 

ευθύνη, 

 στην καθιέρωση συστημάτων ενημέρωσης του κοινού για την προσαρμογή της στάσης και 

συμπεριφοράς του κατά τη διαχείριση των ΑΕΚΚ. 

Επισημαίνεται ότι οι υπόχρεοι σύμφωνα με το σχέδιο Π.Δ. διαχειριστές ΑΕΚΚ έχουν ήδη υποβάλλει 

προς  αξιολόγηση,  όπως  προβλέπεται  και  στο  άρθρο  23  του  ν.  2939/01,  φακέλους  υποψηφίων 

συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ. 

Μέχρι σήμερα έχουν αξιολογηθεί θετικά από την ΕΠΕΔ δεκατέσσερα (14) υποψήφια συστήματα. Τα 

υποψήφια  συστήματα  σύμφωνα  με  το  σχεδιασμό  τους  καλύπτουν  γεωγραφικά  τις  Περιφέρειες 
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Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας και τους Νομούς Λάρισας, Σάμου, Λακωνίας & Μεσσηνίας. Στην 

παρούσα φάση λειτουργούν πιλοτικά 2 μονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ, στη Θεσσαλονίκη και στα Άνω 

Λιόσια. Το σχέδιο Π.Δ. υποβλήθηκε στο ΣΤΕ και απορρίφθηκε για τυπικούς λόγους, καθώς δεν είχε 

συσταθεί ο ΕΟΣΔΑΠ, ο οποίος και θα έπρεπε να το υποβάλει. Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν τα Π.Δ. για 

τη συγκρότηση και λειτουργία του ΕΟΕΔΣΑΠ και αναμένεται η έγκριση και του σχετικού Π.Δ. για τα 

ΑΕΚΚ. 

Β. Εξειδίκευση στόχων για την Περιφέρεια 

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου  εκτιμάται  ότι  παράγονται  ετησίως 2.212.173  tn  ΑΕΚΚ.  Από αυτά, 

εξαιρώντας  τα  απόβλητα  εκσκαφών  (κατηγορίες  17  05  04  και  17  05  06  του  ΕΚΑ)  που  δεν 

περιλαμβάνονται  στους  ποσοτικούς  στόχους  που  θέτει  το  σχέδιο  Π.Δ.  για  την  εναλλακτική 

διαχείριση των ΑΕΚΚ, προκύπτουν 151.359 και 81.246 tn ετησίως για τα απόβλητα κατασκευών και 

κατεδαφίσεων αντίστοιχα.  Για  την  εκτίμηση  της  συνεισφοράς  της Περιφέρειας στην  επίτευξη  των 

εθνικών στόχων γίνονται οι ακόλουθες παραδοχές: 

 η  ετήσια  παραγόμενη  ποσότητα  απόβλητων  κατασκευών  και  κατεδαφίσεων  σε  σύνολο 

χώρας λαμβάνεται ίση με 4.500.000 tn για το χρονικό διάστημα που εξετάζεται, 

 η  ετήσια  παραγόμενη  ποσότητα  απόβλητων  κατασκευών  και  κατεδαφίσεων  στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου παραμένει σταθερή για το χρονικό διάστημα που εξετάζεται. 

Ως  εκ  τούτου,  η  εξειδίκευση  των  στόχων  σε  επίπεδο  Περιφέρειας  για  το  2015  προκύπτει  ως 

ακολούθως: 

Πίνακας 31: Εξειδίκευση στόχων για τα ΑΕΚΚ στην Περιφέρεια 

Έτος ‐ Στόχος  Αξιοποίηση Ανακύκλωση 

[%]  [χιλ. τόν/έτος] [%] [χιλ. τόν/έτος]

2015  80%  186.084 50% 93.042 

Αντίστοιχα,  η συμμετοχή  της Περιφέρειας στην παραγωγή ΑΕΚΚ στο σύνολο  της  χώρας ανέρχεται 

κοντά στο 5,2%.  

4.2.4.9  ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ )  

Οι  πηγές  προέλευσης  των  ΑΗΗΕ  ποικίλουν  σε  μεγάλο  βαθμό,  λόγω  και  του  μεγάλου  φάσματος 

υλικών που απαρτίζουν τα ΑΗΗΕ και της ποικιλότητας τους. Αυτές είναι, σε αντιστοιχία με τα ΑΣΑ, οι 

οικίες  και  διάφοροι  άλλοι  κλάδοι  δραστηριοτήτων  (κυρίως  εμπορικές,  τουριστικές, 

βιομηχανικές/βιοτεχνικές, δημόσιες υπηρεσίες κλπ.). 

Εντάσσονται  στην  κατηγορία  16  “ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ  ΑΛΛΩΣ  ΣΤΟΝ  ΚΑΤΑΛΟΓΟ”, 

καθώς  και  στην  κατηγορία  20  “ΔΗΜΟΤΙΚΑ  ΑΠΟΒΛΗΤΑ  (ΟΙΚΙΑΚΑ  ΑΠΟΒΛΗΤΑ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΜΟΙΑ 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ  ΑΠΟ  ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ,  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ  ΚΑΙ 

ΙΔΡΥΜΑΤΑ),ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ” 
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Πίνακας 32: Κατηγοριοποίηση ΑΗΗΕ με βάση τον Ε.Κ.Α. 

16 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ  ΜΗ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ  ΑΛΛΩΣ  ΣΤΟΝ  ΚΑΤΑΛΟΓΟ”,  καθώς  &  στην 

κατηγορία 20 “ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ  (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ & ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

ΑΠΟ  ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ,  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ  &  ΙΔΡΥΜΑΤΑ), 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΩΝ 

16 02  απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό 

16 02 09  μετασχηματιστές και πυκνωτές περιέχουν PCB 

16 02 10    απορριπτόμενος  εξοπλισμός  που  περιέχει  PCB  ή  έχει  μολυνθεί  από  παρόμοιες  ουσίες 

άλλος από τον αναφερόμενo στο σημείo 16 02 09 

16 02 11  απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες 

16 02 12  απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει ελεύθερο αμίαντο 

16 02 13  απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία άλλος από τους 

αναφερόμενους στα σημεία 16 02 09 έως 16 02 12 

16 02 14  απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία άλλος από τον 

αναφερόμενο στα σημεία 16 02 09 έως 16 02 13 

16 02 15  επικίνδυνα συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό 

16 02 16  συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό άλλα από αυτά 

που αναφέρονται στο σημείο 16 02 15 

20 01  χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01) 

20 01 36 
απορριπτόμενος  ηλεκτρικός  και  ηλεκτρονικός  εξοπλισμός  άλλος  από  τον  αναφερόμενο 

στα σημεία 20 01 21, 20 01 23 και 20 01 35 

4.2.4.9.1 Υφιστάμενη κατάσταση ‐Υπολογισμός ποσοτήτων ΑΗΗΕ 

Σύμφωνα  με  τα  όσα  αναφέρονται  στην  επίσημη  ιστοσελίδα  του  ΥΠΕΚΑ  (Ιούνιος  2010),  οι 

παραγόμενες  ποσότητες  των  ΑΗΗΕ  ανέρχονται  σε  190.000‐200.000  tn  ετησίως  στο  σύνολο  της 

χώρας και αντιστοιχούν περίπου σε 18kg/κάτοικος/έτος. Σε σχετική μελέτη της ΕΕ αναφέρεται ότι η 

αντίστοιχη ποσότητα ανέρχεται σε 147052  tn  για  το  έτος 2007  τα οποία  είναι προερχόμενα μόνο 

από  τα  νοικοκυριά  ενώ  για  την  συνολική  ποσότητα  των  ΑΗΗΕ,  συμπεριλαμβανομένων  και  των 

λοιπών  πηγών  προέλευσης  γίνεται  μια  προσαύξηση 15%.  Σύμφωνα  λοιπόν  με  αυτή  τη  θεώρηση, 

προκύπτουν τελικά 170000  tn  ΑΗΗΕ/έτος. 

Υπεύθυνος φορέας για την οργάνωση και συλλογή των ΑΗΗΕ είναι η «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ». 

Μέσα  στο  2008,  το  σύστημα  συνέλεξε  47.141  τόνους  Α.Η.Η.Ε.,  που  αντιστοιχούν  σε  2.326.677 

συσκευές  όλων  των  κατηγοριών,  υπερκαλύπτοντας  τον  εθνικό  στόχο  των  44.000  τόνων,  ενώ  η 

συνολική  ποσότητα  Α.Η.Η.Ε.,  που  συνέλεξε  από  το  2005  έως  σήμερα  ανέρχεται  στους  115.339 

τόνους, που αντιστοιχούν σε 4.879.492 συσκευές όλων των κατηγοριών. Μέσα στο 1ο πεντάμηνο 

του 2009 είχαν συλλεχθεί 24,687 τόνοι. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις από σχετικές μελέτες για τα ΑΗΗΕ, οι παραγόμενες ποσότητες στα αστικά 

κέντρα  είναι  περισσότερες  από  ότι  στις  αγροτικές  και  τις  ημιαστικές  περιοχές.  Προκειμένου  να 

ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς αυτή η διαφοροποίηση, αποφασίστηκε να διαχωριστούν οι ΟΤΑ 

της  περιφέρειας  βάσει  του  χαρακτήρα  (αστικού  η  αγροτικού)  που  τους  αποδίδεται  από  την 

τελευταία  απογραφή  της  ΕΣΥΕ  και  επιλέχθηκε  να  χρησιμοποιηθούν  οι  εξής  συντελεστές: 
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18kg/κάτοικο/έτος για τις αστικές περιοχές  και 12kg/κάτοικο/έτος για τις αγροτικές περιοχές.  

Με βάση τους συντελεστές αυτούς και τον εκτιμώμενο μόνιμο πληθυσμό της περιφέρειας (590798) 

για το έτος 2010 εκτιμήθηκαν οι παραγόμενες ποσότητες ΑΗΗΕ :  

Πίνακας 33: Εκτίμηση Παραγόμενων ποσοτήτων ΑΗΗΕ Περιφέρειας Πελοποννήσου, 2010 

Νομός  ΑΗΗΕ (tn) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ  1570 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ  1240 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  2384 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  1390 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  2527 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  9112 

Όσον αφορά τα δίκτυα συλλογής για ανακύκλωση των ΑΗΗΕ ο φορέας έχει τοποθετήσει ανά νομό 

στην περιφέρεια Πελοποννήσου τα παρακάτω σημεία συλλογής : 

 

Νομός Αργολίδας  : 

 
Container προσωρινής  αποθήκευσης 
συσκευών σε χώρους δήμων και 
αλυσίδων λιανικής 

 
Κάδος σε δημοτικά σημεία και σχολεία 

 

Κάδος  σε 
καταστήματα 
λιανικής 

 

Δήμος Άργους‐ Παλαιά Σφαγεία  
 

Δήμος  Ασκληπιείου‐Γυμνάσιο‐Λύκειο –
Λυγουριό  

 

Δήμος Επιδαύρου ΔημαρχείοΑρχαία 
Επίδαυρος  

Δήμος Ασκληπιείου‐Γυμνάσιο Αγίου 
Δημητρίου ‐Άγιος Δημήτριος 

 

Δήμος  Ασκληπιείου‐Δημαρχείο 
Λυγουριό  

Δήμος Επιδαύρου‐Δημοτικό Σχολείο Νέας 
Επιδαύρου  

 

Δήμος Ασκληπιείου‐Λιγουριό  Δήμος Επιδαύρου‐Δημοτικό Σχολείο 
Τραχειάς 

 

Δήμος Ερμιόνης‐ Ερμιόνη 
 

Δήμος Ασκληπιείου,Δημοτικό Σχολείο‐
Λυγουριό  

 

Δήμος Ναυπλίου‐Πλ.Τριών Ναυάρχων  
 

Δήμος Ασκληπιείου‐Δημοτικό Αγίου 
Δημητρίου 

 

  Δήμος Επιδαύρου‐Δημοτικό Σχολείο Αρχ. 
Επιδαύρου 

 

  Δήμος Επιδαύρου‐Δημοτικό Σχολείο 
Δήμαινας 
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Νομός Αρκαδίας: 

Container  προσωρινής    αποθήκευσης  συσκευών  σε  χώρους  δήμων  και  αλυσίδων 
λιανικής 

Δήμος Μεγαλόπολης ‐Παλαιά Σφαγεία  

Δήμος Τεγέας‐ Χωριό Στάδιο  

Δήμος Τριπόλεως ‐ Βιολογικός Καθαρισμός 

 Νομός  Κορινθίας: 

 

  Container 
προσωρινής  αποθήκευσης συσκευών 
σε  χώρους  δήμων  και  αλυσίδων 
λιανικής 

  Κάδος  σε  δημοτικά  σημεία 
και σχολεία 

  Κάδος  σε 
καταστήματα λιανικής 

 

Δήμος Κορίνθου : Άργους ‐ Προαύλιο 
Νεκροταφείου  

Δήμος  Σικυωνιών  ‐ ΚΑΠΗ‐Μ.  Σωτήρος  & 
Αριστοτέλους  

Δήμος Σικυωνιών ‐ Κινητή 
Τηλεφωνία Κλεισθένους 
40  

Δήμος Σολυγειας‐Σοφικο Κορινθίας  
 

Δήμος Σικυωνιών ‐Πολιτιστικό Κέντρο‐
Κλεισθένους & 28ης Οκτωβρίου  

Δήμος Σικυωνιών ‐ Αντιπρ. 
Miele‐ 28ης Οκτωβρίου 6  

Δήμος Σικυωνιών‐Βιολογικός  
Καθαρισμός  

Δήμος Σικυωνίων‐Συνετ. Ηλεκτρολόγων‐
Αριστοτέλους & 25ης Μαρτίου  

 

Δήμος Λουτρακίου‐ Σφαγεία 
Λουτρακίου  

Δήμος Σικυωνιών ΔημαρχείοΓεωργίου 
Γεννηματά 2  

 

Δήμος Ξυλοκάστρου 
 

Δήμος Σικυωνιών ‐ ΚΕΠ‐
Γ. Μαυρούλια 13  

 

Δήμος  Σικυωνιών  ‐  Αποθήκη  Δήμου‐
Γεωργίου Γεννηματά 2 

Δήμος Σικυωνιών‐4ο Δημ. Σχολείο
Περιάνδρου  
Δήμος: Σικυωνιών  

 

  Δήμος Σικυωνιών‐7οΔημ. Σχολείο Όπισθεν 
γηπέδου Κιάτου  Δήμος: Σικυωνιών  

 

  Δήμος Σικυωνιών‐1ο Δημ. Σχολείο
ΗρώωνΠολυτεχνείου  
Δήμος: Σικυωνιών 

 

  Δήμος Σικυωνιών‐3ο Δημ. Σχολείο
Παπανικολή Σικυωνιών  

 

  Δήμος  Σικυωνιών‐6ο  Δημ.  Σχολείο
Διεύθυνση: Παρ. Σοφοκλέους  

 

  Δήμος Σικυωνιών‐1ο Γυμνάσιο‐ 25ης 
Μαρτίου 

 

  Δήμος Σικυωνιών‐1ο Γεν. Λύκειο‐
Παπαβασιλείου 12  

 

  Δήμος Σικυωνιών‐2ο Γεν. Λύκειο  Περ. Αγ. 
Νικολάου  

 

  Δήμος Σικυωνιών‐2ο ΤΕΕ Περ. Αγ.   
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Νικολάου

  Δήμος Σικυωνιών‐2ο Γυμνάσιο
Παπαβασιλείου 12 

 

  Δήμος Λουτρακίου Περαχώρας‐Γυμνάσιο 
Λουτρακίου Λουτράκι  

 

  Δήμος Λουτρακίου Περαχώρας‐Γυμνάσιο 
Περαχώρας 

 

  ΔήμοςΛουτρακίουΠεραχώρας‐2ο Δημοτικό 
Σχολείο ‐Λουτρακίου Ανδρούτσου 66, 
Λουτράκι  

 

  Δήμος  Λουτρακίου Περαχώρας‐Δημοτικό 
Σχολείο Ίσθμιας 

 

  Δήμος  Λουτρακίου Περαχώρας‐ 2ο & 3ο 
ΤΕΕ Λουτρακίου  Οδός Επιδαύρου, 
Λουτράκι 

 

  Δήμος Λουτρακίου Περαχώρας‐
Αριστοτέλειο Κορινθιακό Εκπαιδευτήριο‐ 
4ο Χλμ. Π.Ε.Ο Κορίνθου‐Ισθμού 

 

  Δήμος Λουτρακίου Περαχώρας‐Γυμνάσιο 
Ίσθμιας 

 

  ΔήμοςΛουτρακίου Περαχώρας‐1ο 
Δημοτικό Σχολείο ΛουτρακίουΡ. 
Φερραίου, Λουτράκι 

 

  Δήμος Λουτρακίου Περαχώρας‐3ο 
Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου Λειβαδάκι 
Λουτρακίου 

 

  Δήμος Λουτρακίου Περαχώρας‐1ο ΤΕΕ 
ΛουτρακίουΟδός Επιδαύρου, Λουτράκι  

 

  Δήμος Λουτρακίο Περαχώρας‐
Εκπαιδευτήρια ΑτσλόγλουΙσθμός 
Κορίνθου  

 

  Δήμος Σικυωνιών‐2ο Δημ. Σχολείο
Παπαφλέσσα‐ Σικυωνιών 

 

Νομός Λακωνίας: 

 
Container  προσωρινής    αποθήκευσης 
συσκευών  σε  χώρους  δήμων  και 
αλυσίδων λιανικής 

 Κάδος σε δημοτικά σημεία 
και σχολεία 

  Κάδος  σε 
καταστήματα λιανικής 

 

Δήμος Σκάλας‐Δημοτικό Στάδιο Δήμου   Δήμος Οιτυλου‐Χώρος Διοικητηρίου   

Δήμος Βοιών‐ Κοντά στο Κέντρο Υγείας 
του Δήμου  

Δήμος Μολάων‐Επί Εθνικής Οδού 
Σπάρτης‐Μονεμβασιάς (απέναντι απο 
πρατήριο BP) 

 

Δήμος Έλους‐Εθνικό Στάδιο Βλαχιώτη   Δήμος Μονεμβασιάς‐Παραλία Κάκαβου    

Δήμος Σπάρτης‐Βιολογικός Καθαρισμός    
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Δήμος Γυθείου‐ Λίμνη Γυθείου    

Νομός Λακωνίας: 

   
Container  προσωρινής  αποθήκευσης 
συσκευών σε χώρους δήμων και αλυσίδων 
λιανικής 

 
Κάδος  σε  δημοτικά  σημεία  και 
σχολεία 

 
 

Κάδος  σε  καταστήματα 
λιανικής 

 

Δήμος Καλαμάτας‐ Παπατσώνη 4   Δήμος Καλαμάτας‐Σχολεία‐ Λίστα 
Σχολείων  

 

Δήμος Κυπαρισίας‐ Αμαξοστάσιο Δήμου   

Δήμος Πύλου Βιολογικός Καθαρισμός    

Δήμος Ιθώμης ‐Ιθώμη   

Δήμος Γαργαλιάνων‐Αμαξοστάσιο δήμου   

Δήμος Μεσσήνης‐ Αμαξοστάσιο Δήμου    

 Ανακύκλωση Λαμπτήρων 

Συγκεκριμένα τα σημεία συλλογής τους ανά νομό είναι: 

Νομός Αρκαδίας: 

Δήμος Σπαρτιατών 

Νομός Κορινθίας : 

Δήμος αγίων Θεοδώρων 

Νομός Μεσσηνίας: 

Δήμος Καλαμάτας  

4.2.4.9.2 Πρόβλεψη εξέλιξης παραγωγής   

Για τα ΑΗΗΕ, η εκτίμηση βασίστηκε στην μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου αναφέρεται μέσος 

ετήσιος  ρυθμός αύξησης  για  τα ΑΗΗΕ στις 27  χώρες‐μέλη  της  Ε.Ε. 2,5%  ‐ 2,7%.  Από στοιχεία  του 

ΥΠΕΧΩΔΕ  για  τα  τελευταία  έτη,  προκύπτει  ότι  η  ετήσια  αύξηση  των  παραγομένων  ΑΗΗΕ  είναι 

μεγαλύτερη, της τάξης του 5%. Παρόλα αυτά, η αύξηση των καταναλωτικών αναγκών που οδηγεί σε 

αντίστοιχη αύξηση της κατανάλωσης ΗΗΕ αναμένεται να μειωθεί με την πάροδο των χρόνων. Κατά 

συνέπεια,  ο  ρυθμός αύξησης  των ΑΗΗΕ αναμένεται  επίσης  να μειωθεί  και  να σταθεροποιηθεί σε 

μια τιμή που θα αντιστοιχεί στην μεταβολή του πληθυσμού. Λαμβάνοντας υπόψη και το χαρακτήρα 

της περιφέρειας υιοθετείται ένας μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης για τα ΑΗΗΕ της τάξης του 1,5%. 
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Πίνακας 34: Εκτίμηση μελλοντικών ποσοτήτων ΑΗΗΕ στην  Περιφέρεια Πελοποννήσου  

2011  2013  2016  2020  2030 

9.249  9.528  9.963  10.575  12.273 

4.2.4.9.3 Ποσοτικοί στόχοι Π. Πελοποννήσου 

Α. Εθνικοί στόχοι 

Η  ετήσια  παραγωγή  ΑΗΗΕ  οικιακής  προέλευσης  στη  χώρα  μας  υπολογίζεται  μεταξύ  190.000  και 

200.000 tn. Τα παραγόμενα ΑΗΗΕ ισοδυναμούν κατά μέσο όρο με 18 Kg ανά κάτοικο ετησίως. 

Οι  διατάξεις  των  ΠΔ  117/2004  (ΦΕΚ  82  Α)  και  ΠΔ  15/2006  (ΦΕΚ  12  Α),  σε  συμμόρφωση  με  τις 

διατάξεις  των  Οδηγιών  2002/96/ΕΚ  (WEEE),  2002/95/ΕΚ  (RoHS)  και  108/2003/ΕΚ,  επιβάλλουν  τη 

χωριστή συλλογή των ΑΗΗΕ από τα οικιακά απόβλητα και την εξειδικευμένη επεξεργασία τους, με 

σκοπό  την  αξιοποίησή  τους  κατά  την  οποία  θα  πρέπει  να  επιτυγχάνεται  υψηλό  επίπεδο 

ανακύκλωσης.  Συγκεκριμένα,  οι  εθνικοί  ποσοτικοί  στόχοι  για  τη  συλλογή  και  αξιοποίηση  των 

Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) είναι οι ακόλουθοι: 

 Απαγορεύεται η συλλογή, προσωρινή αποθήκευση, και μεταφορά των ΑΗΗΕ από κοινού με 

τα οικιακά απόβλητα  

 Το αργότερο έως την 31/12/2006, πρέπει να επιτευχθεί χωριστή συλλογή τουλάχιστον 4 kg / 

κάτοικο/ έτος ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης κατά μέσο όρο από τα οποία 

 Για  τις  κατηγορίες  ΑΗΕΕ  που  αφορούν  τις  μεγάλες  οικιακές  συσκευές  και  τις  συσκευές 

αυτόματης  διανομής  ο  βαθμός  αξιοποίησης  πρέπει  να  αυξηθεί  στο 80%  τουλάχιστον  του 

μέσου  βάρους  ανά  συσκευή  και  η  επαναχρησιμοποίηση  και  ανακύκλωση  των 

κατασκευαστικών  στοιχείων,  των  υλικών  και  των  ουσιών  πρέπει  να  αυξηθεί  στο  75% 

τουλάχιστον του μέσου βάρους ανά συσκευή. 

 Για τις κατηγορίες ΑΗΗΕ που αφορούν σε εξοπλισμό πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και 

σε καταναλωτικά είδη ο βαθμός αξιοποίησης πρέπει να αυξηθεί στο 75% τουλάχιστον του 

μέσου  βάρους  ανά  συσκευή  και  η  επαναχρησιμοποίηση  και  ανακύκλωση  των 

κατασκευαστικών  στοιχείων,  των  υλικών  και  των  ουσιών  πρέπει  να  αυξηθεί  στο  65% 

τουλάχιστον του μέσου βάρους ανά συσκευή. 

 Για  τις  κατηγορίες  ΑΗΗΕ  που  αφορούν  σε  μικρές  οικιακές  συσκευές,  φωτιστικά  είδη, 

ηλεκτρικά  και  ηλεκτρονικά  εργαλεία  (εξαιρουμένων  των  μεγάλης  κλίμακας  σταθερών 

βιομηχανικών εργαλείων), παιγνίδια και εξοπλισμό ψυχαγωγίας και αθλητισμού, καθώς και 

σε όργανα παρακολούθησης και ελέγχου, ο βαθμός αξιοποίησης πρέπει να αυξηθεί στο 70% 

τουλάχιστον του μέσου βάρους ανά συσκευή και η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση 

των  κατασκευαστικών  στοιχείων,  των  υλικών  και  των  ουσιών  πρέπει  να αυξηθεί  στο 50% 

τουλάχιστον του μέσου βάρους ανά συσκευή. 

 Για τους λαμπτήρες εκκενώσεως αερίου ο βαθμός επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης 

των κατασκευαστικών στοιχείων, των υλικών και των ουσιών πρέπει να ανέρχεται στο 80% 

τουλάχιστον του βάρους των λαμπτήρων. 

Οι  τελικοί  χρήστες  των  ειδών  ηλεκτρικού  και  ηλεκτρονικού  εξοπλισμού  έχουν  την  υποχρέωση  να 
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επιστρέφουν χωρίς οικονομική επιβάρυνση τις συσκευές, μετά την ολοκλήρωση της χρήσης τους, σε 

ειδικούς χώρους. Για τις εργασίες συλλογής – μεταφοράς, αποθήκευσης και επεξεργασίας των ΑΗΗΕ 

το σύστημα συνεργάζεται με ιδιώτες υπεργολάβους, οι οποίοι διαθέτουν την απαιτούμενη υποδομή 

και τις άδειες που προβλέπονται από την περιβαλλοντική νομοθεσία της χώρας. 

 

Β. Εξειδίκευση στόχων για την Περιφέρεια 

Με  βάση  τα  τελευταία  διαθέσιμα  πληθυσμιακά  στοιχεία  για  τη  χώρα  και  την  Περιφέρεια 

Πελοποννήσου  και  με  βάση  την  ανάλυση  που  έχει  προηγηθεί  στο  Κεφ.  4,  στο  σύνολο  της 

Περιφέρειας για το 2010 εκτιμάται ότι παράγονται 9.112 tn αποβλήτων ΑΗΗΕ. Η κατανομή τους ανά 

Νομό παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 35: Παραγόμενα ΑΗΗΕ ανά νομό της Περιφέρειας Πελοποννήσου (έτος 2010) 

Νομός  Εκτίμηση μόνιμου 
πληθυσμού 2010 

Παραγόμενα ΑΗΗΕ 2010 
(tn) 

Αργολίδας  102218  1570 
Αρκαδίας  87280  1240 
Κορινθίας  146228  2384 
Λακωνίας  91752  1390 

Μεσσηνίας  163319  2527 
Σύνολο  590798 9112 

Με  βάση  την  κείμενη  νομοθεσία  τίθεται  στόχος  για  τα  ΑΗΗΕ  μέχρι  το  έτος  2006  σε  4  kg 

ΑΗΗΕ/κάτοικο.έτος.  Ο  στόχος  αυτός  θεωρείται  ότι  ισχύει  και  για  τα  ακόλουθα  έτη,  μέχρι 

αναθεώρησης της ισχύουσας νομοθεσίας. Ο στόχος συλλογής ΑΗΗΕ ανέρχονταν σε 44.830 tn/έτος 

στο επίπεδο της χώρας, με βάση την εκτίμηση πληθυσμού της ΕΣΥΕ για το 2007 και σε 2.278 tn/έτος 

στο  επίπεδο  της  Περιφέρειας,  που  αντιστοιχεί  στο  25,9%  περίπου  της  συνολικά  παραγόμενης 

ποσότητας. Η συνεισφορά της Περιφέρειας στους εθνικούς στόχους για τα ΑΗΗΕ ανέρχεται σε 5,1%. 

Επιπλέον,  η  Περιφέρεια  υιοθετεί  τους  αντίστοιχους  εθνικούς  στόχους  για  την  αξιοποίηση, 

ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των ΑΗΗΕ, που κυμαίνονται από 50% έως 80% κατ' ελάχιστο, 

του μέσου βάρους ανά συσκευή και ανάλογα με την κατηγορία του εξοπλισμού. 

4.2.4.10  ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ  ΑΧΡΗΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Κύριες  πηγές  της  κατηγορίας  είναι  οι  αγροτικοί  συνεταιρισμοί  και  οι  μεμονωμένοι  αγρότες. 

Αποτελούνται  κυρίως  από  αποσυρόμενα  εσπεριδοειδή,  από  τα  προϊόντα  κλαδέματος  και  από  τα 

στερεά  υπολείμματα  οινοποιίας.  Τα  γεωργικά  απόβλητα  κατηγοριοποιούνται  στην  κατηγορία  02 

“ΑΠΟΒΛΗΤΑ  ΑΠΟΓΕΩΡΠΑ,  ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ,  ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ,  ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ,  ΘΗΡΑ  ΚΑΙ  ΑΛΙΕΙΑ, 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ”, στις ακόλουθες υποκατηγορίες: 

Πίνακας 36: Κατηγοριοποίηση Γεωργικών Αποβλήτων με βάση τον Ε.Κ.Α. 

2 
 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟΓΕΩΡΠΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ 

ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

02 01  απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρακαιαλιεία 

02 01 03  απόβλητα ιστών φυτών 
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2 
 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟΓΕΩΡΠΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ 

ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

02 01 07  απόβλητα από δασοκομία 

02 03 

απόβλητα από την προπαρασκευή και κατεργασία φρούτων, λαχανικών,δημητριακών, 

βρωσίμων ελαίων, κακάο, καφέ, τσαγιού και καπνού παραγωγή κονσερβών παραγωγή 

ζύμης και εκχυλισμάτων ζύμης, Προπαρασκευή και ζύμωση μελάσας 

02 03 01  λάσπες από την πλύση, καθαρισμό, αποφλοίωση, φυγοκέντριση και διαχωρισμό 

02 03 02  απόβλητα από υλικά συντήρησης 

02 03 04  υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία 

02 03 05  λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής 

02 03 99  απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

02 07 
απόβλητα από την παραγωγή αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών(εξαιρουμένων 

των καφέ, κακάο και τσαγιού) 

02 07 01  απόβλητα από την πλύση, τον καθορισμό και τη μηχανική αναγωγή πρώτων υλών 

02 07 02  απόβλητα από την απόσταξη αλκοόλης 

02 07 04  υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία 

02 07 05  λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής 

02 07 99  απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως που περιλαμβάνονται στα σημεία 17 09 01, 17 09 

02 και 17 09 03 

Η  συμμετοχή  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου  στα  εθνικά  μεγέθη  της  γεωργίας  είναι  σημαντική, 

αφού οι καλλιεργούμενες εκτάσεις της Περιφέρειας αντιστοιχούν στο 10,68% των καλλιεργούμενων 

εκτάσεων  της  χώρας.  Τα  βασικότερα  γεωργικά  προϊόντα  που  παράγονται  στην  Περιφέρεια  είναι 

εσπεριδοειδή  (53%  της  συνολικής  παραγωγής  της  χώρας),  ελαιόλαδο  (18%  της  συνολικής 

παραγωγής της χώρας) και πατάτα (11% της συνολικής παραγωγής της χώρας). Ενώ η κτηνοτροφία 

διαδραματίζει  δευτερεύοντα  ρόλο  στην  Περιφέρεια,  τα  κυριότερα  κτηνοτροφικά  προϊόντα  που 

παράγονται είναι το μέλι (16% της συνολικής παραγωγής της χώρας), τα ψάρια εσωτερικών υδάτων 

(13%), τα αυγά (11%), το μαλακό τυρί (9%) και τα μαλλιά προβάτων (7%).  

Με βάση στοιχεία  της ΕΣΥΕ,  η παραγωγή  του 2007  των αντίστοιχων κλάδων για  τους Νομούς  της 

Περιφέρειας παρατίθεται στον επόμενο πίνακα. 

Πίνακας 37: Παραγόμενα δενδροκομικά και αμπελουργικά προϊόντα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (tn) 

(2007) 

  ΑΡΓΟΛΙΔΑ  ΑΡΚΑΔΙΑ  ΚΟΡΙΝΘΙΑ  ΛΑΚΩΝΙΑ  ΜΕΣΣΗΝΙΑ  ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

 Λεμόνια  1083  665  10932  3316  225  18246 

 Πορτοκάλια    204009  2117  10779  173762  9671  400338 

 Μανταρίνια    12827  2205  1393  7090  1210  24725 

 Βρώσιμες ελιές    548  6229  99  6696  6757  20329 

 Ελιές ελαιοποιήσεως  30386  46256  59402  82237  368180  586461 

 Μούστος    6868  8038  3480  3751  10154  63641 

 Επιτραπέζια Σταφύλια    1170  73  39524  91  367  41225 
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  ΑΡΓΟΛΙΔΑ  ΑΡΚΑΔΙΑ  ΚΟΡΙΝΘΙΑ  ΛΑΚΩΝΙΑ  ΜΕΣΣΗΝΙΑ  ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

 Κορινθιακή Σταφίδα    16  0  2497  0  6668  9181 

 Σταφίδα Σουλτανίνα    5  0  2564  0  0  2569 

Επομένως,  οι  κυριότερες  πηγές  γεωργικών  αποβλήτων  στην  Περιφέρεια  είναι  τα  προϊόντα 

κλαδέματος των δενδρωδών καλλιεργειών (ελαιοδέντρων και εσπεριδοειδών) και των αμπελιών, τα 

αποσυρόμενα  φρούτα  (εσπεριδοειδή)  και  τα  στερεά  υπολείμματα  της  οινοποιίας.  Τα  προϊόντα 

κλαδέματος,  όσον  αφορά  στην  Περιφέρεια,  προέρχονται  κυρίως  από  τα  ελαιόδεντρα,  τα 

εσπεριδοειδή και τους αμπελώνες.  

Για  την  εκτίμηση  των  παραγόμενων  κλαδεμάτων  χρησιμοποιήθηκαν  βιβλιογραφικοί  Δείκτες  που 

εκφράζουν το λόγο παραγόμενων προϊόντων προς απόβλητα‐κλαδέματα.  

Πίνακας 38: Δείκτες παραγόμενων προϊόντων προς απόβλητα‐κλαδέματα, (Πηγή:EUBIONET II, Current 

situation and future trends in biomass fuel trade in Europe, June 2007) 

Πηγή κλαδεμάτων  Λόγος 

προϊόντων/κλαδέματα 

 Ελαιόδενδρα    0,98 

 Πορτοκαλιές    2,9 

 Λεμονιές    2,22 

 Μανταρινιές    1,55 

 Αμπέλια    1,2 

Λαμβάνοντας  υπόψη  τους  παραπάνω  πίνακες,  οι  εκτιμώμενες  ποσότητες  κλαδεμάτων  ανά  Νομό 

στην περιφέρεια Πελοποννήσου παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον επόμενο πίνακα. 

Πίνακας 39: Ποσότητες & πηγή αποβλήτων‐κλαδεμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (tn, 2007) 

 ΝΟΜΟΣ    Λεμονιές  Πορτοκαλιές  Μανταρινιές  Ελιές  Αμπέλια 

 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ   488  70348  8275  31565  6716 

 ΑΡΚΑΔΙΑΣ  300  730  1423  53556  6759 

 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ   4924  3717  899  60715  40054 

 ΛΑΚΩΝΙΑΣ  1494  59918  4574  90748  3202 

 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ   101  3335  781  382589  14324 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
7307  138048  15952  619173  71055 

852447 

Σχετικά  με  τις  ποσότητες  των  αποσυρόμενων  φρούτων  (εσπεριδοειδών),  δεν  υπάρχει  κάποια 

στατιστική  καταγραφή  των  ποσοτήτων  τους.  Η  τάση  πάντως  που  επικρατεί,  σύμφωνα  και  με  τις 

απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας, είναι να ελαχιστοποιηθούν οι αποσυρόμενες ποσότητες. Πιο 

συγκεκριμένα, οι οργανώσεις παραγωγών δύνανται να αποσύρουν τα προϊόντα που περιγράφονται 

στο  παράρτημα  Χ  του  Καν(ΕΚ)  1580/07,  σε  ποσοστό  μέχρι  5%  του  μέσου  όρου  του  όγκου  που 

διατέθηκε στο εμπόριο για κάθε δεδομένο προϊόν κατά τα προηγούμενα τρία έτη. 
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Για  τους  σκοπούς  αυτής  της  μελέτης,  χρησιμοποιήθηκε  συντελεστής  ίσος  με  το  ποσοστό  αυτό, 

δηλαδή  5%.  Με  βάση  αυτόν  και  τις  παραγόμενες  ποσότητες  εσπεριδοειδών,  εκτιμήθηκαν  οι 

ποσότητες αποσυρόμενων φρούτων που παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα 

Πίνακας 40: Αποσυρόμενα φρούτα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, σε tn (2007) 

ΝΟΜΟΣ     Λεμόνια     Πορτοκάλια     Μανταρίνια   

 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ    54 10200 641 

 ΑΡΚΑΔΙΑΣ    33 106 110 

 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ    547 539 70 

 ΛΑΚΩΝΙΑΣ    166 8688 355 

 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ    113 484 61 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

913 20.017 1.237 

22.167 

Σε  ότι  αφορά  τα  στερεά  απόβλητα  των  οινοποιείων,  αυτά  αποτελούνται  από  τα  εναπομείναντα 

βόστρυχα από τον διαχωρισμό τους από το σταφύλι (3‐5% του αρχικού βάρους του σταφυλιού) και 

την  πομάσα  η  οποία  περιέχει  30‐40%  νερό  και  αποτελείται  από  κάρες  (ρώγες)  των  σταφυλιών, 

τσίπουρα και άλλα υπολείμματα οινοποίησης (12% περίπου του αρχικού βάρους του σταφυλιού). 

Συνολικά λοιπόν,  τα στερεά απόβλητα των οινοποιείων συνιστούν το 15‐17%  του αρχικού βάρους 

του  σταφυλιού.  Αντίστοιχο  ποσοστό  (17%  περίπου)  αναφέρεται  και  στο  ερευνητικό  πρόγραμμα 

“ΔΙΟΝΥΣΟΣ ‐ Αξιοποίηση των αποβλήτων της οινοποίησης” του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Με  βάση  λοιπόν  την  παραδοχή  ότι  τα  στερεά  απόβλητα  των  οινοποιείων  συνιστούν  το  17%  του 

αρχικού βάρους του σταφυλιού, εκτιμήθηκαν οι παραγόμενες ποσότητες αποβλήτων ανά Νομό της 

Περιφέρειας και παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα 

Πίνακας 41: Απόβλητα οινοποιίας (tn/yr) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, σε tn (2007) 

Απόβλητα οινοποιίας (tn/yr)  

 ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ    1168 

 ΑΡΚΑΔΙΑΣ    1,366 

 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ    5921 

 ΛΑΚΩΝΙΑΣ    638 

 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ    1726 

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ    10819 

4.2.4.10.1 Πρόβλεψη εξέλιξης παραγωγής   

Σχετικά  με  τα  γεωργικά  απόβλητα,  από  τα  υπάρχοντα  στατιστικά  στοιχεία  του  Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων παρατηρείται ότι, σε γενικές γραμμές και στο σύνολο της χώρας, 

οι  καλλιεργούμενες  εκτάσεις  των  εξεταζόμενων  προϊόντων  εμφανίζουν  μια  σταθερότητα,  με 

εξαίρεση  τις  εκτάσεις  καλλιέργειας  βρώσιμων  σταφυλιών  (επιτραπέζιων,  σταφίδας  και 

σουλτανίνας) που παρουσιάζουν μείωση. Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι 

οι ποσότητες των αποσυρόμενων φρούτων αναμένεται να μειωθούν, σύμφωνα με τις επιταγές της 
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κοινοτικής  νομοθεσίας.  Παρόλα αυτά,  ο αγροτικός  κλάδος  χαρακτηρίζεται από μια αστάθεια από 

έτος  σε  έτος  στις  παραγόμενες  ποσότητες  των  περισσοτέρων  γεωργικών  και  δενδροκομικών 

προϊόντων, λόγω διαφόρων αστάθμητων παραγόντων όπως οι καιρικές συνθήκες, οι πυρκαγιές και 

η κατάσταση της αγοράς την εκάστοτε εμπορική περίοδο. Τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό με την 

διαφαινόμενη  τάση  για  μείωση  του  ποσοστού  συμμετοχής  του  αγροτικού  τομέα  στο  προϊόν  της 

Περιφέρειας, οδηγούν στο γενικό συμπέρασμα ότι η αγροτική παραγωγή, και κατά προσέγγιση τα 

παραγόμενα γεωργικά απόβλητα, θα εμφανίσουν μείωση τα επόμενα χρόνια. Δεν επαρκούν όμως, 

για  μια  πιο  ακριβή  εκτίμηση  των  παραγόμενων  ποσοτήτων.  Τέτοια  εκτίμηση  θα  μπορούσε  να 

πραγματοποιηθεί στα πλαίσια άλλης, πιο εξειδικευμένης, μελέτης. 

4.2.4.10.2 Ποσοτικοί στόχοι Π. Πελοποννήσου 

Α. Εθνικοί στόχοι 

Στην  Ελλάδα  το  ενεργειακό  ισοδύναμο  των  κατ’  έτος  διαθέσιμων  γεωργικών  και  δασικών 

υπολειμμάτων εκτιμάται σε 1 εκ. tn (ΥΠΑΝ11, 2007). Από άλλες εκτιμήσεις προκύπτει ότι το σύνολο 

της  άμεσα διαθέσιμης  βιομάζας  στην  Ελλάδα συνίσταται  σε 7.500.000  περίπου  tn  υπολειμμάτων 

γεωργικών  καλλιεργειών  (σιτηρών,  αραβόσιτου,  βαμβακιού  ,  καπνού,  ηλίανθου,  κλαδοδεμάτων, 

κληματίδων,  πυρηνόξυλου  κ.ά.)  και  σε  2.700.000  tn  δασικών  υπολειμμάτων  υλοτομίας  (κλάδοι, 

φλοιοί  κ.α).  Ένας  τόνος  βιομάζας  ισοδυναμεί  με  περίπου  0,4  tn  πετρελαίου.  Η  αξιοποίηση  της 

βιομάζας  αυτής  μπορεί  να  αποφέρει  ενεργειακά  οφέλη  για  τη  χώρα  ταυτόχρονα  αποτρέποντας 

ενδεχόμενα πυρκαγιάς σε δασικές και γεωργικές εκτάσεις. 

Τα  γεωργικά  υπολείμματα  προτείνονται  ως  ενδεδειγμένη  λύση  ανάπτυξης  της  βιομηχανίας 

βιοκαυσίμων,  καθώς δεν προκαλεί αύξηση  των  τιμών  των  τροφίμων,  διότι ως πρώτη ύλη  για  την 

παραγωγή βιοκαυσίμου (βιοαιθανόλης) δε χρησιμοποιείται το βρώσιμο μέρος των φυτών. 

Στην  KYA  50910/2727/2003  καθορίζονται  οι  στόχοι  για  τα  γεωργικά  υπολείμματα  και  άχρηστα 

γεωργικά προϊόντα, περιλαμβανομένων και των αποσυρόμενων, ως ακολούθως: 

 Αξιοποίηση ως πηγή οργανικής ουσίας και ενέργειας (βιοαέριο).  

 Το  παραγόμενο  compost  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  σε  αγροτικές  καλλιέργειες,καθώς  και 

για  την επανένταξη στο φυσικό περιβάλλον «τραυματισμένων»φυσικών ανάγλυφων ή και 

σε άλλες εφαρμογές, σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις που τίθενται από την κείμενη 

νομοθεσία. 

Με  τον  όρο  οργανικά  γεωργικά  απόβλητα  και  υπολείμματα  εννοούνται  τα  απόβλητα  που 

προέρχονται από διάφορες αγροτικές δραστηριότητες, όπως η φύτευση και συγκομιδή αροτραίων 

και  δενδροειδών  καλλιεργειών,  οι  αγροτοβιομηχανικές  δραστηριότητες,  η  κτηνοτροφική 

δραστηριότητα  για  παραγωγή  γάλακτος  και  κρέατος  (τα  οποία  δεν  εμπίπτουν  στον  ΠΕΣΔΑ)  ,  η 

καλλιέργεια βοσκοτόπων κλπ.  Σήμερα, η διαχείριση αυτών των αποβλήτων δεν εμπίπτει συνήθως 

στις  ευθύνες  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  καθώς  είναι  αποτέλεσμα  συγκεκριμένων  οικονομικών 

δραστηριοτήτων,  και  κατά  συνέπεια  η  διαχείριση  των  αποβλήτων  τους  αποτελεί  ευθύνη  του 

παραγωγού, ο οποίος βαρύνεται και με το κόστος της.   

Για  τη  χώρα  μας  σημαντικό  και  δυσεπίλυτο  πρόβλημα  αποτελούν  και  τα  υγρά  απόβλητα  των 

ελαιοτριβείων, τα οποία χαρακτηρίζονται από υψηλό οργανικό φορτίο, οικοτοξικά χαρακτηριστικά 
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και εποχιακή παραγωγή.  

Ταυτόχρονα,  οι  γενικότερα  δυσχερείς  οικονομικές  συνθήκες  του  αγροτικού  τομέα  και  το  μικρό 

μέγεθος  των  μονάδων  δεν  αφήνουν  μεγάλα  περιθώρια  επενδύσεων  σε  έργα  διαχείρισης 

αποβλήτων  από  τον  παραγωγό.  Έτσι,  η  πολιτεία  και  η  τοπική  αυτοδιοίκηση  καταβάλουν 

προσπάθειες  με  διάφορους  να  συνεισφέρουν  στη  λύση  του  προβλήματος,  είτε  προσφέροντας 

οικονομική αρωγή στους παραγωγούς, είτε εξετάζοντας το ενδεχόμενο χρηματοδότησης κεντρικών 

μονάδων  επεξεργασίας  των  αγροτικών  αποβλήτων,  είτε  παρέχοντας  τη  δυνατότητα  συν‐

επεξεργασίας σε μονάδες διαχείρισης ΑΣΑ. 

Τα  απόβλητα  που  προέρχονται  από  την  επεξεργασία  των  φυτικών  και  ζωικών  προϊόντων 

(αγροτοβιομηχανίες) δεν πρέπει να προκαλούν σε μεγάλο βαθμό ανησυχία σε σχέση με τη ρύπανση 

που προέρχεται από τα φυσικά απόβλητα των ζώων (κόπρος + ούρα +νερά στάβλων). 

Σήμερα,  το  μισό  ή  και  μεγαλύτερο  ίσως  μέρος  από  τις  καθημερινά  παραγόμενες  τεράστιες 

ποσότητες  γεωργικών  αποβλήτων  παραμένει  ανεκμετάλλευτο  και  προκαλεί  σημαντικές  τοπικές 

ρυπάνσεις στο ελληνικό περιβάλλον, εφόσον κανένας περιορισμός δεν υφίσταται και κανένας νόμος 

δεν  επιβάλλει  την  επεξεργασία  τους.  Παράλληλα  το  γεγονός  αυτό  έχει  άμεσες  και  έμμεσες 

επιπτώσεις πάνω στο κόστος των κυρίων ή δευτερευόντων γεωργικών προϊόντων.  

Το υπόλοιπο μέρος που είναι και το μικρότερο, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό ανακυκλώνεται μέσα 

στους λειμώνες, χωρίς όμως να εξασφαλίζεται απόλυτα η αποφυγή ρυπάνσεως του περιβάλλοντος 

και κυρίως των υδάτων των ποταμών και των λιμνών, με τη νιτρορύπανση να αποτελεί σημαντικό 

πρόβλημα για τις περισσότερες αγροτικές περιοχές. 

Τέλος μια πολύ μικρή σχετικά ποσότητα  χρησιμοποιείται  με  οικονομικό όφελος  είτε ως  οργανικό 

λίπασμα  ή/και  εδαφοβελτιωτικό  είτε  ως  ζωοτροφή  (υπολείμματα  αγροτικών  και  κτηνοτροφικών 

βιομηχανιών). 

Από  το  σύνολο  των  γεωργικών  αποβλήτων  το  σημαντικότερο  ενδιαφέρον  παρουσιάζει  η  κόπρος, 

κυρίως  λόγω  της  τεράστιας  ποσότητας  που  καθημερινά  παράγεται.  Το  ενδιαφέρον  αυτό  από 

οικονομική  άποψη  είναι  εξαιρετικά  σημαντικό,  αποτελεί  αντικείμενο  ιδιαίτερης  μελέτης  και  έχει 

άμεση σχέση με τον περιορισμό της ρύπανσης που προκαλείται από τη ζωική κόπρο. 

Μεταξύ  των  οργανικών  στερεών  ή  ημιστερεών  οργανικών  αγροτοβιομηχανικών  αποβλήτων  που 

παρουσιάζουν ενδιαφέρον από πλευράς ποσοτήτων για τον Ελλαδικό χώρο διακρίνονται τα εξής: 

 Άχυρα δημητριακών 

 Στελέχη καλαμποκιού και βάμβακος 

 Υποπροϊόντα ελαιουργείων 

 Υπολείμματα βιομηχανιών χυμών εσπεριδοειδών 

 Στέμφυλα οινοποιίας 

Τα απόβλητα της συγκεκριμένης κατηγορίας θα υφίστανται διαχείριση με ευθύνη του παραγωγού 

και κατόχου τους, οι οποίοι και θα πρέπει να τηρούν τις κείμενες διατάξεις. 

Τα γεωργικά απόβλητα (άχυρο, κλαδέματα, κ.λπ.) θεωρούνται πολύ καλό υλικό για την παραγωγή 
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κομπόστ  σε  ανάμιξη  με  άλλα  απόβλητα  με  υψηλή  συγκέντρωση  σε  άζωτο  ή  και  με  το 

βιοαποδομήσιμο  κλάσμα  των  αστικών  αποβλήτων,  το  οποίο  συνήθως  απαιτεί  κάποιο  διογκωτικό 

υλικό.  Σε  κάθε  περίπτωση  είναι  δυνατή  η  συν‐επεξεργασία  των  γεωργικών  υπολειμμάτων  με  τα 

αστικά, ανάλογα και με την επιλεχθείσα τεχνολογία επεξεργασίας των ΑΣΑ. 

Για την όσο το δυνατό καλύτερη αξιολόγηση των δυνατοτήτων αξιοποίησής τους, είναι επιθυμητό η 

Περιφέρεια να συνδράμει στην προώθηση των παρακάτω δράσεων και ενεργειών:  

 την  ανάπτυξη  συστήματος  συλλογής  και  καταγραφής  δεδομένων  αναφορικά  με  την 

παραγωγή  και  τη  διαχείριση  των  γεωργικών  υπολειμμάτων  και  άχρηστων  γεωργικών 

προϊόντων 

 την οργάνωση προγραμμάτων πληροφόρησης  του κοινού  και  των φορέων εκμετάλλευσης 

σχετικά με τις διαθέσιμες πρακτικές και τεχνικές αξιοποίησης  

 την  υποστήριξη  σε  θέματα  αδειοδότησης  και  κοινωνικής  αποδοχής  των  υποδομών 

επεξεργασίας και αξιοποίησης 

 τη δημιουργία γραφείου αποβλήτων για τη συνεχή ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις,  το 

συντονισμό πολλών διαφορετικών φορέων και παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων 

που τίθενται για κάθε ρεύμα αποβλήτων 

Η περίπτωση συνδιάθεσης με τα αστικά στερεά απόβλητα, εφόσον τα ποσοτικά και ποιοτικά τους 

επιτρέπουν, θα είναι ευθύνη των ΦοΔΣΑ της Περιφέρειας και θα αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας 

των φορέων, με την προϋπόθεση ότι η διαστασιολόγηση των έργων διαχείρισης το επιτρέπει. 

Β. Εξειδίκευση στόχων για την Περιφέρεια 

Σε  επίπεδο  Περιφέρειας  συνολικός  στόχος  για  τα  γεωργικά  υπολείμματα  και  άχρηστα  γεωργικά 

προϊόντα είναι η μεγιστοποίηση της αξιοποίησή τους και η συνεχής μείωση του ποσοστού τελικής 

διάθεσής τους με πρακτικές και τεχνικές που αποβλέπουν στην υψηλή κατά το δυνατόν προστασία 

του περιβάλλοντος, αλλά και στο οικονομικό και επενδυτικό ενδιαφέρον. 

Προς  την  κατεύθυνση  αυτή  υιοθετούνται  για  την  Περιφέρεια  οι  στόχοι  που  έχουν  τεθεί  για  τα 

γεωργικά απόβλητα σε εθνικό επίπεδο και αφορούν δύο εναλλακτικές διαχείρισης: 

 αξιοποίηση ως πηγή  οργανικής  ουσίας  για  την  παραγωγή  εδαφοβελτιωτικού ή  μέσου 

αποκατάστασης εδαφών, 

 ενεργειακή αξιοποίηση είτε ως βιοκαύσιμο είτε για την παραγωγή ενέργειας. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κάλυψη των παραπάνω στόχων εξαρτάται κυρίως από τους φορείς 

εκμετάλλευσης των γεωργικών καλλιεργειών. 

4.2.4.11  ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Εκτιμάται, πως περίπου το 80‐85% των παραγόμενων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων, κέντρων, 

ιατρείων θεωρούνται μη επικίνδυνα και προσομοιάζουν με τα αστικά ενώ το υπόλοιπο 15‐20% είναι 

επικίνδυνα και απαιτούν ιδιαίτερη διαχείριση (αποστείρωση, αποτέφρωση ή άλλη διαχείριση για τα 

ραδιενεργά).  Σύμφωνα με στοιχεία  του 2008  (ΕΣΥΕ),  ο  συνολικός αριθμός μονάδων υγειονομικού 
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ενδιαφέροντος & των αντίστοιχων κλινών στην περιφέρεια παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα. 

Πίνακας 42: Θεραπευτήρια & κλίνες στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, (ΕΣΥΕ, 2008) 

ΝΟΜΟΣ  θεραπευτήρια κλίνες 

    ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  3  202 

    ΛΑΚΩΝΙΑΣ  2  264 

    ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  6  518 

    ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ  2  233 

    ΑΡΚΑΔΙΑΣ  2  576 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ   15  1793 

Σύμφωνα  με  διεθνή  επιστημονικά  άρθρα  (M.Parcell, W.L Magette,  “Prediction  of  household  and 

commercial  BMW  generation  for  the  Dublin  region”,  2008)  υπολογίζεται  ότι  από  καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος παράγονται 7,26 kg/κλίνη/ημέρα απορρίμματα προσομοιάζοντα με τα 

οικιακά. Ο συντελεστής αυτός αφορά κυρίως νοσοκομειακές μονάδες σε αστικά κέντρα και μεγάλες 

πόλεις οπότε λόγω του χαρακτήρα της περιφέρειας Πελοποννήσου λαμβάνεται υπόψη μειωμένος 

κατά ένα ποσοστό της τάξης του 20%.  

Με βάση τα παραπάνω, υπολογίζονται τα παραγόμενα οικιακού τύπου νοσοκομειακά απόβλητα για 

την περιφέρεια Πελοποννήσου και παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα. 

Πίνακας 43: Ποσότητες ΑΣΑ καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (tn/year)στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου 

ΝΟΜΟΣ  ΑΣΑ καταστημάτων 

υγειονομικού 

ενδιαφέροντος (tn/year) 

    ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  428 

    ΛΑΚΩΝΙΑΣ  560 

    ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  1.098 

    ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ  494 

    ΑΡΚΑΔΙΑΣ  1.221 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  3.801 

 

Τα απόβλητα όλων των υγειονομικών μονάδων που προσομοιάζουν με ΑΣΑ θα υπόκεινται στην ίδια 

διαχείριση με τα υπόλοιπα ΑΣΑ της Περιφέρειας. Η «ίδια» διαχείριση περιλαμβάνει ακριβώς τα ίδια 

στάδια συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης, όπως και των υπολοίπων ΑΣΑ. 

4.2.4.12  ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΛΟΙΩΝ 

Τα  ΑΣΑ  που  προέρχονται  από  πλοία,  πλωτές  εγκαταστάσεις  και  λιμάνια  της  Περιφέρειας  έχουν 

συνυπολογιστεί, ως ποσότητα, στο σύνολο των ΑΣΑ της Περιφέρειας.  

Για  τα  υπόλοιπα  απόβλητα  (που  δεν  προσομοιάζουν  με  ΑΣΑ,  κυρίως  πετρελαιοειδή  κατάλοιπα 

πλοίων) η διαχείριση τους δεν περιλαμβάνεται στους στόχους του εν λόγω ΠΕΣΔΑ καθώς για αυτά 
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εφαρμόζεται  η  ΚΥΑ 3418/2002  (ΦΕΚ 712/Β/2002).Γενικά  η    διαχείριση  των  αποβλήτων  αυτών  θα 

γίνεται  με  ευθύνη  του  φορέα  διαχείρισης  κάθε  λιμανιού.  Σύμφωνα  με  το  αρ.7,  παρ.4  της  ΚΥΑ 

50910/2727/2003,  σε  περίπτωση  που  δεν  είναι  δυνατή  η  συλλογή  και  μεταφορά  των  αστικών 

αποβλήτων στα λιμάνια, από τον οικείο φορέα διαχείρισης του Λιμένα, τότε αυτές οι διαδικασίες θα 

γίνονται με ευθύνη του ΦοΔΣΑ της Περιφέρειας. 
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4.2.5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  

H  Περιφέρεια  Πελοποννήσου  σύμφωνα  με  την  πρόταση  του  ΠΕΣΔΑ  αποτελείται  από  τρεις 

διαχειριστικές ενότητες, οι οποίες θα διέπονται  από κοινούς στόχους διαχείρισης.  

Τα  έργα  ασφαλούς  διάθεσης,  καθώς  και  το  δίκτυο  των  σταθμών  μεταφόρτωσης  που  θα 

εξυπηρετούν την Περιφέρεια, παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα: 

Πίνακας 44: Προτεινόμενα έργα ασφαλούς διάθεσης & μεταφόρτωσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 

Διαχ. 
Ενότητα 

Νομός  Δήμοι  ΕΡΓΑ Σ.Μ.Α και Χ.Υ.Τ 

1η  

Κορινθίας  ΟΛΟΙ  Ένας (1) Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων  
 
ΣΜΑ στο Δήμο Ερμιονίδας 
ΣΜΑ στο Δήμο Κορινθίων 
ΣΜΑ στο Δ. Σικυωνιών 
ΣΜΑ στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 
ΣΜΑ στο Δήμο Τρίπολης 

Αργολίδας  ΟΛΟΙ 

Αρκαδίας 
ΤΡΙΠΟΛΗΣ‐

Β.ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ‐
Ν.ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 

2η 

Μεσσηνίας  ΟΛΟΙ  Ένας (1) Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων 
 
ΣΜΑ στο Δ. Πύλου – Νέστωρος   
ΣΜΑ στο Δήμο Καλαμάτας 
ΣΜΑ στο Δήμο Γορτυνίας 

Αρκαδίας 
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ‐

ΓΟΡΤΥΝΟΣ 

3η  Λακωνίας  ΟΛΟΙ 

Ένας (1) Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων 
 
ΣΜΑ στο Δήμο Μονεμβασιάς 
ΣΜΑ στο Δ. Σπάρτης 
ΣΜΑ Δ. Ανατολική Μάνης 
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4.3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

4.3.1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΑΝΑΦΟΡΑ  ΣΤΑ  ΕΡΓΑ  ΚΑΙ  ΤΙΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΠΟΥ  ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ  Ο 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΕΣΔΑ 

Η  κεντρική  ιδέα  σχεδιασμού  σε  ότι  αφορά  την  στρατηγική  διαχείρισης  των  αστικών  στερεών 

αποβλήτων,  των  βιοαποδομήσιμων  (ΒΑΑ)  και  των  υλικών  συσκευασίας  (ΥΣ)  της  Περιφέρειας 

σύμφωνα με τον ΠΕΣΔΑ  διέπεται από τα παρακάτω: 

 Τα  απόβλητα  που  θα  οδηγούνται  για  ταφή  θα  πρέπει  να  είναι  ποσοτικά  τα  λιγότερα 

δυνατά. 

 Τα απόβλητα που οδηγούνται στους χώρους υγειονομικής ταφής πρέπει να υπόκεινται σε 

προεπεξεργασία. 

 Οι ποσοτικοί στόχοι που τίθενται από την νομοθεσία προσδιορίζονται  για  την Περιφέρεια 

σε σχέση με τις υποχρεώσεις της χώρας.  

 Σύμφωνα με την Νέα Οδηγία, η ανακύκλωση θεωρείται υψηλότερης προτεραιότητας στην 

ιεραρχία διαχείρισης των ΑΣΑ σε σχέση με την ανάκτηση ενέργειας 

 Η στρατηγική για την διαχείριση των ΒΑΑ δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητη από αυτή των 

ΥΣ.  Συνεπώς,  ο  κύριος  στόχος  της  στρατηγικής  της  Περιφέρειας  είναι  η  εφαρμογή 

προγραμμάτων  διαλογής  στην  πηγή  στο  σύνολο  της  Περιφέρειας,  τα  οποία  θα 

υποστηρίξουν  την  παραγωγή  καλής  ποιότητας  compost  αλλά  ταυτόχρονα  θα  οδηγήσουν 

στην εκτροπή σημαντικών ποσοτήτων υλικών συσκευασίας.    

 Η δημιουργία δικτύου συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και ειδικών αποβλήτων  (Πράσινα 

Σημεία  – Green  Points),    πρόκειται  για  μια  παρέμβαση  που  θα  βελτιώσει  σημαντικά  την 

ποιότητα  ζωής  της  τοπικής  κοινωνίας.  Το  δίκτυο  θα  δέχεται  ανακυκλώσιμα  υλικά  και 

απόβλητα που δε συλλέγονται με τον κλασικό τρόπο αποκομιδής 

 Η στρατηγική  της Περιφέρειας  δεν μπορεί  να  είναι αποκομμένη από  τους  χρήστες δηλ. 

τους  πολίτες.  Τα  βιοαποδομήσιμα  καθώς  και  τα  υλικά  συσκευασίας  είναι  τέτοιου  είδους 

απόβλητα  που  απαιτούν  την  ενεργή  συμμετοχή  των  πολιτών  για  την  επιτυχή  διαχείρισή 

τους.  Ως  εκ  τούτου  κύριος  στόχος  είναι  η  συμμετοχή  των  πολιτών.  Το  προηγούμενο 

ενεργοποιεί μία αμφίδρομη σχέση μεταξύ φορέων και πολιτών, αφού η ευαισθητοποίηση 

και η συμμετοχή   των δεύτερων εξαρτάται από την ενημέρωση και    την δραστηριοποίηση 

των πρώτων.    

 Η ανάδειξη του βέλτιστου συστήματος ΔσΠ δεν εμπίπτει στους στόχους αυτής της μελέτης, 

και θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο μελετών πεδίου σε περιοχές της Περιφέρειας με 

διαφορετικά  χωροταξικά  και  πληθυσμιακά  δεδομένα.  Ωστόσο,  ένα σύστημα  3  ρευμάτων 

(ΒΑΑ, ΑΣ, υπόλοιπα) θεωρήθηκε ως βάση για να καλυφθούν ταυτόχρονα οι απαιτήσεις για 

εκτροπή των ΒΑΑ και αξιοποίηση των απορριμμάτων συσκευασίας. 

 Οι  τεχνολογίες  για  την  επεξεργασία  πρέπει  να  δοκιμασμένες  και  να  προκύπτει  η 

οικονομική  βιωσιμότητά  τους,  με  δεδομένες  τις  υποχρεώσεις  που  προκύπτουν  από  τη 

εθνική και κοινοτική νομοθεσία προστασίας περιβάλλοντος 

 Η  ανάπτυξη  συστηματικών,  αποτελεσματικών  και  λειτουργικών  προγραμμάτων 

επικοινωνίας,  ενημέρωσης  και  ευαισθητοποίησης  των  πολιτών,  με  τη  συμμετοχή  ίσως 

ειδικών επικοινωνίας και marketing, θεωρείται πλέον αναπόσπαστο στοιχείο οποιασδήποτε 
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στρατηγικής  διαχείρισης  ΑΣΑ,  γι’  αυτό  εξ’  άλλου  είναι  και  μια  από  τις  προϋποθέσεις  που 

θέτει η ΕΕ για τη χρηματοδότηση των έργων στη χώρα μας.   

Ταυτόχρονα με τις βασικές αρχές της στρατηγικής της Περιφέρειας, για την υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ 

θα πρέπει να ληφθούν δράσεις οι οποίες θα προάγουν την περιβαλλοντική συνείδηση των πολιτών 

όπως: 

 Προγράμματα πρόληψης & μείωσης των αποβλήτων και επαναχρησιμοποίησης προϊόντων 

και υλικών πριν αυτά θεωρηθούν απόβλητα 

 Προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μαθητών 

 Προγράμματα  ενημέρωσης  και  εκπαίδευσης  των  πολιτών  σε  θέματα  αειφορικής  ή 

«πράσινης» κατανάλωσης  

 Προγράμματα ενίσχυσης του εθελοντισμού σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και 

ειδικότερα σε θέματα καθαριότητας και διαχείρισης αποβλήτων 

 Προγράμματα προώθησης της οικιακής κομποστοποίησης (home composting) 

4.3.1.1 ΕΡΓΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ  

Βασική  προτεραιότητα  στη  στρατηγική  της  Περιφέρειας  είναι  η  ολοκλήρωση  των  βασικών  έργων 

υποδομής τα οποία: 

 θα εξασφαλίσουν την ασφαλή διάθεση των αποβλήτων για το σύνολο του πληθυσμού της 

Περιφέρειας. 

 θα  διαμορφώσουν  τις  προϋποθέσεις  για  την  οριστική  παύση  λειτουργίας  και  την 

αποκατάσταση  όλων  των  ανεξέλεγκτων  χώρων  διάθεσης  (ΧΑΔΑ)  που  υπάρχουν  στην 

Περιφέρεια. 

 θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι κάθε οργανωμένης εγκατάστασης ανεξάρτητα από 

την επιλεγόμενη τεχνολογία επεξεργασίας. 

H  Περιφέρεια  Πελοποννήσου  σύμφωνα  με  την  πρόταση  του  ΠΕΣΔΑ  αποτελείται  από  τρεις 

διαχειριστικές ενότητες, οι οποίες θα διέπονται  από κοινούς στόχους διαχείρισης.  

Τα  έργα  ασφαλούς  διάθεσης,  καθώς  και  το  δίκτυο  των  σταθμών  μεταφόρτωσης  που  θα 

εξυπηρετούν την Περιφέρεια, παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα: 

Πίνακας 45: Προτεινόμενα έργα ασφαλούς διάθεσης & μεταφόρτωσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 

ΔΕ  Νομός  Δήμοι  ΕΡΓΑ Σ.Μ.Α και Χ.Υ.Τ 

1η  

Κορινθίας  ΟΛΟΙ  Ένας (1) Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων  
 
ΣΜΑ στο Δήμο Ερμιονίδας 
ΣΜΑ στο Δήμο Κορινθίων 
ΣΜΑ στο Δ. Σικυωνιών 
ΣΜΑ στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 
ΣΜΑ στο Δήμο Τρίπολης 

Αργολίδας  ΟΛΟΙ 

Αρκαδίας 
ΤΡΙΠΟΛΗΣ‐

Β.ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ‐
Ν.ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 

2η  Μεσσηνίας  ΟΛΟΙ  Ένας (1) Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων 
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ΔΕ  Νομός  Δήμοι  ΕΡΓΑ Σ.Μ.Α και Χ.Υ.Τ 

Αρκαδίας 
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ‐

ΓΟΡΤΥΝΟΣ 

 
ΣΜΑ στο Δ. Πύλου – Νέστωρος   
ΣΜΑ στο Δήμο Καλαμάτας 
ΣΜΑ στο Δήμο Γορτυνίας 

3η  Λακωνίας  ΟΛΟΙ 

Ένας (1) Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων 
 
ΣΜΑ στο Δήμο Μονεμβασιάς 
ΣΜΑ στο Δ. Σπάρτης 
ΣΜΑ Δ. Ανατολική Μάνης 

4.3.1.2 ΕΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η στρατηγική της Περιφέρειας αποβλέπει στην επεξεργασία του συνόλου των σύμμεικτων ΑΣΑ  και 

την παράλληλη εφαρμογή προγραμμάτων ΔσΠ των οργανικών αποβλήτων.  Τα προτεινόμενα έργα 

για την επεξεργασία, με βάση και τη δυναμικότητα που προκύπτει για την κάθε ΔΕ είναι: 

Πίνακας 46: Προτεινόμενη διαχείριση Α.Σ.Α στην Πελοπόννησο 

ΔΕ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΤΟΥΣ 

2010 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

1η   152.951 
ΔσΠ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ / ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΣΑ 

2η   94.478 
ΔσΠ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ / ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΣΑ  

3η   45.728 
ΔσΠ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ / ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ / ΑΠΛΕΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΣΑ  

 

Οι  τεχνολογίες  που  μπορούν  να  εφαρμοστούν  στο  προκριθέν  διαχειριστικό  σενάριο  σύμφωνα με 

τον τροποποημένο ΠΕΣΔΑ παρουσιάζονται στη συνέχεια.  Διευκρινίζεται ότι ο αριθμός των ΜΕΑ δεν 

είναι δεσμευτικός, αλλά ενδεικτικός και οποιοσδήποτε φορέας (δημόσιος ή ιδιωτικός) έχει πρόθεση 

να δημιουργήσει μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων θα είναι αποδεκτός, με την προϋπόθεση ότι θα 

ακολουθήσει τις διαδικασίες που προβλέπονται από την περιβαλλοντική νομοθεσία.  

Σε ότι τώρα αφορά τις λοιπές προϋποθέσεις των τεχνολογιών σημειώνονται τα εξής: 

 Σχετικά  με  την  εμπορικότητα  των  μονάδων:  οι  τεχνολογίες  που  εφαρμόζονται  ευρέως 

αφορούν  μονάδες  μηχανικής  βιολογικής  επεξεργασίας  και  μονάδες  αποτέφρωσης.  Οι 

μονάδες  αεριοποίησης,  πυρόλυσης  και  πλάσματος  δεν  έχουν  ακόμα  να  επιδείξουν 

σημαντικές  εφαρμογές  στα  σύμμεικτα  απορρίμματα,  μπορούν  όμως  ευκολότερα  να 

ενταχθούν  σε  ένα  σύστημα  ολοκληρωμένης  διαχείρισης  για  την  ενεργειακή  αξιοποίηση 

δευτερογενών  καυσίμων.  Στη  δεύτερη  αυτή  περίπτωση,  (θερμική  επεξεργασία  RDF/SRF), 

περισσότερο  διαδεδομένη  είναι  η  αεριοποίηση.  Για  την  περιφέρεια  Πελοποννήσου,  στα 

εξεταζόμενα  διαχειριστικά  σενάρια ως  μέθοδος  θερμικής  επεξεργασίας  σύμμεικτων  Α.Σ.Α 

θεωρήθηκε  η αποτέφρωση με ανάκτηση ενέργειας 

 Σχετικά  με  τα  προϊόντα  των  τεχνολογιών  και  την  αξιοποίησή  τους:  οι  περισσότερες 

τεχνολογίες  ΜΒΕ  περιλαμβάνουν  και  την  παραγωγή  ενός  δευτερογενούς  καυσίμου  από 

υλικά  υψηλής  θερμογόνου  που  περιέχονται  στα  Α.Σ.Α  (RDF),  ή  στην  περίπτωση  της 

βιολογικής  ξήρανσης από  ένα μίγμα  ξηρών οργανικών  και  άλλων  καυσίμων υλικών  (SRF). 
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Ακόμη,  οι  «απλουστευμένες»  ΜΒΕ  μπορεί  να  μην  οδηγούν  καθόλου  στην  παραγωγή 

τέτοιων υλικών ώστε το κόστος επένδυσης/λειτουργίας να διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα. 

Όλες  οι  ΜΒΕ  παράγουν  επίσης  ένα  Υλικό  Τύπου  Κομπόστ  (ΥΤΚ),  πλην  της  μεθόδου  της 

Βιολογικής Ξήρανσης. 

Συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω δηλαδή λαμβάνοντας υπόψη: 

 Τις ποσότητες ανά σενάριο 

 Τα εμπορικά στοιχεία των μονάδων 

 Τα  στοιχεία  σχετικά  με  τα  ποιοτικά  χαρακτηριστικά  των  προϊόντων  και  τις  πιθανές  τους 

χρήσεις 

 Τις απαιτήσεις  της νομοθεσίας και  των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών στην Επεξεργασία 

Αποβλήτων, 

Για την περιφέρεια Πελοποννήσου σύμφωνα με ον ΠΕΣΔΑ προτάθηκαν τα εξής:  

1. Σε μονάδες με δυναμικότητα 50.000 – 75.000 τόνων η τεχνολογία που μπορεί να εξεταστεί είναι 

αυτή της Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΒΕ). Σε αυτή την περίπτωση προτείνεται στις 

ΜΒΕ  να  ενταχθεί  στάδιο  παραγωγής  δευτερογενούς  καυσίμου,  αλλά  και  στάδιο  ανάκτησης 

ανακυκλώσιμων (κατ’ ελάχιστο μέταλλα, χαρτί και πλαστικό), για τους εξής λόγους: 

o Η ανακύκλωση υλικών συσκευασίας πρέπει να ενισχυθεί 

o Η  ανάκτηση  υλικών  συσκευασίας  δίνει  έσοδα  για  τις  μονάδες  ενώ  ταυτόχρονα 

απομειώνει  τις  ποσότητες RDF  ή SRF  με αποτέλεσμα  να μειώνονται  τα  ρίσκα από 

την πιθανή μη εξεύρεση τελικού χρήστη για τα δευτερογενή καύσιμα 

o Παρόλο που υπάρχει πιθανότητα μη αξιοποίησης των RDF/SRF είναι προτιμότερο να 

προβλέπονται από τη διεργασία της ΜΒΕ έτσι ώστε: α. να μειώνεται το υπόλειμμα 

προς ταφή, β. να υπάρχει «κίνητρο» για αύξηση της αξιοποίησης των απορριμμάτων 

μέσω της ενεργειακής αξιοποίησης δευτερογενών καυσίμων 

o Το  παραγόμενο  ΥΤΚ,  με  βάση  τα  όσα  παρουσιάστηκαν,  θα  παράγεται  με 

προδιαγραφές  «σταθεροποιημένου  βιοαποβλήτου»  και  θα  χρησιμοποιείται  ως 

τελικό κάλυμμα προς αποκατάσταση ΧΔΑ και ΧΥΤ, για την αποκατάσταση λατομείων 

και  ορυχείων,  σε αντιθορυβικά φράγματα,  σε  έργα οδοποιίας,  σε  γήπεδα golf  και 

ποδοσφαίρου κλπ. Είναι σημαντικό για την περιφέρεια να εξεταστεί η δυνατότητα 

χρήσης του υλικού αυτού στις πληγείσες από την πυρκαγιά περιοχές. Το γεγονός ότι 

το ΥΤΚ θα μπορεί  να προσφέρει άνθρακα στα  εδάφη αυτά  είναι αδιαμφισβήτητο, 

απομένει όμως να διαπιστωθεί η περιεκτικότητά του σε βαρέα μέταλλα αλλά και η 

εκπλυσιμότητα αυτών ώστε να δημιουργηθεί συγκεκριμένο πρωτόκολλο εφαρμογής 

του (ποσότητα ανά στρέμμα, συχνότητα χρήσης, κ.λ.π.) 

2. Σε μονάδες με δυναμικότητα 30.000 – 50.000 τόνων η τεχνολογία που μπορεί να εξεταστεί είναι 

επίσης  αυτή  της  Μηχανικής  Βιολογικής  Επεξεργασίας  (ΜΒΕ),  με  βάση  τα  όσα 

προαναφέρθηκαν.  Σε  αυτή  την  περίπτωση  προτείνεται  να  εφαρμοστούν  απλουστευμένες 

μέθοδοι ΜΒΕ με σκοπό την κάλυψη των νομοθετικών απαιτήσεων με σχετικά χαμηλό κόστος. Οι 

μέθοδοι αυτές θα ανακτούν κατ’ ελάχιστο μέταλλα ή/και ενέργεια (αν πρόκειται για εφαρμογή 

αναερόβιας μεθόδου) και θα οδηγούν σε ένα βιοσταθεροποιημένο ΥΤΚ που θα χρησιμοποιείται 

για υλικό επικάλυψης και σε υπόλειμμα που θα οδηγείται προς υγειονομική ταφή. Αν η αγορά 

και  οι  οικονομικές  συνθήκες  το  επιτρέψουν,  θα  μπορεί  με  αναβάθμιση  του  μηχανολογικού 
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εξοπλισμού να μειωθεί περαιτέρω το υπόλειμμα με ανάκτηση των καυσίμων υλικών, δηλ.  την 

παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου (RDF/SRF) 

3. Σε μονάδες δυναμικότητας άνω των 75.000  τόνων μπορούν να εξεταστούν όλες οι ΜΒΕ όπως 

περιγράφηκαν  στο  σημείο 1,  ενώ από  την  οικογένεια  των  θερμικών  επεξεργασιών  μπορεί  να 

εξεταστεί η αποτέφρωση με ανάκτηση ενέργειας. 

Πίνακας 47: Τεχνολογικά συστήματα που μπορούν να εφαρμοστούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 

Διαχειριστική ενότητα 

ΤΟΝΑΖ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΝ/ΕΤΟΣ 
(έτος 2020 μετά από δράσεις 

ανακύκλωσης ΑΣ & 
προδιαλογής οργανικού) 

Τεχνολογία που μπορεί να εξεταστεί και 
προϊόντα 

Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ‐Ν. 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ‐ΤΜΗΜΑ 
Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

120.000 

Μηχανική Βιολογική Επεξεργασία με: 

 Παραγωγή ανακυκλώσιμων (μέταλλα, 
χαρτί, πλαστικό) 

 Παραγωγή Δευτερογενούς Καυσίμου 

 Παραγωγή Υλικού Τύπου Κομπόστ (δεν 
παράγεται αν εφαρμοστεί Βιολογική 
Ξήρανση) 

 Παραγωγή Ενέργειας από βιοαέριο 
(παράγεται αν εφαρμοστεί αναερόβια 
χώνευση) 

Ή 
Αποτέφρωση με ανάκτηση ενέργειας 

Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ‐
ΥΠΟΛΟΙΠΟ Ν. 
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

74.124 

Μηχανική Βιολογική Επεξεργασία με: 

 Παραγωγή ανακυκλώσιμων (μέταλλα, 
χαρτί, πλαστικό) 

 Παραγωγή Δευτερογενούς Καυσίμου 

 Παραγωγή Υλικού Τύπου Κομπόστ (δεν 
παράγεται αν εφαρμοστεί Βιολογική 
Ξήρανση) 

 Παραγωγή Ενέργειας από βιοαέριο 
(παράγεται αν εφαρμοστεί αναερόβια 
χώνευση) 

Ή 
Αποτέφρωση με ανάκτηση ενέργειας 

Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ  35.876 

Απλουστευμένες ΜΒΕ (αερόβια ή αναερόβια 
επεξεργασία οργανικού), με: 

 Παραγωγή ανακυκλώσιμων μετάλλων 

 Παραγωγή βιοσταθεροποιημένου 
οργανικού για υλικό επικάλυψης  

 Παραγωγή Ενέργειας από βιοαέριο 
(παράγεται αν εφαρμοστεί αναερόβια 
χώνευση) 

230.000   

4.3.1.3 ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Σστην  παρούσα  φάση  η  διάθεση  των  αποβλήτων  στην  Περιφέρεια  Πελοποννήσου  γίνεται 

ανεξέλεγκτα σε Χ.Α.Δ.Α. Η ολοκλήρωση των απαιτούμενων υποδομών διάθεσης αφενός συνάντησε 

σημαντικότατες δυσκολίες, αφετέρου απαιτεί την έλευση ενός εύλογου χρονικού διαστήματος, στο 
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διάστημα του οποίου θα συνεχιζόταν η δριμύτατη επιβάρυνση του περιβάλλοντος.  

Με  βάση  τα  επίσημα  στοιχεία  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου,  στο  σύνολο  των  320 

καταγεγραμμένων  ΧΑΔΑ  της  Περιφέρειας1  οι  77  ήταν  ενεργοί,  οι  74  ανενεργοί  (αλλά  όχι 

αποκατεστημένοι, είναι δηλαδή προς άμεση αποκατάσταση) και οι 169 αποκατεστημένοι.  

Είναι  φανερό  ότι  ο  όγκος  της  δουλειάς  που  απομένει  είναι  τεράστιος  και  οι  απαιτούμενοι  πόροι 

σημαντικοί.  Ωστόσο  η  σημασία  και  τα  πιθανά  αποτελέσματα  από  την  επιτυχή  υλοποίηση  της, 

αποτελούν υψηλότατο κίνητρο για να οργανωθεί και να εκπονηθεί το σύνολο των υπολειπόμενων 

δράσεων.  Σε κάθε περίπτωση το κλείσιμο και η αποκατάσταση των ΧΑΔΑ εξαρτάται άμεσα από την 

υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ αλλά και από τον τρόπο διαχείρισης κατά το μεταβατικό στάδιο μέχρι και την 

εφαρμογή του ΠΕΣΔΑ.   

Όχι  μόνο  η  κατασκευή  των  έργων,  αλλά  και  το  θέμα  της  μετέπειτα  παρακολούθησης  και 

μεταφροντίδας  των  χώρων,  το  οποίο  σύμφωνα  με  την  νομοθεσία  αποτελεί  υποχρέωση  των 

διαχειριστών  των  χώρων  (οι  οποίοι  στη  συγκεκριμένη  περίπτωση  είναι  οι  Δήμοι),  αποτελεί  πολύ 

σημαντική παράμετρο και πρέπει  να οργανωθεί με  ενιαίο  τρόπο και σχετικά  χαμηλό  κόστος,  έτσι 

ώστε  μετά  την  υλοποίηση  των  πρώτων  έργων  αποκατάστασης  να  είναι  δυνατή  η  αλλαγή 

προτεραιοτήτων  και  η  άμεση  ανταπόκριση  σε  τυχόν  νέα  δεδομένα  που  θα  προκύψουν  από  την 

παρακολούθηση των χώρων.  

Απαιτούμενες Δράσεις 

 Να  γίνουν  συντονισμένες  ενέργειες  ώστε  κατά  το  μεταβατικό  στάδιο  μέχρι  και  την 

εφαρμογή του ΠΕΣΔΑ οι όποιες δράσεις διαχείρισης των αποβλήτων να συμπεριλαμβάνουν 

στους στόχους τους και την αποκατάσταση κάποιων ΧΑΔΑ (π.χ παραγωγή compost  μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ως υλικό επικάλυψης) 

 Να φτιαχτεί και να επικαιροποιείται με ευθύνη της Περιφέρειας μητρώο αξιολόγησης των 

ΧΑΔΑ, αλλά και άλλων ρυπασμένων χώρων που πρέπει να αποκατασταθούν. Η συγκρότηση 

του  μητρώου  μπορεί  να  γίνει  με  τη  μορφή  βάσης  δεδομένων,  ενώ  η  διαδικασία 

αξιολόγησης  των  χώρων  θα  μπορεί  να  γίνεται  είτε  από  την  Περιφέρεια  είτε  από  τους 

Δήμους και τα αποτελέσματα εφόσον επαληθευτούν θα καταχωρούνται. Με τον τρόπο αυτό 

θα επιτευχθεί η βέλτιστη αξιοποίηση των εκάστοτε διαθέσιμων πόρων και θα εξασφαλιστεί 

η μέγιστη διαφάνεια στις διαδικασίες κατανομής πόρων.  

 Οι  αποκαταστάσεις  θα  πρέπει  να  συσχετιστούν,  με  τις  απαιτούμενες  χρήσεις  γης  και  τις 

ιδιαιτερότητες της περιοχής όπου βρίσκονται. Η απόδοση των αποκαταστημένων ΧΑΔΑ στο 

περιβάλλον  κατά  τρόπο  τέτοιο  που  δεν  έρχεται  σε αντίθεση  ,  πρέπει  να αποτελεί  βασική 

προτεραιότητα κατά το σχεδιασμό της αποκατάστασης.  

                                                            

 

 

1  Υπουργείο  Οικονομίας  και  Οικονομικών,  Ολοκληρωμένο  Πληροφοριακό  Σύστημα  (Ο.Π.Σ.)  ‐  Πληροφοριακό  Σύστημαμ 
Παρακολούθησης ΧΑΔΑ 
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 Να  περάσουν  τα  κόστη  παρακολούθησης  και  μεταφροντίδας  των  χώρων  στα  κόστη 

διαχείρισης αποβλήτων, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.   

 Να  κοινοποιηθούν  τα  αποτελέσματα  της  μελέτης  στους  ενδιαφερόμενους  Δήμους  για  να  

υλοποιήσουν  αυτοί,  σε  συγκεκριμένο  χρονοδιάγραμμα  τις  επιμέρους  μελέτες 

αποκατάστασης. 

 Για  να  παρακολουθείται  συστηματικά  η  πρόοδος  των  εργασιών,  αλλά  και  για  να 

εξασφαλίζεται  η  τήρηση  των  στόχων  και  η  βελτιστοποίηση  της  αξιοποίησης  των 

οικονομικών πόρων, απαιτείται ενίσχυση των διοικητικών δομών της Περιφέρειας.  

4.3.1.4 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

Οι στόχοι για τη διαχείριση των τα άλλα είδη αποβλήτων σε επίπεδο Περιφέρειας είναι: 

• Πρόληψη ή μείωση της παραγωγής αποβλήτων (ποσοτική μείωση) καθώς και 

μείωση της περιεκτικότητάς τους σε επικίνδυνες ουσίες (ποιοτική βελτίωση). 

• Επαναχρησιμοποίηση υλικών από τα απόβλητα 

• Αξιοποίηση των αποβλήτων (ανακύκλωση) 

• Εφαρμογή της αρχής της εγγύτητας 

• Προώθηση της οργάνωσης, με την ευθύνη του παραγωγού, ολοκληρωμένου 

συστήματος διαχείρισης  

• Ουσιαστική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στους τομείς που παρουσιάζουν 

επιχειρηματικό ενδιαφέρον 

Σε αυτό το πλαίσιο στη συνέχεια για τα μή επικίνδυνα βιομηχανικά, ελαστικά Αυτοκινήτων, ΑΕΕΚ, 

ΟΤΚΖ, ΑΗΗΕ, ιλύες ΕΕΛ, γεωργικά απόβλητα, δίνονται ενδεικτικά πλαίσια διαχείρισης. 

Η  δημιουργία  δικτύου  συλλογής  ανακυκλώσιμων  υλικών  και  ειδικών  αποβλήτων    (Πράσινα 

Σημεία  –  Green  Points),    θα  βελτιώσει  σημαντικά  την  ποιότητα  ζωής  της  τοπικής  κοινωνίας.  Το 

δίκτυο θα δέχεται ανακυκλώσιμα υλικά και απόβλητα που δε συλλέγονται με τον κλασικό τρόπο 

αποκομιδής. 

Με τη δημιουργία του δικτύου θα: 

• Γίνει  χειροπιαστή  η    ιδέα  ότι  ορισμένα  χρησιμοποιημένα  υλικά  και 

αντικείμενα  δεν  είναι  απόβλητα  και  πρέπει  να  οδηγούνται  για 

επαναχρησιμοποίηση ή ανάκτηση / ανακύκλωση σε διακριτά σημεία 

• Γίνει η ανακύκλωση προσιτή σε όλους τους κατοίκους γιατί η λειτουργία τους 

βασίζεται  στην  ενεργό  συμμετοχή  του  πολίτη  και  στη  συστηματική 

προετοιμασία  και  διαχωρισμό  του  τι  υλικά  και  αντικείμενα  θα  πάνε  στα 

Πράσινα  Σημεία,  γεγονός  που  δημιουργεί  νέα  μοτίβα  κοινωνικής 

συμπεριφοράς, που είναι απαραίτητα για ριζικές αλλαγές σε βάθος χρόνου 

Επομένως,  και  η  κοινωνική  συνεισφορά  του  δικτύου  των  Πράσινων  Σημείων  είναι  σημαντική  και 

δημιουργεί τη βάση για ριζικές αλλαγές σε βάθος χρόνου, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό στην 

περιφέρεια Πελοποννήσου όπου η διαχείριση των αποβλήτων είναι σχεδόν στο σημείο μηδέν.  

Όσον αφορά τα διαφορετικά είδη υλικών που θα συλλέγονται, προτείνεται αυτά να είναι: 
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1. Υλικά καθαρισμού 

2. Χρώματα  

3. Θερμόμετρα 

4. Μπαταρίες  

5. Φάρμακα 

6. Πλαστικά δοχεία 

7. Μεταλλικά αντικείμενα (scrap, καλοριφέρ κ.λπ.) 

8. Παιχνίδια 

9. Έπιπλα 

10. Στρώματα 

11. Ηλεκτρικές συσκευές (WEEE) 

12. Λαμπτήρες 

13. Υλικά συσκευασίας (χαρτόνια)  

14. Κλαδεύματα (πράσινα)  

15. Ελαστικά – Σε ορισμένα ΠΣ 

16. Αυτοκίνητα – Σε ορισμένα ΠΣ 

 

4.3.1.5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

Οι διαχειριστές συσκευασιών είναι υποχρεωμένοι είτε να οργανώσουν ατομικά συστήματα είτε να 

συμμετέχουν σε συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης.  

Μέχρι σήμερα για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και των αποβλήτων συσκευασίας 

έχει  εγκριθεί  το  Σύστημα  Συλλογικής  Εναλλακτικής  Διαχείρισης  Συσκευασιών  ΣΣΕΔ‐ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

(Υ.Α.οικ.106453/2003,  ΦΕΚ  391/Β/2003),  το  Συλλογικό  Σύστημα  Ανταποδοτικής  Εναλλακτικής 

Διαχείρισης Συσκευασιών «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ». Τα Συστήματα απευθύνονται σε όλους 

όσους διαχειρίζονται συσκευασίες (συσκευαστές, εισαγωγείς πλήρων συσκευασιών), εξασφαλίζουν 

ισότιμη  και  ελεύθερη  συμμετοχή  και  παρέχουν  τη  δυνατότητα  να  εκπληρώσουν  τις  νομικές 

υποχρεώσεις τους. 

Επίσης  θα  πρέπει  να  λαμβάνονται  υπόψη  και  τα  ατομικά  συστήματα  εναλλακτικής  διαχείρισης, 

όπως το Ατομικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών Ιδιωτικής Ετικέτας και Εισαγωγής 

Προϊόντων «ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» (Υ.Α.οικ.106156/2003, ΦΕΚ 1108/Β/2004), Συλλογικό Σύστημα 

Εναλλακτικής  Διαχείρισης  Συσκευασιών  Ορυκτελαίων  «Κέντρο  Εναλλακτικής  Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης Α.Ε. με τον διακριτικό τίτλο ΚΕΠΕΔ ΑΕ» (ΦΕΚ 391 Β' 4-3-2003). 

Για  την επίτευξη  των  τιθέμενων στόχων για  τα υλικά συσκευασίας προτείνονται έργα και δράσεις 

στους  νομούς  της  περιφέρειας  (βλέπε  κεφάλαια  6  ,7,  και  11),  έτσι  ώστε  συγκεντρωτικά  να 

επιτυγχάνονται οι ποσοτικοί στόχοι που τίθενται για την Περιφέρεια.  

Σήμερα  η ανακύκλωση στην Περιφέρεια φτάνει  τους 10.500  τόνους  (μαζί  με  το  έντυπο  χαρτί  και 

μικρό  ποσοστό  μη  συσκευασιών  που  συνήθως  ανακτώνται  στα  ΚΔΑΥ  όπως  καπάκια,  καλαμάκια, 

κ.λ.π.).  Τυπικά,  εξαιρώντας  δηλαδή  το  έντυπο  χαρτί,  η  ανάκτηση  συσκευασιών  ανέρχεται  στους 

7.993 τόνους.  
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Επιπρόσθετα, λειτουργεί πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού στο Δήμο Τρίπολης από τον Οκτώβριο 

του  2007,  με  την  τοποθέτηση  πάνω  από  70  κάδων  και  μεταλλικών  πλεγμάτων.  Τα  συλλεγόμενα 

χαρτιά οδηγούνται προς ανακύκλωση στη βιοτεχνία χάρτου TECHNOCART που λειτουργεί εντός της 

ΒΙΠΕ Τρίπολης. Κατά μέσο όρο συλλέγονται 40 τόνοι μηνιαίως, δηλ. περίπου 480 τόνοι ετησίως2.   

Η ποσότητα συσκευασιών και εντύπου χαρτιού που ανακτώνται συνολικά, αντιστοιχεί σε ποσοστό 

17% των συνολικά παραγόμενων αποβλήτων συσκευασιών, (περιλαμβάνεται το έντυπο χαρτί), με 

βάση τα όσα παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 4. 

Επίσης,  σύμφωνα  με  τους  στόχους  που  έχουν  τεθεί  για  ανακύκλωση  35.700  τόνων  υλικών 

συσκευασίας  και  έντυπου  χαρτιού  το 2011, η  κάλυψη  του στόχου αυτού ανέρχεται  σε  ποσοστό 

μόλις 31% με τα σημερινά δεδομένα.  

Σύμφωνα με στοιχεία από την ιστοσελίδα της ΕΕΑΑ, υπάρχουν ολόκληρες περιοχές της περιφέρειας 

που δεν συμμετέχουν στην ανακύκλωση. Το σύνολο του νομού Αρκαδίας και σχεδόν το σύνολο του 

νομού Αργολίδας  (πλην δήμων Επιδαύρου και Ασκληπείου), δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα  (με 

εξαίρεση  τη  συλλογή  του  χαρτιού  στο  δήμο  Τρίπολης).    Οι  υπόλοιποι  ΟΤΑ  της  περιφέρειας 

εξυπηρετούνται από το ΚΔΑΥ Καλαμάτας (οι ΟΤΑ του νομού Μεσσηνίας) και από ΚΔΑΥ της Αττικής. 

Το γεγονός ότι στην περιφέρεια λειτουργεί μόνο ένα ΚΔΑΥ στην Καλαμάτα έχει προσελκύσει ιδιώτες 

επενδυτές  οι  οποίοι  επιθυμούν  να  εμπλακούν  στην  ανακύκλωση.  Έτσι,  ήδη  στην  περιφέρεια  έχει 

κατασκευαστεί  ένα  ακόμη  ΚΔΑΥ,  εντός  της  ΒΙΠΕ  Τρίπολης  και  είναι  ιδιοκτησίας  της  εταιρίας 

«Φλέσουρα  Παν.  &  ΣΙΑ  Ο.Ε.».  Σύμφωνα  με  την  Απόφαση  έγκρισης  Περιβαλλοντικών  Όρων  του 

έργου  αυτού  (Αρ.  Πρωτ.  ΠΕΧΩ  1014/09  /  27‐5‐2010),  πρόκειται  για  τη  λειτουργία  ενός  κέντρου 

διαλογής  ανακυκλώσιμων  υλικών  (ΚΔΑΥ  συσκευασιών),  απορρύπανσης  και  αποσυναρμολόγησης 

οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ), μονάδας ανακύκλωσης και αποσυναρμολόγησης αποβλήτων 

ηλεκτρικού  και  ηλεκτρονικού  εξοπλισμού  (ΑΗΗΕ)  και  αποθήκευσης  παλαιών  ελαστικών, 

συσσωρευτών  αυτοκινήτου  και  μεταλλικού  σκράπ.  Το  ΚΔΑΥ  αυτό  προς  το  παρόν  υπολειτουργεί, 

αφού μικροποσότητες μόνο υλικών εισέρχονται σε αυτό3. 

Επιπρόσθετα,  έχουν  εκδοθεί  περιβαλλοντικοί  όροι  για  ένα  ακόμη  ΚΔΑΥ  στο Νομό  Κορινθίας,  στο 

δήμο Βόχας, το οποίο ακόμα δεν έχει κατασκευαστεί και συναντά έντονες κοινωνικές αντιδράσεις 

από τους κατοίκους της περιοχής! 

Το  ΚΔΑΥ  στο  δήμο  Βόχας  (απόφαση  έγκρισης  Π.Ο  της  Δ.νσης  ΠΕΧΩ  Πελ/σου  με  Αρ.  Πρωτοκ. 

4796/2009  / 8‐4‐2010)  είναι  ιδιοκτησίας  της  εταιρείας  «ECORAP A.E.»  και  θα  κατασκευαστεί  / 

λειτουργήσει  στη  θέση  «Μεσοράχη  ή  Κοκορέτσα»  του  Δ.Δ.  Μπολατίου  του  Δήμου  Βόχας  του 

Νομού Κορινθίας, σε τμήμα επιφάνειας 4 στρ. περίπου, επί γηπέδου συνολικού εμβαδού 18 στρ. 

περίπου.  Η  δυναμικότητα  της  μονάδας  θα  ανέρχεται  σε  18.600  τόνους  ανά  έτος  και  αφορά  την 

                                                            

 

 
2  ENVITEAM  Ε.Π.Ε,  «Παροχή  Υπηρεσιών  Συμβούλου  για  την  Εφαρμογή  του  Περιφερειακού  Σχεδιασμού  Διαχείρισης 

Στερεών  Απορριμμάτων  Περιφέρειας  Πελοποννήσου»,  ‐  Αναφορά  1ου  μήνα &  προγραμματισμός  εργασιών  2ου  μήνα, 
12/2008 

3 Προσωπική επικοινωνία μελετητών με τον ιδιοκτήτη 
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κάλυψη  των  αναγκών  των  Δήμων  της  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης  Κορινθίας, σύμφωνα  με  την 

ΑΕΠΟ.      

Λαμβάνοντας  υπόψη  όλα  τα  προηγούμενα,  είναι  προφανές  ότι  τα  επόμενα  χρόνια  απαιτείται 

σημαντική  εντατικοποίηση  της  προσπάθειας  για  αύξηση  της  ανακύκλωσης  στην  Π. 

Πελοποννήσου,  όχι  μόνο  επειδή  η  νομοθεσία  το  επιβάλλει  και  πρέπει  να  επιτευχθούν 

συγκεκριμένοι στόχοι, αλλά κυρίως επειδή οι δράσεις αυτές βοηθούν στην αλλαγή της νοοτροπίας 

των πολιτών με κατεύθυνση τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων: 

 Εντατική καμπάνια ενημέρωσης του κοινού: Χρήση όλων των τρόπων για ενημέρωση του 

κοινού:  φυλλάδια,  ραδιοφωνικά  και  τηλεοπτικά  σποτ,  καμπάνιες  σε  σχολεία,  κ.λ.π.  Το 

φαινόμενο  στη  Βόχα  όπου  οι  κάτοικοι  αντιδρούν  στην  εγκατάσταση  ΚΔΑΥ  είναι 

χαρακτηριστικό: οι πολίτες πρέπει να ενημερωθούν, να ευαισθητοποιηθούν και να παύσουν 

να είναι δύσπιστοι και αρνητικοί απέναντι σε όποια προσπάθεια. Πρέπει να τονιστεί ότι για 

την προσπάθεια αυτή δεν πρέπει να βασιστούν οι ΟΤΑ μόνο στην ΕΕΑΑ αλλά να αναλάβουν 

και οι ίδιοι πρωτοβουλία για την ενεργοποίηση των πολιτών τους 

 Επέκταση  και  αναβάθμιση  των  υποδομών  συλλογής:  είναι  σαφές  ότι  πρέπει  να 

«πυκνώσει»  το  δίκτυο  των  κάδων  ώστε  να  εξυπηρετούνται  όλοι  οι  πολίτες,  ενώ  και  σε 

περιοχές  όπου  ήδη  υπάρχουν  κάδοι,  να  τοποθετηθούν  περισσότεροι  ώστε  να 

«προσελκύεται» το κοινό. Οι συχνότητες συλλογής και τα οχήματα συλλογής θα πρέπει να 

αυξηθούν  πιθανότατα,  ώστε  να  μην  παραμένουν  οι  κάδοι  γεμάτοι  για  μεγάλο  διάστημα 

γιατί τότε οι συσκευασίες καταλήγουν στον κοινό κάδο.  

 Αξιοποίηση  των υποδομών Διαλογής:  Τα ΚΔΑΥ  της περιφέρειας πρέπει  να  τεθούν  και  τα 

τρία σε πλήρη λειτουργία. Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, το ΚΔΑΥ της Καλαμάτας μπορεί 

να  δεχθεί  περί  τους  6.000  τόνους,  ενώ  τα  δύο  νέα  ΚΔΑΥ  έχουν  δυναμικότητα  συνολικά 

38.800  τόνους.  Επομένως  η  συνολική  δυναμικότητα  (εν  δυνάμει)  ανέρχεται  στους 45.000 

τόνους  και  είναι  ικανή  να  καλύψει  το  σύνολο  της  περιφέρειας,  με  κάποιες  επεκτάσεις. 

Ειδικότερα, αν το 2011 πρέπει να ανακυκλώνονται 35.710 τόνοι (βλ. κεφ. 4), τότε η συλλογή 

θα πρέπει να ανέλθει στους 50.000 τόνους (υπόλειμμα 25%). Επομένως με μικρή επέκταση 

ή  προσθήκη  βάρδιας,  τα  ΚΔΑΥ  αυτά  μπορούν  να  καλύψουν  το  σύνολο  της  Περιφέρειας, 

ώστε να μην είναι απαραίτητη η μεταφορά π.χ. των ΟΤΑ της Λακωνίας στην Αττική. 

 Δημιουργία  χωριστού  τμήματος  ανακύκλωσης  εντός  του  φορέα  διαχείρισης  ώστε  να 

παρακολουθεί και να συντονίζει απρόσκοπτα την όλη προσπάθεια.  

 Αύξηση  των  πόρων  που  διατίθενται  για  την  ανακύκλωση  και  βελτιστοποίηση  του 

συστήματος.  Κατά  μέσο  όρο,  το  κόστος  της  ανακύκλωσης  στην  Ελλάδα  αγγίζει  τα  7 

€/κάτοικο, στην Ισπανία και την Πορτογαλία τα 6 και 7 €/κάτοικο, στο Βέλγιο τα 9 €/κάτοικο, 

στη  Γαλλία  τα 9 €/κάτοικο  και  στην  Αυστρία  τα 20€/κάτοικο.  Αντίστοιχα  στη  Γερμανία  το 
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κόστος αγγίζει τα 15 €/κάτοικο4.  

Επιπρόσθετα  στον τροποποιημένο ΠΕΣΔΑ προτείνετε ι να εξεταστεί: 

 Βελτιστοποίηση διαδρομών/συχνότητας συλλογής,  

 Βελτιστοποίηση αριθμού και χωροθέτησης κάδων  

 Αναβάθμιση μηχανολογικού εξοπλισμού των ΚΔΑΥ,  

 Αυτοματοποίηση διαλογής στα ΚΔΑΥ ώστε να μην απαιτείται υψηλό κόστος προσωπικού 

 Διαρκής  και  εντατικότερη  προσπάθεια  ενημέρωσης  του  κοινού  ώστε  στον  μπλε  κάδο  να 

καταλήγουν τα υλικά‐στόχος 

Θα πρέπει στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι  το σύστημα συλλογής που εφαρμόζεται  (μπλε κάδος) 

δεν  δίνει  πολλά  περιθώρια  καθαρότητας  των  υλικών,  γιατί  το  απρόσωπο  του  χρήστη  δίνει  τη 

δυνατότητα απόρριψης ακατάλληλων υλικών στον κάδο της ανακύκλωσης. Η πιθανότητα χρήσης 

συστημάτων  πόρτα‐πόρτα  ή  εισαγωγής  πρόσθετου  κάδου  (π.χ.  για  το  χαρτί),  θα  πρέπει  να 

εξεταστούν  ώστε  να  αυξηθεί  η  συλλεγόμενη  ποσότητα  αλλά  και  να  μειωθεί  το  ποσοστό  των 

προσμίξεων.  Ήδη  στην  Τρίπολη  είναι  εγκατεστημένοι  κάδοι  μόνο  για  το  χαρτί  –  επομένως  η 

πρωτοβουλία αυτή πρέπει να επεκταθεί και να ενισχυθεί.  

Επισημαίνεται,  ότι  η  εφαρμογή  των  προγραμμάτων  ΔσΠ  των  συσκευασιών,  θα  πρέπει  να 

συνδυαστεί με την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών οργάνωσης του συστήματος συλλογής.  Για 

την επιτυχημένη εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών απαιτείται η έλευση ενός εύλογου χρονικού 

διαστήματος, ώστε  να  διασφαλιστεί  η  συμμετοχή  των πολιτών  και  να  επιτευχθεί  η  απαιτούμενη 

εκτροπή από τα σύμμεικτα ΑΣΑ.  

4.3.1.6 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Σύμφωνα με  τις υποχρεώσεις  της Περιφέρειας Πελοποννήσου,  έτσι  όπως αυτές πηγάζουν από  τη 

νομοθεσία, σε συνδυασμό με την υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης η οποία χαρακτηρίζεται από: 

 Περιορισμένη ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασιών 

 Ανεξέλεγκτη ή ημιελεγχόμενη διάθεση απορριμμάτων 

 Παντελή  έλλειψη  δράσεων  εκτροπής  του  οργανικού  από  την  ταφή  (πλην  της 

ανακύκλωσης χαρτιού) 

 Δυσπιστία  πολιτών  και  έλλειψη  κοινωνικής  αποδοχής  απέναντι  σε  οποιαδήποτε 

προσπάθεια διαχείρισης 

Ο τροποποιημένος ΠΕΣΔΑ ακολουθεί μια   στρατηγική για τα απορρίμματα η οποία συνδυάζει μία 

δέσμη δράσεων προκειμένου να αναβαθμιστεί η διαχείριση Α.Σ.Α στην περιφέρεια. Από μία τέτοια 

                                                            

 

 
4 Οικονομικά της ανακύκλωσης, «Πετυχημένες καμπάνιες ανακύκλωσης: από τη θεωρία στην πράξη», ΕΕΑΑ, Αθήνα, 25‐26 

Φεβρουαρίου 2010  
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δέσμη δράσεων δεν είναι δυνατό να λείπουν οι δράσεις χωριστής συλλογής οργανικού, οι οποίες 

μπορούν να επιφέρουν πολλαπλά οφέλη όπως: 

 Επίτευξη υψηλών στόχων ανακύκλωσης, καθώς αποτελούν σημαντικό ποσοστό των 

αποβλήτων. 

 Επίτευξη  σημαντικού  ποσοστού  εκτροπής  των  Βιοαποδομήσιμων  Αστικών 

Αποβλήτων (ΒΑΑ) από τον ΧΥΤ, καθώς τα απόβλητα κουζίνας αποτελούν μεγάλο και 

ίσως το «δυσκολότερο» ρεύμα των οργανικών. 

 Αναδιοργάνωση  του  συνολικού  συστήματος  συλλογής  αποβλήτων  έτσι  ώστε  να 

ανακυκλώνονται  /  αξιοποιούνται πολλαπλά ρεύματα  χωρίς σημαντική  επιβάρυνση 

του κόστους.  

 Διευκόλυνση  της  αξιοποίησης  των  υπόλοιπων  αποβλήτων  αφού  η  ΔσΠ  των 

αποβλήτων κουζίνας «απομακρύνει» τα οργανικά που χαρακτηρίζονται από υψηλή 

υγρασία και χαμηλή θερμιδική αξία, από τα υπόλοιπα Α.Σ.Α. 

 Παραγωγή κομπόστ υψηλής ποιότητας, με χαμηλή συγκέντρωση βαρέων μετάλλων  

και  αδρανών  προσμείξεων  (πλαστικά,  γυαλί),  το  οποίο  πληροί  αυστηρές 

προδιαγραφές  και  κερδίζει  την  εμπιστοσύνη  των  καταναλωτών,  έτσι  ώστε  να 

εξασφαλίζεται  η  αξιοποίησή  του  (δυνατή  η  απόδοση  Ευρωπαϊκού  Οικολογικού 

Σήματος – Ecolabel).  

 Αποτελεσματική  επιστροφή  της  οργανικής  ουσίας  και  των  θρεπτικών  συστατικών 

στο  έδαφος,  με  πολλαπλά  οφέλη  (βελτίωση  της  δομής  του  εδάφους,  της  υδατο‐

ικανότητάς  του,  της  παραγωγικότητας,  καταπολέμηση  της  ερημοποίησης,  μερική 

υποκατάσταση  λιπασμάτων,  μείωση  των  φυτοφαρμάκων,  ενίσχυση  της  αποθήκης 

άνθρακα του εδάφους και συνεπώς συνεισφορά στην καταπολέμηση της κλιματικής 

αλλαγής). 

 Ενημέρωση  –  ευαισθητοποίηση  των  πολιτών  για  θέματα  διαχείρισης  αποβλήτων 

που  συνεισφέρει  στην  αλλαγή  της  καταναλωτικής  συμπεριφοράς  και  στη 

μακροπρόθεσμη μείωση των αποβλήτων.  

Σε  κάθε  περίπτωση  η  εφαρμογή  των  δράσεων  αυτών  δεν  μπορεί  να  έχει  βραχυπρόθεσμα 

αποτελέσματα  και  δεν  είναι  ικανή  από  μόνη  της  να  συμβάλει  στην  εκπλήρωση  των  στόχων.  Η 

στρατηγική της Περιφέρειας αποβλέπει στην επεξεργασία του συνόλου των σύμμεικτων ΑΣΑ  και 

την  παράλληλη  εφαρμογή  προγραμμάτων  ΔσΠ  των  οργανικών  αποβλήτων.  Η  χωροθέτηση  και 

λειτουργία  μονάδων  αξιοποίησης  των  προδιαλεγμένων  οργανικών  ή  /  και  γεωργικών  αποβλήτων 

οφείλει να ωριμάσει παράλληλα με την εφαρμογή των προγραμμάτων. Οι μονάδες αυτές θα πρέπει 

να  συνδυαστούν  με  χώρο  ταφής  των  υπολειμμάτων.  Σε  κάθε  περίπτωση  ο ΦοΔΣΑ  θα  πρέπει  να 

εκπονήσει  εξειδικευμένη  μελέτη  για  την  ποιοτική  και  ποσοτική  σύσταση  των  παραγόμενων 

οργανικών στην Περιφέρεια, ώστε ακολούθως να ωριμάσουν την κατασκευή των προαναφερθέντων 

μονάδων. 

Το ποσοστό της εκτροπής των οργανικών αστικών στερεών αποβλήτων –ΟΑΣΑ με χρήση χωριστού 

κάδου,  είναι  πολύ  δύσκολο  να  εκτιμηθεί  όταν  αυτή  τη  στιγμή  στην  περιφέρεια,  πλην  της 
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ανακύκλωσης  συσκευασιών,  δεν  λαμβάνουν  χώρα  δράσεις  χωριστής  συλλογής  των  οργανικών 

αποβλήτων.  

Το σίγουρο είναι ότι δεν θα είναι εύκολο άμεσα και γρήγορα να εξοικειωθεί ο πολίτης με τη χωριστή 

συλλογή  των οργανικών,  όταν έχει συνηθίσει  να απορρίπτει  τα υπολείμματα φαγητού στον  κοινό 

κάδο.  Οι  στόχοι  εκτροπής  θα  πρέπει  επομένως  να  είναι  διαβαθμισμένοι  χρονικά,  δηλαδή  το 

σύστημα χωριστής συλλογής θα πρέπει να σχεδιαστεί σταδιακά,  ξεκινώντας καταρχήν με πιλοτικά 

προγράμματα  ευρείας  κλίμακας  και  οι  στόχοι  εκτροπής  να  διαφοροποιούνται  καθώς  περνούν  τα 

χρόνια και αυξάνει η εμπειρία από την εφαρμογή του συστήματος.  

Επίσης οι στόχοι εκτροπής πρέπει να είναι ρεαλιστικοί, διότι: 

Α. Η εμπειρία δείχνει πως τέτοιου είδους προγράμματα απαιτούν χρόνο για να εξελιχθούν και να 

αποδώσουν 

Β.  Η  χωριστή  συλλογή  οργανικού  θα  είναι  μια  τοπική  πρωτοβουλία  και  όχι  μια  πανελλαδικά 

υποχρεωτική  δράση,  όπως  είναι  η  συλλογή  των  συσκευασιών.  Η  εμπειρία  από  επιτυχημένα 

παραδείγματα  σε  άλλες  χώρες  της  Ε.Ε  δείχνει  ότι  η  συμμετοχή  των  πολιτών  και  γενικά  η 

ενεργοποίηση του συστήματος γίνονται όταν μέσω της νομοθεσίας γίνεται υποχρεωτική η χωριστή 

συλλογή οργανικού και όταν αυτή επιδοτείται. 

Προτείνεται η εξής στόχευση σε σχέση με τα ΟΑΣΑ για την περιφέρεια Πελοποννήσου: 

a. Χωριστή  συλλογή  ποσοστού  15%  των  ΒΑΑ  (υπολείμματα  φαγητού  και  «υγρά» 

χαρτιά,  π.χ.  χαρτί  κουζίνας)  έως  το 2013,  δηλ. ποσότητα  ίση  συνολικά  με 30.000 

τόνους.  Το ποσοστό αυτό  ισοδυναμεί με 10%  επί  της συνολικής ποσότητας Α.Σ.Α 

που  παράγονται  το  2013  και  κάλυψη  23%  του  στόχου  εκτροπής  των 

βιοαποδομήσιμων  για το έτος 2013  

b. 25%  των  ΒΑΑ  (υπολείμματα  φαγητού  και  «υγρά»  χαρτιά)  έως  το  2020,  δηλ. 

ποσότητα ίση συνολικά με 55.000 τόνους. Το ποσοστό αυτό ισοδυναμεί με 17% επί 

της  συνολικής  ποσότητας  Α.Σ.Α  που  παράγονται  το  2020  και  κάλυψη  34%  του 

στόχου εκτροπής των βιοαποδομήσιμων  για το έτος 2020 

Τα  προτεινόμενα  ποσοστά  εκτροπής  συμβαδίζουν  και  με  τα  υφιστάμενα  ποσοστά  ανακύκλωσης 

συσκευασιών  (16%  ανακύκλωση  συσκευασιών  επί  του  συνόλου  των  παραγόμενων  συσκευασιών 

της περιφέρειας). Η σύγκριση αυτή έχει σημασία γιατί υποδεικνύει ότι οι πολίτες έχουν ήδη εντάξει 

στην  νοοτροπία  τους  την  απόρριψη  ενός  ποσοστού  συσκευασιών  χωριστά  από  τα  υπόλοιπα 

απόβλητα  και  πιθανά,  με  παρόμοιο  ποσοστό  να  απορρίψουν  χωριστά  και  τα  ΒΑΑ  (κυρίως 

απόβλητα κουζίνας). 

Οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές ως προς τη συλλογή  των ΟΑΣΑ έχουν ως εξής: 

 Από  την  αρχή  της  εφαρμογής  του  προγράμματος  τα  απόβλητα  κήπων  θα  πρέπει  να 

συλλέγονται χωριστά. Είναι σαφές από την μέχρι τώρα εμπειρία ότι η χωριστή συλλογή των 

πράσινων αποβλήτων βοηθά στην αύξηση του ποσοστού εκτροπής των αποβλήτων κουζίνας 

ενώ  παράλληλα  βελτιστοποιεί  τα  logistics  της  συλλογής.  Για  τη  συλλογή  του  ρεύματος 

αυτού θα πρέπει:  
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o H  συλλογή  των  δημοτικών  πράσινων  αποβλήτων,  τα  οποία  αποτελούν  και  το 

μεγαλύτερο ποσοστό  του ρεύματος  των αποβλήτων  κήπου,  να  γίνεται από  το  τον 

κάθε Δήμο χωριστά από τα υπόλοιπα Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) 

o Να  γίνει  διανομή  κάδων/μεγάλων  σακουλών  σε  κατοικίες  με  κήπο,  ιδρύματα, 

ξενοδοχεία,  κ.λ.π.  Οι  κάδοι  πρέπει  να  είναι  μεγάλου  μεγέθους  και  να 

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για πράσινα απόβλητα. Η συχνότητα συλλογής δεν 

χρειάζεται να ξεπερνά τη μία φορά την εβδομάδα (μπορεί να γίνεται και μία φορά 

τις δεκαπέντε) 

o Να  είναι  δυνατή  η  συλλογή  πράσινων  αποβλήτων  σε «πράσινα  σημεία»,  όπου  οι 

πολίτες θα μεταφέρουν μόνοι τους τα απόβλητα στο πλησιέστερο πράσινο σημείο 

(περιγραφή των πράσινων σημείων θα γίνει στα επόμενα) 

 Η  συλλογή  των  αποβλήτων  κουζίνας  δεν  μπορεί  να  γίνει  αποκλειστικά  με  το  σύστημα 

πόρτα‐πόρτα γιατί δεν το επιτρέπουν τα χωροταξικά χαρακτηριστικά των αστικών κέντρων. 

Επομένως,  θα  πρέπει  να  μελετηθεί  η  συνδυαστική  εφαρμογή  προγραμμάτων,  για 

παράδειγμα: 

o Μοίρασμα  κάδων  και  σακουλών  στοχευμένα  σε  χώρους  μαζικής  εστίασης, 

ξενοδοχεία, νοσοκομεία, στρατόπεδα, κ.λπ. – εφαρμογή συστήματος πόρτα‐πόρτα 

o Μοίρασμα κάδων και σακουλών σε περιοχές που το επιτρέπει η φυσιογνωμία τους 

δηλαδή  προάστια  με  μονοκατοικίες,  αγροικίες,  αραιοκατοικημένους  οικισμούς, 

κ.λπ. – εφαρμογή συστήματος πόρτα‐πόρτα 

o Τοποθέτηση κάδου στο δρόμο μόνο για απόβλητα κουζίνας σε αστικές περιοχές  

Απαιτείται  τουλάχιστον  μία  διετία  απαιτείται  για  την  προσαρμογή  του  πολίτη  στο  νέο  σύστημα 

συλλογής. Επομένως αυτή την περίοδο δεν μπορεί να περιμένει κανείς θεαματικά   αποτελέσματα 

από  τη  συμμετοχή  των  νοικοκυριών.  Το  πρόγραμμα  όμως  μπορεί  κατά  το  διάστημα  αυτό  να 

εστιάσει  στους  «εύκολους  στόχους»  δηλαδή  ξενοδοχεία‐τουριστικές  μονάδες,  εστιατόρια, 

νοσοκομεία, στρατόπεδα, κ.λ.π., και παράλληλα να γίνει εντατική καμπάνια ενημέρωσης του κοινού 

ώστε να μπορέσει  το πρόγραμμα να «επεκταθεί»  και στα νοικοκυριά.  Στα πλαίσια  της  καμπάνιας 

και προκειμένου να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα, πρέπει να τοποθετηθούν πιλοτικά κάδοι στο 

δρόμο  στα  αστικά  κέντρα  και  τις  τουριστικές  περιοχές.  Στους  κάδους  αυτούς  οι  πολίτες  θα 

απορρίπτουν  υπολείμματα  φαγητού  και  υγρά  χαρτιά.  Σε  απομακρυσμένες  περιοχές, 

αραιοκατοικημένους  οικισμούς,  αγροικίες,  κ.λ.π.  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  το  σύστημα  «πόρτα‐

πόρτα» και να μοιραστούν και κάδοι οικιακής κομποστοποίησης.  

Με το πέρας της πιλοτικής δοκιμής το σύστημα θα πρέπει να επεκταθεί και στα νοικοκυριά με βάση 

τα αποτελέσματα των πιλοτικών εφαρμογών αλλά και κατόπιν μελέτης βελτιστοποίησης που πρέπει 

να  γίνει  σε  επίπεδο  Δήμου.  Οι  μελέτες  αυτές  θα  πρέπει  να  οδηγήσουν  στο  βέλτιστο  συνδυασμό 

συστημάτων συλλογής αλλά και να θέσουν επιμέρους στόχους εκτροπής ανάλογα με το προφίλ του 

κάθε  δήμου  (αγροτικός,  αστικός,  τουριστικός).  Οι  στόχοι  επίσης  πρέπει  να  αφορούν  και  την 

ποιότητα των συλλεχθέντων οργανικών (δηλ. το ποσοστό των προσμίξεων).  

Η επεξεργασία των αποβλήτων κουζίνας μετά τη ΔσΠ μπορεί να πραγματοποιηθεί με βιολογικές 

μεθόδους,  κομποστοποίηση  ή  αναερόβια  χώνευση  σε  κεντρικές  εγκαταστάσεις,  οι  οποίες  έχουν 

υψηλότερες  απαιτήσεις  σε  εξοπλισμό  σε  σχέση  με  αυτές  που  επεξεργάζονται  μόνο  πράσινα 

απόβλητα. 

Τα πράσινα απόβλητα μπορούν να οδηγούνται στις παραπάνω μονάδες επεξεργασίας οργανικών 
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για να συνεπεξεργάζονται, αφού αποτελούν άριστο υλικό υποστρώματος. Φυσικά, αν ένας ΟΤΑ το 

επιθυμεί  μπορεί  να  εγκαταστήσει  μία  μονάδα  κομποστοποίησης  αποκλειστικά  πράσινων 

αποβλήτων, σε επίπεδο δήμου. Μία τέτοια μονάδα απαιτεί κατ΄ ελάχιστο: 

 Ένα  ασφαλτοστρωμένο  χώρο,  (πλατεία),  για  να  διαμορφωθούν  τα  σειράδια 

κομποστοποίησης. Ο χώρος μπορεί να είναι κλειστός, ημιστεγασμένος (υπόστεγο) ή 

πλήρως ανοικτός.  

 Ένα θρυμματιστή 

 Ένα κόσκινο 

 Ένα φορτωτή 

 Έναν αυτοκινούμενο αναστροφέα  

Βασικά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι: 

 Στις  μονάδες  προδιαλεγμένου  οργανικού  που  προτείνονται  για  την  Περιφέρεια 

Πελοποννήσου  θα  εισέρχονται  απόβλητα  κουζίνας,  τα  οποία  ανήκουν  στην  κατηγορία  3 

σύμφωνα με τον κανονισμό υπ’ αριθμ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «για τον 

καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται 

για  κατανάλωση  από  τον  άνθρωπο».  Ο  κανονισμός  1774/2002,  προβλέπει  ότι  στην 

περίπτωση  κομποστοποίησης  υλικών  της  κατηγορίας  3,  απαιτείται  κλειστό  σύστημα, 

επομένως αν εφαρμοστεί μέθοδος αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας (κομποστοποίηση), 

απαιτείται κλειστό σύστημα, τουλάχιστον για το στάδιο του έντονου αερισμού. 

 Ανεξάρτητα  από  το  αν  εφαρμοστεί  αερόβια  ή  αναερόβια  επεξεργασία  για  την  καλή  και 

εύρυθμη  λειτουργία  του  συστήματος  απαιτείται  μια  ποσότητα  πράσινων  αποβλήτων  να 

συν‐επεξεργαστεί μαζί με τα απόβλητα κουζίνας. Η ποσότητα αυτή λειτουργεί ως ρυθμιστής 

της  υγρασίας,  ως  πληρωτικό  υλικό  και  ως  ρυθμιστής  του  λόγου C/N.  Για  τη  ρύθμιση  της 

υγρασίας  και  μόνο,  ενδεικτικά  αναφέρεται  ότι  το  1/3  του  τονάζ  που  εισέρχεται  σε  μια 

μονάδα επεξεργασίας οργανικών πρέπει να αποτελεί πράσινα απόβλητα 

Σύμφωνα με τους στόχους εκτροπής που παρουσιάστηκαν παραπάνω, έχουν προκύψει τα τονάζ των 

μονάδων ανά νομό της περιφέρειας, (αναλογικά με τη συνεισφορά καθενός στην παραγωγή Β.Α.Α), 

τα οποία παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα. Τα τονάζ αυτά είναι ενδεικτικά ανά νομό, αφού το 

ζητούμενο είναι να επεξεργάζεται η συνολική ποσότητα – στόχος που έχει τεθεί. Έτσι ο κάθε νομός 

μπορεί να συνεισφέρει λιγότερο ή περισσότερο στο στόχο αρκεί να καλύπτεται η ελάχιστη συνολική 

ποσότητα.  

Πίνακας 48: Τονάζ Μονάδων Επεξεργασίας ΒΑΑ ανά νομό στην Περ. Πελοπ/σου 

ΝΟΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΒΑΑ, 

2013 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΒΑΑ, 2020 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΧΩΡΙΣΤΑ 

ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΒΑΑ, 
2013 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ 
ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΒΑΑ, 

2020 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ  32.463  35.141  5.026  9.238 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ  29.753  31.865  4.606  8.377 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  48.350  52.723  7.485  13.860 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ  30.005  32.064  4.645  8.429 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  53.206  57.422  8.237  15.096 
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ΝΟΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΒΑΑ, 

2013 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΒΑΑ, 2020 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΧΩΡΙΣΤΑ 

ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΒΑΑ, 
2013 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ 
ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΒΑΑ, 

2020 

ΣΥΝΟΛΟ  193.777  209.215  30.000  55.000 

Δεδομένου  ότι  τα  ΒΑΑ  περιλαμβάνουν  κυρίως  απόβλητα  κουζίνας  τα  οποία  δεν  μπορούν  να 

μεταφέρονται  για  μεγάλες  αποστάσεις,  ενώ  δεν  έχει  νόημα  η  χρήση  ΣΜΑ  σε  τέτοια  απόβλητα, 

προτείνεται  ο  αριθμός  των  μονάδων  κομποστοποίησης  ή  αναερόβιας  χώνευσης  να  μην  είναι  μία 

ανά νομό, αλλά τουλάχιστον δύο και η χωροθέτησή τους να λάβει υπόψη τη χωρική κατανομή της 

παραγωγής των ΒΑΑ (βλ. κεφ. 7 σχετικά με την παραγωγή από ξενοδοχεία/εστιατόρια, κ.λ.π.), ώστε 

να κατασκευαστούν όσο γίνεται εγγύτερα στις περιοχές με τη μεγαλύτερη παραγωγή ΒΑΑ. 

Επιπρόσθετα, η χωροθέτηση των μονάδων αυτών καλό είναι να λάβει υπόψη τη χωρική κατανομή 

των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων (πού παράγονται οι μεγαλύτερες ποσότητες). Έτσι θα είναι 

δυνατή  η  συν‐επεξεργασία  με  κάποια  ρεύματα  (π.χ.  κλαδέματα)  ή  η  «φιλοξενία»  χωριστών 

γραμμών επεξεργασίας ρευμάτων γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων  (π.χ. αποσυρόμενα φρούτα), 

στο  ίδιο  οικόπεδο.  Η  δυνατότητα  ανάμιξης  χωριστά  συλλεχθέντος  οργανικού  των  αστικών 

αποβλήτων και αγροτοκτηνοτροφικών αποβλήτων εξαρτάται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

κάθε  ρεύματος  αλλά  και  την  απαιτούμενη  ποιότητα  του  κομπόστ  (δηλ.  την  αγορά  όπου  θα 

διοχετευτεί  το  κομπόστ  και  τις  προοριζόμενες  χρήσεις  του).  Για  την  συν‐επεξεργασία  επομένως 

απαιτείται  ειδική  μελέτη  η  οποία  καλό  θα  είναι  εκπονηθεί  με  συμμετοχή  ερευνητικού 

/πανεπιστημιακού ιδρύματος, άμεσα σχετιζόμενου με θέματα γεωπονικής. 

4.3.1.7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Σήμερα  στην  Περιφέρεια  αναπτύσσεται  δίκτυο  συλλογής  ανά  Νομό  το  οποίο  περιλαμβάνει  τα 

μεγαλύτερο ποσοστό των Δήμων.  Το 2006 ξεκίνησε τη λειτουργία του Κέντρο Αποσυναρμολόγησης 

ΑΗΗΣ  στην  Κορινθία,  το  οποίο  διαχειρίζεται  απόβλητα  υπολογιστών  Πανελλαδικά.  Στο  Κέντρο 

γίνεται  αποσυναρμολόγηση    των  ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών  αποβλήτων  και  τα  υλικά  στέλνονται 

προς  επεξεργασία  σε  αντίστοιχα  εργοστάσια  ανακύκλωσης.  Το  Κέντρο  επεξεργάζεται  έως  20.000 

τόνους αποβλήτων το έτος. 

Στόχος  είναι η ενθάρρυνση της σύναψης συμβάσεων μεταξύ όλων των ΟΤΑ και της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ για την προώθηση της ανακύκλωσης των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Οι 

συμβάσεις θα πρέπει να καλύπτουν θέματα συνεργασίας σε ότι αφορά τη συλλογή των ΑΗΕΕ, την 

οργάνωση προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και τυχόν οικονομικά κίνητρα για την 

επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου συλλογής. 

Παράλληλα, η Περιφέρεια θα μπορούσε να συνεισφέρει σημαντικά στη διαχείριση των ΑΗΕΕ μέσω 

της  λειτουργίας  Γραφείου  Αποβλήτων  για  τη  συνεχή  ενημέρωση  σχετικά  με  τις  εξελίξεις,  του 

συντονισμού  της  συνεργασίας  των  εμπλεκόμενων φορέων,  της  οργάνωσης  δράσεων  ενημέρωσης 

και ευαισθητοποίησης και της ενδυνάμωση των ελεγκτικών μηχανισμών 

4.3.1.8 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ‐ΟΚΤΖ 

Στόχος  πρέπει  να  είναι  οι ΟΤΑ  σε  συνεργασία  με  τον ΦοΔΣΑ  να  υποδείξουν  χώρους  προσωρινής 
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αποθήκευσης και σε συνεργασία με την ΕΔΟΕ, να μεταφέρονται τα οχήματα στα κέντρα παράδοσης 

ή στα σημεία επεξεργασίας. Στην περίπτωση αυτή, οι ΟΤΑ είναι υπεύθυνοι και για την έκδοση του 

πιστοποιητικού καταστροφής, αφού προβούν στις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ενέργειες για 

τη μεταφορά του οχήματος σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας, σε συνεργασία με το 

εγκεκριμένο ΣΣΕΔ. 

Αναφορικά  με  τα  εγκαταλελειμμένα ΟΤΚΖ,  είναι  αρμοδιότητα  των ΟΤΑ  η  συλλογή  και  παράδοσή 

τους σε κατάλληλα αδειοδοτημένα σημεία συλλογής ή σε χώρους προσωρινής αποθήκευσης που θα 

έχουν οριστεί.  

Επομένως,  η  Περιφέρεια  θα  πρέπει  να  ενημερώσει  και  να  υποστηρίξει  τους  ΟΤΑ  και  τον ΦοΔΣΑ 

αναφορικά με  την ανάγκη  εξεύρεση  χώρων προσωρινής αποθήκευσης  των ΟΤΚΖ. Με  την  ύπαρξη 

των  χώρων  αυτών  θα  εξαλειφθεί  η  ανεξέλεγκτη  εγκατάλειψη  των  ΟΤΚΖ  και  θα  επιτευχθεί  πολύ 

μεγάλο ποσοστό συλλογής των ΟΤΚΖ, τα οποία στη συνέχεια θα οδηγηθούν προς επεξεργασία. 

Επιπλέον  η  Περιφέρεια  μπορεί  να  συνδράμει  στη  διαχείριση  των  ΟΚΤΖ  μέσω  της  δημιουργίας 

γραφείου  αποβλήτων για το συντονισμό πολλών διαφορετικών φορέων, αλλά και της ενδυνάμωσης 

των  ελεγκτικών  μηχανισμών.  Επιπλέον  θα  μπορούσε  να  συμβάλλει  στην  ενημέρωση  και 

ευαισθητοποίηση  της  κοινής  γνώμης  μέσω  της  συμμετοχής  της  στη  διοργάνωση  σχετικών 

προγραμμάτων και δράσεων. 

4.3.1.9 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

Στην  Περιφέρεια  Πελοποννήσου  δραστηριοποιούνται  διάφορες  εταιρείες  για  την  συλλογή  και  τη 

μεταφορά των ελαστικών με την  ECO‐ELASTICA 

Πρωταρχικός στόχος, πρέπει να είναι η συνεργασία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται με 

την πώληση, επισκευή, κ.λπ., ελαστικών και είναι κάτοχοι παλαιών ελαστικών, με συμβεβλημένες, 

(με την ECO‐ELASTICA), επιχειρήσεις συλλογής‐μεταφοράς παλαιών ελαστικών.  

Επιπρόσθετα, στα πλαίσια αυτά μπορούν να καλύπτονται και θέματα όπως: 

- η συλλογή των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων των ΟΤΑ 

- η  συλλογή  μεταχειρισμένων  ελαστικών  από  χώρους  ανεξέλεγκτης  διάθεσης  και  κατά  τις 

αποκαταστάσεις παλαιών χωματερών 

- η  συνδιοργάνωση  προγραμμάτων  για  τη  διαχείριση  των  μεταχειρισμένων  ελαστικών 

(οργάνωση χώρων προσωρινής αποθήκευσης, κλπ) 

- η  ανάθεση  της  συλλογής  μεταχειρισμένων  ελαστικών,  εκ  μέρους  του  ΣΕΔΑ,  από  τα  σημεία 

συλλογής στις υπηρεσίες των ΟΤΑ  

Η  Περιφέρεια  Πελοποννήσου  με  τη  σειρά  της  θα  μπορούσε  να  συνεισφέρει  σημαντικά  στη 

διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών. Η συνεισφορά αυτή μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής: 

- Ενδυνάμωση των ελεγκτικών μηχανισμών 

- Συντονισμός της συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων 

- Οργάνωση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
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- Λειτουργία Γραφείου Αποβλήτων εντός της Περιφέρειας για τη συνεχή ενημέρωση σχετικά με 

τις εξελίξεις, το συντονισμό πολλών διαφορετικών φορέων και παρακολούθηση της επίτευξης 

των στόχων που τίθενται για κάθε ρεύμα αποβλήτων 

4.3.1.10 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ  

Σήμερα έχει συσταθεί η Εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ο.Ε5 η οποία αποτελεί 

ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ  για  όλη  την Περιφέρεια. O  προγραμματισμός  του  ΣΣΕΔ  για  την  επόμενη 5ετία  είναι  η 

δημιουργία 20 μονάδων επεξεργασίας και ανακύκλωσης.   Οι μονάδες αυτές θα χωροθετηθούν σε 

γεωγραφικά  σημεία  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου,  στα  οποία  σύμφωνα  με  την  ΕΣΥΕ 

παρουσιάζεται η μεγαλύτερη οικοδόμηση, και κατά συνέπεια η μεγαλύτερη παραγωγή ΑΕΚΚ.  

Οι μονάδες αυτές δεν θα είναι στο σύνολό τους εξοπλισμένες με εγκατεστημένο εξοπλισμό θραύσης 

–κοσκίνησης  –  πλυσής.  Στο  σχεδιασμό  του  συστήματος  έχει  προκριθεί  η  λύση  του  κινητού 

συγκροτήματος θραύσης – κοσκίνησης – πλύσης ως ο πιο πρόσφορος τρόπος για την κάλυψη των 

αναγκών και  την πλήρη εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί. Προτεραιότητα του συστήματος 

αποτελεί  η  αγορά  ενός  κινητού  εξοπλισμού  για  κάθε Νομό  της Περιφέρειας  μέχρι  και  το 5ο  έτος 

λειτουργίας  του  συστήματος,  το  οποίο  με  προκαθορισμένο  χρονοδιάγραμμα  στις  μονάδες 

προσωρινής  αποθήκευσης  και  εναλλακτικής  διαχείρισης  ΑΕΚΚ  του  κάθε  Νομού,  προκειμένου  να 

γίνεται μηχανική διαλογή και επεξεργασία των ΑΕΚΚ. Το σύστημα επεξεργάζεται σχέδιο logistic έτσι 

ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι μεταφορές του συγκροτήματος, αλλά και των υπόχρεων διαχειριστών 

που θα μεταφέρουν τα ΑΕΚΚ στις μονάδες του κάθε Νομού.  

Για  να  εξασφαλιστεί  η  καλή  λειτουργία  του  συστήματος  διαχείρισης  των  ΑΕΚΚ  στην  Περιφέρεια, 

παρακάτω παρατίθενται οι αναγκαίες δράσεις και μέτρα που θα πρέπει να προβλεφθούν:  

• Πλαίσιο  συνεργασίας  της  τοπικής  αυτοδιοίκησης  και  του φορέα  διαχείρισης  των ΑΕΚΚ  για  τη 

συλλογή των ΑΕΚΚ  

• Ανάπτυξη  συστήματος  συλλογής  και  καταγραφής  της  παραγωγής  και  διαχείρισης  ΑΕΚΚ  και 

δημιουργία  μηχανισμού  παρακολούθησης.  Η  καταγραφή  της  ποσότητας  και  ποιότητας  των 

παραγόμενων  ΑΕΚΚ  θεωρείται  επιβεβλημένη  για  τον  ορθό  σχεδιασμό  των  δράσεων  και 

υποδομών διαχείρισης των ΑΕΚΚ. 

• Προϋποθέσεις  και  όροι  διαχείρισης  ΑΕΚΚ  κατά  την  αδειοδότηση  όλων  των  έργων  και 

δραστηριοτήτων που παράγουν ΑΕΚΚ  

• Καθιέρωση προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού 

Σημειώνεται ότι υπάρχει ένα πλήθος δραστηριοτήτων από τις οποίες προκύπτουν ΑΕΚΚ και για τις 

οποίες  δεν  εξασφαλίζεται  η  εκπλήρωση  των  υποχρεώσεων  του  παραγωγού  των  ΑΕΚΚ.  Για 

παράδειγμα τα έργα υποδομής συνεισφέρουν κοντά στο 50% της παραγωγής ΑΕΚΚ. Από την άλλη, 

                                                            

 

 
5 http://aekkpel.blogspot.com/2009/01/2500000.html 
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οι ανάδοχοι κατασκευαστές δεν υποχρεούνται να υποβάλουν στοιχεία στις πολεοδομικές υπηρεσίες 

για  τη  διαχείρισή  τους.  Για  τους  παραπάνω  λόγους  επιβάλλεται  οι  ανάδοχοι  κατασκευαστές  να 

συμβάλλονται υποχρεωτικά με το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ, το οποίο θα αναλαμβάνει τη διαχείριση των ΑΕΚΚ και 

θα  βεβαιώνει  την  εκπλήρωση  των  υποχρεώσεων  του  αναδόχου,  αναφορικά  με  την  εναλλακτική 

διαχείριση  των ΑΕΚΚ.  Εναλλακτικά, οι ανάδοχοι  των έργων θα πρέπει να έχουν  τη δυνατότητα να 

διαχειριστούν οι  ίδιοι τα παραγόμενα ΑΕΚΚ, προτείνοντας θέσεις αποθεσιοθάλαμων, ενώ θα είναι 

υπόχρεοι τόσο για την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών, όσο και για τη μεταφορά και τη 

διάθεση των αδρανών υλικών. 

Επιπλέον,  θα πρέπει  να  ληφθεί υπόψη η πιθανή αδυναμία απορρόφησης  του συνόλου  των ΑΕΚΚ 

από την αγορά δεδομένου ότι πρόκειται και για σημαντική ποσότητα.  

Για την Περιφέρεια  και μέχρι να ισχύσει το ΠΔ, προτείνεται να η κατασκευή  ενός ΧΥΤ Αδρανών  σε 

κάθε  Νομό,  οι  οποίοι  όμως  στη  συνέχεια  και  με  την  εφαρμογή  του  ΠΔ,  θα  πρέπει  να 

λειτουργήσουν συνδυαστικά με το εναλλακτικό συστήματα. Μία καλή πρακτική θα μπορούσε να 

αποδειχθεί η χρήση εγκαταλελειμμένων λατομείων/μεταλλείων  

Η  Περιφέρεια  μπορεί  επιπλέον  να  συνδράμει  στη  διαχείριση  των  ΑΕΚΚ  μέσω  της  δημιουργίας 

γραφείου  αποβλήτων  για  τη  συνεχή  ενημέρωση  σχετικά  με  τις  εξελίξεις,  το  συντονισμό  πολλών 

διαφορετικών φορέων και παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων που τίθενται για κάθε ρεύμα 

αποβλήτων, αλλά και δράσεων ενδυνάμωσης των ελεγκτικών μηχανισμών 

4.3.1.11 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΩΝ ΑΠΟ Ε.Ε.Λ  

Η διαχείριση  που λαμβάνει χώρα σήμερα είναι : 

 Διάθεση σε χώρους ταφής απορριμμάτων (ΧΑΔΑ / ΧΥΤΑ)  

 Αποθήκευση σε χώρους των ίδιων των μονάδων επεξεργασίας 

Σε επίπεδο Περιφέρειας συνολικός στόχος για την ορθή διαχείριση της ιλύος από τις εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας  λυμάτων  (Ε.Ε.Λ)  είναι  η  καταρχήν  τήρηση  των περιβαλλοντικών  όρων  λειτουργίας 

των  Ε.Ε.Λ  και  η  προώθηση  της  αξιοποίησής  της  με  αντίστοιχη  μείωση  του  ποσοστού  τελικής 

διάθεσης.  

Προς την κατεύθυνση αυτή υιοθετούνται οι στόχοι που έχουν τεθεί για την ιλύ σε εθνικό επίπεδο 

και  οι  οποίοι  περιλαμβάνουν  δράσεις  αξιοποίησής  της  είτε  ως  πηγή  οργανικής  ουσίας 

(εδαφοβελτιωτικό, μέσο αποκατάστασης εδαφών) είτε ως καυσίμου για την παραγωγή ενέργειας, 

εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και σχετικοί όροι από την κείμενη νομοθεσία. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κάλυψη των στόχων για την ιλύ εξαρτάται κυρίως από τους φορείς 

λειτουργίας των μονάδων ΕΕΛ. 

Η Περιφέρεια θα μπορούσε να συνεισφέρει με τη σειρά της στη ορθολογική διαχείριση της  ιλύος 

μέσω  ανάλογων  υποστηρικτικών  δράσεων  προκειμένου  να  προωθηθεί  η  αξιοποίηση  αλλά  και  η 

ασφαλής τελική διάθεση. Τέτοιες δράσεις περιλαμβάνουν:  

 ενέργειες για τη διευκόλυνση δημιουργίας υποδομών για την επεξεργασία και αξιοποίηση 

της ιλύος  
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 την  προώθηση  προγραμμάτων  ενημέρωσης  και  ευαισθητοποίησης  της  αγοράς  για  τη 

μεγιστοποίηση της απορρόφησης της επεξεργασμένης ιλύος 

 την ανάπτυξη αποτελεσματικού συστήματος καταγραφής αναφορικά με την παραγωγή και 

διαχείριση της ιλύος  

 τη  δημιουργία  γραφείου  αποβλήτων  εντός  της  Περιφέρειας  για  τη  συνεχή  ενημέρωση 

σχετικά με τις εξελίξεις, το συντονισμό πολλών διαφορετικών φορέων και παρακολούθηση 

της επίτευξης των στόχων που τίθενται για κάθε ρεύμα αποβλήτων 

Η  περίπτωση  συνδιάθεσης  με  τα  αστικά  στερεά  απόβλητα,  εφόσον  τα  ποσοτικά  και  ποιοτικά 

χαρακτηριστικά  τους  το  επιτρέπουν,  θα  είναι  ευθύνη  του  ΦοΔΣΑ  και  θα  αποτελεί  αντικείμενο 

συμφωνίας  των  φορέων,  με  την  προϋπόθεση  ότι  η  διαστασιολόγηση  των  έργων  διαχείρισης  το 

επιτρέπει. 

4.3.1.12 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

Στην Πελοπόννησο,  οι  κύριες  πηγές  προέλευσης  της  κατηγορίας  είναι  οι  αγροτικοί  συνεταιρισμοί 

και  οι  μεμονωμένοι  αγρότες.  Οι  σημαντικότερες  κατηγορίες  γεωργικών  αποβλήτων  είναι  τα 

αποσυρόμενα  εσπεριδοειδή,  τα  προϊόντα  κλαδέματος,  τα  στερεά  υπολείμματα  οινοποιίας,  τα 

αγροτικά  πλαστικά  και  τα  απόβλητα  ελαιοτριβείων.  Τα  τελευταία  αποτελούν  σημαντικό 

περιβαλλοντικό πρόβλημα της Περιφέρειας, λόγω της μεγάλης παραγωγής ελαιολάδου αλλά και της 

έλλειψης  κατάλληλων  εγκαταστάσεων  επεξεργασίας.  Η  παραγωγή  ελαιόλαδου  και  ελαιοκομικών 

προϊόντων  γενικότερα  αποτελεί  έναν  από  τους  σημαντικότερους  τομείς  της  δευτερογενούς 

παραγωγής  της  Περιφέρειας,  με  το  Ν.  Μεσσηνίας  να  καλύπτει  περίπου  το  12%  της  συνολικής 

εγχώριας παραγωγής.  Σημειώνεται ότι τόσο για τα απόβλητα ελαιοτριβείων έχει εκπονηθεί το 2009 

μελέτη για την διαχείρισή τους από την Περιφέρεια.  

Για την όσο το δυνατό καλύτερη αξιολόγηση των δυνατοτήτων αξιοποίησής τους, είναι επιθυμητό η 

Περιφέρεια να συνδράμει στην προώθηση των παρακάτω δράσεων και ενεργειών:  

• την ανάπτυξη συστήματος συλλογής και καταγραφής δεδομένων αναφορικά με την 

παραγωγή  και  τη  διαχείριση  των  γεωργικών  υπολειμμάτων  και  άχρηστων 

γεωργικών προϊόντων 

• την  οργάνωση  προγραμμάτων  πληροφόρησης  του  κοινού  και  των  φορέων 

εκμετάλλευσης σχετικά με τις διαθέσιμες πρακτικές και τεχνικές αξιοποίησης  

• την υποστήριξη σε θέματα αδειοδότησης και κοινωνικής αποδοχής των υποδομών 

επεξεργασίας και αξιοποίησης 

• τη  δημιουργία  γραφείου  αποβλήτων  για  τη  συνεχή  ενημέρωση  σχετικά  με  τις 

εξελίξεις,  το  συντονισμό  πολλών  διαφορετικών  φορέων  και  παρακολούθηση  της 

επίτευξης των στόχων που τίθενται για κάθε ρεύμα αποβλήτων 

Η περίπτωση συνδιάθεσης με τα αστικά στερεά απόβλητα, εφόσον τα ποσοτικά και ποιοτικά τους 

επιτρέπουν, θα είναι ευθύνη του ΦοΔΣΑ της Περιφέρειας και θα αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας 

των φορέων, με την προϋπόθεση ότι η διαστασιολόγηση των έργων διαχείρισης το επιτρέπει. 
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Αποσυρόμενα εσπεριδοειδή  

Πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  όλα  τα  αποσυρόμενα  φρούτα  προσμετρώνται  στις  ποσότητες  των 

οργανικών που μπορούν να διατεθούν σε ΧΥΤ, καθιστώντας ακόμη δυσκολότερη την επίτευξη των 

στόχων της 99/31/ΕΚ. 

Συνολικά, η στρατηγική της Περιφέρειας για τα αποσυρόμενα οπωροκηπευτικά, δεν μπορεί παρά να 

αποσκοπεί κατ΄ αρχήν στη μείωση της ποσότητάς  τους, παρέχοντας κατάλληλη πληροφόρηση και 

βοήθεια στους αγρότες  για αλλαγή καλλιεργειών,  σε συνεργασία με  τις  κατά  τόπους Διευθύνσεις 

Γεωργίας.  

Στη  συνέχεια,  για  τις  ποσότητες  που  αποσύρονται,  θα  πρέπει  να  φροντίσει  για  τη  δημιουργία 

δυναμικού  αξιοποίησής  τους,  κυρίως  με  μεθόδους  αερόβιας  (κομποστοποίησης)  ή  αναερόβιας 

επεξεργασίας. Υπάρχει η δυνατότητα συνεπεξεργασίας με τα ΟΑΣΑ που προέρχονται από ΔσΠ, με 

την  προσθήκη  κατάλληλων  διογκωτικών  υλικών,  όπως  άχυρα  κλπ,  τα  οποία  επίσης  αποτελούν 

αγροτικά  απόβλητα.  Αντίστοιχα,  μπορούν  να  δημιουργηθούν  μονάδες  συνεπεξεργασίας  με 

κτηνοτροφικά  απόβλητα,  για  την  παραγωγή  κομπόστ  υψηλής  αξίας  (βλ.  παράδειγμα 

συνεταιριστικής μονάδας της ΑΛΛΜΕ, στην Ημαθία). Θα πρέπει να αποφευχθεί η συνεπεξεργασία 

με το οργανικό κλάσμα των ΑΣΑ που προέρχεται από μηχανική διαλογή, για δύο λόγους: 

1. Η ποιότητα του παραγόμενου κομπόστ είναι χαμηλή, λόγω υψηλής συγκέντρωσης βαρέων 

μετάλλων,  και  έτσι  υποβαθμίζεται  και  η  καθαρή  οργανική  ύλη  που  περιέχεται  στα 

αποσυρόμενα προϊόντα. 

2. Οι  εγκαταστάσεις  επεξεργασίας  είναι  υψηλής  τεχνολογίας  και  κόστους,  καθώς  είναι 

σχεδιασμένες για ένα δύσκολο απόβλητο (τα ΑΣΑ), οπότε σπαταλούνται πολύτιμοι πόροι με 

τη χρήση τους για ένα «καθαρό» απόβλητο, όπως τα αποσυρόμενα προϊόντα. 

Δεν  αποκλείεται  επίσης  η  δυνατότητα  αναερόβιας  χώνευσής  τους,  καθώς  αν  και  εν  γένει  έχει 

μεγαλύτερο  κόστος,  μπορεί  σε  ορισμένες  περιπτώσεις  να  είναι  οικονομικά  συγκρίσιμη  με  την 

κομποστοποίηση,  αν  εξασφαλιστούν  έσοδα  από  την  πώληση  της  ενέργειας  και  την  παραγωγή 

εξειδικευμένων προϊόντων. Σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται συγκεκριμένη μελέτη ή/και έρευνα 

για το είδος των αποσυρόμενων προϊόντων και την τοπική αγορά ενέργειας. 

Προϊόντα κλαδέματος 

Τα γεωργικά απόβλητα (άχυρο, κλαδέματα, κ.λπ.) θεωρούνται πολύ καλό υλικό για την παραγωγή 

κομπόστ  σε  ανάμιξη  με  άλλα  απόβλητα  με  υψηλή  συγκέντρωση  σε  άζωτο  ή  και  με  το 

βιοαποδομήσιμο  κλάσμα  των  αστικών  αποβλήτων,  το  οποίο  συνήθως  απαιτεί  κάποιο  διογκωτικό 

υλικό.  Πρόκειται  για φθηνή  και  απλή  μέθοδο  επεξεργασίας  η  οποία μπορεί  να  εφαρμοσθεί  στην 

Περιφέρεια. Σε κάθε περίπτωση είναι δυνατή η συν‐επεξεργασία των γεωργικών υπολειμμάτων με 

τα αστικά, ανάλογα και με την επιλεχθείσα τεχνολογία επεξεργασίας των ΑΣΑ. 

Υποπροϊόντα οινοποιίας  

Τα  στέμφυλα  (νωπή  πούλπα,  γίγαρτα,  βόστυχοι)  αποτελούν  υποπροϊόντα  των  οινοποιείων  και 

παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την αξιοποίησή τους. 

Υπολογίζεται πως από 10 kg    νωπά στέμφυλα παραλαμβάνονται 30 kg  νωπή πούλπα, 25 kg  νωπά 
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γίγαρτα και 20 kg βόστρυχοι. Το υπόλοιπο αντιπροσωπεύει απώλειες κυρίως από υγρή μορφή. Αυτά 

τα υποπροϊόντα δεν αξιοποιούνται βιομηχανικά, παρά μόνο σε πολύ μικρό ποσοστό για ζωοτροφές, 

και την παραγωγή τσίπουρου.  

Για  καλλίτερη αξιοποίηση η πούλπα θα μπορούσε  να  κομποστοποιηθεί,  ύστερα από ανάμειξη με 

άλλα  συστατικά  και  να  χρησιμοποιηθεί  ως  λίπασμα  ή  ως  αναβαθμισμένη  ζωοτροφή,  κάτι  που 

γίνεται  συστηματικά  στην  Γαλλία.  Ο  γιγαρτοπλακούντας  μετά  την  παραλαβή  του  γιγαρτελαίου 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ζωοτροφή. Επίσης υδατικά εκχυλίσματα των στεμφύλων οινοποιίας 

μπορεί να ζυμωθούν με ειδικές καλλιέργειες και να παραχθούν ουσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας 

και καθαρότητας όπως ο πολυσακχαρίτης Pullulan6, ή και να γίνει αλκοολική ζύμωση για παραλαβή 

της αλκοόλης.     

Πυρηνόξυλο ελαιοπυρήνων 

Το  πυρηνόξυλο  ελαιοπυρήνων  είναι  παραπροϊόν  της  διαδικασίας  εξαγωγής  του  πυρηνελαίου.  Το 

πυρηνόξυλο αν  και  πλούσιο  σε  θρεπτικές  ουσίες,  στην φυσική  του  κατάσταση δεν  είναι  εύληπτο 

από τα ζώα λόγω του υψηλού ποσοστού σε ξυλώδη ιστό που περιέχει. 

Στα διάφορα πυρηνελαιουργεία,  το  πυρηνόξυλο διαχωρίζεται  στη  σάρκα  (ψίχα)  που δεν  περιέχει 

ξυλώδη ιστό, και που είναι πλέον κατάλληλο για ζωοτροφή, και σε ξύλο. Στην πράξη όμως συνήθως 

δεν υπάρχει αγορά για την ψίχα ως ζωοτροφή και εξάγονται δύο ποιοτήτων πυρηνέλαιο από ψίχα 

(καλύτερο) και από ξύλο (δεύτερης ποιότητας).  

Το πυρηνόξυλο όταν αναμιχθεί με υγρά απόβλητα ελαιοτριβείων και κομποστοποιηθεί παράγει ένα 

εδαφοβελτιωτικό πολύ  καλής ποιότητας,  με  ταυτόχρονη  εξάλειψη  της  τοξικότητας  των απονέρων 

ελαιουργείων.  Άλλες  πιθανές  χρήσεις  του  πυρηνόξυλου  είναι  η  παραγωγή  ενεργού  άνθρακα, 

φουρφουρόλης, μορεοσανίδων κτλ. 

4.3.1.13 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

Τα απόβλητα όλων των υγειονομικών μονάδων που προσομοιάζουν με ΑΣΑ θα υπόκεινται στην ίδια 

διαχείριση με τα υπόλοιπα ΑΣΑ της Περιφέρειας. Η «ίδια» διαχείριση περιλαμβάνει ακριβώς τα ίδια 

στάδια συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης, όπως και των υπολοίπων ΑΣΑ. Αυτό έχει 

ληφθεί  υπόψη  κατά  την  επικαιροποίηση    του  ΠΕΣΔΑ,  με  την  έννοια  ότι  έχει  ληφθεί  υπόψη  η 

αναμενόμενη ποσότητα αυτών των αποβλήτων που θα παράγονται από τις υγειονομικές μονάδες 

της  Περιφέρειας.  Η  ποσότητα  αυτή  συμπεριλαμβάνεται  στη  συνολικά  αναμενόμενη  παραγωγή 

αποβλήτων.       

4.3.1.14 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΔΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 

Τα  ΑΣΑ  που  προέρχονται  από  πλοία,  πλωτές  εγκαταστάσεις  και  λιμάνια  της  Περιφέρειας  έχουν 

                                                            

 

 
6 Israilides, J.C., A. Smith, B. Scanlon and C. Barnett (1999). Pullulan from agroindustrial wastes. Biotechnology and Genetic 
Engineering Reviews. Vol 16, pp. 309‐324. 



Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ 

Περιφέρειας Πελοποννήσου 

. 

Σελίδα  [74] 

  
 
  

Κ
ε
φ

ά
λ
α
ι
ο
 4

 

συνυπολογιστεί, ως ποσότητα, στο σύνολο των ΑΣΑ της Περιφέρειας.  

Για  τα  υπόλοιπα  απόβλητα  (που  δεν  προσομοιάζουν  με  ΑΣΑ,  κυρίως  πετρελαιοειδή  κατάλοιπα 

πλοίων) η διαχείριση τους δεν περιλαμβάνεται στους στόχους του εν λόγω ΠΕΣΔΑ καθώς για αυτά 

εφαρμόζεται  η  ΚΥΑ 3418/2002  (ΦΕΚ 712/Β/2002).Γενικά  η    διαχείριση  των  αποβλήτων  αυτών  θα 

γίνεται  με  ευθύνη  του  φορέα  διαχείρισης  κάθε  λιμανιού.  Σύμφωνα  με  το  αρ.7,  παρ.4  της  ΚΥΑ 

50910/2727/2003,  σε  περίπτωση  που  δεν  είναι  δυνατή  η  συλλογή  και  μεταφορά  των  αστικών 

αποβλήτων στα λιμάνια, από τον οικείο φορέα διαχείρισης του Λιμένα, τότε αυτές οι διαδικασίες θα 

γίνονται με ευθύνη του ΦοΔΣΑ της Περιφέρειας. 

4.3.1.15 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΒΑ) 

Τα απόβλητα της συγκεκριμένης κατηγορίας θα υφίστανται διαχείριση με ευθύνη του παραγωγού 

και κατόχου τους και πάντα σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους που θα έχουν 

εκδοθεί για την κάθε δραστηριότητα. 

Η περίπτωση συνδιάθεσης με τα αστικά στερεά απόβλητα, εφόσον τα ποσοτικά και ποιοτικά τους 

επιτρέπουν, θα είναι ευθύνη του ΦοΔΣΑ της Περιφέρειας και θα αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας 

των φορέων, με την προϋπόθεση ότι η διαστασιολόγηση των έργων διαχείρισης το επιτρέπει. 

Σε επίπεδο Περιφέρειας συνολικός στόχος για τα ΣΒΑ θα είναι η συνεχής μείωση και ολοκληρωμένη 

αντιμετώπιση  των  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  από  τη  βιομηχανική  δραστηριότητα.  Προς  την 

κατεύθυνση αυτή υιοθετούνται οι στόχοι που έχουν τεθεί για τα μη επικίνδυνα στερεά βιομηχανικά 

απόβλητα σε εθνικό επίπεδο.  

Οι  βασικοί άξονες δράσεις  για  τη διαχείριση  των  ΣΒΑ θα  είναι  εναρμονισμένες με  την  ιεράρχηση 

που προτάσσει η ευρωπαϊκή και εθνική στρατηγική: 

 Πρόληψη / ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων 
 Επαναχρησιμοποίηση  
 Αξιοποίηση αποβλήτων μέσω της ανάκτησης/ ανακύκλωσης / ενεργειακής αξιοποίησης 
 Ασφαλή επεξεργασία των αποβλήτων και διάθεση των υπολειμμάτων σε χώρους υγειονομικής 

ταφής 

 και  η  υλοποίηση  των  παραπάνω  θα  γίνεται  μέσω  της  εφαρμογής  βέλτιστων  διαθέσιμων 

τεχνικών και καθαρών τεχνολογιών.  

Στο  πλαίσιο  αυτό,  οι  τεχνικές  και  πρακτικές  διαχείρισης  ΣΒΑ  που  θα  επιλεγούν  οφείλουν  να 

ακολουθήσουν την ιεράρχηση αυτή, προκειμένου να επιτευχθεί ο μέγιστος κατά το δυνατό βαθμός 

προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κάλυψη των στόχων για τα ΣΒΑ εξαρτάται κυρίως από τους φορείς 

εκμετάλλευσης  της  βιομηχανικών  εγκαταστάσεων,  ενώ  η  Περιφέρεια  έχει  τη  δυνατότητα 

προώθησης των σχετικών πρακτικών με κύριο μέσο τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 

των βιομηχανιών. 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου πλέον της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, θα μπορούσε 

να συνεισφέρει σημαντικά στη διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών βιομηχανικών αποβλήτων 
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μέσω ανάλογων υποστηρικτικών δράσεων προκειμένου να προωθηθεί η πρόληψη, αξιοποίηση και 

ασφαλής  τελική  διάθεση  των  βιομηχανικών  αποβλήτων,  να  βελτιωθεί  η  παρακολούθηση  και  ο 

έλεγχος της συμμόρφωσης και να επιτευχθεί ο μέγιστος βαθμός περιβαλλοντικής προστασίας. Στον 

ακόλουθο πίνακα συνοψίζονται οι προτεινόμενες δράσεις υποστήριξης. 

Προτεινόμενη δράση  Αναμενόμενα αποτελέσματα 

Συνεργασία  με  τις  υπηρεσίες  αδειοδότησης  ή/και  την 

κεντρική  υπηρεσία  του  ΥΠΕΚΑ  (Δ/νση  ΕΑΡΘ  –  Τμήμα 

Βιομηχανιών)  για  την  προώθηση  της  πρόληψης 

παραγωγής και αξιοποίησης των αποβλήτων  

Δημιουργία Γραφείου Αποβλήτων  

Αποτελεσματικός  έλεγχος  της  τήρησης  των 

περιβαλλοντικών όρων των βιομηχανιών 

Έλεγχος της διαχείρισης των ΣΒΑ 

Βελτίωση αξιοποίησης των αποβλήτων  

Βελτίωση  της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς  των 

βιομηχανιών  

Μείωση περιβαλλοντικών πιέσεων 

Προγράμματα  ενημέρωσης  –  Διοργάνωση  ημερίδων  σε 

συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και εμπειρογνώμονες 

Καλή γνώση των απαιτήσεων της νομοθεσίας από 

τους εμπλεκόμενους φορείς 

Μείωση των παραγόμενων ΣΒΑ 

Αύξηση  του  ποσοστού  αξιοποίησης  των 

αποβλήτων 

Βέλτιστη διαχείριση των ΣΒΑ 

Επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί 

Ανάπτυξη  αποτελεσματικού  συστήματος  καταγραφής 

αναφορικά με την παραγωγή και διαχείριση των ΣΒΑ 

Πλήρης  εικόνα  αναφορικά  με  την  παραγωγή  και 

διαχείριση των ΣΒΑ, για κάθε χρονική περίοδο 

Αξιολόγηση  του  προβλήματος  και  λήψη  των 

απαραίτητων διορθωτικών μέτρων 

Υποβολή εκθέσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες 

Προώθηση  της  βιομηχανικής  οικολογίας  –  Ανάπτυξη 

υποστηρικτικών εργαλείων για την ανταλλαγή αποβλήτων 

(waste exchange) μεταξύ των βιομηχανιών  

Αύξηση  του  ποσοστού  αξιοποίησης  των 

αποβλήτων 

Μείωση των προς διάθεση αποβλήτων 

Διερεύνηση  δυνατότητας  δημιουργίας  κεντρικών 

υποδομών επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων, όπου 

αυτό είναι εφικτό, με ευθύνη της βιομηχανίας 

Αποτελεσματικότερος  έλεγχος  συμμόρφωσης 

βιομηχανίας 

Η  Πελοπόννησος  θα  πρέπει  να  υποστηρίξει  την 

προσπάθεια  αυτή  σε  θέματα  αδειοδοτήσεων  και 

κοινωνικής αποδοχής 
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4.4 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΕΣΔΑ 

Τα  κριτήρια  αποκλεισμού  (ή  καταλληλότητας)  των  περιοχών  για  την  υποδοχή  των  κύριων  έργων 

διαχείρισης σύμφωνα με την εγκύκλιο 69751/1999 σχεδιάζονται με στόχο: 

 Τον  εντοπισμό  των  «ευρύτερων»  περιοχών,  εντός  των  οποίων  ενδέχεται  να  χωροθετηθεί  το 

προβλεπόμενο έργο. Ουσιαστικά με τον όρο «ευρύτερες περιοχές» νοούνται οι περιοχές εκείνες 

που  θα  προκύψουν  αφού  εφαρμοστούν  τα  κριτήρια  αποκλεισμού  και  μειωθεί  η  έκταση  των 

προς εξέταση περιοχών για την χωροθέτηση.  

 Την εναρμόνιση με αναπτυξιακούς σχεδιασμούς (Χωροταξικές μελέτες, οικιστική διάρθωση κλπ) 

 Την προφύλαξη πόρων, υδάτινων, ενεργειακών, ανθρώπινων, φυσικών. 

Η εφαρμογή  των κριτηρίων αποκλεισμού λαμβάνει υπόψη τις  ιδιαιτερότητες  της Περιφέρειας και 

συνεκτιμά την υφιστάμενη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. 

Στους παρακάτω πίνακες παρατίθεται το σύνολο των προτεινόμενων κριτηρίων αποκλεισμού τα 

οποία  θα  αποτελέσουν  έναν  οδηγό  για  την  διαδικασία  χωροθέτησης  των  κύριων  έργων 

διαχείρισης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

Πίνακας 49: Κριτήρια αποκλεισμού για τη χωροθέτηση ΧΥΤ/ΟΕΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΧΥΤ/ΟΕΔΑ 

Απόσταση Αποκλεισμού  
Γενικότερων Περιοχών 

1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ   

α) Απόσταση από οικισμούς  > 0,5 Κm 

β) Απόσταση από Αρχαιολογικά και Πολιτιστικά μνημεία (σημειακή 
πληροφορία) 

> 0,5 Κm 

γ) Αποκλεισμός Ζώνης Α θεσμοθετημένων αρχαιολογικών περιοχών  ‐ 

δ) Αποκλεισμός αεροδρομίων 

> 1,5 Κm (αεροσκάφη με 
ελικοφόρους κινητήρες) 
> 3,0 Κm (αεριωθούμενα 

αεροσκάφη) 

ε) Αποκλεισμός Ζωνών ΒΙΠΕ  ‐ 

στ) Αποκλεισμός Θεσμοθετημένων Ζωνών Ειδικών Χρήσεων Γης  > 0,5 Κm (από τα όρια αυτών) 

2. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ – ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ   

α) Απόσταση από κοίτες ποταμών ή μεγάλων ρεμάτων  > 0,5 Κm 

β) Απόσταση από λίμνες, λιμνοδεξαμενές & φράγματα  > 1,0 Κm 

3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ   

α) Απόσταση από Ακτογραμμή   > 0,5 Κm 

β) Αποκλεισμός Δασικών Εκτάσεων   ‐ 

γ) Αποκλεισμός  Γεωργικών Εκτάσεων υψηλής Παραγωγικότητας ή 
περιοχών με συγκεκριμένες χρήσεις γης 

‐ 

δ) Αποκλεισμός περιοχών χαρακτηρισμένων ως RAMSAR, SPA, 
ΝΑTURA και Εθνικά Πάρκα 

‐ 

ε) Αποκλεισμός ζωνών προστασίας & περιοχών φυσικού κάλλους  
‐ 

0,5km για σημειακά στοιχεία 

Σημειώνεται  ότι  σε  περιοχές  όπου  θεσπίζονται  Ζώνες  Προστασίας  ή  Χρήσεων  Γης  (όπως  Ζ.Ο.Ε, 
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ΣΧΟΟΑΠ, Εθνικά Πάρκα, Γ.Π.Σ., Λατομικές Ζώνες, Χώροι εξορύξεως ορυκτών, Ζώνες Αρχαιολογικών 

Χώρων, κ.λ.π.), δεν αποκλείεται το σύνολο της περιοχής, αλλά οι Ζώνες εκείνες, όπου με βάση τις 

ειδικές ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί, απαγορεύεται η εν λόγω δραστηριότητα. 

Επίσης περιλαμβάνονται στις κατ΄ αρχήν αποκλειόμενες περιοχές εκείνες που έχουν χαρακτηρισθεί 

ως  αναδασωτέες,  καθώς  επίσης  και  οι  πληγείσες  εκτάσεις  από  τις  τελευταίες  καταστροφικές 

πυρκαγιές που έπληξαν την περιφέρεια το 2007. Εντούτοις, ο τελικός αποκλεισμός μιας θέσης ως 

προς το κριτήριο αυτό γίνεται με γνώμονα τις ειδικές ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί βάση Π.Δ. 

και σχετικών νομοθετημάτων και σε επόμενο στάδιο μελέτης (Στάδιο Π.Π.Ε.Α.). 

Πίνακας 50: Κριτήρια αποκλεισμού για τη χωροθέτηση ΧΥΤ‐ΑΔΡΑΝΩΝ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΧΥΤ ΑΔΡΑΝΩΝ 

Απόσταση Αποκλεισμού  
Γενικότερων Περιοχών 

1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ   

α) Απόσταση από οικισμούς  > 0,5 Κm 
β) Απόσταση από Αρχαιολογικά και Πολιτιστικά μνημεία  > 0,5 Κm 

γ) Αποκλεισμός Ζώνης Α θεσμοθετημένων αρχαιολογικών περιοχών   ‐ 

δ) Αποκλεισμός Θεσμοθετημένων Ζωνών Ειδικών Χρήσεων Γης  > 0,5 Κm (από τα όρια αυτών) 

ε) Αποκλεισμός ΒΙΠΕ  ‐ 

2. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ – ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ   

α) Απόσταση από κοίτες ποταμών ή μεγάλων ρεμάτων  > 0,5 Κm 

3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ   

α) Απόσταση από Ακτογραμμή   > 0,5 Κm 
β) Αποκλεισμός Δασικών Εκτάσεων   ‐ 
γ) Αποκλεισμός  Γεωργικών Εκτάσεων υψηλής  Παραγωγικότητας & 
υγροτοπικών εκτάσεων 

‐ 

δ) Αποκλεισμός περιοχών χαρακτηρισμένων ως RAMSAR, SPA, 
ΝΑTURA και Εθνικά Πάρκα  

‐ 

ε) Αποκλεισμός ζωνών προστασίας και περιοχών φυσικού κάλλους  
‐ 

>0,5km από σημειακά στοιχεία 

Σημειώνεται  ότι  σε  περιοχές  όπου  θεσπίζονται  Ζώνες  Προστασίας  ή  Χρήσεων  Γης  (όπως  Ζ.Ο.Ε, 

ΣΧΟΟΑΠ, Εθνικά Πάρκα, Γ.Π.Σ., Λατομικές Ζώνες, Χώροι εξορύξεως ορυκτών, Ζώνες Αρχαιολογικών 

Χώρων, κ.λ.π.), δεν αποκλείεται το σύνολο της περιοχής, αλλά οι Ζώνες εκείνες, όπου με βάση τις 

ειδικές ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί, απαγορεύεται η εν λόγω δραστηριότητα. 

Επίσης περιλαμβάνονται στις κατ΄ αρχήν αποκλειόμενες περιοχές εκείνες που έχουν χαρακτηρισθεί 

ως  αναδασωτέες,  καθώς  επίσης  και  οι  πληγείσες  εκτάσεις  από  τις  τελευταίες  καταστροφικές 

πυρκαγιές που έπληξαν την περιφέρεια το 2007. Εντούτοις, ο τελικός αποκλεισμός μιας θέσης ως 

προς το κριτήριο αυτό γίνεται με γνώμονα τις ειδικές ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί βάση Π.Δ. 

και  σχετικών  νομοθετημάτων  και  σε  επόμενο  στάδιο  μελέτης  (Στάδιο  Π.Π.Ε.Α.).
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4.5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ 

Στους  επόμενους  Πίνακες  δίνονται  τα  αναμενόμενα  κόστη  των  έργων  που  προτείνονται  στο 

τροποποιημένο  ΠΕΣΔΑ.  Τα  κόστη  αφορούν  πάγιες  επενδύσεις  και  δεν  περιλαμβάνουν  κόστη 

αρχικών  μελετών  και  λειτουργίας  των  έργων,  επίσης  δεν  περιλαμβάνεται  το  κόστος  τεχνικού 

συμβούλου. 

Πίνακας 51: Εκτίμηση Κόστους (επενδυτικό και λειτουργικό)  

 
Κόστος Επένδυσης, 

€ 
Κόστος 

Λειτουργίας, €/έτος 

ΧΥΤΥ 1ΗΣ ΔΕ 
5.500.000‐
6.500.000* 

795.000‐
1.650.000** 

ΣΜΑ στο Δήμο Ερμιονίδας  450.000  118.000 

ΣΜΑ στο Δήμο Κορινθίων  1.400.000  356.000 

ΣΜΑ στο Δ. Σικυωνιών  1.100.000  276.000 

ΣΜΑ  στο  Δήμο  Βόρειας 
Κυνουρίας 
  550.000  130.000 

ΣΜΑ στο Δήμο Τρίπολης  650.000  290.000 

ΧΥΤΥ 2ΗΣ ΔΕ 
3.000.000‐
4.500.000* 

780.000‐
1.100.000** 

ΣΜΑ στο Δ. Πύλου – Νέστωρος    550.000  150.000 

ΣΜΑ στο Δήμο Καλαμάτας  1.200.000  310.000 

ΣΜΑ στο Δήμο Γορτυνίας  450.000  1350.000 

ΧΥΤΥ 3ΗΣ ΔΕ  3.000.000  815.000 

ΣΜΑ στο Δήμο Μονεμβασιάς  550.000  150.000 

ΣΜΑ στο Δ. Σπάρτης  650.000  230.000 

ΣΜΑ Δ. Ανατολική Μάνης  450.000  105.000 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
19.500.000‐
22.000.000 

5.855.000‐ 
7.030.000 

 
* XYT μετά από ΜΒΕ ή Αποτέφρωση 
** Λειτουργία ΧΥΤ  από ΜΒΕ ή Αποτέφρωση 

 

Τα κόστη των προτεινόμενων μεθόδων φαίνονται στον επόμενο πίνακα: 

Πίνακας 52: Κόστος επένδυσης μονάδων  επεξεργασίας Α.Σ.Α στην Π. Πελοποννήσου 

Διαχειριστική 
ενότητα 

ΤΟΝΑΖ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΤΟΝ/ΕΤΟΣ 

ΜΒΕ‐(Αερόβια, 
Αναερόβια ή 
Βιολογική 

Ξήρανση), εκ. 
€ 

Απλές Μέθοδοι ΜΒΕ, 
εκ. € 

Αποτέφρωση με 
ανάκτηση ενέργειας, 

εκ. € 
(έτος 2020 μετά από δράσεις 

ανακύκλωσης ΑΣ & 
προδιαλογής οργανικού) 

Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ‐Ν. 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ‐
ΤΜΗΜΑ Ν. 
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

120.000  25,8‐32,4   ‐  72,0 
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Διαχειριστική 
ενότητα 

ΤΟΝΑΖ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΤΟΝ/ΕΤΟΣ 

ΜΒΕ‐(Αερόβια, 
Αναερόβια ή 
Βιολογική 

Ξήρανση), εκ. 
€ 

Απλές Μέθοδοι ΜΒΕ, 
εκ. € 

Αποτέφρωση με 
ανάκτηση ενέργειας, 

εκ. € 
(έτος 2020 μετά από δράσεις 

ανακύκλωσης ΑΣ & 
προδιαλογής οργανικού) 

Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ‐
ΥΠΟΛΟΙΠΟ Ν. 
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

74.124  17,8‐23,0   ‐  52,0 

Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ  35.876   ‐  4,7‐6,1   ‐ 

   230.000 

Συνολικό Επενδυτικό Κόστος (εκ. €)  Ελάχιστη τιμή: 48,3  Μέγιστη τιμή: 130,1 

Πίνακας 53: Κόστος λειτουργίας μονάδων  επεξεργασίας Α.Σ.Α στην Π. Πελοποννήσου 

Διαχειριστική 
ενότητα 

ΤΟΝΑΖ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΤΟΝ/ΕΤΟΣ 

ΜΒΕ‐
(Αερόβια, 

Αναερόβια ή 
Βιολογική 

Ξήρανση), εκ. 
€ 

Απλές Μέθοδοι ΜΒΕ, 
εκ. € 

Αποτέφρωση με 
ανάκτηση ενέργειας, 

εκ. € 
(έτος 2020 μετά από δράσεις 

ανακύκλωσης ΑΣ & 
προδιαλογής οργανικού) 

Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ‐Ν. 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ‐
ΤΜΗΜΑ Ν. 
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

120.000  5,4‐6,6   ‐  9,6 

Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ‐
ΥΠΟΛΟΙΠΟ Ν. 
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

74.124  3,85‐4,45   ‐  5,9 

Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ  35.876   ‐  0,90‐1,08   ‐ 

   230.000 

Συνολικό Επενδυτικό Κόστος (εκ. €)  Ελάχιστη τιμή: 10,2  Μέγιστη τιμή: 16,0 
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Ε Γ Κ Ρ Ι Σ Η   Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ   Π Ε Σ Δ Α

Μ Ε Λ Ε Τ Η   Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Φ .  

Φ ο Δ Σ Α / Δ Ι Α Β Ο Υ Λ Ε Υ Σ Η

Σ Υ Σ Τ Α Σ Η   Π Ε Ρ Ι Φ .   Φ ο Δ Σ Α

Ε Κ Π Ο Ν Η Σ Η   Τ .Μ .Π .Α

Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ   Χ Δ Α

Ε Ρ Γ Α   Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ   Χ Δ Α   *

Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ   Β Ε Λ Τ Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ   Α Ρ Ι Θ Μ Ο Υ  

/ Χ Ω Ρ Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Σ   Π Ρ Α Σ Ι Ν Ω Ν   Σ Η Μ Ε Ι Ω Ν  

Π Ρ Ο Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ / Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ   ‐   Τ .Δ .  

Π Ρ Α Σ Ι Ν Ω Ν   Σ Η Μ Ε Ι Ω Ν   * *

Ε Ρ Γ Α   Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ   Π Ρ Α Σ Ι Ν Ω Ν   Σ Η Μ Ε Ι Ω Ν    

*

Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η   Κ Δ Α Υ   Κ Ο Ρ Ι Ν Θ Ι Α Σ   ( γ ί ν ε τ α ι  

α π ό   ιδ ιώ τ η   ‐   ε π ε ν δ υ τ ή )

Μ Ε Λ Ε Τ Η   Γ Ι Α   Τ Η   Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η   Ο Ρ Γ Α Ν Ι Κ Ω Ν  

Α Π Ο Β Λ Η Τ Ω Ν   Σ Τ Η Ν   Π Ε Ρ .   Π Ε Λ / Σ Ο Υ  

Χ Ω Ρ Ο Θ Ε Τ Η Σ Η / Π Ε Ρ Ι Β .   Α Δ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Η Σ Η    

Μ Ο Ν Α Δ Ω Ν   Ε Π Ε Ξ .   Ο Ρ Γ Α Ν Ι Κ Ο Υ   * * *

Π Ρ Ο Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ / Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ   ‐   Τ .Δ .  

Μ Ο Ν Α Δ Ω Ν   Ε Π Ε Ξ .   Ο Ρ Γ Α Ν Ι Κ Ο Υ   *

Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η  Μ Ο Ν Α Δ Ω Ν   Ε Π Ε Ξ .  

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Κ Ο Υ *

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η   Α Δ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Η Σ Η  

Ο .Ε .Δ .Α   * * *

Π Ρ Ο Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ / Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ   ‐   Τ .Δ .  

Ο .Ε .Δ .Α

Ε Ρ Γ Α   Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ   Ο .Ε .Δ .Α   *

Χ Ω Ρ Ο Θ Ε Τ Η Σ Η   /   Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η  

Α Δ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Η Σ Η   Σ .Μ .Α   * * *

Π Ρ Ο Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ / Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ   ‐   Τ .Δ .  

Σ .Μ .Α   * *

Ε Ρ Γ Α   Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ   Σ .Μ .Α   *

* * *  Π Ε Ρ Ι Λ Α Μ Β Α Ν Ε Ι  Τ Ο  Χ Ρ Ο Ν Ο  Ε Κ Π Ο Ν Η Σ Η Σ  Μ Ε Λ Ε Τ Ω Ν

*  Π Ε Ρ Ι Λ Α Μ Β Α Ν Ε Ι  Τ Ο  Χ Ρ Ο Ν Ο  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ

* *  Α Ν Α Λ Ο Γ Α  Μ Ε  Τ Ο Ν  Τ Ρ Ο Π Ο  Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ

4.6 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Πίνακας 54: Ενδεικτικό διάγραμμα υλοποίησης 
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5 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζονται οι εναλλακτικές δυνατότητες διαχείρισης στερεών αποβλήτων της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου, η σχέση αυτών των δυνατοτήτων με  το σχεδιασμό του ΠΕΣΔΑ και οι 

πιθανές  περιβαλλοντικές  επιπτώσεις.  Συγκεκριμένα  υφίστανται  δύο  πιθανές  εναλλακτικές  λύσεις 

πλέον της προτεινόμενης: 

(α)  Η  μηδενική  λύση:  Η  υποθετική  περίπτωση  της  απουσίας  σχεδίου  διαχείρισης  στερεών 

αποβλήτων στην Περιφέρεια.  

(β) Συνέχιση υφιστάμενου ΠΕΣΔΑ: Η περίπτωση της μη τροποποίησης του υφιστάμενου σχεδίου 

διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ). 

Στις  επόμενες  παραγράφους  εξετάζονται  τα  κριτήρια  επιλογής  των  σεναρίων,  οι  επιπτώσεις  (με 

ιδιαίτερη  έμφαση  στο  περιβάλλον)  της  μηδενικής  λύσης  και  του  εναλλακτικού  σεναρίου  και 

τεκμηριώνεται η τελική επιλογή του προτεινόμενου σχεδιασμού. 

 

5.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ 

Η  σύγκριση  του  προτεινόμενου  σχεδίου  με  εναλλακτικές  δυνατότητες  επιβάλλεται  από  την                  

ΚΥΑ  107017/2006  (ΦΕΚ  1225/Β/5‐9‐2006)  σε  συμμόρφωση  με  την  οδηγία  2001/42/ΕΚ. 

Συγκεκριμένα, η πρώτη παράγραφος του άρθρου 6 της ΚΥΑ προβλέπει τα εξής: 

«σε περίπτωση που απαιτείται Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ), σύμφωνα με το άρθρο 3 

(παρ.1  και  2),  η  αρχή  σχεδιασμού  εκπονεί  Στρατηγική  Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων 

(Σ.Μ.Π.Ε.)  για  το  προτεινόμενο  σχέδιο  ή  πρόγραμμα,  στην  οποία  εντοπίζονται,  περιγράφονται  και 

αξιολογούνται οι ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις που θα έχει στο περιβάλλον η εφαρμογή του 

σχεδίου  ή  προγράμματος,  καθώς  και  λογικές  εναλλακτικές  δυνατότητες,  σε  περιεκτική  μορφή, 

λαμβανομένων  υπόψη  των  στόχων  και  του  γεωγραφικού  πεδίου  εφαρμογής  του  σχεδίου  ή 

προγράμματος.»  

Οι βασικές κατευθύνσεις για τον προσδιορισμό των εναλλακτικών   δυνατοτήτων εντοπίζονται στα 

παρακάτω: 

 Η  περιγραφή  της  πιθανής  εξέλιξης  χωρίς  την  εφαρμογή  του  σχεδίου  είναι  σημαντική  ως 

πλαίσιο  αναφοράς  για  την  εκτίμηση  του  σχεδίου.  Η  απαίτηση  αυτή  αντιστοιχεί  στην 

εναλλακτική  δυνατότητα  μηδέν,  την  κοινώς  αποκαλούμενη  μηδενική  λύση  (do  nothing 

strategy).  

 Η  περιγραφή  της  πιθανής  εξέλιξης  με  τη  συνέχιση  ενός  υφιστάμενου  σχεδίου  ως 

εναλλακτική δυνατότητα ως προς την ανάπτυξη ενός νέου (business as usual).  

 Οι επιλεγόμενες εναλλακτικές δυνατότητες θα πρέπει να είναι ρεαλιστικές.  

 Οι  εναλλακτικές  δυνατότητες  νοούνται  ως  διαφορετική  προσέγγιση  εκπλήρωσης  των 
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στόχων και της γεωγραφικής κάλυψης του σχεδίου.  

Ειδικότερα για το υπό εξέταση σχέδιο που αφορά τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, οι επιλογές 

εναλλακτικών δυνατοτήτων θα πρέπει να στηρίζονται στις παρακάτω κατευθύνσεις: 

 Η  διαχείριση  των  στερεών  αποβλήτων  αποτελεί  αναγκαιότητα  και  προτεραιότητα  για  την 

Περιφέρεια,  αφενός  μεν  για  τη  διασφάλιση  της  προστασίας  του  περιβάλλοντος  και  της 

δημόσιας υγείας, αφετέρου δε, για την υιοθέτηση της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας 

και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό.  

 Η  ανάπτυξη  του  Σχεδίου  Διαχείρισης  Στερεών  Αποβλήτων  στην  Περιφέρεια  θα  πρέπει  να 

στοχεύει  στην  εφαρμογή  ενός  ευέλικτου,  οικονομικά  βιώσιμου  και  ολοκληρωμένου 

συστήματος  στον  τομέα  της  διαχείρισης  των  στερεών  αποβλήτων,  μέσα  από  μια 

ολοκληρωμένη  και  ορθολογική  προσέγγιση,  προσαρμοσμένης  στις  ανάγκες  και 

ιδιαιτερότητες της Περιφέρειας.  

 Δεδομένου  ότι  η  στρατηγική  και  οι  στόχοι  του  Περιφερειακού  Σχεδίου  θα  πρέπει  να 

απορρέουν  από  τον  Εθνικό  Σχεδιασμό  για  τα  Στερεά  Απόβλητα  (ΕΣΔΑ),  δεν  υπάρχουν 

εναλλακτικές δυνατότητες στο επίπεδο της στοχοθεσίας του σχεδίου. 

 Εναλλακτικές  δυνατότητες  θεωρούνται  και  οι  επιλογές  μεθόδων  διαχείρισης  που  είναι 

δυνατό να εφαρμόζονται. Οι  επιλογές αυτές περιλαμβάνουν διαφορετικά σενάρια για  τον 

αριθμό  και  την  χωροθέτηση  των  έργων  (ΜΕΑ,  ΣΜΑ,  ΧΥΤΥ,  ΚΔΑΥ)  καθώς  και  διαφορετικές 

μεθόδους  επεξεργασίας  (π.χ.  μηχανική  &  βιολογική  επεξεργασία  και  ενεργειακή 

αξιοποίηση)   

Στη βάση των παραπάνω, προκρίνονται και εξετάζονται τα παρακάτω σενάρια:  

1. Μηδενική λύση (εναλλακτική δυνατότητα μηδέν) 

2. Συνέχιση  του  υφιστάμενου  σχεδίου  ΠΕΣΔΑ  (εναλλακτική  δυνατότητα  Νο  1:  δημιουργία  7 

ΧΥΤ, 1 ΜΕΑ και επαναλειτουργία της ΜΟΛΑΚ) 

3. Τροποποίηση  υφιστάμενου  σχεδίου  ΠΕΣΔΑ  (εναλλακτική  δυνατότητα  Νο2:  δημιουργία  3 

ΟΕΔΑ). 

Η  ιεράρχηση και αξιολόγηση των εναλλακτικών δυνατοτήτων που ακολουθεί λαμβάνει υπόψη όχι 

μόνο την περιβαλλοντική συνιστώσα αλλά και γενικότερες κοινωνικοοικονομικές επιλογές, την αρχή 

της  βιώσιμης  ανάπτυξης  σε  εθνικό  και  σε  περιφερειακό  επίπεδο,  τις  γενικότερες  συνέπειες  των 

επιλογών  αυτών  καθώς  και  την  συναποδοχή  και  συναπόφαση  από  τους  άμεσα  εμπλεκόμενους 

φορείς και την κοινωνία της Πελοποννήσου.  
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5.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

5.3.1  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ (ΕΔ‐0)  

Η  δυνατότητα  αυτή  εξυπηρετεί  ως  βάση  αναφοράς  για  την  αξιολόγηση  των  υπολοίπων 

εναλλακτικών δυνατοτήτων.  

Σύμφωνα με αυτήν,  οι  δράσεις  οι  οποίες  πρόκειται  να  υλοποιηθούν  στα πλαίσια  εφαρμογής  του 

σχεδίου  δεν  γίνονται  με  βάση  ένα  Κεντρικό  Στρατηγικό  Σχεδιασμό,  αλλά  αποσπασματικά  με 

‘‘εμβαλωματικές  λύσεις’’  (ad hoc basis). Με  τον  τρόπο αυτό,  τα θέματα διαχείρισης  των  στερεών 

αποβλήτων  μπορεί  να  αντιμετωπίζονται  σε  τοπικό  μόνο  επίπεδο  και  χωρίς  την  υπαγωγή  σε  ένα 

ευρύτερο διαχειριστικό σχέδιο. 

Η διαχείριση χωρίς κεντρικό στρατηγικό σχεδιασμό επιπλέον μεταφράζεται σε παραίτηση από τους 

στόχους  της  εθνικής  και  ευρωπαϊκής  στρατηγικής  για  τα  στερεά  απόβλητα  και  συνιστά  μια  μη 

αποδεκτή  επιλογή  καθώς  θα  προκαλέσει  σοβαρές  δυσμενείς  εξελίξεις  στα  ζητήματα 

περιβαλλοντικής προστασίας και αειφόρου ανάπτυξης της Περιφέρειας αλλά και την ποιότητα ζωής 

και ευημερία των κατοίκων της.  

Οι σημαντικότερες αρνητικές επιδράσεις εκτιμώνται ότι θα είναι οι εξής: 

 Η απουσία ενός κεντρικού σχεδιασμού σημαίνει απουσία ενός πλαισίου και επιχειρησιακού 

σχεδίου  για  τη  διαχείριση  των  αποβλήτων  της  Περιφέρειας  σε  ολοκληρωμένη  βάση.  Οι 

αποφάσεις για τη διαχείριση αποβλήτων στην Περιφέρεια δεν θα γίνονται συντονισμένα και 

οργανωμένα. 

 Οι  επενδύσεις  σε  έργα  υποδομών  δεν  θα  γίνονται  οργανωμένα  και  συντονισμένα  και 

δύνανται να μην καλύπτουν το σύνολο των αναγκών της Περιφέρειας.  

 Πιθανώς  να υπάρξει στροφή σε  λιγότερο σύγχρονες  τεχνολογίες διαχείρισης οι  οποίες  θα 

είχαν σε άλλη περίπτωση μικρότερες επιδράσεις στο περιβάλλον (πχ. σε σχέση με τις αέριες 

εκπομπές και τα υγρά απόβλητα, απόδοση ενέργειας, κλπ) 

 Η  απουσία  ενός  κεντρικού  σχεδιασμού  θα  σημάνει  την  αμφίβολη  επίτευξη  των 

περιβαλλοντικών υποχρεώσεων της Περιφέρειας για  τα στερεά απόβλητα σύμφωνα με  τη 

σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία που παράλληλα θα δρα ανασταλτικά στην επίτευξη των 

εθνικών περιβαλλοντικών υποχρεώσεων και στόχων.   

Καταλήγοντας, η διαχείριση χωρίς κεντρικό στρατηγικό σχεδιασμό θα οδηγήσει στη χειροτέρευση 

των  περιβαλλοντικών  επιδόσεων  της  Περιφέρειας  και  ελλοχεύει  κίνδυνος  αδυναμίας  της  να 

εκπληρώσει τις περιβαλλοντικές της υποχρεώσεις. 

 

5.3.2  ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΣΔΑ (ΕΔ‐1)  

Ο εγκεκριμένος ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου εκπονήθηκε το 2004 πριν ακόμη ψηφιστεί η ΚΥΑ 50910 για 

τους Σχεδιασμούς. Από τότε μέχρι σήμερα δυστυχώς η πρόοδος που έχει επιτευχθεί σχετικά με τη 
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διαχείριση των αποβλήτων είναι μηδαμινή. 

Το υφιστάμενο σχέδιο ΠΕΣΔΑ στόχο είχε να εναρμονιστεί με τις γενικές κατευθύνσεις του Εθνικού 

Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων λαμβάνοντας ως πλαίσιο βάση το στάδιο εφαρμογής των 

προηγούμενων εγκεκριμένων νομαρχιακών σχεδιασμών.  Σύμφωνα με  το σχέδιο, η διαχείριση  των 

στερεών αποβλήτων εστιάζεται περισσότερο στην ασφαλή τελική διάθεσή του.  

Σύμφωνα  με  το  εγκεκριμένο  ΠΕΣΔΑ  Πελοποννήσου,  η  Περιφέρεια  χωρίζεται  σε  7  διαχειριστικές 

ενότητες. Τη χρονική στιγμή έγκρισης  του ΠΕΣΔΑ, ο Χ.Υ.Τ.Α.  Κιάτου ήταν σε λειτουργία, ο Χ.Υ.Τ.Α. 

στο  Ξυλόκαστρο  υπό  κατασκευή  και  προτάθηκε  η  κατασκευή  και  λειτουργία  5  νέων  χώρων 

διάθεσης στις υπόλοιπες Δ.Ε., ήτοι στην Αρκαδία, τη Μεσσηνία, την Αργολίδα, τη Λακωνία και την 

Ανατολική Κορινθία. Για τα έργα ασφαλούς διάθεσης ο εγκεκριμένος ΠΕΣΔΑ προβλέπει:  

 1η ΔΕ ‐ Νομός Αργολίδας: Αντιμετωπίζεται ως Ενιαία Διαχειριστική Ενότητα. Η διάθεση των 

Α.Σ.Α. θα γίνεται σε ένα κεντρικό ΧΥΤΑ για όλο το Νομό. Ανάλογα με τη θέση του ΧΥΤΑ που 

θα  επιλεγεί,  είναι  δυνατή  και  η  ίδρυση  τυχόν  απαιτούμενου/ων  Σταθμού/ών 

Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.   

 2η ΔΕ‐ Νομός Αρκαδίας:  Αντιμετωπίζεται ως Ενιαία Διαχειριστική  Ενότητα.  Η διάθεση  των 

Α.Σ.Α. θα γίνεται σε ένα κεντρικό ΧΥΤΑ για όλο το Νομό. Ανάλογα με τη θέση του ΧΥΤΑ που 

θα  επιλεγεί,  είναι  δυνατή  και  η  ίδρυση  τυχόν  απαιτούμενου/ων  Σταθμού/ών 

Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.   

 3η ΔΕ – Κεντρική Κορινθία:  Εξακολουθεί η λειτουργία ΧΥΤΑ στο Κιάτο, που θα εξυπηρετεί 

τους Δήμους Σικυωνίων, Βέλου και Στυμφαλίας. 

 4η ΔΕ –  Δυτική  Κορινθία:  Προβλεπόταν  η  λειτουργία  του    ΧΥΤΑ  στο  Ξυλόκαστρο,  που  θα 

εξυπηρετούσε  τους Δήμους Ξυλοκάστρου, Ευρωστίνης και Φενεού. 

 5η  ΔΕ  –  Ανατολική  Κορινθία:  Προβλεπόταν  η  κατασκευή  ενός  ΧΥΤΑ  ο  οποίος  θα 

εξυπηρετούσε  τους  Δήμους  Κορινθίων,  Λουτρακίου  –  Πετραχώρας,  Σολυγείας,  Τεγέας, 

Νεμέας, Σαρωνικού, Αγ. Θεοδώρων, Άσσου – Λεχαίου και Βόχας. 

 6η ΔΕ – Νομός Λακωνίας: Αντιμετωπίζεται ως Ενιαία Διαχειριστική Ενότητα. Η διάθεση των 

Α.Σ.Α. θα γίνεται σε ένα κεντρικό ΧΥΤΑ για όλο το Νομό. Ανάλογα με τη θέση του ΧΥΤΑ που 

θα  επιλεγεί,  είναι  δυνατή  και  η  ίδρυση  τυχόν  απαιτούμενου/ων  Σταθμού/ών 

Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.   

 7η ΔΕ – Νομός Μεσσηνίας: Αντιμετωπίζεται ως Ενιαία Διαχειριστική Ενότητα. Η διάθεση των 

Α.Σ.Α. θα γίνεται σε ένα κεντρικό ΧΥΤΑ για όλο το Νομό. Ανάλογα με τη θέση του ΧΥΤΑ που 

θα  επιλεγεί,  είναι  δυνατή  και  η  ίδρυση  τυχόν  απαιτούμενου/ων  Σταθμού/ών 

Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.   

Για τα έργα μεταφόρτωσης ο εγκεκριμένος ΠΕΣΔΑ  προβλέπει τη χωροθέτηση Σ.Μ.Α. ανάλογα με τη 

θέση  των  προτεινόμενων  υποδομών διάθεσης,  χωρίς  να προδιαγράφει  το  συνολικό αριθμό  τους. 

Προτείνεται η χωροθέτηση τουλάχιστον 8 Σ.Μ.Α., ενώ ο τελικός αριθμός, αλλά και η θέση τους θα 

προκύψουν μέσω της εκπόνησης σχετικών μελετών σκοπιμότητας. 

Όσον  αφορά  τα  έργα  Επεξεργασίας  και  Αξιοποίησης  Α.Σ.Α.,  μεταξύ  των  οποίων  και  τα  έργα 
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εκτροπής βιοαποδομήσιμου κλάσματος από την τελική διάθεση σε ΧΥΤΑ όπως επίσης και τα έργα 

αξιοποίησης υλικών συσκευασίας, προβλέπονται τα ακόλουθα: 

 Εξακολουθεί η λειτουργία του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης 

του Δήμου Καλαμάτας (ΜΟΛΑΚ). Πραγματοποιούνται νέα απαιτούμενα έργα αναβάθμισης 

και επέκτασής του. 

 Όλα τα έργα που θα μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του ΠΕΣΔΑ, και τα 

οποία  κριθούν  βιώσιμα  από  τους Φορείς  Διαχείρισης  Στερεών Αποβλήτων  (ΦοΔΣΑ),  είναι 

αποδεκτά.  Στον  ΠΕΣΔΑ  προβλέπεται  μια  διανομαρχιακή  μονάδα  βιολογικής 

ξήρανσης/ενεργειακής αξιοποίησης.  Για  να προχωρήσουν οι  διαδικασίες που απαιτούνται 

για την χωροθέτηση της μονάδας επεξεργασίας πρέπει να γίνουν έρευνες για την ποιοτική 

σύσταση των στερεών αποβλήτων καθώς και μελέτες σκοπιμότητας των έργων 

 Είναι  δυνατόν  τα  έργα  επεξεργασίας  και  Αξιοποίησης  Α.Σ.Α.,  να  συνδυαστούν  με  έργα 

επεξεργασίας  και  άλλων  κατηγοριών  αποβλήτων  (π.χ.  γεωργικά  απόβλητα,  κτηνοτροφικά 

απόβλητα, ιλύες από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων κλπ). 

Η  εγκριτική  απόφαση  ΠΕΣΔΑ  προβλέπει  παράλληλα  την  αξιοποίηση  των  συλλεγόμενων  υλικών 

συσκευασίας  στα  Κ.Δ.Α.Υ.  Καλαμάτας  και  Κορίνθου,  καθώς  και  την  υλοποίηση  σε  πρώτη  φάση 

δράσεων  ελαχιστοποίησης  της  παραγωγής  αποσυρόμενων  φρούτων  και  σε  δεύτερη  φάση  την 

αξιοποίησή τους σε μονάδες βιολογικής επεξεργασίας. Τέλος ο ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου, προέβλεπε 

την  κατασκευή ενός Χ.Υ.Τ.Α. Αδρανών ανά Δ.Ε.,  χωρίς  να αποκλείονται πρόσθετες προτάσεις  για 

υποδομές από ιδιώτες. 

Για τις υπόλοιπες κατηγορίες Στερεών Αποβλήτων πλην των Αστικών και ειδικότερα για τα: 

 Μεταχειρισμένα Ελαστικά Επίσωτρα 

 Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)  

 Απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 

 Απόβλητα από κατασκευές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις 

 Μεταχειρισμένες Ηλεκτρικές Στήλες και Συσσωρευτές 

 Μεταχειρισμένα Λιπαντικά και Έλαια,  

Ο εγκεκριμένος ΠΕΣΔΑ έχει υιοθετήσει  τους Εθνικούς στόχους. Η υλοποίηση  των στόχων θα γίνει 

μέσω των ΣΕΔΑ, σύμφωνα με το Νόμο 2939/2001.  

Για  λοιπές  κατηγορίες  αποβλήτων  που  απ΄  τη  φύση  τους  προσομοιάζουν  με  τα  Α.Σ.Α.  (π.χ. 

βιοτεχνικά  ή  βιομηχανικά  μη  επικίνδυνα  απόβλητα  κλπ)  ο  εγκεκριμένος  ΠΕΣΔΑ  προβλέπει  ότι 

μπορούν  να  υφίστανται  συνδιαχείριση  με  τα  Α.Σ.Α.,  εφόσον  τα  ποσοτικά  και  ποιοτικά 

χαρακτηριστικά  τους  το  επιτρέπουν.  Σε αντίθετη περίπτωση θα υφίστανται  διαχείριση με  ευθύνη 

του παραγωγού τους, αφού ληφθούν οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις. 

Για τους ΧΑΔΑ στην Περιφέρεια ο εγκεκριμένος ΠΕΣΔΑ προβλέπει: 

 Οι ΦοΔΣΑ, στα γεωγραφικά όρια των οποίων έχουν λειτουργήσει κατά τα τελευταία 20 έτη, 
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χωρίς άδεια και κατά ανεξέλεγκτο τρόπο, χώροι διάθεσης ή αξιοποίησης αποβλήτων και οι 

οποίοι έχουν εγκαταλειφθεί, υποχρεούνται να λάβουν άδεια αποκατάστασής τους μέσα σε 

18 μήνες από την έναρξη  ισχύος της ΚΥΑ 50910/2727/2003, σύμφωνα με το άρθρο 10  της 

σχετικής ΚΥΑ. 

 Όσον αφορά Χ.Α.Δ.Α.  που  λειτουργούν,  θα  πρέπει  σε  πρώτη φάση  να  επιδιωχθεί  μείωση 

του αριθμού  τους,  μέσω παύσης  λειτουργίας ορισμένων  εξ αυτών  και  λειτουργίας  χώρων 

που  θα  εξυπηρετούν  περισσότερους ΟΤΑ.  Επίσης  θα  πρέπει  στους  λειτουργούντες  ΧΑΔΑ, 

μεταβατικά και για όσο διάστημα θα λειτουργούν, να ληφθούν μέτρα ελαχιστοποίησης των 

επιπτώσεων. Με την ίδρυση των προβλεπόμενων ΧΥΤΑ, θα παύσει πλήρως η λειτουργία του 

συνόλου των αντίστοιχων ΧΑΔΑ,  και θα πραγματοποιηθούν τα έργα αποκατάστασής τους, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση σε σχέση με τα προβλεπόμενα στον 

εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ. 
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Πίνακας 1: Βαθμός ωρίμανσης έργων ΔΣΑ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 
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Ν. Αργολίδας  ΧΥΤΑ          
Έχει εκπονηθεί ΠΠΕ και υπάρχει θετική 

γνωμοδότηση του Γ.Γ Πελοποννήσου με την 
5141/05/16.1.2006 

Ν. Αρκαδίας  ΧΥΤΑ          
Έχει εκπονηθεί ΠΠΕ και υπάρχει θετική 

γνωμοδότηση του Γ.Γ Πελοποννήσου με την 
3944/25.10.2005 

Ν. Κορινθίας 

ΧΥΤΑ 3ης ΔΕ 
(Δυτική 
Κορινθία) 

     

ΠΔΕ‐ ΠΕΠ 
Πελοποννήσου 
2000‐2006 – 3ο 

ΚΠΣ 

Δ. Ξυλοκάστρου 
Δεν έχει τεθεί σε λειτουργία λόγω 
προβλημάτων κατά την κατασκευή 

ΧΥΤΑ 1ης ΔΕ 
(Κεντρική  
Κορινθία) 

     ΘΗΣΕΑΣ 

Διαδημοτική 
Επιχείρηση Δ. 

Σικυωνιών-Βέλου 
 

Ο ΧΥΤΑ έχει εξαντλήσει την ωφέλιμη 
χωρητικότητά του 

ΧΥΤΑ 2ης ΔΕ 
(Ανατολική  
Κορινθία) 

     ΘΗΣΕΑΣ 

Σύνδεσμος 
Δήμων Ν. 

Κορινθίας για τη 
διαχείριση 
αστικών 

αποβλήτων 

Έχει εκπονηθεί ΠΠΕ η οποία έχει λάβει θετική 
γνωμοδότηση με την 3162/29.8.2006 Απόφαση 

Γ.Γ Πελοποννήσου 

Ν. Λακωνίας  ΧΥΤΑ        
Σύνδεσμος 
Διαχείρισης 

απορριμμάτων & 

Θετική Γνωμοδότηση του Γ.Γ Πελοποννήσου 
4109/25.10.2005 
Εκπονείται ΜΠΕ 
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Σχόλια 

Υδατικών πόρων 
Ν. Λακωνίας 

Ν. Μεσσηνίας  ΧΥΤΑ       

ΘΗΣΕΑΣ –Εγκριτική 
απόφαση 

11122/05.07.2008 
Γ.Γ Πελοποννήσου 
& από πόρους του 
ΦοΔΣΑ Μεσσηνίας 

Σύνδεσμος 
διαχείρισης 

απορριμμάτων Ν. 
Μεσσηνίας 

Θετική Γνωμοδότηση του Γ.Γ Πελοποννήσου ‐
4453/14.11.2005 
Εκπονείται ΜΠΕ 
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Ν. Αργολίδας 

ΔσΠ για 
ΥΣ/Λοιπά 
ρεύματα 
Ν2939 

        ΟΤΑ 

Οι Δ. Ασκληπιού & Επιδαύρου έχουν  
συμβληθεί με την ΕΕΑΑ/Υπάρχουν Συμβάσεις 

με διάφορα συστήματα εναλλακτικής 
διαχείρισης. 

Ν. Κορινθία 

ΔσΠ για 
ΥΣ/Λοιπά 
ρεύματα 
Ν2939 

        ΟΤΑ 
11 από τους 15 ΟΤΑ έχουν συμβληθεί με την 

ΕΕΑΑ/Υπάρχουν Συμβάσεις με διάφορα 
συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. 

Ν. Λακωνίας 

ΔσΠ για 
ΥΣ/Λοιπά 
ρεύματα 
Ν2939 

        ΟΤΑ 
Το σύνολο των ΟΤΑ του Νομού έχει συμβληθεί 
με την ΕΕΑΑ/Υπάρχουν Συμβάσεις με διάφορα 

συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. 

Ν. Μεσσηνίας 

ΔσΠ για 
ΥΣ/Λοιπά 
ρεύματα 
Ν2939 

        ΟΤΑ 
Το σύνολο των ΟΤΑ του Νομού έχει συμβληθεί 
με την ΕΕΑΑ/Υπάρχουν Συμβάσεις με διάφορα 

συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. 
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Ν. Μεσσηνίας  ΜΟΛΑΚ  ΟΧΙ       

Σύνδεσμος 
διαχείρισης 

απορριμμάτων Ν. 
Μεσσηνίας 

Έληξαν οι ΕΠΟ 30/9/2009 

Το σύνολο των 
Νομών 

Διανομ/κή 
Μονάδα 
επεξ/σίας 

          Καμία ωρίμανση 

Α
π
ο
κα

τά
σ
τ

α
σ
η
 Χ
Α
Δ
Α
  Αργολίδας 

Κλείσιμο & 
αποκατάστα

ση 

ΟΤΑ/ΦοΔΣΑ Ενεργοί 14,    Ανενεργοί 6 , Αποκατεστημένοι 10 

Αρκαδίας  ΟΤΑ/ΦοΔΣΑ Ενεργοί 17,    Ανενεργοί 13 , Αποκατεστημένοι 73 

Κορινθίας  ΟΤΑ/ΦοΔΣΑ Ενεργοί 11,    Ανενεργοί 36 , Αποκατεστημένοι 35 

Λακωνίας  ΟΤΑ/ΦοΔΣΑ Ενεργοί 17,    Ανενεργοί 8 , Αποκατεστημένοι 38 

Μεσσηνίας  ΟΤΑ/ΦοΔΣΑ Ενεργοί 18,    Ανενεργοί 11 , Αποκατεστημένοι 13 
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Τέλος  η  εγκριτική  απόφαση  προέβλεπε  ότι:  «οι  μελέτες  ωρίμανσης  των  έργων  διαχείρισης, 

επεξεργασίας και διάθεσης, για όλες τις Δ.Ε. θα πρέπει να εγκριθούν επίσης το συντομότερο δυνατό 

και  βέβαια  πριν  από  τέλος  του  έτους 2006», παρ’  όλα  αυτά δεν  υπήρξε  ουσιαστική  εξέλιξη  στην 

υλοποίηση των προτεινόμενων έργων.  

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι η μοναδική Περιφέρεια στην Ελλάδα που δεν έχει κάνει καμία 

πρόοδο  σε  σχέση  με  τα  προβλεπόμενα  στον  εγκεκριμένο  ΠΕΣΔΑ  παρότι  ήταν  από  τις  πρώτες 

Περιφέρειες που κατάρτισε ΠΕΣΔΑ.  

Μια σειρά από λόγους μπορούν να επιστρατευθούν για την σημερινή κατάσταση στην Περιφέρεια.  

Οι  προσφυγές  στο  ΣτΕ    για  τις  χωροθετήσεις  στην  Αργολίδα  και  την  Αρκαδία  δημιούργησαν 

σημαντικές καθυστερήσεις, οι καθυστερήσεις στις αναθέσεις των μελετών ωρίμανσης στην Λακωνία 

και  Μεσσηνία,  οι  άστοχες  χωροθετήσεις  στο  Κιάτο  και  Ξυλόκαστρο  σε  συνδυασμό  με 

κατασκευαστικά λάθη, η κακή λειτουργία της ΜΟΛΑΚ. 

5.3.2.1  ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

Σε  ότι  αφορά  στα  έργα  ασφαλούς  διάθεσης  και  σε  συνάρτηση  με  τα  όσα  προβλέπονταν  στο 

εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ ισχύουν τα επόμενα: 

 Σήμερα  ο  ΧΥΤΑ  Κιάτου  λειτουργεί  αλλά  έχει  κορεστεί  και  σύντομα  θα  αναγκαστεί  να 

τερματίσει  τη  λειτουργία  του,  ενώ  προσπάθειες  γίνονται  για  την  εγκατάσταση 

δεματοποιητή στο  χώρο  του ΧΥΤΑ,  οι οποίες όμως δεν φαίνεται  να  τυγχάνουν κοινωνικής 

αποδοχής1 

 Στη Δ.Ε.  Δυτικής  Κορινθίας  κατασκευάστηκε  ΧΥΤΑ  στην περιοχή  του  Ξυλοκάστρου  για  την 

εξυπηρέτηση  των Ο.Τ.Α.  της Δ.Ε.,  ο οποίος δεν  έχει  λειτουργήσει ακόμα.    Στο ΧΥΤΑ έχουν 

διαπιστωθεί  από  τον  ΦοΔΣΑ  μια  σειρά  από  ελλείψεις  και  κατασκευαστικές  ατέλειες  με 

κυριότερη την έλλειψη μονάδας επεξεργασίας των στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ .  

 Στη  Δ.Ε.  Λακωνίας,  ο  ΧΥΤΑ  είναι  σε  φάση  ωρίμανσης,  από  τον  Ιούνιο  του  2008,  και 

εκπονείται ΜΠΕ  για τη θέση Μοναχόλακκα Δ. Κροκεών. 

 Στη Δ.Ε. Μεσσηνίας, ο ΧΥΤΑ είναι σε φάση ωρίμανσης, από το Σεπτέμβριο του 2008 για θέση 

στο Δήμο Οιχαλίας και εκπονείται ΜΠΕ. 

 Στη Δ.Ε. Αργολίδας ενώ έχει  εκπονηθεί ΠΠΕ για τη θέση Λυκοτρούπι (Δήμος Ασίνης Νομού 

Αργολίδας) και υπάρχει θετική γνωμοδότηση δεν έχουν προχωρήσει οι υπόλοιπες μελέτες 

ωρίμανσης.   

 Στη Δ.Ε. Αρκαδίας, ενώ έχει εκπονηθεί ΠΠΕ για τη θέση Σούρτη Κάμπος (Δήμος Σκυρίτιδας 

Νομού  Αρκαδίας)  και  υπάρχει  θετική  γνωμοδότηση  δεν  έχουν  προχωρήσει  οι  υπόλοιπες 

μελέτες ωρίμανσης.   

                                                            

 

 
1 Δημοσιεύματα σε τοπικές εφημερίδες και blogs στο διαδίκτυο 
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 Στη Δ.Ε. Ανατολικής Κορινθίας έχει εκπονηθεί μόνο μελέτη σκοπιμότητας από τον αρμόδιο 

ΦοΔΣΑ  της  Δ.Ε.  για  την  κατασκευή  ΧΥΤΑ  από  το  2008,  στην  οποία  προτάθηκε  αρχικά  η 

περιοχή  των  Αγίων  Θεοδώρων  ως  πιο  ενδεδειγμένη  για  τη  χωροθέτηση  ΧΥΤΑ.  Υπάρχει 

επίσης για άλλη θέση στο Δ. Τενέας ΠΠΕ με θετική γνωμοδότηση για την οποία δεν έχουν 

γίνει περεταίρω ενέργειες.   

5.3.2.2  ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Α .Σ .Α 

Το  μοναδικό  έργο  επεξεργασίας  στην  Περιφέρεια  και  ένα  από  τα  πρώτα  στην  Ελλάδα  είναι  η 

ΜΟΛΑΚ.   

Η μονάδα μηχανικής διαλογής – κομποστοποίησης της Καλαμάτας ξεκίνησε να λειτουργεί το 1997. 

Η αρχική δυναμικότητα σχεδιασμού ήταν της τάξης των 40 τόνων ανά ημέρα, όμως στην πορεία η 

μονάδα  υποδεχόταν  80  τόνους  και  άνω.  Η  πρόβλεψη  ήταν  να  μπορεί  να  υποδέχεται  και 

σταθεροποιημένη λάσπη βιολογικού καθαρισμού σε αναλογία 1/8‐ 1/10 με απορρίμματα.  

Προϊόντα επεξεργασίας 

Η μονάδα επεξεργαζόταν σύμμεικτα απόβλητα παράγοντας δύο προϊόντα: 

 Ανακυκλώσιμα (κυρίως πλαστικά και μέταλλα) 

 Κομποστοποιημένο οργανικό 

Για  την  ποιότητα  του  τελευταίου  έχει  σημειωθεί2  ότι  ο  βιοαντιδραστήρας  είχε  απορυθμιστεί,  με 

αποτέλεσμα να οδηγεί σε μη σταθεροποιημένο προϊόν.  Ως αιτίες για αυτό καταγράφηκαν: 

α) Το υψηλό ποσοστό υγρασίας στο οργανικό κλάσμα 

β) Ο μικρός χρόνος παραμονής του υλικού στον βιοαντιδραστήρα  (10 ημέρες αντί τουλάχιστον 16 

ημέρες) 

γ) Το χαμηλό ρΗ το οποίο παρουσιάζεται κατά την Φθινοπωρινή ‐ Χειμερινή περίοδο. 

δ)  Η  ταχεία  φθορά  των  κοχλιών  με  αποτέλεσμα  την  πτώση  της  απαιτούμενης  και  ορθής  αναμό‐

χλευσης του υλικού. 

ε) Η περιοδική λειτουργία του συστήματος ανάδευσης (πέραν του δώρου) 

ζ) Η έλλειψη συστήματος συστηματικού ελέγχου όλων των βασικών παραμέτρων της ζύμωσης (ρΗ ‐ 

θερμοκρασία, οξυγόνου C/N. 

Παράλληλα  σε  μετρήσεις  βαρέων  μετάλλων  που  έγιναν  το  1998  διαπιστώθηκε1  ότι  τα  βαρέα 

μέταλλα είναι σχετικά χαμηλά.  

                                                            

 

 
2 «Η βιοσταθεροποίηση  των οικιακών απορριμμάτων – Η μονάδα  της Καλαμάτας»  Α.  Σκορδίλης Πρακτικά HELLECO 99, 

Τόμος ΙΙ, σελ. 69 
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Σε  νεότερη  έρευνα3,  έγινε  σύγκριση  της  απόδοσης  και  της  ποιότητας  των  προϊόντων 

κομποστοποιημένου  οργανικού  μεταξύ  της  μονάδας  της  Καλαμάτας  και  μίας  μονάδας 

κομποστοποίησης κλειστού τύπου στην Φινλανδία. Τα βασικά συμπεράσματα ήταν: 

 Πρώτον, παρά το γεγονός ότι οι δύο μονάδες είχαν διαφορετικά συστήματα (ανοικτού και 

κλειστού τύπου), οι διαφορές στο τελικό προϊόν σχετίζονται περισσότερο με την ποιότητα 

της μηχανικής διαλογής που στην Καλαμάτα ήταν μη ικανοποιητική. Τα πτητικά στερεά στην 

τροφοδοσία του αντιδραστήρα στην Καλαμάτα ήταν σαφώς λιγότερα, λόγω του γεγονότος 

ότι  η  μηχανική  διαλογή  δεν  ήταν  ικανοποιητική  (η  αντίστοιχη  μονάδα  της  Φινλανδίας 

λειτουργούσε με οργανικό διαλεγμένο στην πηγή).  

 Δεύτερον, σε ότι αφορά τις οσμές, σε μετρήσεις που έγιναν πάνω από τον βιοαντιδραστήρα 

της  Καλαμάτας,  διαπιστώθηκε  η  ύπαρξη  σημαντικών  συγκεντρώσεων  αλκοολών, 

καρβοξυλικών οξέων και εστέρων, αρωματικών υδρογονανθράκων και τερπενίων οι οποίες 

ήταν  πάνω  από  τα  επιτρεπτά  όρια.  Η  ύπαρξη  καρβοξυλικών  οξέων  είναι  απόδειξη 

αναερόβιων  συνθηκών,  γεγονός  που  αναμφίβολα  σημαίνει  προβληματική  λειτουργία  του 

αντιδραστήρα.   

 Τρίτον,  διαπιστώθηκε  ότι  ο  χρόνος  παραμονής  στον  αντιδραστήρα  της  Καλαμάτας  ήταν 

τελείως ανεπαρκής για να επιτευχθεί σταθεροποίηση του κομποστοποιημένου οργανικού. 

 Τέταρτον,  σχετικά  με  την  υγιεινοποίηση  του  κομποστοποιημένου  οργανικού,  στην 

Καλαμάτα ανιχνεύθηκαν  μικροοργανισμοί,  ακόμα  και  σε  υλικό 5  μηνών,  που  θεωρούνται 

παθογενείς και μπορούν να προκαλέσουν γαστρεντερίτιδες. 

Η  μονάδα  της  Καλαμάτας  λειτούργησε  αποτελεσματικά,  παράγοντας  σχετικά  καλής  ποιότητας 

κομποστοποιημένο  οργανικό,  μόνο  κατά  το  διάστημα  που  την  ευθύνη  της  λειτουργίας  έφερε  ο 

κατασκευαστής του έργου. Στη συνέχεια η μονάδα λειτούργησε με εισερχόμενο τονάζ τουλάχιστον 

διπλάσιο  από  αυτό  για  το  οποίο  είχε  σχεδιαστεί.  Κατά  συνέπεια  ο  χρόνος  ζύμωσης  του 

παραγόμενου compost μειώθηκε στο μισό, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα του compost, 

τον χρόνο ωρίμανσης και τον χώρο που απαιτείται για αποθήκευση.  

Επιπλέον, ένα καταστροφικό για την λειτουργία της μονάδας γεγονός, ήταν ότι από κάποιο σημείο 

και έπειτα η μονάδα λειτούργησε χωρίς να υπάρχει χώρος ταφής, με αποτέλεσμα να υποδέχεται το 

σύνολο  των  εισερχόμενων αποβλήτων,  εφόσον δεν υπήρχε  καμία  εναλλακτική  λύση.  Εφόσον δεν 

υπήρχε  διαχωρισμός  εισερχόμενων  και  μη  εισερχόμενων  αποβλήτων,  η  μονάδα  παραλάμβανε 

απόβλητα τα οποία ήταν παντελώς ακατάλληλα για κομποστοποίηση (π.χ. αδρανή ή και απόβλητα 

σφαγείων)  με  αποτέλεσμα  να  μην  μπορεί  καν  να  συζητηθεί  θέμα  ποιότητας  του  παραγόμενου 

compost.  Επομένως,  το πρόβλημα της διάθεσης των προϊόντων επεξεργασίας γινόταν όλο και πιο 

                                                            

 

 
3 «Comparative evaluation of process performance of composting plants in Greece and Finland”, K.E. Lasaridi, U. Impola, A. 
Veijanen  et  al,  υπό  δημοσίευση  στο  Proceedings  of  8th  International  Conference  on  environmental  science  and 
Technology, 8‐10/9/2003, Λήμνος.  
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έντονο, ενώ η μακρόχρονη αποθήκευσή τους δημιουργούσε έντονες περιβαλλοντικές οχλήσεις.  

Αν  και  η  επαναλειτουργία  της  ΜΟΛΑΚ,  ως  μονάδα  για  την  επεξεργασία  του  συνόλου  των 

σύμμεικτων  στερεών  αποβλήτων  του  Ν.  Μεσσηνίας,  προβλεπόταν  από  την  εγκριτική  απόφαση 

ΠΕΣΔΑ,  αυτό  δεν  κατέστη  δυνατό  έως  σήμερα.  Η  ΜΟΛΑΚ  σταμάτησε  τη  λειτουργία  της  το  2002 

έπειτα από δικαστική απόφαση  

Έως  σήμερα  δεν  κατέστη  δυνατή  η  επαναλειτουργία  της,  ενώ  οι  ΕΠΟ  έληξαν  στις 30/09/2009.  Ο 

διαγωνισμός για την ανάθεση της λειτουργίας της το 2005 κρίθηκε άγονος, ενώ πρόσφατα εκδόθηκε 

απόφαση ΣτΕ για το διαγωνισμό που διεξήχθη το 2006 και τον καθορισμό του αναδόχου. 

Η  επαναλειτουργία  της  ΜΟΛΑΚ  είναι  αμφίβολο  αν  μπορεί  να  πραγματοποιηθεί  ακόμη  και  υπό 

προϋποθέσεις, παρόλαυτά θα πρέπει να γίνει διερεύνηση της ικανότητας να επαναλειτουργήσει.  

5.3.2.3  ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ 

Ένας από τους βασικούς στόχους του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου, ήταν το κλείσιμο και η 

άμεση αποκατάσταση των Χ.Α.Δ.Α.. Λόγω των προβλημάτων που προέκυψαν στη χωροθέτηση νέων 

χώρων ασφαλούς διάθεσης, η λειτουργία των Χ.Α.Δ.Α. συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Ο μοναδικός 

Χ.Υ.Τ.Α.  της  Περιφέρειας  (Κιάτο)  εξυπηρετούσε  τους  Ο.Τ.Α.  της  Δ.Ε.  Κεντρικής  Κορινθίας,  ενώ  το 

σύνολο των υπόλοιπων Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας οδηγεί τα απόβλητά του σε ανεξέλεγκτους χώρους 

διάθεσης.  

Το  ΥΠΕΚΑ  και  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  με  κοινή  επιστολή  τους    στις  Περιφέρειες  ζήτησαν  την 

παύση  λειτουργίας  και  την  αποκατάσταση  των  ενεργών  και  ανενεργών  Χώρων  Ανεξέλεγκτης 

Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), έως τις 16 Ιουλίου 2010 σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Για τις 

περιοχές που δεν μπορούν να προβούν στο κλείσιμο  των ΧΑΔΑ λόγω απουσίας χώρων ασφαλούς 

διάθεσης  έχουν  τη  δυνατότητα  να  «κρατήσουν»  σε  λειτουργία  2  ΧΑΔΑ  ανά  Νομό  μέχρι  την 

υλοποίηση έργων ασφαλούς διάθεσης. 

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι οι Περιφέρειες θα πρέπει, έως τις 31 Μαΐου 2010, να έχουν στείλει 

αναλυτική ενημέρωση για τις ενέργειές τους για τους ΧΑΔΑ που βρίσκονται στην περιοχή τους, όπου 

θα  περιγράφουν  αναλυτικά  πώς  θα  εξασφαλίσουν  τα  παραπάνω.  Τονίζεται  επίσης  ότι  είναι 

απαραίτητο να εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις για όσους ΧΑΔΑ δεν έχει γίνει ακόμη αυτό και να 

προγραμματιστεί  η  κατασκευή  των  υποδομών  διαχείρισης  απορριμμάτων.  Στους  γγ  Περιφερειών 

υπενθυμίζεται  ότι  εκκρεμεί  ακόμη  η  πλήρης  συμμόρφωση  της  Ελλάδας  με  την  απόφαση  του 

Δικαστηρίου  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  (Οκτώβριος  2005)  που  αφορά  στην  ολοκληρωτική  παύση 

λειτουργίας  και  αποκατάσταση  των  ΧΑΔΑ,  σε  συνδυασμό  με  την  κατασκευή  έργων  υποδομής  σε 

όλες τις περιφέρειες της χώρας. 

Με  βάση  τα  επίσημα  στοιχεία  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου,  στο  σύνολο  των  320 
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καταγεγραμμένων  ΧΑΔΑ  της  Περιφέρειας4  οι  77  ήταν  ενεργοί,  οι  74  ανενεργοί  (αλλά  όχι 

αποκατεστημένοι,  είναι  δηλαδή  προς  άμεση  αποκατάσταση)  και  οι  169  αποκατεστημένοι.  Η 

υφιστάμενη κατάσταση των ΧΑΔΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου παρουσιάζεται συνοπτικά στον 

ακόλουθο πίνακα. 

Η  αποκατάσταση  των  υπολοίπων  ανενεργών  ΧΑΔΑ  βρίσκεται  σε  εξέλιξη  (δημοπράτηση  έργων 

αποκατάστασης,  εκπόνηση  οριστικών  μελετών  κλπ.),  ενώ  οι  εναπομείναντες  ενεργοί  ΧΑΔΑ 

αναμένεται σχετικά σύντομα να διακόψουν οριστικά την λειτουργία τους. 

Πίνακας 2: Συνοπτική κατάσταση ΧΑΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου 

Νομός  Ενεργοί ΧΑΔΑ 

Προς άμεση 
αποκατάσταση/ 

Ανενεργοί ΧΑΔΑ 

Αποκατεστημένοι ΧΑΔΑ  Σύνολο 

Αργολίδα  14  6  10  30 

Αρκαδία  17  13  73  103 

Κορινθία  11  36  35  82 

Λακωνία  17  8  38  63 

Μεσσηνία  18  11  13  42 

Σύνολο  77  74  169  320 

Πηγή: Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιούνιος 2010 

Εκτιμάται  ότι  οι  ΧΑΔΑ  σε  επίπεδο  Περιφέρειας  καταλαμβάνουν  συνολική  έκταση  περίπου  5.870 

στρεμμάτων, με μέσο όρο έκτασης εκάστου ΧΑΔΑ τα 18,4 στρέμματα5.Η συνολική έκταση αποτελεί 

χώρο  απόθεσης  σύμμεικτων  απορριμμάτων,  στερεών  κατά  πλειονότητα.  Τα  απορρίμματα  είναι 

κατά  κύριο  λόγο  αστικά,  περιλαμβάνουν,  ωστόσο,  ιλύες  από  βιολογική  επεξεργασία  λυμάτων, 

λύματα υγειονομικών μονάδων, βιομηχανιών και βιοτεχνιών καθώς και γεωργικά και κτηνοτροφικά 

απόβλητα (κλαδέματα, απόβλητα σφαγείων). 

 

5.3.3  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΣΔΑ (ΕΔ‐2)  

Η  τροποποίηση  έρχεται  να  καλύψει ορισμένα  ζητήματα που δεν  είχαν αντιμετωπιστεί  επαρκώς ή 

συγκεκριμενοποιηθεί  στο  υφιστάμενο  σχέδιο  ΠΕΣΔΑ  δίνοντας  έμφαση  σε  δράσεις  για  τη 

βελτιστοποίηση  του  διαχειριστικού  σχήματος  και  την  ολοκλήρωση  των  βασικών  περιβαλλοντικών 

υποδομών  με  συνδυασμό  μέτρων  για  την  προαγωγή  της  βιώσιμης  διαχείρισης  των  στερεών 

αποβλήτων.  Στην  αναθεώρηση  λαμβάνονται  υπόψη  τα  νεότερα  περιβαλλοντικά  και  οικονομικά 

                                                            

 

 

4 Υπουργείο  Οικονομίας  και  Οικονομικών,  Ολοκληρωμένο  Πληροφοριακό  Σύστημα  (Ο.Π.Σ.)  ‐  Πληροφοριακό  Σύστημα  
Παρακολούθησης ΧΑΔΑ 
5 Η εκτίμηση γίνεται με βάση τον υπολογισμό μέσου όρου έκτασης με δείγμα 110 ΧΑΔΑ 
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δεδομένα και  τα δρομολογημένα έργα, η Οδηγία Πλαίσιο για  τα στερεά απόβλητα  (98/2008),  και 

δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε έργα και δράσεις για την προώθηση της πρόληψης και ανακύκλωσης 

και την επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων για τη μείωση των αποβλήτων προς τελική 

διάθεση και την επεξεργασία του συνόλου των Α.Σ.Α. 

Οι  ουσιαστικές  διαφορές  ανάμεσα  στις  εναλλακτικές  δυνατότητες  1  (υφιστάμενη  εκδοχή)  και  2 

(προτεινόμενη λύση) είναι οι ακόλουθες: 

 Χωρισμός της Περιφέρειας σε τρεις (3) Διαχειριστικές Ενότητες: 

1. 1η ΔΕ : Στην 1η ΔΕ συμμετέχουν ο Νομός Κορινθίας (6 Δήμοι), ο Νομός Αργολίδας (4 

Δήμοι) και 3 Δήμοι από τον Νομό Αρκαδίας: Δ. Τρίπολης, Δ. Βόρειας Κυνουρίας και 

Δ. Νότιας Κυνουρίας. Η χωροθέτηση της ΟΕΔΑ σε αυτό το σενάριο πρέπει να γίνει 

στο Ν. Αργολίδας και πιο συγκεκριμένα σε γήπεδο που θα βρεθεί στο Δήμο Άργους 

–  Μυκηνών.  Ο  λόγος  για  την  επιλογή  αυτή  είναι  το  οδικό  δίκτυο  καθώς  και  οι 

ποσότητες των απορριμμάτων που πρέπει να μεταφερθούν. Απαιτείται εκτεταμένο 

δίκτυο ΣΜΑ για την βελτιστοποίηση της μεταφοράς των αποβλήτων με ενδιάμεσες 

μεταφορτώσεις για τους απομακρυσμένους Δήμους. 

2. 2η  ΔΕ:  Στην  2η  ΔΕ  συμμετέχουν  ο  Νομός  Μεσσηνίας  και  2  Δήμοι  του  Νομού 

Αρκαδίας,  ο  Δ.  Μεγαλόπολης  και  ο  Δ.  Γορτυνίας.  Απαιτείται  δίκτυο  ΣΜΑ  για  την 

βελτιστοποίηση  της  μεταφοράς  των  αποβλήτων  καθώς  και  ενδιάμεσες 

μεταφορτώσεις για τους απομακρυσμένους Δήμους  

3. 3η  ΔΕ:  Στην  3η  ΔΕ  συμμετέχει  ο  Νομός  Λακωνίας.  Απαιτείται  δίκτυο  ΣΜΑ  για  την 

βελτιστοποίηση της μεταφοράς των αποβλήτων.  

έναντι  επτά  (7)  ΔΕ που προβλέπει ο  εγκεκριμένος ΠΕΣΔΑ,  προκειμένου  να  επιτευχθεί 

οικονομία  κλίμακας  αλλά  και  να  γίνουν  συντονισμένα  και  πολύ  πιο  γρήγορα  οι 

απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση του σχεδίου. Δεδομένου ότι στη 2η και 3η ΔΕ 

οι μελέτες ωρίμανσης για τους ΧΥΤ είναι υπό εκπόνηση μπορούν να αξιοποιηθούν με 

μικρές  τροποποιήσεις,  καθιστούν  το  σχέδιο  ρεαλιστικό  και  γρήγορα  υλοποιήσιμο.  Τα 

έργα ασφαλούς  διάθεσης,  καθώς  και  το  δίκτυο  των  σταθμών  μεταφόρτωσης  που  θα 

εξυπηρετούν την Περιφέρεια, παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα: 

ΔΕ  Νομός  Δήμοι  ΕΡΓΑ Σ.Μ.Α και Χ.Υ.Τ 

1η  

Κορινθίας  ΟΛΟΙ  Ένας  (1)  Χώρος  Υγειονομικής  Ταφής 
Υπολειμμάτων  
 
ΣΜΑ στο Δήμο Ερμιονίδας 
ΣΜΑ στο Δήμο Κορινθίων 
ΣΜΑ στο Δ. Σικυωνιών 
ΣΜΑ στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 
ΣΜΑ στο Δήμο Τρίπολης 

Αργολίδας  ΟΛΟΙ 

Αρκαδίας 
ΤΡΙΠΟΛΗΣ‐

Β.ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ‐
Ν.ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 

2η  Μεσσηνίας  ΟΛΟΙ  Ένας  (1)  Χώρος  Υγειονομικής  Ταφής 



Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ 

Περιφέρειας Πελοποννήσου 

. 

Σελίδα  [16] 

  
 
  

Κ
ε
φ

ά
λ
α
ι
ο
 5

 

ΔΕ  Νομός  Δήμοι  ΕΡΓΑ Σ.Μ.Α και Χ.Υ.Τ 

Αρκαδίας 
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ‐

ΓΟΡΤΥΝΟΣ 

Υπολειμμάτων 
 
ΣΜΑ στο Δ. Πύλου – Νέστωρος   
ΣΜΑ στο Δήμο Καλαμάτας 
ΣΜΑ στο Δήμο Γορτυνίας 

3η  Λακωνίας  ΟΛΟΙ 

Ένας (1) Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων 
 
ΣΜΑ στο Δήμο Μονεμβασιάς 
ΣΜΑ στο Δ. Σπάρτης 
ΣΜΑ Δ. Ανατολική Μάνης 

  Σύσταση  ενός  Περιφερειακού  ΦοΔΣΑ  σύμφωνα  με  τα  όσα  ορίζει  ο  Νόμος  3852/2010 

(Πρόγραμμα  «Καλλικράτης»)  έναντι  7  ΦοΔΣΑ  που  προβλέπονται  από  τον  εγκεκριμένο 

ΠΕΣΔΑ. Η δομή και λειτουργία του ΦοΔΣΑ θα είναι ακτινική ώστε να «πιάνει» το σφυγμό της 

διαχείρισης  των  στερεών  αποβλήτων  σε  ολόκληρη  την  Περιφέρεια.  Δημιουργούνται 

παραρτήματα  του φορέα  εκεί  που  χωροθετούνται  τα  έργα ΟΕΔΑ ώστε  να  αποτελούν  την 

πρώτη βαθμίδα δραστηριοποίησής του.    

Για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων προβλέπονται οι παρακάτω τροποποιήσεις: 

 Ο ΧΥΤΑ Κιάτου παύει τη λειτουργία του με την εφαρμογή του ΠΕΣΔΑ. Η λειτουργία του με 

επέκτασή  του  μπορεί  να  εξεταστεί  για  το  μεταβατικό  στάδιο  μέχρι  την  υλοποίηση  και 

εφαρμογή του ΠΕΣΔΑ. 

 Ο  ΧΥΤΑ  Ξυλοκάστρου  ο  οποίος  μέχρι  και  σήμερα  δεν  έχει  λειτουργήσει  λόγο 

κατασκευαστικών  εκκρεμοτήτων,  έχει  προταθεί  να  λειτουργήσει  για  την  υποδοχή  των 

υπολειμμάτων  από  την  ανακύκλωση.  Και  αυτός  ο  ΧΥΤΑ  μπορεί  να  λειτουργήσει  για  το 

μεταβατικό  στάδιο    μέχρι  την  υλοποίηση  και  εφαρμογή  του  ΠΕΣΔΑ  και  αφού  λυθούν  τα 

τεχνικά προβλήματα που έχει. 

 Αναπτύσσονται  στοχευμένα  προγράμματα  Διαλογής  στην  Πηγή  του  οργανικού  κλάσματος 

σε περιοχές  τουριστικές όπου υπάρχει σημαντικός αριθμός εστιατορίων,  ξενοδοχείων,  και 

κατασκευάζονται μικρές μονάδες κομποστοποίησης.  

 Αναπτύσσεται  δίκτυο  Πράσινων  Σημείων.  Το  δίκτυο  θα  δέχεται  ανακυκλώσιμα  υλικά  και 

απόβλητα που δε συλλέγονται με τον κλασικό τρόπο αποκομιδής.  

 Για  την  επεξεργασία  των  αποβλήτων  που  δεν  θα  ανακυκλώνονται  και  δεν  θα 

κομποστοποιούνται  ελέχθηκνα  όλες  οι  δοκιμασμένες  τεχνολογίες  που  υπάρχουν  αυτή  τη 

στιγμή  στην  «αγορά».  Πιο  συγκεκριμένα,  οι  τεχνολογίες  που  μπορούν  να  εφαρμοστούν 

σύμφωνα με τον ΠΕΣΔΑ χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με την δυναμικότητά τους:   

1. Σε μονάδες  με δυναμικότητα 50.000 – 75.000  τόνων  η  τεχνολογία που μπορεί  να 

εξεταστεί  είναι  αυτή  της Μηχανικής  Βιολογικής  Επεξεργασίας  (ΜΒΕ).  Σε  αυτή  την 

περίπτωση  προτείνεται  στις  ΜΒΕ  να  ενταχθεί  στάδιο  παραγωγής  δευτερογενούς 
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καυσίμου,  αλλά  και  στάδιο  ανάκτησης  ανακυκλώσιμων  (κατ’  ελάχιστο  μέταλλα, 

χαρτί και πλαστικό), για τους εξής λόγους: 

 Η ανακύκλωση υλικών συσκευασίας πρέπει να ενισχυθεί 

 Η  ανάκτηση  υλικών  συσκευασίας  δίνει  έσοδα  για  τις  μονάδες  ενώ 

ταυτόχρονα  απομειώνει  τις  ποσότητες  RDF  ή  SRF  με  αποτέλεσμα  να 

μειώνονται  τα  ρίσκα  από  την  πιθανή  μη  εξεύρεση  τελικού  χρήστη  για  τα 

δευτερογενή καύσιμα 

 Παρόλο  που  υπάρχει  πιθανότητα  μη  αξιοποίησης  των  RDF/SRF  είναι 

προτιμότερο να προβλέπονται από τη διεργασία της ΜΒΕ έτσι ώστε: α.  να 

μειώνεται το υπόλειμμα προς ταφή, β. να υπάρχει «κίνητρο» για αύξηση της 

αξιοποίησης  των  απορριμμάτων  μέσω  της  ενεργειακής  αξιοποίησης 

δευτερογενών καυσίμων 

 Το  παραγόμενο  ΥΤΚ,  με  βάση  τα  όσα  παρουσιάστηκαν,  θα  παράγεται  με 

προδιαγραφές «σταθεροποιημένου βιοαποβλήτου» και θα χρησιμοποιείται 

ως τελικό κάλυμμα προς αποκατάσταση ΧΔΑ και ΧΥΤ, για την αποκατάσταση 

λατομείων και ορυχείων, σε αντιθορυβικά φράγματα, σε έργα οδοποιίας, σε 

γήπεδα golf  και ποδοσφαίρου κλπ.  Είναι σημαντικό για την περιφέρεια να 

εξεταστεί  η  δυνατότητα  χρήσης  του  υλικού αυτού στις  πληγείσες  από  την 

πυρκαγιά περιοχές. Το γεγονός ότι το ΥΤΚ θα μπορεί να προσφέρει άνθρακα 

στα  εδάφη  αυτά  είναι  αδιαμφισβήτητο,  απομένει  όμως  να  διαπιστωθεί  η 

περιεκτικότητά  του  σε  βαρέα  μέταλλα  αλλά  και  η  εκπλυσιμότητα  αυτών 

ώστε  να  δημιουργηθεί  συγκεκριμένο  πρωτόκολλο  εφαρμογής  του 

(ποσότητα ανά στρέμμα, συχνότητα χρήσης, κ.λ.π.) 

2. Σε μονάδες  με δυναμικότητα 30.000 – 50.000  τόνων  η  τεχνολογία που μπορεί  να 

εξεταστεί  είναι  επίσης  αυτή  της  Μηχανικής  Βιολογικής  Επεξεργασίας  (ΜΒΕ),  με 

βάση  τα  όσα  προαναφέρθηκαν.  Σε  αυτή  την  περίπτωση  προτείνεται  να 

εφαρμοστούν  απλουστευμένες  μέθοδοι  ΜΒΕ  με  σκοπό  την  κάλυψη  των 

νομοθετικών απαιτήσεων με σχετικά χαμηλό κόστος. Οι μέθοδοι αυτές θα ανακτούν 

κατ’  ελάχιστο  μέταλλα  ή/και  ενέργεια  (αν  πρόκειται  για  εφαρμογή  αναερόβιας 

μεθόδου) και θα οδηγούν σε ένα βιοσταθεροποιημένο ΥΤΚ που θα χρησιμοποιείται 

για υλικό επικάλυψης και σε υπόλειμμα που θα οδηγείται προς υγειονομική ταφή. 

Αν η αγορά και οι οικονομικές συνθήκες το επιτρέψουν, θα μπορεί με αναβάθμιση 

του μηχανολογικού εξοπλισμού να μειωθεί περαιτέρω το υπόλειμμα με ανάκτηση 

των καυσίμων υλικών, δηλ. την παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου (RDF/SRF) 

3. Σε μονάδες δυναμικότητας άνω των 75.000 τόνων μπορούν να εξεταστούν όλες οι 

ΜΒΕ  ,  ενώ από την οικογένεια των θερμικών επεξεργασιών μπορεί να εξεταστεί η 

αποτέφρωση με ανάκτηση ενέργειας. 

 Για  το  μεταβατικό  χρονικό  διάστημα,  δηλαδή  μέχρι  τη  λειτουργία  των  έργων  ασφαλούς 

διάθεσης,  για  τη  διαχείριση  και  διάθεση  των  στερεών  αποβλήτων  θα  αξιοποιούνται  οι 

νόμιμοι  ΧΥΤΑ  που  λειτουργούν  στην  Περιφέρεια,  οι  επεκτάσεις  τους  καθώς  και  όλες  οι 
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σχετικές με την κείμενη νομοθεσία πρακτικές, όπως η αποθήκευση αποβλήτων σύμφωνα με 

όσα αναφέρονται στο άρθρο 2 της ΚΥΑ 29407/3508/2002.  

Οι εκτιμώμενες ποσότητες αποβλήτων προς διαχείριση και η σύστασή τους είναι διαφορετικές στα 

σενάρια  ΕΔ‐1  και  ΕΔ‐2,  καθώς  στο  τελευταίο  έγινε  επικαιροποίηση  των  στοιχείων  με  βάση 

περισσότερο αναλυτικά στοιχεία για την Περιφέρεια.  

Σενάριο  στο  οποίο  η  Περιφέρεια  να  αποτελεί  μία  Διαχειριστική  Ενότητα  δεν  έχει  εξεταστεί.  Το 

σενάριο αυτό έχει εξεταστεί και στον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ, δεν έτυχε κοινωνικής αποδοχής αλλά ούτε 

και σήμερα φαίνεται να υπάρχει έστω κάποιου είδους ωριμότητα (blogs – τύπος).  

Στην τροποποίηση του ΠΕΣΔΑ αναπτύχθηκαν 3 διαχειριστικά σενάρια:  

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 

Στο σενάριο αυτό διαμορφώνονται  πέντε  (5)  διαχειριστικές  ενότητες,  σε  κάθε μία από  τις  οποίες 

λαμβάνει χώρα ολοκληρωμένη διαχείριση. Στο σενάριο αυτό προτείνονται τα επόμενα : 

- Νομός  Κορινθίας:  στο  Ν.  Κορινθίας  και  σε  συμφωνία  με  τα  όσα  έχουν  αναφερθεί  στα 

προηγούμενα θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει μια ΟΕΔΑ η οποία θα εξυπηρετεί και 

τους 6 Δήμους.  

- Νομός  Αργολίδας:  στο  Ν.  Αργολίδας  και  σε  συμφωνία  με  τα  όσα  έχουν  αναφερθεί  στα 

προηγούμενα θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει μια ΟΕΔΑ η οποία θα εξυπηρετεί και 

τους 4 Δήμους 

- Νομός  Αρκαδίας:  στο  Ν.  Αρκαδίας  και  σε  συμφωνία  με  τα  όσα  έχουν  αναφερθεί  στα 

προηγούμενα θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει μια ΟΕΔΑ η οποία θα εξυπηρετεί και 

τους 5 Δήμους 

- Νομός Μεσσηνίας:  στο  Ν. Μεσσηνίας  και  σε  συμφωνία  με  τα  όσα  έχουν  αναφερθεί  στα 

προηγούμενα θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει μια ΟΕΔΑ η οποία θα εξυπηρετεί και 

τους 6 Δήμους 

- Νομός  Λακωνίας:  στο  Ν.  Λακωνίας  και  σε  συμφωνία  με  τα  όσα  έχουν  αναφερθεί  στα 

προηγούμενα θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει μια ΟΕΔΑ η οποία θα εξυπηρετεί και 

τους 4 Δήμους 

Προκειμένου να μπορεί να γίνει σύγκριση μεταξύ των διαχειριστικών σεναρίων θα γίνει ενδεικτική 

πρόταση  για  το  δίκτυο  ΣΜΑ.  Η  οριστικοποίηση  του  δικτύου  θα  γίνει  με  την  οριστικοποίηση  της 

χωροθέτησης του γηπέδου της ΟΕΔΑ ή του γηπέδου της Μονάδας Επεξεργασίας  και του γηπέδου 

του  ΧΥΤΥ  αν  οι  εγκαταστάσεις  αυτές  δεν  φιλοξενηθούν  στο  ίδιο  γήπεδο.  Στα  σενάρια  που  έχουν 

αναπτυχθεί  έχει  θεωρηθεί  ότι  και  η  μονάδα  επεξεργασίας  και  ο  ΧΥΤ  χωροθετούνται  στο  ίδιο 

γήπεδο. Για το 1Ο Σενάριο προτάθηκε το παρακάτω δίκτυο 

-  Νομός Κορινθίας: στο Ν. Κορινθίας προτείνεται η χωροθέτηση ΣΜΑ στο Δ.  Σικυωνιών και 

πιο συγκεκριμένα στο χώρο του ΧΥΤΑ Κιάτου, ο οποίος θα εξυπηρετεί  το Δήμο καθώς και 

τους  Δήμους  Ξυλοκάστρου‐ Ευρωστίνης και Βέλλου‐ Βόχας 
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- Νομός Αργολίδας: στο Ν. Αργολίδας προτείνεται η χωροθέτηση ΣΜΑ στο Δήμο Ερμιονίδας 

και  πιο  συγκεκριμένα  στο  Κρανίδι,  όπου  υπάρχει  και  περιβαλλοντική  άδεια  για  τον 

δεματοποιητή  (η  περιβαλλοντική  άδεια  προβλέπει  μετεξέλιξη  του  χώρου  σε  ΣΜΑ),  στον 

οποίο  θα  συγκεντρώνονται  τα  απόβλητα  του  Δήμου  και  θα  οδηγούνται  στην  ΟΕΔΑ.  Οι 

υπόλοιποι Δήμοι μεταφέρουν τα απόβλητα τους απευθείας στην ΟΕΔΑ. 

- Νομός  Αρκαδίας:  στο  Ν.  Αρκαδίας  προτείνεται  η  χωροθέτηση  ΣΜΑ  στο  Δήμο  Νότιας 

Κυνουρίας και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή του Τυρού, ο οποίος θα εξυπηρετεί το Δήμο, 

ΣΜΑ στο Δήμο Γορτυνίας, ο οποίος θα εξυπηρετεί το Δήμο και θα πρέπει να βρίσκεται σε 

κεντροβαρή θέση  ως προς την παραγωγή των αποβλήτων. Οι υπόλοιποι Δήμοι μεταφέρουν 

τα απόβλητα τους απευθείας στην ΟΕΔΑ.  

- Νομός  Μεσσηνίας:  στο  Ν.  Μεσσηνίας  προτείνεται  η  χωροθέτηση  ΣΜΑ  στο  Δ.  Πύλου  – 

Νέστωρος  και  πιο  συγκεκριμένα  στη  θέση  που  έχει  επιλεγεί  για  την  τοποθέτηση  του 

δεματοποιητή,  ο οποίος θα εξυπηρετεί  το σύνολο  του Δήμου,  ΣΜΑ στο Δήμο Καλαμάτας, 

και πιο συγκεκριμένα στη θέση που έχει επιλεγεί για την τοποθέτηση του δεματοποιητή , ο 

οποίος θα εξυπηρετεί το Δήμο Δυτικής Μάνης  και το Δήμο Καλαμάτας. καθώς και ΣΜΑ στο 

Δ. Τριφυλίας ο οποίος θα εξυπηρετεί το νότιο τμήμα του Δήμου. 

- Νομός Λακωνίας: στο Ν. Λακωνίας προτείνεται η χωροθέτηση ΣΜΑ στο Δήμο Μονεμβασιάς, 

και πιο συγκεκριμένα στη θέση που έχει επιλεγεί για την τοποθέτηση του δεματοποιητή. Ο 

ΣΜΑ αυτός θα εξυπηρετεί το σύνολο του Δήμου και το Δήμο Ελαφονήσου. Είναι δυνατό να 

χωροθετηθεί  ΣΜΑ στο Δ.  Σπάρτης,  στο  γήπεδο που  έχει  επιλεγεί  για  την  τοποθέτηση  του 

δεματοποιητή,  ο  οποίος  θα  εξυπηρετεί  όλους  τους οικισμούς από  την  Σπάρτη  και  βόρεια 

καθώς και την πόλη της Σπάρτης, ΣΜΑ Δ. Ανατολική Μάνης στο γήπεδο που έχει επιλεγεί για 

την τοποθέτηση δεματοποιητή, ο οποίος θα εξυπηρετεί το σύνολο του Δήμου.   Σύμφωνα με 

το υπ’ αριθμόν 188/4.2.2009  έγγραφο  του Δ.Σ  του  Συνδέσμου ΔΣΑ Ν. Λακωνίας έχει  γίνει 

υπόδειξη τριών θέσεων ΣΜΑ στη Διαχειριστική Ενότητα του Νομού, οι οποίες είναι οι εξής:  

Α)  ΧΑΔΑ  Σπάρτης  (ΧΑΔΑ  Αμφισσού):  Θα  εξυπηρετεί  τους  Δήμους  Σπάρτης,  Μυστρά, 

Πελλάνας, Οινούντος, Θεραπνών, Γερονθρών, Φάριδος και της Κοινότητας Καρυών.  

Β)  ΧΑΔΑ Οιτύλου  (θέση  Σπαρτέα  Δ.Δ.  Αρεόπολης):  Θα  εξυπηρετεί  τους  Δήμους  Σκάλας, 

Έλους, Γυθείου, Σμύνους, Οιτύλου, Ανατολικής Μάνης και Κροκεών 

Γ)ΧΑΔΑ  Μολάων  (θέση  Χειλόρεμα  ΔΔ  Μολάων):  Θα  εξυπηρετεί  τους  Δήμους  Βοιών, 

Ασωπού, Μολάων, Νιάτων, Ζάρακα, Μονεμβάσιας και της Κοινότητας Ελαφονήσου 

Συγκεντρωτικά στοιχεία παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
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Πίνακας 3: Συγκεντρωτικά στοιχεία Σεναρίου 1 

Α/Α  ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

2010 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΤΟΝΑΖ  

(στοιχεία 2010), 
ΤΟΝ/ΕΤΟΣ 

ΤΟΝΑΖ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΤΟΝ/ΕΤΟΣ  

(έτος 2020 μετά από 
δράσεις ανακύκλωσης ΑΣ 

& προδιαλογής 
οργανικού) 

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 

   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ             

1    
ΔΕ ΟΛΟΣ Ο 
ΝΟΜΟΣ 

156.444  72.628  56.981 

   ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

2    
ΔΕ ΟΛΟΣ Ο 
ΝΟΜΟΣ 

105.590  49.019  38.458 

   ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

3    
ΔΕ ΟΛΟΣ Ο 
ΝΟΜΟΣ 

97.515  45.270  35.517 

   ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

4    
ΔΕ ΟΛΟΣ Ο 
ΝΟΜΟΣ 

173.429  80.512  63.167 

   ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

5    
ΔΕ ΟΛΟΣ Ο 
ΝΟΜΟΣ 

98.500  45.728  35.876 

ΣΥΝΟΛΟ  631.478  293.157  230.000 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 2 

Στο σενάριο αυτό διαμορφώνονται τρεις (3) διαχειριστικές ενότητες (ΔΕ), σε κάθε μία από τις οποίες 

λαμβάνει χώρα ολοκληρωμένη διαχείριση. Στο σενάριο αυτό προτείνονται τα επόμενα : 

- 1η ΔΕ : Στην 1η ΔΕ συμμετέχουν ο Νομός Κορινθίας (6 Δήμοι), ο Νομός Αργολίδας (4 Δήμοι) 

και  3  Δήμοι  από  τον  Νομό  Αρκαδίας:  Δ.  Τρίπολης,  Δ.  Βόρειας  Κυνουρίας  και  Δ.  Νότιας 

Κυνουρίας.  Για  τη  χωροθέτηση  της  ΟΕΔΑ  σε  αυτό  το  σενάριο  θα  πρέπει  αν  αναζητηθεί 

γήπεδο μεταξύ των τριών Νομών. Ο λόγος για την επιλογή αυτή είναι το οδικό δίκτυο καθώς 

και  οι  ποσότητες  των απορριμμάτων που πρέπει  να μεταφερθούν.  Απαιτείται  εκτεταμένο 

δίκτυο  ΣΜΑ  για  την  βελτιστοποίηση  της  μεταφοράς  των  αποβλήτων  με  ενδιάμεσες 

μεταφορτώσεις για τους απομακρυσμένους Δήμους. 

- 2η ΔΕ: Στην 2η ΔΕ συμμετέχουν ο Νομός Μεσσηνίας και 2 Δήμοι του Νομού Αρκαδίας, ο Δ. 

Μεγαλόπολης  και  ο  Δ.  Γορτυνίας.  Απαιτείται  δίκτυο  ΣΜΑ  για  την  βελτιστοποίηση  της 

μεταφοράς  των  αποβλήτων  καθώς  και  ενδιάμεσες  μεταφορτώσεις  για  τους 

απομακρυσμένους Δήμους  

- 3η  ΔΕ:  Στην  3η  ΔΕ  συμμετέχει  ο  Νομός  Λακωνίας.  Απαιτείται  δίκτυο  ΣΜΑ  για  την 

βελτιστοποίηση της μεταφοράς των αποβλήτων.  
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Για το 2Ο Σενάριο προτάθηκε το παρακάτω δίκτυο 

 1η  ΔΕ  :  Στην  1η  ΔΕ  προτείνεται  η  χωροθέτηση  ΣΜΑ  στο  Δήμο  Ερμιονίδας  και  πιο 

συγκεκριμένα στο Κρανίδι, όπου υπάρχει και περιβαλλοντική άδεια για τον δεματοποιητή, 

στον  οποίο  θα  συγκεντρώνονται  τα  απόβλητα  του  Δήμου,  ΣΜΑ  στο  Δήμο  Κορινθίων  ο 

οποίος θα εξυπηρετεί το Δήμο καθώς και το Δήμο Λουτρακίου‐Αγ. Θεοδώρων, ΣΜΑ στο Δ. 

Σικυωνιών  και  πιο  συγκεκριμένα  στο  χώρο  του  ΧΥΤΑ  Κιάτου,  ο  οποίος  θα  εξυπηρετεί  το 

Δήμο καθώς και τους  Δήμους  Ξυλοκάστρου‐ Ευρωστίνης και Βέλλου‐ Βόχας, ΣΜΑ στο Δήμο 

Βόρειας Κυνουρίας , ο οποίος θα εξυπηρετεί το Δήμο καθώς και το Δήμο Νότιας Κυνουρίας 

και ΣΜΑ στο Δήμο Τρίπολης ο οποίος θα εξυπηρετεί το Δήμο.   

 2η  ΔΕ:  Στην  2η  προτείνεται  η  χωροθέτηση  ΣΜΑ  στο  Δ.  Πύλου  –  Νέστωρος    και  πιο 

συγκεκριμένα στη θέση που έχει επιλεγεί για την τοποθέτηση του δεματοποιητή, ο οποίος 

θα εξυπηρετεί το σύνολο του Δήμου, ΣΜΑ στο Δήμο Καλαμάτας, και πιο συγκεκριμένα στη   

θέση που έχει  επιλεγεί  για  την  τοποθέτηση  του δεματοποιητή ο οποίος θα  εξυπηρετεί  το 

Δήμο  Δυτικής Μάνης  και  το  Δήμο  Καλαμάτας  και  ΣΜΑ  στο  Δήμο  Γορτυνίας,  ο  οποίος  θα 

εξυπηρετεί το Δήμο. 

 3η  ΔΕ:  Στην  3η  ΔΕ  προτείνεται  η  χωροθέτηση  ΣΜΑ  στο  Δήμο  Μονεμβασιάς,  και  πιο 

συγκεκριμένα στη θέση που έχει επιλεγεί για την τοποθέτηση του δεματοποιητή, ο οποίος 

θα  εξυπηρετεί  το  σύνολο  του  Δήμου  και  το  Δήμο  Ελαφονήσου.  Είναι  δυνατό  να 

χωροθετηθεί  ΣΜΑ στο Δ.  Σπάρτης,  στο  γήπεδο που  έχει  επιλεγεί  για  την  τοποθέτηση  του 

δεματοποιητή  , ο οποίος θα εξυπηρετεί όλους τους οικισμούς από την Σπάρτη και βόρεια 

καθώς και την πόλη της Σπάρτης, ΣΜΑ Δ. Ανατολική Μάνης στο γήπεδο που έχει επιλεγεί για 

την τοποθέτηση δεματοποιητή, ο οποίος θα εξυπηρετεί το σύνολο του Δήμου. 

Συγκεντρωτικά στοιχεία για το σενάριο 2 φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 4: Συγκεντρωτικά στοιχεία Σεναρίου 2 

ΔΕ  ΝΟΜΟΣ  ΔΗΜΟΙ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

2010 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΤΟΝΑΖ 
(στοιχεία 
2010), 

ΤΟΝ/ΕΤΟΣ 

ΤΟΝΑΖ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΝ/ΕΤΟΣ 
(έτος 2020 μετά από δράσεις 

ανακύκλωσης και προδιαλογής) 

ΣΕΝΑΡΙΟ 2 

1 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  ΟΛΟΙ 

329.464  152.951  120.000 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ  ΟΛΟΙ 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΤΡΙΠΟΛΗΣ‐

Β.ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ‐
Ν.ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 

2 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  ΟΛΟΙ 

203.513  94.478  74.124 
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
‐ΓΟΡΤΥΝΟΣ 

3  ΛΑΚΩΝΙΑΣ  ΟΛΟΙ  98.500  45.728  35.876 

ΣΥΝΟΛΟ  631.478  293.157  230.000 
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ΣΕΝΑΡΙΟ 3 

Στο σενάριο αυτό διαμορφώνονται τέσσερις  (4) διαχειριστικές ενότητες  (ΔΕ), σε κάθε μία από 

τις  οποίες  λαμβάνει  χώρα  ολοκληρωμένη  διαχείριση.  Στο  σενάριο  αυτό  προτείνονται  τα 

επόμενα : 

- 1η  ΔΕ  :  Στην 1η  ΔΕ  συμμετέχουν  ο  Νομός  Κορινθίας  (6  Δήμοι),  και  ο  Νομός  Αργολίδας  (4 

Δήμοι).  Απαιτείται  εκτεταμένο  δίκτυο  ΣΜΑ  για  την  βελτιστοποίηση  της  μεταφοράς  των 

αποβλήτων με ενδιάμεσες μεταφορτώσεις για τους απομακρυσμένους Δήμους. 

- 2η  ΔΕ:  Την  2η  ΔΕ  αποτελεί  ο  Νομός  Αρκαδίας  (5  Δήμοι).  Απαιτείται  δίκτυο  ΣΜΑ  για  την 

βελτιστοποίηση της μεταφοράς των αποβλήτων καθώς και ενδιάμεσες μεταφορτώσεις για 

τους απομακρυσμένους Δήμους  

- 3η  ΔΕ:  Την  3η  ΔΕ  αποτελεί  ο  Νομός  Μεσσηνίας.  Απαιτείται  δίκτυο  ΣΜΑ  για  την 

βελτιστοποίηση της μεταφοράς των αποβλήτων 

- 4η ΔΕ: Την 4η ΔΕ αποτελεί ο Νομός Λακωνίας. Απαιτείται δίκτυο ΣΜΑ για την βελτιστοποίηση 

της μεταφοράς των αποβλήτων.  

Για το 3Ο Σενάριο προτάθηκε το παρακάτω δίκτυο 

 1η  ΔΕ  :  Στην  1η  ΔΕ  προτείνεται  η  χωροθέτηση,  ΣΜΑ  στο  Δήμο  Ερμιονίδας  και  πιο 

συγκεκριμένα στο Κρανίδι, όπου υπάρχει και περιβαλλοντική άδεια για τον δεματοποιητή , 

στον  οποίο  θα  συγκεντρώνονται  τα  απόβλητα  του  Δήμου,  ΣΜΑ  στο  Δήμο  Κορινθίων  ο 

οποίος θα εξυπηρετεί το Δήμο καθώς και το Δήμο Λουτρακίου‐Αγ. Θεοδώρων, ΣΜΑ στο Δ. 

Σικυωνιών  και  πιο  συγκεκριμένα  στο  χώρο  του  ΧΥΤΑ  Κιάτου,  ο  οποίος  θα  εξυπηρετεί  το 

Δήμο καθώς και τους  Δήμους  Ξυλοκάστρου‐ Ευρωστίνης και Βέλλου‐ Βόχας.  

- 2η  ΔΕ:  Στην  2η  προτείνεται  η  χωροθέτηση  ΣΜΑ  στο  Δήμο  Νότιας  Κοινουρίας  και  πιο 

συγκεκριμένα  στην  περιοχή  του  Τυρού,  ο  οποίος  θα  εξυπηρετεί  το  Δήμο,  ΣΜΑ  στο  Δήμο 

Γορτυνίας, ο οποίος θα εξυπηρετεί το Δήμο και θα πρέπει να βρίσκεται σε κεντροβαρή θέση  

ως προς την παραγωγή των αποβλήτων. Οι υπόλοιποι Δήμοι μεταφέρουν τα απόβλητα τους 

απευθείας στην ΟΕΔΑ. 

- 3η  ΔΕ:  Στην  3η  ΔΕ  προτείνεται  η  χωροθέτηση  ΣΜΑ  στο  Δ.  Πύλου  –  Νέστωρος    και  πιο 

συγκεκριμένα στη θέση που έχει επιλεγεί για την τοποθέτηση του δεματοποιητή, ο οποίος 

θα  εξυπηρετεί  το  σύνολο  του  Δήμου,  καθώς  και  ΣΜΑ  στο  Δήμο  Καλαμάτας,  και  πιο 

συγκεκριμένα στη   θέση που έχει επιλεγεί για την τοποθέτηση του δεματοποιητή , ο οποίος 

θα εξυπηρετεί το Δήμο Δυτικής Μάνης  και το Δήμο Καλαμάτας. 

 4η  ΔΕ:  Στην  4η  ΔΕ  προτείνεται  η  χωροθέτηση  ΣΜΑ  στο  Δήμο  Μονεμβασιάς,  και  πιο 

συγκεκριμένα στη θέση που έχει επιλεγεί για την τοποθέτηση του δεματοποιητή, ο οποίος 

θα  εξυπηρετεί  το  σύνολο  του  Δήμου  και  το  Δήμο  Ελαφονήσου.  Είναι  δυνατό  να 

χωροθετηθεί  ΣΜΑ στο Δ.  Σπάρτης,  στο  γήπεδο που  έχει  επιλεγεί  για  την  τοποθέτηση  του 

δεματοποιητή  , ο οποίος θα εξυπηρετεί όλους τους οικισμούς από την Σπάρτη και βόρεια 

καθώς και την πόλη της Σπάρτης, ΣΜΑ Δ. Ανατολική Μάνης στο γήπεδο που έχει επιλεγεί για 

την τοποθέτηση δεματοποιητή, ο οποίος θα εξυπηρετεί το σύνολο του Δήμου. 
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Συγκεντρωτικά στοιχεία για το σενάριο 3 φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 5: Συγκεντρωτικά στοιχεία Σεναρίου 3 

ΔΕ  ΝΟΜΟΣ  ΔΗΜΟΙ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

2010 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΟΝΑΖ 
(στοιχεία 2010), 

ΤΟΝ/ΕΤΟΣ 

ΤΟΝΑΖ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΝ/ΕΤΟΣ 
(έτος 2020 μετά από δράσεις 

ανακύκλωσης και προδιαλογής) 

ΣΕΝΑΡΙΟ 3 

1 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  ΟΛΟΙ 

262.034  121.647  95.440 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ  ΟΛΟΙ 

2  ΑΡΚΑΔΙΑΣ  ΟΛΟΙ  97.515  45.270  35.517 

3  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  ΟΛΟΙ  173.429  80.512  63.167 

4  ΛΑΚΩΝΙΑΣ  ΟΛΟΙ  98.500  45.728  35.876 

ΣΥΝΟΛΟ  631.478  293.157  230.000 
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5.4 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ 

Γενικά,  η  ύπαρξη  περιφερειακού  σχεδιασμού  βελτιώνει  σημαντικά  την  προστασία  του 

περιβάλλοντος σε σχέση με τη μηδενική κατάσταση, η οποία αποτελούσε την πραγματικότητα των 

προηγούμενων δεκαετιών. Επιπλέον οι όποιες αποσπασματικές παρεμβάσεις δεν επιφέρουν λύση 

σε  βάθος  χρόνου,  δεν  αποτελούν  μέρος  μιας  ολοκληρωμένης  στρατηγικής  και  συντονισμένων 

ενεργειών  και  δράσεων,  και  δεν  μπορούν  να  καλύψουν  το  σύνολο  των  αναγκών  αλλά  και  των 

περιβαλλοντικών  υποχρεώσεων  της  Περιφέρειας.  Η  βελτίωση  αφορά  όλα  τα  περιβαλλοντικά 

κριτήρια που θα μπορούσαν να εξεταστούν. 

Η  σύγκριση  μεταξύ  του  εγκεκριμένου  ΠΕΣΔΑ  και  της  τροποποίησής  του  αναλύεται  στη  συνέχεια 

έχοντας ως βάση ότι και οι δύο σχεδιασμοί καλούνται να εξυπηρετήσουν τους ίδιους στόχους που 

απορρέουν από την κοινοτική και εθνική νομοθεσία. 

Ο τροποποιημένος ΠΕΣΔΑ εκτιμάται ότι θα έχει θετικότερη συμβολή σε σχέση με τον εγκεκριμένο 

στα  θέματα  (α)  της  ορθολογικής  διαχείρισης  εδαφικών  συστημάτων,  (β)  της  προστασίας  και 

διαχείρισης υδάτινων πόρων, (γ) της προστασίας φυσικού περιβάλλοντος / βιοποικιλότητας, (δ) της 

προστασίας  της  πολιτιστικής  κληρονομιάς,  και  (ε)  τη  συμβολή  του  στην  ολοκληρωμένη 

περιβαλλοντική διαχείριση της Περιφέρειας. 

Με  την  προτεινόμενη  τροποποίηση  του  διαχειριστικού  σχεδίου  που  οδηγεί  στο  χωρισμό  της 

Περιφέρειας  σε  3  διαχειριστικές  ενότητες  (έναντι  7),  και  τη  σύσταση  ενός  περιφερειακού 

ΦοΔΣΑ(έναντι  7),  αναμένεται  βελτίωση  του  συντονισμού  και  οργάνωσης  λειτουργίας  του 

συστήματος  διαχείρισης  με  καλύτερη  πρόσβαση  σε  χρηματοδοτικούς  μηχανισμούς,  και  συμβάλει 

στην ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση γενικότερα. Επιπλέον η οικονομική συγκυρία στην 

οποία βρίσκεται η  χώρα    κάθε άλλο παρά ευνοεί  τον κατακερματισμό  της Περιφέρειας σε μικρές 

Διαχειριστικές Ενότητες με μικρά και όχι βιώσιμα έργα.  

Με  τη  προώθηση  της  μείωσης  και  ανακύκλωσης  με  συγκεκριμένα  έργα  αξιοποίησης  και 

επεξεργασίας συμπληρώνονται στο σχέδιο  τα βασικά  έργα υποδομής  εξασφαλίζοντας  τη βιώσιμη 

και  ολοκληρωμένη  διαχείριση  των  στερεών  αποβλήτων  και  την  επίτευξη  των  ποιοτικών  και 

ποσοτικών  στόχων  για  τη  μείωση  των  αποβλήτων  προς  τελική  διάθεση  και  την  επεξεργασία  του 

οργανικού κλάσματος. 

Συγκρίνοντας την ΕΔ‐1 με την ΕΔ‐2 προκύπτουν τα επόμενα συμπεράσματα: 

 Ο  κατακερματισμός  της  Περιφέρειας  σε  7  ΔΕ  (ΕΔ‐1)  δεν  ευνοεί  καθόλου  την  δημιουργία 

οικονομιών κλίμακας. Η δημιουργία οικονομιών κλίμακας σχετίζεται με την ποσότητα των 

απορριμμάτων που οδηγούνται  στις  εγκαταστάσεις,  η  οποία  κατ’  επέκταση  επηρεάζει  τη 

βιωσιμότητα  των  μονάδων  και  το  κατά  πόσο  η  κατασκευή  και  λειτουργία  μιας  μονάδας 

αποτελεί  σημαντικό  «οικονομικό»  βάρος  για  τους  πολίτες.  Είναι  προφανές  ότι  όταν  η 
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δυναμικότητα αυξάνει, τα τέλη εισόδου μειώνονται και γίνονται περισσότερο «ανεκτά» για 

τους πολίτες. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα στην Μεγάλη Βρετανία, όπου σύμφωνα 

με  σχετική  μελέτη  του  Βρετανικού  Υπουργείου  Περιβάλλοντος  (DEFRA)6  σε  μονάδες 

Μηχανικής  Βιολογικής  Επεξεργασίας  που  παράγουν  και  κάποιο  είδος  δευτερογενούς 

καυσίμου,  το  τέλος  εισόδου  αρχίζει  να  κυμαίνεται  σε  «ανεκτά»  επίπεδα  για  ποσότητες 

μεγαλύτερες των 150.000 τόνων Α.Σ.Α 

 Σχετικά  με  την  προώθηση  της  ανακύκλωσης  (με  την  έννοια  της  αποφυγής  ενδεχόμενου 

«ανταγωνισμού» με την ανακύκλωση), αν και χωριστή συλλογή, ανακύκλωση και μονάδες 

επεξεργασίας  μπορούν  να  συνυπάρχουν  αρμονικά  (για  παράδειγμα  υπάρχουν  αρκετές 

χώρες  με  υψηλά ποσοστά  τόσο στην ανακύκλωση όσο  και  στην  ενεργειακή αξιοποίηση), 

είναι  ενδεχόμενο  η  δημιουργία  λίγων  κεντρικών  μονάδων  επεξεργασίας  (ΕΔ‐1)  έναντι 

περισσότερων αποκεντρωμένων να δράσει σε κάποιο βαθμό αποτρεπτικά στην ανάπτυξη 

της  χωριστής συλλογής  και ανακύκλωσης  υλικών  (οργανικά,  συσκευασίες,  κ.λπ.),  αφού  η 

λειτουργία  μεγάλων  κεντρικών  μονάδων  οδηγεί  συχνά  στη  συνολική  συγκέντρωση  των 

αποβλήτων  σε  αυτές.  Παράλληλα,  η  αύξηση  των  δεικτών  ανακύκλωσης  και  αξιοποίησης 

οργανικού  (μέσω  προγραμμάτων  χωριστής  συλλογής)  μπορεί  να  επηρεάσει  σε  κάποιο 

βαθμό αρνητικά τη βιωσιμότητα μιας κεντρικής μονάδας.  

 Αυτή  τη  στιγμή  και  με  φόντο  την  πολύ  άσχημη  κατάσταση  που  επικρατεί  στη  διαχείριση 

αποβλήτων  στην  Περιφέρεια  η  ΕΔ‐  2  είναι  πιο  γρήγορα  υλοποιήσιμη  από  ότι  η  ΕΔ‐1 

εξαιτίας  των  πολλών  υποδομών  που  πρέπει  να  ωριμάσουν  και  στη  συνέχεια  να 

υλοποιηθούν. Σήμερα υπάρχει θετική γνωμοδότηση Π.Π.Ε.Α για τις μονάδες της Μεσσηνίας 

και  της Λακωνίας,  ενώ έχουν  κατατεθεί  και οι μελέτες περιβαλλοντικών  επιπτώσεων.  Για 

την μεν Λακωνία  ,  η οποία ως ΔΕ  έχει παραμείνει η  ίδια με  την ΕΔ‐1  ισχύουν οι μελέτες 

ωρίμανσης, για τη δε Μεσσηνία  απαιτείται τροποποίηση του εισερχόμενου τονάζ.  Έτσι τα 

έργα αυτά μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι είναι πιο «ώριμα» σε ότι αφορά την αδειοδότησή 

τους αλλά και σε ότι αφορά το πόσο έχουν μελετηθεί τεχνικά. Για να ολοκληρωθεί η ΕΔ‐1,  

απαιτείται η «ωρίμανση» τεσσάρων  ακόμη έργων (επέκταση Κιάτου‐ Ανατολική Κορινθία‐ 

Αργολίδα‐ Αρκαδία) ενώ αντίστοιχα για να ολοκληρωθεί η ΕΔ‐2 απαιτείται να «ωριμάσει» 

ένα μόνο έργο. Είναι προφανές ότι αν οι προσπάθειες επικεντρωθούν σε ένα μόνο έργο, οι 

χρόνοι ωρίμανσης θα είναι σαφώς μικρότεροι,  τόσο μελετητικά όσο και σε ότι αφορά  το 

χρόνο έκδοσης των απαιτούμενων αποφάσεων (Π.Π.Ε.Α, Περιβαλλοντικοί Όροι, κ.λ.π.) 

Σε ότι αφορά τις  περιβαλλοντικές επιδόσεις των δύο εναλλακτικών δυνατοτήτων σημειώνονται τα 

επόμενα: 

 Σε σχέση με  την προστασία  του εδάφους, ο  τροποποιημένος ΠΕΣΔΑ  (ΕΔ‐2),  έχει  καλύτερη 

επίδοση αφού προτείνει τρεις Εγκαταστάσεις  ΧΥΤΥ έναντι 7 του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ (ΕΔ‐1), 

                                                            

 

 

6 Department  of  environment,  food  and  rural  affairs  (DEFRA),  “Economies  of  Scale  ‐ Waste Management Optimisation  Study  by AEA 
Technology, Final Report, April 2007 
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άρα  σημειακά  οι  πιθανές  απαιτήσεις  σε  γη  θα  είναι  λιγότερες  αφού  στους  3  ΧΥΤΥ  θα 

εισέρχονται  μόνο  υπολείμματα,  δεδομένου  ότι  έχουν  προταθεί  3  ΜΕΑ  έναντι  2  του 

εγκεκριμένου  ΠΕΣΔΑ  καθώς  και  έχουν  προταθεί  εκτεταμένα  προγράμματα  Διαλογής  στην 

Πηγή  τόσο  των  Υλικών  Συσκευασίας  όσο  και  του  Οργανικού  κλάσματος  των  ΑΣΑ.    Αυτό 

συμβαίνει  διότι  η  διαστασιολόγηση  των  έργων  δεν  ακολουθεί  γραμμική  σχέση  με  την 

επεξεργαζόμενη  ποσότητα  και  ο  περιορισμός  του  αριθμού  των  μονάδων,  οδηγεί  σε 

«νοικοκύρεμα»  της  συνολικής  γενικής  διάταξης  των  ΟΕΔΑ  και  επομένως  της 

«καταναλισκόμενης» γης.  

Επιπρόσθετα,  στην  ΕΔ‐2  (τροποποίηση  ΠΕΣΔΑ),  προβλέπεται  η  επανεισαγωγή  θρεπτικών 

υλικών  στο  έδαφος  με  την  παραγωγή  κομπόστ,  μέσω  της  επεξεργασίας  του 

βιοαποδομήσιμου  κλάσματος  των  Α.Σ.Α,  (χωριστή  συλλογή),  αλλά  και  άλλων  οργανικών 

αποβλήτων (π.χ. ιλύες, γεωργικά υπολείμματα, κ.λ.π), που επιφέρει θετικές επιδράσεις στις 

γεωργικές  εκτάσεις.  Επίσης  το  κομπόστ μπορεί  να αξιοποιηθεί  και  για  την αποκατάσταση 

των  πληγέντων  από  την  πυρκαγιά  περιοχών  βοηθώντας  την  αποκατάσταση  των 

«τραυματισμένων» αυτών εκτάσεων 

 Σε σχέση με τις εκπομπές στην ατμόσφαιρα, οι ΕΔ‐1 και ΕΔ‐2 θεωρούνται ισοδύναμες και, εν 

πάση περιπτώσει,  οι  πιθανές μικρές  διαφορές  τους  κρίνονται  αμελητέες.  Το συμπέρασμα 

αυτό βασίζεται στα επόμενα: 

o Το αν θα  κατασκευαστούν 3  μεσαίας  δυναμικότητας μονάδες  (ΕΔ‐2),  ή 2  μονάδες 

μεγαλύτερης δυναμικότητας (ΕΔ‐1) δεν διαφοροποιεί τις αναμενόμενες επιπτώσεις 

στην  ατμόσφαιρα,  δεδομένου  ότι  θα  λαμβάνονται  όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα 

αντιρύπανσης και θα τηρούνται τα όρια της νομοθεσίας. 

o Στο  γεγονός  ότι  στον  εγκεκριμένο  ΠΕΣΔΑ  (ΕΔ‐1),  θεωρείται  ένα  δίκτυο  με 

τουλάχιστον  8  ΣΜΑ  (χωρίς  να  έχουν  μελετηθεί),  στον  τροποποιημένο  ΠΕΣΔΑ 

θεωρείται ένα δίκτυο 11 ΣΜΑ. Η διαφορά στα διανυόμενα χιλιόμετρα θεωρείται της 

ίδιας τάξης μεγέθους. 

 Σε  σχέση  με  τον  περιορισμό  του φαινομένου  της  κλιματικής  αλλαγής  και  την  ορθολογική 

χρήση  των  ενεργειακών πόρων,  το  τροποποιημένο ΠΕΣΔΑ  (ΕΔ‐2)  υπερέχει σε σχέση με  το 

εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ  (ΕΔ‐1). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο σχεδιασμός  του συστήματος 

διαχείρισης  των  αποβλήτων  στην  ΕΔ‐1  στηρίζεται  στις  κεντρικές  μονάδες  επεξεργασίας 

σύμμεικτων  Α.Σ.Α  και  τους  ΧΥΤΥ,  ενώ  ο  τροποποιημένος  ΠΕΣΔΑ  (ΕΔ‐2)  στηρίζεται  στις 

δράσεις  ανακύκλωσης  υλικών  και  παραγωγής  ενέργειας  από  ΑΠΕ.  Ειδικότερα,  ο 

τροποποιημένος ΠΕΣΔΑ προβλέπει σαφείς ποσοτικούς και χρονικά κλιμακούμενους στόχους 

για  την  ανακύκλωση  συσκευασιών  (μεταξύ  αυτών  και  του  χαρτιού  που  όταν  θάβεται 

παράγει  μεθάνιο  –  ισχυρό  αέριο  του  θερμοκηπίου),  καθώς  και  τη  συλλογή/επεξεργασία 

χωριστά συλλεχθέντων οργανικών των ΑΣΑ: απόβλητα κουζίνας, «υγρά» χαρτιά και πράσινα 

απόβλητα  κήπων.  Με  τις  δράσεις  αυτές,  οι  οποίες  είναι  συγκεκριμένες  και  με  ορισμένο 

χρονοδιάγραμμα, εξασφαλίζεται η μεγιστοποίηση της εκτροπής βιοαποδομήσιμων από την 

ταφή με στόχο: α. την παραγωγή κομπόστ υψηλής ποιότητας β. την ενεργειακή αξιοποίηση 

(κύρια μέσω της παραγωγής βιοαερίου και αξιοποίησης του ενεργειακού του περιεχομένου) 
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και γ. τον περιορισμό της παραγωγής βιοαερίου στους ΧΥΤΥ 

 Σε  σχέση  με  τον  προστασία  των  υδάτινων  πόρων  ο  τροποποιημένος  ΠΕΣΔΑ  (ΕΔ‐2)  έχει 

καλύτερη  επίδοση  από  τον  εγκεκριμένο  (ΕΔ‐1)  για  τους  ίδιους  λόγους  που  αναγέρθηκαν 

παραπάνω. Επιπλέον στην περίπτωση της ΕΔ‐1  η πιθανότητα διαφυγής στραγγισμάτων από 

τους  ΧΥΤΥ,  παρόλο που  είναι  εξαιρετικά μικρή,  είναι  λίγο  μεγαλύτερη από  ότι  στην  ΕΔ‐2, 

διότι εδώ οι «πηγές» της ρύπανσης είναι επτά έναντι τριών, αντίστοιχα.  

 Για  τους  λόγους  που  αναφέρθηκαν  προηγούμενα:  επανεισαγωγή  θρεπτικών  στο  έδαφος, 

καλύτερη αντιμετώπιση φαινομένου κλιματικής αλλαγής, μεγαλύτερη προστασία εδαφικών 

και  υδατικών  πόρων,  δυνατότητα  αποκατάστασης  «τραυματισμένων»  εκτάσεων,  μπορεί 

κανείς να ισχυριστεί ότι η ΕΔ‐2 εξασφαλίζει με καλύτερο τρόπο την προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος, της χλωρίδας, της πανίδας και της βιοποικιλότητας.  

Η σύγκριση των εναλλακτικών δυνατοτήτων παρουσιάζεται σχηματικά στον επόμενο πίνακα με τη 

χρήση μήτρας αξιολόγησης και την παρακάτω σημειολογία: 

+  Η λύση ικανοποιεί το κριτήριο και θα έχει θετικές επιπτώσεις  

0  Η λύση θα έχει ουδέτερες ή αβέβαιες επιπτώσεις 

‐  Η  λύση  αυτή  θα  έχει  αρνητικές  επιπτώσεις  και  θα  επιδείνωνε  τα  τυχόν 

υφιστάμενα προβλήματα 

 

Τα αποτελέσματα της σύγκρισης δίνονται στον επόμενο Πίνακα.  
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Πίνακας 6: Σύγκριση των εξεταζόμενων εναλλακτικών δυνατοτήτων ως προς τις περιβαλλοντικές επιδόσεις 

τους 

Στόχοι 

ΕΔ‐0  ΕΔ‐1  ΕΔ‐2 

Μηδενική Λύση  Εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ
Τροποποίηση 

ΠΕΣΔΑ 

Ορθολογική διαχείριση εδαφικών 
συστημάτων ‐ Διαχείριση στερεών 
αποβλήτων 

‐‐  ‐‐  ++ 

Προστασία και διαχείριση 
υδατικών πόρων 

‐  ‐‐  ++ 

Αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής 
και ορθολογική διαχείριση 
ενεργειακών πόρων 

0  +  ++ 

Προστασία ατμοσφαιρικού 
περιβάλλοντος 

‐  0  + 

Προστασία φυσικού περιβάλλοντος 
και βιοποικιλότητας 

‐  0  + 

Βελτίωση ποιότητας ζωής και 
δημόσιας υγείας 

‐‐  ++  ++ 

Προστασία πολιτιστικής 
κληρονομιάς 

‐  0  0 

Συμβολή σε ολοκληρωμένη 
περιβαλλοντική διαχείριση 

‐‐  +  ++ 

 

Με  βάση  την  παραπάνω  ανάλυση  φαίνεται  καθαρά  ότι  προτιμότερη  από  τις  τρεις  εναλλακτικές 

λύσεις είναι η Τρίτη,  ΕΔ‐2, η οποία και εξετάζεται λεπτομερώς στα επόμενα κεφάλαια.  
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6. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

6.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

6.1.1 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1 

Οι  εκπομπές  αέριων  ρύπων  και  ιδιαίτερα  του  διοξειδίου  του  θείου  (SO2),  των  αιωρούμενων 

σωματιδίων  (TSP),  των  οξειδίων  του  αζώτου  (NOx)  και  άλλων  ειδών  ρύπων,  συντελούν  στην 

υποβάθμιση της ποιότητας της ατμόσφαιρας. Στο αστικό περιβάλλον λόγω του πλήθους των αέριων 

ρύπων,  του  χαμηλού  ύψους  της  εκπομπής  και  κάποιων  άλλων  χαρακτηριστικών,  η  διάχυση  των 

ρύπων είναι μικρότερη και έτσι καταγράφονται γενικά μεγαλύτερες συγκεντρώσεις. 

Ειδικότερα,  η  ποιότητα  του  ατμοσφαιρικού  περιβάλλοντος  της  περιοχής  της  Περιφέρειας 

Πελοποννήσου  επηρεάζεται  κατά  κύριο  λόγω από  τη  βιομηχανική  δραστηριότητα  και  εντοπίζεται 

κυρίως  στις  λιγνιτικές  μονάδες  της  ΔΕΗ  στην  περιοχή  της Μεγαλόπολης,  και  των  εγκαταστάσεων 

διύλισης  πετρελαίου  στην  Κόρινθο.  Πρόσθετη  επιβάρυνση  (χωρίς  όμως  να  είναι  σημαντική) 

εντοπίζεται  και  από  την  αστική  ρύπανση  και  αφορά  τις  πυκνοκατοικημένες  αστικές  περιοχές,  με 

κύριες πηγές  την κυκλοφορία  των οχημάτων και,  κατά δεύτερο λόγο,  τη λειτουργία  της  κεντρικής 

θέρμανσης.  Επιπλέον  εκτιμάται  ότι  επιπρόσθετος  παράγοντας  επηρεασμού  της  ποιότητας  του 

ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος είναι και οι γεωργικές καλλιέργειες.  

Οι  βασικοί  ρύποι  που  εκπέμπονται  στην  ατμόσφαιρα  από  τις  προαναφερθείσες  δραστηριότητες 

είναι οι εξής: 

 Σωματίδια  και  σκόνες  που  εκπέμπονται  στην  ατμόσφαιρα  από  τις  διάφορες  εργασίες 

αναμόχλευσης του εδάφους 

 Μονοξείδιο του άνθρακα (CO), υδρογονάνθρακες (HxCy) και πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs) 

που προκύπτουν από ατελή καύση κυρίως πετρελαιοειδών από τα αγροτικά μηχανήματα 

 Διοξείδιο  του θείου  (SO2), που οφείλεται  κυρίως στην παρουσία θείου στο πετρέλαιο και σε 

άλλα καύσιμα 

Στα  επόμενα  πέντε  σχήματα  παρουσιάζονται  οι  χαρτογραφικές  απεικονίσεις  των  συγκεντρώσεων 

των  πέντε  κυριότερων  ατμοσφαιρικών  ρύπων,  δηλαδή  του  διοξειδίου  του  θείου  (SO2),  του 

διοξειδίου του αζώτου (NO2), των αιωρούμενων σωματιδίων με ισοδύναμη αεροδυναμική διάμετρο 

μικρότερη των 10 μm  (PM10),  του όζοντος  (O3)  και  του μονοξειδίου του άνθρακα  (CO), όπως αυτή 

προέκυψε από το έργο ¨Εκτίμηση και χαρτογραφική απεικόνιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στον 

Ελλαδικό χώρο» που εκπονήθηκε για λογαριασμό του ΥΠΕΧΩΔΕ το 2004. 

Η  απεικονιζόμενη  συγκέντρωση  κάθε  ρύπου αναφέρεται  στη  χρονική  περίοδο  για  την  οποία  έχει 

θεσπιστεί το όριο προστασίας της ανθρώπινης υγείας, όπως καθορίζεται στην Οδηγία 96/62/ΕΕ. 

Τα αρκτικόλεξα του υπομνήματος αντιστοιχίζονται ως εξής:   

                                                 
1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
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 LV:  Οριακή τιμή (Limit Value) 

 MOT:Περιθώριο ανοχής (Margin of Tolerance) 

 UAT:Ανώτερο όριο εκτίμησης (Upper Assessment Threshold) 

 LAT: Κατώτερο όριο εκτίμησης (Lower Assessment Threshold) 

 

  

Χαρτογραφική απεικόνιση 24ωρων μέσων συγκεντρώσεων SO2 Χαρτογραφική απεικόνιση ετήσιων μέσων συγκεντρώσεων ΝO2

 
 

  

Χαρτογραφική απεικόνιση ετήσιων μέσων συγκεντρώσεων PM10 Χαρτ. απεικόνιση μέγιστων 8ωρων μέσων συγκεντρώσεων O3
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Χαρτογραφική απεικόνιση μέγιστων 8ωρων μέσων συγκεντρώσεων CO 

Στην  ευρύτερη  περιοχή  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου  εκτιμάται  ότι  η  ποιότητα  του 

ατμοσφαιρικού  περιβάλλοντος  είναι  αρκετά  ικανοποιητική  με  μικρά  προβλήματα  τοπικού 

χαρακτήρα  να  εμφανίζονται  μόνο  κατά  τη  διάρκεια  της  θερινής  περιόδου  ή  κατά  τη  διάρκεια 

δυσμενών ατμοσφαιρικών και κλιματικών περιόδων. Η ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος 

εντός  της περιοχής  είναι  αντίστοιχη με αυτή  της  ευρύτερης  περιοχής δεδομένου ότι  οι  αγροτικές 

δραστηριότητες υπερισχύουν. 

Αντίστοιχα  με  βάση  τα  συμπεράσματα  για  την  ποιότητα  του  ατμοσφαιρικού  περιβάλλοντος  που 

προέκυψαν  από  την  ετήσια  έκθεση  του  ΥΠΕΧΩΔΕ  για  την  καταγραφή  των  εκπομπών  αερίων  του 

θερμοκηπίου  και  άλλων  αερίων2,  έγινε  μια  προσπάθεια  αναγωγής3  των  εκτιμήσεων  της  έκθεσης 

από επίπεδο χώρας σε επίπεδο Περιφέρειας.  Τα αποτελέσματα  των εκτιμήσεων για  τις  εκπομπές 

αερίων του θερμοκηπίου ανά Νομό της Περιφέρειας παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

                                                 
2 ΥΠΕΧΩΔΕ, Greece – National Inventory Report 2008 ‐ Annual Inventory Submission Under the Convention and the Kyoto 

Protocol for Greenhouse and Other Gases for the Years 1990‐2006, April 2008 

3 Οι παραδοχές που έγιναν αφορούν τα εξής: 

1. για όσες κατηγορίες  (παραγωγή ενέργειας,  βιομηχανικές διεργασίες και  γεωργία) υπήρχαν διαθέσιμοι δείκτες 
παραγωγικότητας, χρησιμοποιήθηκαν οι αντίστοιχοι για κάθε νομό της Περιφέρειας (στοιχεία 2008). 

2. για τις κατηγορίες των μεταφορών και των αλλαγών χρήσεων γης/δασοπονία χρησιμοποιήθηκαν τα στατιστικά 
στοιχεία  της  ΕΣΥΕ  σχετικά  με  αριθμό  οχημάτων  (στοιχεία  έως  το 2007)  και  κατανομής  χρήσεων  γης/κάλυψης 
(στοιχεία 1999‐2000) 

3. ειδικά  για  την  υποκατηγορία  «διαχείριση  απορριμμάτων  –  διάθεση  Σ.Α.  στο  έδαφος»  πραγματοποιήθηκε 
εκτίμηση των αερίων ρύπων  (βιοαερίου) που εκλύονται από το σύνολο των 331 ΧΑΔΑ  (ενεργοί, ανενεργοί και 
αποκατεστημένοι)  της  Περιφέρειας.  Για  τον  υπολογισμό  των  εκπομπών  χρησιμοποιήθηκε  το  πρόγραμμα 
LandGem  v.3.02  της  Υπηρεσίας  Προστασίας  Περιβάλλοντος  των  ΗΠΑ  (US/EPA)93.  Το  πρόγραμμα  αυτό  δίνει 
αποτελέσματα  για  τις  εκπομπές  ανά  έτος  τριών  τύπων  αερίων  ρύπων:  μεθάνιο  (CH4),  διοξείδιο  του  άνθρακα 
(CO2)  και οργανικό άνθρακα εκτός από μεθάνιο  (NMOC). Τα στοιχεία αυτά, όσον αφορά τους ενεργούς ΧΑΔΑ, 
συλλέχθηκαν μετά από επικοινωνία με τους υπευθύνους διαχείρισης των αντίστοιχων δήμων της Περιφέρειας. 
Για τους υπόλοιπους ΧΑΔΑ  (αποκατεστημένους ή μη)  χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από τις αντίστοιχες Τεχνικές 
Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης. 

4. τέλος, για τις λοιπές κατηγορίες έγινε αναγωγή με βάση τον πληθυσμό κάθε νομού στο σύνολο του πληθυσμού 
της χώρας. 
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Οι  ποσότητες  των  επιμέρους  υπολογισμένων  αερίων  έχουν  αναχθεί  σε  τόνους  ισοδύναμου  CO2 

(equiv CO2), σύμφωνα με τις σχέσεις
4: α) 1 tn CH4 = 25 tn equiv CO2 και β) 1 tn N2O = 298 tn equiv 

CO2. 

Πίνακας 1: Εκτίμηση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (σε tn equiv CO2) 

Νομός  ΑΡΓΟΛΙΔΑ  ΑΡΚΑΔΙΑ  ΚΟΡΙΝΘΙΑ  ΛΑΚΩΝΙΑ  ΜΕΣΣΗΝΙΑ  ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ  875.121  3.645.844  1.229.280  822.485  966.968  7.539.699 

Παραγωγή ενέργειας  439.553  3.296.645  618.121  439.553  329.664  5.123.535 

Μεταφορές  189.706  111.020  250.049  149.876  224.972  925.622 

Λοιπές πηγές  245.862  238.179  361.110  233.057  412.332  1.490.541 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ  196.313  261.750  235.575  196.313  287.925  1.177.876 

ΔΙΑΛΥΤΕΣ  1.533  1.485  2.251  1.453  2.570  9.291 

ΓΕΩΡΓΙΑ  256.188  256.188  197.963  186.319  326.057  1.222.716 

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ‐ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ  ‐74.556  ‐194.889  ‐83.078  ‐148.486  ‐93.356  ‐594.364 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ  45.322  33.947  40.168  46.153  35.765  201.355 

Διάθεση Σ.Α. στο έδαφος  36.761  25.653  27.594  38.038  21.407  149.451 

Λοιπές πηγές  8.561  8.294  12.575  8.115  14.358  51.903 

ΣΥΝΟΛΟ  1.374.401  4.199.018  1.705.155  1.252.574  1.619.193  10.150.341 

Όπως παρατηρείται από τα αποτελέσματα,  το σύνολο των εκπομπών της Περιφέρειας αντιστοιχεί 

στο 7,41% του συνόλου της χώρας (127.913.660 tn equiv CO2). Οι πλέον «παραγωγικοί» νομοί από 

πλευράς εκπομπών είναι οι νομοί Αρκαδίας και Κορινθίας, κάτι που είναι αναμενόμενο δεδομένου 

ότι  συγκεντρώνουν  τον  κύριο  όγκο  της  ενεργειακής  παραγωγής  της  Περιφέρειας  (ΑΗΣ 

Μεγαλόπολης, Διυλιστήρια Κορίνθου). 

Ο  πιο  ρυπογόνος  τομέας  είναι  αυτός  της  ενέργειας,  με  ποσοστά  που  κυμαίνονται  από  63,89% 

(Μεσσηνία)  έως  91,64%  (Αρκαδία),  με  μέσο  όρο  Περιφέρειας  79,55%.  Σημαντικοί  τομείς  είναι 

σχεδόν  εξίσου  οι  βιομηχανικές  διεργασίες  και  η  γεωργία,  με  μέσο  όρο  Περιφέρειας  12,43  και 

12,90% αντίστοιχα. Όσον αφορά στον τομέα χρήσεων γης, το αρνητικό πρόσημο υποδεικνύει ότι οι 

δασικές και οι λοιπές εκτάσεις που περιλαμβάνονται στον τομέα απορροφούν CO2, μειώνοντας έτσι 

τις  συνολικές  εκπομπές.  Θα  πρέπει  επίσης  να  σημειωθεί,  ότι  οι  εκτάσεις  που  χρησιμοποιήθηκαν 

στους υπολογισμούς περιλαμβάνουν και τις καμένες δασικές εκτάσεις από τις πρόσφατες πυρκαγιές 

του 2007 που ανέρχονται σε 947.000 στρ. 

6.1.2 ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Σημαντικοί συντελεστές που επιδρούν στη διαμόρφωση του κλίματός της είναι: η θερμοκρασία, οι 

βροχοπτώσεις, η ατμοσφαιρική πίεση, οι άνεμοι και η υγρασία.  

Γενικά,  το  κλίμα  της  Πελοποννήσου  καθορίζεται  από  τα  μικροκλίματα  που  δημιουργούνται  στις 

ορεινές  (Πάρνωνας,  Ταΰγετος.  κ.α.)  και  τις  παραθαλάσσιες  περιοχές  της.  Συνήθως  το  κλίμα  που 

                                                 
4  Intergovernmental Panel on Climate Change  ‐  IPCC  Fourth Assessment Report: Working Group  I Report  "The Physical 

Science Basis", 2007 (http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4‐wg1.htm).  
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επικρατεί  είναι  το  θαλάσσιο  μεσογειακό  στις  παραθαλάσσιες  και  πεδινές  περιοχές,  ενώ  προς  το 

εσωτερικό εξελίσσεται σε χερσαίο και σε ορεινό στα ορεινά. 

Ειδικότερα,  το  κλίμα  των  ορεινών  περιοχών  είναι  υγρό  κατά  τη  διάρκεια  του  χειμώνα,  με  την 

σχετική υγρασία να κυμαίνεται μεταξύ 65‐80%, και σχετικά ξηρό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, 

με  την  σχετική  υγρασία  να  μην  ξεπερνά  το  44‐50%.  Το  μέσο  ετήσιο  ύψος  των  ατμοσφαιρικών 

κατακρημνισμάτων  φτάνει  τα  900mm,  με  μία  χαρακτηριστική  αύξηση  κατά  την  περίοδο  μεταξύ 

Νοεμβρίου  ‐  Φεβρουαρίου  (υπερβαίνει  τα  100mm  ανά  μήνα).  Τον  Δεκέμβρη,  πολλές  φορές,  το 

ύψος  των βροχοπτώσεων ξεπερνά τα 175mm.  Το καλοκαίρι,  το  κλίμα είναι  ξηρό, με  το ύψος  των 

βροχοπτώσεων  να  μην  ξεπερνά  τα  20‐40mm  μηνιαίως.  Οι  ετήσιες  μέρες  βροχόπτωσης  είναι  72, 

κατανεμημένες  κυρίως  κατά  τη  διάρκεια  του  χειμώνα  ενώ  κατά  τη  διάρκεια  του  το  καλοκαιριού 

βρέχει μία ή δύο το πολύ μέρες. Η θερμοκρασία στην ζώνη αυτή είναι σχετικά χαμηλή. Το καλοκαίρι 

κυμαίνεται μεταξύ 15‐300C  ενώ  το  χειμώνα μεταξύ 2‐10οC.  Κατά  τη διάρκεια  του  χειμώνα πολλές 

φορές πέφτει κάτω από το μηδέν. 

Οι ανατολικές ακτές της Πελοποννήσου χαρακτηρίζονται από χαμηλές τιμές σχετικής υγρασίας, εν 

συγκρίσει με τις ορεινές περιοχές, με τιμές που κυμαίνονται μεταξύ 65‐75% κατά τη διάρκεια του 

χειμώνα  και  μεταξύ  47‐55%  κατά  τη  διάρκεια  του  καλοκαιριού.  Το  μέσο  ετήσιο  ύψος  των 

ατμοσφαιρικών  κατακρημνισμάτων φτάνει  τα  600 mm.  Η  κατανομή  κι  εδώ  είναι  τέτοια,  ώστε  το 

καλοκαίρι να παρουσιάζεται ξηρό (βρέχει μόνο 6 μέρες κατά τη διάρκειά του) ενώ ο χειμώνας υγρός 

(60‐100 mm ανά μήνα, περίπου 64 μέρες βροχής κατά τη διάρκειά του). Η θερμοκρασία στην ζώνη 

αυτή  κατά  τη  διάρκεια  του  καλοκαιριού  κυμαίνεται  από  21‐330C  και  το  χειμώνα  από  6‐150C. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι μόνο πέντε φορές η θερμοκρασία έχει κατέλθει σε αρνητικά νούμερα.     

Κοινό χαρακτηριστικό όλων των κλειστών υδρολογικών λεκανών της περιοχής είναι το υδρογραφικό 

τους δίκτυο,  το οποίο δεν είναι πυκνό και είναι μικρής τάξης, καθώς και το γεγονός ότι υπάρχουν 

πολλές  καρστικές  πηγές  που  εκφορτίζουν  τις  πόλγες.  Ορισμένες  από  αυτές  τις  πηγές  είναι 

υποθαλάσσιες και εκφορτίζονται στον Αργολικό κόλπο. Κατά την διάρκεια της υγρής περιόδου, τα 

νερά εισρέουν στις πόλγες σε τόσο μεγάλες ποσότητες ώστε να συμβαίνει υπερχείλιση αυτών και 

δημιουργία εποχιακών λιμνών (π.χ. Λίμνη Τάκα του Ν. Αρκαδίας).  

Στην περιφέρεια υπάρχει εγκατεστημένη μια πληθώρα μετεωρολογικών σταθμών. Για να αποδοθεί 

μια  συνοπτική  εικόνα  του  κλίματος  στην  Περιφέρεια,  ακολούθως  παρουσιάζονται  οι  ετήσιες 

διακυμάνσεις,  με  όρους  μηναίων  τιμών,  για  τα  χαρακτηριστικά  μεγέθη  του  κλίματος  σε  πέντε 

χαρακτηριστικούς Μ.Σ.  αυτής  (Βέλος Κορινθίας,  Τρίπολη  και  Καλαμάτα).  Τα στοιχεία προέρχονται 

από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα βασικά χαρακτηριστικά των εν λόγω Μετεωρολογικών 

Σταθμών δίδονται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 2: Χαρακτηρστικά μεγέθη κυριότερων Μ.Σ. Περιφέρειας Πελοποννήσου 

Μ.Σ.  Γεωγραφικό Μήκος  Γεωγραφικό Πλάτος  Υψόμετρο  Περίοδος δεδομένων 

Βέλο Κορινθίας  22ο 45' 38"  37ο 58' 33"  19,00μ.  1987‐1997 

Τρίπολη  22ο 24' 0"  37ο 32' 0"  650,87μ.  1957‐1997 

Καλαμάτα  22ο 10' 0"  37ο 04' 0"  8,10μ.  1956‐1997 

Πηγή: ΕΜΥ, http://www.hnms.gr ,Τελευταία ενημέρωση Μάϊος 2010  
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Πίνακας 3: Θερμοκρασιακά δεδομένα 

Μ.Σ. Βέλος Κορινθίας 

  ΙΑΝ  ΦΕΒ  ΜΑΡ  ΑΠΡ  ΜΑΙ  ΙΟΥΝ  ΙΟΥΛ  ΑΥΓ  ΣΕΠ  ΟΚΤ  ΝΟΕ  ΔΕΚ 

Min Μηνιαία Θερμοκρασία  7,0  7,2  8,6  11,4  15,4  19,5  22,1  21,6  18,9  14,9  10,9  8,3 

Μean Μηνιαία Θερμοκρασία  10,2  10,5  12,6  15,8  20,5  24,8  27,2  27,0  24,0  19,1  14,5  11,7 

Μax Μηνιαία Θερμοκρασία  13,2  13,6  15,9  19,1  24,2  28,6  30,8  30,7  27,7  22,7  18,3  15,1 

Μ.Σ. Τρίπολης 

 ΙΑΝ  ΦΕΒ  ΜΑΡ  ΑΠΡ  ΜΑΙ  ΙΟΥΝ  ΙΟΥΛ  ΑΥΓ  ΣΕΠ  ΟΚΤ  ΝΟΕ  ΔΕΚ 

Min Μηνιαία Θερμοκρασία  0,9  1,2  2,5  4,9  8,2  11,9  14,3  14,5  11,6  8,3  4,9  2,8 

Μean Μηνιαία Θερμοκρασία  5,1  5,8  7,9  11,7  17,0  22,0  24,5  24,1  20,0  14,6  10,1  6,7 

Μax Μηνιαία Θερμοκρασία  9,6  10,5  13,0  17,1  22,7  27,8  30,1  30,1  26,4  20,6  15,5  11,2 

Μ.Σ. Καλαμάτας 

 ΙΑΝ  ΦΕΒ  ΜΑΡ  ΑΠΡ  ΜΑΙ  ΙΟΥΝ  ΙΟΥΛ  ΑΥΓ  ΣΕΠ  ΟΚΤ  ΝΟΕ  ΔΕΚ 

Min Μηνιαία Θερμοκρασία  5,7  5,7  6,8  8,9  12,4  16,0  18,1  18,4  16,2  13,2  9,9  7,2 

Μean Μηνιαία Θερμοκρασία  10,2  10,6  12,3  15,2  19,7  24,1  26,4  26,3  23,2  18,9  14,8  11,7 

Μax Μηνιαία Θερμοκρασία  15,3  15,5  17,1  19,9  24,3  28,8  31,1  31,3  28,7  24,7  20,5  16,7 

Πηγή: ΕΜΥ, http://www.hnms.gr ,Τελευταία ενημέρωση Μάϊος 2010  

Πίνακας 4: Βροχομετρικά δεδομένα 

Μ.Σ. Βέλος Κορινθίας 

  ΙΑΝ  ΦΕΒ  ΜΑΡ  ΑΠΡ  ΜΑΙ  ΙΟΥΝ  ΙΟΥΛ  ΑΥΓ  ΣΕΠ  ΟΚΤ  ΝΟΕ  ΔΕΚ 

Μέση Μηνιαία Υγρασία (%)  70,6  69,6  68,0  65,8  61,9  58,1  56,3  55,7  59,8  66,8  69,9  70,4 

Μέση Μηνιαία Βροχόπτωση 
(mm)  58,0  61,0  36,2  24,9  24,0  8,8  6,4  4,5  14,3  58,2  56,4  56,9 

Συνολικές Μέρες Βροχής  10,3  10,9  8,4  7,3  5,6  1,6  1,4  1,0  3,2  6,6  7,9  9,0 

Μ.Σ. Τρίπολης 

  ΙΑΝ  ΦΕΒ  ΜΑΡ  ΑΠΡ  ΜΑΙ  ΙΟΥΝ  ΙΟΥΛ  ΑΥΓ  ΣΕΠ  ΟΚΤ  ΝΟΕ  ΔΕΚ 

Μέση Μηνιαία Υγρασία (%) 76,3  73,8  69,3  63,1  57,7  48,0  44,9  46,4  55,5  67,1  75,6  77,8 

Μέση Μηνιαία Βροχόπτωση 
(mm) 111,1  89,5  74,8  58,5  38,6  23,3  19,9  22,1  28,1  69,3  109,8  135,6 

Συνολικές Μέρες Βροχής 14,5  13,7  13,2  11,4  9,1  5,7  4,2  3,6  4,9  9,0  11,8  15,8 

Μ.Σ. Καλαμάτας 

  ΙΑΝ  ΦΕΒ  ΜΑΡ  ΑΠΡ  ΜΑΙ  ΙΟΥΝ  ΙΟΥΛ  ΑΥΓ  ΣΕΠ  ΟΚΤ  ΝΟΕ  ΔΕΚ 

Μέση Μηνιαία Υγρασία (%) 72,6  71,7  71,2  70,4  66,3  58,6  58,0  61,1  65,2  69,3  74,8  75,0 

Μέση Μηνιαία Βροχόπτωση 
(mm) 111,7  94,1  73,0  48,5  25,6  7,5  4,2  11,3  29,1  85,3  137,4  152,6 

Συνολικές Μέρες Βροχής 9,3  10,9  10,3  6,1  5,1  1,9  1,3  1,4  1,9  6,9  10,0  11,6 
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Πηγή: ΕΜΥ, http://www.hnms.gr ,Τελευταία ενημέρωση Μάϊος 2010  

Πίνακας 5: Ανεμολογικά δεδομένα 

Μ.Σ. Βέλος Κορινθίας 

  ΙΑΝ  ΦΕΒ  ΜΑΡ  ΑΠΡ  ΜΑΙ  ΙΟΥΝ  ΙΟΥΛ  ΑΥΓ  ΣΕΠ  ΟΚΤ  ΝΟΕ  ΔΕΚ 

Μέση Μηνιαία 
Διεύθυνση Ανέμων  Β  Β  Β  ΒΔ  ΒΔ  ΒΔ  Β  Β  Β  Β  Β  Β 

Μέση Μηνιαία 
Ένταση Ανέμων  5,2  5,8  5,9  5,2  5,4  6,0  5,7  5,0  4,8  4,9  3,9  4,6 

Μ.Σ. Τρίπολης 

 ΙΑΝ  ΦΕΒ  ΜΑΡ  ΑΠΡ  ΜΑΙ  ΙΟΥΝ  ΙΟΥΛ  ΑΥΓ  ΣΕΠ  ΟΚΤ  ΝΟΕ  ΔΕΚ 

Μέση Μηνιαία  
Διεύθυνση Ανέμων  Β  ΝΔ  ΝΔ  ΝΔ  ΝΔ  ΝΔ  Β  Β  Β  Β  ΝΔ  ΝΔ 

Μέση Μηνιαία 
Ένταση Ανέμων  5,0  5,6  5,6  5,2  4,5  5,0  5,3  5,3  4,5  4,3  3,8  4,5 

Μ.Σ. Καλαμάτας 

 ΙΑΝ  ΦΕΒ  ΜΑΡ  ΑΠΡ  ΜΑΙ  ΙΟΥΝ  ΙΟΥΛ  ΑΥΓ  ΣΕΠ  ΟΚΤ  ΝΟΕ  ΔΕΚ 

Μέση Μηνιαία  
Διεύθυνση Ανέμων  Β  ΝΔ  ΝΔ  ΝΔ  ΝΔ  ΝΔ  Β  Β  Β  Β  ΝΔ  ΝΔ 

Μέση Μηνιαία 
Ένταση Ανέμων  5,6  5,7  5,3  4,9  4,9  5,6  5,7  5,6  5,1  4,8  4,7  5,4 

Πηγή: ΕΜΥ, http://www.hnms.gr ,Τελευταία ενημέρωση Μάϊος 2010  

6.1.3 ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

6.1.3.1. ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Το  υδατικό  δυναμικό  της  περιφέρειας  παρουσιάζει  εντονότατο  πρόβλημα,  τόσο  στο  σύνολό  του, 

όσο  και  σε  επιμέρους  περιοχές,  οι  οποίες  χαρακτηρίζονται  από  εντατικοποίηση  των  γεωργικών 

καλλιεργειών. Στις περιπτώσεις αυτές παρατηρείται έντονη υφαλμύρυνση του υδροφόρου ορίζοντα 

λόγω  της  υπεράντλησης  για  τις  καλλιέργειες,  με  δυσμενέστατα  αποτελέσματα,  τόσο  στις 

καλλιέργειες, όσο και στην υγεία των κατοίκων. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται εντονότατα στο 

Αργολικό  πεδίο  και  στον  κάμπο  της  Κορινθίας,  ενώ  σε  ολόκληρη  την  Περιφέρεια  παρατηρείται 

σημαντική  μείωση  του  υδατικού  δυναμικού,  με  δυσμενή  αποτελέσματα  στις  παραγωγικές 

δραστηριότητες, αλλά και στο γεωφυσικό και ζωικό περιβάλλον. 

Η  περιφέρεια  διακρίνεται  σε  τρία  υδατικά  διαμερίσματα,  τα  βασικά  χαρακτηριστικά  των  οποίων 

είναι τα εξής: 

 Το Υδατικό  Διαμέρισμα  Δυτικής  Πελοποννήσου  (01)  έχει  έκταση 7301km2.  Ο  υδροκρίτης 

του  ορίζεται  βόρεια  από  τους  ορεινούς  όγκους  Ερύμανθου  και  Αροανείων  και  ανατολικά 

από  το  Μαίναλο  και  τον  Ταΰγετο.  Αποτελείται  από  τμήματα  των  Περιφερειών 

Πελοποννήσου  και  Δυτικής  Ελλάδας.  Περιλαμβάνει  το  σύνολο  του  Νομού Μεσσηνίας,  το 

ήμισυ  περίπου  των  Νομών  Ηλείας  και  Αρκαδίας  καθώς  και  τμήματα  των  Νομών  Αχαΐας 

(17,2% της έκτασης του νομού) και Λακωνίας (6,1%).  
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 Το Υδατικό Διαμέρισμα Βόρειας Πελοποννήσου (02) έχει έκταση 7310km2, από τα οποία τα 

1309  km2  ανήκουν  στα  νησιά  Κεφαλλονιά,  Ιθάκη  και  Ζάκυνθο.  Το  νότιο  όριο  του 

διαμερίσματος είναι ο υδροκρίτης που ξεκινά από το ακρωτήριο Κατάκωλο, συνεχίζει στους 

ορεινούς  όγκους  Φολόη,  Λάμπεια,  Ερύμανθο,  Αροάνεια,  στο  υψίπεδο  Καλαβρύτων,  στο 

νότιο όριο της κλειστής λεκάνης Φενεού, στους ορεινούς όγκους του Ολίγυρτου, Λύρκειου 

και  Ονείων,  και  καταλήγει  στο  ακρωτήριο  Τραχήλι  μέσω  των  κορυφών  Τραπεζώνα  και 

Πολίτη.  Το  διαμέρισμα  περιλαμβάνει  τμήματα  των  Περιφερειών  Πελοποννήσου,  Δυτικής 

Ελλάδας και  Ιόνιων Νήσων, και αποτελείται από τους Νομούς Κεφαλληνίας και Ζακύνθου, 

το  μεγαλύτερο  μέρος  των  Νομών  Κορινθίας  και  Αχαΐας,  το  μισό  του  Νομού  Ηλείας,  και 

μικρό μέρος του Νομού Αργολίδας. 

 Το  Υδατικό  Διαμέρισμα  Ανατολικής  Πελοποννήσου  (03)  έχει  όρια  προς  τα  δυτικά  τον 
Ταΰγετο και το Μαίναλο, βόρεια τον ορεογραφικό άξονα Ολιγύρτου – Λυρκείων ‐ Ονείων, 

ανατολικά  τον  Πάρνωνα,  τον  Αργολικό  Κόλπο  και  τον  Κόλπο  της  Επιδαύρου  και  νότια  το 

Λακωνικό Κόλπο. Στο διαμέρισμα υπάγονται και οι νήσοι Κύθηρα, Σπέτσες, Ύδρα και Πόρος 

καθώς και η χερσόνησος των Μεθάνων. Το Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Πελοποννήσου 

ανήκει διοικητικά εξ ολοκλήρου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Περιλαμβάνει το σύνολο 

σχεδόν  των  Νομών  Αργολίδας  και  Λακωνίας,  το  ήμισυ  περίπου  του  Νομού  Αρκαδίας  και 

μικρά τμήματα των Νομών Αττικής (17,9%) και Κορινθίας (4,2%). 

Οι  σημαντικότεροι  ποταμοί  και  ρέματα  της  περιφέρειας  είναι  οι:  Χάραδρος  ή  Ξεριάς,  Ίναχος  ή 

Πανίτσας,  Αμοριανός  ή  Ξηριάς,  Αλφειός,  Λάδωνας,  Ερύμανθος,  Ευρώτας,  Πάμισος,  Νέδα, 

Λαγκαδιανός, Ξερίλας, Βρασιώτης ή Ζαμπανίτσα Ρ., Μαζιά Ρ., Τάνος Ρ., Μακριάς Ρ., Δαφνώνας Ρ., 

Ελισσώνας  Π.,  Λούσιος  ή  Γορτύνιος  Π.,Ζαπάντης,  Τρικαλίτικος,  Όλβιος,  Φόνισσα,  Δερβένιος, 

Ασωπός, Ρ. Περιστέρι, Π. Βελίκας, Μιναγιώτικο Ρεύμα και το Ρεύμα Έπις 

Οι σημαντικότερες λίμνες της περιφέρειας είναι η τεχνητή λίμνη του Λάδωνα, η λίμνη Τάκα, και η 

λίμνη  Μουστός  στο  Ν.  Αρκαδίας,  καθώς  κα  η  Λ.  Στυμφαλία  και  η  Λ.Θ.  Βουλιαγμένης  στο  Ν. 

Κορινθίας. 

Στον  Ν.  Αρκαδίας  καταγράφονται  αρκετές  ιαματικές  πηγές,  θειούχες  και  σιδηρούχες. 

Σημαντικότερες  εξ'  αυτών  είναι  η  ακραιοπηγή  Ηραίας  στην  κοινότητα  Λουτρών  Ηραίας  για 

ρευματισμούς,  νευραλγίες,  ψαμμιάσεις  και  δερματικές  παθήσεις  καθώς  και  ψυχρή  αλκαλική 

υδρανθρακική πηγή της κοινότητας Χωρεμίου στο Ψαθί, κοντά στην Μεγαλόπολη. 

Στον  Xάρτη  5  που  συνοδεύει  το  παρόν  τεύχος  απεικονίζονται  οι  υδρολογικές  λεκάνες  της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

6.1.3.2. ΖΗΤΗΣΗ ΝΕΡΟΥ5, 6 

Οι  κυριότερες  χρήσεις  των  επιφανειακών  και  υπογείων  υδάτων  ανά  υδατικό  διαμέρισμα 

παρατίθενται  ακολούθως:

                                                 
5 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων του Ε.Π. 2007 ‐ 
2013 

6  Περιφέρεια  Πελοποννήσου,  Ενδιάμεση  Διαχειριστική  Αρχή,  «Παροχή  Υπηρεσιών  Συμβούλου  για  την  εξειδίκευση  του 
ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου», 2009 
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Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Πελοποννήσου 

 Γεωργία: Στοιχεία της ΕΣΥΕ υποδεικνύουν ότι το 22,4% της γεωργικής γης αρδεύεται (ποτιστικές 

καλλιέργειες).  Οι  εκτάσεις  που  χαρακτηρίζονται ως  αρδευόμενες  κατέχουν  το  σύνολο  της 

γεωργικής γης: 1.718.000 στρέμματα 

 Κτηνοτροφία: Οι  ετήσιες ανάγκες σε  νερό ανέρχονται σε 3,9 hm3/έτος  για  τα  ζώα ελεύθερης 

βοσκής  και  σε 1,1 hm3/έτος  για  τα  σταβλισμένα.  Συνολικά  δηλαδή  οι  ετήσιες  ανάγκες  σε 

νερό για την κτηνοτροφία ανέρχονται σε 5 hm3/έτος. 

 Ιχθυοκαλλιέργεια:  Οι  δεσμεύσεις  νερού  για  ιχθυοκαλλιέργειες  στο  Διαμέρισμα  Δυτικής 

Πελοποννήσου δε θεωρούνται σημαντικές. Στη λεκάνη του Αλφειού απαιτείται συνεχής ροή 

νερού περίπου 2,5 m3/s98. 

 Ύδρευση: Οι  ετήσιες ανάγκες ύδρευσης και  τουρισμού ανέρχονται σε 23,17 hm3/έτος,  ενώ οι 

ανάγκες της περιόδου αιχμής ανέρχονται σε 9,79 hm3. Η ύδρευση καλύπτεται στα μεγάλα 

αστικά κέντρα από τις αντίστοιχες ΔΕΥΑ. Στα ημιαστικά κέντρα και σε κοινότητες καλύπτεται 

από  υδροληπτικά  έργα  υδρευτικών  συνδέσμων  ή  μεμονωμένα.  Μελλοντικά  οι  ετήσιες 

ανάγκες  θα  διαμορφωθούν  σε  26  hm3/έτος.  Η  κάλυψη  μελλοντικών  ζητήσεων  λόγω 

αύξησης  του  πληθυσμού,  καθώς  και  η  ενίσχυση  των  υφιστάμενων  δικτύων  ύδρευσης, 

προγραμματίζεται από έργα των ΔΕΥΑ αλλά και άλλων φορέων. 

 Βιομηχανία:  Η  ζήτηση  καλύπτεται  από  το  δίκτυο  υδροδότησης  των  μεγάλων  πόλεων  ή  από 

μεμονωμένα  υδροληπτικά  έργα.  Στο  διαμέρισμα  αυτό  ανήκει  και  η  ΒΙΠΕ  Καλαμάτας,  η 

οποία υδροδοτείται από τρεις γεωτρήσεις, που εκμεταλλεύονται τον καρστικό υδροφορέα 

των  ασβεστόλιθων  της  ζώνης  Ωλονού‐Πίνδου  (παροχή  280  m3/ώρα).  Η  παροχή  αυτή 

διασφαλίζει την πλήρη ανάπτυξη της ΒΙΠΕ. 

 Ενέργεια: Στη λεκάνη του Λάδωνα λειτουργεί το υδροηλεκτρικό έργο Λάδωνα, εγκατεστημένης 

ισχύος 70 MW  με  συνολική  ετήσια  καθαρή παραγωγή  ενέργειας 40 GWh.  Ο  ταμιευτήρας 

του  Λάδωνα  έχει  συνολική  χωρητικότητα  57  hm3,  ωφέλιμη  χωρητικότητα  46hm3  και 

πρόσθετη χωρητικότητα για ανάσχεση πλημμύρας 9 hm3. Από τον ταμιευτήρα του Λάδωνα 

διατέθηκαν  50  hm3  το  2001  για  την  άρδευση  της  πεδιάδας  Ηλείας,  που  είναι  εκτός  της 

περιοχής αναφοράς. Παράλληλα, η εξόρυξη λιγνίτη στο ορυχείο της Μεγαλόπολης απαιτεί 

τη  συνεχή  άντληση  νερού,  προκειμένου  να  υποβιβαστεί  η  στάθμη  των  καρστικών 

υδροφορέων  και  να  διασφαλιστεί  η  λειτουργία  των  ορυχείων.  Η  αντλούμενη  ποσότητα 

κυμαίνεται  από  18–20  hm3/έτος  και  αφορά  στα  μόνιμα  αποθέματα  του  υδροφόρου 

συστήματος.  Για  τη  συνέχιση  της  λειτουργίας  των  ορυχείων  προβλέπεται  να  αντλούνται 

ποσότητες  22–24  hm3/έτος.  Το  αντλούμενο  νερό  χρησιμοποιείται  για  την  ψύξη  των 

ατμοηλεκτρικών  μονάδων  (18  hm3/έτος),  για  τις  ανάγκες  των  ορυχείων  και  για  την 

υδροδότηση παρακείμενων κοινοτήτων. 

Υδατικό διαμέρισμα Ανατολικής Πελοποννήσου 
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 Γεωργία:  Η  συνολική  αρδευόμενη  έκταση  στο  διαμέρισμα  είναι  500.152  στρέμματα.  Η 

σημερινή 

 ζήτηση σε αρδευτικό νερό είναι 325 hm3/έτος. 

 Κτηνοτροφία:  Η  ζήτηση  σε  νερό  για  κτηνοτροφία  είναι  4,7  hm3/έτος  για  το  σύνολο  του 

υδατικού  διαμερίσματος.  Συγκεκριμένα  χρειάζονται  1,6  hm3/έτος  για  την  Αργολίδα, 

1,2hm3/έτος για την Αρκαδία και 1,9 hm3/έτος για την Λακωνία. 

 Ιχθυοκαλλιέργεια: Η αλιεία εσωτερικών υδάτων, προβλέπει συνολική αλιευθείσα ποσότητα για 

τέσσερις  κατηγορίες  αλιευμάτων  (πέστροφες,  κυπρίνοι, ψάρια  υφάλμυρων  νερών,  λοιπές 

κατηγορίες) για το έτος 1999 3.000 tn αλιευμάτων. 

 Ύδρευση: Οι σημερινές υδρευτικές ανάγκες για το σύνολο του υδατικού διαμερίσματος είναι 22 

hm3/έτος και 96 hm3 το πεντάμηνο Μαΐου ‐ Σεπτεμβρίου. 

 Βιομηχανία:  Η  ΒΙΠΕ  του  υδατικού  διαμερίσματος  είναι  αυτή  της  Τρίπολης  με  καταναλώσεις 

νερού που ανέρχονται σε 0,03 hm3/έτος (στοιχεία ΕΤΒΑ). 

Υδατικό διαμέρισμα Βόρειας Πελοποννήσου 

 Γεωργία:  Οι  καλλιεργούμενες  εκτάσεις  στους  νομούς  του  διαμερίσματος  που  ανήκουν  στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου, σύμφωνα με την παραπάνω απογραφή ήταν για την Αργολίδα 

και για την Κορινθία. Για την άρδευση των προηγούμενων περιοχών αντλείται νερό από την 

λίμνη Στυμφαλία. 

 Κτηνοτροφία:  Η  ετήσια  ζήτηση  σε  νερό  ανέρχεται  σε  5,1  hm3/έτος  για  τα  ζώα  ελεύθερης 

βοσκής και σε 1,5 hm3/έτος για τα σταβλισμένα. Συνολικά δηλαδή η ετήσια ζήτηση σε νερό 

για  την  κτηνοτροφία  ανέρχεται  σε  6,6  hm3/έτος.  Σημειώνεται  ότι  οι  παραπάνω  αριθμοί 

ντιστοιχούν στο σύνολο του υδατικού διαμερίσματος και όχι αποκλειστικά στην περιοχή της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

 Ύδρευση: Η ύδρευση καλύπτεται στα μεγάλα αστικά κέντρα από έργα των αντίστοιχων ΔΕΥΑ. 

Στα  ημιαστικά  κέντρα  και  σε  κοινότητες  καλύπτεται  από  υδροληπτικά  έργα  υδρευτικών 

συνδέσμων  ή  μεμονωμένα.  Επίσης,  έχει  μελετηθεί  και  είναι  σε  εξέλιξη  η  ύδρευση  της 

Κορίνθου από πηγές και γεωτρήσεις της περιοχής Στυμφαλίας. Η ζήτηση κατά την περίοδο 

αιχμής για το σύνολο του διαμερίσματος ανέρχεται σε 17,7 hm3/έτος. 

 Ενέργεια: Ανά  τόπους σε σημεία  του διαμερίσματος έχει διαπιστωθεί ανάπτυξη εκτεταμένων 

υδρογεωθερμικών πεδίων, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για ενεργειακή χρήση. 

6.1.3.3. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ  ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ7, 8 

Η  ρύπανση  των  υδάτων  γίνεται  με  βαρέα  μέταλλα,  οργανικούς  μικρορύπους,  οργανικό  υλικό  και 

ενώσεις του αζώτου, του φωσφόρου και του θείου. Επίσης, ρυπαντικό φορτίο δημιουργούν ενώσεις 

                                                 
7 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων του Ε.Π. 2007 ‐ 
2013 

8  Περιφέρεια  Πελοποννήσου,  Ενδιάμεση  Διαχειριστική  Αρχή,  «Παροχή  Υπηρεσιών  Συμβούλου  για  την  εξειδίκευση  του 
ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου», 2009 
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του  αζώτου  (νιτρικά,  νιτρώδη  και  αμμωνιακά  όντα),  φωσφορικά  ιόντα,  υπολείμματα 

φυτοφαρμάκων,  εντομοκτόνων  και  παρασιτοκτόνων,  μεγάλο  μέρος  του  καλίου  και  μέρος  των 

θειικών  που  καταλήγουν  στα  ποτάμια  μέσω  γεωργικών  απορροών.  Τα  αστικά  απόβλητα 

εμπλουτίζουν τα ποτάμια με νάτριο, χλώριο, διαλυμένο οργανικό υλικό, ενώσεις του φωσφόρου και 

του  θείου.  Παράλληλα,  τα  ποτάμια  εμπλουτίζονται  έμμεσα  με  ασβέστιο  και  οξυανθρακικά  ιόντα. 

Αυτό αποδίδεται στη διάλυση ανθρακικών ορυκτών λόγω υπερπροσφοράς διοξειδίου του άνθρακα 

που προέρχεται από την οξείδωση οργανικής ύλης. Έτσι η ρύπανση συνεισφέρει στην υδροχημική 

διαφοροποίηση  των  ποταμών  όχι  μόνο  ως  προς  τους  οργανικούς  και  ανόργανους  μικρορύπους, 

αλλά και ως προς τα κύρια στοιχεία. 

Για  την  εξέταση  των  ποιοτικών  χαρακτηριστικών  των  επιφανειακών  και  υπόγειων  νερών  των 

υδατικών  διαμερισμάτων,  αξιοποιήθηκαν  οι  υπάρχουσες  μετρήσεις  ποιοτικών  παραμέτρων  από 

παλαιότερες  μελέτες  και  έρευνες9.  Η  δε  ανάλυση  της  ποιότητα  των  επιφανειακών  και  υπογείων 

υδάτων της περιφέρειας θα παρουσιασθεί ανά υδατικό διαμέρισμα.  

Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Πελοποννήσου 

Αξιολόγηση ποιοτικής κατάστασης επιφανειακών υδάτων 

Σύμφωνα  με  στοιχεία  του  ΥΠΑΝ  οι  ποταμοί  έχουν  γενικά  χαρακτηριστικά  (χλωριούχα,  SAR, 

αγωγιμότητα)  που  ικανοποιούν  βασικά  αγρονομικά  κριτήρια  για  άρδευση  γεωργικών  εκτάσεων. 

Εξαίρεση  αποτελεί  τμήμα  του  υδρολογικού  τους  δικτύου,  που  είναι  άμεσοι  αποδέκτες 

στραγγισμάτων από καλλιεργούμενες εκτάσεις και παρουσιάζουν αυξημένη ρύπανση. 

Η ποιότητα των υδάτων του κυρίου τμήματος του Αλφειού, και ειδικότερα στη θέση του φράγματος 

Φλόκα,  όπου  υπάρχουν  πληρέστερα  στοιχεία  (μετρήσεις  θρεπτικών),  του Νέδα,  του  Λούσιου  και 

του  Λάδωνα  φαίνεται  ότι  καταρχήν  καλύπτει  τις  προϋποθέσεις  της  κατηγορίας  ΑΙ  για  απόληψη 

νερού για πόση μετά από επεξεργασία (Οδηγία 75/440/ΕΟΚ). 

Επισημαίνεται  επίσης  το  χαμηλό  επίπεδο  μικροοργανικών  (εκτός  φυτοφαρμάκων)  στον  ποταμό 

Αλφειό,  που  για  καμία  από  τις  εξεταζόμενες  ουσίες  δεν  υπερβαίνει  τα  όρια  της  ελληνικής 

νομοθεσίας  (Πράξη  Υπουργικού  Συμβουλίου  2/1‐2‐2001)  και  για  τις  περισσότερες  βρίσκεται  σε 

πρακτικά μη ανιχνεύσιμα επίπεδα. Χαμηλό είναι και το επίπεδο των βαρέων μετάλλων που έχουν 

μετρηθεί  στα  ύδατα  του Αλφειού.  Ωστόσο,  ορισμένα μέταλλα  όπως  το αργίλιο,  ο  σίδηρος  και  το 

μαγγάνιο έχουν μετρηθεί σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από τις ενδεικτικές τιμές που καθορίζονται 

από την ελληνική νομοθεσία (Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 2/1‐2‐2001). 

Στον  Πάμισο,  με  βάση  μετρήσεις  που  είχαν  πραγματοποιηθεί  κατά  τη  περίοδο  1982‐1998,  είχαν 

καταγραφεί  συγκεντρώσεις  νιτρικών σε  επίπεδα σημαντικά υψηλότερα  (σχεδόν διπλάσια)  από  τη 

μέγιστη  επιτρεπόμενη  τιμή  (επιτακτική  τιμή)  που  καθορίζεται  στην  Οδηγία  75/440/ΕΟΚ,  με 

αποτέλεσμα  να  τον  καθιστούν  ακατάλληλο  για  απόληψη  νερού  για  πόση.  Αντίθετα  καλύπτει  τις 

                                                 
9 Αφορούν μετρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τις περιόδους 1988–1997 

και  1998–2001,  το  ΥΠΕΧΩΔΕ  για  την  περίοδο  2000–2005,  το  ΕΚΘΕ  για  την  περίοδο  2000–2001,  το  Πανεπιστήμιο 
Αθηνών  (ΕΚΠΑ,  1994),  το  Πανεπιστήμιο  Πατρών  (1999)  και  το  Πανεπιστήμιο  Αιγαίου  (1998–1999),  καθώς  και 
δεδομένα από τη μελέτη του ΕΜΠ (1996), την υδροχημική σύσταση των υπόγειων νερών σύμφωνα με τις εκθέσεις και 
τους χάρτες του ΙΓΜΕ. 
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απαιτήσεις βασικών αγρονομικών κριτηρίων για άρδευση γεωργικών εκτάσεων. Σύμφωνα όμως με 

πιο  πρόσφατα  στοιχεία,  τόσο  οι  συγκεντρώσεις  θρεπτικών  (ΥΠΕΧΩΔΕ  2000‐2002)  όσο  και  τα 

αγρονομικά χαρακτηριστικά του ποταμού Πάμισου  (ΥΑΑΤ, 1998), βρίσκονται εντός των ορίων που 

χαρακτηρίζουν τα υδάτινα σώματα κατηγορίας Α1. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι συγκεντρώσεις των 

νιτρικών στις εκβολές του ποταμού εμφανίζονται πλέον πολύ χαμηλότερες, με τη μέγιστη τιμή να 

ανέρχεται  στα  6,16 mg/L NO3.  Σχετικά  αυξημένες  εμφανίζονται  οι  συγκεντρώσεις  θειικών,  χωρίς 

ωστόσο να παραβιάζεται η μέγιστη. Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις μετρήθηκαν στη θέση Μεγάλο 

Μάτι  και  κυμαίνονται  σε  επίπεδα  από  2,8–  4,2 meq/L  SO4  με  διάμεση  τιμή  3,3 meq/L  SO4  και 

μέγιστη  τιμή  του  95%  των  δειγμάτων  4,14  meq/L  SO4.  Οι  αυξημένες  συγκεντρώσεις  θειϊκών 

εκτιμάται  ότι  ενδέχεται  να  οφείλονται  στην  φύση  των  πετρωμάτων  της  περιοχής  και  δεν 

υποδηλώνουν κατ΄ ανάγκη ρύπανση της περιοχής. 

Για  τον  ποταμό  Άρι  (παραπόταμος  Πάμισου)  δεν  υπάρχουν  μετρήσεις  σημαντικών  παραμέτρων, 

όπως  νιτρικά,  αμμωνία,  φωσφόρου,  βαρέων  μετάλλων,  με  αποτέλεσμα  να  μην  είναι  δυνατή  η 

εκτίμηση της υδατοποιότητάς του ως προς τη δυνατότητα απόληψης νερού για πόση. 

Βάσει  περιορισμένων  στοιχείων,  ο  Νέδας  παρουσιάζει  χαρακτηριστικά  που  ικανοποιούν  τις 

απαιτήσεις  άρδευσης.  Επιπρόσθετα  πληροί  τις  προϋποθέσεις  για  πρόσληψη  πόσιμου  νερού 

σύμφωνα με τα κριτήρια της κατηγορίας Α1. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η μέγιστη τιμή νιτρικών την 

περίοδο 2000–2002 βρίσκεται κοντά στα 3mg/L NO3, ενώ η αντίστοιχη τιμή αμμωνιακών είναι 0,08 

mg/L NH4. 

Ο ποταμός Λάδωνας καλύπτει τις προϋποθέσεις της κατηγορίας Α1 για πρόσληψη νερού για πόση 

μετά από επεξεργασία, παρόλο που περιστασιακά έχουν μετρηθεί πολύ υψηλές τιμές φωσφορικών. 

Αξιολόγηση ποιοτικής κατάστασης υπόγειων υδάτων 

Στο  υδατικό  διαμέρισμα  αναπτύσσονται  καρστικοί  υδροφορείς  μεγάλης  δυναμικότητας  κυρίως 

στους  ασβεστολιθικούς  ορεινούς  όγκους  των  νομών  Αρκαδίας  και  Μεσσηνίας  καθώς  και  στην 

υδρολογική  λεκάνη  του  ποταμού  Νέδα  στο  Νομό  Ηλείας.  Η  μεγαλύτερη  εκμετάλλευση 

πραγματοποιείται  στο  πλειοπλειστοκαινικό  σύστημα  της  Δυτικής  Μεσσηνίας,  νοτίως  της 

Κυπαρισσίας και στους καρστικούς ασβεστόλιθους στην περιοχή Φιλιατρών‐Γαργαλιάνων. 

Οι  κυριότερες  πηγές  ρύπανσης  προέρχονται  τόσο  από  τις  εντατικές  καλλιέργειες  στην  Δυτική 

Μεσσηνία, όσο και από την εισροή αστικών λυμάτων και λυμάτων ελαιοτριβείων. Στους ορεινούς 

όγκους  της  ζώνης Πίνδου καθώς και στο καρστικό  της  ζώνης Τριπόλεως, από  τα νερά του οποίου 

υδρεύεται η Καλαμάτα, όπως και πολλές κοινότητες της Μεσσηνιακής πεδιάδας, η μοναδική πηγή 

ρύπανσης  είναι  η  νομαδική  κτηνοτροφία,  χωρίς  όμως  να  προκαλεί  ιδιαίτερα  προβλήματα 

νιτρορρύπανσης. Οι περισσότερες θέσεις για  τις οποίες σημειώνονται  τιμές νιτρικών μεγαλύτερες 

από το ανώτατο επιτρεπτό όριο των 50 mg/L NO3 βρίσκονται στο νομό Μεσσηνίας (δευτερευόντως 

στο  Νομό  Ηλείας,  εκτός  της  περιοχής  αναφοράς).  Οι  υψηλές  συγκεντρώσεις  νιτρικών  που 

παρατηρούνται  στην  περιοχή  των  Γαργαλιάνων,  οφείλονται  τόσο  στις  εντατικές  καλλιέργειες  όσο 

και στο γεγονός ότι παλαιά πηγάδια της περιοχής έχουν μετατραπεί σε απορροφητικούς βόθρους, 

οι  οποίοι  λόγω  της  επικοινωνίας  των  ανάντι  ασβεστόλιθων  και  των  κατάντι  προσχώσεων, 

συμβάλλουν στην ρύπανση των υπογείων υδάτων της περιοχής. 
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Την περίοδο 2004–2005 η κατάσταση στην περιοχή που βρίσκεται ανάμεσα στην Κυπαρισσία και τα 

Φιλιατρά,  παρουσιάζει  περαιτέρω  επιδείνωση  των  ποιοτικών  χαρακτηριστικών.  Οι  αυξημένες 

συγκεντρώσεις νιτρικών των περιοχών αυτών θα πρέπει να αποδοθούν στις εντατικές καλλιέργειες. 

Οι  αυξημένες  συγκεντρώσεις  οι  οποίες  καταγράφονται  περιστασιακά  στην  περιοχή  του 

Μεσσηνιακού  κάμπου,  θα  πρέπει  να  αποδοθούν  κυρίως  στις  αυξημένες  βιομηχανικές  (ΒΙΠΕ)  και 

γεωργικές  δραστηριότητες  και  στην,  σχετικά,  μικρή  δυναμικότητα  του  υπογείου  υδροφορέα.  Με 

εξαίρεση τις σχετικά υψηλές τιμές των νιτρικών η ποιότητα των υδάτων του Μεσσηνιακού κάμπου 

είναι αρκετά καλή. 

Υδατικό Διαμέρισμα Βόρειας Πελοποννήσου 

Αξιολόγηση ποιοτικής κατάστασης επιφανειακών υδάτων 

Για  τον  ποταμό  Βέργα  δεν  υπάρχουν  μετρήσεις  νιτρικών,  αμμωνίας,  φωσφόρου  και  βαρέων 

μετάλλων,  καθώς  και  άλλων  σημαντικών  παραμέτρων  με  αποτέλεσμα  να  μην  είναι  δυνατή  η 

εκτίμηση της υδατοποιότητας του ποταμού σε σχέση με τη δυνατότητα απόληψης νερού για πόση. 

Οι διαθέσιμες αγρονομικές παράμετροι, ωστόσο, τον καθιστούν κατάλληλο για απόληψη νερού για 

άρδευση. 

Αξιολόγηση ποιοτικής κατάστασης υπόγειων υδάτων 

Καρστικοί υδροφορείς αναπτύσσονται στους κρητιδικούς ασβεστόλιθους των ορεινών όγκων του Ν. 

Κορινθίας.  Η  ευαισθησία  των  υδροφορέων  σε  ρυπαντικά  φορτία  είναι  αυξημένη  καθώς 

εμφανίζονται  ζώνες  επιφανειακών  κατακερματισμένων  πετρωμάτων  με  αποτέλεσμα  να 

δημιουργείται  ένα  δίκτυο  ασυνεχειών  που  επιτρέπει  τη  διήθηση  ρυπογόνων  ουσιών.  Παρά  την 

απουσία  μηχανισμών  αδρανοποίησης  των  ρύπων  η  ποιότητα  των  καρστικών  νερών  είναι 

ικανοποιητική λόγω της απουσίας εντόνων γεωργικών, αστικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων 

και  συχνά  τα  υπόγεια  νερά  χρησιμοποιούνται  για  ύδρευση  οικισμών.  Σε  ορεινές  περιοχές  όπου 

εμφανίζονται  αυξημένα  ρυπαντικά  φορτία  οι  καρστικοί  υδροφορείς  συχνά  προστατεύονται  από 

προσχωσιγενή επιφανειακά στρώματα χαμηλής διαπερατότητας. 

Οι  κυριότερες  πηγές  ρύπανσης  των  υπογείων  υδάτων  προέρχονται  από  εντατικές  καλλιέργειες, 

αστικές και βιομηχανικές δραστηριότητες που εστιάζονται κυρίως γύρω από μεγάλα αστικά κέντρα 

(Κορίνθος).  Τα  περισσότερα  αστικά  κέντρα  του  διαμερίσματος  βρίσκονται  στις  ακτές  της  βόρειας 

Πελοποννήσου  και  διαθέτουν  τα  παραγόμενα  αστικά  απόβλητα  στην  θάλασσα.  Έμμεσα 

επιβαρύνονται οι υδροφορείς από τα επιφανειακά νερά που συχνά γίνονται αποδέκτες αστικών και 

βιομηχανικών  αποβλήτων.  Σημαντικό  κίνδυνο  υποβάθμισης  της  ποιότητας  των  υπογείων  νερών 

λόγω  υφαλμύρυνσης  διατρέχουν  οι  περισσότεροι  υδροφορείς  που  βρίσκονται  σε  παράκτιες 

περιοχές, ιδιαίτερα όπου γίνεται μη ορθολογική εκμετάλλευση των υπογείων νερών. 

Οι περισσότερες δειγματοληψίες των προσχωματικών υδροφορέων που καλύπτουν την περιοχή της 

Κορίνθου  εμφανίζουν  υψηλές  συγκεντρώσεις  νιτρικών  και  νιτρώδων  που  ξεπερνούν  το  ανώτατο 

επιτρεπτό όριο  για  την ύδρευση. Οι αυξημένες συγκεντρώσεις αποδίδονται  κυρίως στις  εντατικές 

καλλιέργειες της περιοχής, σε αστικά απόβλητα‐βοθρολύματα και στη μικρή σχετικά δυναμικότητα 

των υδροφορέων. Οι υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών που καταγράφονται στην περιοχή του Κιάτου 

μπορεί επίσης να αποδοθούν στην παρουσία σφαγείων κοντά στην θέση δειγματοληψίας. Στοιχεία 
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της  περιόδου  2004–2005  σε  παραθαλάσσιες  γεωτρήσεις  στην  περιοχή  του  Ξυλόκαστρου  και  του 

Κιάτου υποδεικνύουν, επίσης, υψηλές τιμές θειϊκών με τις μέγιστες τιμές να έχουν μετρηθεί στα 234 

και 373 mg/L SO4 αντίστοιχα. 

Στο ανατολικό τμήμα του διαμερίσματος λόγω της μικρής δυναμικότητας των υδροφορέων και της 

υπερεκμετάλλευσης  των  υπογείων  υδάτων  παρουσιάζονται  πολλά  έντονα  προβλήματα 

υφαλμύρυνσης  των  υδροφορέων  που  βρίσκονται  σε  παράκτιες  περιοχές,  όπως  στο  Ξυλόκαστρο, 

Σοφικό, Λουτρά Ωραίας Ελένης κ.α., με συγκεντρώσεις χλωριόντων που ξεπερνούν τα 5.000 mg/L. 

Ιδιαίτερα  αυξημένες  συγκεντρώσεις  νιτρικών  έχουν  καταγραφεί  και  στην  πόλη  της  Κορίνθου.  Οι 

τιμές  αυτές  αποδίδονται  κυρίως  στα  ρυπαντικά  φορτία  της  ευρύτερης  περιοχής  της  πόλης  της 

Κορίνθου,  που  είναι  κυρίως  λιπάσματα  από  αγροτικές  δραστηριότητες,  βοθρολύματα  και 

κτηνοτροφικές μονάδες (κυρίως πτηνοτροφία) και καθιστούν την ποιότητα του νερού της περιοχής 

απαγορευτική για ύδρευση. 

Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Πελοποννήσου 

Αξιολόγηση ποιοτικής κατάστασης επιφανειακών υδάτων 

Στο  κύριο  τμήμα  του  ποταμού  Ευρώτα  οι  βασικές  αγρονομικές  παράμετροι  κυμαίνονται  σε 

ικανοποιητικά επίπεδα, με εξαίρεση τη θέση «Τρινίσα» του στραγγιστικού αντλιοστασίου Τρινάσου, 

όπου εμφανίζονται υπερβολικά υψηλές τιμές χλωριόντων, θειικών και αγωγιμότητας. Τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά του ποταμού τον καθιστούν κατ' αρχήν κατάλληλο για πρόσληψη νερού προς πόση 

και  τον  κατατάσσουν  στην  κατηγορία  Α1.  Στις  θέσεις  όπου  υπάρχουν  στοιχεία  νιτρικών  για  την 

περίοδο 1998–2001 η μέγιστη τιμή δεν υπερβαίνει τα 10 mg/L NO3, ενώ σε όλες τις θέσεις οι τιμές 

της  θερμοκρασίας,  του  pH  και  του  ποσοστού  κορεσμού  σε  διαλυμένο  οξυγόνο  κρίνονται 

ικανοποιητικές και αντιπροσωπευτικές υδάτων που προορίζονται για πόση. 

Τέλος  επισημαίνεται  το πολύ χαμηλό επίπεδο μικροοργανικών ενώσεων,  οι περισσότερες από  τις 

οποίες  βρίσκονται  σε  πρακτικά  μη  ανιχνεύσιμες  συγκεντρώσεις.  Σε  χαμηλό  επίσης  επίπεδο 

κυμαίνονται  οι  συγκεντρώσεις  βαρέων  μετάλλων  οι  οποίες  είναι  μικρότερες  από  τις  οριακές  και 

συνιστώμενες  από  την  ελληνική  νομοθεσία  συγκεντρώσεις  (Πράξη  Υπουργικού  Συμβουλίου  υπ’ 

αριθμ. 2/1‐2‐2001). 

Αξιολόγηση ποιοτικής κατάστασης υπόγειων υδάτων 

Οι  κυριότερες  πηγές  ρύπανσης  των  υπογείων  υδάτων  του  διαμερίσματος  Ανατολικής 

Πελοποννήσου  προέρχονται  από  τις  εντατικές  καλλιέργειες  και  τις  αστικές  και  βιομηχανικές 

δραστηριότητες  που  εστιάζονται  κυρίως  γύρω  από  μεγάλα  αστικά  κέντρα  (π.χ.  Άργος,  Ναύπλιο). 

Έμμεσα  επιβαρύνονται  οι  υδροφορείς  από  τα  επιφανειακά  νερά  που  συχνά  γίνονται  αποδέκτες 

αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων (περιοχή Τρίπολης, κάμπος Μολάων). 

Στο νομό Αρκαδίας υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών έχουν καταγραφεί στην περιοχή της Τρίπολης, 

στο Άστρος και στο Λεωνίδιο.  Ειδικότερα,  στην  ευρύτερη περιοχή  της Τρίπολης  και συγκεκριμένα 

νοτίως της πόλης της Τρίπολης την περίοδο του Οκτωβρίου 1999 μετρήθηκε συγκέντρωση νιτρικών 

80 mg/L καθώς και νιτρωδών 0,52mg/L. Την περίοδο 2004–2005 στην ίδια περιοχή οι τιμές νιτρικών 

ήταν  ακόμα  υψηλότερες.  Οι  υψηλές  αυτές  συγκεντρώσεις  θα  πρέπει  να  αποδοθούν  αφενός  στη 
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ΒΙΠΕ που βρίσκεται στα ΝΑ της πόλης και αφετέρου στην ύπαρξη πολλών κτηνοτροφικών μονάδων 

στην περιοχή αυτή. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η απόρριψη των αποβλήτων γίνεται σε καταβόθρα 

με συνέπεια τη ρύπανση των υπογείων υδάτων της περιοχής κυρίως λόγω του καρστικού τύπου των 

υδροφορέων που σχηματίζονται στις ορεινές περιοχές του νομού Αρκαδίας. 

Οι ιδιαιτέρως υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών που καταγράφηκαν στην περιοχή του Λεωνιδίου και 

του Άστρους, θα πρέπει να αποδοθούν τόσο στις εντατικές καλλιέργειες των ανάντη των σταθμών 

περιοχών,  όσο  και  στη  σημαντική  κτηνοτροφία  που  λαμβάνει  χώρα  στις  ορεινές  περιοχές,  τα 

ρυπαντικά  φορτία  της  οποίας  μεταφέρονται  από  τους  ορεινούς  καρστικούς  όγκους  του  Νομού 

Αρκαδίας  στην  περιοχή  του  Άστρους  σε  υποθαλάσσιες  πηγές.  Θα  πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  οι 

περιοχές  του  Λεωνιδίου  και  του  Άστρους  παρουσιάζουν  επίσης  σημαντικά  προβλήματα 

υφαλμύρυνσης. 

Συγκεντρώσεις νιτρικών κοντά στα όρια  των 50 mg/L  και σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερες από το 

ανώτατο  συνιστώμενο  όριο  των  25  mg/L,  καταγράφονται  συστηματικά  στα  υπόγεια  νερά  των 

υδροφόρων  των  νεογενών  και  των  αλουβίων  της  ευρύτερης  περιοχής  της  πόλης  της  Σπάρτης.  Οι 

συγκεντρώσεις αυτές θα πρέπει να αποδοθούν τόσο στις πολλές διάσπαρτες γεωργικές βιομηχανίες 

που βρίσκονται στην περιοχή μεταξύ Σπάρτης και Γυθείου και οι οποίες αποχετεύονται στον ποταμό 

Ευρώτα, όσο και στις εντατικές καλλιέργειες της περιοχής και της διάθεσης των αστικών αποβλήτων 

των  ανάντη  των  σταθμών  πόλεων  (Σπάρτη)  και  οικισμών.  Τα  ίδια  ισχύουν  και  για  την  ευρύτερη 

περιοχή του Γυθείου. 

Σε  αντίθεση  με  τις  παραπάνω  περιοχές  οι  συγκεντρώσεις  των  νιτρικών  κοντά  στις  εκβολές  του 

ποταμού  Ευρώτα  είναι  αρκετά  χαμηλές,  γεγονός  που  οφείλεται  αφενός  στην  αραίωση  που 

υφίστανται  οι  ρύποι  λόγω  της  μεγάλης  δυναμικότητας  των  υδροφορέων  και  αφετέρου  στο 

φαινόμενο  της  αδρανοποίησης  αυτών,  το  οποίο  με  τη  σειρά  του  οφείλεται  στην  παρουσία 

αργιλικών  στοιχείων  στους  υδροφορείς  του  Ευρώτα.  Τέλος  χαμηλές  συγκεντρώσεις  ανόργανων 

αλάτων του αζώτου έχουν καταγραφεί και στην περιοχή του κάμπου των Μολάων, παρά την ύπαρξη 

μεγάλου αριθμού ελαιοτριβείων, τα απόβλητα των οποίων έχουν ως τελικό αποδέκτη καταβόθρα. 

Στο  νομό  Αργολίδας  καταγράφονται  συστηματικά  πολύ  υψηλές  συγκεντρώσεις  νιτρικών  και 

αμμωνιακών,  κυρίως  γύρω από  τα δύο μεγάλα αστικά  κέντρα  του Άργους  και  του Ναυπλίου,  και 

συνοδεύονται  σε  αρκετές  περιπτώσεις  από  υψηλές  συγκεντρώσεις  αμμωνιακών  αλάτων,  γεγονός 

που υποδηλώνει ότι η ρύπανση δε βρίσκεται στο τελικό της στάδιο, αλλά εξελίσσεται, και επομένως 

μπορεί  δυνητικά  να  οδηγήσει  σε  ακόμα  μεγαλύτερες  τιμές  νιτρικών.  Κύρια  πηγή  ρύπανσης  των 

υπογείων  υδάτων  όλων  των  παραπάνω  περιοχών  είναι  η  εντατική  χρήση  λιπασμάτων  στις 

καλλιέργειες  που  αναπτύσσονται  (κυρίως  εσπεριδοειδή)  και  δευτερευόντως  ο  μεγάλος  αριθμός 

βιομηχανιών συσκευασίας και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων γύρω από τα δύο μεγάλα αστικά 

κέντρα του Ν. Αργολίδας (Ναύπλιο και Άργος). 
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6.1.4 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

6.1.4.1. ΈΔΑΦΟΣ 

Η περιφέρεια Πελοποννήσου έχει συνολική έκταση 15.490 km2 και καλύπτει το 11,7% της συνολικής 

έκτασης της χώρας, με χαρακτηριστικό της μορφολογίας της τους μεγάλους ορεινούς όγκους (50,1% 

της  έκτασης),  οι  οποίοι  καταλαμβάνουν  το  κεντρικό  της  τμήμα,  ενώ  μόνο  το  21,5%  αυτής  είναι 

πεδινό (και το 28,4% ημιορεινό), κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές όπου σχηματίζονται αρκετές 

πεδιάδες,  προσχωσιγενούς  κυρίως  προέλευσης.  Ωστόσο,  παρά  το  μικρό  ποσοστό  των  πεδινών 

εκτάσεων, η Περιφέρεια διαθέτει μερικές από τις πιο εύφορες περιοχές της χώρας. Όλοι οι Νομοί 

έχουν πρόσβαση στη θάλασσα σε μεγάλο μήκος των συνόρων τους, εκτός από το Νομό Αρκαδίας, 

του οποίου ένα μικρό μέρος είναι παραθαλάσσιο. 

Οι  ορεινοί  όγκοι  διευθετούνται  κύρια  στο  κεντρικό  τμήμα  της Περιφέρειας  και φτάνουν μέχρι  τα 

2.500  m  ύψος,  με  χαρακτηριστικούς  τους  Ταϋγετο,  Μαίναλο,  Ζήρεια  και  το  Λυκαίον  Όρος.  Οι 

οροσειρές του νότιου τμήματος αποτελούνται από το Μαίναλο και την οροσειρά του Ταϋγέτου, που 

δεσπόζει στα νότια και έχει το μεγαλύτερο υψόμετρο. Η χερσόνησος της Μάνης αποτελεί μια ορεινή 

προέκταση  της  οροσειράς  του  Ταϋγέτου  με  κορυφές  πάνω  από  τα  1000  m  σχεδόν  μέχρι  το 

τελευταίο  άκρο  της.  Το  νοτιοανατολικό  τμήμα  της  διαθέτει  εκτεταμένες  ορεινές  περιοχές  με 

κατεύθυνση νότια προς τον Πάρνωνα. 

Οι χαρακτηριστικότεροι ορεινοί όγκοι ανά νομό είναι οι εξής: 

 Ν.  Αργολίδας:  Ό.  Αραχναίο  (+1.197m),  Ό.  Τραπεζώνα  (+1.137m)  Μαυροβούνι,  Ό.  Δίδυμο 

(+1.121m), Μεγαλοβούνι (+1.272m), Φαρμακάς (+1.617m) και Αρτεμίσιο (+1.771m) 

 Ν.  Αρκαδίας:  Μαίναλο  (+1980  m),  Αλωνίσταινας  (1.859μ.),  Θαυμάσιο,  Ό.  Αφροδίσιο 

(1.456μ.), Δρακοβούνι (1.077μ.), Σαιτάς (1.814μ.), Γκρεκόζι (1.697μ.) και το όρος Ολίγυρτος 

με ψηλότερη  κορυφή  τη  Σκίπιζα  (1.935μ.),  Λύρκειο  (1.648μ.),  Αρτεμίσιο  (1.771μ.),  Κτενιάς 

(1.598μ.),  Παρθένιο  (1.215μ.) Ό. Μίνθη με υψηλότερη  κορυφή  τον  Κουκούβερο  (1.296μ.), 

Λύκαιο  (1.421μ.),  Τετράγιο  (1.398μ.),  Ελληνίτσα  (1.296μ.),  Βρομοβρυσαίικα  (1.270μ.)  και 

πλήθος άλλων χαμηλότερων κορυφών 

 Ν.  Κορινθίας:  Κυλλήνη ή Ζήριας  (+2.376m), Παράγκα  (+2.036m),  Γερόντιο όρος  (+1.756m), 

Μαύρο  Όρος  (+1.757m),  Ευρωστίνα  (+1.208m),  Γαβριάς  (+1.209m),  Βέσιλα  (+1.207m), 

Γεράνεια  Όρη  (υψηλότερες  κορυφές  το  Μακρυπλάγι  +1.351m  και  την  Πίντιζα  +1.032m), 

Ολίγυρτος (+1.853m) και Σαϊτάς (+1.814m) 

 Νομός Λακωνίας:  Ταΰγετος,  όπου στο Βόρειο Ταΰγετο βρίσκονται οι  κορυφές Ξεροβούνια 

(+1.852m), Ξεροβούνι(+1.521m), Ανώνυμη (+1.612m) και άλλες μικρότερες, ενώ στον Νότιο 

Ταΰγετο  είναι  συγκεντρωμένες  όλες  οι  μεγάλες  κορυφές  (Προφήτης  Ηλίας  +2.404m, 

Νεραϊδοβούνα +2.025m και το Χαλασμένο Βουνό με άγνωστο ύψος. Συνέχεια του Ταΰγετου 

αποτελεί  το  βουνό  Ταίναρο ή  Σαγιάς  (+1.214m).  Το  έτερο ψηλό βουνό  του  νομού  είναι  ο 
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Πάρνωνας  (+1.934m)  με  υψηλότερες  κορυφές  τις  Μεγάλη  Τούρλα  (+1.935m),  Τσούκα 

(+1.233m),  Μαδαρή  (+1.686m),  Προφήτης  Ηλίας  (+1.152m),  Κορομηλιά  (+1.557m)  και 

Ελατιάς  (+1.272m).  Νότια  του  Πάρνωνα,  και  με  την  ίδια  διεύθυνση,  υψώνονται  σε  δύο 

παράλληλες σειρές το Γιδοβούνι (997), το Γαϊδουροβούνι (1.184), το Καλογεροβούνι (1.097) 

και η Κουλοχέρα (1.125), στη μια σειρά, και στην άλλη, νότια της Μαδάρας, το Χιονοβούνι 

(1.297) και η Κορακιά (935). 

 Νομός Μεσσηνίας:  Ταΰγετος  (με ψηλότερη  κορυφή  για  την Μεσσηνία  τον  Προφήτη Ηλία 

(+2.407m)),  Όρη  Κυπαρισσίας  (+1.218m),  Λόφος  της  Ιθώμης  (1.054),  Όρος  Αιγάλεο 

(+1.065m) 

Οι πεδινές εκτάσεις καταλαμβάνουν 20,6%  και  το ημιορεινό τμήμα 28,9%  της συνολικής έκτασης. 

Παρά  το  μικρό  ποσοστό  πεδινών  εκτάσεων  η  Περιφέρεια  διαθέτει  εύφορες  πεδιάδες,  όπως  ο 

Αργολικός κάμπος και ο κάμπος της Κορινθίας. Πιο συγκεκριμένα, δυτικά των ορεινών περιοχών της 

Κυπαρισσίας  αναπτύσσεται  η  στενή  παραλιακή  πεδιάδα  της  Κυπαρισσίας  ‐  Γαργαλιάνων. 

Νοτιοδυτικά  εκτείνεται  η  πεδιάδα  της  Μεσσηνίας,  ενώ  στο  ανατολικό  τμήμα  της  Περιφέρειας 

εκτείνονται η Αργολική πεδιάδα, η οποία απλώνεται ως την πεδιάδα του Κρανιδίου, και η πεδιάδα 

του  Έλους,  η  οποία  βόρεια  συνορεύει  με  την  κοιλάδα  του  Ευρώτα  και  νότια  με  τις  παραλιακές 

πεδιάδες Ασωπού και Νεάπολης Βοΐων. 

Εκτός από τις πεδιάδες υπάρχουν και αξιόλογα οροπέδια, όπως το οροπέδιο της Τρίπολης, το οποίο 

συνίσταται στις λεκάνες της Μαντινείας,  της Τεγέας και της Ασέας. Δυτικά εκτείνεται το οροπέδιο 

της  Μεγαλόπολης  ενώ  μεταξύ  Αροανίων  και  Κυλλήνης  αναπτύσσονται  τα  μικρότερα  οροπέδια 

Φενεού και Στυμφαλίας.  

Κυριότεροι κόλποι είναι ο Αργολικός στα ανατολικά, οι Λακωνικός και Μεσσηνιακός στα νότια κι ο 

Κυπαρισσιακός στα δυτικά. 

6.1.4.2. ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ10 

Οι  πηγές  των  διαφόρων  οργανικών  και  ανόργανων  χημικών  ουσιών  που  ρυπαίνουν  το  έδαφος 

δύναται  να  είναι  σημειακές  ή  μη  σημειακές.  Οι  σπουδαιότερες  πηγές  είναι  τα  αστικά  λύματα 

(βοθρολύματα), τα βιομηχανικά απόβλητα, η απόθεση ΑΣΑ και τα γεωργικά απόβλητα. 

Ακολούθως  αναλύονται  τα  κυριότερα  σημεία  της  Περιφέρειας  στα  οποία  έχει  γίνει  διάθεση 

στερεών, επικινδύνων, τοξικών και υγρών αποβλήτων, αδρανών υλικών, βοθρολυμάτων και ιλύος, 

προκειμένου να εκτιμηθεί η επιβάρυνση των χαρακτηριστικών ποιότητας του εδάφους. Σημαντική, 

αν και όχι πάντα σημειακή, ενεργή διάθεση αποβλήτων, με εποχικό χαρακτήρα, προκύπτει από τα 

ελαιοτριβεία,  με  έμφαση  στο  Ν.  Μεσσηνίας.  Περαιτέρω  πηγές  ενεργού  διάθεσης  αποβλήτων 

συνιστούν  δραστηριότητες  όπως  τα  σφαγεία,  οι  μεταποιητικές  βιομηχανίες  και  βιοτεχνίες 

επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων και οι οργανωμένες βιομηχανικές  ζώνες  (ΒΙ.ΠΕ., ΒΙΟ.ΠΑ.) που 

εντάσσονται διοικητικά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

                                                 
10  Περιφέρεια Πελοποννήσου,  Ενδιάμεση Διαχειριστική  Αρχή, «Παροχή  Υπηρεσιών  Συμβούλου  για  την  εξειδίκευση  του 
ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου», 2009 



Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ 

Περιφέρειας Πελοποννήσου 

 

Σελίδα  [18] 

 
 
 
 
 
Κ
ε
φ
ά
λ
α
ι
ο

 
6

 

Χαρακτηριστικά  σημειώνεται  ότι,  στην  παρούσα  ενότητα  αναφέρονται  τα  σημεία  που  είναι 

εξακριβωμένο  ότι  έχουν  δεχτεί  επιβάρυνση,  καθώς  η  παρουσία  εδαφικής  ρύπανσης  απαιτεί 

εξακρίβωση μέσω μετρήσεων και εργαστηριακών δοκιμών. 

Εγκαταστάσεις ΔΕΗ Μεγαλόπολη 

Στη Μεγαλόπολη βρίσκονται από το 1970 οι εγκαταστάσεις της ΔΕΗ ΑΕ, οι οποίες περιλαμβάνουν 

τέσσερις  Ατμοηλεκτρικούς  Σταθμούς  (ΑΗΣ)  ηλεκτροπαραγωγής  και  λιγνιτωρυχεία  για  την 

τροφοδοσία των σταθμών με καύσιμη ύλη. Οι δύο εκ των ΑΗΣ, με έναρξη λειτουργίας το 1970, είναι 

ισχύος  125MW,  ο  τρίτος,  με  έναρξη  λειτουργίας  το  1975,  300  MW,  και  ο  τέταρτος  και  πιο 

πρόσφατος ισχύος 300MW. 

Κατά τη σταδιακή εξάντληση των αποθεμάτων λιγνίτη ανά περιοχές, άρχισε να γίνεται χρήση των 

εξαντλημένων  ορυχείων  για  απόθεση  παραπροϊόντων  της  εξόρυξης  και  υπολειμμάτων  καύσης. 

Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί το ορυχείο Θωκνίας συνολικής έκτασης 3.000 στρεμμάτων, στο οποίο 

σήμερα γίνεται απόθεση  τέφρας και προϊόντων αποθείωσης. Η  εξορυκτική διαδικασία και οι από 

ετών αποθέσεις υλικών έχουν επιφέρει αλλαγές στην τοπογραφία της περιοχής. 

Σύμφωνα  με  στοιχεία  περιβαλλοντικής  μελέτης  του  200811  το  ορυχείο  της  Θωκνίας  αποτελεί  το 

πρώτο που μπήκε σε εκμετάλλευση στην περιοχή του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης το 1969. Η 

εξόρυξη του λιγνίτη έχει ολοκληρωθεί από το 1995. Η εσωτερική απόθεση σε τμήματα του πεδίου 

διήρκεσε από το 1974 έως το 1988, με απόθεση άγονων υλικών και συνεχίστηκε σε κάποια σημεία 

έως το 2001 με τέφρα από τους ΑΗΣ (στο νοτιότερο τμήμα του ορυχείου). Από το 2001 αποτίθενται 

στο ορυχείο  της Θωκνίας  ιπτάμενη  και  υγρή  τέφρα από  τις Μονάδες  του σταθμού  (μονάδες  Ι‐IV) 

καθώς και γύψος αποθείωσης από τη μονάδα IV. Από τα τέλη του 2004 το Λιγνιτικό Κέντρο άρχισε 

την  απόθεση  άγονων  υλικών  από  το  ορυχείο  Μαραθούσας  στο  βορειοανατολικό  τμήμα  του 

εξαντλημένου  ορυχείου  Θωκνίας.  Πρόκειται  για  άγονα  στρώματα  υπερκείμενα  του  λιγνίτη,  που 

αποτελούνται  από  άργιλους,  μάργες  και  αμμώδη  πυριτικά  υλικά  καθώς  και  τα  ενδιάμεσα  των 

λιγνιτικών στρώσεων που αποτελούνται  επίσης από άργιλους  και  μάργες.  Χαρακτηρίζονται  δε ως 

φυσικά,  χωματουργικά υλικά  και ως  εκ  τούτου αδρανή.  Τα υλικά αυτά συναποτίθενται  με  τέφρα 

από τη λειτουργία των ΑΗΣ σε αναλογία 9/1 αντίστοιχα. 

Στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ αναμένεται, παράλληλα, να λειτουργήσει σύντομα το νέο συγκρότημα 

αποθείωσης  των  απαερίων  της  μονάδας  ΙΙΙ  του  ΑΗΣ  Μεγαλόπολης.  Η  παραγόμενη  γύψος  θα 

υφίσταται ξήρανση και το μείγμα ιπτάμενης και υγρής τέφρας και γύψου που θα προκύπτει θα έχει 

λιγότερη  υγρασία  από  το  σταθεροποιημένο  παραπροϊόν  της  Μονάδα  IV.  Συνοπτικά  τα  προς 

αποθείωση παραπροϊόντα θα είναι: α) υγρή και ιπτάμενη τέφρα από τις μονάδες (Ι‐ΙΙΙ) του ΑΗΣ με 

προστιθέμενη  τη  γύψο  από  το  νέο  συγκρότημα  αποθείωσης  απαερίων  μονάδας  του  ΑΗΣ,  β)  το 

σταθεροποιημένο μείγμα υγρής  ιλύος,  ιπτάμενης τέφρας και γύψου από μία εκ των μονάδων του 

ΑΗΣ  και  γ)  μικρές  ποσότητες  ιλύος  από  τα  συγκροτήματα  κατεργασίας  υγρών  βιομηχανικών 

αποβλήτων και αστικών λυμάτων από τις μονάδες. 

                                                 
11 Αναφορές από ΜΠΕ για τη δημιουργία Χώρου Διάθεσης Βιομηχανικών Αποβλήτων (ΧΔΒΑ) στη Μεγαλόπολη. 
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Βορειοδυτικά  του ορυχείου Θωκνίας υφίσταται  το ορυχείο  των Κυπαρισσίων με φυσικό όριο  των 

δύο πεδίων τον Αλφειό ποταμό. Το ορυχείο της Θωκνίας διακρίνεται από αυτό της Μαραθούσας με 

φυσικό όριο τον Ελισσώνα ποταμό. Αποθέσεις έχουν πραγματοποιηθεί και στο πεδίο Χωρεμίου, το 

οποίο  χωροθετείται  δυτικά  της  Μεγαλόπολης  σε  απόσταση  περί  των  400  μέτρων  από  το  όριο 

οικισμού. Το ορυχείο διαθέτει τρεις χώρους απόθεσης: ανατολικό, δυτικό και τον κυρίως χώρο. Το 

κυρίως  πεδίο  Χωρεμίου  διευθετείται  πλησίον  του  οικισμού  Τριπόταμος  στην  παραλλαγή  του 

Αλφειού ποταμού.  

Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) 

Η  πρακτική  της  ανεξέλεγκτης  απόθεσης  απορριμμάτων  και  περιστασιακής  ανά  τόπους 

επιχωμάτωσης εφαρμόζεται από ετών στην Περιφέρεια, όπως και στην υπόλοιπη χώρα, ενώ πολλά 

απόβλητα  τα  οποία  αξιολογούνται  ως  επικίνδυνα,  έχουν  καταλήξει  ή  καταλήγουν  παράνομα  σε 

χώρους  ανεξέλεγκτης  απόθεσης  απορριμμάτων.  Για  τα  απόβλητα  αυτά  δεν  υπάρχουν 

συγκεκριμένες  καταγραφές  και  είναι  πολύ  δύσκολο  έως  αδύνατον  σήμερα  να  εντοπιστούν  οι 

περιοχές που έχουν υποστεί ρύπανση με αυτό τον τρόπο. 

Αναλυτικά οι Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) της περιφέρειας παρουσιάζονται 

σε  ακόλουθη  ενότητα  του  παρόντος  κεφαλαίου  και  συναξιολογούνται  ως  χώροι  ενεργών 

αποθέσεων εδαφικής ρύπανσης καθώς ο τρόπος λειτουργίας τους εν γένει δεν χαρακτηρίζεται από 

μέριμνα για προστασία, με βάση την υγειονομική ταφή, ενώ σπάνια και πλημμελώς γίνεται έλεγχος 

και καταγραφή των απορριμμάτων. Η πρακτική που εφαρμόζεται είναι η ανεξέλεγκτη διάθεση σε 

χώρους  ακατάλληλους,  καθώς  συχνά  εντοπίζονται  μέσα  σε  ρέματα  ή  πάνω  από  υδροφόρους 

ορίζοντες  που  τροφοδοτούν  με  πόσιμο  νερό  τις  πόλεις  και  τους  οικισμούς.  Αυτή  η  πρακτική 

διάθεσης  έχει  δημιουργήσει  σε πολλές περιοχές  σημαντικά προβλήματα ρύπανσης  και  κινδύνους 

για την υγεία των πολιτών, ενώ σημαντική είναι και η συμβολή των «χωματερών» στη δημιουργία 

εστιών πυρκαγιών. 

Βιομηχανικές Ζώνες – βιομηχανικές δραστηριότητες 

Ρύπανση προκαλούμενη από  τις  βιομηχανικές  δραστηριότητες  εντοπίζεται  κυρίως σε  δύο  νομούς 

της περιφέρειας, στο Νομό Αρκαδίας και στο Νομό Κορινθίας. 

Στο Νομό Αρκαδίας, όπως προαναφέρθηκε σημαντική επιβάρυνση στο έδαφος έχουν επιφέρει τόσο 

τα ορυχεία  της ΔΕΗ,  όσο  και η  λειτουργία  των  εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής  της ΔΕΗ. Η δε 

ρύπανση  που  παράγεται  από  τη  βιομηχανική  δραστηριότητα  στον  τομέα  της  μεταποίησης  είναι 

πολύ μικρότερης κλίμακας. 

Στο  Ν.  Κορινθίας  παρατηρείται  σημαντική  περιβαλλοντική  επιβάρυνση  από  τη  λειτουργία  των 

βιομηχανιών, τόσο στο έδαφος όσο και στους υδάτινους αποδέκτες. Η άτυπη βιομηχανική ζώνη που 

σχηματίζεται  από  την  παρουσία  μεγάλων  βιομηχανικών  μονάδων  (π.χ.  πετρελαιοειδή)  συνιστά 

παράγοντα  περιβαλλοντικών  πιέσεων  στην  περιοχή.  Η  επιβάρυνση  διογκώνεται  από  περιστατικά 

ατυχημάτων διαρροής επικινδύνων ουσιών στον ανώτερο εδαφικό μανδύα από τη δραστηριότητα 

των βιομηχανιών με έμφαση στις βιομηχανίες πετρελαιοειδών. Σημαντική πηγή άντλησης στοιχείων 

αποτελούν  τα  Διαχειριστικά  Σχέδια  Βιομηχανιών  δυνάμει  της  εγκυκλίου  132496/3628/5‐10‐2005 

Σύνταξη Διαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων από τις Βιομηχανίες. 
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6.1.4.3. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ  ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Η  Πελοπόννησος  παρουσιάζει  μιαν  ιδιαίτερα  περίπλοκη  γεωλογική  δομή.  Στην  έκτασή  της 

εκδηλώνονται  σχηματισμοί  που  εντάσσονται  σε  οκτώ  από  τις  συνολικά  δεκαπέντε  μεγάλες 

γεωλογικές ενότητες που συναντώνται στον ελληνικό χώρο. Πρόκειται για: 

 έξι γεωτεκτονικές ζώνες (Παξών,  Ιόνια, Ωλονού‐Πίνδου, Γαβρόβου‐Τριπόλεως, Παρνασσού‐

Γκιώνας και Πελαγονική), 

• τους σχηματισμούς του προαλπικού υποβάθρου, και 

• το σύμπλεγμα των οφιολίθων 

Όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχήμα, το μέγιστο της επιφάνειας που διοικητικά υπάγεται στην 

Περιφέρεια  Πελοποννήσου  καλύπτεται  από  τις  ζώνες  Γαβρόβου‐Τριπόλεως  και  Ωλονού‐Πίνδου, 

δευτερευόντως δε από την Πελαγονική ζώνη. 

 
Σχήμα 1: Χάρτης Γεωλογικών Ενοτήτων Ελλάδας 

Το προαλπικό υπόβαθρο συγκροτείται από τους Περμοτριαδικούς φυλλίτες,  γνωστούς επίσης σαν 

«στρώματα Τυρού», και τους ομήλικούς τους ασβεστολίθους‐γραουβάκες‐ηφαιστίτες, εκδηλώνεται 

δε σε ένα τόξο που αρχίζει από το ΝΔ τμήμα του Ν. Κορινθίας, αποκτά το μέγιστο του εύρους του 

στην  περιοχή  περιμετρικά  του  Πάρνωνα  και  νότια  της  Τρίπολης,  εκτείνεται  δε  εφεξής  στις 

Λακωνικές χερσονήσους, μέχρι το ακρωτήριο του Μαλέα και μέχρι τα μισά της Μάνης, στο ύψος της 

Αρεόπολης. 
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Οι έξη γεωτεκτονικές  ζώνες βρίσκονται επωθημένες επάνω στο υπόβαθρο, αλλά και η μία επάνω 

στην  άλλη,  με  γενική  φορά  από  βορειοανατολικά  προς  τα  νοτιοδυτικά,  και  με  τη  σειρά  που 

αναγράφονται παραπάνω (από την κατώτερη προς την ανώτερη). 

Οι δύο δυτικότερες (κατώτερες) από αυτές, Παξών και Ιόνια, εκδηλώνονται μόνον ως «παράθυρα» 

στην  περιοχή  της  Λακωνίας  και  εν  μέρει  της  ανατολικής  Μεσσηνίας.  Συντίθενται  κυρίως  από 

πλακώδεις μέχρι παχυστρωματώδεις ασβεστολίθους με μεγάλο εύρος γεωλογικών ηλικιών (από το 

Τριαδικό  μέχρι  το  Ηώκαινο),  από  Ιουρασικούς  σχιστόλιθους  και  τοπικά  από  φλύσχη, 

παρουσιάζονται δε ημιμεταμορφωμένες στην περιοχή που εξετάζεται. 

Η  ζώνη  Γαβρόβου,  καταλαμβάνει  ουσιαστικά  σχεδόν  ολόκληρη  την  Αρκαδία  και  τη  Λακωνία,  εν 

μέρει  δε  και  την  ανατολκή  Μεσσηνία.  Στο  εσωτερικό  της  αναδύονται  τα  «παράθυρα»  τόσο  της 

Ιόνιας  ζώνης  και  ζώνης  Παξών,  επάνω  στις  οποίες  είναι  επωθημένη,  όσο  και  του  προαλπικού 

υποβάθρου. Μιά δεύτερη εμφάνισή της (προέκταση του κλάδου της που διατρέχει βορειότερα την 

Αχαϊα  και  Ηλεία)  διαπιστώνεται  κατά  μήκος  της  δυτικής  ακτής  της  Μεσσηνίας.  Συγκροτείται 

κατ’εξοχήν από παλαιούς (Τριαδικής κα Ιουρασικής ηλικίας) ασβεστόλιθους και δολομίτες, αλλά και 

αρκετά  νεότερους  (Ηωκαινικούς‐Παλαιοκαινικούς)  σχηματισμούς  ασβεστολίθων  και  φλύσχη.  Οι 

μεγάλες  μάζες  των  ασβεστολίθων‐δολομιτών  της  ζώνης  Γαβρόβου,  σχηματίζουν  τα  Αρκαδικά 

υψίπεδα και τις απόκρημνες ακτές της ανατολικής Πελοποννήσου. 

Η  ζώνη  Πίνδου  περιβάλλει  δακτυλιοειδώς  την  κύρια  μάζα  της  ζώνης  Γαβρόβου  και  παρεντίθεται 

ανάμεσα σ’αυτή και το δυτικό της κλάδο, καταλαμβάνοντας τις δυτικές απολήξεις της Αρκαδίας, της 

Κορινθίας και  της Αργολίδας και  την κεντρική Μεσσηνία.  Στα νότια  της Κορινθίας και  τ’ανατολικά 

της Αργολίδας, μέσα από τη μάζα της Ιόνιας ζώνης αναδύονται «παράθυρα» της υποκείμενης ζώνης 

Γαβρόβου. Η ανατολική της πτέρυγα συγκροτείται κυρίως από τους Κρητιδικούς ασβεστολίθους που 

διαμορφώνουν τη δυτική παρειά του Αργολικού κόλπου, και δευτερευόντως από υπολείμματα του 

νεότερου φλύσχη. Η δυτική πτέρυγα παρουσιάζει μια πολυπτυχωμένη δομή που έχει περιλάβει μιά 

ευρεία  ποικιλία  σχηματισμών:  Τριαδικούς  και  Ιουρασικούς  ασβεστόλιθους  και  σχιστόλιθους,  τον 

Ιουρασικό «πρώτο φλύσχη», πηλίτες και κερατόλιθους, μέχρι τους Κρητιδικούς ασβεστόλιθους και 

το νεότερο φλύσχη της Πίνδου. 

Η  ζώνη  Παρνασσού‐Γκιώνας  παρεμβάλλεται  με  μορφή  μικρής  σφήνας  μεταξύ  ζώνης  Πίνδου  και 

Πελαγονικής,  καταλαμβάνοντας  κυρίως  το  ανατολικό‐νοτιοανατολικό  τμήμα  της  Κορινθίας.  Οι 

κύριες εκδηλώσεις της εντοπίζονται με τη μορφή των Ιουρασικών ασβεστολίθων που συναντώνται 

στην Ακροκόρινθο και γύρω από το Χιλιομόδι. 

Η  Πελαγονική  ζώνη  καταλαμβάνει  ολόκληρη  την  Αργολική  χερσόνησο.  Αποτελείται  κυρίως  από 

Τριαδικούς‐Ιουρασικούς ασβεστόλιθους και δολομίτες και από φλύσχη, ενώ οι ηλικιακά ενδιάμεσοι 

Κρητιδικοί ασβεστόλιθοι λίγο εμφανίζονται, διατέμνοντας τη χερσόνησο στο ύψος της Επιδαύρου. 

Το (ηφαιστειακής προέλευσης) σύμπλεγμα των οφιολίθων, φιλοξενείται στα όρια της Πελαγονικής 

ζώνης  και  εκδηλώνεται  κυρίως  στη  χερσόνησο  της Περαχώρας,  δυτικά  του Λουτρακίου,  αλλά  και 

στην ευρεία περιοχή της Ερμιόνης. 

Οι  βασικές  τεχνικογεωλογικές  συνθήκες  των  γεωλογικών  ζωνών  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου 

περιγράφονται στη συνέχεια. 
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Ζώνη Ωλονού ‐ Πίνδου 

Το  προαλπικό  υπόβαθρο  δεν  έχει  αποκαλυφθεί,  ενώ  το  αλπικό  υπόβαθρο  συνθέτουν  δολομίτες, 

ασβεστόλιθοι,  κερατόλιθοι  σε  εναλλαγές  με  αργιλικούς  σχιστόλιθους,  μάργες,  ψαμμίτες, 

λατυποπαγή,  φλύσχης,  λεπτοστρωματώδεις  ασβεστόλιθοι.  Χαρακτηρίζεται  από  μεγάλη  αστάθεια, 

ιδιαίτερα  στις  περιοχές  που  παρατηρούνται  κορήματα,  η  μεταβατική  προς  φλύσχη  σειρά  από 

αργιλομιγή  ιζήματα  και  έντονα  τεκτονισμένους  ασβεστόλιθους  –  κερατόλιθους,  καθώς  και  τα 

νεογενή. 

Ζώνη Γαβρόβου ‐ Τριπόλεως 

Το  μορφολογικό  ανάγλυφο,  λόγω  των  έντονων  τεκτονικών  γεγονότων  και  της  δράσης  των 

διαβρωτικών  παραγόντων  εμφανίζει  πολυσχιδή  ανάγλυφο  με  επικράτηση  του  ορεινού  ή 

ημιορεινού.  Το  προαλπικό  υπόβαθρο  συνίσταται  από  σχιστόλιθους,  χαλαζίτες  και  φυλλίτες,  ενώ 

από τους αλπικούς σχηματισμούς επικρατούν οι ασβεστόλιθοι και δολομίτες Τριαδικής – Κρητιδικής 

ηλικίας  και  τα  ιζήματα  του  φλύσχη  με  εναλλαγές  κροκαλοπαγών,  ψαμμιτών  και  ιλυολίθων  με 

επικράτηση της αδρομερούς φάσης. Τα προβλήματα στο βόρειο τμήμα διακρίνονται ιδιαίτερα στα 

ιζήματα  του  φλύσχη,  τις  νεογενείς  αποθέσεις  και  τα  χαλαρά  τεταρτογενή.  Στο  νότιο  τμήμα 

παρατηρούνται  θραύσεις  και  ολισθήσεις  των σχιστόλιθων,  των  χαλαρών υλικών  του μανδύα,  του 

φλύσχη, καθώς και καταπτώσεις βράχων στους νεότερους αλπικούς σχηματισμούς. 

Ζώνη Πελαγονική 

Κύριο χαρακτηριστικό της είναι η ακαμψία του προαλπικού υποβάθρου, με αποτέλεσμα τα αλπικά 

ιζήματα  να  εμφανίζονται  λιγότερο  πτυχωμένα  συγκριτικά  με  τους  σχηματισμούς  παρακείμενων 

ζωνών.  Το  υπόβαθρο  συνιστά  ένα  ισχυρώς  μεταμορφωμένο  σύστημα  (γνεύσιοι,  μάρμαρα, 

σχιστόλιθοι)  και  ένα  ημιμεταμορφωμένο  από  φυλλίτες,  γραουβάκες  και  σχιστόλιθους.  Το 

μεσοζωικό  συνιστάται  από  ασβεστόλιθους,  σχιστόλιθους,  φλύσχη  και  διεισδύσεις  μεγάλων 

οφιολιθικών σωμάτων. 

Το  συμπαγές  προαλπικό  υπόβαθρο  περιορίζει  τις  ασταθείς  συνθήκες  στους  νεότερους  αλπικούς 

σχηματισμούς και ιδιαίτερα αυτούς τις σχιστοκερατολιθικής διάπλασης και του φλύσχη. 

Σύμφωνα  με  τον  Χάρτη  ζωνών  σεισμικής  επικινδυνότητας  (2000),  η  Περιφέρεια  Πελοποννήσου 

χαρακτηρίζεται  από  δυο  διαφορετικές  ζώνες  σεισμικής  επικινδυνότητας,  τις  Ζώνες  Ι  και  ΙΙ. 

Ειδικότερα στην Ζώνη Ι συμπίπτει ουσιαστικά με το χώρο που καταλαμβάνεται από την κύρια μάζα 

της Ζώνης Γραβρόβου και την Πελαγονική, ενώ η Ζώνη ΙΙ αντιστοιχεί στις ισχυρότερα επηρεαζόμενες 

από  τα  ενεργά  σεισμικά  κέντρα  περιοχές  της  Μεσσηνίας  –  Κορινθίας  –  βόρειας  Αργολίδας.  Οι 

αντίστοιχες αναμενόμενες επιταχύνσεις ανά ζώνη επικινδυνότητας είναι 0,16g και 0,24g. 

Η περιοχή μελέτης, και ιδιαίτερα το τμήμα εκείνο που αναφέρεται στην Μεσσηνία και την Κορινθία, 

προσβάλλεται συχνά από μεγάλους σεισμούς. 

Γενικά,  η  γεωτεκτονική  θέση  της  ευρύτερης  περιοχής  (νότια  –  νοτιοδυτική  Πελοπόννησος), 

βρίσκεται πολύ κοντά στο ελληνικό τόξο, δηλ. στο όριο σύγκλισης των λιθοσφαιρικών πλακών, της 

Αφρικάνικης  και  της  Ευρασιατικής.  Το  ελληνικό  αυτό  τόξο  είναι  το  κυριότερο  σεισμοτεκτονικό 

χαρακτηριστικό του νότιο – νοτιοδυτικού Αιγαίου.  
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Όπως  συνάγεται  από  το  Σεισμοτεκτονικό  Χάρτη  του  ΙΓΜΕ,  η  ενδοχώρα  της  Πελοποννήσου 

παρουσιάζεται  ως  εν  γένει  σεισμικά  καθησυχασμένη.  Ελάχιστα  επίκεντρα  ισχυρών  σεισμών 

εντοπίζονται  στο  εσωτερικό  της,  σε  εμφανή  αντίθεση  με  την  παράκτια  περιοχή  και  τον 

περιβάλλοντα θαλάσσιο χώρο, τόσο προς την πλευρά του Ιονίου, όσο και προς τον Κορινθιακό και 

το δίαυλο της Κρήτης. Οι μεγάλοι σεισμοί της Καλαμάτας, του Αιγίου και του Πύργου (που έπονται 

της σύνταξης του χάρτη ‐ 1989) δεν μεταβάλλουν τη γενική διαπίστωση. 

Αποσπάσματα του γεωλογικού και σεισμοτεκτονικού χάρτη του Ι.Γ.Μ.Ε. κλίμακας 1:500.000 για την 

περιοχή μελέτης συνοδεύον το παρόν τεύχος (Χάρτης 6 & Χάρτης 7). 

6.1.5 ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ – ΧΛΩΡΙΔΑ – ΠΑΝΙΔΑ 

6.1.5.1. ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ  

Η  σύνθεση  της  φυσικής  βλάστησης  βρίσκεται  κάτω  από  την  επίδραση  των  επικρατούντων 

βιοκλιματικών συνθηκών. 

Σύμφωνα με το φυτοκοινωνικό χάρτη της Ελλάδας κατά Μαυρομμάτη 1980 και με τα αποτελέσματα 

της  πρώτης  εθνικής  απογραφής  των  δασών  (1992),  στην  περιοχή  μελέτης  εμφανίζονται  οι 

ακόλουθες φυσικές διαπλάσεις ως αποτέλεσμα του κλίματος (βιοκλιματικές διαπλάσεις): 

 Θερμομεσογειακές διαπλάσεις (Oleo – Ceratonion) Ανατολικής Μεσογείου 

 Μεσο‐μεσογειακή  διάπλαση  Αριάς  (Quercion  ilicis)  τύπος  βαλκανικός  και  Ανατολικής 

Μεσογείου 

 Υπομεσογειακή διάπλαση (Ostryo – Carpinion) 

 Ορομεσογειακή διάπλαση Κεφαλληνιακής Ελάτης (Νότια Ελλάδα) 
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                                          (Πηγή: Γ. Μαυρομάτης) 

Σχήμα 2: Απόσπασμα Χάρτη Βλάστησης της Ελλάδας 

Σύμφωνα  με  το  κλιματικό  διάγραμμα  κατά  Emberger,  για  την  Περιφέρεια  Πελοποννήσου 

διακρίνονται οι εξής βιοκλιματικοί όροφοι: ύφυγρος βιοκλιματικός όροφος με χειμώνα ψυχρό, ήπιο 

και  θερμό,  υγρός  βιοκλιματικός  όροφος  με  χειμώνα  δριμύ  (Βυτίνα)  και  ημίξηρος  βιοκλιματικός 

όροφος με χειμώνα ήπιο (Ναύπλιο και Κόρινθος). Πιο αναλυτικά: 

• Ο  ημίξηρος  όροφος  με  χειμώνα  ήπιο  (3oC<m<7oC)  καταλαμβάνει  τα  παράλια  του 

κορινθιακού  κόλπου  με  αντίστοιχο  όροφο  βλάστησης  Oleo‐Ceratonion  και  κύριο  είδος 

Pistacia  lentiscus (σχίνος). Απαντάται ωστόσο και το είδος Ceratonia siliqua στα ψυχροόρια 

της βλαστικής ζώνης 

• Ο  ύφυγρος  όροφος  διακρίνεται  σε  ύφυγρο  με  χειμώνα  θερμό  (m>7oC),  με  χειμώνα  ήπιο 

(3oC<m<7oC)  και  με  χειμώνα  ψυχρό  (0oC<m<3oC).  Ο  ύφυγρος  όροφος  με  χειμώνα  θερμό 

εξαπλώνεται  στα  παράλια  της  νοτιοδυτικής  Πελοποννήσου  με  αντιπροσωπευτικές 

διαπλάσεις  Oleo‐Ceratonion  με  κυρίαρχο  είδος  Ceratonia  siliqua.  Ο  ύφυγρος  όροφος  με 

χειμώνα ήπιο εξαπλώνεται στο μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου με κύριο βλαστητικό 

Όριο Περιφέρειας 
Πελοποννήσου 
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όροφο αυτό του είδους Quercion ilics. Ο ύφυγρος όροφος με χειμώνα ψυχρό καταλαμβάνει 

την  κατώτερη  ορεινή  ζώνη  της  κεντρικής  Πελοποννήσου  και  περιλαμβάνει  διαπλάσεις 

θερμόφιλων  υποηπειρωτικών  φυλλοβόλων  δρυών  του  είδους  Quercus  και  του  Ostryon‐

Carpinion (Quercus coccifera, Capitnus orientalis) 

• Ο  υγρός  βιοκλιματικός  όροφος  απαντάται  στις  υψηλές  κορυφές  των  ορέων  της 

Πελοποννήσου  και  χαρακτηρίζεται  από  τους  ορόφους  των  ορομεσογειακών  διαπλάσεων 

Abies cephalonica, Juniperus foeditissima και Juniperus excelsa. 

Επίσης,  στην  Πελοπόννησου  διακρίνονται  δύο  τύποι  ορόφων:  α)  θερμομεσογειακός  και  β) 

μεσομεσογειακός. 

Ο  θερμομεσογειακός  αποτελεί  το  βιοκλίμα  των  νοτίων  και  νοτιοανατολικών  παραλιών  της 

Πελοποννήσου. Ειδικά για το θερμομεσογειακό διακρίνονται δύο χαρακτήρες: έντονος και ασθενής. 

Ο  έντονος  (125<Χ<150)  απαντάται  στα  νότια  παράλια  της  Αργολίδας  και  της  Κορινθίας.  Σε  αυτόν 

εξαπλώνονται  οι  διαπλάσεις  του Oleo‐Ceratonion  με  κύριο  είδος Ceratonia  siliqua  (Χαρουπιά).  Ο 

ασθενής  (100<Χ<125)  χαρακτηρίζει  το  εσωτερικό  των  ανατολικών  παραλίων  της  Πελοποννήσου 

καθώς και  των δυτικών  και  νότιων παραλίων.  Χαρακτηρίζεται από  την παρουσία Oleo‐Ceratonion 

(και πιο συγκεκριμένα Oleo‐Lentiscentum) μέχρι  τα όρια εξάπλωσης  του σχίνου με κυρίαρχα είδη 

Ceratonia siliqua (Χαρουπιά). 

Αντίστοιχα,  για  το  μεσομεσογειακό  διακρίνονται  δύο  χαρακτήρες.  Ο  έντονος  μεσομεσογειακός 

(75<Χ<100) εξαπλώνεται στο εσωτερικό της νότιας και δυτικής Πελοποννήσου, στη χαμηλή ζώνη της 

κεντρικής και βορείου Πελοποννήσου και περιλαμβάνει Quercion ilics ‐ Ostryon‐Carpinion καθώς και 

διαπλάσεις  θερμόφλιων  υποηπειρωτικών  φυλλοβόλων  δρυών  κατώτερων  ορίων.  Ο  ασθενής 

μεσομεσογειακός  (40<Χ<75) περιλαμβάνει τη μεσαία ως την ανώτερη ορεινή ζώνη Πελοποννήσου 

με  κυρίαρχες  διαπλάσεις  θερμόφιλων  υπο‐ηπειρωτικών  φυλλοβόλων  δρυών  και  κυρίως  του 

Ostryon‐Carpinion (μέχρι τα ψυχροόρια του Quercion ilics). 

Οι  παραπάνω  αναφερθείσες  βιοκλιματικές  συνθήκες  αντικατοπτρίζονται  στην  εικόνα  της 

επικρατούσας  βλάστησης  στην  οποία  όμως  έχουν  επιδράσει  και  οι  ανθρωπογενείς  πιέσεις  που 

λειτούργησαν  από  το  παρελθόν  έως  σήμερα.  Εντούτοις,  χαρακτηριστικό  των  προαναφερόμενων 

οικοσυστημάτων είναι ότι παρά τις έντονες ανθρώπινες επιδράσεις διατηρούν σε μεγάλο βαθμό τη 

φυσικότητά  τους,  δηλαδή στοιχεία  της αρχέγονης σύνθεσής  τους. Ο ορατός  κίνδυνος  εξαφάνισης 

πολλών ειδών και αλλοίωσης της σύνθεσης και υποβάθμισης πολλών οικοτόπων, με αποτέλεσμα τη 

μείωση  της  βιοποικιλότητας  σε  παγκόσμιο  επίπεδο,  οδήγησαν  στη  διακήρυξη  της  διάσκεψης  του 

Ρίο το 1992 και στην έκδοση της Οδηγίας 92/43 από μέρους της επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Βασικό  όργανο  για  την  επίτευξη  αυτού  του  σκοπού  αποτελεί  η  δημιουργία  ενός  δικτύου 

προστατευμένων περιοχών (sites) γνωστού ως «Φύση 2000» (Natura 2000). 

6.1.5.2. ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ  ΠΑΝΙΔΑ 

Η  Περιφέρεια  Πελοποννήσου  διαθέτει  πλούτο  φυσικών  ενδιαιτημάτων  που  περιλαμβάνουν 

ποικιλία μορφών και τόπων με ιστορικά χλωριδικά και ζωολογικά δεδομένα.  
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Η γεωμορφολογία της διαφοροποιείται από νομό σε νομό και κυρίως από την ενδοχώρα προς τις 

παραλιακές  περιοχές,  δημιουργώντας  εναλλαγές.  Απογυμνωμένα  τμήματα,  πλούσιες  δασωμένες 

κατάφυτες  ζώνες δενδρωδών, πεδινά βοσκοτόπια και υγρότοποι αποτελούν μορφές κάποιων από 

τους σημαντικούς τόπους. 

Στις  απογραφές  φυτικών  ειδών  σημειώνονται  αξιόλογα  ενδημικά  είδη,  γεγονός  που  καθιστά  την 

Περιφέρεια  ιδιαιτέρα  σημαντική  από  χλωριδικής  άποψης.  Στους  ορεινούς  όγκους  εξαπλώνονται 

σημαντικά είδη δενδρωδών, ενώ απαντώνται και πολυάριθμοι ενδιάμεσοι βιότοποι στο μεγαλύτερο 

μέρος τους αδιατάρακτοι, οι οποίοι συνιστούν τόπο διαβίωσης πολλών ενδημικών ειδών, κύρια της 

οικογένειας  των  ορχεοειδών  καθώς  και  παρόμοιων  βολβωδών  φυτικών  ειδών.  Τα  είδη  αυτά 

ευδοκιμούν στις περιοχές που σημειώνεται υποβάθμιση των δασικών εκτάσεων (κύρια των δασικών 

εκτάσεων  δρυός)  με  τη  δημιουργία  νέων  βιοτόπων,  των  δολινών,  αλλά  και  στις  βραχώδεις 

απόκρημνες πλαγιές. Η μαύρη πεύκη ειδικά παρουσιάζει σπουδαίο οικολογικό ενδιαφέρον για την 

περιοχή  αναφοράς  και  απαντάται  αναμεμειγμένη  με  συστάδες  κωνοφόρων  ειδών  στα  υψηλά 

υψόμετρα.  Η  χαλέπιος  πεύκη  αποτελεί  και  αυτή  αξιόλογο  είδος  και  ευδοκιμεί  στο  ορεινό 

συγκρότημα  του  Πάρνωνα  κύρια  στο  δυτικό  τμήμα  του.  Οι  πεδινές  εκτάσεις  έχουν  διαφορετικό 

προφίλ  βλάστησης  και  παρά  τη  σχετική  επικρατούσα  ξηρασία  περιλαμβάνουν  υγρότοπους  και 

λιμνοθάλασσες  με  σπάνια  είδη  χλωρίδας,  που  συνιστούν  σημαντικές  οικοθέσεις  για  τους 

πληθυσμούς  της  μεταναστευτικής  ορνιθοπανίδας.  Τα  δέλτα  των  ποταμών,  παρά  τη  σχετική 

υποβάθμιση  που  έχουν  υποστεί,  παραμένουν  ιδιαίτερα  αξιόλογοι  φυσικοί  θύλακες  για  την 

επιβίωση σημαντικών φυτικών ειδών. 

Αναλυτικότερα  στοιχεία  ανά  νομό  για  την  επικρατούσα  χλωρίδα  και  πανίδα  παρατίθενται 

ακολούθως: 

Νομός Αργολίδος 

Στο νομό υπάρχουν σημαντικές δασικές εκτάσεις, το μεγαλύτερο ποσοστό των οποίων καλύπτεται 

από θαμνώδη βλάστηση, κυρίως πουρνάρια. Από τα ΝΑ προς τα ΒΔ, παρατηρείται σταδιακή μείωση 

αυτού του είδους βλάστησης και έχουμε εμφάνιση πλατύφυλλών, με επικτρατέστερη την Κουμαριά. 

Εξαίρεση  αποτελεί  η  περιοχή  των  Διδύμων  όπου  επικρατεί  ο  Κέδρος.  Τα  παράλια  των  επαρχιών 

Ναυπλίου  και  Ερμιονίδος  χαρακτηρίζονται  από  την  εμφάνιση  της  Χαλεπείου  Πεύκης,  ενώ  στην 

ορινή Αργολίδα επικρατεί η Υβριδογενής Ελάτη (Κεφαλληνιακή). 

Η  συνολική  πανίδα  του  νομού  είναι  δύσκολο  να  καταγραφεί.  Συναντώνται  θηλαστικά  όπως 

αλεπούδες,  κουνάβια,  λαγοί,  νυφίτσες  και  σκίουροι.  Στα  παράλια  του  νομού  επικρατούν  τα 

παρυδάτια είδη όπως τσικνιάδες, φυλαρίδες, κύκνοι, στους δε βιότοπους (Ραμαντάνη) συναντώνται 

αποδημητικά πτηνά όπως οι πελεκάνοι. Στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές ενδημούν είδη όπως η 

κουκουβάγια, ο κότσυφας, η πέρδικα και το αρπακτικό γεράκι. 

Νομός Αρκαδίας 

Σύμφωνα με  τη διάκριση κατά Ντάφη  (1976)  ‐που βασίστηκε στην διάρθρωση της βλάστησης  της 

ΝΑ Ευρώπης κατά Horvat (1962)‐, κατά μήκος της παραλιακής ζώνης του νομού και σε μια συνεχή 

λωρίδα μεταβαλλόμενου πλάτους αντιπροσωπεύεται η Ευμεσογειακή ζώνη βλάστησης (Quercetalia 

ilicis  ‐  παραλιακή  λοφώδης  υποορεινή  περιοχή)  που  χωρίζεται  από  οικολογική  και φυσιογνωμική 
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άποψη σε δύο υποζώνες, το Oleo‐Ceratonion (ξηρότερες και χαμηλότερες περιοχές) και το Quercion 

ilicis (υγρότερες και αμέσως ψηλότερες περιοχές). Στις θερμότερες περιοχές της πρώτης υποζώνης 

εμφανίζονται  ενώσεις φρυγάνων στις  οποίες  κυριαρχούν αγκαθωτοί  ημίθαμνοι  και  διάφορα  είδη 

της οικογένειας Labiatae και στις ψυχρότερες που είναι περισσότερο εκτεταμένες κυριαρχεί η Olea 

oleaster (αγριελιά) και η Pistacia lentiscus (σχίνος) ενώ αρχίζει και η εμφάνιση της Quercus coccifera 

(πουρνάρι)  και  της  Erica  verticillata  (χαμορείκι).  Στην  δεύτερη  υποζώνη  που  είναι  υγρότερη  και 

εμφανίζεται  σε  συνέχεια  του  υγρότερου  αυξητικού  χώρου  της  πρώτης  υποζώνης,  κυριαρχεί  η 

Quercus coccifera (πουρνάρι) υπολειπόμενης της Quercus ilex (αριάς), ενώ συναντώνται και η Erica 

arborea  (χαμορείκι),  η  E.  verticillata  (ρείκι),  η  Arbutus  unedo  (κουμαριά),  το  Spartium  junceum 

(σπάρτο), η Phillyrea media  (φιλίκι) και η Quercus pubescens (χνοώδης δρυς). Στη συνέχεια και σε 

ψηλότερες  περιοχές  εμφανίζεται  ο  αυξητικός  χώρος  Quercetum  cocciferae  (Cocciferetum)  της 

υποζώνης  Ostryo‐Carpinion  και  η  υποζώνη  των  ξηροφύλλων  φυλλοβόλων  δασών  (Quercion 

confertae)  της Παραμεσογειακής  ζώνης  βλάστησης  (Quercetalia pubescentis  ‐λοφώδης  υποορεινή 

και ορεινή περιοχή) η οποία περιβάλλει τον κεντρικό ορεινό όγκο του Πάρνωνα και του Μαίναλου.  

Οι  ΒΑ  περιοχές  του  Νομού  εάν  και  χαρακτηρίζονται  από  διακεκριμένες  έντονες  χαραδρώσεις 

(χαράδρα  Λεωνιδίου,  ρεύματος  Βρασιάτη  κ.λπ.)  παρουσιάζουν  ανάλογη  εικόνα  βλάστησης.  Στις 

υγρότερες  περιοχές  η  βλάστηση  είναι  πλούσια  και  σχηματίζονται  συστάδες  φυλλοβόλων 

πλατυφύλλων ενώ σε υψομετρικό εύρος, από 960 ‐ 1260 μ., σχηματίζεται δρυοδάσος από Quercus 

conferta  (πλατύφυλλος  δρυς).  Σε  σχετικά  μικρή  έκταση  εμφανίζονται  καστανεώνες  της  Castanea 

vesca. Στην περιοχή της Μονής Μαλεβής βρίσκεται η έκταση με αμιγή Juniperus drupacea (δρυπώδη 

κέδρο) ο οποίος όμως εξαπλώνεται και στις περιοχές του Πραστού, Αγ.Βασιλείου, Πλατανακίου και 

Παλαιοχωρίου  συνήθως  σε  μίξη  με  την  Abies  cephalonica  (κεφαλλονιακή  ελάτη)  ή  τα  αείφυλλα 

πλατύφυλλα. Στις ξηρότερες (χαμηλότερες) βόρειο‐ανατολικές περιοχές και μέχρι την πεδιάδα του 

χειμάρρου Τάνου στο Άστρος, κυριαρχεί η Quercus coccifera (πουρνάρι) με έντονα τα σημάδια της 

υπερβόσκησης  και  με  εκτεταμένες  εκχερσώσεις  στα  χαμηλότερα  σημεία  για  την  καλλιέργεια  της 

ελιάς. Ο κάμπος του Άστρους αποτελεί έναν αμιγή ελαιώνα χαρακτηριζόμενος σαν η περισσότερο 

θερμή θέση της Αρκαδίας. 

Οι κεντρικοί ορεινοί όγκοι του Πάρνωνα και του Μαίναλου κυριαρχούνται από τα ψηλά δάση της 

Abies  cephalonica  και  της  Pinus  nigra  και  εντάσσονται  στην  ζώνη  των  ορεινών  παραμεσογείων 

κωνοφόρων  (ορεινή υπαλπική)  και ειδικότερα στην υποζώνη Abietion cephalonicae και την άτυπη 

Pinion nigrae.  

Οι  περιοχές  οι  οποίες  διαρρέονται  από  ποτάμια  μόνιμης  ροής  (Αλφειός,  Λάδωνας,  Λούσιος) 

χαρακτηρίζονται  από  την  παρουσία  παραποτάμιας  δενδρώδους  βλάστησης  με Platanus orientalis 

(πλάτανος), Salix spp. (Ιτιές) και βλάστησης θαμνώνων (αζωνικές διαπλάσεις).  

Από τους παράκτιους υγροτόπους σημαντικότερος είναι η λίμνη Μουστός. Η υδροφυτική βλάστηση 

χαρακτηρίζεται από την παρουσία των μακροφύτων Lambrothamnium papulosum και Potamogeton 

vaginatus  ενώ  μεγάλη  είναι  και  η  ανάπτυξη  και  κατανομή  των  νηματωδών  χλωροφυκών 

(Enteromorpha, Chaetomorpha, Cladophora) και του μεμβρανώδους Ulva lactuca. Στο φυτοπλαγκτό 

κυριαρχούν  τα  Δινομαστιγωτά  και  ιδιαιτέρως  τα  είδη  Exuviaella  baltica,  Peridinium  trochoideum, 

Prorocentrum micans, ενώ στα Διάτομα κυριαρχούν τα επί των μακροφυκών επίφυτα Licmophora, 
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Cocconeis,  Synedra,  Fragilaria  κ.λπ.,  και  τα  πλαγκτονικά  Sceletonema,  Rhizosolenia,  Chaetoceros, 

Coscinodiscus κ.λπ. 

Σε ότι αφορά την πανίδα η μακροχρόνια παρουσία του ανθρώπου στην Αρκαδία σε συνδυασμό με 

την εύκολη σχετικά πρόσβαση έχει οδηγήσει στην σταδιακή εξαφάνιση αρκετών ειδών της πανίδας 

και  κυρίως  των  μεγάλων  θηλαστικών.  Συνολικά  από  την  πλευρά  της  πανίδας  η  Αρκαδία  δεν 

παρουσιάζει  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  τουλάχιστον  όσον  αφορά  τη  συγκέντρωση  και  τον  πληθυσμό 

ειδών που  χρήζουν  ιδιαίτερης προστασίας.  Παρακάτω  καταγράφονται  τα σημαντικότερα  είδη  της 

πανίδας  όπως  αυτά  εμφανίζονται  σε  επί  μέρους  περιοχές  του  νομού.  Πρέπει  να  τονιστεί  ότι 

υπάρχουν  ελάχιστα  βιβλιογραφικά  δεδομένα  για  την  πανίδα  του  νομού  Αρκαδίας  και  κανένα 

ερευνητικό μακροχρόνιο πρόγραμμα απογραφής. 

 Θηλαστικά:  υπάρχουν  τα  γνωστά  είδη  που  απαντώνται  σε  όλη  την  Ελλάδα.  Τα 

σημαντικότερα είδη είναι: Martes foina (Κουνάβι), Mustela nivalis (Νυφίτσα), Vulpes vulpes 

hellenica (Αλεπού), Meles meles (Ασβός), Lepus europaeus (Λαγός), Dryomys nitedula wingei 

(Δενδρομυωξός), Canis  aureus  (Τσακάλι), Rhinolophus  ferrum‐equinum  (Τρανορινόλοφος), 

Myotis  emarginatus  (Πυρρομυωτίδα),  Microtus  thomasi,  Apodemus  flavicollis  dietzi 

(Κρικοποντικός), Apodemus mystacinus epimelas (Βραχοποντικός), Lutra lutra (Bίδρα) 

 Ιχθυοπανίδα: η λίμνη Μουστού είναι η σημαντικότερη ιχθυολογική περιοχή του νομού εάν 

και  ο  αριθμός  τόσο  των  ειδών  όσο  και  των  ατόμων  είναι  περιορισμένος.  Εξαίρεση 

αποτελούν οι περιοχές των καναλιών επικοινωνίας που βρίσκονται κοντά στην θάλασσα. Τα 

κυρίως είδη που απαντώνται ανήκουν στα γνωστά ευρύαλα είδη με σημαντικότερα τα είδη: 

Atherina  boyeri  (αθερίνα), Mugil  cephalus  (κοινός  κέφαλος),  Liza  aurata  (μυξινάρι),  Liza 

saliens  (γάστρος),  Liza  ramada  (μαυράκι),  Aphanius  fasciatus  (γούργος),  Sparus  aurata 

(τσιπούρα),  Dicentrarchus  labrax  (λαβράκι),  Anguilla  anguilla  (χέλι),  Syngnathus  acus 

(σακοράφα),  Lithognathus  mormyrus  (μουρμούρι).  Στα  ποτάμια  απαντούν  κυρίως  η 

ποταμίσια πέστροφα  (Salmo  trutta),  η μπριάνα  (Barbus albanicus, B. meridionalis), Rutilus 

spartiaticus, R. alburnoides hellenicus, R. pleurobipunctatus, Cyprinus carbio (Γριβάδι).  

 Αμφίβια/Ερπετά:  τα  κυριότερα  είδη  αμφιβίων  και  ερπετών  είναι:  Testudo  marginata 

(Κρασπεδοχελώνα), εμφανίζεται ουσιαστικά σε όλη την περιοχή μελέτης, Testudo hermanni 

(Μεσογειακή  χελώνα)  Podarcis  peloponnesiaca  (Πελοποννησιακή  γουστερα),  Coluber 

gemonensis  (Δενδρογαλιά),  Lacerta  trilineata  (Τρανόσαυρα),  Vipera  ammodytes  (Οχιά) 

Elaphe situla (Σπιτόφιδο) Elaphe quatuorlineata (Λαφιάτης), Ophisaurus apodus (Τυφλίτης), 

Ophiomorus  punctatissimus  (Οφιόμορος),  Lacerta  graeca  (Γραικόσαυρα),  Podarcis 

peloponnesiaca  (Πελοπονησσιακή  Γουστέρα),  Coronella  austriaca  (Ασινόφιδο),  Malpolon 

monspessulanus  (Κοιλοπέλτης),  Natrix  tessellata  (Κυβόφιδο),  Lacerta  trilineata 

(Τρανόσαυρα),  Bufo  viridis  (Πρασινόφρυνος),  Hyla  arborea  (Δενδροβάτραχος),  Rana 

dalmatina  (Πηδοβάτραχος),  Rana  graeca  (Γραικοβάτραχος),  Rana  ridibunda 

(Λιμνοβάτραχος),  Anguis  cephallonicus  (Κεφαλλονίτικο  Κονάκι),  Podarcis  taurica  ionica 

(Βακνόσαυρα), Podarcis erhardii livadiaca (Σιλιβούι, Αιγαιόσαυρα), Podarcis muralis albanica 

(Τοιχόσαυρα), Cyrtodactylus kotchyi bibroni (Κυρτοδάκτυλος, Κασίριδα). 
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 Ασπόνδυλα:  σημαντική  είναι  και  η  πανίδα  των  ασπόνδυλων,  ιδιαίτερα  στην  περιοχή  του 

κυρίως ορεινού όγκου του Πάρνωνα και του όρους Μαίναλου, με χαρακτηριστικά τα είδη: 

Pieris  ergane,  Heodes  alciphron,  Zerynthia  polyxena,  Anthocharis  gruneri,  Armadillidium 

tripolitzense (στην περιοχή του κυρίως ορεινού όγκου του Πάρνωνα και στο όρος Μαίναλο), 

Cantharis  dahlgreni  (και  στην  περιοχή  του  Μουστού),  Carabus  arcadicus,  Chorthippus 

pulloides,  Dailognatha  vicina,  Hipparchia  aristaeus,  Oropodisma  chelmosi,  Pieris  krueperi, 

Platycleis  parnon,  Plebejus  sephirus,  Poecilimon  nobilis,  Poecilimon  tesselatus,  Porcellio 

messenicus,  Porcellio  nasutus,  Pseudochazara  graeca,  Raiboscelis  azureus,  επίσης  στην 

περιοχή  της  χαράδρας  του Δαφνώνα  (Λεωνιδίου)  έχει  καταγραφεί  το  είδος Armadillidium 

kalamatense. 

Νομός Κορινθίας 

Σημαντική  οικολογική  παράμετρο  αποτελούν  για  το  νομό  τα  δασικά  φυσικά  οικοσυστήματά  του, 

που  καλύπτουν  το  μεγάλο  μέρος  της  συνολικής  του  έκτασης.  Πρόκειται  για  αμιγή  δάση 

κεφαλληνιακής ελάτης, που αναπτύσσονται στους ορεινούς όγκους του Ολίγυρτου, του Χελμού, της 

Λέχωβας,  στους  βόρειους  πρόποδες  της  Ζήρειας  και  στην  κορυφή  των  Γερανείων.  Αμιγή  δάση 

χαλεπίου  πεύκης  καλύπτουν  τμήμα  των  ορεινών  όγκων  των  Γερανείων,  της  χερσονήσου  της 

Σολυγείας,  των  περιοχών  του  Χιλιομοδίου,  Αθικίων  και  της  ημιορεινής  παράλληλης  ζώνης  της 

κεντρικής και δυτικής Κορινθίας. Αμιγή δάση μαύρης πεύκης καλύπτουν μικρό τμήμα των ορεινών 

όγκων (Ζήρεια, Μαύρο όρος, ενώ μικτά δάση αείφυλλων ‐ πλατύφυλλων επενδύουν τις ημιορεινές 

περιοχές της ανατολικής Κορινθίας. Διαδεδομένος σε επίπεδο νομού είναι όροφος του πεύκου σε 

πρανή και πλαγιές του νότιου κόλπου, αλλά και στις πλαγιές των Γερανείων, στο βόρειο τμήμα του 

κόλπου. 

Οσο  αφορά  τα  υπόλοιπα  τμήματα  του  νομού  (μη  δασοκαλυμμένα),  και  ιδίως  το  ΒΑ  τμήμα, 

εμφανίζονται,  παρά  την  ξηρότητα  του κλίματος,  θαυμάσιες συστάδες  της  χαλεπίου πεύκης  (Pinus 

halepensis). Επίσης συναντώνται κέδρα (Juniperus Oxycedrus), γκορτσιές (Pyrus Spinosa), πουρνάρια 

(Querqus Coccifera), Pirus amigdaliformis (Γκορτσιά, Pirus malus (Μηλιά), Laurus nobilis (Δάφνη του 

Απόλλωνα,  Pinus  pinea  (Κουκουναριά),  Cupressus  semprevirens  (Κυπαρίσσι), Quercus  ilex  (Αριά), 

Cercis  siliquastum  (Κουτσουπιά), Cornus mas  (Κρανιά), Cornus  sauguinea  (Κρανιά),  Fraxinus ornus 

(Μελιός), Pistacia  lentiscus  (Σχίνος), Olea oleaster  (Αγριελιά), Erica arborea  (Ρείκι), Erica verticilata 

(Ρείκι),  Arbutus  andrachne  (Κουμαριά),  Arbutus  unedo  (Κουμαριά),  Cydonia  oblonga  (Κυδωνιά), 

Clematis vitalba (Κληματίδα), Citisus laburnum, Hedera helix (Κισσός), Cistus sp (Κίστος), Lonicera sp 

(Αιγόκλημα),  Paliurus  aculeatus  (Παλιούρι),  Poterium  spinosum  (Αφάνα),  Pistacia  terebinthus 

(Κοκκορεβυθιά), Phus  cotinus  (Ρους), Rosa  arnemis  (Τριανταφυλλιά), Rubus  tomentosum  (Βάτος), 

Spartium jyneeum (Σπάρτο), κλπ. 

Στις  κοιλάδες  των  ποταμών,  τις  ρεματιές  και  γενικά  τους  υγρούς  τόπους  φυτρώνουν  πλατάνια 

(Platanus Orientalis),  ιτιές  και  λεύκες.  Ο  υπόροφος  των  εκτάσεων αυτών συντίθεται  από ποικιλία 

φρυγάνων,  γράστεων  και  ποών,  που  περιλαμβάνουν  είδη  όπως  αφάνα  (Poterium  Spinosum), 

ασφάκα  (Phlonis pruticosa), φτέρη  (Pteridium avilina),  αγριορόδη  (Rasa  sempervirens),  λαγομηλιά 

(Ruscus aculeatus), βάτος (Rubus ulniformis), σκαρφιά (Nelleborus odorus), αγριοφράουλα (Fragaria 

vesca),  ρίγανη  (Origanum  vilcare),  τσάι  (Sideritis  Montana),  κισσός  (Hedera  helix),  αγράμπελη 



Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ 

Περιφέρειας Πελοποννήσου 

 

Σελίδα  [30] 

 
 
 
 
 
Κ
ε
φ
ά
λ
α
ι
ο

 
6

 

(Olsmatis  vitalba),  αγιόκλημα  (Lonisera  carpiniflium),  ιζός  (Viscum  album),  μελιός  (Loranthus 

europaeus),  τσουκνίδα  (Urtica  urens),  βούρλα  (Suncus  effosus),  νεροκάλαμο  (Phragmites 

communis),  αγριοσκάρφη  (Helleborus cyclophylus), αγριοτσουκνίδα  (Urtica dicida),  μολόχα  (Malva 

silvestris),  κάπαρη  (Cyperus  fuscus),  θυμάρι  (Thumus  Capitatus),  φασκομηλιά  (Salvia  Offisinalis), 

διάφορα  αγροστώδη  (Agrostidae),  ψυχανθή  (Papillicaceae)  και  πολλά  ακόμα  είδη  σκληρόφυλλων 

θάμνων. 

Οι  αγροτοκαλλιέργειες  του  νομού,  με  κύρια  καλλιέργεια  τα  σιτηρά  ευδοκιμούν  σε  μεγάλα 

υψόμετρο  με  έντονες  θερμοκρασιακές  διακυμάνσεις  και  δευτερευόντως  τα  αμπελοειδή.  Επίσης 

καλλιεργούνται σημαντικές ποσότητες μανιταριών, σε θερμοκήπια, μέρος των οποίων εξάγονται. 

Η γεωγραφική θέση του νομού, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι έχει διατηρηθεί σε μεγάλο βαθμό ο 

εκτατικός χαρακτήρας του πρωτογενούς τομέα, συμβάλλουν στην καλή κατάσταση των φυσικών και 

ανθρωπογενών  οικοσυστημάτων  που  απαντώνται  στο  Νομό.  Στην  πανίδα  του  οικοσυστήματος 

απαντώνται μεταξύ άλλων:  λαγός,  κουνάβι, ασβός, αλεπού, ακανθόχοιρος,  νυφίτσα και σκίουρος. 

Όσον αφορά την ορνιθοπανίδα, τα πτηνά που συναντώνται συχνότερα είναι τα ακόλουθα: πέρδικα, 

μπεκάτσα,  φάσσα,  αγριοπερίστερο,  σπίνος,  τσίχλες  (δενδρότσιχλα  και  γερακότσιχλα),  κοτσύφι, 

στραβομύτης, καρδερίνα, σπουργίτι και διάφορα κορακοειδή. 

Τα  τελευταία χρόνια η χερσαία και θαλάσσια πανίδα  ιδίως  του Κορινθιακού Κόλπου έχει υποστεί 

σημαντική υποβάθμιση, που εκδηλώνεται με ελάττωση του αριθμού ατόμων στο κάθε είδος και με 

εξαφάνιση ορισμένων ειδών. Η χρήση φυτοφαρμάκων και δολωμάτων με δηλητήρια, καθώς και η 

διατάραξη των βιοτόπων (ιδιαίτερα στην ευρύτερη νότια ζώνη του Κορινθιακού όπου όλη η περιοχή 

είναι προσπελάσιμη), αποτελούν τους κύριους υπεύθυνους της μείωσης της πανίδας. Όσον αφορά 

τη θαλάσσια ιχθυοπανίδα, αυτή απειλείται κυρίως από την υπεραλιεία και τη χρήση δυναμιτών που 

γίνεται σε διάφορες θέσεις.  

Σε όλον τον Νομό, απαντώνται τα παρακάτω είδη θηλαστικών και πτηνών: 

 Θηλαστικά:  Λαγός  (Lepus),  Αλεπού  (Yeilpes),  Νυφίτσα  (Mustela Nivalis),  Κουνάβι  (Martes 

foina), Σκίουρος (Sciurus vulgaris), Σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor), Ποντίκια, Αρουραίοι, 

Λύκος  (είδος  υπό  εξαφάνιση  που  απαντάται  μόνο  στα  ορεινά  ένας  περιοχής  Διστόμου, 

Ζαρκάδι  (είδος  υπό  εξαφάνιση  που  απαντάται  μόνο  στο  Ξηροβούνι  και  στη Μακρυράχη, 

ανατολικά του Διστόμου)  

 Πτηνά: Πέρδικες, Κοτσύφια (Turdus Merula), Τσίχλες, Πετροσπουργίτες (Petronia petronia), 

Ψαρόνια  (Stunus  vulgaris),  Χελιδόνια,  αρπακτικά  πουλιά  (γεράκια  και  αετοί)  που 

απαντώνται στα ορεινά (απειλούμενα είδη), πολλά είδη υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών 

που  απαντώνται  σε  υγροβιότοπους,  Κορακοειδή  (Κόρακας  –Corvus  coras‐,  Κουρούνα  –

Corvus corone cornix‐, Καρακάξες –Pica pica‐), Νυκτόβια αρπακτικά  (Γκιώνης –Otus scops‐, 

Μπούφος –Bubo bubo‐, Κουκουβάγια –Athene noctua‐, Χουχουλιστής –Stix aluco‐). 

 Ιχθυοπανίαδα: Χονδριχθύες, Οστεϊχθύες, γόπα, σαυρίδι, γαύρος, σαρδέλα, Αγνάθα 
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Νομός Λακωνίας 

Οι  πεδινές  περιοχές  του  νομού  χαρακτηρίζονται  από  την  παρουσία  θαμνωδών  διαπλάσεων 

(μακκία), ενώ στα μεγαλύτερα υψόμετρα της ορεινής περιοχής κυριαρχούν οι δασώδεις διαπλάσεις 

κωνοφόρων. Στην υποαλπική ζώνη κυριαρχούν τα τοπία της σάρας, του διαβρωμένου ασβεστόλιθου 

και  των  γυμνών  αλπικών  πετρολίβανων,  με  αντιπροσώπους  πολυετή  φυτικά  είδη.  Στις  έντονες 

χαραδρώσεις  κύρια  των  ορεινών  περιοχών  του  νομού  κυριαρχούν  οι  επενδύσεις  από  αζωνικού 

τύπου βλάστηση. 

Χαρακτηριστικά  χλωριδικά  είδη  που απαντώνται  στο  νομό  είναι:   olea oleastar, Ceratonia  siliqua, 

Poterium spinosum, Pistacia  lentiscus, Genista acanthoclados, Euphorbia acanthothamnos, Phlomis 

fruticosa, Corydothymus capitatus, Salvia triloba, Quercus coccifera, Erica vempervitens, Calycotome 

villosa κ.α. Χαρακτηριστικά στοιχεία της υποζώνης Quercion  ilicis είναι: Quercus  ilex, Q.pubescens, 

Arbutus  adrachne,  A.  unedo,  Erica  arborea,  Phillyrea  media,  Fraxinus  ornus,  Pinus  halepensis, 

P.brutia, Spartium junceum, Erica arborea, Erica verticulata, olea europea. 

Στο  βόρειο  τμήμα  του  νομού  χαρακτηριστικά  είναι  τα:  Δάσος  αείφυλλων  και  πλατύφυλλων 

(θαμνώνες),  Δάσος  Δρυός  και  οι  γεωργικές  καλλιέργειες.  Ενώ  τα  ορεινά  τμήματα  του  νομού 

χαρακτηρίζονται από: το Δάσος της Μαύρης Πεύκης,  το Δάσος της Ελάτης, κάποια Μικτά Δάση, το 

Δάσος Αείφυλλων και πλατύφυλλων καθώς και από κάποια άγονα κομμάτια γης.  

Η  πανίδα  των  χερσαίων  οικοσυστημάτων  του  νομού  γενικότερα  περιλαμβάνει  τα  τρία  ορεινά 

συμπλέγματα  του  Ταΰγετου,  του  Πάρνωνα  και  του  Ζάρακα  αφ’  ενός  και  αφ’  ετέρου  τις  πεδινές 

εκτάσεις  στην προσχωσιγενή πεδιάδα  του  Ευρώτα  και  τις  μικρότερες πεδιάδες  των Μολάων,  του 

Ασωπού, του Γυθείου, της Νεάπολης. 

 Ορνιθοπανίδα:  υπάρχουν  πέρδικες,  τσίχλες,  κοτσύφια  και  τα  αποδημητικά  μπεκάτσες, 

τρυγόνια,  φάσες,  τα  οποία  συνεχώς  μειώνονται  τα  τελευταία  χρόνια.  Όλοι  οι 

προαναφερθέντες  παράγοντες  φαίνεται  να  συντείνουν  στη  μείωση  της  ορνιθοπανίδας.  Η 

μείωση δεν περιορίζεται μόνο στα ανωτέρω είδη. Τα γεράκια και οι αετοί γίνονται όλο και 

περισσότερο σπάνια στη Λακωνία.  Από μερικά  είδη υπάρχουν  ελάχιστα  και  μερικά  έχουν 

πάψει να επισκέπτονται τη Λακωνία τα τελευταία χρόνια. Το όρνιο (GYPS FULVUS) σπανίως 

πλέον  συναντιέται  στον  Ταΰγετο.  Από  πουλιά  συναντιόνται  ακόμη  ορτύκια  που  κι  αυτά 

παρουσιάζουν  σημαντική  μείωση  (πέρασμα  η  Μάνη  για  ορτύκια,  παλαιότερα 

παρατηρούνταν  χιλιάδες  ορτύκια)  κορυδαλλοί,  μπεκατσίνια,  αγριοπερίστερα, 

τσαλαπετεινοί.  Η  Λακωνία  είναι  το  τελευταίο  άκρο  της  Βαλκανικής  (πριν  την  Κρήτη)  στο 

δρόμο  για  την  Αφρική  γι'  αυτό  και  αποτελεί  πέρασμα  των  αποδημητικών  πουλιών.  Αλλά 

πουλιά  που  συναντιόνται  είναι  οι  μελισσοφάγοι,  οι  συκοφάγοι,  αλκιόνες,  επίσης 

κουκουβάγιες, κοράκια, κάργιες, καρακάξες, χαλκοκουρούνες και διάφορα στρουθόμορφα 

κλπ. Επίσης υπάρχει πλούσια ορνιθοπανίδα στις υγροτοπικές εκτάσεις του νομού 

 Θηλαστικά:  μεταξύ  άλλων  συναντώνται  ποντίκια,  ασβοί,  νυφίτσες,  κουνάβια,  αλεπούδες, 

τσακάλια  κατά  κοινή  ομολογία  και  των  κατοίκων  αλλά  και  των  υπεύθυνων  σε  διάφορες 
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υπηρεσίες,  οι  αλεπούδες  και  τα  τσακάλια  παρουσιάζουν  αύξηση  τα  τελευταία  χρόνια. 

Πιθανόν  η  αύξηση  αυτή  να  είναι  φαινομενική  και  να  οφείλεται  στο  ότι  φτάνουν  στις 

κατοικήσιμες  περιοχές  και  γίνονται  αντιληπτά  λόγω  έλλειψης  τροφής  στις  περιοχές  που 

τρέφονταν παλιότερα.  Ίσως στο ότι δεν κυνηγιούνται όσο παλιότερα αν και συνεχίζουν να 

είναι  επικηρυγμένα  είδη.  Συναντώνται  επίσης  σκαντζόχοιροι,  κουνέλια  (νησί  Παναγιάς 

Ελαφονήσου) 

 Ερπετά  –  Αμφίβια:  συναντώνται  βάτραχοι,  σαλαμάνδρες,  χελώνες,  φίδια  (Σαΐτες, 

δενδρογαλιές, αστρίτες, κοντοθόδωρους, οχιές). Μεγάλη εξάπλωση έχουν κι εδώ οι οχιές 

 Ιχθυοπανίδα:  υπάρχει  μεγάλη  ποικιλία  ειδών  που  αλιεύονται  στην  περιοχή.  Ειδικότερα 

απαντώνται  από  ψάρια:  γόπες,  σαρδέλλες,  μαρίδες,  μπαρμπούνια,  κέφαλοι,  λυθρίνια, 

λαβράκια, τσιπούρες, χέλια, μουγγριά, συναγρίδες, κουτσομούρες, καπόνια, πέρκες, ξιφίες, 

μελανούρια,  φαγκριά,  μένουλες,  κοκοβιοί,  χειλούδες,  σαλάχια  κλπ..  Από  Κεφαλόποδα 

συναντώνται:  σουπιές,  χταπόδια,  καλαμάρια,  θρύψαλα.  Επίσης  υπάρχουν  γαστερόποδα, 

δίθυρα καθώς και εχινόδερμα. Σύμφωνα με πληροφορίες ψαράδων και κατοίκων θαλάσσιες 

χελώνες  CARETTA  CARETTA  πιάνονται  συχνά  στα  δίκτυα  και  βγαίνουν  και  γεννούν  στις 

περιοχές  Μαυροβούνι  και  Βαλτάκι  (από  Βαλτάκι  μέχρι  Μπούγα).  Σήμερα,  υπάρχουν 

τουλάχιστον  τρεις  οργανωμένες  παραλίες  φύλαξης  και  παρακολούθησης  ωοτοκίας  στον 

νομό,  τα  Τρίνησα,  ο  Λεϊμονας  και  το  Μαυροβούνι,  υπό  την  επίβλεψη  των  μελών  του 

Συλλόγου Προστασίας θαλάσσιας χελώνας. Φώκιες υπήρχαν παλαιότερα στην περιοχή της 

Μάνης, τα τελευταία χρόνια όμως έχουν εξαφανισθεί. 

Νομός Μεσσηνίας 

Το πεδινό τμήμα του νομού κυριαρχείται από καλλιέργειες  (κύρια ελαιοδέντρων) αναμεμειγμένες 

με θαμνώδη είδη (φρυγανικά και μακκία) σε αμιγή ή σε υπό ανάμειξη διαπλάσεις. Στους ορεινούς 

όγκους  (περιοχή μεσσηνιακής Μάνης)  κυριαρχεί άγονο ασβεστολιθικό  τοπίο με πλούσια  χλωρίδα 

και  ενδημικά  είδη.  Οι  δασικές  διαπλάσεις  δεν  έχουν  σημαντική  εξάπλωση  σε  επίπεδο  νομού  και 

αφορούν κυρίως μικτά δάση αείφυλλων – πλατύφυλλων. 

 Ορνιθοπανίδα:  Η  περιοχή  παρουσιάζει  εξαιρετικά  ενδιαφέρουσα  ορνιθοπανίδα  ιδιαίτερα 

ως προς  τα διερχόμενα πουλιά  γιατί  αποτελεί  τον πρώτο σταθμό  για πολλά είδη  κατά  τη 

μετακίνηση τους. Συγκεκριμένα από την Αφρική έρχονται τρυγόνια, ορτύκια ( φθινόπωρο ‐ 

άνοιξη), φλαμίγκο, γύπες, κούκοι κ.α. Από βορρά έρχονται χήνες, πάπιες, μπεκάτσες, φάσες, 

φασοπεριστέρι  κ.α..  Σημαντικοί  για  την  ορνιθοπανίδα  είναι  οι  μικροί  υγρότοποι  που 

περιλαμβάνει,  ιδιαίτερα  παραλιακές  περιοχές  με  αβαθείς  ακτές  που  εκβάλλουν  συνήθως 

ρυάκια ή χείμαρροι, όπως στα Καμάρια Πυλίας. Γενικά παρατηρείται μια έντονη μείωση σε 

πέρδικες,  τσίχλες,  κοτσύφια,  ορτύκια,  και  σχεδόν  όλα  τα  παρυδάτια,  ενώ  αντίθετα  έχει 

αυξηθεί ο αριθμός των σπουργιτιών. Τα πλέον απειλούμενα είδη είναι η ορεινή πέρδικα και 

το  κοράκι  που  έχουν  σχεδόν  εκλείψει.  Το  κυνήγι  της  πέρδικας  έχει  απαγορευτεί.  Για 

προφανείς λόγους μειώθηκαν μέχρι εξαφάνισης τα αρπαχτικά 

 Ιχθυοπανίδα:  ο Μεσσηνιακός  κόλπος  χαρακτηρίζεται  ολιγοτροφική  περιοχή.  Ο  όρμος  του 

Αλμυρού  θεωρείται  πλούσιος  βιότοπος,  ενώ  η  θαλάσσια  περιοχή  της  Λαχανάδας  είναι 
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τόπος αναπαραγωγής ψαριών.  Ιδιαίτερα σημαντικοί βιότοποι για  την  ιχθυοπανίδα είναι ο 

όρμος του Ναυαρίνου και  η λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας στην Πύλο. Η τελευταία είναι κατ’ 

εξοχήν  ιχθυότροφη  περιοχή  και  έχει  αρχίσει  μία  σοβαρή  προσπάθεια  για  ανάπτυξη 

εντατικών  ιχθυοκαλλιεργειών.  Αποδοτικός  ψαρότοπος  θεωρείται  η Μαραθούπολη  (γόπα, 

σαρδέλλα).  Στην  περιοχή  μελέτης  απαντώνται  περίπου 81  είδη ψαριών  καθώς  και 5  είδη 

κεφαλόποδων  και 4 είδη καρκινοειδών. Και για τα ψάρια ισχύουν αυτά που αναφέρθηκαν 

για τα πουλιά. Τα τελευταία χρόνια έχει σοβαρά μειωθεί ο πληθυσμός τους και έχει κατά 

πολύ  μειωθεί  η  αποδοτικότητα  του  ψαρέματος.  Το  κύριο  αίτιο  είναι  ο  μη  ορθολογικός 

τρόπος ψαρέματος (τράτες, δίχτυα με μικρό μάτι, δυναμίτες κ.λπ.) 

 Θηλαστικά: Υπάρχει αύξηση του πληθυσμού των κουναβιών και των ασβών που προκαλούν 

πολλά προβλήματα στις καλλιέργειες. Καταστροφές επίσης προκαλεί και η αλεπού που έχει 

αυξηθεί.  Είναι  το  μόνο  επικηρυγμένο  ζώο  σήμερα.  Επιβλαβή  (όχι  επικηρυγμένα)  έχουν 

χαρακτηριστεί  το  τσακάλι  και  ο  ασβός.  Από  έρευνες  επιστημόνων  (δρ.  Γ.  Βερροιόπουλος) 

και μαρτυρίες ψαράδων θεωρείται ότι στη θαλάσσια περιοχή των νησιών Σχίζα και Σαπιένζα 

υπάρχουν μερικά (4‐5) άτομα μεσογειακής φώκιας. Το θέμα πρέπει να μελετηθεί καλύτερα 

ώστε, αν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν φώκιες, να τύχουν και της κατάλληλης προστασίας. Για 

τα  Αρτιοδάκτυλα  σημειώνουμε  ότι  υπάρχει  το  Κρί  ‐  Κρί  και  το  αγριοπρόβατο  στη  νήσο 

Σαπιένζα. Έχει γίνει εμπλουτισμός και δεν αποτελεί ενδημική πανίδα. 

6.1.5.3. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA  2000  

Η  σημαντικότητα  των  διαφόρων  βιοτόπων  και  των  στοιχείων  του  φυσικού  περιβάλλοντος  που 

απαντώνται  στην  περιφέρεια  έχει  αναγνωριστεί  με  την  ένταξή  τους  στο  εθνικό  και  στο  κοινοτικό 

πλαίσιο  προστασίας.  Ο  χαρακτηρισμός  μιας  περιοχής  ως  περιοχή Natura  2000  γίνεται  βάσει  της 

κοινοτικής  οδηγίας  92/43/ΕΟΚ  του  συμβουλίου  της  21ης  Μάιου  1992  “για  τη  διατήρηση  των 

φυσικών οικοτόπων καθώς και της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας”. Στην Ελλάδα έχει ολοκληρωθεί η 

απογραφή  βιοτόπων  και  έχει  καταρτιστεί  ένας  κατάλογος  με  προτεινόμενες  Περιοχές  Ειδικής 

Προστασίας.  Το  Natura  2000  περιλαμβάνει  και  τις  Περιοχές  Ειδικής  Προστασίας  που  έχουν 

καθοριστεί βάσει της οδηγίας 79/409 για τη διατήρηση των άγριων πουλιών.  

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθενται οι περιοχές  της Περιφέρειας Πελοποννήσου που έχουν 

ενταχθεί στο πρόγραμμα Natura 2000, μετά και από τις  τελευταίες ενσωματώσεις νέων περιοχών 

στον κατάλογο των προστατευόμενων τόπων (Ιούνιος 2010, Πηγή ΥΠΕΚΑ). 

Πρόκειται  συνολικά  για 28  περιοχές,  που  καλύπτουν  περίπου  το 26%  της  συνολικής  έκτασης  της 

περιφέρειας και οι οποίες συνοπτικά παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 6: Περιοχές Νatura 2000 Περιφέρειας Πελοποννήσου 

Α/Α  ΚΩΔΙΚΟΣ  ΕΙΔΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ 
ΕΚΤΑΣΗ 

(ha) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

1  GR2510003  SCI  ΑΚΡΟΝΑΥΠΛΙΑ & ΠΑΛΑΜΙΔΙ  366,16 

2  GR2510004  SPA  ΟΡΗ ΑΡΤΕΜΗΣΙΟ & ΛΥΡΚΕΙΟ  11477,38 
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Α/Α  ΚΩΔΙΚΟΣ  ΕΙΔΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ 
ΕΚΤΑΣΗ 

(ha) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

3  GR2520001  SCI  ΟΡΟΣ ΜΑΙΝΑΛΟ  22673,07 

4  GR2520002  SCI  ΛΙΜΝΗ ΤΑΚΑ  1033,15 

5  GR2520003  SCI  ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΟΥΣΤΟΥ  368,24 

6  GR2520005  SCI  ΜΟΝΗ ΕΛΟΝΑΣ & ΧΑΡΑΔΡΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ  6985,47 

7  GR2520006  SCI  ΟΡΟΣ ΠΑΡΝΩΝΑΣ (ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΛΕΒΗΣ)  55767,52 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

8  GR2530001  SCI  ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΥΛΛΙΝΗ (ΖΙΡΕΙΑ) & ΧΑΡΑΔΡΑ ΦΛΑΜΠΟΥΡΤΙΣΑ  23423,92 

9  GR2530002  SCI/SPA ΛΙΜΝΗ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ  1308,91 

10  GR2530003  SCI  ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΣ  589,79 

11  GR2530004  SCI  ΟΡΟΣ ΟΛΙΓΥΡΤΟΣ  8630,65 

12  GR2530005  SCI  ΟΡΗ ΓΕΡΑΝΕΙΑ  6836,55 

13  GR2530006  SPA  ΟΡΟΣ ΖΗΡΕΙΑ (ΚΥΛΛΗΝΗ)  20479,08 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

14  GR2540001  SCI 

ΟΡΗ ΓΙΔΟΒΟΥΝΙ, ΧΙΟΝΟΒΟΥΝΙ, ΓΑΪΔΟΡΟΒΟΥΝΙ, ΚΟΡΑΚΙΑ, 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΒΟΥΝΙ, ΚΟΥΛΟΧΕΡΑ & ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  28797,97 

15  GR2540002  SCI  ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ  ΚΑΙ ΝΗΣΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ  5493,74 

16  GR2540003  SCI  ΕΚΒΟΛΕΣ ΕΥΡΩΤΑ  5369,61 

17  GR2540005  SCI  ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΡΥΠΗΣ  1588,52 

18  GR2540006  SPA  YΓΡΟΤΟΠΟI ΕΚΒΟΛΩΝ ΕΥΡΩΤΑ  2172,76 

19  GR2540007  SPA  ΟΡΗ ΑΝΑΤΟΛIΚΗΣ ΛΑΚΩΝIΑΣ  37566,61 

20  GR2540008  SPA  ΝΟΤΙΑ ΜΑΝΗ  31659,31 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

21  GR2550001  SCI  ΦΑΡΑΓΓΙ ΝΕΔΩΝΑ (ΠΕΤΑΛΟΝ ‐ ΧΑΝΙ)  1241,86 

22  GR2550003  SCI  ΝΗΣΟΙ ΣΑΠΙΕΝΤΖΑ & ΣΧΙΖΑ, ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΑΚΡΙΤΑΣ  11292,05 

23  GR2550004  SCI  ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΠΥΛΟΥ (ΔΙΒΑΡΙ) & Ν. ΣΦΑΚΤΗΡΙΑ, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  3551,97 

24  GR2550005  SCI  ΘΙΝΕΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙ ‐ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ)  1342,86 

25  GR2550006  SCI  ΟΡΟΣ ΤΑΫΓΕΤΟΣ  53367,45 

26  GR2550007  SCI  ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΕΝΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ  972,24 

27  GR2550008  SPA  ΛIΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΓIΑΛΟΒΑΣ & ΝΗΣΟΣ ΣΦΑΚΤΗΡIΑ  1010,23 

28  GR2550009  SPA  ΟΡΟΣ ΤΑYΓΕΤΟΣ ‐ ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΡYΠΗΣ  48785,87 

Πηγή: ΥΠΕΚΑ, Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, 2010 
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Στην  Περιφέρεια  Πελοποννήσου  οι  τόποι  που  συμμετέχουν  στον  εθνικό  κατάλογο  του  δικτύου 

NATURA  και  διαθέτουν  Διαχειριστικά  Σχέδια  ή/και  Ειδικές  Περιβαλλοντικές  Μελέτες 

παρουσιάζονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα, σύμεφωνα με στοιχεία του 200712. 

Πίνακας 7: Τόποι με Διαχειριστικά Σχέδια ή/και Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες στην περιφέρεια 

Νομός  ΔΣ/ΕΠΜ  Ονομασία Τόπου  Παρατηρήσεις 

Αργολίδας  ‐  ‐  ‐ 

Αρκαδίας 

Πρόγραμμα αντιμετώπισης 
ειδικών περιβαλλοντικών 

προβλημάτων και συστήματος 
λειτουργίας και διαχείρισης 

όρους Πάρνωνα ‐ 

υγροτόπου Μουστού 

(Οικολογικό πάρκο) 

Περιοχή Παράλιου Άστρους και 
λιμνοθάλασσας Μουστού, 

Μονή Έλωνας και Χαράδρα 
Λεωνιδίου, Όρος Πάρνων και 

Περιοχή Μαλεβής 

Έγκριση Μελέτης 

Μελέτη Διαχείρισης και 
Διατήρησης Όρους Μαίναλο 

Όρος Μαίναλο  Υπό Εξέλιξη 

Κορινθίας  ‐  ‐  ‐ 

Λακωνίας 

Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη 
Δέλτα Ευρώτα 

Δέλτα Ευρώτα  Υπό έγκριση 

Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη 

Ταϋγέτου 
Όρος Ταΰγετος  Υπό Εξέλιξη 

Μεσσηνίας 
Ολοκληρωμένο Σχέδιο 

διαχείρισης για τη Λιμνοθάλασσα 
Πύλου και Δέλτα Ευρώτα 

Λιμνοθάλασσα Πύλου και 
Δέλτα Ευρώτα 

Στα πλαίσια του 
προγράμματος LIFE 

1997‐2000 

Ειδικότερα,  στην  Περιφέρεια  Πελοποννήσου  έχει  θεσμοθετηθεί  περιοχή  ως  οικολογικό  πάρκο 

εκείνη  του  Πάρνωνα  –  Μούστου  («Οικολογικό  Πάρκο  ΠΑΡΝΩΝΑ  –  ΜΟΥΣΤΟΥ»).  Σε  αυτό 

εντάσσονται  οι  χερσαίες  και  υδάτινες  εκτάσεις  των  Δήμων  Βόρειας  Κυνουρίας,  Λεωνιδίου, 

Σκιρίτιδας  και  Απόλλωνος    και  της  Κοινότητας  Κοσμά  του  Ν.  Αρκαδίας,  των  Δήμων  Θεραπνών, 

Οινούντος  και  Γερόνθρων  και  της  Κοινότητας  Καρυών  του  Ν.  Λακωνίας  της  περιοχής  του  όρους 

Πάρνωνα ‐ υγροτόπου Μουστού συνολικής εκτάσεως 1.150.000 στρεμμάτων. 

Η περιοχή χωρίζεται σε  (3)  τρεις βασικές Περιοχές  (Α, Β,  Γ) οι οποίες χαρακτηρίζονται ως Περιοχή 

Απόλυτης  Προστασίας  της  Φύσης  (Α),  Περιοχή  Προστασίας  της  Φύσης  (Β)  και  Περιοχή 

Οικοανάπτυξης (Γ).  Η οριοθέτηση των Ζωνών περιλαμβάνει τα εξής: 

 Α.  Περιοχή  Απόλυτης  Προστασίας  της Φύσης:  1)Συστάδα  Δενδρόκεδρου Μονής Μαλεβής 

(2.Ι), 2) Υγρότοπος Μουστού (2.ΙΙ) 

 Β.  Περιοχή  Προστασίας  της  Φύσης:  1)Δάση  Δενδρόκεδρου  Πραστού  (3.  Ι),  2)  Δάση 

Δενδρόκεδρου Αγίου Βασιλείου‐Πλατανακίου  (3.ΙΙ), 3)  Δάση Δενδρόκεδρου Παλαιοχωρίου 

(3.  ΙΙΙ),  4)  Σημαντική  περιοχή  χλωρίδας  Κορυφών  Πάρνωνα  (3.  IV),  5)  Σημαντική  περιοχή 

χλωρίδας Μαζιάς‐Κοντολινάς  (3. V), 6) Σημαντική περιοχή χλωρίδας Αγίου  Ιωάννη‐Ορεινής 

Μελιγούς (3. VI), 7) Περιοχή Χαράδρας Δαφνώνα και Μονών Ελώνης και  Σίντζας (3. VII), 8) 

                                                 
12 Βάση Δεδομένων Πρόγραμμα Συνεργασίας ΥΠΕΧΩΔΕ ‐ ΕΚΒΥ 1999‐2001, Έκδοση 1.0 
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Υγρότοπος Μουστού  (4.  I), 9)  Περιοχές Προστασίας  Ρεμάτων  ‐ Περιοχές  προστασίας  κατά 

μήκος  των  ρεμάτων  Δαφνώνα,  Βρασιάτη  και  Τάνου  και  εκατέρωθεν  των  όχθεων  τους 

πλάτους  50 μέτρων. 

 Γ.  Περιοχή  Οικοανάπτυξης:  Όλη  η  έκταση  του  Οικολογικού  Πάρκου  του  όρους  Πάρνωνα‐

υγροτόπου Μουστού. 

Με  βάση  την  υφιστάμενη  εθνική  (δασική  νομοθεσία)  και  διεθνή  νομοθεσία  στην  Περιφέρεια 

Πελοποννήσου προστατεύονται επίσης οι εξής περιοχές: 

 Καταφύγια  Άγριας  Ζωής:  περιλαμβάνουν  περιοχές  που  απαγορεύεται  το  κυνήγι  κάθε 

θηράματος, με σκοπό την προστασία και την ανάπτυξη των πληθυσμών των θηραμάτων και 

των  λοιπών  ειδών  της  άγριας  πανίδας  ως  και  των  ειδών  της  αυτοφυούς  χλωρίδας.  Τα 

καταφύγια άγριας  ζωής,  πρέπει  να πληρούν  τις  προϋποθέσεις προς  κάλυψη  των βασικών 

αναγκών του θηράματος σε ό,τι αφορά την ησυχία,  τροφή και νερό. Τα καταφύγια άγριας 

ζωής που είναι θεσμοθετημένα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου παρατίθενται στον πίνακα 

που ακολουθεί. 

Πίνακας 8: Καταφύγια Άγριας Ζωής Περιφέρειας Πελοποννήσου 

Α/Α  ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΕΚΤΑΣΗ13 (ha) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ

Νομός Αργολίδας 

1.  Προφήτης Ηλίας – Δελόκορμο (Μυκηνών) 800

Αργολίδας 

2.  Μάλιζα – Τουρνέζα (Αραχναίου – Μιδέας) 1211

3.  Σταυροπόδι ‐ Καναπίτσα  1700

4.  Προφήτης Ηλίας – Κυνόρτιο Όρος  2065

5.  Προφήτης Ηλίας – Αυλώνας  3461

Νομός Αρκαδίας 

1.  Αρκουδόρεμα ‐ Χαλίκι  1722 

Αρκαδίας 

2. 
Δασώδεις περιοχής Αγ. Θεοδώρων (Τριπόλεως –
Περιθωρίου) 

500 

3. 
Τσεμπερού (Πάππαρη – Αγριοκόνας – Ρουτσίου –
Αναβρήτου) 

2694 

4. 
Προγήτης Ηλίας (Ασέας – Τρυπίου – Φτερών –
Ποταμόλακα – Σπαρτοράχη – Μάντρες – 
Βαθύρεμα – Δάσος Παπαλέϊκο 

1713 

5. 
Μονή Παλαιοπαναγίτσας (Μελιγούς –
Κορακοβουνίου – Άστρους) 

700 

6.  Λίμνη Μούστου  533

7. 
Τύρος – Σαπουνακέικα – Πέρα Μέλανα –
Πραγματευτή (Λεωνιδίου) 

1275 

8.  Φαράγγι Μαζιάς  1557

9.  Λάδωνας  2637

10. 
Φονομένοι – Κούτσουρα (Αγ. Πέτρου Επ. 
Κουνουρίας) 

650 

Νομός Κορινθίας 

1.  Γκράβα – Λάκκα (Κλημεντίου)  1390
Κορινθίας 

2.  Λίμνη Στυμφαλία – Απέλεβρο Όρος  3706

                                                 
13 Επισημαίνεται ότι οι εκτάσεις που αναφέρονται σε κάθε προστατευόμενη περιοχή στη βάση του CDDA προέρχονται από 
τα ψηφιοποιημένα όριά τους και μπορεί να διαφέρουν από αυτές που αναφέρονται στις πράξεις χαρακτηρισμού τους 
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Α/Α  ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΕΚΤΑΣΗ13 (ha) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ

3.  Μπούτσιο  1231

4.  Πλάτανος – Πραθί –Μύλοι ‐ Γαβράτι 1671

5.  Γεράνεια (Λουτράκι – Περαχώρα)  2297

Νομός Λακωνίας 

1. 
Κουφοβούνι – Τσικούλιο (Βαμβακούς 
Καστανίτσας) 

887 

Λακωνίας 

2.  Αγ. Γεώργιος ή Κάστρο (Γερακίου)  444

3.  Κάμπος (Καρυών)  1495

4.  Ποταμός Οινώντας (Σελλασίας – Βρεσθένων) 800

5. 
Λουτσάκα – Χαμοσπηλιά – Πέρα βρύση (Γυθείου 
– Λαγίου – Πυργίου) 

1267 

6. 
Αναδασώσεις (Ποταμιάς – Βασιλικής –
Βασιλακίου) 

445 

7.  Πράταγος – Αετοφωλιά (Έλικας – Αγ. Νικολάου) 3135

8.  Ακρωτήριο Ξυλής  771

9.  Κάτω Κορογόνα  509

10.  Γαϊδουροβούνι  2537

11.  Βαβίλα – Κούνος (Καστανέας – Νεάπολης) 1875

Νομός Μεσσηνίας 

1.  Ντουμπίτσια (Εξωχωρίου)  833

Μεσσηνίας 

2. 
Άγ. Ιωάννης – Άγ. Γεώργιος (περιοχή Λαδά 
Καρβελίου) 

1265 

3.  Άνω Γλιάτα  1659

4.  Ροντάικα – Αγ. Νικόλαος (Σελλάς – Ροδιάς) 1187

5.  Καλλιγάς (τρικόρφου – Δραίνας)  2226

6.  Τούμπα (Πλατανόβρυσης)  1014

7. 
Αμυγδαλίτσα (Μανιακίου – μεταμόρφωσης –
Μεταξάδος) 

1344 

8.  Ευρετή – Δενδρούλη – Αγ. Νικόλαος (Μουζακίου) 992

9. 
Σκοτωμένος – Πετραλέξης (Γαργαλιάνων –
Βάλτας – Φιλιατρών) 

1057 

10.  Λίμνη Ντιβάρι – Βάλτος (Πύλου – Ρωμανού) 703

11.  Αγ. Νικόλαος (Πύλου – Μεθώνης)  1344

12. 
Βουνό Λυκόδημο (Σουληναρίου – Κόκκινου –
Μεσοποτάμου) 

1458 

Πηγή: http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eea/cdda1  

Τα στοιχεία των ανωτέρω Καταφυγίων Άγριας Ζωής προέρχονται από  τη βάση δεδομένων 

των  εθνικώς  προστατευόμενων  περιοχών  της  Ελλάδας  (Common Database  on Designated 

Areas‐CDDA),  τα  στοιχεία  της  οποίας  υποβάλλονται  ετησίως  στον  Ευρωπαϊκό  Οργανισμό 

Περιβάλλοντος.  Η  τελευταία  ενημερωμένη υποβολή  των  στοιχείων  έγινε  στις 15 Μαρτίου 

2009. 

Επίσης,  προστατευόμενες  ζώνες  αποτελούν  τα  εκτροφεία  θηραμάτων  και  οι  ελεγχόμενες 

κυνηγετικές  περιοχές  που  αποσκοπούν  στη  διαχείριση  των  θηρεύσιμων  ειδών  και  γενικά 

στην παροχή υπηρεσιών προς τους κυνηγούς. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ελεγχόμενη 

κυνηγετική  περιοχή  είναι  στην  Νήσο  Σαπιέντζα,  έκτασης  850  εκταρίων  με  ΦΕΚ 

1041/20.10.1977 και αρμόδιο το Δασαρχείο Καλαμάτας. 
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 Αισθητικά  Δάση:  περιλαμβάνουν  δασικά  τοπία  με  ιδιαίτερο  αισθητικό  και  οικολογικό 

ενδιαφέρον, που έχουν σκοπό εκτός από την προστασία της φύσης να δώσουν την ευκαιρία 

στο  κοινό  να  γνωρίσει  και  να  απολαύσει  το  φυσικό  περιβάλλον  με  διάφορες 

δραστηριότητες  αναψυχής.  Στην  περιφέρεια  έχουν  κυρηχθεί  ως  αισθητικά  δάση  οι  εξής 

περιοχές: 

- Δάσος Πευκιάς Ξυλοκάστρου Κορινθίας (ΦΕΚ 31/Α/74) 

- Δρυοδάσος Μογγοστού Κορινθίας (ΦΕΚ 175/Δ/77) 

 Διατηρητέα  Μνημεία  της  Φύσης:  Σε  αυτά  περιλαμβάνονται  μεμονωμένα  δένδρα  ή 

συστάδες δένδρων με ιδιαίτερη βοτανική, οικολογική, αισθητική ή ιστορική και πολιτισμική 

αξία.  Στην  ίδια  κατηγορία  ανήκουν  επίσης  εκτάσεις  με  σπουδαίο  οικολογικό, 

παλαιοντολογικό, γεωμορφολογικό ή άλλο ενδιαφέρον. Η θεσμοθέτησή τους υλοποιήθηκε 

βάσει  του  δασικού  κώδικα.  Έχουν  κηρυχθεί  13  Διατηρητέα  Μνημεία  της  Φύσης  στην 

περιφέρεια, τα οποία και είναι: 

- Ο Πλάτανος του Ναυπλίου (ΦΕΚ 590/Β/77) 

- Η Ελιά του Ναυπλίου (ΦΕΚ 590/Β/77) 

- Ο Φοίνικας του Ναυπλίου (ΦΕΚ 590/Β/77) 

- Οι Ίταμοι Κρυονερίου Αργολίδας (ΦΕΚ 590/Β/77) 

- Οι Ελιές της Δημαίνης Αργολίδας (ΦΕΚ 590/Β/77) 

- Ο Πλάτανος της Δημητσάνας Αρκαδίας (ΦΕΚ 121/Δ/80) 

- Ο Σφένδαμος του Σιδηροκάστρου Μεσσηνίας (ΦΕΚ 121/Δ/80) 

- Η Ελιά της Καλαμάτας (ΦΕΚ 121/Δ/80) 

- Το Δάσος Δενδροκέρδων στην Κυνουρία Αρκαδίας (ΦΕΚ 121/Δ/80) 

- Η Δρυς του Περιθωρίου Αρκαδίας (ΦΕΚ 121/Δ/80) 

- Η Δρυς της Δόριζας Αρκαδίας (ΦΕΚ 121/Δ/80) 

- Ο Πλάτανος του Αγ. Φλώρου Μεσσηνίας (ΦΕΚ 589/Β/85) 

- Το Δάσος αείφυλλων πλατύφυλλων στο νησί Σαπιέντζα (ΦΕΚ 656/Β/86) 

 Περιοχές  Προστασίας  της  Φύσης:  Οι  περιοχές  Προστασίας  της  Φύσης  εισήχθησαν  ως 

κατηγορία προστατευόμενων περιοχών με τον Ν. 1650/1986 (άρθρα 18 και 19). Ως Περιοχές 

Προστασίας της Φύσης  έχουν κηρυχθεί οι ακόλουθες περιοχές:  

- Περιοχή Δήμων Άργους και Μήδειας (Περιοχές 5 και 5α) (ΦΕΚ 396/08.06.1999 /ΖΟΕ) 

 Βιογενετικά  Αποθέματα:  Το  Ευρωπαϊκό  Δίκτυο  Βιογενετικών  Αποθεμάτων  ιδρύθηκε  το 

1976  από  το  Συμβούλιο  της  Ευρώπης  και  αποσκοπεί  στη  διατήρηση  αντιπροσωπευτικών 

δειγμάτων χλωρίδας, πανίδας και φυσικών περιοχών της Ευρώπης. Υπεύθυνος φορέας για 

τον  χαρακτηρισμό  των  Βιογενετικών  Αποθεμάτων  είναι  η  Γενική  Γραμματεία  Δασών  και 
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Φυσικού  Περιβάλλοντος  του  Υπουργείου  Γεωργίας.  Ως  Βιογενετικά  Αποθέματα  έχει 

χαρακτηρισθεί η εξής περιοχή: 

- Φυσικό Μνημείο Δάσους Αείφυλλων  Πλατάνων Νήσου Σαπιέντζα 

 Ειδικά  Προστατευόμενες  Περιοχές  σύμφωνα  με  τη  Σύμβαση  της  Βαρκελώνης 

(Πρωτόκολλο  4  «Περί  των  ειδικά  προστατευόμενων  περιοχών  της  Μεσογείου»):  Η 

Σύμβαση της Βαρκελώνης με τα συνοδευτικά Πρωτόκολλα κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον 

Ν.  855/78  (ΦΕΚ235/Α/1978)  και  τον  Ν.  1634/86  (ΦΕΚ  104/Α/1986).  Σύμφωνα  με  το 

πρωτόκολλο  «Περί  των  ειδικά  προστατευόμενων  περιοχών  της  Μεσογείου»  τα 

συμβαλλόμενα Κράτη Μέρη της Σύμβασης δεσμεύονται να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα 

για  την  προστασία  των  σημαντικών  θαλάσσιων  περιοχών  για  τη  διατήρηση  των  φυσικών 

πόρων,  των  φυσικών  τοπίων  και  των  περιοχών  της  πολιτιστικής  κληρονομιάς  της 

Μεσογείου. Στην περιφέρεια απαντάται η εξής περιοχή: 

- Αισθητικό Δάσος Πευκιάς Ξυλοκάστρου 

Τέλος, σύμφωνα με  τη Βάση Δεδομένων για  την Ελληνική Φύση ΦΙΛΟΤΗΣ», από  τις 449 περιοχές 

που  επιλέχτηκαν  στο  σύνολο  της  Επικράτειας,  ως  τοπία  ιδιαίτερου  φυσικού  κάλλους,  οι  40 

εντοπίζονται εντός της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Επίσης,  σημαντική  είναι  και η οικολογική σημασία  των πολυάριθμων υγροτοπικών  εκτάσεων που 

συναντώνται στην περιφέρεια, ο αριθμός των οποίων σύμφωνα με την Βάση Ελληνικών Υγροτόπων 

του ΕΚΒΥ  ανέρχεται στους 32, εκ των οποίων για τους 20 συμπληρώθηκε απογραφικό δελτίο. Για τις 

περισσότερες  από  τις  περιοχές  αυτές  γίνεται  αναφορά  σε  διεθνείς  καταλόγους  βιοτόπων  – 

υγροβιότοπων όπως ο ICBP – IWRB, ο CORINE Biotopes, κ.α. 

Οι θεσμοθετημένες περιοχές προστασίας της περιφέρειας απεικονίζονται σε χάρτη που συνοδεύει 

την παρούσα μελέτη. 

 

6.2   ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

6.2.1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ‐ΠΛΥΘΗΣΜΟΣ 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου βρίσκεται στο νοτιο άκρο της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με 

έδρα  της  την  Τρίπολη  στο  Ν.  Αρκαδίας.  Σύμφωνα  με  το  Σχέδιο  «Καποδίστριας»  η  περιφέρεια 

αποτελείται  από  107  ΟΤΑ  Α’  βαθμού  και  οι  οποίοι  διαρθρώνονται  ως  εξής:  14  Δήμοι  και  2 

Κοινότητες  στο  Νομό  Αργολίδος,  22  Δήμοι  και  1  Κοινότητα  στο  Νομό  Αρκαδίας,  13  Δήμοι  και  2 

Κοινότητες  στο Νομό Κορινθίας, 22  Δήμοι  στο  νομό Λακωνίας  και 29  Δήμοι  και 2  Κοινότητες  στο 

Νομό  Μεσσηνίας.  Συνολικά  η  Περιφέρεια  Πελοποννήσου  αποτελείται  από  100  Δήμους  και  7 

Κοινότητες. 

Εντούτοις,  με  βάση  το  νεοψηφισθέν  Πρόγραμμα  «Καλλικράτης»  (Νέα  Αρχιτεκτονική  της 

Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  ‐  Πρόγραμμα  Καλλικράτης)  για  την  νέα 
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σύσταση/συγκρότηση των ΟΤΑ της χώρας, η διοικητική διάρθρωση της περιφέρειας και των νομών 

που την απαρτίζουν διαμορφώνεται ως εξής:  

Νομός Αργολίδας 

1. Δήμος Ναυπλιέων με έδρα το Ναύπλιο αποτελούμενος από τους δήμους Ναυπλιέων, Νέας 

Τίρυνθας, Μιδέας και Ασίνης, οι οποίοι καταργούνται 

2. Δήμος  Ερμιονίδας  με  έδρα  το  Κρανίδι  αποτελούμενος  από  τους  δήμους  Ερμιόνης  και 

Κρανιδίου, οι οποίοι καταργούνται 

3. Δήμος  Επιδαύρου  με  έδρα  το  Ασκληπιείο  και  ιστορική  έδρα  την  Αρχαία  Επίδαυρο 

αποτελούμενος από τους δήμους Ασκληπιείου και Επιδαύρου, οι οποίοι καταργούνται 

4. Δήμος Άργους – Μυκηνών με έδρα το Άργος και ιστορική έδρα τις Μυκήνες αποτελούμενος 

από τους δήμους Άργους, Νέας Κίου, Λέρνας, Μυκηναίων, Κουτσοποδίου, Λυρκείας και τις 

κοινότητες Αχλαδόκαμπου και Αλέας οι οποίοι καταργούνται 

Νομός Αρκαδίας 

1. Δήμος Τρίπολης με έδρα  την Τρίπολη αποτελούμενος από τους δήμους Τρίπολης,  Τεγέας, 

Σκιρίτιδας,  Μαντινείας,  Κορυθίου,  Φαλάνθου,  Λεβιδίου  και  Βαλτετσίου,  οι  οποίοι 

καταργούνται 

2. Δήμος Nότιας Κυνουρίας με έδρα το Λεωνίδιο αποτελούμενος από τους δήμους Λεωνιδίου, 

Τυρού και την κοινότητα Κοσμά, οι οποίοι καταργούνται 

3. Δήμος  Γορτυνίας  με  έδρα  τη  Δημητσάνα  αποτελούμενος  από  τους  δήμους  Δημητσάνης, 

Ηραίας,  Λαγκαδίων,  Τρικολώνων,  Κοντοβαζαίνης,  Τροπαίων,  Κλείτορος  και  Βυτίνας,  οι 

οποίοι καταργούνται 

4. Δήμος  Μεγαλόπολης  με  έδρα  τη  Μεγαλόπολη  αποτελούμενος  από  τους  δήμους 

Μεγαλόπολης, Γόρτυνος και Φαλαισίας, οι οποίοι καταργούνται 

5. Δήμο Βόρειας Κυνουρίας, στον οποίο δεν επέρχεται καμία μεταβολή 

Νομός Λακωνίας 

1. Δήμος Σπάρτης με έδρα τη Σπάρτη και ιστορική έδρα το Μυστρά αποτελούμενος από τους 

δήμους  Σπάρτης,  Οινούντος,  Μυστρά,  Πελλάνας,  Θεραπνών,  Φαρίδος  και  την  κοινότητα 

Καρυών, οι οποίοι καταργούνται 

2. Δήμος  Ανατολικής  Μάνης  με  έδρα  το  Γύθειο  και  ιστορική  έδρα  την  Αρεόπολη 

αποτελούμενος  από  τους  δήμους  Γυθείου,  Σμύνους,  Οιτύλου  και  Ανατολικής  Μάνης,  οι 

οποίοι καταργούνται 

3. Δήμος Ευρώτα με έδρα τη Σκάλα αποτελούμενος από τους δήμους Έλους, Κροκεών, Σκάλας, 

Νιάτων και Γερόνθρων, οι οποίοι καταργούνται 

4. Δήμος  Μονεμβασιάς  με  έδρα  τους  Μολάους  αποτελούμενος  από  τους  δήμους 

Μονεμβασιάς, Μολάων, Ζάρακα, Ασωπού και Boιών, οι οποίοι καταργούνται 
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5. Δήμος  Ελαφονήσου,  όπου  η  κοινότητα  Ελαφονήσου  αναγνωρίζεται  σε  δήμο,  με  όνομα, 

έδρα και εδαφική περιφέρεια αυτά της τέως κοινότητας 

Νομός Κορινθίας 

1. Δήμος  Κορινθίων  με  έδρα  την  Κόρινθο  αποτελούμενος  από  τους  δήμους  Κορινθίων, 

Σαρωνικού, Σολυγείας, Άσσου – Λεχαίου και Τενέας, οι οποίοι καταργούνται 

2. Δήμος  Σικυωνίων  με  έδρα  το  Κιάτο  αποτελούμενος  από  τους  δήμους  Σικυωνίων, 

Στυμφαλίας και Φενεού, οι οποίοι καταργούνται 

3. Δήμος Ξυλοκάστρου ‐ Ευρωστίνης με έδρα το Ξυλόκαστρο αποτελούμενος από τους δήμους 

Ευρωστίνης, και Ξυλοκάστρου, οι οποίοι καταργούνται 

4. Δήμος Βέλου – Βόχας με έδρα το Ζευγολατιό αποτελούμενος από τους δήμους Βέλου και 

Βόχας, οι οποίοι καταργούνται 

5. Δήμος  Λουτρακίου  ‐  Αγίων  Θεοδώρων  με  έδρα  το  Λουτράκι  αποτελούμενος  από  τους 

δήμους Λουτρακίου ‐ Περαχώρας και Αγίων Θεοδώρων, οι οποίοι καταργούνται 

6. Δήμος Νεμέας στον οποίο δεν επέρχεται καμία αλλαγή 

Νομός Μεσσηνίας 

1. Δήμος  Καλαμάτας  με  έδρα  την  Καλαμάτα  αποτελούμενος  από  τους  δήμους  Άριος, 

Αρφαρών, Θουρίας και Καλαμάτας, οι οποίοι καταργούνται 

2. Δήμος  Μεσσήνης  με  έδρα  τη  Μεσσήνη  αποτελούμενος  από  τους  δήμους  Αιπείας, 

Ανδρούσας, Αριστομένους, Βουφράδων,  Ιθώμης, Μεσσήνης, Πεταλιδίου και την κοινότητα 

Τρικόρφου, οι οποίοι καταργούνται 

3. Δήμος  Πύλου  –  Νέστορος  με  έδρα  την  Πύλο  αποτελούμενος  από  τους  δήμους  Κορώνης, 

Μεθώνης, Παπαφλέσσα, Πύλου, Νέστορος και Χιλιοχωρίων, οι οποίοι καταργούνται 

4. Δήμος  Τριφυλίας  με  έδρα  την  Κυπαρισσία  αποτελούμενος  από  τους  δήμους  Αετού, 

Αυλώνος,  Γαργαλιάνων,  Κυπαρισσίας,  Φιλιατρών  και  την  κοινότητα  Τριπύλας,  οι  οποίοι 

καταργούνται 

5. Δήμος Οιχαλίας με έδρα το Μελιγαλά αποτελούμενος από τους δήμους Ανδανίας, Δωρίου, 

Είρας, Μελιγαλά και Οιχαλίας, οι οποίοι καταργούνται 

6. Δήμος Δυτικής Μάνης με έδρα την Καρδαμύλη αποτελούμενος από τους δήμους Αβίας και 

Λεύκτρου, οι οποίοι καταργούνται 

Σύμφωνα  με  την  απογραφή  πληθυσμού  της  ΕΣΥΕ,  το  2001  ο  πληθυσμός  της  Περιφέρειας 

Πελοποννήσου  ανέρχεται  σε  638.942  άτομα,  αντιπροσωπεύοντας  το  5,83%  του  συνολικού 

πληθυσμού της Χώρας. 

Η  μεταβολή  του  πληθυσμού  της  Περιφέρειας  την  περίοδο  1991  –2001  ανήλθε  σε  5,2%  και 

υπολείπεται  του  αντίστοιχου  εθνικού  (6,9%),  επιβεβαιώνοντας  τη  συνέχιση  της  πληθυσμιακής 

αποδυνάμωσης  της  Περιφέρειας.  Ωστόσο,  ο  ρυθμός  μεταβολής  του  πληθυσμού  της  Περιφέρειας 

είναι υψηλότερος από τον αντίστοιχο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Με βάση στοιχεία της Eurostat, η μεταβολή του πληθυσμού στο σύνολο της Ε.Ε. των 15 για τα έτη 

1991‐2001 βρίσκεται στο 3,62%, ενώ στην ΕΕ των 25 για την ίδια περίοδο ανέρχεται στο 2,94%. 
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Πίνακας 9: Πληθυσμιακά στοιχεία Περιφ. Πελοποννήσου (πραγματικός πληθυσμός) 

ΧΩΡΙΚΗ / 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
1991 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
2001 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

ΑΣΤΙΚΟΣ  ΗΜΙΑΣΤΙΚΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ  ΑΣΤΙΚΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ  97.636 34.186  12.653 50.797 105.770  53.405  52.365

ΑΡΚΑΔΙΑΣ  105.309 22.463  11.446 71.400 102.035  36.628  65.407

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  141.823 27.412  49.414 64.997 154.624  88.292  66.332

ΛΑΚΩΝΙΑΣ  95.696 15.531  15.713 64.452 99.637  31.827  67.81

ΜΕΣΗΝΙΑΣ  166.964 47.641  26.705 92.618 176.876  84.559  92.317

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  607.428 147.233  115.931 344.264 638.942  294.680  344.262

ΧΩΡΑ  10.259.900 6.036.660  1.312.774 2.910.466 10.964.020  7.980.414  2.983.606
Πηγή: ΕΣΥΕ (Απογραφές 1991, 2001), Στοιχεία ΕΣΥΕ 2006 

Αναλυτικότερα, η εξέταση της μεταβολής του πληθυσμού δείχνει δύο νομούς της Περιφέρειας και 

συγκεκριμένα  το  νομό  Κορινθίας  (9,0%)  και  το  νομό  Αργολίδας  (8,3%)  να  διατηρούν  ρυθμούς 

υψηλότερους  όχι  μόνο  από  την  Περιφέρεια  αλλά  και  από  τη  χώρα,  επιβεβαιώνοντας  τον 

αναπτυξιακό  δυναμισμό  τους.  Οι  νομοί Μεσσηνίας  (5,9%)  και  Λακωνίας  (4,1%)  υπολείπονται  του 

ρυθμού  αύξησης  του  πληθυσμού  του  συνόλου  της  χώρας,  με  το  νομό  Μεσσηνίας  να  έχει  τον 

πλησιέστερο  ρυθμό  μεταβολής  με  τον  αντίστοιχο  της  Περιφέρειας,  ενώ  για  το  νομό  Αρκαδίας 

παρατηρείται πληθυσμιακή μείωση (‐3,1%). 

Από  τον  παραπάνω  πίνακα  φαίνεται  ότι  ο  αστικός  πληθυσμός  ως  ποσοστό  του  συνολικού 

πληθυσμού, φαίνεται διαχρονικά να αυξάνει, αφού το 1991 ο αστικός και ο ημιαστικός πληθυσμός 

αποτελούσαν το 44,12% του συνολικού πληθυσμού της Περιφέρειας, ενώ το 2001 το ποσοστό αυτό 

ανήλθε στο 46,12%. Αντίστοιχα, μειώνεται ο αγροτικός πληθυσμός από 55,88% το 1991 σε 53,88% 

το 2001. Η αναλογία αστικού / αγροτικού πληθυσμού στην Περιφέρεια διαφοροποιείται πλήρως σε 

σχέση με την αντίστοιχη αναλογία σε επίπεδο χώρας, που είναι 72,79% για τον αστικό και 27,21% 

για τον αγροτικό πληθυσμό. Η αναλογία αστικού / αγροτικού πληθυσμού διαφοροποιείται, επίσης, 

μεταξύ  των  νομών  της  Περιφέρειας,  αφού  στους  νομούς  Κορινθίας  και  Αργολίδας  υπερτερεί  ο 

αστικός πληθυσμός,  ενώ στους υπόλοιπους νομούς υπερτερεί ο αγροτικός πληθυσμός  έναντι  του 

αστικού.  

Η πληθυσμιακή πυκνότητα το 2001 διαμορφώνεται σε 41,25 κατ/km2 (ελαφρά υψηλότερη σε σχέση 

με  το  1991  που  ήταν  39,2  κατ/km2),  έναντι  83,08  και  77,75  που  είναι  τα  αντίστοιχα  μεγέθη  σε 

επίπεδο χώρας. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τον αραιοκατοικημένο και “αγροτικό” χαρακτήρα της 

Περιφέρειας, που αποτελεί μια βασική διαρθρωτική της αδυναμία. 

Πίνακας 10: Επιφάνεια – Πραγματικός Πληθυσμός και Πυκνότητα κατά Γεωγραφικό Διαμέρισμα και Νομό 

Γεωγραφικό 
Διαμέρισμα 

Επιφάνεια 
km2 

Αριθμός κατοίκων  % Μεταβολή  Κάτοικοι ανά km2 

1991 2001 1991/2001  1991  2001

Σύνολο Ελλάδος  131.957  10.259.900  10.964.020  6,90  77,80  83,10 

Περιφ. Πελοποννήσου  15.490  607.428  638.942  5,19  39,21  41,25 
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Γεωγραφικό 
Διαμέρισμα 

Επιφάνεια 
km2 

Αριθμός κατοίκων  % Μεταβολή  Κάτοικοι ανά km2 

1991 2001 1991/2001  1991  2001

Αργολίδος  2.154  97.636  106.770  8,30  45,30  49,10 

Αρκαδίας  4.419  105.309  102.035  ‐3,10  23,80  23,10 

Κορινθίας  2.290  141.823  154.624  9,00  61,90  67,50 

Λακωνίας  3.636  95.696  99.637  4,10  26,30  27,40 

Μεσσηνίας  2.991  166.964  176.876  5,90  55,80  59,10 
Πηγή: ΕΣΥΕ (Απογραφές πληθυσμού 1991, 2001) 

Τέλος,  σημαντική  είναι  η  απόκλιση  μεταξύ  των  τιμών  που  λαμβάνει  ο  δείκτης  γήρανσης  σε  κάθε 

νομό.  Οι  νομοί  Αργολίδας  και  Κορινθίας  βρίσκονται  πολύ  κοντά  στη  μέση  τιμή  του  δείκτη  για  το 

σύνολο της χώρας (1,12), ενώ ο νομός Λακωνίας παρουσιάζει τη μεγαλύτερη απόκλιση, με τιμή 1,74 

για το 2001. Σημειώνεται ότι στο σύνολο της η περιφέρεια έχει αρνητική φυσική αύξηση πληθυσμού 

(βλέπε ακόλουθο πίνακα). Με βάση τα πληθυσμιακά στοιχεία του 1999, ο δείκτης γήρανσης στην 

Ε.Ε. των 15 διαμορφώνεται στο 0,94, ενώ στα 12 νέα κράτη είναι 0,70. 

Πίνακας 11: Δημογραφικά στοιχεία Περιφέρειας Πελοποννήσου 

Περιγραφή στοιχείου  1991  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007 

Μόνιμοι κάτοικοι  573.958  597.622  599.637  601.306  555.199  598.156  599.341  595.092 

Επιφάνεια  15.490  15.490  15.490  15.490  15.490  15.490  15.490  15.490 

Πυκνότητα πληθυσμού, κάτοικοι/τ.χλμ  49  51  52  52  51  51  52  51 

Αστικός πληθυσμός  267.986  294.711             

Αγροτικός πληθυσμός  339.442  344.231             

Γάμοι (μόνιμη κατοικία γαμπρού)  2.723  ‐  2.389  2.502  2.003  2.523  2.459   

Γεννήσεις (μόνιμη κατοικία μητέρας)  5.153  ‐  4.785  4.945  4.979  5.120  5.356   

Θάνατοι (μόνιμη κατοικία θανόντος)  6.836  ‐  7.008  7.006  6.820  6.729  6.978   

Αριθμός νοικοκυριών, μόνιμοι κάτοικοι    194.251             

Φυσική αύξηση πληθυσμού/1000 
κατοίκους 

‐    ‐4  ‐3  ‐3  ‐3  ‐3  ‐ 

Άνεργοι   ‐  ‐      19.503  17.955  16.511  16.901 

Άνεργοι % εργατικού δυναμικού  ‐  ‐  8,2  8,8  9,1  8,7  7,7  7,5 
Πηγή: «Οι Νομοί της Ελλάδας», www.economics.gr  
 

6.2.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ  

Οι χρήσεις γης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου καθορίζονται από τη μορφολογία του εδάφους, το 

υπάρχον  υδάτινο  δυναμικό  και  την  εν  γένει  ανάπτυξη  της  περιοχής.  Στον  πίνακα  που  ακολουθεί 

παρουσιάζονται στοιχεία σε επίπεδο περιφέρειας σύμφωνα με το Corine Land Cover 2000 για την 

εδαφική οργάνωση, τις χρήσεις γης και την κάλυψη του εδάφους. Τα στοιχεία αυτά απεικονίζονται 

γραφικά  και  στον  Χάρτη  «Χρήσεων  Γης  κατά  το  Corine  Land  Cover  2000»  που  συνοδεύει  την 

παρούσα μελέτη. 

Πίνακας 12: Κάλυψη γης της Περιφέρειας βάσης του Corine Land Cover 2000 

Τύπος Κάλυψης Γης  Έκταση (ha)  Ποσοστό (%) 

Αεροδρόμια  336,22  0,02 
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Τύπος Κάλυψης Γης  Έκταση (ha)  Ποσοστό (%) 

Αμπελώνες  19.948,19 1,29

Απογυμνωμένοι βράχοι  139,77 0,01

Αποτεφρωμένες εκτάσεις  2.891,33  0,19 

Βάλτοι στην ενδοχώρα  263,02  0,02 

Βιομηχανικές ή εμπορικές ζώνες  1.193,90  0,08 

Γη που καλύπτεται κυρίως από τη γεωργία με σημαντικές εκτάσεις 
φυσικής βλάστησης  231.352,84  14,95 

Δάσος κωνοφόρων  126.940,07  8,20 

Δάσος πλατυφύλλων  36.078,07  2,33 

Διακεκομμένη αστική οικοδόμηση  10.807,13  0,70 

Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής  515,52  0,03 

Εκτάσεις με αραιή βλάστηση  8.127,25  0,53 

Ελαιώνες  152.438,87  9,85 

Θάμνοι και χερσότοποι  2.518,63  0,16 

Λιβάδια  8.765,58  0,57 

Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις  136.860,71  8,84 

Μη αρδεύσιμη αρόσιμη γη  30.360,03  1,96 

Μικτό δάσος  38.737,38  2,50 

Μόνιμα αρδευόμενη γη  6.819,53  0,44 

Οδικά σιδηροδρομικά δίκτυα και γειτνιάζουσα γη  2.009,23  0,13 

Οπωροφόρα δένδρα και φυτείες με σαρκώδεις καρπούς  34.893,86  2,26 

Ορυζώνες  533,39  0,03 

Παραθαλάσσιοι βάλτοι  1.013,42  0,07 

Παράκτιες λιμνοθάλασσες  515,50  0,03 

Παραλίες αμμόλοφοι αμμουδιές  744,98  0,05 

Ροές υδάτων  560,09  0,04 

Σκληροφυλλική βλάστηση  431.899,58  27,91 

Συλλογές υδάτων  479,44  0,03 

Συνεχής αστική οικοδόμηση  343,76  0,02 

Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας  117.557,84  7,60 

Φυσικοί  βοσκότοποι  137.643,44  8,90 

Χώροι απορρίψεως απορριμμάτων  161,22  0,01 

Χώροι εξορύξεως ορυκτών  3.188,91  0,21 

Χώροι οικοδόμησης  745,64  0,05 
Πηγή: Corine Land Cover 2000 

Τα μεγάλα οικιστικά σύνολα της Περιφέρειας διαθέτουν ΓΠΣ, ενώ τα αστικά και ημιαστικά κέντρα 

στην πλειοψηφία τους διαθέτουν ρυμοτομικό σχέδιο. Οι δε μικρότεροι οικισμοί έχουν οριοθετηθεί. 

Επί  ενός  συνόλου  1.781  πόλεων  και  οικισμών  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου14  ισχύουν  τα  εξής 

(απογραφή ΕΣΥΕ 2001): 

 για  τους  1.745  που  έχουν  πληθυσμό  κάτω  των  2.000  κατοίκων,  στο  πλαίσιο  της  Επιχείρησης 

Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης (ΕΠΑ) έγινε καθορισμός ορίων (αποφάσεις Νομαρχών) με βάση 

το ΠΔ 24‐04/03‐05‐1985 όπως αυτό τροποποιήθηκε στη συνέχεια. 

                                                 
14  ΚΕΔΚΕ,  Ινστιτούτου  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  Χώρος  –  ΟΤΑ  Χωροταξικός  και  Αναπτυξιακός  Σχεδιασμός, 
http://www.kedke.gr/horos/html/geo‐nai.html  
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 για  τις  36  πόλεις  και  οικισμούς  με  πληθυσμό  άνω  των  2.000  κατοίκων  στο  πλαίσιο  της  ΕΠΑ 

εγκρίθηκαν  31  Γενικά  Πολεοδομικά  Σχέδια  (ΓΠΣ)  εκ  των  οποίων  5  τροποποιήθηκαν  κατά  την 

πορεία εφαρμογής τους. 

 για το σύνολο της Περιφέρειας έχει εγκριθεί 1 Προεδρικό Διάταγμα για τον καθορισμό Ζωνών 

Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) στα όρια 1 Δήμου. 

 σε 8  πόλεις  και  οικισμούς  υλοποιούνται  Ολοκληρωμένες  Παρεμβάσεις  Αστικής  Ανάπτυξης  σε 

τοπικές  ζώνες  από  το  ΠΕΠ  (6),  Ολοκληρωμένα  Τοπικά  Προγράμματα  βιώσιμης  ανάπτυξης  σε 

εφαρμογή της Habitat Agenda (2). 

Επί ενός συνόλου 100 Δήμων και 7 Κοινοτήτων βρίσκονται σε εξέλιξη: 

 30  Γενικά Πολεοδομικά  Σχέδια  (ΓΠΣ)  ‐  Σχέδια  Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης  Ανοικτής Πόλης 

(ΣΧΟΟΑΠ) για τους 34 Δήμους με 2 ΓΠΣ να εκπονείται με διαδημοτική συνεργασία 6 Δήμων. 

 9  Ολοκληρωμένα  Προγράμματα  Ανάπτυξης  Αγροτικού  Χώρου  (ΟΠΑΑΧ)  (5  με  χρηματοδότηση 

από  το  ΠΕΠ  και  4  από  το  ΕΠ  Αγροτική  Ανάπτυξη  &  Ανασυγκρότηση  της  Υπαίθρου)  για  49 

Δήμους.  Σε  1  από  αυτούς  υλοποιείται  ταυτόχρονα  και  Ολοκληρωμένο  Τοπικό  Πρόγραμμα 

βιώσιμης ανάπτυξης σε εφαρμογή της Habitat Agenda. 

Ανά νομό  τα γενικά πολεοδομικά σχέδια και οι  σχετικές πολεοδομικές μελέτες όπως προκύπτουν 

από τη Δ/νση Πολεοδομίας του ΥΠΕΧΩΔΕ, αλλά και τα τοπικά Πολεοδομικά Γραφεία είναι15: 

Νομός Αργολίδας 

Για  το  νομό  Αργολίδας  βρίσκονται  υπό  εκπόνηση  ΓΠΣ  και  ΣΧΟΟΑΠ  για  τους  δήμους  Άργους, 

Ασκληπειού, Ερμιόνης, Κουτσοποδίου, Κρανιδίου, Ναυπλίου, Λέρνας, Επιδαύρου, Ασίνης, Λυρκείας, 

Μιδέας, Μυκηναίων, Ν. Τίρυνθας και Ν. Κίου. Επίσης προβλέπεται η εκπόνηση μελέτης Ρυθμιστικού 

Σχεδίου 8 δήμων στην άμεση – περιαστική ζώνη Ναυπλίου – Άργους – Ν. Κίου. 

Στην παρούσα ισχύουν τα εξής ΓΠΣ: 

 Ν. Κίος, ΦΕΚ 734Δ/85   Κρανίδι, ΦΕΚ 166Δ/86 με 
τροποποίηση ΦΕΚ 645 
Δ/1997 (25.07.1997) 

 Ναύπλιο, ΦΕΚ 569Δ/85 και 
τροποποίηση σύμφωνα με τα ΦΕΚ 
403Δ/93 και ΦΕΚ 554 Δ/21.07.1999 

 Άργος, ΦΕΚ 734Δ/85   Λυγουριό, ΦΕΚ 434Δ/86   

Επίσης στο Ν. Αργολόγας υπάρχουν και οι εξής Μελέτης Πολεοδόμησης: 

 Άργος, έκταση 1430στρ, 

ΦΕΚ 264/Δ/1989 

 Κρανίδι (Α), έκταση 690στρ, 
ΦΕΚ846/Δ/87 

 Ναύπλιο Πρόνοια, έκταση 
250στρ, ΦΕΚ409/Δ/88 

 Ν. Κίος, έκταση 80στρ, 
ΦΕΚ697/Δ/88 

 Ναύπλιο Αριά, έκταση 150στρ, 
ΦΕΚ988/Δ/87 

 

                                                 
15 Πηγή: ΤΕΕ Πελοποννήσου 
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Ο νομός Αργολίδας διαθέτει ΖΟΕ (ΦΕΚ 396 Δ/1999) για την περιοχή των δήμων Άργους και Μιδέας 

και  των  κοινοτήτων  Ν.  Κίου,  Μύλων,  Τίρυνθας,  Δαλαμανάρας,  Κιβερίου,  Κουτσοποδίου  και 

Σκαφιδακίου.  

Νομός Αρκαδίας 

Παρά το γεγονός ότι η Τρίπολη διαθέτει ΓΠΣ, σήμερα αυτό τελεί υπό αναθεώρηση σε συνδυασμό με 

την  εκπόνηση  μελέτης  ΣΧΟΟΑΠ  για  την  ευρύτερη  περιοχή.  Κατ΄  αντιστοιχία  προβλέπεται 

αναθεώρηση  των  ΓΠΣ  Άστρους,  Λεωνιδίου,  Μεγαλόπολης.  Επίσης  υπό  εκπόνηση  βρίσκονται  το 

ΣΧΟΟΑΠ του Δήμου Τύρου, Απόλλωνος, Βαλτετσίου, Κορυθίου, Μαντίνειας, Σκυρίτιδας και Τεγέας, 

καθώς και η Μελέτη διαχείρισης και ανάπτυξης του ορεινού όγκου Μαινάλου και ΣΧΟΟΑΠ Δήμων 

Λεβιδίου, Βυτίνας και Φαλάνδου που αποτελούν το Σύνδεσμο Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ορεινού 

Όγκου Μαίναλου. Μελέτη  ρυθμιστικού  σχεδίου  προβλέπεται  για  την  άμεση  αστική  –  περιαστική 

ζώνη Τρίπολης (3 δήμοι). 

Τα εγκεκριμένα ΓΠΣ για το νομό περιορίζονται στα: 

 Τρίπολη, 
ΦΕΚ1092/Δ/12.11.1986 

 Λεωνίδιο, 
ΦΕΚ218/Δ/13.03.1987 

 Μεγαλόπολη, 
ΦΕΚ733/Δ/31.12.1985 

Κατευθυντήριο  δομικό  σχέδιο  (δεσμευτικό  για  τη  δημιουργία  ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ)  προβλέπεται  για  το 

δήμο  Απόλλωνος,  Β.  Κυνουρίας,  Κορυθίου,  Λεωνιδίου,  Τεγέας  και  Τρίπολης.  Στο  νομό  δεν  έχουν 

εγκριθεί ΖΟΕ, όπως διαπιστώθηκε κατόπιν επαφής με τα αρμόδια Πολεοδομικά Γραφεία του νομού. 

Νομός Κορινθίας 

Σχεδόν γα το σύνολο των δήμων του νομού εκπονούνται ΓΠΣ ή/και ΣΧΟΟΑΠ. Ειδικότερα, το ΓΠΣ του 

Ξυλοκάστρου είναι υπό αναθεώρηση σε συνδυασμό με τη μελέτη του ΣΧΟΟΑΠ, όπως επίσης τα ΓΠΣ 

ή/και  ΣΧΟΟΑΠ  των  δήμων  Αγ.  Θεοδώρων,  Άσσους  –  Λέχαιου,  Βόχας,  Ευρωστίνης,  Νεμέας, 

Σαρωνικού,  Συκιωνίων,  Σολυγείας,  Τενέας,  Φενεού,  Λουτρακίου  –  Περαχώρας  και  Κορίνθου. 

Προβλέπεται επίσης η δημιουργία ΡΣ για 9 δήμους. 

Τα εγκεκριμένα ΓΠΣ για το νομό περιορίζονται στα: 

 Κόρινθος, 
ΦΕΚ190/Δ/11.03.1987 

 Ξυλόκαστρο, 
ΦΕΚ1042/Δ/16.10.1987 

 Λουτράκι, 
ΦΕΚ616/Δ/26‐07‐2002 

 Κιάτο, ΦΕΚ 86/Α/05‐05‐1916 
με πρόσφατες 
αναθεωρήσεις 
ΦΕΚ63/Δ/1993 

 Βέλου, 
ΦΕΚ116/ΑΑΠ/19.03.2009 

 

Στο  σύνολο  του  νομού  Κορινθίας  δεν  έχουν  θεσμοθετηθεί  ΖΟΕ  ή  Σχέδιο  Ανάπτυξης  Περιοχών 

(ΣΧΑΠ).  Η  αναθεώρηση  του  ΓΠΣ  προγραμματίζεται  να  περιλάβει  και  εκτός  σχεδίου  περιοχές, 

καθορίζοντας τις χρήσεις γης για την εξωαστική περιοχή του δήμου. Κατευθυντήριο δομικό σχέδιο 

(δεσμευτικό για τη δημιουργία ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ) προβλέπεται για τους δήμους Σαρωνικού – Σολυγείας. 

Νομός Λακωνίας 
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Σε επίπεδο νομού προβλέπεται η αναθεώρηση ΓΠΣ για τους δήμους Γυθείου, Βοΐων (Νεάπολη), και 

Σπάρτης.  Επίσης  προβλέπεται  η  δημιουργία  ΡΣ  σε  τέσσερις  δήμους  (αστική  και  περιαστική  ζώνη 

Σπάρτης). 

Τα εγκεκριμένα ΓΠΣ για το νομό περιορίζονται στα: 

 Σπάρτη, 
ΦΕΚ471/Δ/24.09.1985 

 Νεάπολη, 
ΦΕΚ567/Δ/31.10.1985 

 Γύθειο, 
ΦΕΚ209/Δ/11.03.1987 

Στο  νομό Λακωνίας  δεν  υφίσταται  ΖΟΕ.  Για  τη  δημιουργία  ΓΠΣ  ή/και  ΣΧΟΟΑΠ σε  επίπεδο  δήμων 

υλοποιούνται  ή  έχουν  υλοποιηθεί  μελέτες  και  είναι  στην  παρούσα φάση  είτε  υπό  εκπόνηση  είτε 

υπό  έγκριση.  Τέτοιες  αφορούν  κατ΄ελάχιστο  τους  Δήμους  Έλους,  Μολάων,  Σκάλας,  Ασωπού, 

Ζάρακα, Μονεμβασιάς, Μυστρά και Οιτύλου. 

Νομός Μεσσηνίας 

Ειδικότερα  για  τη  Μεσσηνία,  από  τους  9  οικισμούς  (έδρες  Δήμων)  που  ανήκουν  σε  οικιστικό 

επίπεδο 2ου και 3ου ενισχυμένου  (σύμφωνα με  τη θεσμοθετημένη  ιεράρχηση από Περιφερειακό 

Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου), μελέτες ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ εκτελούν 

8  Δήμοι  και  συγκεκριμένα:  Αίπειας  –  Κορώνης  –  Πεταλιδίου,  Καλαμάτας,  Γαργαλιάνων,  Θουρίας, 

Κυπαρισσίας  και  Λεύκτρου.  Από  τους  5  οικισμούς  (έδρες  Δήμων)  που  ανήκουν  στο  οικιστικό 

επίπεδο  4ου  ενισχυμένου,  κανένας  Δήμος  δεν  εκτελεί  μελέτη  χωρικών  ρυθμίσεων.  Από  τους  6 

Δήμους που έχουν οικισμό ή οικισμούς άνω  των 2.000  κατοίκων σύμφωνα με  την απογραφή  του 

2001, οι μισοί εκπονούν μελέτη ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ. Το σύνολο των Δήμων στη Μεσσηνία που εκπονούν 

ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ είναι και παραλιακοί.  

Το ΓΠΣ της Καλαμάτας στην παρούσα φάση τελεί υπό αναθεώρηση με στόχο να περιληφθούν και οι 

υφιστάμενες  εξωαστικές  ζώνες.  Προβλέπεται  παράλληλα  η  δημιουργία  ΡΣ  επτά  δήμων  για  την 

άμεση  αστική  και  περιαστική  ζώνη  Καλαμάτας  –  Μεσσήνης.  Κατευθυντήριο  δομικό  σχέδιο 

(δεσμευτικό για τη δημιουργία ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ) προβλέπεται για τη μεσσηνιακή Μάνη (2 δήμοι) και τη 

δυτική Μεσσηνία (5 δήμοι). 

Τα εγκεκριμένα ΓΠΣ για το νομό περιορίζονται στα: 

 Καλαμάτα, ΦΕΚ 281/Δ/10.04.1986 καθώς 
τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ653/Δ/19.11.1990 

 Μεσσήνη, ΦΕΚ 763 Δ/09.07.1993 καθώς 
τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ304/ΑΑΠ/26.06.2009 

Οι Δήμοι της Μεσσηνίας που δεν εξασφάλισαν χρηματοδότηση για σύνταξη ΣΧΟΟΑΠ και ΓΠΣ είναι: 

Αβίας, Παπαφλέσσα, Οιχαλίας, Πύλου, Ανδρούσας, Νέστορος, Αρφαρών, Βουφράδος, Χιλιοχωρίων, 

Μελιγαλά, Ανδανίας. Οι Δήμοι που δεν  έχουν εντάξει  τέτοια μελέτη στο  τεχνικό  τους πρόγραμμα 

γιατί  έχουν  άλλες  προτεραιότητες  είναι:  Είρας,  Αριστομένους  (δεν  υπάρχει  καμία πληροφόρηση), 

Κοινότητα  Τριπύλας.  Ενώ  σχεδόν  το  σύνολο  των  δήμων  που  εκπονούν  μελέτη  ΣΧΟΟΑΠ  και  ΓΠΣ 

έχουν καθυστερήσει σημαντικά (είτε σε συγκέντρωση στοιχείων είτε σε γνωμοδοτήσεις Υπηρεσιών.  

Ο νομός Μεσσηνίας δε διαθέτει στο σύνολο του Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.). 

Λοιπές ρυθμίσεις 
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 Ειδικές χωροταξικές μελέτες και χαρακτηρισμός ως ΠΕΧΠ για τον ορεινό όγκο προβλέπεται 

για  τις  κοινότητες  Αλέας  και  Αχλαδοκάμπου  (σε  συνδυασμό  με  το  ν.  Αρκαδίας  και 

Κορινθίας). 

 Ειδική  Χωροταξική  Μελέτη  και  χαρακτηρισμός  ως  ΠΕΧΠ  προβλέπεται  για  τους  δήμους 

Βυτίνας,  Γόρτυνος,  Δημητσάνας,  Ηραίας,  Κλείτορος,  Κοντοβάζαινας,  Λαγκαδίων, 

Μεγαλόπολης, Τρικολώνων, Τροπαίων, Φαλαισίας, Φαλάνθου και κοινότητας Κοσμά. Ειδικά 

για  το  δήμο Μεγαλόπολης  η  πρόταση  ειδικής  χωροταξικής  αφορά  στο  χαρακτηρισμό  της 

περιοχής  των  λιγνιτωρυχείων ως ΠΕΧΠ μετά από  εκπόνηση  Ειδικής  Χωροταξικής Μελέτης 

για την αποκατάσταση των εδαφών. 

 Ειδική  Χωροταξική  Μελέτη  και  χαρακτηρισμός  ως  ΠΕΧΠ  προβλέπεται  για  τους  δήμους 

Ξυλοκάστρου, Συκιωνίων (ορεινή ζώνη), Στυμφαλίας και Φενεού. 

 Ειδική Χωροταξική Μελέτη και  χαρακτηρισμός ως ΠΕΧΠ προβλέπεται  για  την ορεινή  ζώνη 

των  δήμων  του  Ταϋγετου  σε  συνδυασμό  με  τη  θεσμοθέτηση  της  Μελέτης  Οικολογικού 

πάρκου Πάρνωνα16. 

 Ρυθμιστικό Σχέδιο προς εκπόνηση για την περιοχή της Κορινθίας, από τους Αγ. Θεοδώρους 

έως το Ξυλόκαστρο. 

17Στην Περιφέρεια αναπτύσσονται τρεις θεσμοθετημένες Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ.) ιδιοκτησίας 

ΕΤΒΑ. Πρόκειται για τη ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης (Π.Δ. 28.09.1989/ΦΕΚ 632‐Δ/09.10.1989 και ΦΕΚ 88/ΑΑΠ/4‐

3‐2008) στο νομό Αρκαδίας και τις ΒΙ.ΠΕ Μελιγαλά (ΚΥΑ 60547/413/04.07.1980 ‐ ΦΕΚ 455/Β & ΚΥΑ 

ΧΠ/ΓΧΠ/82/2774 ‐ ΦΕΚ 60/Β) και Σπερχογείας στο νομό Μεσσηνίας. Στην Μεσσηνία εντοπίζεται και 

ένας  οργανωμένος  χώρος  συγκέντρωσης  βιοτεχνικών  και  άλλων  επιχειρήσεων,  το  ΒΙΟ.ΠΑ. 

Καλαμάτας, όπου οι επιχειρήσεις που φιλοξενούνται εκεί αναπτύσσουν δραστηριότητες επισκευής 

οχημάτων,  επισκευής  οικιακού  εξοπλισμού,  γραφικών  τεχνών,  κατασκευής  ενδυμάτων  και 

συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του δευτερογενούς τομέα του νομού. 

Στην  περιφέρεια  προβλέπεται  η  δημιουργία  ΠΟΑΠΔ  ή  ΒΕΠΕ  για  την  ένταξη  των  υφιστάμενων 

βιομηχανιών (διοικητικά όρια δ. Αγ. Θεωδόρων και Λουτρακίου), αλλά στην παρούσα δεν υφίσταται 

καμία απόφαση έγκρισης. 

Επίσης στην περιφέρεια και ειδικότερα στον Νομό Μεσσηνίας υπάρχει ενεργοποιημένος ο θεσμός 

της  ΠΟΤΑ.  Ειδικότερα  σύμφωνα  με  την  υπ.  αριθμό  ΚΥΑ  24069/3817/19.10.2001  περί 

«Χαρακτηρισμός  και  οριοθέτηση  περιοχών  ως  Περιοχής  Ολοκληρωμένης  Τουριστικής  Ανάπτυξης 

(Π.Ο.Τ.Α.),  καθορισμός  όρων  και  περιορισμών  στις  χρήσεις,  έγκριση  της  διάταξης  των 

εγκαταστάσεων, των όρων για την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και του φορέα ίδρυσης και 

εκμετάλλευσής  της»,  έχουν  θεσμοθετηθεί  τρείς  (3)  περιοχές  ολοκληρωμένης  τουριστικής 

ανάπτυξης, οι οποίες είναι οι εξής: 

                                                 
16 Υπογραφή 6 Νοεμβρίου 2008 της ΚΥΑ από το ΥΠΕΧΩΔΕ για το έργο «Χαρακτηρισμός χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων 

των δήμων Βόρειας Κυνουρίας, Λεωνιδίου, Σκιρίτιδας και Απόλλωνος του Ν. Αρκαδίας, των Δ. Θεραπνών, Οινούντος 
και  Γερόνθρων  του Ν.  Λακωνίας  και  των  κοινοτήτων  Κοσμά  (Ν.  Αρκαδίας)  και  Καρυών  (Ν.  Λακωνίας)  της  περιοχής 
όρους   Πάρνωνα‐υγρότοπου Μουστού ως περιοχή οικοανάπτυξης  και  καθορισμός  χρήσεων,  όρων  και περιορισμών 
δόμησης» 

17 Πηγή: ΕΤΒΑ 
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1. Περιοχή 1 – ΠΟΤΑ Ρωμανού18: αναπτύσσεται στα διοικητικά όρια των Δήμων Γαργαλιάνων 

και  Νέστορος.  Η  περιοχή  αυτή  αναπτύσσεται  από  2  τμήματα  εκατέρωθεν  του  ποταμού 

Σέλλα 

2. Περιοχή 2 – ΠΟΤΑ Πύλου38: αναπτύσσεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πύλου 

3. Περιοχή  3  –  ΠΟΤΑ  Ριζόμυλου:  αναπτύσσεται  εντός  των  διοικητικών  ορίων  του  Δήμου 

Πεταλιδίου. Η περιοχή αυτή αποτελείται από δύο  (2)  τμήματα εκατέρωθεν του χειμάρρου 

Καρυάς. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Περιφέρειας και των κατά τόπους διευθύνσεων των νομαρχιών19 στους 

κάτωθι πίνακες παρατίθενται στοιχεία σχετικά με τα λατομεία ενεργά και μη για καθένα από τους 

νομούς αυτής. Αναλυτικά ισχύουν τα εξής: 

Νομός Αργολίδας 

Ο  νομός  Αργολίδας  διαθέτει  στο  σύνολο  του  144  λατομεία  ανενεργά.  Ακολούθως  παρατίθενται 

λίστα των δημοσίων και ιδιωτικών λατομείων. 

Πίνακας 13: Στοιχεία δημόσιων και ιδιωτικών λατομείων Ν. Αργολίδας 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΘΕΣΗ ‐ ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ  ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΕΚΤΑΣΗ (στρ)  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1  Λατομείο αδρανών 
Άγ. Νικόλαος ‐ Χαράδρα 

Ρέμπελο 
Δ. Ασκληπιείου, Ασίνης  109,443  Ενεργό λατομείο 

2  Λατομείο αδρανών 
Άγ. Νικόλαος ‐ Χαράδρα 

Ρέμπελο 
Δ. Ασκληπιείου, Ασίνης  203,99688  Ενεργό λατομείο 

3  Λατομείο αδρανών 
Άγ. Νικόλαος ‐ Χαράδρα 

Ρέμπελο 
Δ. Ασκληπιείου, Ασίνης  259,529 

Σε διαδικασία 
εκμίσθωσης 

4  Λατομείο αδρανών 
Άγ. Νικόλαος ‐ Χαράδρα 

Ρέμπελο 
Δ. Ασκληπιείου, Ασίνης  261,855 

Σε διαδικασία 
εκμίσθωσης 

5  Λατομείο αδρανών 
Άγ. Νικόλαος ‐ Χαράδρα 

Ρέμπελο 
Δ. Ασκληπιείου, Ασίνης  211,618  Ελεύθερος χώρος 

6  Λατομείο αδρανών  Πέτρα – Κάτω Κιάφα 
Δ.Δ. Διδύμων, Δ. 

Κρανιδίου 
289,102  Ενεργό λατομείο 

7  Λατομείο αδρανών  Πέτρα – Κάτω Κιάφα 
Δ.Δ. Διδύμων, Δ. 

Κρανιδίου 
252,342  Ενεργό λατομείο 

8  Λατομείο αδρανών  Πέτρα – Κάτω Κιάφα 
Δ.Δ. Διδύμων, Δ. 

Κρανιδίου 
317,073  Ελεύθερος χώρος 

9  Λατομείο αδρανών  Πέτρα – Κάτω Κιάφα 
Δ.Δ. Διδύμων, Δ. 

Κρανιδίου 
312,201  Ελεύθερος χώρος 

10  Λατομείο αδρανών  Εκκλησιαστικό 
Δ.Δ. Καρυά, Δ. Λυρκείας 

 
78,997 

Παλιό λατομείο εκτός 
λατομικής ζώνης για 

εκτέλεση έργου. Δεν έχει 
πραγματοποιηθεί 
αποκατάσταση 

11 
Λατομείο 
μαρμάρων 

Μικρή Λάκκα 
Δ.Δ. Επιδαύρου, Δ. 

Επιδαύρου 
13,527  Ενεργό λατομείο 

12  Λατομείο  Κράνι  Δ.Δ. Λυγουριού, Δ.  23,031  Ενεργό λατομείο 

                                                 
18  Τροποποίηση  και  συμπλήρωση  των διατάξεων  της υπ.  αριθμό 24069/3817/19.10.2001  κοινής υπουργικής απόφασης 

«Χαρακτηρισμός  και  οριοθέτηση  περιοχών  ως  Περιοχής  Ολοκληρωμένης  Τουριστικής  Ανάπτυξης  (Π.Ο.Τ.Α.), 
καθορισμός  όρων  και  περιορισμών  στις  χρήσεις,  έγκριση  της  διάταξης  των  εγκαταστάσεων,  των  όρων  για  την 
προστασία του περιβάλλοντος καθώς και του φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσής της», ΦΕΚ 766/25.06.2005 

19    1.  Γεν.  Δ/νση  Περιφέρειας  Δ/νση  Αυτ/σης  και  Αποκέντρωσης,  αρ.  Εγγράφου  8337/04.06.2009  και  Δ/νση  Δασών 
Αρκαδίας αρ. Εγγράφου 1220/10.09.2009 

   2. Ν.Α. Μεσσηνίας, Δ/νση Ανάπτυξης, αρ. Εγγράφου Φ25/1038/12.06.2009 
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Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΘΕΣΗ ‐ ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ  ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΕΚΤΑΣΗ (στρ)  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

μαρμάρων  Ασκληπιείου 

13 
Λατομείο 
μαρμάρων 

Κουτσικέλα 
Δ.Δ. Καρνεζαίικων, Δ. Δ. 

Ασίνης 
55,535  Ενεργό λατομείο 

14 
Λατομείο 
μαρμάρων 

Κουτσικέλα 
Δ.Δ. Καρνεζαίικων, Δ. Δ. 

Ασίνης 
33,575  Ενεργό λατομείο 

15 
Λατομείο 
μαρμάρων 

Κουτσουρέικα 
Δ.Δ. Λυγουριού, Δ. 

Ασκληπιείου 
16,236  Ενεργό λατομείο 

16 
Λατομείο 
μαρμάρων 

Κάστρο 
Δ.Δ. Καρνεζαίικων, Δ. Δ. 

Ασίνης 
54,939  Ενεργό λατομείο 

17 
Λατομείο 
μαρμάρων 

Χέρωμα 
Δ.Δ. Καρνεζαίικων, Δ. Δ. 

Ασίνης 
57,631  Ενεργό λατομείο 

18 
Λατομείο 
μαρμάρων 

Χέρωμα 
Δ.Δ. Καρνεζαίικων, Δ. Δ. 

Ασίνης 
24,06  Ενεργό λατομείο 

19 
Λατομείο 
μαρμάρων 

Παυλέικα 
Δ.Δ. Λυγουριού, Δ. 

Ασκληπιείου 
47,87  Ενεργό λατομείο 

20 
Λατομείο 
μαρμάρων 

Χαρβαλιά 
Δ.Δ. Καρνεζαίικων, Δ. Δ. 

Ασίνης 
44,275  Ενεργό λατομείο 

21 
Λατομείο 
μαρμάρων 

Κουτσικέλα 
Δ.Δ. Καρνεζαίικων, Δ. Δ. 

Ασίνης 
20,23297  Ενεργό λατομείο 

22 
Λατομείο 
μαρμάρων 

Καρνεζαίικα 
Δ.Δ. Καρνεζαίικων, Δ. Δ. 

Ασίνης 
45,31  Ενεργό λατομείο 

23 
Λατομείο 
μαρμάρων 

Πλατύ Χέρωμα 
Δ.Δ. Λυγουριού, Δ. 

Ασκληπιείου 
55,212  Ενεργό λατομείο 

24 
Λατομείο 
μαρμάρων 

Κουτσικέλα 
Δ.Δ. Καρνεζαίικων, Δ. Δ. 

Ασίνης 
22,44786  Ενεργό λατομείο 

25 
Λατομείο 
μαρμάρων 

Ψιλή Βίγλα 
Δ.Δ. Λυγουριού, Δ. 

Ασκληπιείου 
27,263  Ενεργό λατομείο 

26 
Λατομείο 
μαρμάρων 

Πλάτωμα 
Δ.Δ. Διδύμων, Δ. 

Κρανιδίου 
31,15  Ενεργό λατομείο 

27 
Λατομείο 
μαρμάρων 

Ασπροβούνι 
Δ.Δ. Διδύμων, Δ. 

Κρανιδίου 
31,25  Ενεργό λατομείο 

28 
Λατομείο 
μαρμάρων 

Πλάζα 
Δ.Δ. Διδύμων, Δ. 

Κρανιδίου 
33,512  Ενεργό λατομείο 

29 
Λατομείο 
μαρμάρων 

Κουτσικέλα 
Δ.Δ. Καρνεζαίικων, Δ. Δ. 

Ασίνης 
21,285  Ενεργό λατομείο 

30 
Λατομείο 
μαρμάρων 

Αλογομάνδρα 
Δ.Δ. Λυγουριού, Δ. 

Ασκληπιείου 
23,26  Ενεργό λατομείο 

31 
Λατομείο 
μαρμάρων 

Μικρή Μαγούλα 
Δ.Δ. Διδύμων, Δ. 

Κρανιδίου 
34,448  Ενεργό λατομείο 

32 
Λατομείο 
μαρμάρων 

Πλάζα 
Δ.Δ. Διδύμων, Δ. 

Κρανιδίου 
49,07  Ενεργό λατομείο 

33 
Λατομείο 
μαρμάρων 

Σγρούβα 
Δ.Δ. Λυγουριού, Δ. 

Ασκληπιείου 
47,3905  Ενεργό λατομείο 

34 
Λατομείο 
μαρμάρων 

Κράνι 
Δ.Δ. Λυγουριού, Δ. 

Ασκληπιείου 
62,232  Ενεργό λατομείο 

35 
Λατομείο 
μαρμάρων 

Πλάζα 
Δ.Δ. Διδύμων, Δ. 

Κρανιδίου 
34,1747  Ενεργό λατομείο 

Νομός Αρκαδίας 

Στο  νομό  Αρκαδίας  λειτουργούν  λατομικές  περιοχές,  λατομεία  αδρανών  υλικών  και  λατομεία 

μαρμάρων, όπως συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 14: Στοιχεία δημόσιων και ιδιωτικών λατομείων Ν. Αρκαδίας 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ 
ΘΕΣΗ ‐ 

ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ 
ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΕΚΤΑΣΗ 
(στρ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1  Λατομική Ζώνη  Αϊλάκης  Δ.Δ. Περθωρίου, Δ.Τρίπολης  189,92 2 
λατομικοί χώροι (έκτασης 
124,7 στρ και 65,218 στρ 
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Α/Α  ΕΙΔΟΣ 
ΘΕΣΗ ‐ 

ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ 
ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΕΚΤΑΣΗ 
(στρ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

αντίστοιχα20) 

2  Λατομική Ζώνη 
Κουκούρας – Κακό 

Τσούρμο 
Δ.Δ.Βαλτετσίου, Δ.Βαλτετσίου  1026,66 4  λατομικοί χώροι21 

3  Λατομική Ζώνη  Αγ. Γεώργιος 
Δ.Δ. Παραδεισίων, Δ. 

Μεγαλόπολης 
486,53 2 

λατομικοί χώροι (έκτασης 
234,817 στρ και 251,708 

στρ, 
αντίστοιχα) 

4 
Λατομείο Αδρανών 

Υλικών 
Βαλτετσόρεμα  Δ.Δ. Μάκρης, Δ. Τρίπολης  55,65 

Διαδικασία 
Αποκατάστασης, 
λειτουργία εκτός 

λατομικής 
ζώνης 

5 
Λατομείο Αδρανών 

Υλικών 
Μεσοβούνι  Δ.Δ. Παλλαντίου, Δ. Τρίπολης  59,91 

Διαδικασία 
Αποκατάστασης, 
λειτουργία εκτός 

λατομικής 
ζώνης 

6 
Λατομείο Αδρανών 

Υλικών 
Λινάκα  Δ. Λεωνιδίου  140 

Εγκαταλελειμμένο χωρίς 
υποχρέωση 

αποκατάστασης από 
μισθωτές 

7  Λατομείο μαρμάρων  Μαρμαριά  Δ.Δ. Δολιανών, Δ. Β. Κυνουρίας  87  Εν λειτουργία 

8  Λατομείο μαρμάρων  Καμάρα  Δ.Δ. Σίταινας, Δ. Β. Κυνουρίας  94,5  Εν λειτουργία 

9  Λατομείο μαρμάρων  Αλεποτρυπες  Δ.Δ. Δολιανών, Δ. Β. Κυνουρίας  48,29  Εν λειτουργία 

10 
Λατομείο 

σχιστολιθικών 
πλακών 

Κολοκρο 
Δ.Δ. Καστάνιτσας, Δ.  Β. 

Κυνουρίας 
28,49  Εν λειτουργία 

11  Λατομείο μαρμάρων  Αγ. Δημήτριος  Δ. Βυτίνας  78,97  Εν λειτουργία 

12  Λατομείο μαρμάρων  Μαύρα Μάρμαρα 
Δ.Δ. Αγίου Πέτρου, Δ. Β. 

Κυνουρίας 
99,96  Ανενεργό 

13  Λατομείο μαρμάρων  Μαύρα Μάρμαρα 
Δ.Δ. Αγίου Πέτρου, Δ. Β. 

Κυνουρίας 
99,81  Ανενεργό 

14  Λατομείο μαρμάρων  Μαρμαριά  Δ.Δ. Βερβαίνων Δ. Β. Κυνουρίας  26,9  Εγκαταλελειμμένο 

15  Λατομείο μαρμάρων  Άσπρα Λιθάρια 
Δ.Δ. Κουτρούφων Δ. Β. 

Κυνουρίας 
40,13  Εγκαταλελειμμένο 

16 
Λατομείο Αδρανών 

Υλικών 
Μπογρεϊκα 

Δ.Δ. Αγίου Πέτρου, Δ. Β. 
Κυνουρίας 

33,81 

Παραγωγή ασβέστη – 
εκτός 

λατομικής ζώνης στη 
διαδικασία 

παράτασης μίσθωσης 

17 
Λατομείο Αδρανών 

Υλικών 
Μποζικα ‐ Κοτρώνι  Δ.Δ. Λαγκαδίων, Δ. Λαγκαδίων  27,98 

Ανενεργά (παλαιό 
καθεστώς 

αποκατάστασης) 

18 
Λατομείο Αδρανών 

Υλικών 
Άμμος  Δ.Δ. Νυμφασίας, Δ. Βυτίνας  11,42 

Ανενεργά (παλαιό 
καθεστώς αποκατάστασης) 

19 
Λατομείο 

Αδρανών Υλικών 
Ι. Ρέππας, Σέλιτσο  Δ.Δ. Αγ. Άνδρεα Κυνουρίας  110 

Ανενεργό– χωρίς 
αποκατάσταση 

20 
Λατομείο Μαρμάρου 

– Σχιστόλιθου 
Λατομείο Χουντή – 
Κόκκινο Λιθάρι 

Δ. Λαγκαδίων  31,15 
Ανενεργό– χωρίς 
αποκατάσταση 

Νομός Κορινθίας 

                                                 
20 Από τους δύο λατομικούς χώρους έχει εκμισθωθεί ο πρώτος και ο δεύτερος βρίσκεται στη διαδικασία εκμίσθωσης μετά 

από δημοπρασία. 
21  Από  τους  τέσσερις  λατομικούς  χώρους  έχουν  εκμισθωθεί  δύο,  ένας  βρίσκεται  στη διαδικασία  εκμίσθωσης μετά από 

δημοπρασία και ο τέταρτος έχει δημοπρατηθεί αλλά η διαδικασία έχει ανασταλεί από το ΣτΕ. 



Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ 

Περιφέρειας Πελοποννήσου 

 

Σελίδα  [53] 

 
 
 
 
 
Κ
ε
φ
ά
λ
α
ι
ο

 
6

 

Τα λατομεία του Ν. Κορινθίας συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 15: Απόγραφή λατομείων Ν. Κορινθίας 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΘΕΣΗ ‐ ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ  ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΕΚΤΑΣΗ (στρ)  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1  Λατομείο  Βουνό Τόγια 
Δ.Δ. Αθίκια, Χιλιομόδι, 

Δ. Τενέας και 
Σαρωνικού 

300 
Ενεργό λατομείο, λατομείο 

Λαρσινού 

2  Λατομείο  ‐  Δ. Κορινθίου & Σαρωνικού  135 
Ενεργό λατομείο, λατομείο 

Πατέρη 

3 
Λατομείο – 
Αμμορυχείο 

Γαλάρι ‐ Δραγονέρα  Δ. Ξυλοκάστρου  24 

Ενεργό λατομείο προς 
αποκατάσταση, 

προωθείται ως χώρος 
αποθεσιοθαλάμου του για 

το έργο: 
“Αυτοκινητόδρομος 
Ελευσίνα‐ Κόρινθος ‐ 
Πάτρα – Πύργος ‐ 

Τσακώνα” 

4 
Λατομείο 

Μαρμάρων & 
Ογκολίθων 

‐ 
Δ.Δ. Πιτσών, Δ. 
Ξυλοκάστρου 

56,79 
Ενεργό λατομείο, λατομείο 

Μπράβου 

5  Λατομική Ζώνη  Μάλια ‐ Ντάριζα 
Δ.Δ. Αγ. Ιωάννη, Δ. 

Σαρωνικού 
1936,49 

Ανενεργό, απόφαση 
Νομάρχη ΦΕΚ 
37/30.01.2008 

6  Λατομείο  Αγ. Τριάδα  Δ.Δ. Εξαμιλίων  60 

Ανενεργό, αποτελούμενο 
από δύο μέτωπα, τώρα 
λειτουργεί σε ένα από 
αυτά το θέατρο των 

Εξαμιλίων 

7  Λατομείο  Προφήτης Ηλίας  Δ.Δ. Κουτάλας, Δ. Τενέας  29,24 

Παλιό ανενεργό, προς 
αποκατάσταση, σύμφωνα 
με την 1526/09 απόφαση 
του ΓΓΠΠ εγκρίθηκε η 
επέμβαση για την 
εγκατάσταση και 
λειτουργία και 

αποκατάσταση του 
δανειοθαλάμου Κ/Π 

Μορέας 

8  Λατομείο  Χούνη 
Δ.Δ. Κλημεντίου, Δ. 

Σικυωνίων 5,5 

Παλιό ανενεργό, προς 
αποκατάσταση, θετική 

εισήγηση από την πλευρά 
του δασαρχείου Κορίνθου 

για δημοιυργία  
γεφυροπλάστιγγας από το 
Συνεταιρισμό Κλημεντίου 

9  Λατομείο  Δύο Τρύπες 
Δ.Δ. Καμαρίου, Δ. 
Ξυλοκάστρου 32 

Παλιό ανενεργό, προς 
αποκατάσταση, θετική 
εισήγηση της Δ/νσης 
Δασών Κορινθίας για 
αποθεσιοθαλάμο 

10  Λατομείο  Λυγιά 1 (οικισμός) 
Δ.Δ. Λυγιά, Δ. 
Ευρωστίνης 33,4 

Παλιό ανενεργό, προς 
αποκατάσταση, θετική 

εισήγηση από το 
δασαρχείο Ξυλοκάστρου 

11  Λατομείο  Λυγιάς 2 Πύργου 
Δ.Δ. Λυγιά, Δ. 
Ευρωστίνης 12,4 

Παλιό ανενεργό, θετική 
εισήγηση για δημοιυργία 

δανειοθαλάμου του 
Αυτοκινητοδρόμου 
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Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΘΕΣΗ ‐ ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ  ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΕΚΤΑΣΗ (στρ)  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ελευσίνα‐Κόρινθος‐Πάτρα‐
Πύργος 

Νομός Λακωνίας 

Οι  λατομικές  περιοχές  όπως  παρατίθενται  ορίζονται  σύμφωνα  με  την  απόφαση  3570/86/ 

ΦΕΚ151/Β/10.04.1986,  έχουν ωστόσο αποχαρακτηριστεί με  το υπ' αριθμό ΦΕΚ Δ/444/16.09.2008. 

Σύμφωνα  με  σχετικό  έγγραφο  της  Δ/νσης  Ανάπτυξης  της  Ν.Α.  Λακωνίας  δεν  υφίστανται  σήμερα 

δημόσια ή ιδιωτικά ενεργά λατομεία. 

Πίνακας 16: Λατομικές ζώνες Ν. Λακωνίας 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΘΕΣΗ ‐ ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ  ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΕΚΤΑΣΗ (στρ)  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1  Λατομείο Αδρανών Υλικών  Πακόγια 
Δ.Δ. Μεταμόρφωσης, Δ. 

Μολάων 
325,5  ανενεργό 

2  Λατομείο Αδρανών Υλικών  Μεγάλο Βουνό 
Δ.Δ. Μεταμόρφωσης, Δ. 

Μολάων 
436,85  ανενεργό 

3  Λατομείο Αδρανών Υλικών  Ανάσκελα  Δ.Δ. Αγ. Δημήτριος Δ. Ζάρακα  1038  ανενεργό 

4  Λατομείο Αδρανών Υλικών  Σκαλβούνια Α και Β  Δ.Δ. Παντάνασσας 
Α=375,7 & 
Β=434,37 

ανενεργό 

5  Λατομείο Αδρανών Υλικών  Βασιλόρεμα – Ψιλή Ράχη  Δ. Κροκεών  690  ανενεργό 

6  Λατομείο Αδρανών Υλικών  Λαγκάδια  Δ. Σκάλας  798,25  ανενεργό 

7  Λατομείο Αδρανών Υλικών  Προφήτης Ηλίας  Δ.Δ. Βαχού  881,25  ανενεργό 

8  Λατομείο Αδρανών Υλικών  Κουρκούλα  Δ.Δ. Λάγιας  325  ανενεργό 

9  Λατομείο Αδρανών Υλικών  Πλευρά  Δ.Δ. Βοδρόνιας  175  ανενεργό 

10  Λατομείο Αδρανών Υλικών  Κουτσοβίτη  Δ.δ Χρύσαφα, Δ. Σπάρτης  175  ανενεργό 

11  Λατομείο Αδρανών Υλικών  Αγορά  Κοινότητα Καρυών  85,75  ανενεργό 

12  Λατομείο Αδρανών Υλικών  Ρικάκια  Δ. Γερακίου  206,5  ανενεργό 

Νομός Μεσσηνίας 

Οι λατομικές περιοχές του νομού συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 17: Στοιχεία δημοσίων και ιδιωτικών λατομείων Ν. Μεσσηνίας 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΘΕΣΗ ‐ ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ  ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΕΚΤΑΣΗ (στρ)  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1  Λατομική Ζώνη  Κοκκινόβραχος  Δ.Δ. Α. Άμφειας, Δ. Θουρίας  ‐ 
Θεσμοθετημένες 
λατομικές ζώνες 

2  Λατομική Ζώνη  Αγγινάρα  Δ. Φιλιατρών  ‐ 
Θεσμοθετημένες 
λατομικές ζώνες 

3  Λατομική Ζώνη  Τσούκα  Δ. Γαργαλιάνων  ‐ 
Θεσμοθετημένες 
λατομικές ζώνες 

4  Λατομική Ζώνη  Κοτρωνιά και Προσηλιά  Δ. Πολιανής  ‐ 
Θεσμοθετημένες 

λατομικές ζώνες Δύο (2) 
λατομικοί χώροι 

5 
Λατομείο Αγρίλων 
Κεραμοποιίας 

Ψηλή Ράχη  Δ.Δ. Αβραμίου, Δ. Μεσσήνης  14,03 
Ιδιωτικοί μη δασικοί 

χώροι – Αφοί 
Αναγνωσταρά 

6 
Λατομείο Αγρίλων 
Κεραμοποιίας 

Καλογεράκια  Δ.Δ. Αμφιθέας, Δ. Ανδρούσας  3623,33 
Ιδιωτικοί μη δασικοί 

χώροι – Αφοί 
Αναγνωσταρά 

7 
Λατομείο Αγρίλων 
Κεραμοποιίας 

Αγιάννης ή Τσώνη  Δ.Δ. Βελίκας, Δ. Μεσσήνης  18689,15 
Ιδιωτικοί μη δασικοί 

χώροι – Αφοί 
Αναγνωσταρά 

8 
Λατομείο Αγρίλων 
Κεραμοποιίας 

Αγιάννης  Δ.Δ. Βελίκας, Δ. Μεσσήνης  32200 
Ιδιωτικοί μη δασικοί 

χώροι – Π. 
Παναγιωτόπουλος 
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Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΘΕΣΗ ‐ ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ  ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΕΚΤΑΣΗ (στρ)  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

9 
Λατομείο 

σχιστολιθικών 
Πλακών 

Αγ. Ηλίας  Δ.Δ. Πέτρας, Δ. Είρας  222023 
Ιδιωτικοί μη δασικοί 

χώροι – Θ. 
Τζανετόπουλος 

10 
Λατομείο 

σχιστολιθικών 
Πλακών 

Γουργού ή Λάκκα 
Δ.Δ. Πλατανοβρύσης, Δ. 

Αριστομένους 
17468,93 

Ιδιωτικοί μη δασικοί 
χώροι – Ζαπάντι 
Λατομική ΑΕ 

11 
Λατομείο Μαρμάρου 

Πορόλιθου 
Ράχες   Δ.Δ. Προαστίου, Δ. Λεύκτρου  20204 

Ιδιωτικοί μη δασικοί 
χώροι – Π. Χιουρέας και 

ΣΙΑ ΟΕ 

 

6.2.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ‐ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

6.2.3.1. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Ο συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Eurostat), παραμένει 

σχεδόν σταθερός διαχρονικά από  το 2000  μέχρι  και  το 2004,  στο 68%  του συνολικού πληθυσμού 

(260.000 κάτοικοι το 2004), 2 – 3 μονάδες υψηλότερα από το μέσο όρο της χώρας και 1‐2 μονάδες 

χαμηλότερα από τον αντίστοιχο μέσο όρο της ΕΕ‐25 και ΕΕ‐15. 

Μεγάλη διαφοροποίηση παρατηρείται στο ποσοστό συμμετοχής μεταξύ ανδρών και γυναικών, τόσο 

σε επίπεδο χώρας, όσο και σε επίπεδο Περιφέρειας. Το ποσοστό συμμετοχής των ανδρών  (81,1%) 

υπερτερεί  κατά  26  ποσοστιαίες  μονάδες  έναντι  των  γυναικών  (55,3%),  παρουσιάζοντας  μικρή 

αυξητική  τάση,  ενώ  το  δεύτερο  παραμένει  διαχρονικά  σχεδόν  στα  ίδια  επίπεδα  με  μικρές 

διακυμάνσεις.  Τα  αντίστοιχα  ποσοστά  σε  επίπεδο  χώρας  για  τις  γυναίκες  και  τους  άντρες 

εμφανίζονται υψηλότερα κατά μια και δύο ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα, ενώ σε επίπεδο ΕΕ‐25, 

το  ποσοστό  συμμετοχής  των  ανδρών  στην  Περιφέρεια  είναι  μεγαλύτερο  κατά  τέσσερις  περίπου 

ποσοστιαίες μονάδες και των γυναικών μικρότερο κατά 6,5. 

Σημαντικές  διαφοροποιήσεις  εμφανίζονται  στην  Περιφέρεια Πελοποννήσου  έναντι  της  χώρας  και 

της  ΕΕ‐25,  με  κριτήρια  το  φύλο  και  την  ηλικία.  Συγκεκριμένα,  το  ποσοστό  συμμετοχής  των  νέων 

γυναικών  15‐24  ετών,  είναι  χαμηλότερο  κατά  μια  μονάδα  έναντι  του  αντίστοιχου  ποσοστού  της 

χώρας, κατά εννέα μονάδες έναντι της ΕΕ‐25 και κατά 12 μονάδες έναντι της ΕΕ‐15. Οι αντίστοιχες 

διαφορές για τους νέους άνδρες 15‐24 ετών είναι +5  (χώρα) και  ‐3,4  (ΕΕ‐25) μονάδες. Η συνολική 

απασχόληση  για  τους  νέους  15‐24  ετών  (άνδρες  και  γυναίκες)  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου 

ανέρχεται στο 38,8% (2004), μεγαλύτερο κατά δύο μονάδες του αντίστοιχου ποσοστού σε επίπεδο 

χώρας, αλλά μικρότερο κατά επτά ποσοστιαίες μονάδες του αντίστοιχου της ΕΕ‐25. 

Ο αριθμός των απασχολούμενων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου παραμένει από το 1995 μέχρι και 

το  2004  σε  επίπεδο  της  τάξης  των  210.000,  με  σχετικά  μικρές  διακυμάνσεις  κατ’  έτος,  ενώ  το 

ποσοστό απασχόλησης από το έτος 1996 μέχρι και το 2004 διατηρείται κοντά στο 62%, υψηλότερο 

κατά τρεις περίπου ποσοστιαίες μονάδες  (2004) από το αντίστοιχο της χώρας, με τάσεις μείωσης, 

και  χαμηλότερο  από  το  ποσοστό  απασχόλησης  σε  επίπεδο  ΕΕ‐25  και  ΕΕ‐15.  Σημειώνεται  ότι  το 

συνολικό  ποσοστό  απασχόλησης  της  Περιφέρειας  είναι  χαμηλότερο  από  τον  εθνικό  στόχο  που 

απορρέει  με  βάση  τη  Συνθήκη  της  Λισσαβόνας  για  το  2005  (67%)  και  για  το  2010  (70%),  ενώ 

διαχρονικά παραμένει σταθερό επί μια δεκαετία. 
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Το  ποσοστό  απασχόλησης  των  γυναικών  (46,6%  το  2004)  παρουσιάζει  τάση  μείωσης,  όντας 

υψηλότερο από το μέσο όρο της χώρας (45,2% το 2004) και χαμηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό 

της  ΕΕ  των  15  και  των 25  (56,6%  και 55,5%  αντίστοιχα  το  2004),  ενώ  απέχει  από  τον  αντίστοιχο 

στόχο  της  Λισσαβόνας  (60%  το  2010).  Το  ποσοστό  απασχόλησης  στην  ηλικιακή  κατηγορία  55‐64 

ετών  (45,6%  το 2004)  είναι  σταθερά  υψηλότερο  από  το  αντίστοιχο  της  χώρας  και  επίσης  από  τα 

αντίστοιχα των ΕΕ‐25 και ΕΕ‐15, παρουσιάζοντας, ωστόσο, διαχρονικά μείωση. 

Η απασχόληση διαφοροποιείται ανά τομέα παρουσιάζοντας σημαντική μείωση στον πρωτογενή και 

αύξηση  στους  δευτερογενή  και  τριτογενή.  Αναλυτικότερα,  κατά  το  2004  το  29,7%  των 

απασχολουμένων  εργάζεται  στον  πρωτογενή  τομέα  (37,7%  το  1999),  το  18,5%  στο  δευτερογενή 

(16,9% το 1999) και το 46% στον τριτογενή (45,3% το 1999). Αυτή η διαφοροποίηση επιβεβαιώνει τη 

σχετικά έντονη φθίνουσα πορεία του πρωτογενούς τομέα, την ενίσχυση του δευτερογενούς και την 

αργή ανάπτυξη του τριτογενούς. 

Συγκριτικά  με  τα  αντίστοιχα  μεγέθη  της  χώρας  για  το  ίδιο  χρονικό  διάστημα  το  ποσοστό 

απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα της Περιφέρειας είναι υπερδιπλάσιο του αντίστοιχου εθνικού 

μέσου  (12,6%),  ενώ  υπολείπεται  στο  δευτερογενή  (22,4%)  και  τριτογενή  τομέα  (65,0%).  Η 

συγκριτική  διάρθρωση  της  απασχόλησης  ανά  βασικό  παραγωγικό  τομέα  στην  Περιφέρεια 

Πελοποννήσου  και  τη  χώρα,  και  η  αντίστοιχη  συγκριτική  διάρθρωση  της  ΑΠΑ,  υποδεικνύουν  τη 

σχέση  κεφαλαίου  και  εργασίας  εντός  του  τομέα,  και  την  πιθανότητα,  αν  όχι  βεβαιότητα, 

απασχόλησης  κυρίως  στο  δευτερογενή  τομέα  (βιομηχανία  ‐  κατασκευές)  εργατικού  δυναμικού 

εκτός Περιφέρειας. 

Το ποσοστό ανεργίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι διαχρονικά χαμηλότερο περίπου κατά 

μία μονάδα από το μέσο όρο της χώρας, βαίνοντας μειούμενο με διακυμάνσεις από το 2000 (9,3%) 

μέχρι το 2007 (7,5%), σε αντίστοιχα ποσοστά με το μέσο όρο της ΕΕ‐25. Η ανεργία πλήττει κυρίως 

τους νέους 15‐24 ετών σε ποσοστό 28,4% (2004), υψηλότερο από τα αντίστοιχα σε επίπεδο χώρας 

(26,9%) και ΕΕ‐25 (18,5%), με τάσεις ανόδου. Μεγαλύτερη συμβολή σε αυτό έχουν οι νέες γυναίκες 

15‐24  ετών,  με  ποσοστό  45,3%  (2004)  έναντι  36,3%  στη  χώρα  και  18,9%  στην  ΕΕ‐25.  Αντίστοιχη 

εικόνα παρουσιάζεται για τις γυναίκες άνω των 25 με ποσοστό 12%, υψηλότερο από το μέσο όρο 

της ΕΕ‐25 (9%). Τέλος, το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας ανήλθε το 2004 στο 59,88%, με αυξητικές 

τάσεις, υπερβαίνοντας το αντίστοιχο ποσοστό της χώρας κατά επτά ποσοστιαίες μονάδες και της ΕΕ‐

25 κατά 15,5. 

6.2.3.2. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 

Πρωτογενής τομέας 

Ο  πρωτογενής  τομέας  της  Πελοποννήσου  εξακολουθεί  να  διατηρεί  ένα  σημαντικό  μέγεθος.  Το 

περιφερειακό ΑΕΠ του πρωτογενή τομέα συμμετέχει κατά 12% στο ΑΕΠ του πρωτογενή της χώρας 

και περίπου κατά 14% στο συνολικό Περιφερειακό ΑΕΠ. 

Οι  κυριότερες  καλλιέργειες  της  Περιφέρειας  είναι  εσπεριδοειδή,  ελαιόλαδο,  βρώσιμες  ελιές, 

βρώσιμα σταφύλια,  κρασί, σταφίδες, πατάτες, μήλα, δημητριακά,  κτηνοτροφικά φυτά,  κηπευτικά. 

Σημαντικότερες  γεωργικές  βιομηχανίες  είναι  ψυγεία,  εργοστάσια  χυμοποίησης  και  τυποποίησης 
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εσπεριδοειδών,  σταφιδοεργοστάσια,  οινοποιεία,  αποθήκες  και  εργοστάσια  συντήρησης 

οπωροκηπευτικών. Ο όγκος παραδοσιακών και σύγχρονης τεχνολογίας, θερμοκηπίων βρίσκεται στη 

Λακωνία  και  Μεσσηνία.  Η  εκμηχάνιση  της  αγροτικής  παραγωγής  είναι  αρκετά  σημαντική,  χωρίς 

ανάλογη  αύξηση  της  παραγωγικότητας  του  τομέα.  Η  κτηνοτροφική,  δασική  και  αλιευτική 

παραγωγή,  αν  και  αξιόλογη,  συμβάλλει  λιγότερο  από  το  50%  στη  διαμόρφωση  του  αγροτικού 

εισοδήματος,  σε  σχέση  προς  τη  γεωργική  και  παρουσιάζουν  προβλήματα  εκσυγχρονισμού 

παραγωγής και εμπορίας, ενώ ο σημαντικότερος κτηνοτροφικός κλάδος είναι τα γαλακτοκομικά. 

Ενα  σημαντικό  τμήμα  της  έκτασης  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου  καταλαμβάνεται  από 

καλλιεργούμενες  εκτάσεις,  ενώ  το  σύνολο  σχεδόν  της  γεωργικής  γης  θεωρείται  γη  υψηλής 

παραγωγικότητας. Η συμμετοχή της περιφέρειας στα εθνικά μεγέθη της γεωργίας είναι σημαντική, 

με  τις  καλλιεργούμενες  εκτάσεις  να  αντιστοιχούν  στο 10,68%  του  συνόλου  της  χώρας.  Τα  τοπικά 

προϊόντα με εθνική εμβέλεια είναι το ελαιόλαδο του μεσσηνιακού κάμπου, τα προϊόντα από τους 

αμπελώνες της Νεμέας και η κορινθιακή σταφίδα.  

Ειδικότερα,  ο  Ν.  Αργολίδας  διαθέτει  ποιοτικό  πλεονέκτημα  στην  καλλιέργεια  πορτοκαλιού 

(μονοκαλλιέργεια)  και αποτελεί  τον πρώτο παραγωγό εσπεριδοειδών σε  επίπεδο χώρας  (30%  της 

συνολικής παραγωγής το 2006) με σημαντική, ωστόσο, τάση μείωσης της παραγωγής από το 2002 

έως  το  2006.  Οι  γεωργικές  εκτάσεις  καταλαμβάνονται  από  δενδρώδεις  καλλιέργειες,  οι  οποίες 

κυριαρχούνται  από  ελαιόδεντρα  και  εσπεριδοειδή.  Σε  επίπεδο  νομού  έχει  κατακτηθεί  σημαντική 

τεχνογνωσία  στην  παραγωγή  ανεμομικτών  &  συστημάτων  άρδευσης.  Σημαντικό  ρόλο  στις 

γεωργικές καλλιέργειες του Νομού Αρκαδίας, μεγαλύτερο ποσοστό των οποίων καταλαμβάνουν οι 

αροτραίες καλλιέργειες, διαδραματίζουν η ορεινή μορφολογία της περιοχής και τα εδαφολογικά της 

χαρακτηριστικά.  Ο  νομός  αποτελεί  την  4η  παραγωγό  πατάτας  με  6%  της  συνολικής  εθνικής 

παραγωγής  σε  συνολική  έκταση  580  χιλ  στρ..  Η  έκταση  βιολογικής  καλλιέργειας  ανέρχεται  σε 

604.604  στρέμματα  και  η  παραγωγή συνίσταται  σε αμπελώνες  (οινοποιήσιμο),  κάστανο,  ελιά  και 

καρύδι.  Επίσης,  τα  κτηνοτροφικά  όσπρια  αντιπροσωπεύουν  αξιόλογο  ποσοστό  της  συνολικής 

εγχώριας παραγωγής. Ο Ν. Κορινθίας διαθέτει σημαντικές εκτάσεις γεωργικών δραστηριοτήτων με 

εντατικού τύπου καλλιέργειες (έκταση 700 χιλ. στρ., 2005), καθώς και μικτές καλλιέργειες, δηλαδή 

εκτάσεις που συνδυάζουν δραστηριότητες κτηνοτροφίας και γεωργίας. Ο νομός κατέχει την πρώτη 

θέση  στην  παραγωγή  επιτραπέζιων  σταφυλιών,  με  31%  της  συνολικής  παραγωγής  το  2006.  Οι 

γεωργικές εκτάσεις του Ν. Λακωνίας συνίστανται σε δενδρώδεις καλλιέργειες, κυρίως ελαιόδεντρα 

και εσπεριδοειδή, και σε κηπευτικά. Ο νομός αποτελεί την 3η παραγωγό της χώρας σε εσπεριδοειδή 

(14%  της  εθνικής παραγωγής)  με σημαντική, ωστόσο,  πτωτική  τάση  (‐28,9%  από 2002  έως 2006). 

Τέλος,  τα 908  χιλ στρ.  (2005) καλλιεργούμενης γης του Ν. Μεσσηνίας συνεισφέρουν το 17,6%  της 

τοπικής οικονομίας, με άσκηση πολυκαλλιέργειας με σύγχρονες μεθόδους και καλλιέργεια πρώιμων 

κηπευτικών σε θερμοκήπια. Ο νομός αποτελεί τη 2η ελαιοπαραγωγό περιοχή της χώρας, με πολύ 

μεγάλη αύξηση της παραγωγής (146,6%) κατά την τετραετία 2002‐2006, την 5η πατάτας και την 11η 

σε εσπεριδοειδή, μετά από μεγάλη πτώση (‐63,9%) στο ίδιο διάστημα.  

Η  κτηνοτροφία  διαδραματίζει  δευτερεύοντα  ρόλο  στην  Περιφέρεια.  Ο  σημαντικότερος 

κτηνοτροφικός  κλάδος  είναι  τα  γαλακτοκομικά  και  τα  κυριότερα  κτηνοτροφικά  προϊόντα  που 

παράγονται  είναι  το μέλι,  τα ψάρια  εσωτερικών υδάτων,  τα αυγά,  το μαλακό  τυρί  και  τα μαλλιά 
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προβάτων. Η αναλογία φυτικής ‐ ζωικής παραγωγής διαμορφώνεται σε 84:16 και διαφοροποιείται 

από την αντίστοιχη αναλογία σε επίπεδο χώρας (80:20). 

Συγκεκριμένα  ο  Ν.  Αργολίδας  εμφανίζει  αξιόλογο  δυναμικό  στον  τομέα  της  κτηνοτροφίας.  Η 

οργανωμένη  κτηνοτροφική  παραγωγή  του  νομού  συνίσταται  σε  ~2.000  μονάδες  εκτροφής 

αιγοπροβάτων  (210.000  ζώα),  13  βουστάσια  με  δυναμικότητα  ~1.000  ζώων,  7  χοιροστάσια 

δυναμικότητας  1.200  ζώων,  2  μονάδες  εκτροφής  στρουθοκαμήλων  δυναμικότητας  270  ζώων,  2 

μονάδες  πτηνοτροφείου  αυγοπαραγωγής  με  δυναμικότητα  10.000  πουλερικών  και  2  μονάδες 

πτηνοτροφείων  κρεατοπαραγωγής  δυναμικότητας 23.000  ζώων.  Τέλος,  η  παραγωγή  γάλακτος,  το 

δεύτερο σε σειρά σημαντικό προϊόν του πρωτογενή τομέα σε επίπεδο νομού, παρουσίασε πτωτική 

τάση (‐8%) από 30.379 τόνους το 2002 σε 27.965 τόνους το 2006. Για το Ν. Αρκαδίας η κτηνοτροφία 

αποτελεί  μια  επιπλέον  σημαντική  οικονομική  δραστηριότητα  με  οργανωμένες  κτηνοτροφικές 

μονάδες.  Τα είδη που εκτρέφονται  είναι κατά κύριο λόγο αιγοπρόβατα και σε μικρότερη κλίμακα 

πουλερικά και χοιρινά.  Στο Ν. Κορινθίας η κτηνοτροφία έχει αποκτήσει εντατικό χαρακτήρα με τη 

λειτουργία  οργανωμένων  κτηνοτροφικών  μονάδων,  ενώ  αντίστοιχα  στη  Λακωνία  παρουσιάζει 

μέτρια ανάπτυξη και ασκείται κυρίως με οικόσιτη και νομαδική μορφή. Τέλος, στο Ν. Μεσσηνίας η 

κτηνοτροφία  ασκείται  με  ημιοικόσιτη  και  οικόσιτη  μορφή  με  μεγαλύτερο  μέρος  του  ζωικού 

κεφαλαίου να αντιπροσωπεύεται από βοοειδή και σε μικρότερο βαθμό αιγοειδή και χοίρους. 

Η αλιευτική δραστηριότητα της περιφέρειας ποικίλει μεταξύ των νομών αυτής. Πιο συγκεκριμένα η 

αλιεία σε επίπεδο Ν. Αργολίδας δεν είναι ιδιαίτερα αξιόλογη. Ο αριθμός των απασχολούμενων είναι 

260  άτομα,  ενώ  ο  συνολικός  αριθμός  των  σκαφών  ανέρχεται  στα  130,  με  συνολικές  ετήσιες 

ποσότητες  αλιευμάτων  1.000  τόνων  κατά  μέσο  όρο.  Στο  νομό  εντοπίζονται  μονάδες 

ιχθυοκαλλιέργειας  στον  Άγ.  Ανδρέα  του  δήμου  Β.  Κυνουρίας  με  δυναμικότητα  80  τ/έτος.  Στο  Ν. 

Κορινθίας  ο  τομέας  της  αλιείας  είναι  ο  ισχυρότερος  σε  επίπεδο  παραγωγής  αλιευμάτων  για  την 

Περιφέρεια, κυρίως λόγω της ιχθυοκαλλιέργειας. Η παράκτια αλιεία εξασκείται κατά κύριο λόγο σε 

ημιεπαγγελματική βάση, αποφέροντας συνολική δυναμικότητα αλιευμάτων 900  τόνους/έτος κατά 

μ.ο.,  ενώ  παράλληλα  οι 18  μονάδες  ιχθυοκαλλιεργειών  και  οι  δύο  ιχθυογεννητικοί  σταθμοί,  που 

εντοπίζονται  στο  νομό αποφέρουν 3.500  τόνους/έτος αλιευμάτων.  Στο Ν.  Λακωνίας υπάρχουν 23 

αλιευτικά  κέντρα  στην  παράκτια  ζώνη.  Η  αλιεία  ασκείται  γύρω  από  το  νομό  στις  εκτεταμένες 

θαλάσσιες  εκτάσεις,  ενώ  δεν  αξιοποιούνται  τα  εσωτερικά  ύδατα.  Καταγράφονται  690  αλιευτικά 

σκάφη παράκτιας αλιείας και 470 λέμβοι εκ των οποίων οι 390 είναι ερασιτεχνικές. Η αλιευθείσα 

ποσότητα ανέρχεται  σε 224  τόνους/έτος. Ο Ν. Μεσσηνίας  είναι  δεύτερος σε  επίπεδο παραγωγής 

αλιευμάτων για την Περιφέρεια. Η αλιεία διακρίνεται σε παράκτια και μέση. Την παράκτια αλιεία 

εξασκούν 470 επαγγελματικά σκάφη και δύο μηχανότρατες με ετήσια παραγωγή αλιευμάτων 2.550 

τόνους/έτος.  Με  τη  μέση  αλιεία  ασχολούνται  έξι  μεγαλύτερα  σκάφη  με  ετήσια  παραγωγή 

αλιευμάτων  που  ανέρχεται  στους  150  τόνους.  Οι  χώροι  αλιείας  είναι  ο  Μεσσηνιακός  κόλπος,  η 

περιοχή  της Λαχανίδας στη Φοινικούντα,  ο όρμος Ναυαρίνου  και η περιοχή  του  Ιονίου.  Αξιόλογη 

είναι  η  παραγωγή  από  τις  δύο  εγκατεστημένες  μονάδες  θαλάσσιων  υδάτων  με  δυναμικότητες 

ιχθύων που κυμαίνονται στους 300 τόνους ετησίως, ενώ μικρότερης δυναμικότητας, 10 τόνων/έτος, 

είναι  το  ιχθυοτροφείο  που  εντοπίζεται  σε  ποτάμιο  χώρο  (Ιχθυοτροφείο  Αγ. Φλώρου).  Αντίθετα  η 

αλιεία στον Ν. Αρκαδίας είναι ανύπαρκτη. 
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Πέραν  της  αλιευτκή  δραστηριότητας  και  η δασοπονία  δεν  αναπτύσσεται  στο  ίδιο  επίπεδο  στους 

νομούς  της περιφέρειας  κυρίως λόγω της διαφορετικότητας αυτών στο είδος και  τα ποσοστά  της 

εδαφοκάλυψης. Πιο συγκεκριμένα,  η δασοπονία στην Αρκαδία αναπτυγμένη εξαιτίας  της έντονης 

δασοκάλυψης  του  νομού.  Κύριο  είδος  που  παράγει  εμπορεύσιμη  ξυλεία  είναι  η  ελάτη  και 

ακολουθούν η μαύρη πεύκη, η χαλέπιος πεύκη, η καστανιά, τα αείφυλλα πλατύφυλλα, ο δρυς και ο 

πλάτανος.  Αντίθετα,  παρά  την  πλούσια  δασοκάλυψη  του  Ν.  Κορινθίας,  η  δασοπονία  δεν  είναι 

ιδιαίτερα αναπτυγμένη και περιορίζεται κυρίως στην παραγωγή ρυτίνης και καυσόξυλου. Ο τομέας 

της  δασοκομίας  στο  Ν.  Λακωνίας  δε  γνωρίζει  μεγάλη  ανάπτυξη,  κυρίως  εξαιτίας  της  μειωμένης 

δασοκάλυψης του. Η δε παραγωγή δασικών προϊόντων αφορά κύρια σε είδη πεύκου, ελάτου και σε 

καυσόξυλα.  Τελος,  ο  τομέας  της  δασοκομίας  στον  Ν.  Μεσσηνίας  δεν  έχει  μεγάλο  ειδικό  βάρος 

καθώς η παραγωγή δασικών προϊόντων σε επίπεδο νομού είναι μικρή. Στον δε Ν. Αργολίδας είναι 

ανύπαρκτη. 

Δευτερογενής τομέας 

Ο  δευτερογενής  τομέας  της  Περιφέρειας  επηρεάζεται  από  τις  βιομηχανικές  ζώνες  του  νομού 

Αττικής και από την παρουσία του δεύτερου σημαντικότερου ενεργειακού κέντρου της χώρας στη 

Μεγαλόπολη.  Ιδιαιτερότητα συνιστά το γεγονός της μη σύνδεσης των βιομηχανικών επιχειρήσεων 

εθνικής  σημασίας  και  εμβέλειας,  όπως  διυλιστήρια  και  μεταλλουργικές  βιομηχανίες,  του  νομό 

Κορινθίας με την τοπική οικονομία. 

Κυρίαρχη  δραστηριότητα  του  δευτερογενή  τομέα  στην  Περιφέρεια  Πελοποννήσου  είναι  η 

Μεταποίηση,  η  οποία  παράγει  το  65%  της  Ακαθάριστης  Προστιθέμενης  Αξίας  του  δευτερογενή 

τομέα,  παρόλο που παρατηρείται  μείωση  του αριθμού  των  καταστημάτων  και  της  απασχόλησης, 

όπως προκύπτει από αναλυτικά στοιχεία για τη διαχρονική εξέλιξη των σημαντικών μεγεθών,  εάν 

εξαιρεθούν  οι  επιχειρήσεις  του  Ν.  Κορινθίας.  Για  τις  επιχειρήσεις  των  υπόλοιπων  νομών  της 

Περιφέρειας  οι  ακαθάριστες  επενδύσεις, ως ποσοστό  του συνόλου,  βρίσκονται  πολύ  χαμηλότερα 

από  το  αντίστοιχο  ποσοστό  για  το  σύνολο  της  χώρας.  Παράλληλα,  ωστόσο,  παρατηρείται  τάση 

αύξησης  των  μικρών  μεταποιητικών  μονάδων,  κυρίως  αυτών  που  σχετίζονται  με  τον  κλάδο  των 

κατασκευών, η οποία αντισταθμίζει τη μείωση της απασχόλησης στις μεσαίες και μεγάλες μονάδες. 

Δεύτερη  σημαντική  δραστηριότητα  είναι  οι  κατασκευές,  με  συμμετοχή  20%  στην  ΑΠΑ  του 

δευτερογενούς  τομέα,  ενώ  την  τρίτη  θέση  καταλαμβάνουν  οι  δραστηριότητες  του  κλάδου 

ενέργειας. 

Από  την  ΕΣΥΕ  προκύπτουν  τα  παρακάτω  στοιχεία  σχετικά  με  τις  επιχειρήσεις  του  τομέα  (για  το 

σύνολο των νομών της Περιφέρειας): 

- το έτος 2002 λειτουργούσαν 11.500 επιχειρήσεις του δευτερογενούς τομέα με ετήσιο κύκλο 

εργασιών 1,1 δισ. €. Ο αριθμός των επιχειρήσεων, και ιδιαίτερα ο ετήσιος κύκλος εργασιών, 

αυξάνονται  διαχρονικά  από  το  2000  γεγονός  που  υποδεικνύει  δυναμική  στις 

δραστηριότητες του δευτερογενούς τομέα στις αρχές της δεκαετίας του 2000 

- Από το σύνολο των επιχειρήσεων του δευτερογενούς τομέα το 40%, ήτοι 4.550 επιχειρήσεις, 

είναι μεταποιητικές, με ετήσιο κύκλο εργασιών που αντιπροσωπεύει το 63% του συνολικού. 

Η  κλαδική  εξειδίκευση  της  μεταποίησης  και  ως  εκ  τούτου  η  διάρθρωσή  της  δε 
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διαφοροποιείται  διαχρονικά,  με  βασικούς  κλάδους  τη  βιομηχανία  τροφίμων  και  ποτών, 

ξύλου  και μη μεταλλικών προϊόντων.  Παράλληλα στη μεταποίηση σημειώνεται σημαντική 

αύξηση,  μεγαλύτερη  από  τον  αντίστοιχο  εθνικό  μέσο  όρο.  Την  ίδια  αυξητική  πορεία 

ακολουθεί  και  η  ΑΠΑ,  η  οποία  αυξάνει  κατά  σημαντικά  μεγαλύτερο  ποσοστό  στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου από το σύνολο της χώρας 

- Η ιδιαίτερα θετική εξέλιξη των αντιστοίχων μεγεθών δεν πρέπει να δημιουργεί εσφαλμένη 

εικόνα για την δυναμική της μεταποιητικής βιομηχανίας, αφού αν εξαιρεθούν οι επιδόσεις 

του Νομού Κορινθίας οι μεταβολές των μεγεθών στους Νομούς Αργολίδας, Μεσσηνίας και 

Λακωνίας υπολείπονται του ρυθμού μεταβολής σε επίπεδο χώρας. 

- Σε επίπεδο περιφέρειας οι απογραφές για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις στη βιομηχανία, 

τη  βιοτεχνία  και  στις  κατασκευές  για  το  2005  ανέρχονται  σε  116  επιχειρήσεις  που 

απασχολούν > 10 άτομα, με μέση ετήσια απασχόληση (> 10 άτομα) ίση με 7089 

Αναλυτικότερα, σε επίπεδο νομού (κύρια χαρακτηριστικά) ισχύον τα ακόλουθα: 

 Στο  Ν.  Αργολίδας  ο  δευτερογενής  τομέας  είναι  πρωτίστως  προσανατολισμένος  στον  κλάδο 

της  μεταποίησης  (βιομηχανία  τροφίμων &  ποτών,  κατασκευή προϊόντων από μη μεταλλικά 

ορυκτά, κατασκευή μεταλλικών προϊόντων με εξαίρεση μηχανήματα και είδη εξοπλισμού) και 

στις κατασκευές. 

 Στο Ν. Αρκαδίας οι εξορυκτικές δραστηριότητες κατέχουν σημαντική θέση με κύριο ορυκτό το 

μάρμαρο.  Η  κύρια  εξορυκτική  δραστηριότητα  αφορά  σε  τυρφώδη  κοιτάσματα  λιγνίτη  και 

ασκείται από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη με στόχο την κάλυψη των αναγκών 

λειτουργίας του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού  (ΑΗΣ Μεγαλόπολη). Η βιοτεχνική και βιομηχανική 

δραστηριότητα στο νομό ασκείται από μικρές μονάδες που λειτουργούν σε άμεση συνάφεια 

με  τις  μεγάλες  οικιστικές  ενότητες  του  νομού,  Τρίπολη  και  Μεγαλόπολη.  Τέλος,  η  ΒΙ.ΠΕ. 

Τρίπολης συνιστά σημαντική υποδομή για την οικονομική τόνωση του τομέα. 

 Στο Ν. Κορινθίας ο Β΄γενής τομέας είναι προσανατολισμένος σε μικρές επιχειρήσεις με κύρια 

ενασχόληση  τον  κλάδο  των  τροφίμων.  Στο  νομό  δεν  υπάρχουν  οργανωμένοι  υποδοχείς 

εγκατάστασης  επιχειρήσεων.  Οι  περισσότερες  επιχειρήσεις  αναπτύσσονται  στους  οδικούς 

άξονες Αγ. Θεοδώρων – Σουσακίου – Κορίνθου, Κορίνθου – Λουτρακίου και Κορίνθου – Αρχ. 

Νεμέας – Ζευγολατιού – Κιάτου. Εκτός από τη βιομηχανία τροφίμων ανάπτυξη παρουσιάζουν 

η κατασκευή μεταφορικών μέσων, η βιομηχανία ξύλου, η κατασκευή μεταλλικών προϊόντων 

και οι βιομηχανίες  ειδών ένδυσης  και υπόδησης.  Ιδιαίτερα ενισχυμένη  είναι η μεταποίηση, 

από  την  οποία  προέρχεται  το  50%  του  προϊόντος  του  νομού  (2005),  2ο  μεγαλύτερο  σε 

επίπεδο νομών της χώρας μετά τη Βοιωτία. 

 Ο  Ν.  Λακωνίας  διαθέτει  σημαντικό  ορυκτό  πλούτο  με  κυριότερο  ορυκτό  το  μόλυβδο.  Η 

βιομηχανική  δραστηριότητα  δεν  είναι  ιδιαίτερα  ανεπτυγμένη,  σημαντική  είναι  ωστόσο  η 

αντιπροσώπευση της βιομηχανίας τροφίμων & ποτών καθώς και οι κατασκευές.  

 Στο Ν. Μεσσηνίας σημαντικό τμήμα του τομέα συνιστά η βιομηχανία τροφίμων και ποτών. Ο 

τομέας  των  κατασκευών  συμμετέχει  επίσης  σε  υψηλό  ποσοστό,  ενώ  στη  μεταποίηση 

αναλογεί το 2,6%του προϊόντος του νομού.  
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Τριτογενής τομέας 

Ο  τριτογενής  τομέας  στην  Περιφέρεια  Πελοποννήσου  απασχολεί  το  40%  των  εργαζομένων  της 

Περιφέρειας,  με  σημαντικές  ποσοτικές  διαφοροποιήσεις  ανά  έτος  στον  αριθμό  των 

απασχολούμενων, φαινόμενο που υποδεικνύει μια «ρευστότητα» στις οικονομικές δραστηριότητες 

του τριτογενή τομέα, ενώ παράγει το 56% της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας της Περιφέρειας, 

με πολύ μικρές τάσεις αύξησης της παραγόμενης ΑΠΑ κατ’ έτος. 

Βασικές  οικονομικές  δραστηριότητες  του  τριτογενή  τομέα  στην Πελοπόννησο  είναι  η «διαχείριση 

ακίνητης  περιουσίας,  εκμίσθωση  και  επιχειρηματικές  δραστηριότητες»,  το  «χονδρικό  και  λιανικό 

εμπόριο»,  οι  «μεταφορές,  αποθήκευση,  επικοινωνίες»  και  τα  «Ξενοδοχεία  και  εστιατόρια».  Οι 

συγκεκριμένες  οικονομικές  δραστηριότητες  παράγουν  το 65%  της  ΑΠΑ  του  τριτογενή  τομέα  στην 

Περιφέρεια. 

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΥΕ στο σύνολο του τριτογενούς τομέα της Περιφέρειας λειτουργούσαν 

29.782 επιχειρήσεις, με συνολικό κύκλο εργασιών 3,8 δισ. € (2001), έναντι 27.339 επιχειρήσεων το 

έτος 2000, με αντίστοιχο κύκλο εργασιών 3,3 δισ. €. Το μεγαλύτερο πλήθος των επιχειρήσεων στον 

τομέα συγκεντρώνει το λιανικό εμπόριο (10.273 επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών 102 δισ. €). 

Τα  ξενοδοχεία  /  εστιατόρια  συγκεντρώνουν  μεγάλο  αριθμό  επιχειρήσεων  (6.038)  με  σχετικά 

χαμηλό, ωστόσο, κύκλο εργασιών (0,33 δισ. €). Το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών (2002) παρουσιάζει 

η  οικονομική  δραστηριότητα  του  χονδρικού  εμπορίου  με  κύκλο  εργασιών  1,5  δισ.  €  από  3.122 

επιχειρήσεις.  Και  στους  τρεις  κλάδους  διαπιστώνεται  αύξηση  των  επιχειρήσεων  και  του  κύκλου 

εργασιών κατά την τριετία 2000‐2002, με εμφανή δυναμική, όπως υποδεικνύει η διαχρονική αύξηση 

του μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών ανά επιχείρηση. 

Σημαντικό  μέρος  επίσης,  του  τομέα  των  υπηρεσιών  αντιπροσωπεύουν  οι  κλάδοι  της  «Δημόσιας 

Διοίκησης, της Άμυνας και της Κοινωνικής Ασφάλισης», και «των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών», 

οι  οποίοι  παράγουν  το  17%‐18%  της  ΑΠΑ  του  τριτογενή  τομέα,  σχεδόν  ισομερώς  κατανεμημένη 

μεταξύ  τους,  ενώ  η  «εκπαίδευση  και  η  κοινωνική  μέριμνα»  συμβάλλουν  κατά  13%‐15%  στην 

παραγωγή της συνολικής Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας του τριτογενή τομέα. 

Ο μεγάλος όγκος των επιχειρήσεων και λοιπών λειτουργιών του τριτογενή τομέα, όπως διοικητικές, 

εκπαιδευτικές,  χρηματοπιστωτικές  και  εμπορικές  υπηρεσίες,  καθώς  και  οι  υπηρεσίες  των 

μεταφορών,  είναι  συγκεντρωμένες  στα  αστικά  κέντρα  της  Περιφέρειας,  ενώ  οι  τουριστικές 

υπηρεσίες που εκφράζονται  κατά  κύριο  λόγο από  τον  κλάδο  των «Ξενοδοχείων  και  εστιατορίων» 

παρουσιάζουν χωρική διασπορά στην Περιφέρεια. 

Ειδικότερα, ο τουρισμός θεωρείται κρίσιμος παράγοντας για την ανάπτυξη του τριτογενούς τομέα 

στην  περιφέρεια,  αναπτύσσεται  ωστόσο  με  αργούς  ρυθμούς  διατηρώντας  ένα  χαμηλό  ποσοστό 

συμμετοχής  στη  συνολική  τουριστική  δραστηριότητα  της  χώρας.  Αναφορικά  με  την  τουριστική 

προσφορά, η Περιφέρεια Πελοποννήσου συγκεντρώνει το 4,8% (2005) των τουριστικών κλινών της 

χώρας. Το μέσο μέγεθος των τουριστικών μονάδων είναι μικρότερο από το αντίστοιχο σε επίπεδο 

χώρας, με τάση μείωσης, σε αντίθεση με το μέσο μέγεθος των τουριστικών καταλυμάτων στη χώρα. 

Παράλληλα διαπιστώνεται διαφοροποίηση μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και εθνικού μέσου 

όρου στην ποιότητα των τουριστικών καταλυμάτων, με την Περιφέρεια να παρουσιάζει χαμηλότερο 
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ποσοστό συμμετοχής υψηλής τάξης τουριστικών κλινών στο σύνολο των προσφερόμενων σε σχέση 

με το μέσο επίπεδο της χώρας. 

Όσον  αφορά  στη  ζήτηση  τουριστικών  υπηρεσιών  διαπιστώνεται  από  τα  στοιχεία  αφίξεων  και 

διανυκτερεύσεων  ότι  η  Πελοπόννησος  συνιστά  ως  επί  το  πλείστον  τόπο  προορισμού  ημερήσιων 

εκδρομών,  παρά  τόπο  διαμονής  αναψυχής  ή  και  επαγγελματικού  τουρισμού,  σε  πληρότητα 

χαμηλότερη από την αντίστοιχη της χώρας, η οποία βελτιώνεται διαχρονικά με αργούς ρυθμούς. 

Μεταξύ των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας για ανάπτυξη στον τομέα του τουρισμού 

συγκαταλέγονται οι ειδικές τουριστικές υποδομές και εγκαταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί στην 

περιοχή ή βρίσκονται υπό κατασκευή. Συνοπτικά συνάγεται ότι στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ο 

τουρισμός είναι δραστηριότητα που βρίσκεται σήμερα σε χαμηλά επίπεδα, αλλά βαίνει διαχρονικά 

αυξανόμενη, στηριζόμενη σε συγκριτικά πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η περιοχή. 

Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον τουρισμό της περιφέρειας συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 18: Απογραφή για τον τουρισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007 

Κλίνες  31.171  30.362 31.441 31.095 32.442  32.695  33.139

Κλίνες (5 αστέρων)  1.419  1.419 1.918 1.918 2.167  2.167  2.167

Κλίνες (4 αστέρων)  5.635  5.487 5.084 5.381 5.346  5.698  5.891

Ξενοδοχεία  481  472 505 512 523  529  553

Διαν/σεις αλλοδαπών  1.191.124  967.858 1.033.539 921.282 1.241.241  971.102  0

Διαν/σεις ημεδαπών  1.255.294  1.166.571 1.270.742 1.330.165 1.331.356  1.349.831 0

Διαν/σεις αλλοδαπών 
ανά κάτοικο 

2  1,6  1,7  1,5  2,1  1,6   

Πηγή : www.economics.gr, Οι Νομοί της Ελλάδας  

6.2.4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ  

6.2.4.1. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Οδικό δίκτυο 

Το οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι ιδιαίτερα εκτεταμένο, λόγω της έκτασης και 

της  γεωμορφολογίας  του  εδάφους.  Το  εθνικό  δίκτυο  εκτείνεται  σε  1250  km  περίπου,  ενώ  το 

επαρχιακό οδικό δίκτυο εκτείνεται σε μήκος 4.600 km περίπου. Στα παράλια και στα πεδινά είναι 

περισσότερο  ανεπτυγμένο,  ενώ  είναι  σχετικά  ανεπαρκές,  ποσοτικά  και  ποιοτικά,  στις  ορεινές 

περιοχές. 

Εντός  των  διοικητικών  ορίων  της  Περιφέρειας  υπάρχουν  επίσης  και  110  περίπου  km 

αυτοκινητοδρόμου, ο οποίος συνδέει την Καλαμάτα με την Τρίπολη, την Κόρινθο και κατ’ επέκταση 

με  την  Αθήνα,  ο  οποίος  είναι  υπό  κατασκευή  και  θα  δημιουργήσει  τις  δυνατότητες  ασφαλούς 

πρόσβασης και αύξηση της ελκυστικότητας. 

Επιπρόσθετα,  σημαντικός αναπτυξιακός παράγοντας  για  την Περιφέρεια  είναι  η  διέλευση από  το 

βόρειο τμήμα της μεγάλου μέρους του οδικού άξονα ΠΑΘΕ και της νέας «ΙΟΝΙΟΥ ΟΔΟΥ». 
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Το  μεγαλύτερο  μέρος  του  εθνικού  δικτύου  της  Περιφέρειας  διέρχεται  μέσα  από  τους  Νομούς 

Κορινθίας,  Αρκαδίας  και  Μεσσηνίας  (περίπου  το  70%),  ενώ  το  Νομό  Αρκαδίας  διασχίζει  το 

μεγαλύτερο ποσοστό του επαρχιακού δικτύου της Περιφέρειας (32% περίπου). 

22Ο  Αυτοκινητόδρομος  Τρίπολη  –  Καλαμάτα  αποτελεί  έργο  εθνικής  σημασίας,  όπως  αναφέρεται 

στην  υπ'  αριθμ.  πρωτ.  ΟΑΠ/Φ10/οικ.16360/21.08.2006  ΚΥΑ  «Χαρακτηρισμός  ως  έργων  Εθνικής 

Σημασίας  των  Έργων:  (γ)  Κόρινθος  –  Τρίπολη  –  Καλαμάτα  και  Λεύκτρο  –  Σπάρτη».  Το  έργο 

υλοποιείται  από  την  κοινοπραξία  ΜΟΡΕΑΣ  ΑΕ  και  με  βάση  τις  συμβατικές  υποχρεώσεις  έχει 

σχεδιασθεί και εφαρμόζεται πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του έργου. 

Προκειμένου  της  παρακολούθησης  και  του  έλεγχου  τού  κυκλοφοριακό  θορύβου  και  της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης κατά την λειτουργία του έργου, έχουν προεπιλεγεί τα σημεία περιοδικών 

σταθμών  μέτρησης  κατά  μήκος  του  τμήματος  Κόρινθος  –  Τρίπολη,  με  βάση  την  υφιστάμενη 

κατάσταση εκατέρωθεν του άξονα. Τα νέα τμήματα, αθροιστικού μήκος 100χλμ, είναι: α) Τρίπολη – 

Αθήναιο  (Ραψομάτη),  μήκους  13  km,  β)  Λεύκτρο  –  Παραδείσια,  μήκους  6,4  km,  γ)  Τσακώνα  – 

Καλαμάτα μήκους 34,6 km, δ) Λεύκτρο – Σπάρτη μήκους 46 km και ε) Δεύτερος Κλάδος Σήραγγας 

Ραψομάτη και ο ανισόπεδος κόμβος Μεγαλόπολης στο τμήμα Αθήναιο – Λεύκτρο. 

Η Ολυμπία Οδός θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο δρόμο υψηλού κινδύνου που σήμερα ενώνει 

την Ελευσίνα με την Κόρινθο, την Πάτρα και τον Πύργο και θα επεκταθεί ως τον αυτοκινητόδρομο 

προς  Καλαμάτα,  στη  διασταύρωση  με  την  Τσακώνα.  Συνολικά  θα  παραδοθούν  365  χλμ.  οδικού 

δικτύου  σύγχρονων  προδιαγραφών. Πιο  συγκεκριμένα,  το  τμήμα  Ελευσίνας  ‐  Κορίνθου  θα 

μετατραπέι  σε  αυτοκινητόδρομο  3  λωρίδων  κυκλοφορίας  με  ιδιαίτερα  αυξημένη  κίνηση 

κυκλοφορίας,  ενώ  το  τμήμα  Κορίνθου  ‐  Πατρών  θα  ανακατασκευαστεί  σε  ένα  αυτοκινητόδρομο 

Ευρωπαικών  προδιαγραφών  με  2  λωρίδες  κυκλοφορίας  ανά  κατεύθυνσης  και  λωρίδα  έκτακτης 

ανάγκης. 

Ειδικότερα: 

 οι οδοί επικοινωνίας του Ν. Αργολίδας με την Αθήνα και τους όμορους νομούς περιλαμβάνουν 

τον οδικό άξονα της Εθνικής όδου Αθηνών ‐ Κορίνθου, επέκταση του οποίου αποτελούν οι οδικές 

αρτηρίες  Αθηνών  ‐  Άργους  και  Αθηνών  ‐  Ναυπλίου.  Το  επαρχιακό  δίκτυο  του  νομού 

περιλαμβάνει  τον  οδικό  άξονα  Επιδαύρου  ‐  Λυγουριού  ‐  Πορτοχέλι,  Άργους  ‐  Ναυπλίου  και 

Άργους ‐ Τριπόλεως ‐ Σπάρτης (μέσω της Εθνικής οδού Αθηνών ‐ Τριπόλεως).  

 Ο Νομός Αρκαδίας διασχίζεται από τον νέο Εθνικό δρόμο Αθηνών ‐ Κορίνθου ‐ Καλαμάτας, που 

έχει  χαρακτηριστικά  κλειστού  αυτοκινητόδρομου  και  ανήκει  στο  κύριο  Εθνικό  Δίκτυο.  Άλλος 

κύριος  οδικός  άξονας  της  Αρκαδίας,  είναι  ο  δρόμος  Άστρος  ‐  Τρίπολη  ‐  Βυτίνα  ‐  Λαγκάδια  ‐ 

Ολυμπία. Ο επαρχιακός αυτός δρόμος διασχίζει το Νομό σε όλο σχεδόν το μήκος του και ενώνει 

τα  παράλια  της  Κυνουρίας  με  τον  ορεινό  όγκο  της  Γορτυνίας,  ενώ  αποτελεί  τη  μοναδική 

εναλλακτική  διαδρομή  για  την  επίσκεψη  της  Αρχαίας  Ολυμπίας,  πλην  της  διαδρομής  μέσω 

Πατρών.  Επίσης  σημαντικός  επαρχιακός  οδικός  άξονας  είναι  ο  παραλιακός  δρόμος  Κιβέρι  ‐ 

Άστρος ‐ Λεωνίδιο ‐ Όρια Νομού Λακωνίας. Η σημασία του είναι κυρίως τουριστική.  

                                                 
22 Πηγή: ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε., http://www.moreas.com.gr/, Τελευταία ενημέρωση Μάιος 2010  
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 Ο  νομός  Λακωνίας  συνδέεται  οδικά  με  Αθήνα  μέσω  της  Εθνικής  Κορίνθου‐Τριπόλεως,  που 

συνεχίζει μέχρι  την Σπάρτη όπου και διακλαδίζεται στα δύο νότια άκρα του νομού  (για Γύθειο 

προς  τα  Δυτικά  και  για  Μονεμβάσια  προς  τα  Ανατολικά).  Το  υπόλοιπο  οδικό  δίκτυο 

συμπληρώνεται από δευτερεύοντες δρόμους.  Το υφιστάμενο σήμερα οδικό δίκτυο  του Νομού 

είναι  πλήρες  και  σε  καλή  κατάσταση,  εάν  εξαιρεθούν  κάποια  υφιστάμενα  έργα  διαπλάτυνσης 

στο  σημείο  των  οποίων  οι  δρόμοι  από  το  πρωτεύον  οδικό  δίκτυο παρουσιάζονται  κορεσμένοι 

από  πλευράς  κυκλοφοριακού  φόρτου  και  επικίνδυνοι  από  πλευράς  κακής  σήμανσης  και 

ολισθηρότητας    του  οδοστρώματος.  Σημειώνεται  ότι  τόσο  οι  επιβατικές  όσο  και  οι 

εμπορευματικές μεταφορές είναι ικανοποιητικές στο πεδινό τμήμα του νομού, αλλά με σοβαρά 

προβλήματα  στις  ορεινές  περιοχές  όπου  το  χειμώνα  παρατηρείται  συχνά  διακοπή  της 

συγκοινωνίας με πολλούς από τους οικισμούς των περιοχών αυτών λόγω καιρικών συνθηκών και 

του ακατάλληλου οδικού δικτύου.  

 Ο Νομός Κορινθίας έχει  ικανοποιητικό διανομαρχιακό δίκτυο οδικών μεταφορών. Αντίθετα,  το 

οδικό  δίκτυο  ενδονομαρχιακής  σημασίας  μπορεί  να  χαρακτηριστεί  ικανοποιητικό  μόνο  στις 

πεδινές περιοχές, ενώ στις ορεινές και ημιορεινές, παρά το σχετικά πυκνό κύκλωμα του, απαιτεί 

μεγαλύτερη ενίσχυση.  Κύριοι οδικοί άξονες  του Νομού είναι οι: Αθηνών  ‐ Κορίνθου  ‐ Πατρών, 

Αθηνών  ‐  Κορίνθου  ‐Επιδαύρου και ο αυτοκινητόδρομος Αθηνών  ‐  Κορίνθου  ‐  Τριπόλεως,  που 

αποτελεί  τμήμα  του  διεθνούς  αυτοκινητόδρομου  Γιουγκοσλαβίας  ‐  Θεσσαλονίκης  ‐  Αθηνών  ‐ 

Κορίνθου ‐Τριπόλεως ‐ Καλαμάτας. 

 Το επαρχιακό οδικό δίκτυο  του Νομού Μεσσηνίας συνδέεται με  το εθνικό οδικό δίκτυο, μέσω 

των κλάδων του εθνικού δικτύου Αθηνών‐Κορίνθου‐Τρίπολης‐Καλαμάτας και Αθηνών‐Κορίνθου‐

Πάτρας‐Καλαμάτας.  Το  επαρχιακό  οδικό  δίκτυο  του  Νομού,  έχει  συνολικό  μήκος  775 

χιλιομέτρων. Τα τμήματα εκείνα του επαρχιακού δικτύου που έχουν χρειάζονται συμπλήρωση / 

αναβάθμιση  είναι:  α)  Τμήμα  Πλατάνια  ‐  Φιγαλεία  για  την  εξυπηρέτηση  του  αρχαιολογικού 

χώρου  ναού    Επικούριου Απόλλωνος,  β)  Τμήμα  Στάσιμο Μεσσηνίας  ‐  Βάστα Αρκαδίας  (με  την 

διάνοιξη  αυτή  η  περιοχή  της  ορεινής  Τριφυλίας  συνδέεται  πολύ  πιο  σύντομα  με  την 

Μεγαλόπολη &  την  Αθήνα),  γ)  Τμήμα  Πέτρας  ‐  Νέδα  Μεσσηνίας  ‐  Λυκαίου  Αρκαδίας  (με  τη 

διάνοιξη  ‐  βελτίωση  αυτού  του  τμήματος,  η  περιοχή  αυτή  της  ορεινής  Τριφυλίας  συνδέεται 

αμεσότερα  με  Μεγαλόπολη  –  Αθήνα  και  δ)  δημιουργία  περιφερειακού  τουριστικού  οδικού 

δακτυλίου  του  Νομού  Μεσσηνίας  (Κυπαρισσία  ‐  Πύλος  ‐  Μεθώνη  ‐  Κορώνη  ‐  Καλαμάτα  ‐ 

Αρεόπολη κ.λπ.).  

Στις  υποδομές  οδικών  μεταφορών  ανά  την  Περιφέρεια  έχουν  προϋπολογιστεί  60  έργα,  εκ  των 

οποίων τα σημαντικότερα είναι: 

 Αυτοκινητόδρομος  Τρίπολης  –  Καλαμάτας  (τμήμα  σήραγγας  Ραψομάτη,  Ραψομάτη  – 

Λεύκτρο), ο οποίος είναι σε φάση κατασκευής ανά τμήματα. 

 Οδικό δίκτυο Σπάρτης – Μονεμβασίας (4 διαφορετικά τμήματα) 

 Οδικό δίκτυο Τρίπολη – Σπάρτη (τμήμα Σελλασία – Κελεφίνα) 

 Βελτίωση  οδικού  δικτύου  Ε.Ο.  Ναυπλίου –  Λυγουριού  (τμήμα Αρκαδικό –  Χάνι Μερκούρι 

και Χάνι Μερκούρι ‐ Λυγουριό) 
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 Οδικό Δίκτυο Κυπαρισσία, Φιλιατρά (τμήμα Γαργαλιάνοι – Ρωμανός) 

 Οδικό δίκτυο Σπάρτη – Γύθειο (Σπάρτη – Σκούρα και Σκούρα – Πυρί) 

Σιδηροδρομικό δίκτυο 

Το  σιδηροδρομικό  δίκτυο  της  Περιφέρειας,  το  οποίο  έχει  συνολικό  μήκος  300  km,  παρουσίαζε 

σοβαρά  μειονεκτήματα  κατά  το  τέλος  της  δεκαετίας  του  ‘90,  καθώς  ήταν  μη  συμβατό  με  το 

υπόλοιπο εθνικό δίκτυο. Οι γραμμές του δικτύου της Πελοποννήσου είχαν μικρότερο πλάτος, ήταν 

μονής  κατεύθυνσης,  δεν  υπήρχαν  ανισόπεδες  διαβάσεις  και  είχε  κακή  χάραξη.  Στο  πλαίσιο  του 

Γ΄ΚΠΣ  εκτελούνται  παρεμβάσεις αναβάθμισης  της  σιδηροδρομικής  γραμμής σε μήκος 89  περίπου 

km και ως εκ τούτου μπορεί να θεωρηθεί ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί. 

Η περιφέρεια διασχίζεται διαγώνια από τη σιδηροδρομική γραμμή Αθηνών ‐ Κορίνθου ‐ Καλαμάτας, 

η  οποία  μέχρι  πρόσφατα  (μιας  και  εκτελούνται  παρεμβάσεις  αναβάθμισης)  ήταν  μονή  και  έχει 

πλάτος  ενός  μέτρου.  Εξ’  αυτού  του  γεγονότος  και  λόγω  της  ορεινής  χάραξης,  οι  ταχύτητες  των 

συρμών  δεν  είναι  ανταγωνιστικές  έναντι  των  οδικών  μέσων  μεταφοράς,  με  αποτέλεσμα  τόσο  το 

εμπορευματικό όσο  και  το  επιβατικό μεταφορικό  έργο  του σιδηροδρόμου έχει φθίνουσα πορεία. 

Επίσης στην περιφέρεια υπάρχει και ο άξονας Αθήνας – Κορίνθου – Πάτρας – Πύργος – Καλαμάτα, 

μέρος  του οποίου  έχει  αναβαθμιστεί  με βάση  τις  προδιαγραφές  της  νέας  διπλής  Σιδηροδρομικής 

Γραμμής Υψηλών Ταχυτήτων (ΣΓΥΤ). Ειδικότερα το υποτμήμα ΣΚΑ – Κυάτο έχει μήκος 84 km και έχει 

παραδοθεί προς χρήση στον ΟΣΕ από το 2005.  Το υποτμήμα Κυάτο – Πάτρα που ολοκληρώνει  το 

εκσυγχρονισμένο τμήμα Αθήνα – Κόρινθος – Πάτρα είναι σε φάση κατασκευής. 

Στην  περιφέρεια  έχει  προγραμματισθεί  μεταξύ  άλλων  και  η  αναβάθμιση  της  σιδηροδρομικής 

γραμμής Κορίνθου, Ανδρίτσας, Άργους, Ναυπλίου. 

Αεροδρόμια 

Το μοναδικό αεροδρόμιο της περιφέρειας λειτουργεί στην Καλαμάτα. Βρίσκεται στα Β.Δ. της πόλης, 

στο δρόμο για  τη Μεσσήνη  (περιοχή Ασπρόχωμα)  και  εξυπηρετεί  τα καθημερινά δρομολόγια  των 

πτήσεων  των  εσωτερικών  γραμμών  καθώς  και  πτήσεις  εξωτερικού.  Το  αεροδρόμιο  λειτουργεί 

παράλληλα & σαν στρατιωτικό. Σημειώνεται επίσης ότι ελικοδρόμια δεν υπάρχουν στην Καλαμάτα. 

Η  πόλη  της  Τρίπολης  διαθέτει  στρατιωτικό  αεροδρόμιο,  το  οποίο  δεν  έχει  χρησιμοποιηθεί  για 

άλλους σκοπούς μέχρι σήμερα. Η ύπαρξή του όμως δίνει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στην Αρκαδία 

και θα έπρεπε να διερευνηθεί η σκοπιμότητα χρήσης του από την πολιτική αεροπορία για λόγους 

τουριστικούς,  αφού  έτσι  θα  ήταν  ευκολότερη  και  συντομότερη  η  πρόσβαση  στις  τουριστικές 

περιοχές της Πελοποννήσου, ενώ θα ανακουφίζονταν σχετικά το αεροδρόμιο της Αθήνας.  

Λιμενικές υποδομές 

Στις θαλάσσιες μεταφορές, σημαντικό ρόλο παίζουν τα λιμάνια της Καλαμάτας και του Ναυπλίου. 

Άλλα δευτερεύοντα λιμάνια της Περιφέρειας είναι της Πύλου και της Κυπαρισσίας στη Μεσσηνία, 

της Ερμιονίδας και του Πορτοχελίου στην Αργολίδα, του Παράλιου Άστρους και του Λεωνιδίου στην 

Αρκαδία, της Κορίνθου και του Κιάτου στην Κορινθία και τέλος, του Γυθείου στην Λακωνία. 
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Οι  γενικοί  στόχοι  που  τίθενται  για  τον  τομέα  των  μεταφορών  στα  πλαίσια  του  Περιφερειακού 

Πλαισίου  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου  Ανάπτυξης  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου 

συνοψίζονται σε: 

• Πύκνωση χερσαίων συγκοινωνιακών δικτύων  

• Δημιουργία προϋποθέσεων ίσης πρόσβασης όλων των περιοχών της στους μεγάλους άξονες 

Ανάπτυξης. 

• Βελτίωση προσπελασιμότητας αρχαιολογικών χώρων, μνημείων,  ιστορικών τόπων, κλπ. με 

χαράξεις και κατακευές διεπόμενες από ειδικές προδιαγραφές για την αισθητική προστασία 

των πολιτιστικών πόρων.  

• Αναβάθμιση  προσπελασιμότητας  και  μεταφορική  υποδομή  εξυπηρέτησης  επί  μέρους 

αναπτυξιακών στόχων, διασύνδεση ορεινών περιοχών, φυσικών και πολιτιστικών πόρων με 

τους  κύριους  περιφερειακούς  άξονες,(  π.χ.  Κιάτο  –  Γκούρα  –  Δερβένι,  Λύρκεια  –  Αλέα  – 

Σκοτεινή,  Λεβίδι  –  Βλαχέρνα  –  Γκούρα,  Καρίταινα  –  Στεμνίτσα  –  Δημητσάνα  –  Λαγκάδια, 

Κοπανάκι  –  Νέδα  –  Ανδρίτσαινα,  Βλαχιώτη  –  Γεράκι  –  Κοσμάς  –  Λεωνίδι,  Αστρος  – 

Καστάνιτσα – Σπάρτη, Καρυαί – Καστρί – Αστρος, Ξηροκάμπιον ‐ Βασιλική – Παλαιόβρυσο – 

Αγ. Νικόλαος –  Παναγιά  Γιάτρισσα – Μηλιά,  κλπ.) ως  και  διασύνδεση οικιστικών  κέντρων 

για  την παροχή υπηρεσιών ανωτέρου επιπέδου και διαδημοτικής συνεργασίας  (  οικιστική 

δικτύωση). 

Η  διαμόρφωση  του  συστήματος  μεταφορών  με  την  ολοκλήρωση  των  οδικών  αξόνων  και  τις 

βελτιώσεις  των χαρακτηριστικών του Εθνικού και Επαρχιακού Δικτύου, αναμένεται να αποτελέσει 

την προϋπόθεση για την επίτευξη πλέον φιλόδοξων αναπτυξιακών στόχων που έχουν σχέση με τη 

μετεξέλιξη  της  Περιφέρειας  σε  αναπτυξιακό  ανταγωνιστικό  σύμπλεγμα  με  σημαντικό  βαθμό 

αυτονομίας  και  Μεσογειακό  πόλο  προσέλκυσης  και  αναδιανομής  της  μεταφορικής  κίνησης  που 

ευνοείται από  τις σύγχρονες  τάσεις μεταφορών στη Μεσόγειο.  (short‐sea  shipping). Η μελλοντική 

αυτή  θεώρηση βρίσκεται  σε άμεση συνάρτηση με  την  επιδιωκόμενη μελλοντική αναβάθμιση  του 

ρόλου  της  Καλαμάτας  σε  περιφερειακό  πόλο  ανάπτυξης  του  Εθνικού  Χώρου  που  εξυπηρετεί  τον 

κεντρικό αναπτυξιακό στόχο διεύρυνσης των προσανατολισμών της Περιφέρειας επειδή η θέση της 

και η δυναμική της διευκολύνουν: 

• Τις θαλάσσιες συνδέσεις με την Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο 

• Την  καλύτερη  κατανομή  των  εσωτερικών  μεταφορών  με  τον  εναλλακτικό  αναπτυξιακό 

άξονα (Ιόνια οδός) που θα συνδέει τη Δυτική Ελλάδα με την Πελοπόννησο και την Κρήτη και 

σύνδεση  με  την  ενδοχώρα  της  Βόρειας  Πελοποννήσου  και  Στερεάς,  μέσω  Τρίπολης  και 

ΠΑΘΕ  που  θα  δημιουργήσει  ευνοϊκότερες  συνθήκες  για  την  ομαδοποίηση  φορτίων 

Πελοποννήσου‐ Κρήτης 

• Την  ανάπτυξη  τριτογενών  υπηρεσιών  προστιθέμενης  αξίας  για  εμπορεύματα  και  νέες 

βιομηχανικές μονάδες επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων ως και μονάδες τεχνολογίας και 

καινοτομιών, 
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• Τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας σε τμήμα του μεταφορικού έργου του άξονα Ανατολής‐ 

Δύσης  της  Μεσογείου,  συμμετέχοντας  στη  συγκέντρωση  και  διακίνηση  φορτίων  από  το 

διάδρομο  της  Αδριατικής  και  του  Αιγαίου,  και  με  σημαντικές  προοπτικές  ως  προς  τις 

αναπτυσσόμενες αγορές της Μαύρης Θάλασσας. που θα συνέβαλάν σημαντικά στην ένταξη 

της Περιφέρειας σε ευρύτερα μεταφορικά δίκτυα ανταλλαγών, 

• Το  σχεδιασμό  λειτουργίας  του  λιμένα  ‐  Καλαμάτα  ως  λιμένα  διεθνούς  εμβέλειας 

συμπληρωματικού  του  λιμένα  ‐  Πάτρα  /  διπολικός  άξονας,  με  χαρακτηριστικά 

διαπεριφερειακού δικτύου ο Λιμένας ‐ Καλαμάτα, ενώ ο Λιμένας‐Πάτρα, θα εξακολουθήσει 

να εξυπηρετεί τις «κάθετες» προς την Αδριατική διασυνδέσεις με συστήματα «Ro‐Ro» 

• Ο  λιμένας  Γυθείου  με  την  ανάδειξη  της  Καλαμάτας  ως  πρωτεύοντος  διαπεριφερειακού 

λιμένα, αναμένεται να περιοριστεί σε συγκεκριμένες λειτουργίες, μικρότερης γεωγραφικής 

εμβέλειας, όπως: 

o ακτοπλοϊκή  εξυπηρέτηση  της  γειτονικής  νησιωτικής  περιοχής  Κυθήρων,  αλλά  και 

ορισμένων νήσων των νοτιοδυτικών Κυκλάδων 

o ορισμένες “διπολικές” διαδρομές σύνδεσης Πελοποννήσου‐Κρήτης 

• Ο  λιμένας  Ναυπλίου  διανομαρχιακής  Εμβέλειας  αναμένεται  να  καλύψει  την  αυξημένη 

τουριστική κίνηση της Περιφέρειας,  καθώς η περιοχή παρουσιάζει  ιδιαίτερη σημασία από 

άποψη φυσικής,  ιστορικής οικιστικής  και  εν  γένει πολιτιστικής  κληρονομιάς και  επί πλέον 

την εμπορική κίνηση του Νομού. 

• Ανάπτυξη στρατιωτικού Αεροδρομίου Τριπόλεως σε Πολιτικό Αεροδρόμιο. 

• Βελτίωση λειτουργίας του αεροδρομίου Καλαμάτας, με επέκταση του δαπέδου 

στάθμευσης, καθώς και βελτιώσεις στις ηλεκτρικές, τηλεπικοινωνιακές και μηχανολογικές 

των εγκαταστάσεις. Επίσης, προτείνεται να διερευνηθεί η δυνατότητα αύξησης του αριθμού 

θέσεων εξυπηρέτησης αεροσκαφών, καθώς το αεροδρόμιο αναμένεται να εξυπηρετήσει και 

σοβαρό μέρος της τουριστικής κίνησης της ΠΟΤΑ Μεσσηνίας. 

6.2.4.2. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Το ενεργειακό προφίλ της Περιφέρειας δείχνει ότι η κατανάλωση ενέργειας έχει διπλασιαστεί την 

τελευταία  15ετία,  με  μέσο  ρυθμό  αύξησης  5%  περίπου  ανά  έτος.  Οι  περισσότερο  ενεργοβόρες 

δραστηριότητες  είναι  οι  οικιακές  και  οι  εμπορικές  χρήσεις,  οι  οποίες  εμφανίζουν  τη  μεγαλύτερη 

ποσοστιαία μεταβολή σε αυτό το χρονικό διάστημα συγκριτικά με τις υπόλοιπες δραστηριότητες. 

Το ποσοστό της καταναλισκόμενης ενέργειας από οικιακή χρήση στην Περιφέρεια στο σύνολο της 

χώρας (5,6%) έρχεται σε αναλογία με το αντίστοιχο ποσοστό του πληθυσμού της (5,8%). 

Η  πρωτογενής  παραγωγή  ηλεκτρικής  ενέργειας  στην  Περιφέρεια  Πελοποννήσου  εξακολουθεί  να 

κυριαρχείται από τις εγκαταστάσεις των ΑΗΣ στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Σύμφωνα με στοιχεία 

της  ΔΕΗ  το  2006  από  τους  ΑΗΣ  του  Λ.Κ.  Μεγαλόπολης  (συνολικής  δυναμικότητας  850  MW) 

παρήχθησαν 5.164.748 MWh. 
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Οι  υποδομές  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας  καλύπτουν  ένα  μικρό  συγκριτικά  μέρος  της 

ενεργειακής  παραγωγής  της  Περιφέρειας,  όπως  ισχύει  και  σε  επίπεδο  χώρας.  Πιο  συγκεκριμένα, 

στην  Περιφέρεια  υπάρχουν  10  υδροηλεκτρικοί  σταθμοί  συνολικής  δυναμικότητας  90,76  MW, 

μεγαλύτερος εκ των οποίων είναι ο Υ/Η σταθμός Λάδωνα, με δυναμικότητα 70 MW. Στον τομέα των 

αιολικών  πάρκων,  αν  και  έχουν  ήδη  εκδοθεί  πολλές  άδειες  εγκατάστασης  και  παραγωγής,  στην 

πράξη μόνο ένα μικρό μέρος αυτών αντιστοιχεί σε λειτουργούντα πάρκα.  

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος για την Ενέργεια, 

στην Περιφέρεια υφίστανται 40 πάρκα,  εκ  των οποίων 8  έχουν άδεια εγκατάστασης και 24 άδεια 

παραγωγής (δυναμικότητας συνολικά 538,56 MW), ενώ μόνο τα 8 (συνολικής δυναμικότητας 96,65 

MW) βρίσκονται σε λειτουργία. 

Τα δίκτυα και οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας στην Περιφέρεια είναι: 

1. Δυο κέντρα υψηλής τάσης (ΚΥΤ, νομός Αρκαδίας, Κορινθίας) 

2. Γραμμή  διασύνδεσης  μεταφοράς  ενέργειας  διπλού  κυκλώματος  (400  KV)  για  τα  κέντρα 

υψηλής τάσης 

3. Αγωγός φυσικού αερίου υψηλής πίεσης, ο οποίος διατρέχει την περιφέρεια 

Ο  σταθμός  μετασχηματισμού  της  ΔΕΗ  150/20  kV  στη  Μεγαλόπολη  τροφοδοτεί  την  ευρύτερη 

περιοχή  μέσω  υποσταθμών  χαμηλής  τάσης  (20/0,4  kV),  από  τους  οποίους  διακλαδίζονται 

αντίστοιχα δίκτυα προς τους καταναλωτές. Η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο 

Περιφέρειας και τα στοιχεία παραγωγής ανά νομό παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίμακα με βάση 

στοιχεία του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Ενέργειας του ΥΠΑΝ. 

Πίνακας 19: Παραγωγή ενέργειας 2006‐2007 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (MWh) 

Νομός  ΑΗΣ 
Υδροηλεκτρικοί 

Σταθμοί 
Αιολικά Πάρκα 

Εγκατάσταση Παραγωγή  Λειτουργία Σύνολο
Αργολίδας  ‐  ‐ 23,8 168 6,6  198,4
Αρκαδίας  ‐  80,35 30,35 139,31  27,3  196,96
Κορινθίας  850  6,53 9,9 65,8 ‐  75,7
Λακωνίας  ‐  3,88 20,4 43,2 62,75  126,35
Μεσσηνίας  ‐  ‐ ‐ 37,8 ‐  37,8
Περιφ. Πελοποννήσου  850  90,76 84,45 454,11  96,55  635,21

Η δε κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2007 αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα, ανά 

νομό και για το σύνολο της Περιφέρειας. 
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Πίνακας 20: Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά νομό και κατά χρήση για το έτος 2007 (σε MWh) 

Νομός  Σύνολο 
Οικιακή 
χρήση 

Εμπορική 
χρήση 

Βιομηχανική 
χρήση 

Γεωργική 
χρήση 

Δημόσιες & 
Δημοτικές 
αρχές  

Φωτισμός 
οδών 

Αργολίδας  640,896  215,488  178,412 69,579 142,533  20,607 14,277
Αρκαδίας  314,865  135,785  90,713 33,154 27,917  17,165 10,131
Κορινθίας  861,595  284,975  206,249 246,748 68,204  36,296 19,123
Λακωνίας  362,271  141,47  91,164 22,481 82,377  13,644 11,235
Μεσσηνίας  513,634  235,48  169,886 44,865 28,431  21,543 13,429
Σύνολο 
περιφέρειας 

2.693,261  1.013,198  736,324  416,827  349,462  109,255  68,195 

Σύν. χώρας  54.960.684  17.954.270  15.856.316 15.371.516 2.881.440  2.083.326 813,816

Σε σχέση με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) αναφέρονται τα εξής στοιχεία: 

• Η  συνολική  εγκατεστημένη  ισχύς  των  φωτοβολταϊκών  σταθμών  σε  MWp  στο 

διασυνδεδεμένο σύστημα για την περιοχή αναφοράς ανέρχεται σε 122,10 MW. Σημειώνεται 

ότι υπάρχει πρόσθετη ισχύς 50,00 MW στο Ν. Αρκαδίας. 

• Σε περιοχές  όπως η Νότια Εύβοια,  η Νότια  και Ανατολική Πελοπόννησος  και η Ανατολική 

Μακεδονία – Θράκη, τα υπό ανάπτυξη έργα Α.Π.Ε. καθυστερούν λόγω της μη ολοκλήρωσης 

των δρομολογημένων έργων μεταφοράς. 

• Οι  κυριότερες  επεμβάσεις  ενίσχυσης  του  δικτύου  για  υλοποίηση  έργων  ΑΠΕ23  για  την 

Περιφέρεια έχουν ως εξής: 

1. Στην  περιοχή  της  Νοτιοανατολικής  Πελοποννήσου  είναι  δυνατή  κατά  την  παρούσα 

φάση η σύνδεση 40 MW στον υποσταθμό Μολάων. 

2. Ο  Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.  έχει  διατυπώσει  προσφορές  σύνδεσης  για  160  MW  περίπου  στην 

ολοκληρωμένη  γραμμή  μεταφοράς  διπλού  κυκλώματος  150kV  Άστρος‐Μολάοι 

μήκους 80 km. 

3. Η αναβάθμιση της γραμμής μεταφοράς Άργος  ΙΙ‐Άστρος μήκους 23 km βρίσκεται σε 

φάση υλοποίησης. 

6.2.4.3. ΥΔΡΕΥΣΗ ‐  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

Η  ύδρευση  αποτελεί  χρήση  πρώτης  προτεραιότητας,  προτεραιότητα  θεσμοθετημένη  με  το  Ν. 

1739/87 που όμως λόγω διαφόρων προβλημάτων (π.χ. αυξημένου κόστους έργων μεταφοράς) δεν 

τηρείται. Γίνεται από υπόγεια και επιφανειακά νερά καλυπτόμενα από τοπικούς υδατικούς πόρους. 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού προς ύδρευση βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Κράτους ή της 

Τοπικής  Αυτοδιοίκησης.  Αρμόδιο  Υπουργείο  για  την  ύδρευση  είναι  το  Εσωτερικών,  Δημόσιας 

Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης  και  τοπικά  οι  σύνδεσμοι  δήμων  και  κοινοτήτων,  οι  Δημοτικές 

επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΝΠΙΔ) και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Σε τοπικό επίπεδο οι υδρευτικές ανάγκες κοινοτήτων και μικρών δήμων εξυπηρετούνται από μικρά 

υδρευτικά έργα που τα διαχειρίζονται οι ίδιοι οι ΟΤΑ. Τα κυριότερα προβλήματα των υπαρχόντων 

                                                 
23 Πηγή: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και Εθνική Έκθεση ΑΠΕ (4η) ‐ ΥΠΑΝ 
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δικτύων,  αφορούν  την  συντήρηση  και  τον  εμπλουτισμό  τους,  καθώς  και  την  αντικατάσταση  των 

παλαιών δικτύων που έχουν κατασκευασθεί από τσιμεντοσωλήνες και παρουσιάζουν διαρροές από 

διάρρηξη ή εμφράξεις από τη συσσώρευση αλάτων. 

Οι σημαντικότερες υδρευτικές πηγές της περιφέρειας σε επίπεδο νομού παρατίθενται ακολούθως. 

Νομός  Αργολίδας:  οι  κυριότερες  υδρευτικές  πηγές  του  νομού  παρατίθενται  στον  πίνακα  που 

ακολουθεί. 

Πίνακας 21: Υδρευτικές πηγές Νομού Αργολίδας 

Πηγές  Παρατηρήσεις

Πηγή Αγίου Γεωργίου  Πρόκειται  για  σειρά  παράκτιων  και  υποθαλάσσιων  καρστικών  πηγών,  τα  νερά 
των οποίων συλλέχθησαν με κατασκευή φράγματος μέσα στη θάλασσα 

Πηγές Μύλων ή Λέρνης  Είναι γνωστές από αρχαιοτάτων χρόνων και αναβλύζουν σε ύψος 50cm από την 
επιφάνεια της θάλασσας, με παροχή που φτάνει τα 1,5m3/sec 

Πηγές Κρόης  Αναβλύζουν σε απόσταση περίπου 500m από τις πηγές Λέρνης και σε υψόμετρο 
2,5m. Η μέση παροχή τους φτάνει τα 0,20m3/sec και στις μέρες μας τροφοδοτούν 
την ύδρευση του Ναυπλίου. 

Πηγή Κεφαλαρίου  Βρίσκεται  ΝΔ  της  πόλης  του  Άργους  σε  υψόμετρο  25,5m  και  αναβλύζει  από 
ρωγμές ασβεστόλιθων. Ο ασβεστόλιθος βρίσκεται σε επαφή με τον παλαιότερο 
στρωματογραφικά  φλύσχη,  ο  οποίος  καταλαμβάνει  ένα  φράγμα  που 
κατευθύνεται  από  Β  προς  Ν,  ώστε  η  στάθμη  των  υδάτων  να  ανέρχεται  και  να 
σχηματίζει  τις  πηγές  του  Ερασίνου  ποταμού.  Η  παροχή  της  πηγής  παρουσιάζει 
μεγάλες  διακυμάνσεις,  με  τιμές  από  0‐6,68m3/sec  (για  παρατηρήσεις  επί 
40έτιας). 

Πηγή Μηλιώνη  Υδρεύεται ο οικισμός Φύχτια

Πηγή των Μυκηνών  Μικρής παροχής πηγή που υδρεύει τις Μυκήνες

Πηγές Νεοχωρίου, Καπαρέλι 
και Δούκα 

Πηγές  μικρής  παροχής  (0,07m3/sec)  Δ  και  ΝΔ  του  οικισμού  Λύρκεια  που 
τροφοδοτούν ον Ίναχο και υδρεύουν τους οικισμούς Λύρκεια και Στέρνα 

Λοιπές πηγές  Μικρότερης  σημασίας  πηγές  απαντούν  στα  όρη  Στεφανή,  Αγ.  Δημητρίου, 
Αγιονόρι και στην περιοχή Μαλανδρή 

Νομός Αρκαδίας:  οι  περισσότεροι  Δήμοι  της Αρκαδίας  διαθέτουν δίκτυα ύδρευσης  των  οποίων η 

διαχείριση  γίνεται  από  Συνδέσμους  Ύδρευσης:  Τον  Σύνδεσμο  Μεθυδρίου  που  περιλαμβάνει  την 

Τρίπολη και πολλές Κοινότητες της περιοχής Μαντινείας, τον Σύνδεσμο Νοτιοανατολικής Κυνουρίας 

και  τον  Σύνδεσμο  Χαλικόβρυσης.  Ειδικότερα  για  στον  Δήμο  Τρίπολης,  ο  οποίος  παρουσιάζει  την 

μεγαλύτερη  οικιστική  ανάπτυξη  και  συγκεντρώνει  τον  περισσότερο  πληθυσμό  ολόκληρου  του 

Νομού, σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από την ΔΕΥΑΤ, η υδροδότηση γίνεται από ένα 

δίκτυο,  το  οποίο  εσωτερικά  περιλαμβάνει  τρία  τμήματα,  τα  οποία  είναι:  Πηγές  Βυτίνας 

(Μεθυδρίου), Πηγές Πιάνας και γεωτρήσεις (12 γεωτρήσεις).  

Νομός  Κορινθίας:  ο  Νομός  Κορινθίας  δεν  είναι  τόσο  ευνοημένος  από  τη  φύση  όσον  αφορά  το 

υδατικό δυναμικό, σε σχέση με άλλους Νομούς της Δυτικής Πελοποννήσου. Το μεγαλύτερο ποσοστό 

των αναγκών σε  νερό  της  περιοχής  μελέτης,  καλύπτεται  από  τα  υπόγεια  νερά. Μεγάλος  αριθμός 

γεωτρήσεων λειτουργεί σε όλο  τον νομό,  το νερό  των οποίων παρουσιάζει ποιοτική και ποσοτική 

υποβάθμιση,  ως  αποτέλεσμα  της  υπεράντλησης.  Οι  έδρες  των  Δήμων,  υδρεύεται  σήμερα  από 

ομάδα  γεωτρήσεων,  η  ποιότητα  των  νερών  τους  επί  το  πλείστον,  δεν  είναι  καλή,  με  κύρια 

χαρακτηριστικά  την  αυξημένη  σκληρότητα,  την  παρουσία  ιχνών  αμμωνίας  και  σιδήρου  και  την 
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αυξημένη  περιεκτικότητα  διαλυμένων  στερεών.  Εντούτοις  στο  νομό  υπάρχουν  αρκετές  πηγές, 

κυρίως καρστικές, οι κυριότερες από τις οποίες παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 22: Κυριότερες εμφανίσεις καρστικών πηγών στο Ν. Κορινθίας 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΗΓΗΣ 
ΠΑΡΟΧΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΗ ΩΡΙΑΙΑ 
(m3/hr) 

ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ
(x106 m3) 

Συγκρότημα πηγών 
Στυμφαλίας  

3.200  28 Οι πηγές Στυμφαλίας  (Δρίζας) αναβλύζουν σε υψόμετρο 
615 m,  σε  απόσταση  500 m  βόρεια  της  λίμνης,  σε  ένα 
μέτωπο  470  m.  Πρόκειται  για  καρστικές  πηγές 
υπερχείλισης των ασβεστόλιθων της ζώνης Τρίπολης, που 
φράσσονται από λεπτομερή τεταρτογενή ιζήματα. Η μέση 
ετήσια απορροή της ανέρχεται σε  28x106 m3 νερού 

Συγκρότημα πηγών 
Κεφαλαρίου  

1.084  9.5 Η πηγή  Κεφαλαρίου αναβλύζει  σε  υψόμετρο 700 m  και 
σε  απόσταση  2  Km  του  οικισμού  Κεφαλαρίου.  Είναι 
καρστική  πηγή  υπερχείλισης  των  ασβεστόλιθων  της 
ζώνης  Πίνδου,  που  φράσσονται  από  λεπτομερή 
μεταλπικά  ιζήματα.  Η  μέση  ετήσια  απορροή  της 
ανέρχεται σε 9,5x106 m3 νερού 

Κεφαλαρίου 
Μπουζίου  

86  0.75  

Αγίας Βαρβάρας (ΒΔ 
Κυλλήνης)  

753  6.6 Αποστραγγίζουν  ένα  μέρος  του  καρστικού  υδροφόρου 
συστήματος  της βόρειας Κυλλήνης και  τροφοδοτούν τον 
Τρικαλίτικο χείμαρρο (κοντά στα Τρίκαλα) 

Πηγές Αγ. Τριάδας & 
Αγ. Κυριακής 

‐  ‐ Παρατηρούνται στη Δροσοπηγή 

Πηγή Αγ. Παρασκευής 
και λοιπές πηγές 
(βρύσες)  

‐  ‐ Απαντώνται στον Ασπρόκαμπο 

Πηγή Αγ. Παρασκευής   ‐  ‐ Απαντάται στους Καλλιάνους 

Πηγές (βρύσες) 
Καστανιάς 

‐  ‐ Απαντάται στην Καστανιά

Πηγή Αγ. Σωτήρας   ‐  ‐ Απαντάται στη Λαύκα, στις πλαγιές του Ολίγυρτου

Πηγές στο Ψάρι   ‐  ‐

Πηγές στο Κεφαλάρι   ‐  ‐ Απαντώνται εντός και γύρω από τον οικισμό 

Σημαντικό  πρόβλημα  για  το  νομό  αποτελεί  το  πρόβλημα  υδροδότησης  της  πόλης  της  Κορίνθου, 

όπου εδώ και μια δεκαετία επιχειρείται να πραγματοποιηθεί ένα έργο υδροδότησης της Κορίνθου 

από τη λίμνη Στυμφαλία, με φορέα εκτέλεσης του έργου, το οποίο βρίσκεται σχεδόν στη τελική του 

φάση, την Δ.Ε.Υ.Α Κορίνθου. Το έργο αυτό έχει απορριφθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας πέντε 

φορές με τελευταία αυτήν του Νοεμβρίου 2005. Ως οριστική λύση του προβλήματος υδροδότησης 

της  Κορίνθου  έχει  προταθεί  επίσης  και  η  κατασκευή  φράγματος  στον  Ασωπό  ποταμό.  Πιο 

συγκεκριμένα  το  Ε'  Τμήμα  του  Συμβουλίου  της  Επικρατείας  ανέστειλε,  με  την  υπ'  αρ.  901/2005 

απόφασή  του,  τα  έργα  υδροδότησης  της  Κορίνθου  από  τη  Στυμφαλία  λίμνη,  και  ειδικά  από  τις 

πηγές της Δρίζας. Η εν λόγω περιοχή από το 1986 έχει ανακηρυχθεί ως βιότοπος διεθνούς σημασίας 

CORINE,  περιλαμβάνεται  ως  σημαντικός  βιότοπος  στον  κατάλογο  NATURA  2000,  ενώ  θεωρείται 

ιδιαίτερα σημαντική για  τα πουλιά  της Ελλάδας.  Το ΣτΕ υποστήριξε ότι πριν από την έγκριση  των 

περιβαλλοντικών  όρων  του  έργου,  έπρεπε  να  είχε  προηγηθεί  τουλάχιστον  η  εκπόνηση 

προγράμματος  ανάπτυξης  υδατικών  πόρων  σε  νομαρχιακό  επίπεδο,  καθώς  δεν  υπάρχει  ο 
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προβλεπόμενος  από  τη  νομοθεσία  εθνικός  σχεδιασμός  ανάπτυξης  υδατικών  πόρων.  Ακόμη, 

υποστήριξε ότι η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εγκρίθηκε από αναρμόδιο όργανο. 

Νομός Λακωνίας: ο τομέας της Ύδρευσης στον Νομό Λακωνίας παρουσιάζει προβλήματα, όχι τόσο 

λόγω  της  ανεπάρκειας  των  υδάτινων  πόρων,  όσο  της  μη  αποτελεσματικής  εκμετάλλευσης  των 

υπαρχόντων αποθεμάτων. Οι περισσότεροι Δήμοι υδρεύονται κατά το πλείστον από πηγές. Άλλος 

τρόπος  ύδρευσης  είναι  μέσω  γεωτρήσεων  και  ομοροδεξάμενων.  Στον  ακόλουθο  πίνακα 

παρουσιάζεται οι πηγές και οι γεωτρήσεις που υδρεύουν τον νομό. 

Πίνακας 23: Πηγές και οι γεωτρήσεις που υδρεύουν τον Ν. Λακωνίας 

ΔΗΜΟΙ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 
ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΠΗΓΕΣ 

 
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ 
Φ. πηγές (m3/έτος) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗ 

Γεωτρήσεις (m3/έτος) 

Δ. ΑΝ. ΜΑΝΗΣ   

Δ. ΑΣΩΠΟΥ  ‐  4 ‐ 270.000

Δ. ΒΟΙΩΝ  15  26 21.000 150.000

Δ. ΓΕΡΟΘΡΩΝ  ‐  2 Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Δ. ΓΥΘΕΙΟΥ  4  3 571.429 428.571

Δ. ΕΛΟΥΣ  1  11 25.000 452.000

Δ. ΖΑΡΑΚΑ  1  (1)ομοροδεξαμενή 80.000 Δεν υπάρχουν στοιχεία

Δ. ΘΕΡΑΠΝΩΝ  5  5 120.000 400.000

Δ. ΚΡΟΚΕΩΝ   

Δ. ΜΟΛΑΩΝ  2  9 Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Δ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  3  12 81.030 1.261.440

Δ. ΜΥΣΤΡΑ  4  4 Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Δ. ΝΙΑΤΩΝ   

Δ. ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ  12  4 Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Δ. ΟΙΤΥΛΟΥ  1  1 830.000 

Δ. ΠΕΛΛΑΝΑΣ  20  3 Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Δ. ΣΠΑΡΤΗΣ  1  5 790.000 960.000

Δ. ΣΜΥΝΟΥΣ  2  ‐ ‐ 

Δ. ΦΑΡΙΔΟΣ  26  4  

Δ. ΣΚΑΛΑΣ  ‐  14 ‐ 700.000

Κ. ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ  ‐  2 ‐ 80.000

Κ. ΚΑΡΥΩΝ   

Σύνολο  97  109 8.050.470 

Νομός Μεσσηνίας: ο τομέας της ύδρευσης στο νομό Μεσσηνίας παρουσιάζει προβλήματα, όχι τόσο 

λόγω της ανεπάρκειας των υδάτινων πόρων, όσο λόγω της μη αποτελεσματικής εκμετάλλευσης των 

υπαρχόντων αποθεμάτων. Οι περισσότεροι Δήμοι υδρεύονται κατά το πλείστον από πηγές σε ένα 

ποσοστό  της  τάξης  του  70–80%,  ενώ  στο  υπόλοιπο  30–20%  η  ύδρευση  γίνεται  με  γεωτρήσεις. 

Επίσης στο Νομό λειτουργούν σύνδεσμοι ύδρευσης σε ποσοστό 35% περίπου των Δήμων, οι οποίοι 

είναι υπεύθυνοι για την ύδρευση τους. Αρκετές από τις πηγές παρουσιάζουν σταθερότητα ως προς 

την  παροχή  και  μικρό  εύρος  διακύμανσης.  Γεωτρήσεις  στους  ασβεστόλιθους  έχουν  δώσει  πολύ 

μεγάλες παροχές της τάξης των 100 m3/h.  

Στον  πίνακα  που  ακολουθεί  καταγράφονται  οι  σημαντικότερες  καρστικές  πηγές  του  Νομού 

Μεσσηνίας.  
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Πίνακας 24: Πηγές Νομού Μεσσηνίας 

Α/Α  Πηγές Ύδατος 
Παροχή το μήνα 
αιχμής m3/h 

Α/Α  Πηγές Ύδατος 
Παροχή το μήνα αιχμής 

m3/h 

1.   Αράπη πόρος  15 2. Λεντεκάδα 8 

3.   Αγίου Γεωργίου  40 4. Λογγάς 50 

5.   Αετού  130 6. Μάτι Γαργαλιάνων 110 

7.   Φοινικούντος  30 8. Μουρτιάς 
Αναλήψεως 

25 

9.   Βελίκας  170 10. Κάτω Μέλπεια 50 

11.   Βρύσες Κυπαρισσίας  70 12. Λαγκούβαρδος 5 

13.   Γιαννούζακα  55 14. Μανιακίου 20 

15.   Ελαιοχωρίου  5  16. Νασόρεμα 10 

17.   Κεφαλόβρυσο 
Ελληνοεκκλησιάς 

20 18. Πηδήματος 750 

19.   Ηλέκτρας  15 20. Παμίσου 3500 

21.   Κοπανακίου  65 22. Πανιπερίου 130 

23.   Κρεμμυδίων  50 24. Πέρα Φόρου 170 

25.   Κοπρινίτσας  150 26. Πλάτης 30 

27.   Καρυάς  180 28. Πολίχνης 40 

29.   Κόκλας  90 30. Πελεκανάδας 180 

31.   Χαλβάτσου  15 32. Ραυτόπουλου 35 

33.   Καλογερέσι  15 34. Ροδιά 14 

35.   Κέντρο (Γαϊτσές) 15 36. Σκόρπετσι 30 

37.   Λαδά  130 38. Τυφλομύτης 80 

39.   Νέδουσας  30 40. Τυφλό Βελίκας 70 

41.   Λαντζουνάτου  15 42. Χανδρινού 190 

Σε  ότι  αφορά  την  άρδευση  των  πεδιάδων  της  περιφέρειας,  η  εκμετάλλευση  του  υδατικού 

δυναμικού γίνεται με λανθασμένο τρόπο, με την υπεράντληση να αποτελεί σύνηθες φαινόμενο για 

τις περισσότερες περιοχές. 

Χαρακτηριστικό  παράδειγμα  αποτελεί  ο  Αργολικός  Κάμπος,  όπου  έχουν  διανοιχθεί  περισσότερα 

από  7.000  φρεάτια  και  γεωτρήσεις,  ενώ  η  συνολικά  αντλούμενη  παροχή  είναι  της  τάξης  των 

80.000m3/έτος.  Αυτή  η  εκμετάλλευση  του  Αργολικού  πεδίου  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  πτώση  της 

στάθμης των υπόγειων υδάτων και τη διείσδυση της θάλασσας σε μεγάλη απόσταση από την ακτή. 

Η  διαταραχή  του  υδρολογικού  ισοζυγίου  προκάλεσε  τη  διείσδυση  της  θάλασσας  αρχικά  στην 

περιοχή Ασίνης‐Δρέπανου και στη συνέχεια στις περιοχές Ιρίων, Ναυπλίου, Δαλαμανάρας, Τίρυνθας 

και Νέας Κίου, με τις γνωστές επιπτώσεις στις καλλιέργειες. 

Στην Περιφέρεια χρηματοδοτούνται δράσεις για έγγειες βελτιώσεις και έργα αναδασμού, βελτίωσης 

και εκσυχρονισμού υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων, κατασκευή φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών. 

Συνολικά εντάσσονται 51 έργα εκ των οποίων τα σημαντικότερα είναι: 

• Λιμνοδεξαμενή Πιτσών στην Κορινθία 

• Αρδευτικό δίκτυο Αγ. Φλώρου 

• Αρδευτικό Σκοτεινής 

• Αρδευτικό Κλημεντίου 
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Από  το  Υπ.  Αγροτικής  Ανάπτυξης  έχει  επίσης  ενεργοποιηθεί  χρηματοδοτικά  η  κατασκευή 

ταμιευτήρα  στη  Λίμνη  Τάκα,  σε  συνδυασμό  με  αρδευτικό  έργο  στην  περιοχή  Τεγέας.  Κατ' 

αντιστοιχία  ισχύει  και  για  το αρδευτικό  έργο Κανδήλα  του Ν.  Αρκαδίας.  Γενικά διαφένεται ότι  τα 

προτεινόμενα μέτρα κινούνται στο πλαίσιο διαχείρισης του υδατικού δυναμικού και όχι σε αυτό της 

επέκτασης των καλλιεργειών με υψηλές απαιτήσεις σε νερό.  

Σε  ότι  αφορά  την  διαχείριση  των  υγρών  αποβλήτων,  το  σύνολο  των  αστικών  κέντρων  της 

Περιφέρειας  Πελοποννήσου  διαθέτει  εγκαταστάσεις  επεξεργασίας  λυμάτων  και  αποχετευτικό 

δίκτυο.  

Με  βάση  τα  πλέον  πρόσφατα  δεδομένα,  στο  σύνολο  της  Περιφέρειας  λειτουργούν  11 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων, οι οποίες εξυπηρετούν τις πόλεις της Καλαμάτας – 

Μεσσήνης,  Τρίπολης,  Σπάρτης,  Άργους‐Ναυπλίου‐Νέας  Κίου,  Ασίνης,  Ασκληπιείου,  Κρανιδίου, 

Βυτίνας, Κορινθίων – Λουτυρακίου –Περαχώρας, Σικυωνιών ‐ Βέλου και Ξυλόκαστρου. 

Πέραν των ανωτέρω ΕΕΛ, υπάρχουν 35 οικισμοί με  ισοδύναμο πληθυσμό μεταξύ 2000 και 15000, 

για τους οποίους απαιτείται η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας 

λυμάτων  και  η  ένταξή  τους  σε  ευρύτερο  σχεδιασμό  διαχείρισης  αστικών  λυμάτων  της  περιοχής. 

Τέλος,  σημαντικό  τμήμα  του  πληθυσμού  της  περιφέρειας  (35%)  βρίσκεται  σε  απομακρυσμένες 

αγροτικές  περιοχές  με  ισοδύναμο  πληθυσμό  μικρότερο  από  2000.  Δεδομένου  ότι  δεν  υπάρχουν 

πόλεις με ισοδύναμο πληθυσμό μεγαλύτερο από 15000 χωρίς επεξεργασία, προτεραιότητα για την 

Περιφέρεια αποκτά η συλλογή και επεξεργασία των λυμάτων των προαναφερθέντων οικισμών, έτσι 

ώστε να επιτευχθεί περαιτέρω μείωση του συνολικού ρυπαντικού φορτίου κατά 5‐10% ανάλογα με 

την εξεταζόμενη παράμετρο. 

Στο πλείστον των Δήμων η εξυπηρέτηση των αναγκών γίνεται με συνδυασμό βόθρων και δικτύου 

αποχέτευσης.    Το δίκτυο όμως αυτό καταλήγει σε επιφανειακούς αποδέκτες  (ποτάμια, θάλασσα), 

χωρίς προηγούμενη επεξεργασία των λυμάτων, δημιουργώντας έτσι κίνδυνο ρύπανσης. 

Οι  έντονες  γεωργικές  και  κτηνοτροφικές  δραστηριότητες  που  αναπτύσσονται  στην  περιοχή,  σε 

συνδυασμό  με  το  φορτίο  των  αστικών  λυμάτων,  αποτελούν  την  κύρια  πηγή  ρύπανσης  των 

επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. Επισημαίνεται η σημαντική συνεισφορά στο ρυπαντικό φορτίο 

της σταβλισμένης κτηνοτροφίας και η αναγκαιότητα υποβολής  των φορτίων αυτών σε κατάλληλη 

επεξεργασία.  Πολύ  σημαντική  είναι  επίσης  και  η  επιβάρυνση  από  γεωργικές  δραστηριότητες, 

κυρίως  ως  προς  το  άζωτο,  και  επομένως  κρίνεται  αναγκαία  η  εφαρμογή  ορθών  γεωργικών 

πρακτικών (Οδηγία 91/676/ΕΟΚ). 

Επισημαίνεται επίσης η μεγάλη συνεισφορά στο ρυπαντικό φορτίο της σταβλισμένης κτηνοτροφίας 

και η αναγκαιότητα υποβολής των φορτίων αυτών σε κατάλληλη επεξεργασία. 

Πολύ σημαντική είναι επίσης και η επιβάρυνση από γεωργικές δραστηριότητες, κυρίως ως προς το 

άζωτο,  και  επομένως  κρίνεται  αναγκαία  η  εφαρμογή  ορθών  γεωργικών  πρακτικών  (Οδηγία 

91/676/ΕΟΚ). 

Αναφορικά με τις υποδομές ύδρευσης ‐ αποχέτευσης, και τις υποδομές εγκαταστάσεων βιολογικής 

επεξεργασίας λυμάτων έχουν ενταχθεί προς χρηματοδότηση 63 έργα, τα σημαντικότερα των οποίων 

είναι: 
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• Δίκτυο Αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού Μεθώνης Φοινικούντας 

• Δίκτυο αποχέτευσης και κατασκευή Βιολογικού Καθαρισμού Δ. Άστρους 

• Δίκτυο αποχέτευσης και κατασκευή Βιολογικού Καθαρισμού Δ. Κυπαρισσίας 

• Δίκτυο αποχέτευσης και κατασκευή Βιολογικού Καθαρισμού Δ. Νέστορος 

• Δίκτυο αποχέτευσης και κατασκευή Βιολογικού Καθαρισμού Δ. Γυθείου 

Έργα προς χρηματοδότηση από το ταμείο συνοχής της ίδιας κατηγορίας είναι: 

• Αποχέτευση και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Αγ. Θεοδώρων 

• Κατασκευή  και  βελτίωση  δικτύου  ύδρευσης  Δ.  Ναυπλίου  και  αποχέτευση  ακαθάρτων  και 

ομβρίων υδάτων 

• Κατασκευή και βελτίωση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων Δ. Καλαμάτας 

• Κατασκευή και βελτίωση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων Δ. Τρίπολης 

• Βελτίωση και αναβάθμιση εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού Κρανιδίου 

• Δίκτυο αποχέτευσης Δ. Κρανιδίου 

6.2.4.4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΈΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

Ο εγκεκριμένος ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου εκπονήθηκε το 2004 πριν ακόμη ψηφιστεί η ΚΥΑ 50910 για 

τους Σχεδιασμούς. Από τότε μέχρι σήμερα δυστυχώς η πρόοδος που έχει επιτευχθεί σχετικά με τη 

διαχείριση των αποβλήτων είναι μηδαμινή. 

 Σύμφωνα  με  το  εγκεκριμένο  ΠΕΣΔΑ  Πελοποννήσου,  η  Περιφέρεια  χωρίζεται  σε  7  διαχειριστικές 

ενότητες. Αναφορικά με τις υποδομές για την τελική διάθεση των μη αξιοποιούμενων ΑΣΑ και των 

υπολειμμάτων  της  επεξεργασίας  τους,  προβλεπόταν  η  λειτουργία  7  ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ,  ήτοι  ενός  χώρου 

διάθεσης ανά διαχειριστική ενότητα. Τη χρονική στιγμή έγκρισης του ΠΕΣΔΑ, ο Χ.Υ.Τ.Α. Κιάτου ήταν 

σε  λειτουργία,  ο  Χ.Υ.Τ.Α.  στο  Ξυλόκαστρο  υπό  κατασκευή  και  προτάθηκε  η  κατασκευή  και 

λειτουργία  5  νέων  χώρων  διάθεσης  στις  υπόλοιπες  Δ.Ε.,  ήτοι  στην  Αρκαδία,  τη  Μεσσηνία,  την 

Αργολίδα, τη Λακωνία και την Ανατολική Κορινθία. 

Αναφορικά  με  την  επεξεργασία  των  στερεών  αποβλήτων  ο  ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου  προέβλεπε  την 

επαναλειτουργία  της ΜΟΛΑΚ και  την  επεξεργασία  των στερεών αποβλήτων  του Ν. Μεσσηνίας σε 

αυτήν.  Επιπροσθέτως,  προέβλεπε  τη  χωροθέτηση  διανομαρχιακής  μονάδας  βιολογικής 

ξήρανσης/ενεργειακής  αξιοποίησης  για  την  επεξεργασία  των  αποβλήτων  που  παράγονται  στους 

υπόλοιπους νομούς της Περιφέρειας.  

Για  τη  μεταφορά  των  στερεών  αποβλήτων  στη  διανομαρχιακή  μονάδα  η  εγκριτική  απόφαση 

προβλέπει  τη  χωροθέτηση  Σ.Μ.Α.  ανάλογα  με  τη  θέση  των  προτεινόμενων  υποδομών  διάθεσης, 

χωρίς να προδιαγράφει το συνολικό αριθμό τους. Προτείνεται η χωροθέτηση τουλάχιστον 8 Σ.Μ.Α., 

ενώ ο τελικός αριθμός, αλλά και η θέση τους θα προκύψουν μέσω της εκπόνησης σχετικών μελετών 

σκοπιμότητας. 
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Η  εγκριτική  απόφαση  ΠΕΣΔΑ  προβλέπει  παράλληλα  την  αξιοποίηση  των  συλλεγόμενων  υλικών 

συσκευασίας  στα  Κ.Δ.Α.Υ.  Καλαμάτας  και  Κορίνθου,  καθώς  και  την  υλοποίηση  σε  πρώτη  φάση 

δράσεων  ελαχιστοποίησης  της  παραγωγής  αποσυρόμενων  φρούτων  και  σε  δεύτερη  φάση  την 

αξιοποίησή τους σε μονάδες βιολογικής επεξεργασίας.  Τέλος ο ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου, προέβλεπε 

την  κατασκευή  ενός  Χ.Υ.Τ.Α.  Αδρανών  ανά  Δ.Ε.,  χωρίς  να  αποκλείονται  πρόσθετες  προτάσεις  για 

υποδομές από ιδιώτες. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε,  αν  και η  εγκριτική απόφαση προέβλεπε ότι: «οι μελέτες ωρίμανσης  των 

έργων διαχείρισης, επεξεργασίας και διάθεσης, για όλες τις Δ.Ε. θα πρέπει να εγκριθούν επίσης 

το  συντομότερο  δυνατό  και  βέβαια  πριν  από  τέλος  του  έτους  2006»,  δεν  υπήρξε  ουσιαστική 

εξέλιξη  στην  υλοποίηση  των  προτεινόμενων  έργων.  Στον  Πίνακα  που  ακολουθεί,  απεικονίζεται  ο 

βαθμός ωρίμανσης των έργων που προέβλεπε ο εγκεκριμένος περιφερειακός σχεδιασμός του 2005. 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι η μοναδική Περιφέρεια στην Ελλάδα που δεν έχει κάνει καμία 

πρόοδο  σε  σχέση  με  τα  προβλεπόμενα  στον  εγκεκριμένο  ΠΕΣΔΑ  παρότι  ήταν  από  τις  πρώτες 

Περιφέρειες που κατάρτισε ΠΕΣΔΑ. 

Βαθμός ωρίμανσης έργων ΔΣΑ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 
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Ν. Αργολίδας  ΧΥΤΑ   
Έχει εκπονηθεί ΠΠΕ και υπάρχει θετική 

γνωμοδότηση του Γ.Γ Πελοποννήσου με την 
5141/05/16.1.2006 

Ν. Αρκαδίας  ΧΥΤΑ       
Έχει εκπονηθεί ΠΠΕ και υπάρχει θετική 

γνωμοδότηση του Γ.Γ Πελοποννήσου με την 
3944/25.10.2005 

Ν. Κορινθίας 

ΧΥΤΑ 3ης ΔΕ 
(Δυτική 
Κορινθία) 

     
Δεν έχει τεθεί σε λειτουργία λόγω 
προβλημάτων κατά την κατασκευή 

ΧΥΤΑ 1ης ΔΕ 
(Κεντρική  
Κορινθία) 

     
Ο ΧΥΤΑ έχει εξαντλήσει την ωφέλιμη 

χωρητικότητά του 

ΧΥΤΑ 2ης ΔΕ 
(Ανατολική  
Κορινθία) 

     
Έχει εκπονηθεί ΠΠΕ η οποία έχει λάβει θετική 

γνωμοδότηση με την 3162/29.8.2006 
Απόφαση Γ.Γ Πελοποννήσου 

Ν. Λακωνίας   ΧΥΤΑ       
Θετική Γνωμοδότηση του Γ.Γ Πελοποννήσου 

4109/25.10.2005, Εκπονείται ΜΠΕ 

Ν. Μεσσηνίας  ΧΥΤΑ       
Θετική Γνωμοδότηση του Γ.Γ Πελοποννήσου ‐

4453/14.11.2005, Εκπονείται ΜΠΕ 
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Ν. Αργολίδας 

ΔσΠ για 
ΥΣ/Λοιπά 
ρεύματα 
Ν2939 

     

Οι Δ. Ασκληπιού & Επιδαύρου έχουν  
συμβληθεί με την ΕΕΑΑ/Υπάρχουν Συμβάσεις 

με διάφορα συστήματα εναλλακτικής 
διαχείρισης 
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Βαθμός ωρίμανσης έργων ΔΣΑ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 
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Σχόλια 

Ν. Κορινθία 

ΔσΠ για 
ΥΣ/Λοιπά 
ρεύματα 
Ν2939 

     
11 από τους 15 ΟΤΑ έχουν συμβληθεί με την 

ΕΕΑΑ/Υπάρχουν Συμβάσεις με διάφορα 
συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης 

Ν. Λακωνίας  

ΔσΠ για 
ΥΣ/Λοιπά 
ρεύματα 
Ν2939 

     

Το σύνολο των ΟΤΑ του Νομού έχει 
συμβληθεί με την ΕΕΑΑ/Υπάρχουν Συμβάσεις 

με διάφορα συστήματα εναλλακτικής 
διαχείρισης 

Ν. Μεσσηνίας 

ΔσΠ για 
ΥΣ/Λοιπά 
ρεύματα 
Ν2939 

     

Το σύνολο των ΟΤΑ του Νομού έχει 
συμβληθεί με την ΕΕΑΑ/Υπάρχουν Συμβάσεις 

με διάφορα συστήματα εναλλακτικής 
διαχείρισης 
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Ν. Μεσσηνίας  ΜΟΛΑΚ  ΟΧΙ      Έληξαν οι ΕΠΟ 30/9/2009 

Το σύνολο των 
Νομών 

Διανομ/κή 
Μονάδα 
επεξ/σίας  

      Καμία ωρίμανση 

ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦοΔΣΑ) στην Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Στην παρούσα φάση, έχουν συσταθεί Σύνδεσμοι Διαχείρισης Απορριμμάτων ανά Δ.Ε., οι οποίοι και 

συνοπτικά παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Δ.Ε  ΦοΔΣΑ  ΦΕΚ 

Ν. Αργολίδας  Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Αργολίδας  495/Β/30.04.2001 

Ν. Αρκαδίας  Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. 
Αρκαδίας  

271/Β’/03.03.2006 

Ν. Μεσσηνίας  Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. 
Μεσσηνίας 

9/Β’/10.01.2006 

Ν. Λακωνίας  Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Λακωνίας  1660/Β’/29.10.2005

Ανατολική 
Κορινθία 

Σύνδεσμος Δήμων Ν. Κορινθίας για τη διαχείριση των 
απορριμμάτων 

2286/Β’/31.12.1999

Δυτική Κορινθία  Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων 
Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης ‐ Φενεού 

1146/Β’/03.09.2002

Κεντρική Κορινθία  Διαδημοτική Επιχείριση Δήμων Σικυωνίων Βέλου  1216/Β/10.09.2001 

ΕΡΓΑ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

Λόγω και των προβλημάτων‐καθυστερήσεων που ανέκυψαν στη χωροθέτηση των έργων ασφαλούς 

διάθεσης που προβλέπονταν από τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ, το άμεσο κλείσιμο και η αποκατάσταση 

των  Χ.Α.Δ.Α.  δεν  ήταν  εφικτά.  Στην  Περιφέρεια  Πελοποννήσου  δε  λειτουργεί  κανένας  Χ.Υ.Τ.Α., 
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δεδομένου  ότι  ο  ΧΥΤΑ  Κιάτου  είναι  κορεσμένος  και  ο  ΧΥΤΑ  Ξυλοκάστρου  δεν  έχει  εν  ισχύ 

εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.  

Στο  πλαίσιο  αυτό,  η  Περιφέρεια  προχώρησε  στην  υλοποίηση  ενός  Μεταβατικού  Σταδίου  που 

περιλάμβανε  τη  δημιουργία  χώρων  προσωρινής  αποθήκευσης  των  αποβλήτων  μέχρι  την  έναρξη 

λειτουργίας των προβλεπόμενων υποδομών, όπως ορίζει η ΚΥΑ 50910/2727/2003. 

Σύμφωνα και με σχετική απόφαση του ΣτΕ, οι χώροι προσωρινής αποθήκευσης δεν αντίκεινται στον 

εγκεκριμένο  περιφερειακό  σχεδιασμό,  δεδομένου  ότι  η  λειτουργία  τους  ως  χώρων  προσωρινής 

αποθήκευσης  θα  τερματιστεί  με  τη  χωροθέτηση‐κατασκευή  και  λειτουργία  των  απαιτούμενων 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης.  Το μεταβατικό στάδιο προέβλεπε  τη μελλοντική  τους 

χρήση ως σταθμών μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων στη κεντρική μονάδα επεξεργασίας, αφού 

πρώτα  τροποποιηθούν  οι  περιβαλλοντικοί  όροι  λειτουργία  τους,  ώστε  να  μετατραπούν  από  έργο 

προσωρινής αποθήκευσης σε έργο μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων.  

Για  τη  χωροθέτηση  των  έργων  προσωρινής  αποθήκευσης,  η  Περιφέρεια  ξεκίνησε  τις  διαδικασίες 

διαβούλευσης με τους Ο.Τ.Α., ώστε να καθοριστούν οι χώροι οι οποίοι: 

 Να πληρούν τα κριτήρια χωροθέτησης σύμφωνα με όσα ορίζει η κείμενη νομοθεσία 

 Να δύνανται  να  καλύψουν  τις ανάγκες  για  την προσωρινή αποθήκευση  του συνόλου  των 

παραγόμενων αποβλήτων σε κάθε Δ.Ε. 

 Να  παρουσιάζουν  τη  μεγαλύτερη  κοινωνική  αποδοχή,  αναφορικά  με  τους 

εξυπηρετούμενους Ο.Τ.Α. 

 Να  μπορούν  με  την  ολοκλήρωση  των  απαιτούμενων  υποδομών  να  λειτουργήσουν 

μελλοντικά ως σταθμοί μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων 

Με  βάση  τα  προαναφερθέντα  επιλέχθηκαν  12  περιοχές  για  προσωρινή  αποθήκευση  στερεών 

αποβλήτων  και  ξεκίνησε  η  διαδικασία  αδειοδότησης  σύμφωνα  με  όσα  ορίζει  η  ΚΥΑ 

50910/2727/2003.  Οι  12  περιοχές  που  επιλέχθηκαν  για  να  καλύψουν  προσωρινά  τις  ανάγκες 

διάθεσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου εντοπίζονται στους ακόλουθους δήμους: 

1. Δήμος Πύλου (Ν. Μεσσηνίας) 

2. Δήμος Καλαμάτας (Ν. Μεσσηνίας) 

3. Δήμος Φιλιατρών (Ν. Μεσσηνίας) 

4. Βόρειο & Κεντρικό τμήμα της Δ.Ε. Μεσσηνίας (Ν. Μεσσηνίας) 

5. Δήμος Σπάρτης (Ν. Λακωνίας) 

6. Δήμος Μολάων (Ν. Λακωνίας) 

7. Δήμος Οιτύλου (Ν. Λακωνίας) 

8. Δήμος Άργους (Ν. Αργολίδας) 

9. Δήμος Κρανιδίου (Ν. Αργολίδας) 

10. Δήμος Τρίπολης (Ν. Αρκαδίας) 

11. Δ.Ε. Ανατολικής Κορινθίας (Ν. Κορινθίας) – Δύο μονάδες 

Στόχος ήταν οι υποδομές αυτές,  να λειτουργήσουν ως έργα προσωρινής αποθήκευσης με ευθύνη 

των  ΦοΔΣΑ  των  Δ.Ε.  Τα  στερεά  απόβλητα  θα  εισέρχονταν  στη  μονάδα  και  θα  αποθηκεύονταν 

προσωρινά  με  τη  μέθοδο  της  δεματοποίησης.  Η  λειτουργία  τους  ως  έργων  προσωρινής 
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αποθήκευσης,  θα  τερματιστεί  με  την  κατασκευή  και  λειτουργία  των  υποδομών  διάθεσης  και 

επεξεργασίας.  

Αυτό το σχέδιο του μεταβατικού σταδίου δεν έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα. Έχει εγκατασταθεί ο 

δεματοποιητής  στο  Δ.  Κρανιδίου,  έχουν  λάβει  Έγκριση  Περιβαλλοντικών  Όρων  οι  δεματοποιητές 

στους Δήμους Καλαμάτας, Πύλου, Μολάων, υπάρχει θετική γνωμοδότηση για ΠΠΕ στο Δ. Σπάρτης, 

έχει εκπονηθεί ΠΠΕ για το Δ. Οιτίλου και αναμένεται η απόφαση.   
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ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ‐ ΧΑΔΑ 

Με  βάση  τα  επίσημα  στοιχεία  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου,  στο  σύνολο  των  320 

καταγεγραμμένων  ΧΑΔΑ  της  Περιφέρειας24  οι  77  ήταν  ενεργοί,  οι  74  ανενεργοί  (αλλά  όχι 

αποκατεστημένοι,  είναι  δηλαδή  προς  άμεση  αποκατάσταση)  και  οι  169  αποκατεστημένοι.  Η 

υφιστάμενη κατάσταση των ΧΑΔΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου παρουσιάζεται συνοπτικά στον 

ακόλουθο πίνακα. 

Η  αποκατάσταση  των  υπολοίπων  ανενεργών  ΧΑΔΑ  βρίσκεται  σε  εξέλιξη  (δημοπράτηση  έργων 

αποκατάστασης,  εκπόνηση  οριστικών  μελετών  κλπ.),  ενώ  οι  εναπομείναντες  ενεργοί  ΧΑΔΑ 

αναμένεται σχετικά σύντομα να διακόψουν οριστικά την λειτουργία τους. 

Πίνακας 25: Συνοπτική κατάσταση ΧΑΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου 

Νομός  Ενεργοί ΧΑΔΑ 
Προς άμεση 

αποκατάσταση/ 
Ανενεργοί ΧΑΔΑ 

Αποκατεστημένοι ΧΑΔΑ  Σύνολο 

Αργολίδα  14 6 10 30

Αρκαδία  17 13 73 103

Κορινθία  11 36 35 82

Λακωνία  17 8 38 63

Μεσσηνία  18 11 13 42

Σύνολο  77 74 169 320

Πηγή: Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιούνιος 2010 

Εκτιμάται  ότι  οι  ΧΑΔΑ  σε  επίπεδο  Περιφέρειας  καταλαμβάνουν  συνολική  έκταση  περίπου  5.870 

στρεμμάτων, με μέσο όρο έκτασης εκάστου ΧΑΔΑ τα 18,4 στρέμματα25.Η συνολική έκταση αποτελεί 

χώρο  απόθεσης  σύμμεικτων  απορριμμάτων,  στερεών  κατά  πλειονότητα.  Τα  απορρίμματα  είναι 

κατά  κύριο  λόγο  αστικά,  περιλαμβάνουν,  ωστόσο,  ιλύες  από  βιολογική  επεξεργασία  λυμάτων, 

λύματα υγειονομικών μονάδων, βιομηχανιών και βιοτεχνιών καθώς και γεωργικά και κτηνοτροφικά 

απόβλητα (κλαδέματα, απόβλητα σφαγείων). 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία ανά δήμο για το σύνολο των ΧΑΔΑ της 

περιφέρειας. 

                                                 
24  Υπουργείο  Οικονομίας  και  Οικονομικών,  Ολοκληρωμένο  Πληροφοριακό  Σύστημα  (Ο.Π.Σ.)  ‐  Πληροφοριακό  Σύστημα  

Παρακολούθησης ΧΑΔΑ 
25 Η εκτίμηση γίνεται με βάση τον υπολογισμό μέσου όρου έκτασης με δείγμα 110 ΧΑΔΑ 
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ΟΤΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ  ΤΜΠΑ 
ΑΔΕΙΑ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΔΙΠΕΧΩ 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ 

Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

Δ. Αργους  ΑΡΓΟΥΣ  ΧΑΛΕΠΑ Η ΜΠΟΜΠΕΙΚΑ  Ανενεργός  ΝΑΙ  1116/12.07.07  41  Χρειάζεται 

Δ. Ασίνης  ΤΟΛΟΥ  ΣΑΙΤΑΝ‐ΜΠΑΞΕ  Ενεργός  ΌΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

Δ. Ασκληπιείου  ΛΥΓΟΥΡΙΟ  ΝΤΕΒΕΤΖΗ  Ενεργός  ΌΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΑΔΑΜΙ  ΝΤΑΡΙΖΑ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  1116/12.07.07  34  ΌΧΙ 

Δ. Επιδαύρου  ΑΡΧ. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ  ΚΑΡΤΣΙ Η ΦΡΑΜΑΤΑ  Ενεργός  ΌΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ  ΜΑΛΕΒΙΤΙ  Ενεργός  ΌΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ  ΧΑΛΚΟΠΟΥ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  1116/12.07.07  57  ΌΧΙ 

ΤΡΑΧΕΙΑΣ  ΆΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Αποκατεστημένος  ΌΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΤΡΑΧΕΙΑΣ  ΓΙΔΟΜΑΝΤΡΙΑ  Αποκατεστημένος  ΌΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

Δ. Ερμιόνης  ΕΡΜΙΟΝΗ  ΚΡΟΘΙ  Ενεργός  ΌΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΘΕΡΜΗΣΙΑ  ΡΟΡΡΟ  Ενεργός  ΌΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

Δ. Κουτσοποδίου  ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ  ΚΑΣΤΡΑΚΙ  Ενεργός  ΌΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΜΑΛΑΝΤΡΕΝΙΟΥ  ΠΟΥΡΝΑΡΙΖΑ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  2707/30.07.07  ‐  ΌΧΙ 

Δ. Κρανιδίου  ΔΙΔΥΜΩΝ  ΣΤΑΥΡΟΣ 1  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  1728/26.05.10  ‐  ‐ 

ΔΙΔΥΜΩΝ  ΣΤΑΥΡΟΣ 2  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  1728/26.05.10  ‐  ‐ 

ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ  ΔΙΣΚΟΥΡΙΑ  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  1728/26.05.10  ‐  ‐ 

Δ. Λέρνας  ΜΥΛΩΝ  ΛΑΓΟΒΟΥΝΙ  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  1967/12.07.08  64  Χρειάζεται 

ΚΙΒΕΡΙΟΥ  ΚΑΚΑΒΑΚΙ  Ενεργός  ΌΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

Δ. Λυρκείας  ΓΥΜΝΟΥ  ΚΑΜΑΡΕΣ‐ΜΕΛΙΣΤΡΑ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  1116/12.07.07  28  ΟΧΙ 

ΚΑΡΥΑΣ  ΠΑΠΠΑ ΡΕΜΑ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  1116/12.07.07  24  ΟΧΙ 

ΛΥΡΚΕΙΑΣ  ΛΟΓΓΑΡΙ‐ΜΠΟΓΡΙ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  1116/12.07.07  29  ΟΧΙ 

Δ. Μυκηναίων  ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ  ΚΛΙΜΑΚΙ  Ενεργός  ΌΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΛΙΜΝΩΝ  ΝΤΟΥΡΑΚΟ Ή ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΤΣΑ  Ενεργός  ΌΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΦΙΧΤΙΟΥ  ΠΑΛΙΟΜΑΝΤΡΙ Ή ΠΑΝΩ ΜΑΝΤΡΑ  Ενεργός  ΌΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

Δ. Ναυπλίου  ΝΑΥΠΛΙΟΥ  ΚΑΡΑΘΩΝΑ  Άμεση αποκατάσταση  ΌΧΙ  ‐  ‐  Χρειάζεται 

ΛΕΥΚΑΚΙΩΝ  ΛΕΥΚΑΚΙΑ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  942/18.04.06  29  ΟΧΙ 

Δ. Νέας Κίου  ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ  ΛΑΚΚΑ‐ΜΠΟΜΠΕΙΚΑ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  1116/12.07.07  30  ΟΧΙ 

Δ. Νέας Τίρυνθας  ΡΟΕΙΝΟΥ  ΣΜΥΡΤΟΡΕΜΑ  Ενεργός  ΌΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

Κ. Αλέας  ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ  ΠΟΤΑΜΙΑ  Ενεργός  ΌΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

Κ. Αχλαδοκάμπου  ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ  ΜΠΑΚΑ  Ενεργός  ΌΧΙ  ‐  ‐  ‐ 
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ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ 

Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

Δ. Βαλτετσίου  ΠΑΠΑΡΗ  ΤΟΥΡΤΟΥΡΕΛΙ ΓΟΥΒΑ  Αποκατεστημένος  ΌΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΜΑΝΙΑΤΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ)  ΚΟΤΡΩΝΑ  Αποκατεστημένος  ΌΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΑΣΕΑ  ΜΑΡΤΖΑ  Αποκατεστημένος  ΌΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΚΕΡΑΣΤΑΡΗ  ΚΑΛΝΤΙΡΙΜΙ  Αποκατεστημένος  ΌΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΑΡΑΧΑΜΙΤΕΣ  ΚΑΝΑΒΗΣ  Αποκατεστημένος  ΌΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

Δ. Β. Κυνουρίας  ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ  ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  2625/03.06.08  24  ΟΧΙ 

ΔΟΛΙΑΝΩΝ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  2625/03.06.08  30  ΟΧΙ 

ΚΑΣΤΡΙΟΥ  ΒΑΓΙΑΝΑΚΗ‐ ΜΑΚΡΗ  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  2625/03.06.08  19  ΟΧΙ 

ΠΡΑΣΤΟΥ  ΣΠΑΡΤΙΑΣ  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  2625/03.06.08  30  ΟΧΙ 

ΧΑΡΑΔΡΟΥ  ΣΤΟΥΛΙΑΚΟΥ  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  2625/03.06.08  55  Χρειάζεται 

ΑΣΤΡΟΥΣ  ΤΑΝΟΣ ‐ ΚΑΪΑΦΑΣ  Ενεργός  ΌΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ  ΖΩΝΑΓΚΑ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  2625/03.06.08  29  ΟΧΙ 

ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑΣ  ΞΥΛΟΚΟΤΡΩΝΙ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  2625/03.06.08  30  ΟΧΙ 

ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙΟΥ  ΚΑΡΕΙΚΑ  Αποκατεστημένος  ΌΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΚΟΥΤΡΟΥΦΩΝ  ΚΟΤΡΩΝΑ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  2625/03.06.08  15  ΟΧΙ 

ΣΙΤΑΙΝΑΣ  ΑΜΠΕΛΙ‐ΛΥΡΙ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  2625/03.06.08  20  ΟΧΙ 

Δ. Βυτίνας  ΒΥΤΙΝΑΣ  ΒΕΔΟΥΧΙΑ  Ενεργός  ΌΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΚΑΜΕΝΙΤΣΗΣ  ΛΙΒΑΔΑΚΙ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  1201/17.04.06  25  ΌΧΙ 

ΒΥΤΙΝΑΣ  ΡΕΜΑ ΜΠΑΡΜΠΑΣ  Αποκατεστημένος  ΌΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΒΥΤΙΝΑΣ  ΣΦΑΓΕΙΑ  Αποκατεστημένος  ΌΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΩΝ  ΕΙΣΟΔΟΣ  Αποκατεστημένος  ΌΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΝΥΜΦΑΣΙΑΣ  ΛΙΒΑΔΙΑ  Αποκατεστημένος  ΌΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΠΥΡΓΑΚΙΟΥ  ΧΑΝΙ ΖΙΟΖΙΟΥ  Αποκατεστημένος  ΌΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

Δ. Δημητσάνας  ΠΑΝΑΓΙΑΣ  ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ  Άμεση αποκατάσταση  ΌΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ‐ ΔΡΥΜΩΝΑΣ  Ενεργός  ΌΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ  2Ο ΓΕΦΥΡΙ (ΛΥΚΟΥΒΕΣ‐ΓΕΦΥΡΙ)  Αποκατεστημένος  ΌΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΖΑΤΟΥΝΑΣ  ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ  Αποκατεστημένος  ΌΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΖΥΓΟΒΙΣΤΙΟΥ  ΆΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Αποκατεστημένος  ΌΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΖΥΓΟΒΙΣΤΙΟΥ  ΚΑΛΟΓΡΙΕΣ  Αποκατεστημένος  ΌΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΜΕΛΙΣΣΟΠΕΤΡΑΣ  ΦΙΛΑΓΓΑΔΙ  Αποκατεστημένος  ΌΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΡΑΔΟΥ  ΡΕΜΑ ΠΡΟΣ ΚΑΡΚΑΛΟΥ  Αποκατεστημένος  ΌΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΖΥΓΟΒΙΣΤΙΟΥ  ΚΑΤΩ ΒΡΥΣΗ  Αποκατεστημένος  ΌΧΙ  ‐  ‐  ‐ 
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ΟΤΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ  ΤΜΠΑ 
ΑΔΕΙΑ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΔΙΠΕΧΩ 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ 

ΖΥΓΟΒΙΣΤΙΟΥ  ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ  Αποκατεστημένος  ΌΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

Δ. Κλείτορος  ΑΓΡΙΔΙΟΥ  ΛΑΜΠΡΑΝΙΑ  Ανενεργός  ΝΑΙ  793/12.02.08  30  ΟΧΙ 

ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟΥ, ΚΕΡΠΙΝΗΣ, 
ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΥ, 

ΔΡΑΚΟΒΟΥΝΙΟΥ 
ΞΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΡΕΝΤΕΖΕΛΑ  Ανενεργός  ΝΑΙ  793/12.02.08  22  ΟΧΙ 

ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟΥ  ΠΟΡΙ  Ανενεργός  ΝΑΙ  793/12.02.08  22  ΌΧΙ 

ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΥ  ΡΕΜΑ ΣΟΥΔΕΣ  Ανενεργός  ΝΑΙ  793/12.02.08  32  ΟΧΙ 

ΜΥΓΔΑΛΙΑΣ, ΚΕΡΠΙΝΗΣ  ΛΙΑΣΚΟΒΑΣ  Ανενεργός  ΝΑΙ  793/12.02.08  27  ΟΧΙ 

ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΥ  ΡΕΜΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΥ  Ανενεργός  ΝΑΙ  793/12.02.08  22  ΟΧΙ 

ΜΥΓΔΑΛΙΑΣ, ΚΕΡΠΙΝΗΣ  ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΣΙΛΟΥ  Ανενεργός  ΝΑΙ  793/12.02.08  22  ΟΧΙ 

ΞΗΡΟΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ  ΡΕΜΑ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΣΠΗΛΙΑΣ  Ανενεργός  ΝΑΙ  793/12.02.08  32  ΟΧΙ 

ΠΟΥΡΝΑΡΙΑΣ  ΑΓΙΑΝΝΗ ΡΕΜΑ  Ανενεργός  ΝΑΙ  793/12.02.08  22  ΟΧΙ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ  ΒΕΔΟΥΧΙΑ  Ανενεργός  ΝΑΙ  793/12.02.08  30  ΟΧΙ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ  ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑΘΑΚΟΥ  Ανενεργός  ΝΑΙ  793/12.02.08  25  ΟΧΙ 

Δ. Κοντοβάζαινης  ΒΕΛΗΜΑΧΙΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΣ  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  1201/17.04.06  27  ΟΧΙ 

ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑΣ  ΚΙΜΗΛΙΑ  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  1201/17.04.06  30  ΟΧΙ 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ  ΧΡΩΜΑΤΟΥ  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  1201/17.04.06  52  Χρειάζεται 

ΒΟΥΤΣΗ  ΤΡΑΦΟΛΑΚΚΟΣ  Ενεργός  ΌΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

Δ. Κορυθίου  ΣΤΕΝΟΥ  ΜΟΣΧΑ  Ενεργός  ΌΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ  ΚΟΝΤΡΕΣ  Αποκατεστημένος  1201/17.04.06  ΝΑΙ  25  ΟΧΙ 

ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ  ΣΤΑΥΡΙ  Αποκατεστημένος  1201/17.04.06  ΝΑΙ  25  ΟΧΙ 

Δ. Λαγκαδίων  ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ  ΚΟΤΡΩΝΙ  Ενεργός  ΌΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

Δ. Λεβιδίου  ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ  ΡΙΓΑΝΙΑ  Άμεση αποκατάσταση  1201/17.04.06  ΝΑΙ  33  ΟΧΙ 

ΚΑΝΔΗΛΑΣ  ΚΑΡΕΣ  Άμεση αποκατάσταση  1201/17.04.06  ΝΑΙ  33  ΟΧΙ 

ΛΕΒΙΔΙΟΥ  ΜΑΓΟΥΛΑ  Ενεργός  ΌΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΔΑΡΑΣ  ΑΡΑΔΑΡΙΑ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  1201/17.04.06  35  ΝΑΙ 

Δ. Λεωνιδίου  ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ  ΚΑΜΟΥΛΙ  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  1201/17.04.06  40  Χρειάζεται 

ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ  ΒΑΣΚΙΝΑ  Ενεργός  ΌΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

Δ. Μαντινείας  ΝΕΣΤΑΝΗΣ  ΣΤΟΧΟΣ  Ενεργός  ΌΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΑΡΤΕΜΗΣΙΟΥ  ΓΚΡΟΝΙΖΑ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  1201/17.04.06  24  ΟΧΙ 

Δ. Μεγαλόπολης  ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ  ΚΑΤΣΟΥΛΗ  Ενεργός  ΝΑΙ  2748/26.09.05  ‐  ‐ 

ΘΩΚΝΙΑΣ  ΔΕΗ Α.Η.Σ.  Αποκατεστημένος  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Δ. Σκιρίτιδας  ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ  ΆΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Ενεργός  ΌΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

Δ. Τεγέας  ΜΑΝΘΥΡΕΑΣ (ΜΕ ΟΡΙΑ  ΒΑΘΥΡΕΜΑ‐ΤΣΟΥΚΑ‐ΛΕΧΡΟΥ  Ενεργός  ΌΧΙ  ‐  ‐  ‐ 



Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου 

 

Σελίδα  [84] 

ΟΤΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ  ΤΜΠΑ 
ΑΔΕΙΑ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΔΙΠΕΧΩ 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ 

Τ.Δ ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ) 

ΤΖΙΒΑΣ  ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ  Αποκατεστημένος  ΌΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΤΖΙΒΑΣ  ΣΥΛΟΥΣ  Αποκατεστημένος  ΌΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΜΑΝΘΥΡΕΑΣ  ΝΤΟΥΡΑ  Αποκατεστημένος  ΌΧΙ    30  ΟΧΙ 

ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ  ΚΟΥΚΟΥΡΑ ‐ ΚΟΚΚΙΝΗ  Αποκατεστημένος  ΌΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΑΛΕΑΣ  ΚΟΚΚΙΝΗ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  1201/17.04.06  30  ΟΧΙ 

ΑΛΕΑΣ  ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΥΣΗ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  1201/17.04.06  20  ΟΧΙ 

ΑΛΕΑΣ  ΜΠΙΛΙΔΑ‐ΛΕΥΚΑ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  1201/17.04.06  30  ΟΧΙ 

ΚΑΜΑΡΙΟΥ  ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  1201/17.04.06  30  ΟΧΙ 

ΚΑΝΔΑΛΟΥ  ΠΟΤΙΣΙΩΝΑΣ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  1201/17.04.06  20  ΟΧΙ 

ΜΑΓΟΥΛΑΣ  ΡΙΖΩΜΑ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  1201/17.04.06  30  ΟΧΙ 

ΜΑΝΘΥΡΕΑΣ  ΜΟΥΤΖΑΡΙΑ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  1201/17.04.06  30  ΟΧΙ 

ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ  ΠΑΛΙΟΧΩΡΙ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  1201/17.04.06  30  ΟΧΙ 

ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ  ΡΙΖΑ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  1201/17.04.06  30  ΟΧΙ 

ΡΙΖΩΝ  ΓΚΡΑΒΑ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  1201/17.04.06  30  ΟΧΙ 

ΣΤΡΙΓΚΟΥ  ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  1201/17.04.06  30  ΟΧΙ 

ΣΤΡΙΓΚΟΥ  ΓΚΝΑΛΙΖΑ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  1201/17.04.06  30  ΟΧΙ 

ΤΖΙΒΑΣ  ΠΕΡΠΑΤΑΡΙ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  1201/17.04.06  30  ΟΧΙ 

ΤΖΙΒΑΣ  ΤΟΥΡΚΟΔΕΝΔΡΙ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  1201/17.04.06  30  ΟΧΙ 

Δ. Τρικολώνων  ΣΤΕΜΝΙΤΣΑΣ  ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ  Αποκατεστημένος  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

Δ. Τρίπολης  ΤΡΙΠΟΛΗΣ  ΠΛΑΤΩΜΑ  Ενεργός  ΝΑΙ  2291/30.06.09  54  Χρειάζεται 

Δ. Τροπαίων  ΤΡΟΠΑΙΩΝ  ΛΙΣΒΕΡΙΑ  Ενεργός  ΌΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

Δ. Τυρού  ΤΥΡΟΥ  ΠΑΝΤΖΙΚΑ  Ενεργός  ΌΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΤΥΡΟΥ  ΒΕΛΛΙΕΣ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  1201/17.04.06  27  ΟΧΙ 

Δ. Φαλαισίας  ΒΟΥΤΣΑΡΑ  ΓΑΪΔΟΥΡΟΡΕΜΑ  Αποκατεστημένος  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΒΟΥΤΣΑΡΑ  ΠΑΛΙΟΧΩΡΙ  Αποκατεστημένος  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ  ΚΑΚΗΔΗΜΑ  Αποκατεστημένος  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

Δ. Φαλάνθου  ΠΙΑΝΑΣ  ΠΗΛΟΛΙΣΤΡΑ  Άμεση αποκατάσταση  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΤΣΕΛΕΠΑΚΟΥ  ΞΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ  Ενεργός  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΡΟΕΙΝΟΥ  ΜΠΟΥΡΝΑ  Αποκατεστημένος  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΑΛΩΝΙΣΤΑΙΝΑΣ  ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ  Αποκατεστημένος  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΣΙΛΙΜΝΑΣ  ΑΓ.ΒΛΑΣΣΙΟΣ‐ΟΡΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ  Αποκατεστημένος  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΑΛΩΝΙΣΤΑΙΝΑΣ  ΣΑΝΑΤΟΡΙΟ  Αποκατεστημένος  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΜΑΙΝΑΛΟΥ  Αποκατεστημένος  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 



Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου 

 

Σελίδα  [85] 

ΟΤΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ  ΤΜΠΑ 
ΑΔΕΙΑ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΔΙΠΕΧΩ 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΙΑΝΑΣ  ΚΑΛΑΜΙ ‐ ΡΕΜΑ  Αποκατεστημένος  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΡΟΕΙΝΟΥ  ΓΗΠΕΔΟ  Αποκατεστημένος  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΣΙΛΙΜΝΗΣ  ΛΑΓΚΑΔΙ  Αποκατεστημένος  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΟΥ  ΚΑΜΙΝΙΑ  Αποκατεστημένος  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΣΙΛΙΜΝΑΣ  ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Αποκατεστημένος  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

Κ. Κοσμά  ΚΟΣΜΑ  ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΟΥ  Ενεργός  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

Δ. Αγ. Θεοδώρων  ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ  ΚΑΚΑΛΑΘΡΑ  Ενεργός  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

Δ. Άσσου‐Λεχαίου  ΛΕΧΑΙΟ  Αετόπετρα 1  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  4696/18.11.2008  35  ΟΧΙ 

ΠΕΡΙΠΑΛΙ  Χούνι  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  4696/18.11.2008  31  ΟΧΙ 

ΑΣΣΟΣ  ΑΕΤΟΠΕΤΡΑ 2  Ενεργός  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

Δ. Βέλου  ΒΕΛΟ  ΜΠΑΣΤΗΡΙ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  516/09.05.07  26  ΟΧΙ 

ΒΕΛΟ  ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  516/09.05.07  19  ΟΧΙ 

ΚΡΗΝΕΣ  ΠΙΚΙΖΑ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  516/09.05.07  30  ΟΧΙ 

ΠΟΥΛΙΤΣΑ  ΠΑΤΗΜΑ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  516/09.05.07  35  ΟΧΙ 

ΣΤΙΜΑΓΚΑ  ΓΗΠΕΔΟ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  516/09.05.07  29  ΟΧΙ 

Δ. Βόχας  ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ  ΜΕΣΙΑΝΗ ΛΑΚΚΑ  Ενεργός  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΜΠΟΛΑΤΙΟΥ  ΚΟΚΚΙΝΙΕΣ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  2487/21.11.05  32  ΟΧΙ 

Δ. Ευρωστίνης  ΛΥΓΙΑ  ΣΤΥΛΟΣ  Ενεργός  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

Δ. Κορινθίων  ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ  ΠΑΤΗΜΑ‐ΦΟΡΤΙΚΙΑ  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  4329/06.10.08  45  Χρειάζεται 

ΚΟΡΙΝΘΟΥ  ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  4329/06.10.08  73  Χρειάζεται 

ΑΡ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ  ΒΑΘΥ  Αποκατεστημένος  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΗΣ  ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΑΑΜΠΑΡΙΖΕΣ  Αποκατεστημένος  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

Δ. Λουτρακίου‐
Περαχώρας 

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ  ΣΚΟΥΡΤΙΖΑ‐ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ  Ενεργός  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

Δ. Νεμέας  ΗΛΙΟΠΟΥΛΕΪΚΑ  ΛΕΚΑΝΙΑ  Ενεργός  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΑΗΔΟΝΙΟΥ  Αποκατεστημένος  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΑΡΧ. ΚΛΕΩΝΕΣ  ΛΙΟΦΑΤΑ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  4228/27.11.06  40  ΝΑΙ 

ΓΑΛΑΤΑ  ΣΠΕΡΤΟΡΕΜΑ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  4228/27.11.06  37  ΝΑΙ 

ΔΑΦΝΗ  ΛΥΚΟΡΕΜΑ    ΝΑΙ  4228/27.11.06  37  ΝΑΙ 

ΚΟΥΤΣΙΟΥ  Αποκατεστημένος  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΛΕΟΝΤΙΟΥ  ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  4228/27.11.06  37  ΝΑΙ 

Δ. Ξυλοκάστρου  ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ  ΚΟΛΩΝΕΣ  Ενεργός  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ  ΘΕΜΟΝΟΣΤΑΣΙΟ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  536/16.05.07  34  ΟΧΙ 



Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου 

 

Σελίδα  [86] 

ΟΤΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ  ΤΜΠΑ 
ΑΔΕΙΑ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΔΙΠΕΧΩ 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ 

ΚΑΜΑΡΙΟΥ  ΧΟΝΤΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  536/16.05.07  37  ΝΑΙ 

ΜΑΝΝΑ  ΚΙΚΙΜΗ (ΡΑΧΗ)  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  536/16.05.07  40  ΝΑΙ 

ΜΕΛΙΣΣΙ  ΓΚΟΖΙΑ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  536/16.05.07  55  ΝΑΙ 

ΠΙΤΣΑ  ΡΕΜΑ ΜΑΤΣΙΝΙ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  536/16.05.07  42  ΝΑΙ 

ΣΤΥΛΙΑ  ΛΙΕΔΕΖΑ (ΡΕΜΑ)  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  536/16.05.07  32  ΟΧΙ 

Δ. Σαρωνικού  ΑΘΙΚΙΩΝ  ΚΡΗΤΙΚΟ  Ενεργός  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

Δ. Σικυωνίων  ΒΕΛΙΝΑ  ΤΡΙΒΕΙΟ  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  4098/07.11.08  21  ΟΧΙ 

ΔΙΜΗΝΙΟ  ΡΕΜΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ‐ ΒΟΡΟΣ  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  4098/07.11.08  26  ΟΧΙ 

ΔΙΜΗΝΙΟ  ΣΕΛΙΑΝΔΡΟΣ ‐ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  4098/07.11.08  30  ΟΧΙ 

ΔΙΜΗΝΙΟ  ΣΚΑΛΑ  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  4098/07.11.08  30  ΟΧΙ 

ΚΛΗΜΕΝΤΙ  ΔΕΞΑΜΕΝΗ  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  4098/07.11.08  29  ΟΧΙ 

ΚΛΗΜΕΝΤΙ  ΧΟΥΝΙ  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  4098/07.11.08  34  ΟΧΙ 

ΚΡΥΟΝΕΡΙ  ΆΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  4098/07.11.08  33  ΟΧΙ 

ΚΡΥΟΝΕΡΙ  ΧΑΛΙΚΙ  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  4098/07.11.08  28  ΟΧΙ 

ΛΑΛΙΩΤΗ  ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  4098/07.11.08  34  ΟΧΙ 

ΛΑΛΙΩΤΗ  ΣΥΜΙΧΑΛΑ  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  4098/07.11.08  30  ΟΧΙ 

ΜΕΓ. ΒΑΛΤΟΣ  ΝΤΙΜΙΝΙ  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  4098/07.11.08  30  ΟΧΙ 

ΜΕΓ. ΒΑΛΤΟΣ  ΧΟΥΝΙ  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  4098/07.11.08  31  ΟΧΙ 

ΜΙΚΡΟΣ ΒΑΛΤΟΣ  ΠΑΤΗΜΑΤΑ  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  4098/07.11.08  33  ΟΧΙ 

ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ  ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  4098/07.11.08  18  ΟΧΙ 

ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ  ΡΕΜΑ  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  4098/07.11.08  29  ΟΧΙ 

ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ  ΣΟΥΡΙΑ  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  4098/07.11.08  28  ΟΧΙ 

ΠΑΣΙΟΥ  ΒΑΛΤΣΕΪΚΑ ‐ ΚΥΡΙΛΛΟΥ  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  4098/07.11.08  32  ΟΧΙ 

ΣΙΚΥΩΝΟΣ  ΚΑΤΩ ΚΟΚΚΙΝΙΑ  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  4098/07.11.08  29  ΟΧΙ 

ΣΙΚΥΩΝΟΣ  ΞΕΡΟΚΑΣΤΕΛΛΙ  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  4098/07.11.08  34  ΟΧΙ 

ΤΙΤΑΝΙ  ΣΕΣΙ  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  4098/07.11.08  33  ΟΧΙ 

ΚΛΗΜΕΝΤΙ  ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ‐ΜΙΚΡΗ ΒΡΥΣΗ  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  4098/07.11.08  29  ΟΧΙ 

ΚΡΥΟΝΕΡΙ  ΆΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΙ  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  4098/07.11.08  29  ΟΧΙ 

ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟ  ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  4098/07.11.08  29  ΟΧΙ 

ΣΟΥΛΙ  ΛΙΤΣΑΡΔΑ  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  4098/07.11.08  39  ΝΑΙ 

ΣΙΚΥΩΝΟΣ  ΆΝΩ ΚΟΚΚΙΝΙΑ  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  4098/07.11.08  48  ΝΑΙ 

ΣΙΚΥΩΝΟΣ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  4098/07.11.08  41  ΝΑΙ 

ΜΕΓ. ΒΑΛΤΟΣ  ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  4098/07.11.08  40  ΝΑΙ 

ΜΙΚΡΟΣ ΒΑΛΤΟΣ  ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ‐ ΣΚΑΛΑ  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  4098/07.11.08  35  ΝΑΙ 



Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου 

 

Σελίδα  [87] 

ΟΤΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ  ΤΜΠΑ 
ΑΔΕΙΑ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΔΙΠΕΧΩ 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ 

ΣΟΥΛΙ  Βράχος  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  4098/07.11.08  38  ΝΑΙ 

Δ. Σολυγείας  ΣΟΦΙΚΟ  ΛΑΚKΑ ΟΥΓΚΡΙΤΑ  Ενεργός  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

Δ. Στυμφαλίας  ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ  ΧΕΡΩΜΑ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  2996/06.10.06  44  ΝΑΙ 

ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ  ΑΣΠΡΟ ΔΙΑΣΕΛΟ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  2996/06.10.06  54  ΝΑΙ 

ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ  ΝΤΟΥΣΚΟΥΘΙ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  2996/06.10.06  58  ΝΑΙ 

ΚΑΛΙΑΝΩΝ  ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  2996/06.10.06  47  ΝΑΙ 

ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ  ΣΤΑΜΑΤΑ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  2996/06.10.06  48  ΝΑΙ 

ΚΥΛΛΗΝΗΣ  ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  2996/06.10.06  35  ΝΑΙ 

ΛΑΥΚΑΣ  ΑΛΩΝΑΚΙΑ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  2996/06.10.06  36  ΝΑΙ 

ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ  ΣΦΑΚΑΡΙΑ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  2996/06.10.06  61  ΝΑΙ 

ΨΑΡΙΟΥ  ΔΙΑΣΕΛΟ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  2996/06.10.06  48  ΝΑΙ 

Δ. Τενέας  ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ  ΑΛΩΝΙΑ  Άμεση αποκατάσταση  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ  ΚΕΡΑΜΙΔΟΥΛΙ  Άμεση αποκατάσταση  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΚΟΥΤΑΛΑ (οικ. Μαλού)  ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ  Άμεση αποκατάσταση  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ  ΚΑΤΩ ΚΟΛΟΒΟΣ  Ενεργός  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

Δ. Φενεού  ΓΚΟΥΡΑΣ  ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΑΧΟΣ  Ενεργός  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΑΡΧ. ΦΕΝΕΟΣ  ΛΥΚΟΡΕΜΑ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  1813/30.10.06  36  ΝΑΙ 

ΜΕΣΙΝΟ  ΒΟΡΟΣ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  1813/30.10.06  44  ΝΑΙ 

ΜΩΣΙΑ  ΚΕΦΑΛΑΡΙ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  1813/30.10.06  34  ΝΑΙ 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ  ΣΚΑΛΑ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  1813/30.10.06  35  ΝΑΙ 

ΣΤΕΝΟ  ΞΕΡΙΑΣ ΡΕΜΑ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  1813/30.10.06  39  ΝΑΙ 

ΦΕΝΕΟΣ  ΚΟΥΦΟΛΟΥΖΙ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  1813/30.10.06  43  ΝΑΙ 

Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

Δ. Ανατ. Μάνης  ΚΟΤΡΩΝΑ  ΚΟΤΡΩΝΑΣ  Ενεργός  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

Δ. Ασωπού  ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ  ΑΝΑΣΚΕΛΟ  Ενεργός  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΑΣΩΠΟΥ  ΒΛΑΧΑΛΑΚΙ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  5013/06/16.05.07  33  ΟΧΙ 

ΔΑΙΜΟΝΙΑΣ  ΚΟΡΟΓΟΝΑΣ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  5013/06/16.05.07  33  ΟΧΙ 

ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ  ΚΑΤΣΙΚΟΡΟΣ  Αποκατεστημένος  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

Δ. Βοϊών  ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΑΓΡΑΠΙΔΟΛΟΥΤΣΑ  Ενεργός  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΒΑΘΟΣ ΚΟΤΩΝΑΣ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  364/04.04.06  37  ΝΑΙ 

ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΝ  ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  364/04.04.06  23  ΟΧΙ 

Δ. Γερόνθρων  ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ  Μ. ΡΕΜΑ  Ενεργός  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

Δ. Γυθείου  ΣΤEΦΑΝΙΑ‐ΣΚΑΛΑ  ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  4273‐06/11.12.08  ‐  Χρειάζεται 



Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου 

 

Σελίδα  [88] 

ΟΤΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ  ΤΜΠΑ 
ΑΔΕΙΑ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΔΙΠΕΧΩ 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΛΑΤΑΝΟΥ  ΛΙΜΝΗ  Άμεση αποκατάσταση  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

Δ. Έλους  ΒΛΑΧΙΩΤΗ  ΣΩΤΗΡΑΙΙΚΑ  Ενεργός  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

Δ. Ζάρακα  ΡΕΙΧΙΑ  ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ  Ενεργός  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ  ΓΡΕΒΕΝΙΤΗ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  758/07.04.06  80  ΝΑΙ 

ΧΑΡΑΚΑ  ΚΛΙΣΙΖΑ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  758/07.04.06  36  ΝΑΙ 

Δ. Θεραπνών  ΓΚΟΡΙΤΣΑ  ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  440/04.04.06  49  ΝΑΙ 

ΓΚΟΡΙΤΣΑ  ΓΟΥΡΝΕΣ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  440/04.04.06  40  ΝΑΙ 

Δ. Κροκεών  ΚΡΟΚΕΩΝ  ΛΟΥΜΠΑΡΔΑ  Ενεργός  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

Δ. Μολάων  ΣΥΚΕΑΣ  ΣΕΣΙ  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  2077/01.06.07  42  Χρειάζεται 

ΜΟΛΑΩΝ  ΧΕΙΛΟΡΕΜΑ  Ενεργός  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΛΟΥΤΣΑ ΝΙΚΟΛΟΥ  Αποκατεστημένος  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

Δ. Μονεμβασίας  ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΤΡΑΧΩΝΙΑ  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  5007/06/24.05.07  42  Χρειάζεται 

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  ΛΑΧΑΝΙΑ  Ενεργός  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΡΑΧΗ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  5007/06/24.05.07  32  ΝΑΙ 

ΑΓΓΕΛΩΝΑ  ΒΡΑΧΑΚΙ ‐ ΚΟΛΗΡΗ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  5007/06/24.05.07  30  ΝΑΙ 

Δ. Μυστρά  ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ  ΞΕΡΙΑΣ  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  1333/11.04.06  52  ΝΑΙ 

ΜΑΓΟΥΛΑ  ΚΑΜΑΡΑΚΙ  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  1333/11.04.06  63  ΝΑΙ 

ΜΑΓΟΥΛΑ  ΣΤΕΦΑΝΙ  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  1333/11.04.06  57  ΝΑΙ 

ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗ  ΒΡΩΜΟΓΟΥΡΝΑ  Αποκατεστημένος  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗ  ΚΟΖΟΜΟΡΟ  Αποκατεστημένος  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗ  ΜΕΛΕΤΕΙΚΑ  Αποκατεστημένος  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗ  ΟΙΚΙΣΜΟΣ  Αποκατεστημένος  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗ  ΠΑΝΑΓΙΑ  Αποκατεστημένος  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΑΝΑΒΡΥΤΗΣ  ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ  Αποκατεστημένος  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΑΝΑΒΡΥΤΗΣ  ΤΣΙΚΟΥΡΑ  Αποκατεστημένος  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΛΟΓΓΑΣΤΡΑ  ΑΚΟΣΤΟΜΟΣ  Αποκατεστημένος  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΛΟΓΓΑΣΤΡΑ  ΑΚΩΝΑ  Αποκατεστημένος  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΛΟΓΓΑΣΤΡΑ  ΖΥΓΙΩΤΗ  Αποκατεστημένος  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΜΑΓΟΥΛΑ  ΣΚΩΤΙΑΣ  Αποκατεστημένος  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΜΥΣΤΡΑ  ΑΓ. ΑΝΤΡΕΑΣ  Αποκατεστημένος  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΜΥΣΤΡΑ  ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ  Αποκατεστημένος  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΠΑΡΟΡΙ  ΠΑΡΟΡΙΤΗΣ  Αποκατεστημένος  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΣΟΥΣΤΙΑΝΩΝ  ΑΝΑΘΕΜΑ  Αποκατεστημένος  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΣΟΥΣΤΙΑΝΩΝ  ΚΑΜΕΝΗ ΕΛΙΑ  Αποκατεστημένος  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 



Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου 
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ΟΤΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ  ΤΜΠΑ 
ΑΔΕΙΑ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΔΙΠΕΧΩ 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ 

ΣΟΥΣΤΙΑΝΩΝ  ΨΙΛΗ ΡΑΧΗ  Αποκατεστημένος  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΤΡΥΠΗΣ  ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ  Αποκατεστημένος  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΤΡΥΠΗΣ  ΛΑΓΚΑΔΑ  Αποκατεστημένος  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΤΡΥΠΗΣ  ΝΤΑΜΑΡΙΑ  Αποκατεστημένος  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

Δ. Νιάτων  ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΑΣΦΑΛΑ  Άμεση αποκατάσταση  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΝΙΑΤΩΝ  ΣΤΕΡΝΕΣ  Ενεργός  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΑΠΙΔΕΑΣ  ΜΠΑΛΤΙΖΑ  Αποκατεστημένος  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ  ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΖΗ  Αποκατεστημένος  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

Δ. Οιτύλου  ΑΡΕΟΠΟΛΗ  ΣΠΑΡΤΕΑΣ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ  Ενεργός  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

Οιτύλου  Γιάννα Λάκκος  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  2306/29.08.07  28  ΟΧΙ 

Δ. Πελλάνας  ΚΑΣΤΟΡΕΙΟ  ΧΟΥΝΕΣ  Ενεργός  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΑΓΟΡΙΑΝΗ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  3742/07/11.12.08  ‐  ‐ 

ΓΕΩΡΓΙΤΣΙ  ΚΟΤΡΩΝΙΑ  Αποκατεστημένος  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΣ  ΚΥΡΑΣΟΒΑ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  1319/09.10.06  30  ΟΧΙ 

Δ. Σκάλας  ΣΚΑΛΑΣ  ΑΜΠΟΥΛΑΣ  Ενεργός  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

Δ. Σπάρτης  ΑΦΥΣΣΟΥ  ΠΡΟΒΑΤΟΜΑΝΔΡΑ  Ενεργός  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

Δ. Φαρίδος  ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ  ΔΡΥΜΩΝΑΣ  Ενεργός  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

Κ. Ελαφονήσου  ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ  ΒΑΡΔΙΑ‐ΒΙΓΚΛΑ  Ενεργός  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

Κ. Καρυών  ΚΑΡΥΩΝ  ΚΑΛΟΣ  Ενεργός  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

Δ. Αετού  ΑΕΤΟΥ  ΝΤΑΡΙΖΑ ή ΚΡΙΘΑΡΙΑ  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  3846/08.11.06  53  ΝΑΙ 

ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ  ΑΝΑΘΕΜΑ  Ενεργός  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

Δ. Αιπείας  ΛΟΓΓΑ  ΑΓΡΙΛΙΑ  Ενεργός  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

Δ. Ανδανίας  Διαβολιτσίου  ΑΛΟΥΠΟΣΥΚΙΑ  Ενεργός  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

Δ. Ανδρούσης  ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ  ΜΑΥΡΗ ΛΙΜΝΗ  Ενεργός  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

Δ. Άριος  ΑΡΙΟΣ  ΚΡΙΟΝΙΖΑ  Αποκατεστημένος  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

Δ. Αριστομένους  ΔΙΟΔΙΩΝ  ΝΤΟΥΣΙΑ  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  1507/15.05.06  41  ΝΑΙ 

ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗ  ΨΙΛΕΣ ΠΕΤΡΕΣ  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  1507/15.05.06  36  ΝΑΙ 

ΣΤΕΡΝΑ  ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  1507/15.05.06  40  ΝΑΙ 

ΣΤΡΕΦΙΟΥ  ΜΗΛΟΡΑΧΗ  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  1507/15.05.06  44  ΝΑΙ 

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ  ΠΙΣΩ ΒΡΥΣΗ  Ενεργός  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

Δ. Αυλώνος  ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ  ΠΛΑΚΩΤΗ  Ενεργός  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

Καλού Νερού  ΛΥΚΟΣΥΣΡΤΗΣ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  3549/06.10.06  30  ΟΧΙ 
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ΟΤΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ  ΤΜΠΑ 
ΑΔΕΙΑ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΔΙΠΕΧΩ 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ 

Δ. Γαργαλιάνων  ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ  ΜΠΑΣΙΚΟΥ  Ενεργός  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

Δ. Δωρίου  ΔΩΡΙΟΥ  ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ  Ενεργός  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

Δ. Ιθώμης  ΒΑΛΥΡΑ   ΚΑΒΑΛΑ 2  Άμεση αποκατάσταση  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΒΑΛΥΡΑ   ΚΑΒΑΛΑ 1  Ενεργός  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

Δ. Καλαμάτας  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  ΓΙΑΝΙΤΣΑΝΙΚΑ  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  4092/02.11.05  73  ΝΑΙ 

ΚΑΡΒΕΛΙΟΥ  ΜΑΡΑΘΟΛΑΚΑ  Ενεργός  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

Καλαμάτας  Μπουρνιάς  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  3840/02.11.05  27  ΟΧΙ 

Δ. Κορώνης  ΧΑΡΑΚΟΠΙΟ  ΠΑΛΙΟΣΤΑΦΙΔΑ  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  3819/07/29.01.08  39  Χρειάζεται 

ΒΑΣΙΛΙΤΣΙ  ΚΟΜΠΙΤΣΙΟΥ  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  1595/30.06.06  41  ΝΑΙ 

ΒΑΣΙΛΙΤΣΙ  ΛΕΙΒΑΔΑΚΙΑ  Ενεργός  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

Δ. Κυπαρισσίας  ΜΥΡΟΥ  ΑΛΙΜΑΚΙ ‐ ΛΥΚΟΧΩΡΟΣ  Ενεργός  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

Δ. Μεθώνης  ΜΕΘΩΝΗΣ  ΤΑΠΙΑ  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  4553/28.11.05  49  ΝΑΙ 

Δ. Μελιγαλά  ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ  ΓΗΠΕΔΟ  Άμεση αποκατάσταση  ΝΑΙ  3207/06.09.06  44  ΝΑΙ 

Δ. Μεσσήνης  ΜΕΣΣΗΝΗΣ  ΛΙΜΕΝΙΚΑ  Ενεργός  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

Δ. Νέστορος  ΧΩΡΑΣ  ΓΕΦΥΡΑ ΜΑΝΟΥΣΟΥ  Ενεργός  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

Δ. Πεταλιδίου  ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ  ΒΙΚΟΣ  Ενεργός  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

Δ. Πύλου  ΠΥΛΟΣ  ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ενεργός  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

ΊΚΛΑΙΝΑ  ΜΥΛΟΙ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  1356/27.03.08  25  ΟΧΙ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ  ΞΕΡΟΚΑΜΑΡΑ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  3618/09.10.06  22  ΝΑΙ 

ΚΥΝΗΓΟΥ  ΤΑΒΕΡΝΑ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  1356/27.03.08  25  ΟΧΙ 

ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ  ΜΑΝΟΥΣΑ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  3618/09.10.06  38  ΟΧΙ 

ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ  ΒΙΓΛΑ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  1356/27.03.08  25  ΟΧΙ 

ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ  ΚΑΤΣΑΜΠΑΝΗ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  1356/27.03.08  25  ΟΧΙ 

ΠΗΔΑΣΟΣ  ΣΤΕΝΑ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  1356/27.03.08  25  ΟΧΙ 

ΧΩΜΑΤΑΔΑΣ  ΓΕΦΥΡΙ ΦΕΡΤΟΥ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  1356/27.03.08  25  ΟΧΙ 

Δ. Φιλιατρών  ΠΛΑΤΗΣ  ΜΑΥΡΗ ΛΙΜΝΗ  Ενεργός  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 

Δ. Χιλιοχωρίων  ΣΟΥΛΗΝΑΡΙΟΥ  ΣΠΑΘΑΡΙ ‐ ΧΑΔΑ ΣΟΥΛΗΝΑΡΙΟΥ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  1503/18.05.06  29  ΟΧΙ 

ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ  ΠΕΤΡΟΚΟΣΥΦΑΣ  Αποκατεστημένος  ΝΑΙ  1503/18.05.06  29  ΟΧΙ 

Κ. Τρικόρφου  ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ  ΑΓΙΟΣ ΛΙΑΣ  Ενεργός  ΟΧΙ  ‐  ‐  ‐ 
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6.2.4.5. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Αναφορικά  με  τις  κοινωνικές  υποδομές  στον  τομέα  της  υγείας,  υπηρεσίες  παρέχονται  από  τις 

υπάρχουσες υποδομές 16 θεραπευτηρίων και τριάντα ενός Κέντρων Υγείας, με τα Περιφερειακά τους 

ιατρεία. 

Στην  Τρίπολη  λειτουργεί  το  Περιφερειακό  Νοσοκομείο  Πελοποννήσου,  ενώ  σε  όλες  τις  πόλεις  ‐ 

πρωτεύουσες των νομών, αλλά και σε ημιαστικά κέντρα της Περιφέρειας, λειτουργούν νοσοκομειακές 

μονάδες,  οι οποίες  είτε  είναι  νεόδμητες,  ή  έχουν πρόσφατα βελτιώσει  την κτιριακή υποδομή και  τον 

εξοπλισμό τους. 

Οι συνολικές κλίνες θεραπευτηρίων στην Περιφέρεια φθάνουν τις 1.860 (2003), από τις οποίες οι 1.734 

είναι  δημόσιες,  σε  εννέα  δημόσια  νοσοκομεία  και  επτά  ιδιωτικά  θεραπευτήρια.  Η  εξυπηρέτηση  του 

αστικού πληθυσμού της Περιφέρειας καλύπτεται από τις νοσοκομειακές μονάδες, ενώ ο πληθυσμός της 

υπαίθρου εξυπηρετείται από τα Κέντρα Υγείας και τα περιφερειακά ιατρεία. 

Η δευτεροβάθμια περίθαλψη καλύπτεται από τις είκοσι μία νοσοκομειακές μονάδες της Περιφέρειας. 

Υποδομές  τριτοβάθμιας  περίθαλψης  δεν  υπάρχουν  στην  Περιφέρεια  Πελοποννήσου.  Το  επίπεδο 

παροχής  υπηρεσιών  περίθαλψης  /  υγείας  σε  γενικές  γραμμές  παρουσιάζει  ελλείψεις,  κυρίως  στην 

ύπαιθρο / αγροτικές περιοχές λόγω, χωροθέτησης των Κέντρων Υγείας σε σχέση με τη διάρθρωση των 

ΟΤΑ,  σε  συνδυασμό  με  τις  ελλείψεις  σε  ιατρικό  και  νοσηλευτικό  προσωπικό,  ενώ  και  στις 

νοσοκομειακές μονάδες της Περιφέρειας παρατηρούνται ελλείψεις σε αριθμό ιατρικών ειδικοτήτων. 

6.2.5 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ  

Η  Περιφέρεια  Πελοποννήσου  χαρακτηρίζεται  από  την  παρουσία  σημαντικότατων  αρχαιολογικών 

μνημείων, καθώς και άλλων μνημείων μεγάλης ιστορικής αξίας για τη χώρα μας, τα οποία συμβάλλουν 

στη συγκέντρωση επισκεπτών καθόλη τη διάρκεια του έτους.  

Τα  σημαντικότερα  σε  πολιτιστική  αξία  και  μέγεθος  είναι  της  Αρχαίας  Επιδαύρου,  των Μυκηνών,  της 

Αρχαίας  Κορίνθου,  της  Αρχαίας  Μεσσήνης  και  της  Αρχαίας  Τίρυνθας.  Ο  συνολικός  αριθμός  των 

κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων της Περιφέρειας ανέρχεται σε 230. 

Οι κυριότεροι αρχαιολογικοί χώροι της περιφέρειας είναι οι εξής: 

- Αρχαία πόλη των Μυκηνών  - Αρχαία Λατομεία στα 
Εξαμίλια 

- Αρχ. χώρος Προαστίου   

- Μυκηναϊκές ακροπόλεις της 
Τίρυνθας και της Μιδέα 

- Αρχαία Λατομεία των 
Κεχρεών 

- Αρχ. Χώρος Κάτω Μέλπειας 

- Ακροναυπλία  - Λόφος Μπεχρή στην 
Ξυλοκέριζα 

- Λείψανα Αρχαίας Μεσσήνης 

- Μπούρτζι  - Η αρχ. περιοχή των Κεχρεών  - Ιερό Απόλλωνος Κορύθου 



Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ 

Περιφέρειας Πελοποννήσου 

 

Σελίδα  [92] 

 
 
 
 

 
Κ
ε
φ
ά
λ
α
ι
ο

 
6

 

- Ενετικές οχυρώσεις στο 
Τολό 

- Διώρυγα του Ισθμού  - Αρχ. Χώρος Ακροπόλεως 
αρχαίας Κορώνης 

- Το κάστρο του Άργους  - Το ιερό του Ποσειδώνα  - Θαλάσσιος αρχ. χώρος στον 
όρμο Μεθώνης 

- Το Φρούριο στο Δρέπανο 
και στο Παλαμήδι, κλπ. 

- Το ιερό του Διός  - Αρχ. Χώρος Κάστρου 
Μεθώνης 

- Ναός Αλέας Αθηνάς  - Η αρχαία Σικυών  - Αρχ. Χώρος Πεταλιδίου 

- Θέατρο Μεγαλόπολης  - ο Θολωτός Τάφος Βαφείου  - Αρχαιολογικός χώρος 
Διβαρίου και βραχώδης όγκος 
βόρεια της Σφακτηρίας 

- Αρχαία Γόρτυς   - Κάστρο του Μυστρά  - Οικισμός Πύλου και 
«Νεόκαστρο» Φρούριο Πύλου 

- Αρχαιότητες Μαντινείας  - Κάστρο Γερακίου & 
Οικοδομήματα 

- Αρχαία Πόλη Κυπαρισσίας 

- Αρχαία Λυκόσουρα  - Σπήλαιο Α΄ & Β΄Κουβελέικη  - Χώρος Ανακτόρου Νέστορος 

- Ορχομενός  - Αρχαία πόλη του Γυθείου  - Περιοχή αρχαίου Λεύκτρου 

- Τεγέα  - Σπήλαιο Αλοπότρυπας 
Δυρού 

- Η Αρχαία Διολκός 

- Αρχαίας Κορίνθου  - Μονεμβασιά  - Αρχαία  πόλη Ανθεία 

- Ακροκορίνθου  - Αρχαία Βοία  - Το Καστράκι ‐ Αετόπετρα 

- Το Λιμάνι του Λεχαίου  - Αρχ. χώρος Αμυκλών   

- Ο λόφος Πεντεσκούφι  - Ακρόπολης Καινηπόλεως   

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διαθέτει επίσης σημαντικό αριθμό μνημείων της νεότερης ιστορίας. Αυτά 

αφορούν  κυρίως  σε  δημόσια  κτίρια  και  οικίες  επιφανών  προσώπων  με  μεγάλη  ιστορική  και 

αρχιτεκτονική αξία. 

Ένας μεγάλος αριθμός των οικιστικών περιοχών της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει χαρακτηρισθεί ως 

παραδοσιακός. Παρουσιάζει  ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και έχει ποικιλία ως προς το είδος,  το μέγεθος 

και τη θέση των οικισμών. Παρόλο που έχουν επίσημα αναγνωριστεί ως παραδοσιακοί, δεν έχουν γίνει 

αρκετές ενέργειες για την προβολή τους και για την προστασία τους. 

Ειδικότερα,  πλην  του  Νομού  Κορινθίας  που  δεν  διαθέτει  κάποιον  παραδοσιακό  οικισμό,  οι 

περισσότεροι  παραδοσιακοί  οικισμοί  βρίσκονται  στους Νομούς  Αρκαδίας  και  Λακωνίας.  Στον  πίνακα 

που ακολουθεί παρουσιάζονται οι παραδοσιακοί οικισμοί της περιφέρειας. 
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Πίνακας 26: Χαρακτηρισμένοι Παραδοσιακοί Οικισμοί Περιφέρειας Πελοποννήσου 

Νομός  ΟΙΚΙΣΜΟΣ  ΦΕΚ    Νομός  ΟΙΚΙΣΜΟΣ  ΦΕΚ 

Α
ρ
γο

λί
δ
α
ς  ΑΡΓΟΣ  401/20‐8‐1982

Λ
α
κω

νί
α
ς 

(σ
υ
νέ
χε
ια
)  ΚΑΡΥΟΥΠΟΛΗΣ

594/13‐11‐1978 
ΚΑΡΥΑ  388/25‐7‐1990 ΚΑΣΤΑΝΙΑ

ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ 
ΕΡΜΙΟΝΗΣ 

594/13‐11‐1978 Κ. ΓΑΡΔΕΝΙΤΣΑ & ΧΩΡΑ 

ΝΑΥΠΛΙΟ (Τμ. πόλης)  38/26‐1‐1989 ΚΑΤΩ ΚΑΡΕΑ 912/16‐11‐1998

ΣΚΟΤΕΙΝΑ  167/7‐3‐1986 ΚΑΤΩ ΜΠΟΥΛΑΡΙΟΙ 

594/13‐11‐1978 

Α
ρ
κα

δ
ία
ς  ΑΒΔΑΝΙΤΑΙ  728/1‐1‐1995

ΚΑΦΙΟΝΑ 
ΑΝΩ ΔΟΛΙΑΝΑ 

1081/Α/13‐10‐
2003

ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  908/13‐11‐1998 ΚΕΛΕΦΑ
912/16‐11‐1998 ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ 

(ΥΔΡΟΥΣΑΣ) 
504/14‐7‐1988

ΚΕΡΙΑ

ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ (Β. 
ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ) 

908/13‐11‐1998

ΚΕΧΡΙΑΝΙΚΑ

594/13‐11‐1978 

ΑΛΩΝΙΣΤΑΙΝΑ  ΚΗΠΟΥΛΑ

ΑΤΣΙΛΟΧΟΣ  ΚΙΤΤΑ

ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΝ 
ΚΟΡΑΚΙΑΤΙΚΑ & 
ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΚΑ 

ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΕΑ  ΚΟΡΟΓΟΝΙΑΝΙΚΑ

ΒΛΑΧΟΡΡΑΠΤΗΣ  ΚΟΤΡΑΦΙΟΝ

ΒΛΟΓΓΟΣ  594/13‐11‐1978 ΚΟΥΛΟΥΜΙΟΝ 912/16‐11‐1998

ΒΥΤΙΝΑ 
908/13‐11‐1998

ΚΟΥΝΟΣ 594/13‐11‐1978

ΒΥΖΙΚΙΟΝ  ΚΟΥΤΡΕΛΑ
912/16‐11‐1998 

ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ  594/13‐11‐1978 ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΝ

ΔΥΡΡΑΧΙΟΝ 

908/13‐11‐1998 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ 594/13‐11‐1978

ΖΑΤΟΥΝΑ 
ΛΑΓΕΙΑ 594/13‐11‐1978 

& 447/30‐8‐
1979 

ΖΙΓΟΒΙΤΣΙΟΝ  ΛΑΚΚΟΣ 912/16‐11‐1998

ΙΣΑΡΗΣ  ΛΕΟΝΤΑΚΗΣ

594/13‐11‐1978 

ΚΑΡΔΑΡΑΣ  ΛΙΜΕΝΙΟΝ

ΚΑΡΙΤΑΙΝΑ  594/13‐11‐1978 ΛΟΥΚΑΔΙΚΑ

ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑ 

908/13‐11‐1998 

ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΣΥΚΙΑ

ΚΑΤΩ ΔΟΛΙΑΝΑ  ΜΑΡΑΘΟΣ

ΚΕΡΑΣΙΑ  ΜΕΖΑΠΟΣ 912/16‐11‐1998

ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑ  ΜΕΣΑ ΧΩΡΑ & Μ. ΝΥΦΗ  594/13‐11‐1978

ΚΟΣΜΑΣ  ΜΙΝΑ 912/16‐11‐1998

ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ  ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ

594/13‐11‐1978 

ΛΑΓΚΑΔΙΑ  594/13‐11‐1978 ΜΟΥΝΤΑΝΙΣΤΙΚΑ

ΛΑΣΤΑ 

908/13‐11‐1998 

ΜΠΡΙΚΙΟΝ ΚΑΙ ΒΡΙΚΙ 

ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΝ  ΝΙΚΑΝΔΡΕΙΟΝ

ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΟΝ  ΝΟΜΙΑ

ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΑ  ΟΙΤΥΛΟΝ
912/16‐11‐1998 

ΜΕΛΙΣΣΟΠΕΤΡΑ  ΟΛΥΜΠΙΑΙ

ΠΑΡΑΛΙΟΝ ΑΣΤΡΟΣ  ΟΜΑΛΑΙ
594/13‐11‐1978 

ΠΑΡΑΛΟΓΓΟΙ  ΟΧΙΑ
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ΠΕΡΑ ΜΕΛΑΝΑ  ΠΑΓΚΙΑ

ΠΙΑΝΑ  ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ

ΠΛΑΤΑΝΟΣ  594/13‐11‐1978 ΠΑΛΙΡΟΣ

ΠΟΥΛΙΘΡΑ 
908/13‐11‐1998 

ΠΑΧΙΑΝΙΚΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗΣ  ΠΙΟΝΤΕΣ

ΠΡΑΣΤΟΣ 
594/13‐11‐1978 

ΠΟΛΕΜΙΤΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΕΜΙΤΑ 

ΠΥΡΓΑΚΙΟΝ 

908/13‐11‐1998 

ΠΟΛΥΧΡΑΒΟΣ & 
ΠΟΛΥΑΡΑΒΟΣ 

ΡΑΔΟΣ  ΠΥΡΡΙΧΟΣ 912/16‐11‐1998

ΣΑΠΟΥΝΑΚΑΙΙΚΑ  ΡΙΓΑΝΟΧΩΡΑ

594/13‐11‐1978 

ΣΤΡΕΜΝΙΤΣΑ  ΣΚΑΛΤΣΟΤΙΑΝΙΚΑ

ΤΥΡΟΣ  ΣΠΙΡΑ

ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΟΝ  ΣΤΑΥΡΙΟΝ

Λ
α
κω

νί
α
ς  ΑΓΕΡΑΝΟΣ 

594/13‐11‐1978

ΣΩΤΗΡΑΣ & ΚΟΥΣΚΟΥΝΙ 

ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΚΚΑΛΙΑ

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΠΑΚΑΣ

ΑΛΙΚΑ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 912/16‐11‐1998

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΛΟΜΟΧΩΡΙΟΝ

594/13‐11‐1978 

ΑΝΤΡΟΓΙΑΛΙΟΝ  ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ

ΑΝΩ ΜΠΟΥΛΑΡΙΟΙ

912/16‐11‐1998

ΧΑΡΙΑ

ΑΝΩ ΓΑΡΔΕΝΙΤΣΑ ΧΑΡΟΥΔΑ

ΑΡΓΙΛΙΑ  ΧΙΜΑΡΑ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΑ 

ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ 

Μ
εσ

σ
η
νί
α
ς  ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ

594/13‐11‐1978 ΑΡΦΙΓΚΙΑ  ΘΑΛΑΜΑΙ ΚΑΙ 
ΚΟΥΤΗΦΑΡΙ 

ΑΣΤΕΡΙΟΝ & ΤΑ ΣΟΛΑ 
594/13‐11‐1978

ΚΑΛΑΜΑΤΑ (τμ. πόλης)  821/16‐11‐1988

ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ  ΜΥΣΤΡΑΚΙΟΝ 127/10‐3‐2000

ΒΑΘΕΙΑ  447/30‐8‐1979 & 
594/13‐11‐1978

ΠΥΛΟΣ
672/31‐07‐2001 

ΒΑΜΒΑΚΑ  594/13‐11‐1978

ΒΑΧΟΣ 

912/16‐11‐1998ΒΕΛΟΥΣΙ 

ΓΕΡΜΑ 

ΓΚΛΕΖΗ ΚΑΙ ΓΚΛΕΖΟΣ 

594/13‐11‐1978ΓΩΝΕΑ ΚΑΙ ΓΟΝΕΑ

ΔΙΜΑΡΙΣΤΙΚΑ 

ΔΡΟΣΟΠΗΓΗ  912/16‐11‐1998

ΔΡΥ 

594/13‐11‐1978
ΔΡΥΑΛΟΣ 

ΔΡΥΜΟΣ 

ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΕΛΙΑ 

ΕΞΩ ΝΥΜΦΙΟΝ 
912/16‐11‐1998

ΕΡΗΜΟΣ 

ΚΑΛΟΣ 

912/16‐11‐1998
ΚΑΡΑΒΑΣ 

ΚΑΡΕΑ 

ΚΑΡΥΝΙΑ 
Πηγή: www.buildings.gr/greek/ipiresies/government/paradosiakiikismi21.htm  
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6.3 ΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ  

6.3.1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Το  προτεινόμενο  πρότυπο  χωρικής  ανάπτυξης  της  περιφέρειας  επηρεάζεται  από  τις  υφιστάμενες 

τάσεις,  όπως αυτές  έχουν διαμορφωθεί  στην πάροδο  του  χρόνου αλλά  και  έχει  επηρεασθεί από  την 

υλοποίηση  των  έργων  σε  εφαρμογή  των  εθνικών  και  ευρωπαϊκών  πολιτικών.  Οι  γενικοί  στόχοι  του 

σχεδίου συγκεκριμενοποιούνται στους: 

 Ισχυροποίηση  του  περιφερειακού  ρόλου  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου  και  δημιουργία 

ανταγωνιστικών  πλεονεκτημάτων  σε  διαπεριφερειακό,  εθνικό  και  διεθνές  επίπεδο.  Ενίσχυση 

της εξωστρέφειας. 

 Δημιουργία προϋποθέσεων για μελλοντική ανάδειξη της σε ισχυρό εναλλακτικό συγκοινωνιακό 

κόμβο στο Μεσογειακό χώρο. Ενίσχυση της εξωστρέφειας. 

 Εξοθρολογισμός των σχέσεων αλληλεξάρτησης από το οικονομικό σύμπλεγμα Αθήνας – Πειραιά 

και  ενίσχυση  της  διασύνδεσης  της  με  τις  Περιφέρειες  Δυτικής  Ελλάδας  και  Κρήτης.  Ενίσχυση 

διαπεριφερειακής συνοχής. 

 Ενίσχυση ενδιπεριφερειακής συνοχής. 

Πόλοι & Άξονες Ανάπτυξης 

Κύριοι  πόλοι  ανάπτυξης  διαπεριφερειακής  εμβέλειας  είναι  οι:  Τρίπολη,  Καλαμάτα,  Κόρινθος. 

Δευτερεύοντες  πόλοι  ανάπτυξης  περιφερειακής  εμβέλειας  είναι  το  Ναυπλιο  –  Άργος  και  η  Σπάρτη. 

Πόλοι  με  ειδικό  υπερτοπικό  ρόλο  είναι  η  Μεγαλόπολη  που  χαρακτηρίζεται  ως  ενεργειακό  κέντρο. 

Ενδοπεριφεριακά κέντρα ανάπτυξης (τοποικοί πόλοι) θεωρούνται τα: Λουτράκι, Κιάτο, Νεμέα, Γκούρα, 

Κρανίδι,  Λυγουριό,  Άστρος  –  Λεωνίδι,  Λαγκάδια,  Γύθειο,  Νεάπολη,  Σκάλα  –  Βλαχιώτης,  Αρεόπολη, 

Μεσσήνη, Πύλος, Κυπαρισσία και Καρδαμύλη. 

Οι  άξονες  ανάπτυξης  της  περιφέρειας  ορίζονται  κυρίως  από  τους  ανωτέρω  πόλους/οικιστικά  κέντρα 

ανάπτυξης και τους βασικούς χερσαίους άξονες και κόμβους μεταφορών. 

Οι κύριοι, εθνικής – διαπεριφερειακής εμβέλειας άξονες είναι οι: 

 Αθήνα  –  Κόρινθος  –  Πάτρα  (ΠΑΘΕ  –  οδικός  και  σιδηροδρομικός),  διεθνούς  /  ευρωπαϊκής 

εμβέλειας 

 Αθήνα – Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα, εθνικής εμβέλειας 

 Καλαμάτα  –  Κυπαρισσία  –  Πάτρα‐Ρίο/Αντίρριο,  δυτικός  άξονας  διεθνούς  /  ευρωπαϊκής 

εμβέλειας 

Οι δευτερεύοντες, περιφερειακής εμβέλειας άξονες είναι οι: 

 Πάτρα – Τρίπολη (ορεινή διαδρομή) – Σπάρτη – Γύθειο, διασύνδεση περιφέρειας 
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 Επίδαυρος – Ναύπλιο – Άστρος – Τρίπολη – Ολυμπία, σύνδεση βασικών πολιτιστικών πόρων 

 Πύλος  –  Μεθώνη  –  Κορώνη  –  Καλαμάτα  –  Καρδαμύλη  –  Αρεόπλη  Γύθειο  –  Μονεμβασιά  – 

Νεάπολη 

 Κόρινθος – Επίδαυρος – Κρανίδι – Ερμιόνη 

 Καλαμάτα – Σπάρτη 

 Σπάρτη – Μεγαλόπολη – Πύργος 

 Κιάτο – Νεμέα – Άργος 

 Καλάμάτα – Πύλος – Κυπαρισσία 

 Σπάρτη – Σκάλα – Μονεμβασιά – Νεάπολη 

 Καλαμάτα – Μεσσήνη – Πύλος – Γαργαλιάνοι – Φιλιάτρα – Κυπαρισσία 

Ως θαλάσσιοι κύριοι άξονες ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα (εθνικής – Διαπεριφερειακής εμβέλειας) είναι ο 

άξονας  Λιμάνι  Αγ.  Θεοδώρων  με  τον  ευρύτερο  Εθνικό  και  μεσογειακό  Χώρο.  Μακροπρόθεσμα 

θαλάσσιοι άξονες ανάπτυξης είναι οι: α) ο άξονας λιμάνι Καλαμάτας – Κρήτη – Ιταλία – Μεσόγειος και 

β)  ο  άξονας  λιμάνι  Καλαμάτας  –  λιμάνι  Πάτρας  –  Αδριατική.  Δευτερεύοντες  θαλάσσιοι  άξονες 

περιφερειακής  εμβέλειας  είναι  οι  Γύθειο  –  Κρήτη  και  Ναύπλιο  –  Πειραιάς  –  Νησιά  Σαρωνικού  – 

Κυκλάδες. 

Χωρικές ενότητες με ομοιογενή αναπτυξιακά χαρακτηριστικά 

Συγκροτούνται  13  χωρικές  ενότητες  με  κριτήρια  μορφολογίας  εδάφους,  κοινωνικο  ‐ιστορικά  και 

παραγωγικών  δυνατοτήτων  ανάπτυξης.  Πρόκειται  για  χωρικές  ενότητες  σχεδιασμού  και  εφαρμογής 

προγραμμάτων  ολοκληρωμένης  ανάπτυξης,  που  λόγω  της  οριοθέτησής  τους  με  χαρακτηριστικά 

ομοιογένειας  δύναται  να  συμβάλλουν  στην  εξειδίκευση  και  τον  προσδιορισμό  των  αναπτυξιακών 

πολιτικών και των πολιτικών χωρικής ανάπτυξης. Αυτές περιλαμβάνουν: 

 τα οικιστικά κέντρα (1ου και 2ου επιπέδου) και τις ευρύτερες ζώνες του περιαστικού αγροτικού 

χώρου άμεσης επιρροής και διάχυσης της ανάπτυξης τους, 

 τα  οικιστικά  κέντρα  3ου  επιπέδου  και  οικιστικά  κέντρα  4ου  επιπέδου  «ενισχυμένου»  με 

διακεκριμένο  αναπτυξιακό  ρόλο,  που  καλούνται  να  λειτουργήσουν  στο  επίπεδο  της  χωρικής 

αναπτυξιακής ενότητας ως «τοπικοί αναπτυξιακοί πόλοι». 

Ως  προς  τα  γεωγραφικά,  δομικά,  κοινωνικό‐οικονομικά  και  λειτουργικά  χαρακτηριστικά  διακρίνονται 

τέσσερις (4) βασικές χωρικές κατηγορίες: 

1. Αγροτικές αστικές/περιαστικές περιοχές (5 περιοχές) 

2. Αγροτικές  περιοχές  με  ιδιαίτερα  ιστορικά  χαρακτηριστικά  και  δυνατότητες  τουριστικής 
ανάπτυξης (4 περιοχές) 
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3. Αγροτικές περιοχές με δυνατότητες ανάπτυξης γεωργικών και τουριστικών δραστηριοτήτων  (3 
περιοχές) 

4. Ορεινές περιοχές με δυνατότητες αγροτικής ανάπτυξης,  ήπιων δραστηριοτήτων εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού και αναψυχής (πολυδραστηριότητες) (2 περιοχές) 

Οργάνωση Οικιστικού Δικτύου 

Η οργάνωση του οικιστικού δικτύου περιλαμβάνει τρία επίπεδα: 

• 1ο Επίπεδο: Το αστικό Διοικητικό Περιφερειακό κέντρο Τρίπολη, 

• 2ο  Επίπεδο:  τα  αστικά  νομαρχιακά,  κέντρα  Καλαμάτα,  Κόρινθος,  Ναύπλιο  ‐  Άργος  (διπολικό 

αστικό κέντρο) και Σπάρτη, 

• 3ο  Επίπεδο:  τα  κέντρα  ‐  έδρες  των  Πρωτοβάθμιων  Οργανισμών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  με 

προβλεπόμενο εξυπηρετούμενο πληθυσμό της τάξεως των 20.000 κατοίκων και άνω, τα οποία 

αποτελούν τα κέντρα ‐ πόλους ανάπτυξης ευρύτερων αναπτυξιακών ενοτήτων. 

Οι προωθητικές δραστηριότητες που είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν στα αστικά κέντρα 1ου και 2ου 

επιπέδου για ενίσχυση του αναπτυξιακού τους ρόλου είναι: α) Υπηρεσίες Τριτογενή τομέα, Εμπόριο  ‐ 

Μεταφορές,  Πολιτισμός  ‐  Τουρισμός,  β)  Εκπαίδευση  ‐  Κατάρτιση,  Αθλητισμός,  Ενέργεια  ‐ 

Τηλεπικοινωνίες, γ) Εκσυγχρονισμός αγροτικού τομέα και δ) Έρευνα ‐ Τεχνολογία – Καινοτομία. 

Ειδικές Περιοχές 

Προτείνεται ο χαρακτηρισμός διαφόρων περιοχών ως Περιοχές Ειδικών Χωροταξικών Παρεμβάσεων. Οι 

περιοχές  αυτές  είναι:  α)Γορτυνία  ‐  Μαινάλου  (ΟΤΑ  Λεβιδίου,  Βυτίνας,  Κλείτορος,  Λαγκαδίων, 

Δημητσάνης,  Τρικολώνων,  Ηραίας,  Τροπαίων,  Κοντοβαζαίνης,  Γόρτυνος),  β)  Ορεινή  Κορινθία  (ΟΤΑ 

Φενεού,  Στυμφαλίας),  γ)  Δυτική  ορεινή  Αργολίδα  (ΟΤΑ  Αλέας  και  Αχλαδοκάμπου),  δ)  Νότιος 

Πάρνωνας/Αρκαδία  ‐  Λακωνία  (ΟΤΑ  Ζάρακα,  Νιάτων  Γερόνθρων  και  Κοσμά)  και  ε)  Βόρεια Μεσσηνία 

(Λύκαιον όρος ‐ κοιλάδα Νέδα, ΟΤΑ Είρας). 

Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων 

Για  την προσέλκυση επενδύσεων στο μεταποιητικό  τομέα και  ιδίως στη βιοτεχνία  και  τη μεταποίηση 

των προϊόντων,  κυρίως  του πρωτογενή  τομέα,  προτείνεται  κατά προτεραιότητα η αναδιάρθρωση  και 

ενίσχυση  των αναπτυξιακών κινήτρων για  τη στήριξη  των απαιτούμενων διαρθρωτικών αλλαγών,  την 

οργάνωση της παραγωγής, της εμπορίας, της μεταποίησης και την ενίσχυση των απαιτούμενων τοπικών 

και άλλων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Αυτές οι περιοχές αφορούν στις ΒΙΠΕ της Περιφέρειας, στη 

συγκέντρωση βιομηχανιών στην περιοχή Αγ. Θεοδώρων – Ισθμίων και στα όρια του δήμου Άργους. 

Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων (ΠΕΧΠ) 

Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, διάφορες περιοχές μπορούν να καταταγούν στην κατηγορία των 

περιοχών  που  χρήζουν  Ειδικών  Χωροταξικών  Σχεδίων,  προκειμένου  για  το  χαρακτηρισμό  τους  ως 

περιοχών  Ειδικών  Χωρικών  Παρεμβάσεων/ΠΕΧΠ  (παράγραφος  β,  άρθρο  11  Ν.  2742/99).  Στην 
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Περιφέρεια  προτείνονται  κατά  προτεραιότητα  οι  ορεινές  και  εσωτερικές  μειονεκτικές  περιοχές  με 

συνεχή πληθυσμιακή μείωση και στις δύο ή τρεις 10ετίες των τελευταίων απογραφών, απομονωμένες ή 

δυσπρόσιτες  με  χαμηλές  πληθυσμιακές  συγκεντρώσεις  στην  έδρα  του  ΟΤΑ  και  με  εξυπηρετούμενο 

συνολικά  πληθυσμό  μικρότερο  των  5.000  κατοίκων.  Οι  περιοχές  που  προτείνονται  (κατά 

προτεραιότητα) είναι: 

1. Περιοχή  Πάρνωνα:  περιλαμβάνονται  οι  Δήμοι  Ζάρακα,  Νιάτων,  Γερόνθρων  και  οι  Κοινότητες 

Καρυών του ν. Λακωνίας και Κοσμά του ν. Αρκαδίας. Ειδικότερα για την περιοχή του Πάρνωνα 

θα  πρέπει  να  ληφθεί  υπ’  όψη  η  εγκεκριμένη  μελέτη  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  όρους 

(Οικολογικό Πάρκο Πάρνωνα ‐ ΥΠΕΧΩΔΕ 2000). 

2. Περιοχή Λυκαίου Ορους: περιλαμβάνεται η Κοινότητα Είρας και οι ορεινές περιοχές του Δήμου 

Δωρίου του ν. Μεσσηνίας. 

3. Περιοχή  Ζήριας  ‐  Ολίγυρτου:  περιλαμβάνονται  οι  Δήμοι  Στυμφαλίας,  Φενεού  και  οι  ορεινές 

περιοχές του Δήμου Ξυλοκάστρου του ν. Κορινθίας. 

4. Οι  ορεινές  περιοχές  του  Ταϋγέτου:  περιλαμβάνουν  ορεινά  τμήματα  των  δήμων  Φαλαισίας, 

Καλαμάτας,  Σπάρτης,  των  δήμων  της Μεσσηνιακής Μάνης  και  άλλων  δήμων  της  ανατολικής 

Μεσσηνίας και Δυτικής Λακωνίας. 

5. Οι  Δήμοι  Βυτίνας,  Γόρτυνος,  Δημητσάνας,  Ηραίας,  Κλείτορος,  Κοντοβάζαινας, 

Λεβιδίου,Τρικολώνων, Τροπαίων, Λαγκαδίων και Φαλαισίας. 

Επίσης,  προτείνεται  η  εκπόνηση  Ειδικών  Χωροταξικών  Μελετών  και  χαρακτηρισμό  ως  ΠΕΧΠ  για  τις 

ορεινές  περιοχές  του  Νομού  Αρκαδίας  που  έχουν  προβλήματα  αναπτυξιακής  υστέρησης,  χαμηλές 

πληθυσμιακές  συγκεντρώσεις  και  προβλήματα  συγκράτησης  του  πληθυσμού,  προκειμένου  να 

προσδιοριστούν τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ενίσχυση και δρομολόγηση της εξόδου τους από την 

αναπτυξιακή υστέρηση σύμφωνα με το άρθρο 11β του Ν. 2742/99. 

Ειδικά  για  το  Δήμο Μεγαλόπολης  του  Ν.  Αρκαδίας,  που  εμπίπτει  στην  κατηγορία  α  της  παρ.  1  του 

άρθρου 1  του Ν. 2742/99, προτείνεται η  εκπόνηση Ειδικής Χωροταξικής Μελέτης  και στη συνέχεια ο 

χαρακτηρισμός  της  ζώνης  των λιγνιτορυχείων  του Δήμου Μεγαλόπολης ως Περιοχή Ειδικών Χωρικών 

Παρεμβάσεων  (ΠΕΧΠ)  για  την  αποκατάσταση  των  εδαφών  μετά  από  τη  χρήση  του  λιγνίτη  που 

χρησιμοποιεί η εγκαταστημένη μονάδα της ΔΕΗ. 

Περιαστικοί Χώροι 

Ο  περιαστικός  και  αγροτικός  χώρος  δε  διαθέτει  καθορισμένες  χρήσεις  γης,  γεγονός  που  όπως 

υπογραμμίζει  ο  Χωροταξικός  Σχεδιασμός  αποτελεί  επείγουσα  προτεραιότητα.  Ο  καθορισμός  των 

προτεραιοτήτων  παρέμβασης  σχετίζεται  με  τους  κινδύνους  από  την  ανάπτυξη  που  αντιμετωπίζει  ο 

χώρος. Οι παρεμβάσεις αφορούν κατά προτεραιότητα στις αστικές και παράκτιες περιοχές, δηλαδή στις 

περιοχές που έχουν δυνατότητες ανάπτυξης, για τις οποίες απαιτείται μέριμνα για την προστασία του 
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φυσικού,  αστικού,  πολιτιστικού  περιβάλλοντος  και  των  φυσικών  πόρων  (έδαφος,  νερά,  χλωρίδα, 

πανίδα). 

Πολεοδομικά σχέδια 

Για  την  Περιφέρεια  Πελοποννήσου  προβλέπεται  η  εκπόνηση  Ρυθμιστικών  Σχεδίων,  ολοκλήρωση 

Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης καθώς 

και Σχεδίων Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων. Για τη ρύθμιση των χρήσεων γης και με δεδομένο 

τον  αναπτυξιακό  ρόλο  των  οικιστικών  προτείνεται  από  τη  μελέτη  του  Χωροταξικού  η  εκπόνηση 

Ρυθμιστικών Σχεδίων για τις ευρύτερες αστικές συγκεντρώσεις (Κόρινθος, Αργος ‐ Ναύπλιο, Καλαμάτα) 

και  στη  συνέχεια  η  εκπόνηση  Γενικών  Πολεοδομικών  Σχεδίων  (Γ.Π.Σ.)  και  Σχεδίων  Χωρικής  και 

Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων  (ΣΧΟΟΑΠ)  για  τους  επί  μέρους Δήμους που  τις  απαρτίζουν. 

Αντίστοιχα και για την εύρυθμη λειτουργία, ενίσχυση και ενεργοποίηση του αναπτυξιακού ρόλου των 

οικιστικών  κέντρων  3ου  επιπέδου  και  κατά  περίπτωση  4ου  «ενισχυμένου»,  προτείνεται  η  κατά 

προτεραιότητα  εκπόνηση  ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ  για  τους  ΟΤΑ  που  αποτελούν  έδρες  των  ως  άνω  οικιστικών 

κέντρων. Ως προτεραιότητα ορίζεται η κάλυψη με σχέδια ρυθμίσεων των χρήσεων γης και κανονιστικών 

όρων  ανάπτυξης  των  δραστηριοτήτων  (Γ.Π.Σ/ΣΧΟΟΑΠ)  των  ΟΤΑ  που  περιλαμβάνουν  παραδοσιακούς 

και  ιστορικούς  οικισμούς  ως  και  σημαντικούς  φυσικούς  και  πολιτιστικούς  πόρους.  Για  τις  αστικές 

περιοχές των πόλεων Κορίνθου, Άργους, Ναυπλίου και Τρίπολης και για το Δήμο Νέας Κίου προτείνεται 

η εκπόνηση Σχεδίων Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ άρθρο 12 Ν. 2742/99). 

Οργανωμένοι υποδοχείς τουριστικής ανάπτυξης (ΠΕΡΠΟ, ΠΟΑΠΔ, ΠΟΤΑ) 

Οι  ΠΟΑΠΔ  θα  πρέπει  να  αναζητηθούν  κοντά  στα  οικιστικά  κέντρα,  εκτός  της  γεωργικής  γης  α΄ 

προτεραιότητας,  μακριά  από  αρχαιολογικούς  ‐  πολιτιστικούς  πόρους  σε  μη  δασική  έκταση,  πλησίον, 

αλλά όχι σε επαφή, σε κύριους μεταφορικούς άξονες πρωτεύοντες και δευτερεύοντες, με δυνατότητα 

εξυπηρέτησης  από  τους  υφιστάμενους  και  προβλεπόμενους  κόμβους  μεταφορών,  ώστε  να 

εξασφαλίζεται  η  καλή  λειτουργία  τους  και  παράλληλα  να  μην  προκαλείται  όχληση  στο  αστικό, 

πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον. 

Η εξειδίκευση και οι προβλεπόμενες χρήσεις εντός των ΠΟΑΠΔ θα πρέπει να συνδέονται με τις τοπικές 

παραγωγικές δραστηριότητες (γεωργία, κτηνοτροφία) και λοιπές ασκούμενες δραστηριότητες σχετικές 

με  τη  λειτουργία  των  οικιστικών  κέντρων  (υπηρεσίες,  βιοτεχνίες,  εργαστήρια,  συνεργεία,  εταιρείες 

μεταφορών)  με  τους  τομείς  του  εμπορίου  και  του  χονδρεμπορίου  ‐  αποθηκών,  με  τους  τομείς  της 

τεχνολογίας, πληροφορικής και καινοτομικών δράσεων κλπ. Ως περιοχές δεύτερης προτεραιότητας για 

τη  χωροθέτηση  ΠΟΑΠΔ  προτείνονται  τα  αστικά  κέντρα  2ου  επιπέδου  (έδρες  Νομών).  Ενδεικτικά 

αναφέρονται: 

1. ΠΟΑΠΔ Καλαμάτας, προτείνεται να αναζητηθεί στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Καλαμάτας ‐ 

Θουρίας  ‐  Αριος  με  κύρια  χρήση  Τεχνολογικού  Επιχειρηματικού  Πάρκου  και  πλησίον  του 

Aναπτυξιακού Αξονα Καλαμάτας ‐ Μεγαλόπολης 
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2. ΠΟΑΠΔ Κορίνθου μικτής χρήσης, προτείνεται να αναζητηθεί στην ευρύτερη περιοχή της αστικής 

ανάπτυξης  του  Βορείου  τμήματος  Νομού  Κορινθίας  στα  ανάντη,  νότια  του  Διευρωπαϊκού 

δικτύου  Αθήνας  ‐  Κορίνθου  ‐  Πατρών  σε  συνδυασμό  με  υφιστάμενους  κόμβους  του  οδικού 

δικτύου και σιδηροδρομικό σταθμό, στο εσωτερικό των δήμων και σε ικανή απόσταση από την 

αστική ανάπτυξη. 

3. ΠΟΑΠΔ Ναυπλίου ‐ Άργους ‐ Ν. Κίου μικτής χρήσης, προτείνεται να αναζητηθεί στην ευρύτερη 

περιοχή  του  δήμου  Άργους  πλησίον  του  αναπτυξιακού  άξονα  Ναύπλιο  ‐  Νέα  Κίος  ‐  Άργος  ‐ 

Κουτσοπόδι. 

4. ΠΟΑΠΔ Σπάρτης, μικτής χρήσης, προτείνεται να αναζητηθεί πλησίον  του αναπτυξιακού άξονα 

Σπάρτης ‐ Γυθείου και στην ευρύτερη περιαστική ζώνη του Δήμου Σπάρτης. 

Αναφέρεται επίσης ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την δημιουργία Περιοχής Ολοκληρωμένης 

Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) στην Μεσσηνία. 

Το  πρότυπο  χωρικής  ανάπτυξης,  καθώς  και  η  οργάνωση  της  περιφέρειας  και  οι  προοπτικές  αυτής 

απεικονίζεται σχηματικά στα σχήματα των επόμενων σελίδων. 
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6.3.2 ΕΘΝΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

Προκυμένου να δημιουργθεί μια συνολική εικόνα για την Περιφέρεια εντός της ελληνικής επικράτειας 

εξετάζονται οι βασικές κατευθυντήριες οδοί του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου και οι χωροταξικές του 

προβλέψεις. 

Ειδικότερα: 

 Οδικοί  άξονες  ανάπτυξης:  προτείνεται  η  ανάπτυξη  του  άξονα  Κεντρικής  Πελοποννήσου  κατά 

μήκος του οδικού άξονα Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα / Σπαρτη – Γύθειο. 

 Υποδομές  ενέργειας:  η  ένταξη  των  υποδομών  ενέργειας  στρατηγικής  εμβέλειας  στον  εθνικό 

χωροταξικό  σχεδιασμό  επιβάλλει  διάφορες  ρυθμίσεις  και  παρεμβάσεις,  στα  πλαίσια  της 

αξιοποήσης των ιδιαίτερων ενεργειακών πλεονεκτημάτων συγκεκριμένων περιοχών της χώρας 

για παραγωγή ενέργειας.  Για την περιφέρεια γίνεται λόγος για την αξιοποίηση των λιγνιτικών 

αποθεμάτων της Κεντρικής Πελοποννήσου 

 Αγροτικός  τομέας:  ο  αγροτικός  τομέας  περιλαμβάνει  τη  γεωργία,  την  κτηνοτροφία  και  την 

αλιεία με  βασικούς στόχους –  επιδιώξεις  την αξιοποίηση  των  γόνιμων πεδινών περιοχών,  τη 

διατήρηση  της  γεωργίας  και  της  εντατικής  κτηνοτροφίας,  με  παράλληλη  προστασία  της 
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γεωργικής  γης.  Για  την  περιφέρεια  οι  περιοχές  αυτές  περιλαμβάνουν  τους  κάμπους  της 

Κορινθίας και της Αργολίδας, το Μεσσηνιακό κόμπο και την κοιλάδα του Ευρώτα. 

 Βιομηχανία:  για  τις  νέες  μονάδες  επιδιώκεται  η  συγκέντρωση  σε  κατάλληλες  θέσεις  με 

οργανωμένους  υποδοχείς,  παράλληλα  με  τον  περιορισμό  της  εκτός  σχεδίου  δόμησης. 

Οργανωμένοι  χώροι προβλέπονται σε όλους  τους  νομούς,  αλλά οι μεγαλύτετρες ανάγκες  για 

οργανωμένους υποδοχείς διαπιστώνονται στις ζώνες επιρροής των μεγάλων αστικ΄ψν κέντρων 

και κατά μήκος των αξόνων ανάπτυξης. Για την περιφέρεια αφορά τις περιοχές Καλαμάτας και 

Μεσσήνης.  Αναλυτικότερα  στοχεία  δίνονται  σε  επόμενη  ενότητα σχετικά με  τις  επιταγές  του 

Εθνικού Χωροταξικού για τη Βιομηχανία.  

6.3.3 ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου,  βάσει  του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ  (ΦΕΚ 2464 Β/3‐12‐2008), μείζονος σημασίας είναι η χωροθέτηση των αιολικών 

εγκαταστάσεων  και  των  υδροηλεκτρικών  έργων,  για  την  αξιοποίηση  του  αιολικού  δυναμικού  των 

Νομών  Λακωνίας  και  Αρκαδίας  και  του  υδροηλεκτρικού  δυναμικού  της  Δυτικής  και  Βόρειας 

Πελοποννήσου. 

Χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων 

Η  περιφέρεια Πελοποννήσου  υπάγεται  στην  κατηγορία  της  ηπειρωτικής  χώρας  βάσει  του  άρθρου 5, 

παρ. 1 της ΚΥΑ 49828/08 και διακρίνεται περαιτέρω σε Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ) και σε 

Περιοχές Αιολικής Καταλληλότητας (ΠΑΚ) ως εξής: 

1. Περιοχές  Αιολικής  Προτεραιότητας  (ΠΑΠ):  Πρόκειται  για  περιοχές  της  ηπειρωτικής  χώρας  οι 

οποίες  διαθέτουν  συγκριτικά  πλεονεκτήματα  για  την  εγκατάσταση  αιολικών  σταθμών,  ενώ 

ταυτόχρονα  προσφέρονται  από  απόψεως  επίτευξης  των  χωροταξικών  στόχων.  Στις  περιοχές 

αυτές,  εκτιμάται  η  μέγιστη  δυνατότητα  χωροθέτησης  αιολικών  εγκαταστάσεων  (φέρουσα 

ικανότητα).  

Για  την  Περιφέρεια  Πελοποννήσου  προσδιορίζεται  η  ΠΑΠ‐3  που  απαρτίζεται  από  τους  εξής 

δήμους: Βοϊών, Λεωνιδίου, Γερονθρών, Κ. Κοσμά, Ζάρακα, Μολάων, Μονεμβασίας και Νιάτων. 

Το  αιολικό  δυναμικό  της  ΠΑΠ‐3  ισοδυναμεί  με  478  τυπικές  ανεμογεννήτριες,  μέγεθος  που 

αντιστοιχεί  ενδεικτικά  σε  955 MWe.  Η  φέρουσα  ικανότητα  της  περιοχής  αυτής,  δηλαδή  ο 

μέγιστος αριθμός τυπικών ανεμογεννητριών που επιτρέπεται να εγκατασταθούν, εκτιμάται περί 

τις 438 (876 MWe), σύμφωνα με τη σχετική ρύθμιση του νόμου. 

2. Περιοχές Αιολικής Καταλληλότητας (ΠΑΚ): Πρόκειται για τους ΟΤΑ της ηπειρωτικής χώρας που 

δεν  περιλαμβάνονται  στις  Περιοχές  Αιολικής  Προτεραιότητας  των  οποίων  περιοχές  ή  και 

μεμονωμένες θέσεις κρίνονται ως ενεργειακά αποδοτικές από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, 

κατά το άρθρο 3 παρ. 1.δ του ν. 3468/06. 
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Οι  υπόλοιπες  εκτάσεις  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου  που  κρίνονται  από  τη  ΡΑΕ  ως 

ενεργειακά  αποδοτικές,  εντάσσονται  στις  ΠΑΚ.  Το  μέγιστο  επιτρεπόμενο  ποσοστό  κάλυψης 

εδαφών  από  αιολικές  εγκαταστάσεις  στους  πρωτοβάθμιους  ΟΤΑ  που  εμπίπτουν  σε  ΠΑΚ  της 

ηπειρωτικής  χώρας  δεν  μπορεί  να υπερβαίνει  το 5%  ανά ΟΤΑ  (0,66  τυπικές ανεμογεννήτριες 

/1000  στρέμματα).  Το  πιο  πάνω  ποσοστό  κάλυψης  μπορεί  να  αυξάνεται  έως  και  50%  ανά 

πρωτοβάθμιο  ΟΤΑ  ύστερα  από  σύμφωνη  γνώμη  του  οικείου  Δημοτικού  ή  Κοινοτικού 

Συμβουλίου. 

Χωροθέτηση Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (Μ.ΥΗ.Ε.) 

Με  βάση  τις  εκτιμήσεις  για  το  υδροηλεκτρικό  δυναμικό  της  χώρας  ανά  υδατικό  διαμέρισμα,  μεγάλη 

πυκνότητα  εκμεταλλεύσιμου  δυναμικού  παρουσιάζουν  τα  υδατικά  διαμερίσματα  της  Δυτικής  και 

Βόρειας  Πελοποννήσου.  Για  τη  χωροθέτηση  των  Μ.ΥΗ.Ε  η  διάκριση  γίνεται  ανάλογα  με  το  ύψος 

υδραυλικής πτώσης. 

Για  την  Περιφέρεια  Πελοποννήσου  το  μεγάλο  υδροηλεκτρικό  έργο  στο  Λάδωνα  δεν  υπάγεται  στις 

διατάξεις της ΚΥΑ 49828/08 λόγω των ιδιομορφιών που παρουσιάζει. 

Χωροθέτηση λοιπών εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές 

Άλλες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που ενέχουν κάποια επίπεδα εκμεταλευσιμότητας, είναι η ηλιακή 

ενέργεια, η βιομάζα και το βιοαέριο. Στο χωροταξικό δεν εντοπίζεται αναφορά σε συγκεκριμένες ζώνες 

για την περιοχή που εξετάζεται. 

6.3.4 ΕΘΝΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

Το  Ειδικό  Πλαίσιο  στοχεύει  στην  ενίσχυση  της  συγκέντρωσης  των  βιομηχανικών  μονάδων  σε 

οργανωμένους υποδοχείς με στόχο την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και την προστασία του 

περιβάλλοντος.  Οι  κατευθύνσεις  όπως  απορρέουν  από  Παράρτημα  της  τελικής  ΚΥΑ  για  την  περιοχή 

αναφοράς είναι: 

 Βασικά  αναπτυξιακά  χαρακτηριστικά  και  στόχοι:  Η  αναπτυξιακή  στρατηγική  εστιάζεται  στην 

ολοκλήρωση  των  μεγάλων  οδικών  αξόνων,  στην  ενσωμάτωση  νέων  τεχνολογιών  και  την 

εφαρμογή  καινοτομιών  στην  παραγωγική  διαδικασία,  στις  εναλλακτικές  μορφές  τουρισμού, 

στην  ανάπτυξη  οικοτεχνίας  βιολογικών‐παραδοσιακών  αγροτικών  προϊόντων,  στην 

αντιμετώπιση  της ρύπανσης από μονάδες βιομηχανίας και  ενέργειας και στην προστασία του 

περιβάλλοντος. 

 Προτεραιότητες  σε  επίπεδο  κλάδων  ή  κατηγοριών  βιομηχανίας:  Η  κλαδική  φυσιογνωμία  της 

περιφέρειας δεν είναι σαφής, γεγονός το οποίο συνδέεται με την εσωτερική της ανομοιογένεια. 

Οι  κλάδοι  μεταποίησης  –  τυποποίησης  αγροτικών  προϊόντων  και  οινοποιίας  και  η  εξόρυξη  – 

επεξεργασία  μαρμάρου  χρήζει  στήριξης,  σύμφωνα  με  το  χωροταξικό.  Ιδιαίτερη  μνεία  γίνεται 

στην ανάπτυξη δορυφορικών μονάδων μεταποίησης στη ζώνη Μεγαλόπολης. 
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 Χωροταξικό  πρότυπο  της  βιομηχανίας:  Στο  ισχυρό  στοιχείο  της  χωρικής  ανάπτυξης  της 

βιομηχανίας,  τη  ζώνη  Κορίνθου‐ηπειρωτικό  τμήμα  Ν.  Κορίνθου  (περιοχή  ποιοτικής 

αναδιάρθρωσης και εντατικοποίησης), που εντάσσεται λειτουργικά στη Μητροπολιτική Περιοχή 

Αττικής  (Μ.Π.Α.)  αναγνωρίζεται  η  δυνατότητα  αυξημένου  ρόλου  στο  πλαίσιο  μιας 

ενδομητροπολιτικής  αποκέντρωσης.  Στην  υπόλοιπη  Περιφέρεια  συγκριτικά  ισχυρά  στοιχεία 

χωρικής  οργάνωσης  της  μεταποίησης  συνιστούν  η  ευρύτερη  περιοχή  Καλαμάτας‐Μεσσήνης 

(περιοχή στήριξης) και η ευρύτερη περιοχή Άργους (περιοχή επέκτασης). 

 Οργανωμένη  χωροθέτηση  της  βιομηχανίας:  Παρά  την  ύπαρξη  των  οργανωμένων  υποδοχέων 

στην Τρίπολη και το Μελιγαλά, υπάρχει ανάγκη νέων οργανωμένων υποδοχέων, με έμφαση στο 

τμήμα που εντάσσεται στη Μ.Π.Α. (συμπεριλαμβανόμενων των ειδικών τύπων για τις μεγάλες 

μονάδες ή για την εξυγίανση άτυπων συγκεντρώσεων). 

 Πολιτική  για  τις  χρήσεις  γης  και  τη  διάσπαρτη  χωροθέτηση  της βιομηχανίας:  (α)  προσπάθεια 

αποτροπής  της  παρόδιας  ανάπτυξης  μονάδων  μεταποίησης  στους  μη‐κλειστούς 

αυτοκινητόδρομους  και  το  λοιπό  βασικό  οδικό  δίκτυο,  (β)  η  χωροθέτηση  νέων  μονάδων  με 

βάση τις γενικές διατάξεις της νομοθεσίας περί εκτός σχεδίου δόμησης είναι μη αποδεκτή στη 

Μ.Π.Α., όπου πρέπει να προβλεφθούν ειδικές κατάλληλες ζώνες, (γ) η στήριξη της επιβίωσης / 

μετασχηματισμού των υφιστάμενων μονάδων, εκτός των περιοχών των σημείων (α) και (β), στις 

σημερινές τους θέσεις κρίνεται σκόπιμη, ιδιαίτερα σε όσες παρουσιάζουν κάποια ασθενή, αλλά 

άνω του χαμηλού μέσου όρου, βιομηχανική βάση. Οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες ως προς 

τη  μεταποίηση  είναι  ιδιαίτερα  έντονες,  κυρίως  μεταξύ  του  τμήματος  της  περιφέρειας  που 

εντάσσεται λειτουργικά στη Μ.Π.Α.  και  των υπόλοιπων περιοχών. Ωστόσο δεν  τίθεται  ζήτημα 

ομογενοποίησης  των  δύο αυτών  επιμέρους  τμημάτων  της  περιφέρειας,  δεδομένου  του  πολύ 

διαφορετικού  ρόλου  τους  στη  χωροταξική  οργάνωση.  Από  την  άλλη  πλευρά,  οι  ανισότητες 

μεταξύ των υπόλοιπων περιοχών είναι μέσης έντασης (η χωρική μορφή τους είναι κυρίως αυτή 

μεταξύ ορεινών και πεδινών περιοχών) και δεν αποτελούν πρόβλημα πρώτης προτεραιότητας. 

Ωστόσο πρέπει να αναπτυχθούν δράσεις που θα συμβάλλουν στην άμβλυνσή τους. 

 Περιβαλλοντικές  επιπτώσεις  της  βιομηχανίας:  Λόγω  της  περιορισμένης  παρουσίας  μεγάλων 

βιομηχανικών  μονάδων  δεν  παρατηρούνται  αξιοσημείωτες  επιπτώσεις  στο  περιβάλλον,  με 

εξαίρεση  τις  περιοχές  ηλεκτροπαραγωγής.  Ωστόσο,  θα  πρέπει  να  υπάρξει  πρόνοια  για  την 

προστασία των υδροφορέων, ειδικά στα παραλιακά τμήματα Αργολίδας, Λακωνίας, Κορινθίας. 
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Σχήμα 3: Εθνικό Πρότυπο Χωροταξικής Οργάνωσης της Βιομηχανίας      

6.3.5 ΕΘΝΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

Με βάση  το  εγκεκριμένο  Εθνικό Χωροταξικό Πλαίσιο  για  τον  Τουρισμό  (ΦΕΚ 1138/Β/11‐06‐2009)  για 

την περιοχή αναφοράς ορίζονται οι εξής κατηγορίες ζωνών: 

 Αναπτυσσόμενες  τουριστικά  με  περιθώρια  ανάπτυξης  ήπιων  και  εναλλακτικών  μορφών 

τουρισμού  (κατηγορία  Β2).  Οι  περιοχές  αυτές  είναι:  κύριος  ορεινός  όγκος  Πελοποννήσου 

(υποκατηγορία  Β2.13),  παράλια  Ανατολικής  Κορινθίας,  παράλια  Ανατολικής  Αργολίδας, 

περιφερειακοί νήσοι, παράλια Λακωνικού Κόλπου καθώς και παράλια ν. Μεσσηνίας. 

 Ορεινοί  όγκοι  (κατηγορία  ΣΤ):  ,  οι  οποίοι  συνίστανται  στον  κύριο ορεινό όγκο Πελοποννήσου 

(υποκατηγορία Β2.13) και στους ορεινούς όγκους Αργολίδας, Κορινθίας, Μέσα και Ανατολικής 

Μάνης (Όρος Σαγιάς, Λακωνία) και κεντρικής Μεσσηνίας. 

 Περιοχές δικτύου Natura 2000 (κατηγορία Η) 

 Περιοχές ήδη ανεπτυγμένες τουριστικά (κατηγορία Α): όπως το Πόρτο Χέλι και το Ναύπλιο του 

νομού Αργολίδας. 

 Περιοχές αναπτυσσόμενες τουριστικά με περιθώρια ανάπτυξης μαζικού τουρισμού (κατηγορία 

Β1):  αυτές  είναι:  Ερμιόνη,  Επίδαυρος,  παράλια  Κόλπου  Αργολίδας,  Νεάπολη  Λακωνίας, 

Βορειοδυτικά παράλια Μεσσηνιακού Κόλπου και Πύλος 
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 Περιοχές ‐ κέντρα αστικού τουρισμού (Ναύπλιο, Καλαμάτα) 

 Περιοχές ‐ κέντρα θαλάσσιου τουρισμού (Καλαμάτα, στην περιοχή της Πύλου) 

 Περιοχές για ενδεικτικές θέσεις γκολφ (Καλαμάτα, στην περιοχή της Πύλου) 

 

Σχήμα 4: Χάρτης βασικών κατευθύνσεων χωρικής οργάνωσης του τουρισμού βάση του Εθνικό Πλαίσίου για τον 
Τουρισμό 
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6.4 ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ  

Στον  επόμενο  Πίνακα  δίνονται  κάποιοι  βασικοί  περιβαλλοντικοί  δείκτες,  οι  οποίοι  συνοψίζουν  την 

κατάσταση του περιβάλλοντος στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

Δείκτης  Τιμή  Πηγή 

Εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου 

ktn equiv CO2/ έτος  10.150,3 

Στοιχεία από: 

Περιφέρεια Πελοποννήσου, 
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, 
«Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου 
για την εξειδίκευση του ΠΕΣΔΑ 

Πελοποννήσου», 2009 & 
Επικαιροποιημένο ΠΕΣΔΑ 

Πελοποννήσου 

Περιοχές NATURA 

αριθμός  22 

Δικτυακός Τόπος ΥΠΕΧΩΔΕ 

έκταση (km2)  3.941,53 

% κάλυψη 
περιφέρειας 

25,44 

% θεσμοθετημένο 
καθεστώς 
διαχείρισης 

29,1 

Δασικές εκτάσεις 

Έκταση (km2)  7555,77 
Αποτελέσματα 1ης Εθνικής 

Απογραφής Δασών 

(Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης & τροφίμων) 

% κάλυψη 
περιφέρειας 

48,7 

Εκτάσεις αγροτικής 
γης 

Έκταση (km2)  4517,4 

ΠΕΠ Πελοποννήσου  (2006) 
% κάλυψη 
περιφέρειας 

29,1 

Διαχείριση 
ρυπασμένων 
περιοχών 

Αριθμός ΧΑΔΑ 

Ενεργοί  77 

Στοιχεία από Περιφέρεια 
Πελοποννήσου (Ιούλιος 2010) 

(Πηγή: ΥΠ.ΟΙ.Ο., Ολοκληρωμένο 

Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) ‐ 

Πληροφοριακό Σύστημα  

Παρακολούθησης ΧΑΔΑ) 
Ανενεργοί  74 

Παραγωγή αστικών 
αποβλήτων 

kg/ κάτοικο/ ημέρα 
Μόνιμος πληθυσμός  1,27  Στοιχεία από 

Επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ 
Πελοποννήσου Εποχικός πληθυσμός  1,7 

tn/έτος  293.157 
Στοιχεία από Επικαιροποιημένο 
ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου / η τιμή 
αναφέρεται για το έτος 2010 
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Δείκτης  Τιμή  Πηγή 

Εκτροπή 
βιοαποδομήσιμου 
κλάσματος από 

τελική διάθεση σε 
ΧΥΤΑ 

% 
βιοαποδομήσιμων 

προς ταφή 
100 

Στοιχεία Επικαιροποιημένου 
ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου 

Ανακύκλωση/ 
ανάκτηση 
αποβλήτων 

% ανακύκλωσης επί 
του συνόλου της 

ποσότητας ΑΣΑ που 
παράγονται 

4,0 

Στοιχεία Επικαιροποιημένου 
ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου % ανακύκλωσης επί 

του συνόλου της 
ποσότητας ΥΣ που 

παράγονται 

17,1 

% ανάκτηση επί του 
συνόλου της 

ποσότητας ΑΣΑ που 
παράγονται 

2,7 

Στοιχεία Επικαιροποιημένου 
ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου % ανάκτηση επί του 

συνόλου της 
ποσότητας ΥΣ που 

παράγονται 

12,6 

Χρήση υδάτινων 
πόρων 

ζήτηση ετησίως σε 
hm3 

1.057 

(αναφέρεται για το σύνολο των 
ΥΔ της Βόρειας, Ανατολικής & 

Δυτικής Πελοποννήσου) 

ΥΠΕΧΩΔΕ, Εφαρμογή άρθρου 5 
Οδηγίας 2000/60/ΕΕ 

Ποιότητα υδάτων 

Ποιότητα επιφανειακών υδάτων: ικανοποιητική 

Ποιότητα παράκτιων κολυμβητικών νερών: σχεδόν 
100% συμβατή με τις υποχρεωτικές τιμές της σχετικής 
Οδηγίας της ΕΕ (76/160/ΕΕ) 

ΣΜΠΕ ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, 
Πελοποννήσου & Ιονίων 

Νήσων 

Επεξεργασία 
αστικών λυμάτων 

Εν λειτουργία ΕΕΛ  11 

Στοιχεία από: 

ΣΜΠΕ ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, 
Πελοποννήσου & Ιονίων 

Νήσων 

ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου 

Πληθυσμιακά 
δεδομένα 

κάτοικοι  638.942  ΕΣΥΕ (2001) 

% μεταβολή 1990‐2001  5,19  ΕΣΥΕ 

Κάτοικοι ανά km2  41,25  ΕΣΥΕ (2001) 

Εγκατεστημένη ισχύς 
ΑΠΕ  

MW  191,8  ΥΠΑΝ, 4η Εθνική Έκθεση για 
ΑΠΕ (2007) % βιομάζα  0 
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7. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

7.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

7.1.1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Ο  Περιφερειακός  Σχεδιασμός  Διαχείρισης  Στερεών  Αποβλήτων  (ΠΕΣΔΑ)  της  Περιφέρειας 

Πελοποννήσου σχετίζεται με τη θεματική στρατηγική για τα στερεά απόβλητα που έχει αναπτυχθεί 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχει ενσωματωθεί στη χώρα, και παράλληλα, καλείται να εφαρμόσει τη 

σχετική νομοθεσία και να συνεισφέρει στην επίτευξη μιας σειράς ποιοτικών και ποσοτικών στόχων.  

Η τροποποίηση του ΠΕΣΔΑ στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική ισορροπία 

και συνοχή και τη μέγιστη οικονομική βιωσιμότητα του συστήματος σε συμφωνία με τις αρχές για 

την αειφόρο ανάπτυξη. 

Στο  παρόν  κεφάλαιο  εξετάζονται,  σε  στρατηγικό  επίπεδο  οι  πιθανές  περιβαλλοντικές  επιπτώσεις, 

θετικές ή αρνητικές, που ενδέχεται να προκύψουν από την υλοποίηση του τροποποιημένου ΠΕΣΔΑ.  

7.1.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΠΕ 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του τροποποιημένου ΠΕΣΔΑ εκτιμώνται ως προς τις περιβαλλοντικές 

θεματικές στρατηγικές, οι οποίες έχουν αναδειχθεί ως σημαντικές τόσο σε εθνικό – περιφερειακό 

επίπεδο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτές οι περιβαλλοντικές στρατηγικές και η συσχέτισή τους 

με το τροποποιημένο ΠΕΣΔΑ δίνονται στον επόμενο Πίνακα. 

Πίνακας 1: Κριτήρια και Σημεία Αξιολόγησης Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης 

Κριτήριο ΣΠΕ  Σημείο αξιολόγησης ΣΠΕ  Σχέση με ΠΕΣΔΑ 

Ατμοσφαιρικό 
περιβάλλον 

Ελαχιστοποίηση αρνητικών 
επιπτώσεων στην ποιότητα της 
ατμόσφαιρας 

Επιπτώσεις κυρίως από τα συστήματα 
συλλογής‐μεταφοράς προς τις εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας – διάθεσης 

Κλιματική 
αλλαγή 

Ελαχιστοποίηση εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου 

Εκπομπές κατά την παραγωγή, μεταφορά, 
επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων 

Υδατικό 
περιβάλλον 

Κατανάλωση υδατικών πόρων μέσα 
στα όρια δυναμικότητας της 
περιοχής 

Σχεδιασμός / νέα συστήματα με λιγότερες 
απαιτήσεις 

Ελαχιστοποίηση αρνητικών 
επιπτώσεων στην ποιότητα υδάτων 

Οι εγκαταστάσεις διάθεσης δύνανται να 
προκαλέσουν επιπτώσεις στην ποιότητα 
υδάτων 

Έδαφος  Διαχείριση ρυπασμένων περιοχών  Μείωση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης 
αποβλήτων (ΧΑΔΑ) 

Αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων 

Ορθολογική χρήση γης/ προστασία 
γεωργικών εκτάσεων 

Η χωροθέτηση των εγκαταστάσεων επηρεάζει 
τις χρήσεις γης  

Αποφυγή δασικών εκτάσεων/ σχεδιασμός σε 
λιγότερο παραγωγικά εδάφη/ 
εγκαταλελειμμένες περιοχές 
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Κριτήριο ΣΠΕ  Σημείο αξιολόγησης ΣΠΕ  Σχέση με ΠΕΣΔΑ 

Τοπίο  Προστασία από την υποβάθμιση του 
τοπίου/ φυσιογνωμίας περιοχής 

Η χωροθέτηση και σχεδιασμός των 
εγκαταστάσεων επηρεάζει την τοπιογραφία/ 
χαρακτήρα της περιοχής και τα συστήματα 
συλλογής την αισθητική των πόλεων 

Βιοποικιλότητα‐ 
χλωρίδα – 
πανίδα 

Προστασία προστατευόμενων 
ειδών, διατήρηση ποικιλότητας 
ειδών 

Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας/διάθεσης 
μπορεί να έχουν επίπτωση στο τοπικό 
περιβάλλον 

Πληθυσμός/ 
Ανθρώπινη 
υγεία 

Βελτίωση ποιότητας ζωής/ 
προστασία ανθρώπινης υγείας 

Η ανθρώπινη υγεία είναι βασικός στόχος της 
διαχείρισης απορριμμάτων 

Επίπτωση στην τοπική κοινωνία και την 
ποιότητα ζωής (σκόνες, θόρυβος, οσμές, 
απορρίμματα, οπτική παρείσδυση) 

Πολιτιστική 
κληρονομιά 

Διατήρηση πολιτιστικής και 
ιστορικής κληρονομιάς 

 

Η χωροθέτηση των εγκαταστάσεων μπορεί να 
επηρεάσει τα πολιτιστικά στοιχεία 

Κοινωνικο‐
οικονομικό 
περιβάλλον 

Αύξηση δυνατοτήτων ενεργού 
συμμετοχής του πολίτη/ πρόσβαση 
σε υπηρεσίες 

Ανάπτυξη προγραμμάτων ανακύκλωσης σε 
σχέση με τις ανάγκες της κοινότητας 

Συμμετοχή της κοινότητας σε αειφόρες 
πρακτικές διαχείρισης (πχ. συμμετοχή 
σχολείων στην ανακύκλωση) 

Πρόσβαση στα συστήματα ανακύκλωσης και 
διαλογής στην πηγή 

Ικανοποίηση τοπικών αναγκών  Διασφάλιση αυτάρκειας περιφέρειας ως προς 
τη διαχείριση απορριμμάτων 

Διασφάλιση επαρκούς δυναμικότητας 
συστημάτων διαχείρισης 

Ένταξη επιχειρήσεων σε αειφόρες πρακτικές 
διαχείρισης (πχ προγράμματα ανακύκλωσης) 

Δυνατότητες απασχόλησης   Θέσεις εργασίας στη βιομηχανία διαχείρισης 
αποβλήτων 

Αποδοχή κοινού  Συνυπολογισμός της κοινωνίας στις 
δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων 

Οικονομική βιωσιμότητα / 
ελαχιστοποίηση κόστους της 
διαχείρισης αποβλήτων 

Σχεδιασμός και επιλογές δοκιμασμένες στην 
πράξη, ευελιξία σε μελλοντικές ανάγκες 
(τεχνολογία, πολιτική, νομοθεσία)   

Εφικτό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

Στερεά 
απόβλητα 

Πρόληψη παραγωγής / μείωση 
διάθεσης αποβλήτων 

Βασικός στόχος στρατηγικής για τα στερεά 
απόβλητα 

Συμβατότητα με την ιεραρχία 
διαχείρισης αποβλήτων 

Βασικός στόχος στρατηγικής για τα στερεά 
απόβλητα 

Επίτευξη θεσμοθετημένων στόχων 
για την αξιοποίηση/ ανακύκλωση/ 
ανάκτηση αποβλήτων 

Βασικός στόχος στρατηγικής για τα στερεά 
απόβλητα 

Εκτροπή βιοαποδομήσιμου 
κλάσματος από τελική διάθεση σε 
ΧΥΤΑ 

Βασικός στόχος στρατηγικής για τα στερεά 
απόβλητα 
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Κριτήριο ΣΠΕ  Σημείο αξιολόγησης ΣΠΕ  Σχέση με ΠΕΣΔΑ 

Ενέργεια  Ελαχιστοποίηση απαίτησης 
ενέργειας και αύξηση χρήσης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

Το σχέδιο έχει τη δυνατότητα να εξετάσει 
αυτές τις επιλογές (διερεύνηση παραγωγής 
ανανεώσιμης πηγής ενέργειας από απόβλητα  
& συνετή και αποδοτική χρήση ενέργειας στις 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων) 

Μεταφορές  Μείωση οδικής κυκλοφορίας/ 
μετακινήσεων   

Η χωροθέτηση των προγραμμάτων 
ανακύκλωσης επηρεάζει την οδική 
συμπεριφορά/ ροές κίνησης 

Ενθάρρυνση μεταφοράς 
σιδηροδρομικώς ή ακτοπλοϊκώς 

Τα απόβλητα μεταφέρονται οδικώς 

 

Η επιλογή των παραπάνω θεματικών έγινε λαμβάνοντας υπόψη ότι καθεμία από αυτές είναι δυνατό 

να  επηρεάζεται  (θετικά  ή  αρνητικά)  από  την  εφαρμογή  του  ΠΕΣΔΑ.  Σημειώνεται  ότι  για  κάθε 

θεματική  υφίσταται  εκτεταμένη  νομοθεσία,  η  οποία,  στις  περισσότερες  περιπτώσεις,  θέτει 

συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους ή περιορισμούς. Αυτοί οι στόχοι και περιορισμοί είναι δυνατό 

να επηρεάζονται άμεσα τόσο από την κατασκευή και λειτουργία των έργων που περιλαμβάνονται 

στο  τροποποιημένο  ΠΕΣΔΑ,  όσο  και  από  την  επίτευξη  (ή  μη)  των  στόχων  που  αυτό  θέτει. 

Σημειώνεται ότι το ίδιο το ΠΕΣΔΑ αποτελεί το εργαλείο σχεδιασμού για την επίτευξη της διαχείρισης 

των απορριμμάτων, η οποία αποτελεί η ίδια μια υποχρεωτική περιβαλλοντική θεματική στρατηγική 

σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

7.1.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Οι ενδεχόμενες επιπτώσεις εκτιμώνται και αξιολογούνται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους  όσον 

αφορά:  

 Πιθανότητα  

 Κλίμακα 

 Συχνότητα κα διάρκεια  

 Αναστρεψιμότητα  

 Διασυνοριακή διάσταση και  

 την αβεβαιότητα  

Για  τον  προσδιορισμό  του  μεγέθους  κάθε  χαρακτηριστικού  χρησιμοποιούνται  τα  σύμβολα  που 

δίνονται στον επόμενο Πίνακα. 

Πίνακας 2:  Σύμβολα για το χαρακτηρισμό των επιπτώσεων 

Χαρακτηριστικό της επίπτωσης  Σύμβολο Επεξήγηση 

Πιθανότητα  !! Πολύ πιθανή

! Πιθανή

Κλίμακα  ‐ ‐ Αρνητική μεγάλης κλίμακας 

‐ Αρνητική

++ Θετική μεγάλης κλίμακας 
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Χαρακτηριστικό της επίπτωσης  Σύμβολο Επεξήγηση 

+ Θετική

+/‐ Επιπτώσεις ανάμικτες

Συχνότητα – διάρκεια  >> Συχνή έως μόνιμη/ μακροπρόθεσμη  

> Περιστασιακή / βραχυπρόθεσμη 

Αναστρεψιμότητα  ΜΑ Μη αναστρέψιμη

Α Αναστρέψιμη

Διασυνοριακή διάσταση  ΔΕ Πιθανή διασυνοριακή επίπτωση 

Αβεβαιότητα  ? Οι  πιθανές  επιπτώσεις εξαρτώνται  από 
την εφαρμογή ή είναι απροσδιόριστες 

 

 

7.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ  

Το αντικείμενο και οι δράσεις του τροποποιημένου ΠΕΣΔΑ, όπως παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 3.3, 

αξιολογούνται  με  τα  κριτήρια  της  Στρατηγικής  Περιβαλλοντικής  Εκτίμησης  (ΣΠΕ)  προκειμένου  να 

εντοπιστούν  τυχόν  ασυμβατότητες  μεταξύ  των  στόχων  του  σχεδίου  και  των  στόχων  της  ΣΠΕ,  να 

προσδιοριστούν πιθανές επιδράσεις των στόχων του σχεδίου για την επίτευξη των στόχων της ΣΠΕ και 

ενδεχόμενες δυνατότητες για τη βελτίωση των θετικών περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων του σχεδίου. 

Η αξιολόγηση γίνεται με τη χρήση μήτρας και την παρακάτω σημειολογία: 

✔ συμβατό 

∅ ουδέτερο 

✗ πιθανά ασύμβατο 

? αβεβαιότητα 

Οι άξονες δράσης του ΠΕΣΔΑ είναι: 

Πίνακας 1: Άξονες και Υποάξονες Δράσης του ΠΕΣΔΑ Πελ/σου 

 
Βασικοί άξονες 
προτεραιότητας 

Υποάξονες 

1  Ασφαλής Διάθεση 

1.1  Ολοκλήρωση των υποδομών των έργων ασφαλούς διάθεσης 

1.2  Δημιουργία δικτύου μεταφόρτωσης  

1.3 
Αποκατάσταση  των  Ανεξέλεγκτων  χώρων  διάθεσης  με  αξιοποίηση  των 
νέων χρήσεων που θα προκύψουν 

2 
Ορθολογική 

Διαχείριση Αστικών 
Στερεών Αποβλήτων 

2.1 
Προώθηση  προγραμμάτων  διαλογής  στη  πηγή  των  αποβλήτων 
συσκευασιών (Ν. 2939, οδηγία 2004/12/ΕΚ) 

2.2  Προώθηση προγραμμάτων μείωσης της παραγωγής αποβλήτων 

2.3  Δημιουργία Πράσινων Σημείων στο σύνολο της Περιφέρειας  

2.4 
Προεπεξεργασία  όλων  των  ποσοτήτων  Αστικών  Στερεών  Αποβλήτων 
(Α.Σ.Α) πριν την ταφή 

2.5 

Προώθηση  δράσεων  για  την  εκτροπή  του  βιοαποδομήσιμου  κλάσματος 
από  την  ταφή  (ΚΥΑ  29407/03,  99/31  ΕΚ)  μέσω  προγραμμάτων  διαλογής 
στη  πηγή  του  οργανικού  κλάσματος  των  Α.Σ.Α  με  σκοπό  την  παραγωγή 
κομπόστ ή/και ενέργειας από ΑΠΕ 



Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ 

Περιφέρειας Πελοποννήσου 

 

Σελίδα  [5] 

  
 
  

Κ
ε
φ

ά
λ
α
ι
ο
 7

 

 
Βασικοί άξονες 
προτεραιότητας 

Υποάξονες 

2.6 
Προώθηση  δράσεων  για  την  εκτροπή  του  βιοαποδομήσιμου  κλάσματος 
από  την  ταφή  (ΚΥΑ  29407/03,  99/31  ΕΚ)  μέσω  προγραμμάτων  διαλογής 
στην πηγή του χαρτιού με στόχο την ανακύκλωσή του 

2.7 

Προώθηση  δράσεων  για  την  εκτροπή  του  βιοαποδομήσιμου  κλάσματος 
από την ταφή (ΚΥΑ 29407/03, 99/31 ΕΚ) μέσω επεξεργασίας του «λοιπού» 
ρεύματος  των  Α.Σ.Α  πριν  την  ταφή  με  σκοπό  την  περαιτέρω  ανάκτηση 
υλικών  (ανακυκλώσιμα,  ενεργειακά  αξιοποιήσιμα  προϊόντα)  ή/και  την 
ανάκτηση ενέργειας 

3 
Ορθολογική 

Διαχείριση οργανικών 
αποβλήτων 

3.1 
Λήψη μέτρων για την μείωση ή και εξάλειψη της ταφής ιλύων, και άλλων 
αποβλήτων παρόμοιων χαρακτηριστικών 

3.2 
Ενίσχυση των ιδιωτικών πρωτοβουλιών στη βάση της αρχής ο «ρυπαίνων 
πληρώνει», μέσω εναλλακτικής διαχείρισης των οργανικών αποβλήτων 

3.3 
Οργάνωση μηχανισμών συστηματικής καταγραφής της ποσότητας και της 
ποιότητας των αποβλήτων αυτών σε συμφωνία με τις επιταγές της ΕΕ 

3.4 
Συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, γεγονός που θα επιτρέψει την 
εξασφάλιση πρόσθετων πόρων αλλά και θα μεταφέρει μέρος του ρίσκου 
στην πλευρά του ιδιώτη 

4 
Ορθολογική 

Διαχείριση των ειδικών 
ρευμάτων αποβλήτων 

4.1 
Ενίσχυση  της  εναλλακτικής  διαχείρισης  των  ειδικών  αποβλήτων 
(ηλεκτρικά,  ηλεκτρονικά,  ΟΤΚΖ,  ελαστικά,  κ.λπ.),  στη  βάση  της  αρχής  ο 
«ρυπαίνων πληρώνει» 

4.2 
Οργάνωση μηχανισμών συστηματικής καταγραφής της ποσότητας και της 
ποιότητας των αποβλήτων αλλά και των επιτευγμάτων της Περιφέρειας σε 
σχέση με την αξιοποίηση των αποβλήτων 

4.3  Προώθηση και ενίσχυση των αγορών ανακυκλώσιμων υλικών 

4.4 
Συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, γεγονός που θα επιτρέψει την 
εξασφάλιση πρόσθετων πόρων αλλά και θα μεταφέρει μέρος του ρίσκου 
στην πλευρά του ιδιώτη 

5 
Ενίσχυση του Φορέα 

Διαχείρισης 

5.1 
Κατάστρωση Επιχειρησιακού Σχεδίου που θα θέτει το πλαίσιο και τις 
βάσεις για την ανάπτυξη και την βιωσιμότητα του ΦοΔΣΑ 

5.2 
Προώθηση  της  Εφαρμογής  Συστημάτων  Περιβαλλοντικής  Διαχείρισης 
(EMAS , ISO 14000) 

5.3 
Ανάπτυξη  οδηγού  και  software  πλήρους  κοστολόγησης  των  υπηρεσιών 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων 

6  Διοικητικές Δομές    Ίδρυση γραφείου Αποβλήτων στην Περιφέρεια  

7 

Διαχείριση 
βιομηχανικών και 

επικινδύνων 
αποβλήτων 

7.1 
Προώθηση  προγραμμάτων  μείωσης  της  παραγωγής  ή/και  της 
επικινδυνότητας  των  βιομηχανικών/επικινδύνων  αποβλήτων  με  την 
εισαγωγή ΒΔΤ στο πλαίσιο της IPPC 

7.2 
Προώθηση  συνεργασιών  μεταξύ  βιομηχανιών  για  συνδιαχείριση  των 
αποβλήτων  τους  (π.χ.  προώθηση προγραμμάτων ανταλλαγής αποβλήτων 
– waste exchange) 

7.3 
Ενίσχυση των ιδιωτικών πρωτοβουλιών για τη διαχείριση βιομηχανικών & 
επικίνδυνων αποβλήτων στη βάση της αρχής ο «ρυπαίνων πληρώνει» 

7.4 
Οργάνωση μηχανισμών συστηματικής καταγραφής της ποσότητας και της 
ποιότητας των αποβλήτων σε συμφωνία με τις επιταγές της ΕΕ  

7.5 
Συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, γεγονός που θα επιτρέψει την 
εξασφάλιση πρόσθετων πόρων αλλά και θα μεταφέρει μέρος του ρίσκου 
στην πλευρά του ιδιώτη 

8 
Ενημέρωση, 

ευαισθητοποίηση, 
κατάρτιση 

8.1 
Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση των πολιτών για μείωση των απορριμμάτων 
που  παράγουν  τα  νοικοκυριά  (απώτερος  στόχος  η  αλλαγή  των 
καταναλωτικών συνηθειών για τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων) 
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Βασικοί άξονες 
προτεραιότητας 

Υποάξονες 

8.2 

Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση των πολιτών για τον διαχωρισμό στην πηγή 
των  αστικών  αποβλήτων  (δημιουργία  χωριστών  ρευμάτων,  μέσω 
συστήματος  πολλών  κάδων)  με  στόχο  την  αυξημένη  ανακύκλωση  των 
αποβλήτων  

8.3 
Δημιουργία  υποδομών  για  την  ελεύθερη  πρόσβαση  του  κοινού  σε 
πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων 

8.4 

Δημιουργία  υποδομών  και  μηχανισμού  ενημέρωσης  των  εμπλεκόμενων 
φορέων  σχετικά  με  τις  νομικές  και  τεχνολογικές  εξελίξεις  στα  θέματα 
στερεών  αποβλήτων  (π.χ.  ενημέρωση  σχετικά  με  τις  ΒΔΤ  και  τα  BREF 
documents) 

 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, τα οποία δείχνουν ότι 

δεν  υπάρχουν  ασυμβατότητες  μεταξύ  των  στόχων  του  ΠΕΣΔΑ  και  των  στόχων  της  ΣΠΕ,  αν  και 

υπάρχουν  ορισμένες  περιπτώσεις  που  οι  επιδράσεις  του  σχεδίου  είναι  αβέβαιες.  Γενικά,  η 

συνολική επίδραση των στόχων του σχεδίου είναι θετική και υποδεικνύει ότι το ΠΕΣΔΑ αποσκοπεί 

στην εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για τα στερεά απόβλητα και  την υψηλή προστασία της 

δημόσιας  υγείας  και  του  περιβάλλοντος.  Αβεβαιότητες  προκύπτουν  από  τη  χωροθέτηση  των 

έργων επεξεργασίας και διάθεσης. Επίσης αβεβαιότητες μικρότερης κλίμακας προκύπτουν από τις 

ενδεχόμενες  επιπτώσεις  στην  ποιότητα  της  ατμόσφαιρας  και  τις  εκπομπές  αερίων  του 

θερμοκηπίου  που  μπορεί  να  αυξηθούν  από  την  αύξηση  του  κυκλοφοριακού  φόρτου  για  την 

μεταφορά των αποβλήτων και των ανακυκλώσιμων/ ανακτημένων υλικών. 
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Πίνακας 3: Αξιολόγηση των στόχων του σχεδίου ως προς σημαντικές περιβαλλοντικές θεματικές στρατηγικές 

Κριτήριο 
ΣΠΕ 

Στόχοι ΣΠΕ 

Άξονες ΠΕΣΔΑ 

1. Ασφαλής 
Διάθεση 

2. Ορθολογική Διαχείριση Αστικών 
Στερεών Αποβλήτων 

3. Ορθολογική 
Διαχείριση οργανικών 

αποβλήτων 

4. Ορθολογική 
Διαχείριση των 

ειδικών ρευμάτων 
αποβλήτων 

5. Ενίσχυση 
Φορέα 

Διαχείρισης 

6. 
Διοικητι‐
κές Δομές

7. Διαχείριση 
βιομηχανικών & 
επικινδύνων 
αποβλήτων 

8. Ενημέρωση, 
ευαισθητο‐
ποίηση, 

κατάρτιση 

    Υποάξονες ΠΕΣΔΑ 

    1.1  1.2  1.3  2.1  2.2  2.3  2.4  2.5  2.6  2.7  3.1  3.2  3.3  3.4  4.1  4.2  4.3  4.4 5.1 5.2 5.3   7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2  8.3  8.4 

Ατμοσφαι‐
ρικό 
περιβάλλον 

Ελαχιστοποίηση 
αρνητικών επιπτώσεων 
στην ποιότητα της 
ατμόσφαιρας 

✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ∅  ✔  ✔  ∅  ∅  ✔  ∅  ∅  ∅  ∅  ∅  ∅  ∅  ✔ ✔ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅  ∅  ∅ 

Κλιματική 
αλλαγή 

Ελαχιστοποίηση 
εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου 

✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ∅  ∅  ✔  ∅  ∅  ∅  ∅  ∅  ∅  ∅  ✔ ✔ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅  ∅  ∅ 

Υδατικό 
περιβάλλον 

Κατανάλωση υδατικών 
πόρων μέσα στα όρια 
δυναμικότητας της 
περιοχής 

✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ∅  ∅  ∅  ∅  ∅  ✔  ✔  ∅  ∅  ✔  ∅  ∅  ∅  ∅  ∅  ∅  ∅  ✔ ✔ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅  ∅  ∅ 

Ελαχιστοποίηση 
αρνητικών επιπτώσεων 
στην ποιότητα υδάτων 

✔  ∅  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ∅  ∅  ✔  ∅  ∅  ∅  ∅  ∅  ∅  ∅  ✔ ✔ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅  ∅  ∅ 

Έδαφος 

Διαχείριση 
ρυπασμένων περιοχών 

✔  ∅  ✔  ∅  ∅  ∅  ✔  ✔  ∅  ∅  ✔  ✔  ∅  ∅  ∅  ∅  ∅  ∅  ∅  ∅  ∅  ∅  ✔ ✔ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅  ∅  ∅ 

Ορθολογική χρήση γης/ 
προστασία γεωργικών 
εκτάσεων 

✔  ∅  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ∅  ∅  ✔  ∅  ∅  ∅  ∅  ∅  ∅  ∅  ✔ ✔ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅  ∅  ∅ 

Τοπίο 

Προστασία από την 
υποβάθμιση του 
τοπίου/ φυσιογνωμίας 
περιοχής 

✔  ∅  ✔  ✔  ✔  ∅  ∅  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ∅  ∅  ∅  ∅  ∅  ∅  ∅  ∅  ∅  ∅  ✔ ✔ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅  ∅  ∅ 

Βιοποικι‐
λότητα/ 
χλωρίδα / 
πανίδα 

Προστασία 
προστατευόμενων 
ειδών, διατήρηση 
ποικιλότητας ειδών 

✔  ∅  ✔  ✔  ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔  ∅  ∅  ✔  ∅  ∅  ∅  ∅  ∅  ∅  ∅  ✔ ✔ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅  ∅  ∅ 

Πληθυσμός/ 
Ανθρώπινη 
υγεία 

Βελτίωση ποιότητας 
ζωής/ προστασία 
ανθρώπινης υγείας 

✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔  ∅  ∅  ✔  ∅  ∅  ∅  ∅  ∅  ∅  ✔  ✔ ✔ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅  ∅  ∅ 
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Κριτήριο 
ΣΠΕ 

Στόχοι ΣΠΕ 

Άξονες ΠΕΣΔΑ 

1. Ασφαλής 
Διάθεση 

2. Ορθολογική Διαχείριση Αστικών 
Στερεών Αποβλήτων 

3. Ορθολογική 
Διαχείριση οργανικών 

αποβλήτων 

4. Ορθολογική 
Διαχείριση των 

ειδικών ρευμάτων 
αποβλήτων 

5. Ενίσχυση 
Φορέα 

Διαχείρισης 

6. 
Διοικητι‐
κές Δομές

7. Διαχείριση 
βιομηχανικών & 
επικινδύνων 
αποβλήτων 

8. Ενημέρωση, 
ευαισθητο‐
ποίηση, 

κατάρτιση 

    Υποάξονες ΠΕΣΔΑ 

    1.1  1.2  1.3  2.1  2.2  2.3  2.4  2.5  2.6  2.7  3.1  3.2  3.3  3.4  4.1  4.2  4.3  4.4 5.1 5.2 5.3   7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2  8.3  8.4 

Πολιτιστική 
κληρονομιά 

Διατήρηση πολιτιστικής 
και ιστορικής 
κληρονομιάς 

?  ∅  ✔  ∅  ✔  ∅  ∅  ∅  ∅  ∅  ✔  ∅  ∅  ∅  ∅  ∅  ∅  ∅  ∅  ∅  ∅  ∅  ✔ ✔ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅  ∅  ∅ 

Κοινωνικο‐
οικονομικό 
περιβάλλον 

Αύξηση δυνατοτήτων 
ενεργού συμμετοχής 
του πολίτη/ πρόσβαση 
σε υπηρεσίες 

∅  ∅  ∅  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ∅  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ∅  ∅  ✔ ✔ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Ικανοποίηση τοπικών 
αναγκών 

✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔ ✔  ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Δυνατότητες 
απασχόλησης  

✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔ ✔  ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Αποδοχή κοινού  ?  ∅  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔ ✔  ✔ ✔  ? ?  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Οικονομική 
βιωσιμότητα / 
ελαχιστοποίηση 
κόστους της 
διαχείρισης αποβλήτων 

∅  ✔  ∅  ✔  ✔  ✔  ∅  ✔  ✔  ∅  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔ ✔  ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ∅ ∅  ∅  ∅ 

Στερεά 
απόβλητα 

Πρόληψη παραγωγής / 
μείωση διάθεσης 
αποβλήτων 

∅  ∅  ∅  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ∅  ∅  ∅  ∅  ✔ ✔ ∅ ∅ ∅ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Συμβατότητα με την 
ιεραρχία διαχείρισης 
αποβλήτων 

✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ∅  ∅  ∅  ∅  ✔ ✔ ∅ ∅ ∅ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Επίτευξη 
θεσμοθετημένων 
στόχων για την 
αξιοποίηση/ 
ανακύκλωση/ 
ανάκτηση αποβλήτων 

∅  ∅  ∅  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ∅  ✔  ✔  ✔  ∅  ✔  ∅  ∅  ✔  ∅  ✔ ✔ ∅ ∅ ∅ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Εκτροπή 
βιοαποδομήσιμου 
κλάσματος από τελική 
διάθεση σε ΧΥΤΑ 

∅  ∅  ∅  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ∅  ∅  ∅  ∅  ∅  ∅  ∅  ∅  ✔ ✔ ∅ ∅ ∅ ✔ ✔ ✔ ✔ 
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Κριτήριο 
ΣΠΕ 

Στόχοι ΣΠΕ 

Άξονες ΠΕΣΔΑ 

1. Ασφαλής 
Διάθεση 

2. Ορθολογική Διαχείριση Αστικών 
Στερεών Αποβλήτων 

3. Ορθολογική 
Διαχείριση οργανικών 

αποβλήτων 

4. Ορθολογική 
Διαχείριση των 

ειδικών ρευμάτων 
αποβλήτων 

5. Ενίσχυση 
Φορέα 

Διαχείρισης 

6. 
Διοικητι‐
κές Δομές

7. Διαχείριση 
βιομηχανικών & 
επικινδύνων 
αποβλήτων 

8. Ενημέρωση, 
ευαισθητο‐
ποίηση, 

κατάρτιση 

    Υποάξονες ΠΕΣΔΑ 

    1.1  1.2  1.3  2.1  2.2  2.3  2.4  2.5  2.6  2.7  3.1  3.2  3.3  3.4  4.1  4.2  4.3  4.4 5.1 5.2 5.3   7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2  8.3  8.4 

Ενέργεια 

Ελαχιστοποίηση 
απαίτησης ενέργειας 
και αύξηση χρήσης 
ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές 

✔?  ∅  ✔?  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ∅  ∅  ✔  ∅  ✔  ∅  ∅  ∅  ∅  ∅  ✔ ✔ ∅ ∅ ∅ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Μεταφορές 
Μείωση οδικής 
κυκλοφορίας/ 
μετακινήσεων   

∅  ✔  ∅  ?  ✔  ?  ?  ?  ?  ?  ∅  ∅  ∅  ∅  ?  ∅  ∅  ∅  ∅  ∅  ∅  ∅  ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅  ∅  ∅ 

Όπως παρατηρείται και από τη μήτρα συσχέτισης, το τροποποιημένο ΠΕΣΔΑ δεν έχει καμία ασυμβατότητα με τις περιβαλλοντικές θεματικές στρατηγικές 

που εξετάζονται. Αντίθετα, υπάρχει σημαντική θετική συσχέτιση σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις.
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7.3 ΠΙΘΑΝΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

Το σχέδιο εξετάζεται αναλυτικά ως προς τις αναμενόμενες επιπτώσεις του: 

 Στο φυσικό περιβάλλον  

 Στο τοπίο 

 Στον πληθυσμό και την ανθρώπινη υγεία  

 Στο κοινωνικο‐οικονομικό περιβάλλον 

 Στα υλικά περιουσιακά στοιχεία ‐ τεχνικές υποδομές 

 Στην πολιτιστική κληρονομιά  

7.1.4 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Τα  έργα  διαχείρισης  στερεών  αποβλήτων  είναι  κατεξοχήν  έργα  προστασίας  του  φυσικού 

περιβάλλοντος και θα επιφέρουν θετικά αποτελέσματα στο σύνολο της Περιφέρειας, με κύρια: 

 το  κλείσιμο  και  την  αποκατάσταση  των  υφιστάμενων  ΧΑΔΑ  που  αποτελεί  μια 

περιβαλλοντική  υποχρέωση  υψηλής  προτεραιότητας  για  την  Περιφέρεια  για  την 

προστασία των εδαφικών και υδατικών συστημάτων 

 την  κατασκευή  χώρων  υγειονομικής  ταφής  (ΧΥΤ),  αναπόσπαστο  κομμάτι  κάθε 

συστήματος  διαχείρισης,  που  θα  συμβάλλει  άμεσα  στη  μείωση  της  ανεξέλεγκτης  ή 

ημιελεγχόμενης απόρριψης των απορριμμάτων σε ανεξέλεγκτους σκουπιδότοπους που 

εγκυμονεί  κινδύνους  για  τη  ρύπανση  των  υπογείων  και  επιφανειακών  υδάτων,  την 

προσέλκυση  τρωκτικών,  εντόμων  και  μικρών  ζώων  που  μπορεί  να  γίνουν  φορείς 

μολυσματικών  ασθενειών,  καθώς  και  από  την  ανεξέλεγκτη  εκούσια  ή  ακούσια  καύση 

των  απορριμμάτων  που  εγκυμονεί  κινδύνους  για  την  ρύπανση  υπόγειων  και 

επιφανειακών υδάτων από την εναπομένουσα τέφρα, για τη ρύπανση της ατμόσφαιρας 

από  προϊόντα  καύσης  που  δεν  έχουν  υποστεί  καθαρισμό  και  από  προϊόντα  ατελούς 

καύσης,  για  την  επέκταση  των  πυρκαγιών  σε  ευρύτερη  περιοχή  και  αποτέφρωση 

ευρύτερης περιοχής κ.λ.π.  

 την  ανακύκλωση  των  αποβλήτων,  σε  εναρμόνιση  με  τους  εθνικούς  στόχους  για  την 

εκτροπή  του  βιοαποδομήσιμου  κλάσματος  από  την  ταφή  και  την  αξιοποίηση‐

ανακύκλωση  υλικών  συσκευασίας  και  άλλων  προϊόντων,  που  θα  συμβάλλουν  στην 

μείωση  της  κατανάλωσης  παρθένων  πρώτων  υλών  και  ενέργειας,  και  τη  μείωση  του 

όγκου απορριμμάτων προς τελική διάθεση. 

 Την  επανεισαγωγή  θρεπτικών  υλικών  στο  έδαφος  και  την  αποκατάσταση  των 

«τραυματισμένων»  από  την πυρκαγιά περιοχών,  με  την παραγωγή  κομπόστ,  μέσω  της 

επεξεργασίας  του  βιοαποδομήσιμου  κλάσματος  των  Α.Σ.Α  αλλά  και  άλλων  οργανικών 

αποβλήτων (π.χ. ιλύες, γεωργικά υπολείμματα, κ.λ.π) 

 Την  παραγωγή  ενέργειας  από  ανανεώσιμες  πηγές  μέσω  της  επεξεργασίας  του 

βιοαποδομήσιμου  κλάσματος  των  Α.Σ.Α    αλλά  και  άλλων  οργανικών  αποβλήτων  (π.χ. 

ιλύες,  γεωργικά  υπολείμματα,  κ.λ.π)  και  επομένως  την  υποκατάσταση  συμβατικών 

ορυκτών καυσίμων 
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 Την  επεξεργασία  των  υπολοίπων  ποσοτήτων  Α.Σ.Α  που  δεν  ανακυκλώνονται  με 

αποτέλεσμα την περαιτέρω ανάκτηση υλικών ή/και ενέργειας άρα την και την περαιτέρω 

μείωση  της  κατανάλωσης  παρθένων  πρώτων  υλών  και  ενέργειας  αλλά  και  την 

ελαχιστοποίηση  του  όγκου  των  απορριμμάτων  προς  τελική  διάθεση.  Τονίζεται  ότι  η 

υγειονομική  ταφή  υπολειμμάτων  (μετατροπή  από  ΧΥΤ  Απορριμμάτων  σε  ΧΥΤ 

Υπολειμμάτων),  συνεπάγεται  ελαχιστοποίηση  των  όποιων  επιπτώσεων  από  την 

υγειονομική  ταφή:  μείωση  ρυπαντικού  φορτίου  στραγγισμάτων,  μείωση  παραγωγής 

βιοαερίου, εξάλειψη εμφάνισης οσμών, εντόμων, πτηνών, κ.λ.π. 

 Την  ανακύκλωση αποβλήτων  που  δεν  συλλέγονται  με  τον  κλασικό  τρόπο αποκομιδής, 

όπως  έπιπλα,  παλαιά  ποδήλατα,  κ.λ.π.  με  τη  δημιουργία  «πράσινων  σημείων».  Τα 

πράσινα  σημεία  όχι  μόνο  θα  ενισχύσουν  τις  δράσεις  ανακύκλωσης  αλλά  θα 

λειτουργήσουν ως «σημείο αναφοράς» για την περιβαλλοντική εκπαίδευση των πολιτών 

 

Από  την  άλλη  πλευρά,  τα  έργα  υποδομών  για  τη  διαχείριση  των  αποβλήτων  (ΧΥΤ,  Μονάδες 

Επεξεργασίας,  ΚΔΑΥ,  ΣΜΑ,  κ.λ.π.)  είναι  δυνατό  να  προκαλέσουν  αρνητικές  περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις,  κυρίως  στην  γειτνιάζουσα  περιοχή  που  θα  περιβάλλει  το  χώρο  εγκατάστασης  με 

τοπικού κυρίως χαρακτήρα επιπτώσεις στη χλωρίδα και την πανίδα, που σε μεγαλύτρεο ποσοστό 

οφείλονται στην εκχέρσωση της απαιτούμενης έκτασης για την εγκατάσταση των έργων.   

Η κατασκευή και λειτουργία των έργων θα πρέπει να είναι τέτοιες, ώστε να λαμβάνονται όλα τα 

απαραίτητα μέτρα για την κατά το μέγιστο δυνατό ελαχιστοποίηση και άρση των επιπτώσεων στο 

περιβάλλον (έδαφος, τοπίο, ύδατα, ποιότητα ατμόσφαιρας). Η εξέταση των απαραίτητων μέτρων 

συνήθως λαμβάνει χώρα στο στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων. 

Στο στάδιο του στρατηγικού σχεδιασμού είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη τα μέτρα εκείνα που 

εκφεύγουν  από  το  επίπεδο  του  έργου  του  σχεδίου  είτε  στοχεύουν  στο  μετριασμό  των 

συσσωρευτικών επιδράσεων ορισμένων δράσεων του σχεδίου. Για παράδειγμα, προϋπόθεση για 

τον  μετριασμό  κατά  το  δυνατόν  της  επιβάρυνσης από  την  κατά  τα άλλα αναγκαία  χωροθέτηση 

των εγκαταστάσεων διαχείρισης είναι η θέσπιση κατάλληλων ενιαίων κριτηρίων σχεδιασμού στο 

στάδιο  προγραμματισμού,  όπως  τα  κριτήρια  αποκλεισμού  (πχ.  προστατευόμενες  περιοχές, 

θεσμοθετημένες  χρήσεις  γης,  περιφερειακός  χωροταξικός  σχεδιασμός,  ειδικές  διατάξεις).  Η 

προσέγγιση  αυτή  παρέχει  συνδυαστική  δράση  που  πλέον  της  προστασίας  του  φυσικού 

περιβάλλοντος στοχεύει στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, του τοπίου και της άρσης 

κατά το δυνατόν των κοινωνικών αντιδράσεων. 

7.1.5 ΤΟΠΙΟ 

Η εφαρμογή  του σχεδίου θα επιφέρει μικτές  επιπτώσεις στο  τοπίο  της Περιφέρειας. Η οριστική 

αντιμετώπιση  των  χώρων  ανεξέλεγκτης  διάθεσης  θα  συμβάλλει  στην  αποκατάσταση 

υποβαθμισμένων περιοχών. Από την άλλη η διαχείριση αποβλήτων προϋποθέτει την κατασκευή 

μιας σειράς από έργα υποδομής που πιθανά να επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις στα τοπιολογικά 

χαρακτηριστικά  και  φυσιογνωμία  της  περιοχής  εγκατάστασης  των  έργων  (πχ.  μονάδες 

επεξεργασίας, χώροι υγειονομικής ταφής, έργα προσπελασιμότητας). Η αντιμετώπισή τους αφορά 

την ορθή χωροθέτηση των δραστηριοτήτων με παρεμβάσεις άρρηκτα συνδεδεμένες με τα μέτρα 
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για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

7.1.6 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 

Η  υλοποίηση  του  συστήματος  διαχείρισης  στερεών  αποβλήτων  που  προτείνεται  στον 

τροποποιημένο  ΠΕΣΔΑ,  μειώνει  τους  κινδύνους  στην  ανθρώπινη  υγεία  και  αποβλέπει  στη 

διατήρηση ενός καλού βιοτικού επιπέδου και ποιότητας ζωής. Ειδικότερα: 

 Συμβάλει  στην  ανάκτηση  υλικών  και  ενέργειας  με  αποτέλεσμα  την  μείωση  της  χρήσης 

παρθένων  α’  υλών  και  ορυκτών  πόρων.  Αυτό  συνακόλουθα  σημαίνει  προστασία  της 

ανθρώπινης υγείας μέσω της προστασίας της βιοποικιλότητας και της μείωσης της χρήσης 

ορυκτών, εδαφικών και υδατικών πόρων 

 Συμβάλει στη μείωση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής τόσο μέσω της μείωσης της 

παραγωγής  μεθανίου  (περιορισμός  υγειονομικής  ταφής),  όσο  και  μέσω  της  αύξησης 

χρήσης  των  ΑΠΕ  (ενεργειακή  αξιοποίηση  βιομάζας).  Η  μείωση  του  φαινομένου  της 

κλιματικής αλλαγής  κατ’  επέκταση σημαίνει  βελτίωση  των συνθηκών διαβίωσης  για  τον 

πληθυσμό 

 Συμβάλει στην παύση του φαινομένου της ανεξέλεγκτης διάθεσης, τόσο μέσω των μέτρων 

αποκατάστασης  των  ΧΑΔΑ,  όσο  και  μέσω  των  δράσεων  ορθολογικής  και  βιώσιμης 

διαχείρισης που προτείνει (οι οποίες ακολουθούν τις επιταγές της εθνικής και κοινοτικής 

νομοθεσίας). Η αποκατάσταση των ΧΑΔΑ συνεπάγεται άμεση και δραστική βελτίωση των 

συνθηκών διαβίωσης και προστασία της δημόσιας υγείας αφού φαινόμενα όπως: διαρροή 

στραγγισμάτων, οσμές, συγκέντρωση εντόμων/τρωκτικών, κ.λ.π., εξαλείφονται.  

Αρνητικές επιπτώσεις (ηχορρύπανση, οσμές, αέριες εκπομπές, οπτική παρείσδυση, κλπ) ενδέχεται 

να προκύψουν από τα έργα υποδομής ιδιαίτερα στην περίπτωση που εγκατασταθούν κοντά στον 

οικιστικό  ιστό,  αλλά  και  από  τις  δραστηριότητες  συλλογής  και  μεταφοράς  των  απορριμμάτων 

(αύξηση κυκλοφοριακού φόρτου, αύξηση εκπομπών μεταφοράς).  

Παρόλα αυτά, οι όποιες τοπικού χαρακτήρα επιπτώσεις μπορούν εύκολα να εξαλειφθούν με τις 

κατάλληλες  παρεμβάσεις.  Οι  παρεμβάσεις  αυτές  αφορούν  καταρχήν  μέτρα  για  την  ορθολογική 

χωροθέτηση των εγκαταστάσεων διαχείρισης και την οργάνωση του συστήματος μεταφοράς των 

απορριμμάτων.  Για  το  λόγο  αυτό,  θεσπίζονται  κατάλληλα  κριτήρια  αποκλεισμού  περιοχών,  τα 

οποία είναι άμεσα συνυφασμένα με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, του τοπίου, της 

πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ λαμβάνουν υπόψη τις χωροταξικές ρυθμίσεις στην περιοχή.  

Άλλες  παρεμβάσεις  που  μπορούν  να  γίνουν  αφορούν  το  κάθε  έργο  υποδομής  χωριστά  και 

σχετίζονται  με  την  πρόληψη  των  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  και  τη  λήψη  μέτρων  για  την 

αντιμετώπισή  τους.  Η  ενσωμάτωση σε αυτό  το σημείο  των  βέλτιστων διαθέσιμων  τεχνικών στο 

πλαίσιο της οδηγίας IPPC εξασφαλίζει μέγιστη περιβαλλοντική προστασία. 
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7.1.7 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ‐ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

Η  διαχείριση  των  αποβλήτων  εμπεριέχει  σαφώς  τον  περιβαλλοντικό  παράγοντα,  έχει  όμως  και 

τεχνο‐οικονομική  και  κοινωνική  διάσταση  προκειμένου  να  είναι  βιώσιμη  στην  εφαρμογή,  να 

ικανοποιεί τις ανάγκες της περιφέρειας, και να διασφαλίζει αυτάρκεια και ευελιξία σε μελλοντικές 

αλλαγές στις συνθήκες διαχείρισης (πχ. αλλαγές στην πολιτική, νομοθεσία, τεχνολογία). 

Η  οικονομική  βιωσιμότητα  του  σχεδίου  αποτελεί  βασική  συνιστώσα  της  επιτυχούς  υλοποίησης 

του  σχεδίου  και  προϋποθέτει  την  ορθή  διαστασιολόγηση  των  εγκαταστάσεων,  την  εφαρμογή 

τεχνολογικά  δοκιμασμένων  μεθόδων  επεξεργασίας  ευρείας  εφαρμογής,  διαθέσιμη  αγορά 

ανακυκλώσιμων και αξιοποιήσιμων υλικών με ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, εφικτό 

χρονοπρογραμματισμό υλοποίησης των έργων, τη συμμετοχή του πολίτη και των κοινοτήτων στη 

διαχείριση  των  αποβλήτων,  καθώς  και  την  ενδυνάμωση  της  συγκρότησης  και  λειτουργίας  των 

φορέων και υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων.  

Η  εφαρμογή  του  ΠΕΣΔΑ  θα  αυξήσει  το  κόστος  διαχείρισης  αφού  σε  σύγκριση  με  σήμερα,  που 

επικρατεί η ανεξέλεγκτη διάθεση, μετά την εφαρμογή του ΠΕΣΔΑ θα προκύψει πλήθος τεχνικών 

υποδομών που απαιτούν προσωπικό, συντήρηση, χρήση ενέργειας, κ.λ.π., για να λειτουργήσουν, 

αλλά και πόρους για να κατασκευαστούν. Βέβαια, αν το κόστος διαχείρισης που προκύπτει από 

την  εφαρμογή  του  ΠΕΣΔΑ  συγκριθεί  με  τα  κόστη  από  την  επιβολή  προστίμων,  τα  οποία  θα 

επιβληθούν  αν  συνεχιστεί  η  σημερινή  κατάσταση,  τότε  σαφώς  η  εφαρμογή  της  προτεινόμενης 

τροποποίησης είναι οικονομικά συμφερότερη. 

Ο σχεδιασμός που προτείνεται από την τροποποίηση του ΠΕΣΔΑ διασφαλίζει  την αυτάρκεια της 

περιφέρειας  δεδομένου  ότι  οι  εγκαταστάσεις  διαστασιολογούνται  υπέρ  ασφαλείας  ενώ  οι 

στόχοι/δράσεις που ενσωματώνονται οδηγούν σε πρωτοβουλίες στη διαχείριση  των αποβλήτων 

που ξεφεύγουν από τις συμβατικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εθνική νομοθεσία (για 

παράδειγμα  ενσωματώνουν  τα προβλεπόμενα στη  νέα Οδηγία‐Πλαίσιο 98/2008  η οποία ακόμα 

δεν έχει ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο). Έτσι, μελλοντικές αλλαγές στο πλαίσιο της διαχείρισης 

θα βρουν την περιφέρεια Πελ/σου έτοιμη να ανταποκριθεί και δεν θα παρατηρηθεί και πάλι το 

φαινόμενο της υστέρησης που παρατηρήθηκε κατά την εφαρμογή του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ.  

Ο χωρισμός της περιφέρειας σε τρεις διαχειριστικές ενότητες προσφέρει οικονομία κλίμακας και 

εξορθολογεί  το πλαίσιο διαχείρισης,  από  την άλλη όμως οι «διανομαρχιακές συνεργασίες»  που 

προβλέπει μπορεί να προκαλέσουν αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών κατά τη χωροθέτηση των 

έργων. Δεν πρέπει όμως να αγνοείται το γεγονός ότι οι προβλεπόμενοι άξονες δράσεις του ΠΕΣΔΑ 

συνιστούν  «πράσινη  στροφή»  αφού  βασίζεται  στην  επαναχρησιμοποίηση  υλικών,  την 

ανακύκλωση και την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ. 

Προκειμένου  να  περιοριστούν  οι  πιθανές  αρνητικές  συνεισφορές  και  να  μεγιστοποιηθεί  η 

ενσωμάτωση  της  περιβαλλοντικής  διάστασης  κρίνεται  σκόπιμη  περαιτέρω  ανάλυση  ορισμένων 

παραμέτρων  του  σχεδίου  στο  στάδιο  προγραμματισμού  όπως  για  παράδειγμα  η  θέσπιση 

κατάλληλων  προδιαγραφών  για  τον  προσδιορισμό  και  την  αξιολόγηση  των  επιλογών  και  την 

πρόκριση  της  βέλτιστης  μεθόδου  προκειμένου  για  την  κεντρική  επεξεργασία  των  αποβλήτων 

(ΜΕΑ). 
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7.1.8 ΥΛΙΚΑ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Το σχέδιο θα προκαλέσει μεταβολές στην αξία  της  γης σε αρκετές περιοχές  της Περιφέρειας. Η 

αποκατάσταση των ΧΑΔΑ θα έχει ως άμεση συνέπεια της αύξηση της αξίας της γης στις περιοχές 

γύρω  από  αυτούς.  Είναι  προφανές  ότι  η  αποκατάσταση  τόσο  πολλών  ρυπασμένων  περιοχών 

βελτιώνει σημαντικά τόσο την παραγωγικότητα της γης γύρω από αυτές όσο και την αντίληψη της 

κοινωνίας  για  τις  περιοχές  αυτές.  Αυτή  η  βελτίωση  θα  είναι  σημαντική  για  το  σύνολο  της 

Περιφέρειας  και  θα  αυξήσει  την  οικονομική  αξία  περιουσιακών  στοιχείων  των  κατοίκων  των 

περιοχών που γειτνιάζουν με τους σημερινούς χώρους ΧΑΔΑ.  

Η  δημιουργία  των  νέων  υποδομών  διαχείρισης,  οι  οποίες  θα  περιλαμβάνουν  τόσο  χώρους 

υγειονομικής  ταφής  υπολειμμάτων  όσο  και  μονάδες  επεξεργασίας  αποβλήτων  θα  επηρεάσουν 

αρνητικά την αξία της γης γύρω από αυτούς. Βέβαια, καθώς οι νέοι ΧΥΤΑ θα κατασκευαστούν και 

θα λειτουργούν με σαφώς βελτιωμένες τεχνικές και τεχνολογίες σε σχέση με τους παλιούς ΧΑΔΑ, 

οι  αρνητικές  επιπτώσεις  θα  είναι  σαφώς  μικρότερες  από  εκείνες  των  υφιστάμενων  ΧΑΔΑ.  Τα 

κέντρα  διαλογής  ανακυκλώσιμων  υλικών  (ΚΔΑΥ),  οι  μονάδες  επεξεργασίας  προδιαλεγμένων 

υλικών  και  οι  σταθμοί  μεταφόρτωσης  (ΣΜΑ)  αναμένεται  να  έχουν ακόμη μικρότερο  οικολογικό 

αποτύπωμα σε σχέση με τις ΟΕΔΑ, δεδομένου ότι καταλαμβάνουν πολύ μικρότερο χώρο, ενώ οι 

περιβαλλοντικές  τους  επιπτώσεις  από  αισθητικής  άποψης  είναι  πολύ  μειωμένες  (κυρίως 

κτηριακές  εγκαταστάσεις).  Τα  «πράσινα  σημεία»  από  την  άλλη,  αν  λειτουργούν  σωστά,  δεν 

πρόκειται  να  έχουν  επιπτώσεις  στα  περιουσιακά  στοιχεία  αλλά  θα  λειτουργούν  ως  χώροι 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ως «πόλοι» για την οργάνωση διάφορων εκδηλώσεων για την 

ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών σε θέματα ανακύκλωσης.  

Συνολικά, στην Περιφέρεια θα κατασκευαστεί ένα πολύ σημαντικό δίκτυο τεχνικών υποδομών, το 

οποίο  θα  επιτρέψει  τη  βελτιστοποίηση  της  διαχείρισης  των  απορριμμάτων  με  την  ελάχιστη 

δυνατή επίπτωση σε υφιστάμενα υλικά και περιουσιακά στοιχεία.    

7.1.9 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

Πιθανά  να  υπάρξουν  αρνητικές  επιπτώσεις  τοπικά,  από  τυχόν  αύξηση  της  αέριας  ρύπανσης  ή 

γειτνίαση  περιοχών  πολιτιστικής  και  ιστορικής  σημασίας  με  τις  εγκαταστάσεις  διαχείρισης 

αποβλήτων.  

Η  αντιμετώπισή  τους  είναι  θέμα  πρόληψης  μέσω  προελέγχου  και  ορθής  χωροθέτησης  των 

δραστηριοτήτων  που  δρα  συνεργιστικά  με  την  προστασία  του  φυσικού  περιβάλλοντος  και  του 

τοπίου. 

7.1.10 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Ο  προσδιορισμός,  χαρακτηρισμός  και  αξιολόγηση  των  επιπτώσεων  στο  περιβάλλον 

παρουσιάζονται  ανά  περιβαλλοντικό  τομέα  –  κριτήριο  της  Στρατηγικής  Περιβαλλοντικής 

Εκτίμησης στον ακόλουθο πίνακα. 
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Οι επιπτώσεις (θετικές ή αρνητικές) στην ατμόσφαιρα από την εφαρμογή του τροποποιημένου ΠΕΣΔΑ, μπορεί να 
οφείλονται: 

 Σε  εκπομπές  αερίων  ρύπων  κατά  τη  μεταφορά  των  απορριμμάτων  προς  τις  εγκαταστάσεις 
μεταφόρτωσης/  ανακύκλωσης/  επεξεργασίας/  διάθεσης.  Δεδομένου  ότι  το  ΠΕΣΔΑ  προβλέπει  τρεις 
διαχειριστικές  ενότητες,  οι  διανυόμενες  αποστάσεις  σε  σχέση  με  σήμερα  (απόρριψη  σε  τοπικούς 
ΧΑΔΑ),  αναπόφευκτα θα αυξηθούν, επομένως σε ότι αφορά τις αέριες εκπομπές από τις κινήσεις των 
οχημάτων, αυτές θα αυξηθούν 

 Σε  αέριες  εκπομπές  από  την  λειτουργία  των  μονάδων  επεξεργασίας  και  διάθεσης:  Οι  εγκαταστάσεις 
αυτές θα λειτουργούν με εφαρμογή των αυστηρότερων στάνταρτ της νομοθεσίας και με ενσωμάτωση 
των ΒΔΤ, επομένως δεν πρόκειται να επιφέρουν ουσιαστική μεταβολή στην ποιότητα της ατμόσφαιρας 

 
Από την άλλη η εφαρμογή του ΠΕΣΔΑ προβλέπει: 

 Αποκατάσταση των υφιστάμενων ΧΑΔΑ επομένως θα ελαχιστοποιηθούν οι εκπομπές αερίων ρύπων και 
οι οσμές που προκαλεί η λειτουργία τους. Η κατασκευή των νέων ΟΕΔΑ οδηγεί σε ελαχιστοποίηση της 
παραγωγής βιοαερίου, ενώ η μικρή παραγωγή βιοαερίου που αναμένεται από την υγειονομική ταφή 
των  υπολειμμάτων  θα  αντιμετωπίζεται  με  συστήματα  συλλογής/καύσης  στους  ΧΥΤΥ.  Επομένως, 
συνολικά, θα βελτιωθεί η ποιότητα της ατμόσφαιρας 

 Επέκταση  της  ανακύκλωσης  και  αξιοποίησης  υλικών  αλλά  και  υποκατάσταση  ορυκτών  καυσίμων  με 
παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ. Υπό αυτό το πρίσμα η ποιότητα της ατμόσφαιρας θα βελτιωθεί διότι α. 
θα μειωθεί η χρήση παρθένων α’ υλών (π.χ. η βιομηχανία του αλουμινίου είναι εξαιρετικά ενεργοβόρα 
γεγονός  που  οδηγεί  σε  χρήση  ορυκτών  καυσίμων  για  την  παραγωγή  ενέργειας  άρα  και  σημαντικές 
εκπομπές αερίων ρύπων από τους Σταθμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας), β. θα ελαττωθεί η χρήση ορυκτών 
πόρων (υπενθυμίζεται η λειτουργία του ΑΗΣ Μεγαλόπολης και των αντίστοιχων λιγνιτωρυχείων με ότι 
επιπτώσεις  έχει  η  λειτουργία  τους)  και  γ.  θα  μειωθούν  οι  απαιτήσεις  για  συμβατικούς  τρόπους 
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος 

Συνολικά, οι επιπτώσεις είναι και θετικές και αρνητικές (ανάμικτες επιπτώσεις) και σε επόμενο βήμα (όταν π.χ. 
θα είναι  γνωστή η  χωροθέτηση  των ΟΕΔΑ)  μπορεί  να  εφαρμοστεί Ανάλυση Κύκλου Ζωής  για  την ακριβέστερη 
αποτίμηση των επιπτώσεων αυτών.  

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 
ΑΛΛΑΓΗ 

Ελαχιστοποίηση εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου 

!! 
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>> 
ΜΑ 

 

Η εφαρμογή του ΠΕΣΔΑ συμβάλει στη μείωση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής μέσω των εξής τρόπων:  

 μέσω  της  παύσης  της  λειτουργίας  και  αποκατάσταση  των  Χώρων  Ανεξέλεγκτης  Διάθεσης 
Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) 

 μέσω  της  μείωσης  της  παραγωγής  μεθανίου  (περιορισμός  υγειονομικής  ταφής)  αφού  μόνο  όσα 
απορρίμματα δεν ανακυκλώνονται/αξιοποιούνται θα οδηγούνται προς ΧΥΤΥ,  

 μέσω της αύξησης χρήσης των ΑΠΕ (ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας).  
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Γενικά τα σχέδια διαχείρισης στερεών αποβλήτων δεν προκαλούν μεταβολές στην ποσότητα των υδατικών 
πόρων της περιοχής. Γενικά, ενδείκνυται ο σχεδιασμός των συστημάτων επεξεργασίας και αξιοποίησης να ενέχει 
μικρότερες απαιτήσεις σε νερό.  

Ελαχιστοποίηση αρνητικών 
επιπτώσεων στην ποιότητα 
υδάτων 
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Το κλείσιμο και η αποκατάσταση των ΧΑΔΑ θα έχει ως αποτέλεσμα την εξάλειψη διάχυσης στραγγισμάτων στους 
υπόγειους  υδροφορείς  και,  με  αυτή  την  έννοια,  η  εφαρμογή  του ΠΕΣΔΑ  θα  είναι  θετική  για  τη  βελτίωση  της 
ποιότητας των υδάτινων σωμάτων 
Οι μειωμένες απαιτήσεις για υγειονομική ταφή επίσης θα μετριάσουν την πιθανότητα συμβάντων ρύπανσης των 
υδάτων. Σε κάθε περίπτωση, απαιτούνται μέτρα προστασίας υδάτων κατά το σχεδιασμό των έργων διαχείρισης. 

ΕΔΑΦΟΣ 

Διαχείριση ρυπασμένων 
περιοχών 
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Τα έργα που επηρεάζουν άμεσα το έδαφος και θα έχουν θετικές επιπτώσεις είναι οι αποκαταστάσεις των ΧΑΔΑ 
καθώς και οι μειωμένες απαιτήσεις για υγειονομική ταφή.  

Ορθολογική χρήση γης/ 
προστασία γεωργικών 
εκτάσεων 
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>> 
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Έμμεσες αρνητικές επιπτώσεις δύναται να επιφέρει η χωροθέτηση των εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων 
σε περίπτωση που αυτές γειτνιάζουν με γεωργικές εκτάσεις. Για το λόγο αυτό κριτήριο αποκλεισμού αποτελεί η 
εξαίρεση  εκτάσεων  υψηλής  παραγωγικότητας  από  τις  πιθανές  ευρύτερες  περιοχές  χωροθέτησης  των 
εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων.  Επίσης,  σε  επόμενα στάδια μελέτης  για  την  επιλογή  των  κατάλληλων 
οικοπέδων χωροθέτησης πρέπει  να εξετάζεται η γειτνίαση  των θέσεων με  καλλιεργούμενες εκτάσεις,  εκτάσεις 
όπου λαμβάνει χώρα κτηνοτροφική δραστηριότητα, κ.λ.π. 
Η αποκατάσταση των ρυπασμένων χώρων των υφιστάμενων ΧΑΔΑ θα συνεισφέρει στην προστασία γεωργικών 
εκτάσεων γύρω από αυτούς. 
Η επανεισαγωγή θρεπτικών στο έδαφος μέσω της παραγωγής εδαφοβελτιωτικών από προδελεγμένο οργανικό 
ή/και γεωργικά υπολείμματα, ιλύες, κ.λ.π., θα βελτιώσει την ποιότητα των γεωργικών εκτάσεων και θα οδηγήσει 
σε μείωση των συμβατικών λιπασμάτων  

ΤΟΠΙΟ 
Προστασία από την 
υποβάθμιση του τοπίου/ 
φυσιογνωμίας περιοχής 
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Η εφαρμογή του σχεδίου θα επιφέρει μικτές επιπτώσεις στο τοπίο της Περιφέρειας. Η οριστική αντιμετώπιση των 
χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης θα συμβάλλει στην αποκατάσταση υποβαθμισμένων περιοχών.  
Επίσης η παραγωγή κομπόστ από τις μονάδες επεξεργασίας μπορεί να βοηθήσει στην αποκατάσταση παλαιών 
λατομείων, λιγνιτωρυχείων αλλά και των εκτάσεων που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές του 2007 
Από την άλλη η διαχείριση αποβλήτων προϋποθέτει την κατασκευή μιας σειράς από έργα υποδομής που πιθανά 
να  επιφέρουν  αρνητικές  επιπτώσεις  στα  τοπιολογικά  χαρακτηριστικά  και  φυσιογνωμία  της  περιοχής 
εγκατάστασης των έργων (πχ. μονάδες επεξεργασίας, χώροι υγειονομικής ταφής, έργα προσπελασιμότητας). Στο 
στάδιο  του  στρατηγικού  σχεδιασμού,  μέτρα  που  μπορούν  να  ληφθούν  είναι  η  ορθή  χωροθέτηση  των 
δραστηριοτήτων. 
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Τα  έργα  διαχείρισης  στερεών  αποβλήτων  είναι  κατεξοχήν  έργα  προστασίας  του  φυσικού  περιβάλλοντος  και  θα  επιφέρουν 
θετικά αποτελέσματα στο σύνολο της Περιφέρειας, με κύρια: 
 το  κλείσιμο  και  την  αποκατάσταση  των  υφιστάμενων  ΧΑΔΑ  που  οδηγεί  σε  προστασία  των  εδαφικών  και  υδατικών 

συστημάτων και της χλωρίδας/πανίδας που κατοικεί σε αυτά 
 την  κατασκευή  χώρων  υγειονομικής  ταφής  (ΧΥΤ),  αναπόσπαστο  κομμάτι  κάθε  συστήματος  διαχείρισης,  που  θα 

συμβάλλει  άμεσα  στη  μείωση  της  ανεξέλεγκτης  ή  ημιελεγχόμενης  απόρριψης  των  απορριμμάτων  σε  ανεξέλεγκτους 
σκουπιδότοπους που εγκυμονεί κινδύνους για τη ρύπανση των υπογείων και επιφανειακών υδάτων, την προσέλκυση 
τρωκτικών,  εντόμων  και  μικρών  ζώων  που  μπορεί  να  γίνουν  φορείς  μολυσματικών  ασθενειών,  καθώς  και  από  την 
ανεξέλεγκτη  εκούσια  ή ακούσια  καύση  των απορριμμάτων που  εγκυμονεί  κινδύνους  για  την  ρύπανση  υπόγειων  και 
επιφανειακών υδάτων από την εναπομένουσα τέφρα, για τη ρύπανση της ατμόσφαιρας από προϊόντα καύσης που δεν 
έχουν υποστεί καθαρισμό και από προϊόντα ατελούς καύσης, για την επέκταση των πυρκαγιών σε ευρύτερη περιοχή 
και αποτέφρωση ευρύτερης περιοχής κ.λ.π.  

 την  ανακύκλωση  των  αποβλήτων,  που  θα  συμβάλλουν  στην  μείωση  της  κατανάλωσης  παρθένων  πρώτων  υλών  και 
ενέργειας, και τη μείωση του όγκου απορριμμάτων προς τελική διάθεση. 

 Την  επανεισαγωγή  θρεπτικών  υλικών  στο  έδαφος  και  την  αποκατάσταση  των «τραυματισμένων»  από  την  πυρκαγιά 
περιοχών,  με  την παραγωγή  κομπόστ,  μέσω  της  επεξεργασίας  του  βιοαποδομήσιμου  κλάσματος  των Α.Σ.Α αλλά  και 
άλλων οργανικών αποβλήτων (π.χ. ιλύες, γεωργικά υπολείμματα, κ.λ.π) 

 Την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της επεξεργασίας του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των Α.Σ.Α  
αλλά  και  άλλων  οργανικών  αποβλήτων  (π.χ.  ιλύες,  γεωργικά  υπολείμματα,  κ.λ.π)  και  επομένως  την  υποκατάσταση 
συμβατικών ορυκτών καυσίμων 

 Την επεξεργασία των υπολοίπων ποσοτήτων Α.Σ.Α που δεν ανακυκλώνονται με αποτέλεσμα την περαιτέρω ανάκτηση 
υλικών ή/και ενέργειας άρα την  και  την περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης παρθένων πρώτων υλών και ενέργειας 
αλλά  και  την  ελαχιστοποίηση  του  όγκου  των απορριμμάτων προς  τελική  διάθεση.  Τονίζεται  ότι  η  υγειονομική  ταφή 
υπολειμμάτων  (μετατροπή από ΧΥΤ Απορριμμάτων σε ΧΥΤ Υπολειμμάτων),  συνεπάγεται  ελαχιστοποίηση  των όποιων 
επιπτώσεων από την υγειονομική ταφή: μείωση ρυπαντικού φορτίου στραγγισμάτων, μείωση παραγωγής βιοαερίου, 
εξάλειψη εμφάνισης οσμών, εντόμων, πτηνών, κ.λ.π. 

 Την  ανακύκλωση  αποβλήτων  που  δεν  συλλέγονται  με  τον  κλασικό  τρόπο  αποκομιδής  με  τη  δημιουργία  «πράσινων 
σημείων».  

 
Από την άλλη πλευρά, τα έργα υποδομών για τη διαχείριση των αποβλήτων (ΧΥΤ, Μονάδες Επεξεργασίας, ΚΔΑΥ, ΣΜΑ, κ.λ.π.) 
είναι δυνατό να προκαλέσουν αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, κυρίως στην γειτνιάζουσα περιοχή που θα περιβάλλει το 
χώρο  εγκατάστασης  με  τοπικού  κυρίως  χαρακτήρα  επιπτώσεις  στη  χλωρίδα  και  την  πανίδα,  που  σε  μεγαλύτερο  ποσοστό 
οφείλονται στην εκχέρσωση της απαιτούμενης έκτασης για την εγκατάσταση των έργων.   
 
Οι όποιες τοπικού χαρακτήρα επιπτώσεις μπορούν εύκολα να εξαλειφθούν με τις κατάλληλες παρεμβάσεις. Οι παρεμβάσεις 
αυτές  αφορούν  καταρχήν  μέτρα  για  την  ορθολογική  χωροθέτηση  των  εγκαταστάσεων  διαχείρισης  και  την  οργάνωση  του 
συστήματος  μεταφοράς  των  απορριμμάτων,  οπότε  θεσπίζονται  κατάλληλα  κριτήρια  αποκλεισμού  περιοχών,  τα  οποία  είναι 
άμεσα  συνυφασμένα  με  την  προστασία  του  φυσικού  περιβάλλοντος,  του  τοπίου,  της  πολιτιστικής  κληρονομιάς,  ενώ 
λαμβάνουν υπόψη τις χωροταξικές ρυθμίσεις στην περιοχή.  
Άλλες παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν αφορούν  το  κάθε έργο υποδομής  χωριστά και σχετίζονται με  την πρόληψη  των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή τους. Η ενσωμάτωση σε αυτό το σημείο των βέλτιστων 
διαθέσιμων τεχνικών στο πλαίσιο της οδηγίας IPPC εξασφαλίζει μέγιστη περιβαλλοντική προστασία.  
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Κριτήριο ΣΠΕ  Σημείο αξιολόγησης ΣΠΕ 
Εκτίμηση και Αξιολόγηση Επιπτώσεων 

Αποτίμηση  Περιγραφή 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ‐ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ 
ΥΓΕΙΑ  

Βελτίωση ποιότητας ζωής/ 
προστασία ανθρώπινης υγείας 

!! 
+/‐ 
>> 
Α 

Η  βελτίωση  της  ποιότητας  ζωής  και  η  προστασία  της  δημόσιας  υγείας  είναι  βασικός  στόχος  της  διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στην παράγραφο 7.1.6, αλλά και στο προηγούμενο πεδίο 
σχετικά με τη βιοποικιλότητα, τη χλωρίδα και την πανίδα. 
Έμμεσες  αρνητικές  επιπτώσεις  τοπικού  χαρακτήρα  δύναται  να  προκληθούν  από  τη  λειτουργία  των 
εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων (πχ. ηχορρύπανση, οσμές, εκπομπές, οπτική παρείσδυση κλπ). 
Οι όποιες τοπικού χαρακτήρα επιπτώσεις μπορούν εύκολα να εξαλειφθούν με τις κατάλληλες παρεμβάσεις. Οι 
παρεμβάσεις αυτές αφορούν καταρχήν μέτρα για την ορθολογική χωροθέτηση των εγκαταστάσεων διαχείρισης 
και  την  οργάνωση  του  συστήματος  μεταφοράς  των  απορριμμάτων,  οπότε  θεσπίζονται  κατάλληλα  κριτήρια 
αποκλεισμού περιοχών, τα οποία είναι άμεσα συνυφασμένα με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, του 
τοπίου, της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ λαμβάνουν υπόψη τις χωροταξικές ρυθμίσεις στην περιοχή.  
Άλλες  παρεμβάσεις  που μπορούν  να  γίνουν αφορούν  το  κάθε  έργο υποδομής  χωριστά  και  σχετίζονται  με  την 
πρόληψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή τους. Η ενσωμάτωση σε 
αυτό  το  σημείο  των  βέλτιστων  διαθέσιμων  τεχνικών  στο  πλαίσιο  της  οδηγίας  IPPC  εξασφαλίζει  μέγιστη 
περιβαλλοντική προστασία. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ  

Διατήρηση πολιτιστικής και 
ιστορικής κληρονομιάς 
 

! 
+‐ 
>> 
ΜΑ 

Έμμεσες αρνητικές επιπτώσεις τοπικού χαρακτήρα στην πολιτιστική κληρονομιά δύναται να έχει η χωροθέτηση 
των  εγκαταστάσεων  διαχείρισης  αποβλήτων.  Από  την  άλλη  η  αποκατάσταση  των  ΧΑΔΑ  και  η  μείωση  των 
απορριμμάτων  που  οδηγούνται  προς  ταφή,  είναι  άξονες  που  επιφέρουν    θετικές  επιπτώσεις  ως  προς  την 
προστασία της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ‐
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Αύξηση δυνατοτήτων ενεργού 
συμμετοχής του πολίτη/ 
πρόσβαση σε υπηρεσίες 

!! 
+ 
>> 

H  προώθηση  προγραμμάτων  πρόληψης,  ανακύκλωσης  και  επαναχρησιμοποίησης  αναμένεται  να  αυξήσει  την 
αίσθηση ευθύνης και να βελτιώσει το βαθμό συμμετοχής του πολίτη. 

Ικανοποίηση τοπικών αναγκών 
!! 
++ 
>> 

Ο  σχεδιασμός  που  προτείνεται  από  την  τροποποίηση  του  ΠΕΣΔΑ  διασφαλίζει  την  αυτάρκεια  της  περιφέρειας 
δεδομένου  ότι  οι  εγκαταστάσεις  διαστασιολογούνται  υπέρ  ασφαλείας  ενώ  οι  στόχοι/δράσεις  που 
ενσωματώνονται οδηγούν σε πρωτοβουλίες στη διαχείριση των αποβλήτων που ξεφεύγουν από τις συμβατικές 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εθνική νομοθεσία (για παράδειγμα ενσωματώνουν τα προβλεπόμενα στη 
νέα Οδηγία‐Πλαίσιο 98/2008 η οποία ακόμα δεν έχει ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο). Έτσι, μελλοντικές αλλαγές 
στο πλαίσιο της διαχείρισης θα βρουν την περιφέρεια Πελ/σου έτοιμη να ανταποκριθεί και δεν θα παρατηρηθεί 
και πάλι το φαινόμενο της υστέρησης που παρατηρήθηκε κατά την εφαρμογή του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ.  
Επίσης  εξασφαλίζει  την  επίτευξη  των στόχων  της περιφέρειας σε σχέση με  την συμμετοχή  της στους  εθνικούς 
στόχους ανακύκλωσης/αξιοποίησης 

Δυνατότητες απασχόλησης  
! 
+ 
>> 

Θετικές επιπτώσεις τοπικού χαρακτήρα είναι η βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης. 

Αποδοχή κοινού 
!! 
+ 
>> 

Ο χωρισμός της περιφέρειας σε τρεις διαχειριστικές ενότητες προσφέρει οικονομία κλίμακας και εξορθολογεί το 
πλαίσιο  διαχείρισης,  από  την  άλλη  όμως  οι  «διανομαρχιακές  συνεργασίες»  που  προβλέπει  μπορεί  να 
προκαλέσουν αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών κατά τη χωροθέτηση των έργων. Δεν πρέπει όμως να αγνοείται 
το γεγονός ότι οι προβλεπόμενοι άξονες δράσεις του ΠΕΣΔΑ συνιστούν «πράσινη στροφή» αφού βασίζεται στην 
επαναχρησιμοποίηση υλικών, την ανακύκλωση και την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ. 
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Κριτήριο ΣΠΕ  Σημείο αξιολόγησης ΣΠΕ 
Εκτίμηση και Αξιολόγηση Επιπτώσεων 

Αποτίμηση  Περιγραφή 

 
Οικονομική βιωσιμότητα/  
ελαχιστοποίηση κόστους της 
διαχείρισης αποβλήτων 

!! 
+ 
>> 

Η  εφαρμογή  του  ΠΕΣΔΑ  θα  αυξήσει  το  κόστος  διαχείρισης  αφού  σε  σύγκριση  με  σήμερα,  που  επικρατεί  η 
ανεξέλεγκτη διάθεση, μετά  την εφαρμογή  του ΠΕΣΔΑ θα προκύψει πλήθος  τεχνικών υποδομών. Βέβαια, αν  το 
κόστος  διαχείρισης  που  προκύπτει  από  την  εφαρμογή  του  ΠΕΣΔΑ  συγκριθεί  με  τα  κόστη  από  την  επιβολή 
προστίμων,  τα  οποία  θα  επιβληθούν  αν  συνεχιστεί  η  σημερινή  κατάσταση,  τότε  σαφώς  η  εφαρμογή  της 
προτεινόμενης τροποποίησης είναι οικονομικά συμφερότερη. 
Ο χωρισμός της περιφέρειας σε τρεις διαχειριστικές ενότητες προσφέρει οικονομία κλίμακας και εξορθολογεί το 
πλαίσιο διαχείρισης. 

ΣΤΕΡΕΑ 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Πρόληψη παραγωγής / μείωση 
διάθεσης αποβλήτων 

!! 
+ 
>> 

Ο  άξονας  δράσης  «Ορθολογική  Διαχείριση  Αστικών  Στερεών  Αποβλήτων»  προβλέπει  την  προώθηση 
προγραμμάτων  μείωσης  της  παραγωγής  αποβλήτων  αλλά  και  τη  δημιουργία  πράσινων  σημείων  τα  οποία 
ενισχύουν την επαναχρησιμοποίηση υλικών άρα τη μείωση της διάθεσης των αποβλήτων 
Ο  άξονας  δράσης  για  την  ενημέρωση  και  ευαισθητοποίηση  του  πολίτη  προβλέπει  ως  περιεχόμενο 
πληροφόρησης την πρόληψη/μείωση στην πηγή και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων. Θεμιτό να εμβαθύνει 
σε προτεινόμενα μέτρα ή αλλιώς να θέσει ως ειδικό στόχο με τα ανάλογα μέτρα δράσης τη μείωση παραγωγής 
αποβλήτων. 

Συμβατότητα με την ιεραρχία 
διαχείρισης αποβλήτων 

!! 
++ 
>> 

Το σχέδιο ακολουθεί πλήρως την ιεραρχία 

 

Επίτευξη θεσμοθετημένων 
στόχων για την αξιοποίηση/ 
ανακύκλωση/ ανάκτηση 
αποβλήτων 

!! 
++ 
>> 

Το  σχέδιο  αναμένεται  να  είναι  συμβατό  με  τους  θεσμοθετημένους  ευρωπαϊκούς  και  εθνικούς  στόχους 
αξιοποίησης – ανακύκλωσης – ανάκτησης των στερεών αποβλήτων, εξειδικεύοντας τους εθνικούς στόχους (ΕΣΔΑ) 
σε επίπεδο περιφέρειας. 
Η  πρόταση  διαλογής  στην  πηγή  (ΔσΠ)  των  οργανικών  καθώς  και  η  αξιοποίηση  γεωργικών  υπολειμμάτων 
μεγιστοποιεί το βαθμό ανάκτησης με βελτιωμένη ποιότητα και μειώνει το κόστος προεπεξεργασίας. 
Το σχέδιο εξειδικεύει τους εθνικούς στόχους για τις λοιπές κατηγορίες μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (πχ. 
μεταχειρισμένα ελαστικά, ΑΗΗΕ, κλπ).   

Εκτροπή βιοαποδομήσιμου 
κλάσματος από τελική διάθεση 
σε ΧΥΤΑ 

!! 
++ 
>> 

Βασικός άξονας δράσης του σχεδίου είναι η χωριστή συλλογή αποβλήτων κουζίνας, υγρών χαρτιών και πράσινων 
αποβλήτων κήπου, με στόχο την παραγωγή κομπόστ ή/και την παραγωγή ενέργειας ΑΠΕ. 
Επίσης στους άξονες δράσης είναι και η χωριστή συλλογή του χαρτιού με στόχο την ανακύκλωσή του, επομένως 
την περαιτέρω εκτροπή του βιοαποδομήσιμου κλάσματος από τελική διάθεση σε ΧΥΤΑ 
Το  σχέδιο  τέλος,  λαμβάνει  την  επεξεργασία  και  αξιοποίηση  των  υπολειπόμενων  ποσοτήτων  αστικών  στερεών 
αποβλήτων πριν την τελική τους διάθεση ως δράση ουσιαστικής προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης 
διαχείρισης, με τα αντίστοιχα έργα εκτροπής του βιοαποδομήσιμου κλάσματος από την τελική διάθεση σε χώρο 
υγειονομικής ταφής. 
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Κριτήριο ΣΠΕ  Σημείο αξιολόγησης ΣΠΕ 
Εκτίμηση και Αξιολόγηση Επιπτώσεων 

Αποτίμηση  Περιγραφή 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ελαχιστοποίηση απαίτησης 
ενέργειας και αύξηση χρήσης 
ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές 

! 
+ 
>> 

Η  ανακύκλωση  και  αξιοποίηση  των  αποβλήτων  θα  συμβάλλει  στην  εξοικονόμηση  των  φυσικών  πόρων  και 
συμβατικής ενέργειας. 
Η  πιθανή  ενεργειακή  αξιοποίηση  στις  ΜΕΑ  και  τις  μονάδες  προδιαλεγμένου  οργανικού  θα  οδηγήσει  σε 
παραγωγή ενέργειας η οποία θα αυξήσει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας και, παράλληλα, 
θα υποκαταστήσει τη χρήση ορυκτών καυσίμων 
Η ανάπτυξη του συστήματος διαχείρισης αποβλήτων αναπόφευκτα επιφέρει αύξηση σε απαιτήσεις ενέργειας. Η 
υιοθέτηση  ενός  ορθολογικού  συστήματος  συλλογής  –μεταφοράς  αποβλήτων  με  στόχο  τη  μείωση  των 
αποστάσεων  μεταφοράς  έμμεσα  συνιστά  δράση  εξοικονόμησης  ενέργειας  και  μειώνει  κατά  το  δυνατό  τις 
απαιτήσεις ενέργειας. 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
Μείωση οδικής κυκλοφορίας/ 
μετακινήσεων   

!! 
+ 
>> 
ΜΑ 

Η  ανάπτυξη  του  συστήματος  διαχείρισης  (ανακύκλωση,  επεξεργασία,  διάθεση)  θα  επιφέρει  αναπόφευκτα 
αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου. 
Η  ορθολογική  οργάνωση  του  συστήματος  συλλογής  –  μεταφοράς  ενδέχεται  να  μειώσει  τα  απαιτούμενα 
δρομολόγια μεταφοράς και να μετριάσει τις επιδράσεις στην κυκλοφοριακή κίνηση. 
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Περιφέρειας Πελοποννήσου 
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7.4 ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ  ΤΩΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΤΟΥ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΕΣΔΑ 

Όλα τα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων είναι κατεξοχήν έργα περιβάλλοντος και αποσκοπούν 

στο μετριασμό κατά το δυνατό των επιπτώσεων από τη δημιουργία και διάθεση των αποβλήτων η 

οποία προκαλεί κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, άμεσα συνδεδεμένες με 

την  ανάπτυξη  των  αστικών  κέντρων,  την  βελτίωση  του  βιοτικού  επιπέδου,  τις  αλλαγές  στις 

καταναλωτικές  συνήθειες  και  την  βιομηχανοποίηση  της  εποχής  μας.  Από  την  άλλη  είναι  κοινά 

αποδεκτό  ότι  η  όποια  επιλογή  διαχείρισης  απαιτεί  τη  δημιουργία  τεχνικών  υποδομών,  οποίες 

προκαλούν  εν  δυνάμει  αρνητικές  επιπτώσεις  στο  περιβάλλον.  Για  παράδειγμα,  η  μεταφορά  των 

αποβλήτων συνδέεται με την αύξηση των εκπομπών αέριων ρύπων από την οδική μεταφορά, από 

την άλλη η  χωροθέτηση  ενός  χώρου υγειονομικής  ταφής  έχει  άμεση  επίδραση  στο  έδαφος,  τους 

υδατικούς πόρους, και την ποιότητα της ατμόσφαιρας, το τοπίο και τις χρήσεις γης.  

 

Στηριζόμενος  στο  πλαίσιο  της  ευρωπαϊκής  και  εθνικής  στρατηγικής  για  τα  στερεά  απόβλητα,  ο 

σχεδιασμός θα πρέπει λοιπόν να βασίζεται στο συνδυασμό ενός βέλτιστου τεχνικά, οικονομικά και 

λειτουργικά  συστήματος  διαχείρισης,  υψηλής  κατά  το  δυνατόν  περιβαλλοντικής  προστασίας  και, 

ταυτόχρονα, προϋποθέτει την κοινωνική ισορροπία, προκειμένου να είναι εφικτή η υλοποίησή του. 

 

Είναι  σαφές  ότι  η  διαχείριση  των  στερεών  αποβλήτων  σχεδιάζεται  και  εφαρμόζεται  πιο 

αποτελεσματικά, όταν η στρατηγική χαράσσεται σε όσο γίνεται ευρύτερες διαχειριστικές ενότητες. 

Η  συνδιαχείριση  των  αποβλήτων  εν  γένει  συμβάλλει  στην  αποτελεσματικότερη  διαχείριση, 

παρακολούθηση  και  έλεγχο  με  μειωμένο  κόστος  επεξεργασίας/  διάθεσης  και  μεγαλύτερη 

χρηματοπιστωτική  ικανότητα.  Βέβαια  αυξάνονται  οι  απαιτήσεις  μεταφοράς  που  επηρεάζουν 

αρνητικά  το  κόστος  διαχείρισης  και  την  ποιότητα  του  περιβάλλοντος,  παράλληλα  δύναται  να 

μειωθεί  η  διοικητική  ευελιξία  και  επιπλέον συγκεντρώνονται  οι  περιβαλλοντικές  επιβαρύνσεις  σε 

ορισμένες περιοχές για την εγκατάσταση των έργων διαχείρισης. 

 

Η  τροποποίηση  του περιφερειακού  σχεδιασμού αποβλέπει  στην αλλαγή  της  οικονομίας  κλίμακας 

χωρίς  να  μεταβληθούν  οι  περιβαλλοντικοί  σκοποί  και  στόχοι  του  σχεδίου  και  οι  προτεινόμενες 

μέθοδοι  διαχείρισης.  Συγκεκριμένα  η  τροποποίηση  αφορά  το  χωρισμό  της  περιφέρειας  σε  τρεις 

διαχειριστικές  ενότητες,  ο  οποίος  προσφέρει  οικονομία  κλίμακας  και  εξορθολογεί  το  πλαίσιο 

διαχείρισης.  Ενδέχεται  όμως,  οι  «διανομαρχιακές  συνεργασίες»  που  προβλέπει  να  προκαλέσουν 

αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών κατά τη χωροθέτηση των έργων. Δεν πρέπει όμως να αγνοείται 

το  γεγονός  ότι  οι  προβλεπόμενοι  άξονες  δράσεις  του ΠΕΣΔΑ  συνιστούν «πράσινη  στροφή»  αφού 

βασίζεται  στην  επαναχρησιμοποίηση  υλικών,  την  ανακύκλωση  και  την  παραγωγή  ενέργειας  από 

ΑΠΕ. 

 

Οι  ενδεχόμενες  αρνητικές  περιβαλλοντικές  επιπτώσεις  από  την  υλοποίηση  του  τροποποιημένου 
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σχεδίου είναι οι αναμενόμενες των έργων διαχείρισης των αποβλήτων και σχετίζονται κατά κύριο 

λόγο με: 

 τις  επιπτώσεις  από  τη  χωροθέτηση  των  έργων  υποδομής  διαχείρισης  των απορριμμάτων: 

ηχορρύπανση, οσμές, αέριες εκπομπές, οπτική παρείσδυση, κλπ  

 τις  επιπτώσεις  από  τις  δραστηριότητες  συλλογής  και  μεταφοράς  των  απορριμμάτων 

(αύξηση κυκλοφοριακού φόρτου, αύξηση εκπομπών μεταφοράς).  

 την  κοινωνικο‐οικονομική  επιβάρυνση  των  επιλογών  διαχείρισης  (πχ.  κόστος  διαχείρισης, 

μη διαθέσιμη αγορά ανακυκλώσιμων, κοινωνική αδράνεια, κλπ) 

 

Οι όποιες τοπικού χαρακτήρα περιβαλλοντικές επιπτώσεις μπορούν εύκολα να εξαλειφθούν με τις 

κατάλληλες  παρεμβάσεις.  Οι  παρεμβάσεις  αυτές  αφορούν  καταρχήν  μέτρα  για  την  ορθολογική 

χωροθέτηση  των  εγκαταστάσεων  διαχείρισης  και  την  οργάνωση  του  συστήματος  μεταφοράς  των 

απορριμμάτων. Για το λόγο αυτό, θεσπίζονται κατάλληλα κριτήρια αποκλεισμού περιοχών, τα οποία 

είναι  άμεσα  συνυφασμένα  με  την  προστασία  του  φυσικού  περιβάλλοντος,  του  τοπίου,  της 

πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ λαμβάνουν υπόψη τις χωροταξικές ρυθμίσεις στην περιοχή.  

Άλλες  παρεμβάσεις  που  μπορούν  να  γίνουν  αφορούν  το  κάθε  έργο  υποδομής  χωριστά  και 

σχετίζονται  με  την  πρόληψη  των  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  και  τη  λήψη  μέτρων  για  την 

αντιμετώπισή  τους.  Η  ενσωμάτωση  σε  αυτό  το  σημείο  των  βέλτιστων  διαθέσιμων  τεχνικών  στο 

πλαίσιο της οδηγίας IPPC εξασφαλίζει μέγιστη περιβαλλοντική προστασία. 

 

Από την άλλη, η τροποποίηση του ΠΕΣΔΑ μπορεί να επιφέρει σημαντικές θετικές επιπτώσεις: 

1. Προστασία  του  φυσικού  περιβάλλοντος,  της  πολιτιστικής/ιστορικής  κληρονομιάς  και  της 

ανθρώπινης υγείας μέσω: 

 της  αποκατάστασης  των  υφιστάμενων  ΧΑΔΑ  που  αποτελεί  μια  περιβαλλοντική 

υποχρέωση  υψηλής  προτεραιότητας  για  την  Περιφέρεια  για  την  προστασία  των 

εδαφικών  και  υδατικών  συστημάτων,  αφού  η  ανεξέλεγκτη  διάθεση:  α.  εγκυμονεί 

κινδύνους  για  τη  ρύπανση  των  υπογείων  και  επιφανειακών  υδάτων,  β.    με  την 

προσέλκυση  τρωκτικών,  εντόμων  και  μικρών  ζώων  μπορεί  να  γίνει  μετάδοση 

μολυσματικών  ασθενειών,  γ.  η  ανεξέλεγκτη  εκούσια  ή  ακούσια  καύση  των 

απορριμμάτων που εγκυμονεί κινδύνους για την ρύπανση υπόγειων και επιφανειακών 

υδάτων από την εναπομένουσα τέφρα, δ. προκαλείται ρύπανση της ατμόσφαιρας από 

προϊόντα καύσης που δεν έχουν υποστεί καθαρισμό και από προϊόντα ατελούς καύσης, 

ε. αυξάνει η πιθανότητα πρόκλησης ή επέκτασης πυρκαγιών σε ευρύτερη περιοχή και 

αποτέφρωση ευρύτερης περιοχής κ.λ.π.  

 της  κατασκευής  χώρων  υγειονομικής  ταφής  (ΧΥΤ),  αναπόσπαστο  κομμάτι  κάθε 

συστήματος  διαχείρισης,  που  θα  συμβάλλει  άμεσα  στη  μείωση  της  ανεξέλεγκτης  ή 

ημιελεγχόμενης απόρριψης των απορριμμάτων,  
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 της  ανακύκλωσης  των  αποβλήτων,  σε  εναρμόνιση  με  τους  εθνικούς  στόχους  για  την 

εκτροπή  του  βιοαποδομήσιμου  κλάσματος  από  την  ταφή  και  την  αξιοποίηση‐

ανακύκλωση  υλικών  συσκευασίας  και  άλλων  προϊόντων,  που  θα  συμβάλλουν  στην 

μείωση  της  κατανάλωσης  παρθένων  πρώτων  υλών  και  ενέργειας,  και  τη  μείωση  του 

όγκου απορριμμάτων προς τελική διάθεση. 

 Της επανεισαγωγής θρεπτικών υλικών στο έδαφος με την παραγωγή κομπόστ, μέσω της 

επεξεργασίας  του  βιοαποδομήσιμου  κλάσματος  των Α.Σ.Α αλλά  και  άλλων  οργανικών 

αποβλήτων (π.χ. ιλύες, γεωργικά υπολείμματα, κ.λ.π), που επιφέρει θετικές επιδράσεις 

στη γεωργία. Επίσης το κομπόστ μπορεί να αξιοποιηθεί και για την αποκατάσταση των 

«τραυματισμένων» από την πυρκαγιά περιοχών  

 Της  παραγωγής  ενέργειας  από  ανανεώσιμες  πηγές  μέσω  της  επεξεργασίας  του 

βιοαποδομήσιμου  κλάσματος  των  Α.Σ.Α  αλλά  και  άλλων  οργανικών  αποβλήτων  (π.χ. 

ιλύες,  γεωργικά  υπολείμματα,  κ.λ.π)  και  επομένως  την  υποκατάσταση  συμβατικών 

ορυκτών καυσίμων 

 Της  επεξεργασίας  των  υπολοίπων  ποσοτήτων  Α.Σ.Α  που  δεν  ανακυκλώνονται  με 

αποτέλεσμα  την  περαιτέρω ανάκτηση  υλικών  ή/και  ενέργειας άρα  και  την  περαιτέρω 

μείωση  της  κατανάλωσης  παρθένων  πρώτων  υλών  και  ενέργειας  αλλά  και  την 

ελαχιστοποίηση  του  όγκου  των  απορριμμάτων  προς  τελική  διάθεση.  Τονίζεται  ότι  η 

υγειονομική  ταφή  υπολειμμάτων  (μετατροπή  από  ΧΥΤ  Απορριμμάτων  σε  ΧΥΤ 

Υπολειμμάτων),  συνεπάγεται  ελαχιστοποίηση  των  όποιων  επιπτώσεων  από  την 

υγειονομική  ταφή:  μείωση  ρυπαντικού  φορτίου  στραγγισμάτων,  μείωση  παραγωγής 

βιοαερίου, εξάλειψη εμφάνισης οσμών, εντόμων, πτηνών, κ.λ.π. 

 Της ανακύκλωση αποβλήτων που δεν συλλέγονται με  τον κλασικό  τρόπο αποκομιδής, 

όπως  έπιπλα,  παλαιά  ποδήλατα,  κ.λ.π.  με  τη  δημιουργία  «πράσινων  σημείων».  Τα 

πράσινα  σημεία  όχι  μόνο  θα  ενισχύσουν  τις  δράσεις  ανακύκλωσης  αλλά  θα 

λειτουργήσουν  ως  «σημείο  αναφοράς»  για  την  περιβαλλοντική  εκπαίδευση  των 

πολιτών 

2. Μείωση  του φαινομένου  της  κλιματικής αλλαγής  τόσο μέσω  της  μείωσης  της  παραγωγής 

μεθανίου  (περιορισμός  υγειονομικής  ταφής),  όσο  και  μέσω  της  αύξησης  χρήσης  των ΑΠΕ 

(ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας).  

3. Εφαρμογή  της  εθνικής  και  κοινοτικής  νομοθεσίας  για  τα  στερεά  απόβλητα  και  εφαρμογή 

της  ιεραρχίας  διαχείρισης  των  αποβλήτων  –  εκπλήρωση  στόχων  και  υποχρεώσεων  της 

περιφέρειας 

4. Ενίσχυση  της  συμμετοχής  του  κοινού  (ανακύκλωση,  πράσινα  σημεία,  καμπάνιες 

ευαισθητοποίησης, προγράμματα μείωσης)    ‐ δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης και 

αλλαγή νοοτροπίας των πολιτών 

5. Οικονομία  κλίμακας  και  βιωσιμότητα  της  διαχείρισης  των  αποβλήτων:  η  συνέχιση  της 

υφιστάμενης  κατάστασης  θα  οδηγήσει  σε  μεγάλη  αύξηση  του  κόστους  διαχείρισης  μέσω 

της επιβολής υπέρογκων προστίμων 
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8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  

Η συγκεκριμένη ενότητα περιλαμβάνει (α) προτάσεις, κατευθύνσεις και μέτρα για την πρόληψη και 

την  αντιμετώπιση  των  επιπτώσεων  στο  περιβάλλον  από  την  υλοποίηση  του  σχεδίου  ΠΕΣΔΑ  της 

Πελοποννήσου,  ώστε  αφενός  να  μεγιστοποιηθούν  τα  αναμενόμενα  θετικά  περιβαλλοντικά 

αποτελέσματα  και  αφετέρου  να  ελαχιστοποιηθούν  οι  τυχόν  δυσμενείς  επιδράσεις  και  (β)  το 

σύστημα παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την υλοποίησή του. 

 

8.1 ΣΥΝΟΨΗ  ΤΗΣ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ  ΤΩΝ  ΣΤΟΧΩΝ  ΤΟΥ  ΠΕΣΔΑ  ΑΠΟ  ΤΑ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ 
ΣΕΝΑΡΙΑ 

Στο κεφάλαιο 5 εξετάσθηκαν τα κριτήρια επιλογής και οι επιπτώσεις (με ιδιαίτερη έμφαση στο 

περιβάλλον) των παρακάτω σεναρίων:  

Σ1. ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΛΥΣΗ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΗΔΕΝ) 

Σ2. ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΣΔΑ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΟ 1: 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 7 ΧΥΤ, 1 ΜΕΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΛΑΚ) 

Σ3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΣΔΑ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΟ 2: 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 3 ΟΕΔΑ). 

Η ενότητα αυτή συνοψίζει τις σημαντικές θετικές και αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που 

έχουν προσδιοριστεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης και παρουσιάζει την προσέγγιση 

του κάθε σεναρίου στην επίτευξη των στόχων του ΠΕΣΔΑ ανά ζητούμενο περιβαλλοντικό 

αντικείμενο.  

Ένας ανακεφαλαιωτικός πίνακας των αποτελεσμάτων φαίνεται παρακάτω. 

 
Πίνακας 1: Εκτίμηση της προσέγγισης των περιβαλλοντικών στόχων του ΠΕΣΔΑ από τα προτεινόμενα σενάρια 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  Σ1  Σ2  Σ3 

Αύξηση  των  ποσοστών  πρόληψης,  επαναχρησιμοποίησης, 

ανακύκλωσης  και  ανάκτησης  στην  Περιφέρεια  σύμφωνα  με 

την ιεραρχία διαχείρισης των αποβλήτων 

**  ***  *** 

Αύξηση  του  ποσοστού  εκτροπής  από  την  ταφή  στην 

περιφέρεια 
**  ***  *** 

Διαχείριση  των  αποβλήτων  με  τρόπο  που  οδηγεί  σε  μείωση 

των ρύπανσης της ατμόσφαιρας  
**  **  ** 

Διαχείριση  των  αποβλήτων  με  τρόπο  που  οδηγεί  σε  μείωση 

της ρύπανσης του εδάφους 
**  *  *** 

Διαχείριση  των  αποβλήτων  με  τρόπο  που  οδηγεί  σε  μείωση 

της ρύπανσης των νερών 
**  ***  *** 

 Διαχείριση  των  αποβλήτων  με  τρόπο  που  οδηγεί  σε 

προστασία  και  όπου  ενδείκνυται  σε  ενίσχυση  της 
**  *  * 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  Σ1  Σ2  Σ3 

βιοποικιλότητας 

 Διαχείριση  των αποβλήτων με  τρόπο που οδηγεί  σε μείωση 

των αέριων εκπομπών του θερμοκηπίου 
**  **  ** 

Προώθηση της ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών ενέργειας   *  *  *** 

Μείωση της «μετανάστευσης» των απορριμμάτων  *  *  *** 

Διαχείριση  των  αποβλήτων  με  τρόπο  που  οδηγεί  σε 

προστασία  των  τοπικών  κοινωνιών  και  του  άμεσου 

περιβάλλοντος τους  

**  ***  *** 

Διαχείριση των αποβλήτων κατά τρόπο που προστατεύει και, 

όπου ενδείκνυται ενισχύει, την πολιτιστική κληρονομιά 
**  *  *** 

Διαχείριση  των αποβλήτων κατά  τρόπο που προστατεύει  και 

όπου ενδείκνυται ενισχύει, το τοπίο 
**  **  ** 

Επεξήγηση συμβόλων 

 ***   Η επιλογή κινείται προς την κατεύθυνση των στόχων 

 **  Η επιλογή αυτή απομακρύνεται από την επίτευξη αυτού του στόχου 

 *  Υπάρχουν  ανεπαρκείς  πληροφορίες  για  το  πώς  τα  μέρη  αυτής  της  επιλογής  θα  συμβάλει  στην 

επίτευξη του στόχου 

 

8.2 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από την υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ είναι εν δυνάμει κυρίως θετικές και 

σε  κάποιες  περιπτώσεις  μπορούν  να  είναι  αρνητικές,  όπως  αναλυτικά  αναφέρθηκε  στις 

προηγούμενες παραγράφους. Η εκτίμηση αυτή γίνεται σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού και όχι 

σε επίπεδο πρακτικής υλοποίησης.  

Στις  επόμενες  παραγράφους  δίνονται  τα  στοιχεία  που  θεωρείται  ότι  είναι  απαραίτητο  να 

περιλαμβάνονται στην κανονιστική πράξη της περιβαλλοντικής έγκρισης του σχεδίου. 

 

  Ι.   ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 

Στους στόχους και άξονες δράσεις του σχεδίου για τη διαχείριση των αποβλήτων κρίνεται σκόπιμο 

να συμπεριληφθούν: 

 Πρόληψη  ή  μείωση  της  παραγωγής  αποβλήτων  (ποσοτική  μείωση)  καθώς  και  μείωση  της 
περιεκτικότητάς τους σε επικίνδυνες ουσίες (ποιοτική βελτίωση). 

 Συνδυασμένες  δράσεις  σε  όλα  τα  επίπεδα  της  ιεραρχίας  διαχείρισης  στερεών  αποβλήτων 
(πρόληψη, μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση, επεξεργασία, διάθεση). 

 Εφαρμογή της αρχής  «ο ρυπαίνων πληρώνει» 
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 Χρησιμοποίηση  των  βέλτιστων  διαθέσιμων  τεχνικών,  οι  οποίες  λαμβάνουν  υπόψη  την 
τεχνολογική εφαρμοσιμότητα και την οικονομική βιωσιμότητα.  

 Οργάνωση  ολοκληρωμένου  συστήματος  ειδικών  ρευμάτων  αποβλήτων  πλέον  των  αστικών 
(Ελαστικά  Αυτοκινήτων,  Οικοδομικά  Υλικά,  Αυτοκίνητα  μετά  το  πέρας  του  κύκλου  ζωής  τους, 

Ηλεκτρονικά  Απόβλητα,  βιομηχανικά  μη  επικίνδυνα,  ιλύες  μονάδων  επεξεργασίας  υγρών 

αποβλήτων, γεωργικά απόβλητα, κλπ). 

 Ουσιαστική  συμμετοχή  του  ιδιωτικού  τομέα  στους  τομείς  που  παρουσιάζουν  επιχειρηματικό 
ενδιαφέρον 

 Προώθηση και ενίσχυση των αγορών ανακυκλώσιμων υλικών 

 Προώθηση  δράσεων  και  προγράμματα  ενημέρωσης  και  εκπαίδευσης  για  τη  μείωση  της 
παραγωγής  αποβλήτων  και  επαναχρησιμοποίηση  (απώτερος  στόχος  η  αλλαγή  των 

καταναλωτικών συνηθειών) 

 

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Το  Περιφερειακό  Σχέδιο  Διαχείρισης  Απορριμμάτων  περιλαμβάνει  μέριμνα  για  ένα  σημαντικό 

αριθμό ρευμάτων ειδικών αποβλήτων, η διαχείριση των οποίων στηρίζεται με συγκεκριμένο νομικό 

πλαίσιο. Το νομικό πλαίσιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, συγκεκριμένους δεσμευτικούς ποσοτικούς 

στόχους για τη συλλογή,  την αξιοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων αυτών. Είναι προφανές 

ότι  η  ορθολογική  διαχείριση  αυτών  των  ρευμάτων  αποβλήτων  θα  μειώσει  σημαντικά  τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις της υφιστάμενης διαχείρισης αποβλήτων. Επιπροσθέτως, η αξιοποίηση 

και ανακύκλωση υλικών θα έχει έμμεσες θετικές επιδράσεις στο περιβάλλον, αν ληφθεί υπόψη ο 

πλήρης κύκλος ζωής των προϊόντων από τα οποία προέρχονται τα ειδικά ρεύματα αποβλήτων.  

Ωστόσο,  προκειμένου αφενός  να  εκπληρωθούν οι  ποσοτικοί  στόχοι διαχείρισης  και αφετέρου  να 

ελαχιστοποιηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις νέες τεχνικές και τεχνολογίες διαχείρισης 

που  είτε  ήδη  εφαρμόζονται  σε  ένα  βαθμό  είτε  προβλέπεται  από  το  σχέδιο  να  εφαρμοστούν  στο 

μέλλον, πρέπει να δοθεί έμφαση στα εξής: 

 

≠ Συμμετοχή  των πολιτών στην προσπάθεια  χωριστής συλλογής  των  ειδικών αποβλήτων με 

δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. 

≠ Συνεργασία  των  ιδιωτών  που  δραστηριοποιούνται  στη  συλλογή  και  επεξεργασία  ειδικών 

ρευμάτων αποβλήτων με το φορέα διαχείρισης της Περιφέρειας. Η συνεργασία μπορεί να 

δημιουργήσει  σημαντική  θετική  συνέργια  και  αφενός  να  συνεισφέρει  στην  επίτευξη  των 

στόχων και αφετέρου να μειώσει το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων αυτών. 

≠ Ορθή χωροθέτηση των μονάδων επεξεργασίας των ιδιωτών. 

≠ Εφαρμογή  της  περιβαλλοντικής  νομοθεσίας  όσο  αφορά  τις  σχετικές  Αποφάσεις  Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων που απαιτούνται για τέτοιου είδους εγκαταστάσεις 

≠ Παρακολούθηση της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων 
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ΙΙΙ. ΕΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Για να υπάρχει σαφέστερη εικόνα για το είδος της μεθόδου επεξεργασίας και αξιοποίησης αλλά και 

την ορθή διαστασιολόγηση των υποδομών θα πρέπει να εκπονηθούν κατ’ ελάχιστον:  

≠ Τακτικές έρευνες της ποιοτικής σύστασης στερεών αποβλήτων σε επίπεδο περιφέρειας έτσι 

ώστε  η  διαστασιολόγηση  και  ο  σχεδιασμός  μιας  τέτοιας  μονάδας  να  προσεγγίζει 

περισσότερο  την  πραγματική  διάσταση  του.  Δεδομένου  ότι  η  ποιοτική  σύσταση  των 

αποβλήτων μεταβάλλεται με το χρόνο και παράλληλα εξαρτάται από το είδος της περιοχής 

όπου  αυτά  παράγονται,  πρέπει  να  γίνεται  συστηματική  παρακολούθηση  της  ποιοτικής 

σύστασης  καθώς  αυτή  συνδέεται  τόσο  με  την  επίτευξη  δεσμευτικών  στόχων  (π.χ. 

βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα) όσο και με τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των υποδομών 

διαχείρισης τους.  

≠ Αναλυτική  καταγραφή  των  ποσοτικών  δεδομένων  που  αφορούν  τα  διαχειριζόμενα 

απόβλητα  με  ζύγιση  κάθε  φορτίου  αποβλήτων  που  εισέρχονται  σε  εγκαταστάσεις 

διαχείρισης,  είτε αυτές αφορούν επεξεργασία  είτε αφορούν  τελική διάθεση. Η αναλυτική 

καταγραφή  είναι  σημαντική  τόσο  για  τον  προγραμματισμό  του  χρόνου  ζωής  των 

εγκαταστάσεων όσο και για την οικονομική βιωσιμότητα του σχεδίου. 

≠ Εφαρμογή δράσεων για την ανάπτυξη της αγοράς τόσο των ανακυκλώσιμων προϊόντων που 

θα παράγονται στα ΚΔΑΥ όσο και πιθανών άλλων προϊόντων που θα προκύπτουν από την 

επεξεργασία των απορριμμάτων (π.χ. δευτερογενή καύσιμα). Για να μπορεί να έχει επιτυχία 

οποιοδήποτε  πρόγραμμα  ανακύκλωσης  ή  αξιοποίησης  των  απορριμμάτων  θα  πρέπει  να 

υπάρχουν τα απαιτούμενα οικονομικά κίνητρα και ταυτόχρονα, η κοινωνία να είναι δεκτική 

στα προϊόντα αυτά.   

 

ΙV. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Η  χωροθέτηση  εγκαταστάσεων  διαχείρισης  απορριμμάτων  έχει  άμεση  επίδραση  και  στα  τρία 

περιβαλλοντικά  μέσα,  έδαφος,  νερό,  αέρα.  Σημαντικοί  ρύποι  προκύπτουν  στο  έδαφος  από  την 

εναπόθεση των στερεών αποβλήτων, στους υδάτινους πόρους (επιφανειακούς ή υπόγειους) από τη 

παραγωγή  στραγγισμάτων,  και  στον  αέρα  τόσο  από  την  εκπομπή  μεθανίου  και  άλλων  ρύπων. 

Επίσης  σημαντικά  επηρεάζεται  ο  περιβάλλων  χώρος  από  τη  χωροθέτηση  μονάδων  διάθεσης  και 

αυτό διότι προκύπτουν αλλαγές στις χρήσεις γης και στις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην 

ευρύτερη  περιοχή.  Δεν  πρέπει  να  αγνοείται  το  γεγονός  ότι  ένας  ΧΥΤΑ  αποτελεί  ένα  «σταθερό» 

σημείο από την άποψη ότι θα παραμείνει στην ίδια θέση με το πέρασμα του χρόνου σε αντίθεση 

από  άλλες  μονάδες  επεξεργασίας  που  με  το  πέρας  της  φυσικής  τους  ζωής  μπορούν  να 

απομακρυνθούν από την περιοχή. Δεν πρέπει επίσης να λησμονείται το γεγονός ότι η χωροθέτηση 

ενός χώρου διάθεσης ουσιαστικά καθορίζει και τις χωροθετήσεις των υπόλοιπων μονάδων αφού σε 

οποιαδήποτε  περίπτωση  η  μονάδα  διάθεσης  θα  είναι  το  τελικό  σημείο  για  κάθε  σύστημα 

διαχείρισης. Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

από την κατασκευή και λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων, πρέπει να δοθεί 

έμφαση στα εξής: 
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≠ Εφαρμογή  των  κριτηρίων αποκλεισμού  του  τροποποιημένου ΠΕΣΔΑ και  ευρύς  κοινωνικός 

διάλογος για την ακριβή χωροθέτηση όλων των εγκαταστάσεων επεξεργασίας. Η επιτυχής 

χωροθέτηση  των  εγκαταστάσεων  αποτελεί  το  θεμέλιο  λίθο  για  τη  συνολική  επιτυχή 

εφαρμογή του τροποποιημένου ΠΕΣΔΑ. 

≠ Πλήρη  εφαρμογή  της  περιβαλλοντικής  νομοθεσίας  που  αφορά  την  περιβαλλοντική 

αδειοδότηση  των  εγκαταστάσεων  επεξεργασίας  και  διάθεσης  αποβλήτων.  Η  κατασκευή 

κάθε εγκατάστασης θα πρέπει να ακολουθεί τη διαδικασία αδειοδότησης, ξεκινώντας από 

την  εκπόνηση  των  απαραίτητων  περιβαλλοντικών  μελετών.  Κατά  την  αδειοδότηση  θα 

πρέπει να δοθεί έμφαση (α) στην εφαρμογή βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών που μειώνουν 

τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κάθε εγκατάστασης, (β) στην εφαρμογή ενός προγράμματος 

παρακολούθησης  περιβαλλοντικών  παραμέτρων  που  προσδιορίζουν  τις  προκαλούμενες 

εκπομπές  σε  αέρα  και  σε  υδάτινα  σώματα  και  (γ)  στην  αναφορά  των  αποτελεσμάτων 

παρακολούθησης στις αρμόδιες αρχές. 

≠ Για κάθε εγκατάσταση διαχείρισης αποβλήτων πρέπει να εκπονηθεί ένα σχέδιο πρόληψης 

και διαχείρισης ατυχημάτων. Όπως έχει δείξει η εμπειρία, πιθανά ατυχήματα σε χώρους με 

σημαντική συσσώρευση απορριμμάτων (π.χ. φωτιές) μπορεί να οδηγήσει στην έκλυση πολύ 

σημαντικών ρυπαντικών φορτίων τόσο στην ατμόσφαιρα όσο και σε υδάτινους πόρους της 

περιοχής  με  σημαντικά αρνητικές  επιπτώσεις  τόσο  για  τη  δημόσια  υγεία  όσο  και  για  την 

ισορροπία των κοντινών οικοσυστημάτων. 

≠ Επιθυμητή  αλλά  όχι  υποχρεωτική  θα  ήταν  και  η  ανάπτυξη  και  εφαρμογή  συστημάτων 

ποιότητας  (π.χ.  κατά  EN  ISO  9001)  και  περιβαλλοντικής  διαχείρισης  (π.χ.  κατά  ΕΝ  ISO 

14000).  Η  εφαρμογή  τέτοιων  συστημάτων  διευκολύνει  την  οργανωμένη  διαχείριση  των 

εγκαταστάσεων,  βελτιώνει  τις  περιβαλλοντικές  τους  επιδόσεις  και  κάνει  περισσότερο 

διαφανή τη λειτουργία τους στους πολίτες της περιοχής, οι οποίοι συνήθως έχουν λόγους 

για να ανησυχούν από τη λειτουργία μονάδων επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων 

σε κοντινές σε αυτούς περιοχές. 

≠ Ειδικά  για  τους  σταθμούς  μεταφόρτωσης,  θα  πρέπει  να  ληφθούν  υπόψη  θέματα  που 

αφορούν τον κυκλοφοριακό φόρτο που προκαλεί η λειτουργία τους στη γύρω περιοχή και, 

αν  απαιτείται,  οι  περιβαλλοντικές  τους  μελέτες  να  συνοδεύονται  από  κυκλοφοριακές 

μελέτες. 

≠ Ειδικά  για  τους  ΧΥΤΑ,  πρέπει  να  ληφθούν  υπόψη  τα  απαιτούμενα  μέτρα  και  δράσεις 

παρακολούθησης  και  αποκατάστασης  των  χώρων  μετά  την  παύση  της  λειτουργίας  τους. 

Εκτός του γεγονότος ότι αυτό απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, επισημαίνεται ότι η 

παρακολούθηση  του  ΧΥΤΑ μετά  την  παύση  της  λειτουργίας  του πρέπει  να  συνεχιστεί  για 

σημαντικό  χρονικό  διάστημα.  Παράλληλα,  τόσο  η  παρακολούθηση  όσο  και  η 

αποκατάσταση  συνεπάγονται  σημαντικό  οικονομικό  και  διαχειριστικό  κόστος,  το  οποίο 

πρέπει να προβλεφθεί ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού τους.    
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Στον  επόμενο  πίνακα  δίνονται  συνοπτικά  οι  προτάσεις  για  την  ελαχιστοποίηση  των 

περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  τόσο από  τη  χωροθέτηση  των  εγκαταστάσεων  διαχείρισης  όσο  και 

από  τη  λειτουργία  τους.  Οι  προτάσεις  αυτές  έχουν  συσχετιστεί  με  τις  περιβαλλοντικές  θεματικές 

στρατηγικές που εξετάστηκαν στο κεφάλαιο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  
 



Εκπόνηση  Στρατηγικής  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΣΜΠΕ)  του  Επικαιροποιημένου  ΠΕΣΔΑ 
Περιφέρειας Πελοποννήσου

 
 

 

Σελίδα  [7] 

 

 
 
 
 
 
Κ
ε
φ
ά
λ
α
ι
ο

 
8

 

Πίνακας 2: Προτάσεις για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη χωροθέτηση και τη 
λειτουργία των εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων 

Κριτήριο ΣΠΕ  Σημείο 
αξιολόγησης 

ΣΠΕ 

Επιδράσεις που 
εξαρτώνται από τη 

χωροθέτηση των έργων 
διαχείρισης 

Μέτρα και προτάσεις αντιμετώπισης

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Ελαχιστοποίησ
η αρνητικών 
επιπτώσεων 
από εκπομπές 

Τοπικού χαρακτήρα οι 
αναμενόμενες 
επιπτώσεις από τη 
λειτουργία των 
εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας/ 
διάθεσης. 
 

 Χρήση βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για 
την ελαχιστοποίηση των εκπομπών 

 Χρήση βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για τη 
συλλογή και επεξεργασία των εκπομπών 
(π.χ. συλλογή και διαχείριση βιοαερίου 
στους ΧΥΤΑ, συλλογή και καταστροφή 
επιβλαβών αερίων και οσμών σε ΚΔΑΥ, ΜΕΑ)

 Εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης 
των εκπομπών 

 Αναφορά των ρυπαντικών φορτίων στις 
αρμόδιες αρχές 

 Εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 

ΥΔΑΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Ελαχιστοποίησ
η αρνητικών 
επιπτώσεων 
από 
απορρίψεις 
στο έδαφος 
και σε 
υδάτινους 
αποδέκτες 

Σε κάθε περίπτωση, 
απαιτούνται μέτρα 
προστασίας υδάτων 
κατά το σχεδιασμό των 
έργων διαχείρισης. 
 

 Χρήση βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για 
την ελαχιστοποίηση των παραγόμενων 
υγρών αποβλήτων 

 Χρήση βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για τη 
συλλογή και επεξεργασία των υγρών 
αποβλήτων (π.χ. συλλογή και διαχείριση 
στραγγισμάτων από τους ΧΥΤΑ) 

 Εφαρμογή προγράμματος δειγματοληψιών 
και μετρήσεων των συγκεντρώσεων ρύπων 
στα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα 

 Ενδεχόμενη παρακολούθηση των κοντινών 
υδάτινων σωμάτων αν προκύπτει ότι 
ενδέχεται να επηρεάζονται από τη 
λειτουργία της εγκατάστασης 

 Αναφορά των ρυπαντικών φορτίων στις 
αρμόδιες αρχές 

 Εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 

ΕΔΑΦΟΣ  Ορθολογική 
χρήση γης/ 
προστασία 
γεωργικών 
εκτάσεων 

Έμμεσες αρνητικές 
επιπτώσεις δύναται να 
επιφέρει η χωροθέτηση 
των εγκαταστάσεων 
διαχείρισης 
αποβλήτων. 
 
 

 Εφαρμογή κριτηρίων αποκλεισμού για τη 
χωροθέτηση των εγκαταστάσεων 
διαχείρισης 

 Κοινωνικός διάλογος προκειμένου να 
υπάρξει η μέγιστη δυνατή κοινωνική 
αποδοχή 

 Εφαρμογή βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών 
για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα 
διαρροής ρυπαντικού φορτίου στο έδαφος 

 Εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 

 Πρόνοια για την παρακολούθηση και 
αποκατάσταση των χώρων μετά τη παύση 
της λειτουργίας τους 

ΤΟΠΙΟ  Προστασία 
από την 
υποβάθμιση 

Ο σχεδιασμός και 
χωροθέτηση των 
εγκαταστάσεων 

 Εφαρμογή κριτηρίων αποκλεισμού για τη 
χωροθέτηση των εγκαταστάσεων 
διαχείρισης 
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Κριτήριο ΣΠΕ  Σημείο 
αξιολόγησης 

ΣΠΕ 

Επιδράσεις που 
εξαρτώνται από τη 

χωροθέτηση των έργων 
διαχείρισης 

Μέτρα και προτάσεις αντιμετώπισης

του τοπίου/ 
φυσιογνωμίας 
περιοχής 

ανακύκλωσης/επεξεργα
σίας/ διάθεσης δύναται 
να επηρεάσει αρνητικά 
την τοπιογραφία της 
περιοχής. 

 Κοινωνικός διάλογος προκειμένου να 
υπάρξει η μέγιστη δυνατή κοινωνική 
αποδοχή 

 Πρόνοια για την παρακολούθηση και 
αποκατάσταση των χώρων μετά τη παύση 
της λειτουργίας τους 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤ
Α –ΧΛΩΡΙΔΑ ‐ 
ΠΑΝΙΔΑ 

Προστασία 
προστατευόμε
νων ειδών, 
διατήρηση 
ποικιλότητας 
ειδών 

Έμμεσες αρνητικές 
επιπτώσεις τοπικού 
χαρακτήρα στη χλωρίδα 
–πανίδα δύναται να 
επιφέρει η χωροθέτηση 
των εγκαταστάσεων 
διαχείρισης 
απορριμμάτων. 
 

 Εφαρμογή κριτηρίων αποκλεισμού για τη 
χωροθέτηση των εγκαταστάσεων 
διαχείρισης 

 Καταγραφή και ανάλυση της 
βιοποικιλότητας της περιοχής κατά τη φάση 
εκπόνησης των μελετών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων 

 Εφαρμογή βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών 
για να ελαχιστοποιηθεί η προκαλούμενη 
περιβαλλοντική όχληση 

 Εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ‐ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ 
ΥΓΕΙΑ  

Βελτίωση 
ποιότητας 
ζωής/ 
προστασία 
ανθρώπινης 
υγείας 

Έμμεσες αρνητικές 
επιπτώσεις τοπικού 
χαρακτήρα δύναται να 
προκληθούν από τη 
λειτουργία των 
εγκαταστάσεων 
διαχείρισης αποβλήτων 
(πχ. ηχορρύπανση, 
οσμές, εκπομπές, 
οπτική παρείσδυση 
κλπ). 
 

 Εφαρμογή κριτηρίων αποκλεισμού για τη 
χωροθέτηση των εγκαταστάσεων 
διαχείρισης 

 Κοινωνικός διάλογος προκειμένου να 
υπάρξει η μέγιστη δυνατή κοινωνική 
αποδοχή 

 Εφαρμογή βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών 
για να ελαχιστοποιηθεί η προκαλούμενη 
περιβαλλοντική όχληση 

 Εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 

 Εκπόνηση προγραμμάτων για την πρόληψη 
και τη διαχείριση ατυχηματικών 
καταστάσεων 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ  

Διατήρηση 
πολιτιστικής 
και ιστορικής 
κληρονομιάς 
 

Έμμεσες αρνητικές 
επιπτώσεις τοπικού 
χαρακτήρα στην 
πολιτιστική κληρονομιά 
δύναται να έχει η 
χωροθέτηση των 
εγκαταστάσεων 
διαχείρισης 
αποβλήτων. 

 Εφαρμογή κριτηρίων αποκλεισμού για τη 
χωροθέτηση των εγκαταστάσεων 
διαχείρισης 

 Κοινωνικός διάλογος προκειμένου να 
υπάρξει η μέγιστη δυνατή κοινωνική 
αποδοχή 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  Μείωση οδικής 
κυκλοφορίας/ 
μετακινήσεων   

Η ανάπτυξη του 
συστήματος 
διαχείρισης 
(ανακύκλωση, 
επεξεργασία, διάθεση) 
θα επιφέρει 
αναπόφευκτα αύξηση 
του κυκλοφοριακού 
φόρτου. Η τροποποίηση 

 Ορθολογική χωροθέτηση του δικτύου των 
υποδομών που θα αναπτυχθούν 
λαμβάνοντας υπόψη το είδος, το κόστος και 
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 
μεταφορών  

 Εφαρμογή κριτηρίων αποκλεισμού για τη 
χωροθέτηση των εγκαταστάσεων 
διαχείρισης 

 Κοινωνικός διάλογος προκειμένου να 
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Κριτήριο ΣΠΕ  Σημείο 
αξιολόγησης 

ΣΠΕ 

Επιδράσεις που 
εξαρτώνται από τη 

χωροθέτηση των έργων 
διαχείρισης 

Μέτρα και προτάσεις αντιμετώπισης

του σχεδίου θα 
επιφέρει μείωση των 
αποστάσεων 
μεταφοράς. 
Η ορθολογική 
οργάνωση του 
συστήματος συλλογής 
μεταφοράς ενδέχεται 
να μειώσει τα 
απαιτούμενα 
δρομολόγια μεταφοράς 
και να μετριάσει τις 
επιδράσεις στην 
κυκλοφοριακή κίνηση. 

υπάρξει η μέγιστη δυνατή κοινωνική 
αποδοχή 

 Κυκλοφοριακές μελέτες για τις 
εγκαταστάσεις που δημιουργούν σημαντικό 
κυκλοφοριακό φόρτο στην εγγύτερη περιοχή 
τους 

 

8.3 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Προκειμένου να παρακολουθείται το είδος και το μέγεθος των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την 

υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ είναι απαραίτητη η εφαρμογή ενός συστήματος παρακολούθησης το οποίο 

θα  επιτρέπει  την  κατά  το  δυνατό  άμεση  συσχέτιση  της  υλοποίησης  του  ΠΕΣΔΑ  με  την 

περιβαλλοντική κατάσταση της Περιφέρειας. Η απαίτηση παρακολούθησης των επιπτώσεων κατά 

την  υλοποίηση  ενός  σχεδίου  για  την  εξασφάλιση  της  δυνατότητας  έγκαιρου  εντοπισμού  και 

αντιμετώπισης προκύπτει και από τη σχετική ΚΥΑ για την εφαρμογή ΣΠΕ και συμπληρώνεται από 

την  κείμενη  νομοθεσία  για  διάφορες  επιμέρους  θεματικές  ενότητες  του  περιβάλλοντος,  όπως 

χαρακτηριστικά μπορούν να αναφερθούν τα δίκτυα παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

και της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Οδηγιών 1996/62/ΕΚ 

και 2000/60/ΕΚ, αντίστοιχα. 

Το  σύστημα  παρακολούθησης  πρέπει  να  καλύπτει  τουλάχιστο  τις  νομικά  δεσμευτικές 

περιβαλλοντικές  υποχρεώσεις  της  Περιφέρειας  και  να  επιτρέπει  στις  αρμόδιες  αρχές  τόσο  την 

ποσοτική  εκτίμηση  της  εξέλιξης  της  κατάστασης  του  περιβάλλοντος  όσο  και  τη  δυνατότητα 

έγκαιρης λήψης διορθωτικών μέτρων όπου και όταν κάτι τέτοιο απαιτείται. Η παρακολούθηση της 

εφαρμογής του ΠΕΣΔΑ προτείνεται να συσχετίζεται με το ευρύτερο σύστημα παρακολούθησης του 

περιβάλλοντος που θα ισχύει στην Περιφέρεια.  

Το  εν  λόγω  σύστημα  παρακολούθησης  πρέπει  να  περιλαμβάνει  ένα  σύστημα  συλλογής 

πληροφοριών μαζί με ένα σύστημα οργάνωσης και διαχείρισης των πληροφοριών και διάχυσης της 

πληροφορίας σε όλες τις συναρμόδιες αρχές και στο ευρύ κοινό.  

Η  συλλογή  πληροφοριών  μπορεί  να  βασίζεται  σε  δύο  πηγές:  στην  πρωτογενή  παραγωγή 

περιβαλλοντικής  πληροφορίας  από  μετρήσεις  περιβαλλοντικών  παραμέτρων  και  στην  εκτίμηση 

περιβαλλοντικών δεικτών. 

Η πρωτογενής παραγωγή πληροφορίας από μετρήσεις είναι δυνατό να προκύπτει όχι μόνο από τις 

υπηρεσίες της  ίδιας της Περιφέρειας,  των ΟΤΑ και του ΦοΣΔΑ αλλά και από άλλες υπηρεσίες της 
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Δημόσιας  Διοίκησης  (π.χ.  ΥΠΕΧΩΔΕ),  επιστημονικούς  και  επαγγελματικούς  φορείς.  Οι  μετρήσεις 

περιβαλλοντικών  παραμέτρων  αποτελούν  σύνθετη  διαδικασία  είτε  πρόκειται  για  περιοδικές 

μετρήσεις είτε, πολύ περισσότερο, αν πρόκειται για συνεχείς μετρήσεις. Σε αυτή την κατεύθυνση, η 

Περιφέρεια πρέπει να αξιοποιήσει την εμπειρία και τα δίκτυα μέτρησης άλλων φορέων, δίνοντας 

έμφαση αφενός στην παρακολούθηση της εφαρμογής των απαιτούμενων προτύπων στις μετρήσεις 

άλλων  φορέων,  και  ιδίως  των  φορέων  λειτουργίας  των  έργων  (μέσω  της  συμμετοχής  της  στην 

έκδοση  των  σχετικών  ΑΕΠΟ)  και  αφετέρου  στη  συλλογή,  την  επεξεργασία  και  τη  διάχυση  των 

πληροφοριών. 

Οι περιβαλλοντικοί δείκτες αποτελούν τα εργαλεία για την παρακολούθηση του περιβάλλοντος. Οι 

τιμές  των δεικτών προκύπτουν είτε άμεσα από την επεξεργασία των διαθέσιμων μετρήσεων,  είτε  

αναφέρονται στην παρακολούθηση «μακρο‐παραμέτρων» η εξέλιξη των οποίων επηρεάζει άμεσα 

τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της Περιφέρειας.  

Στο μηχανισμό παρακολούθησης η Περιφέρεια θα πρέπει να έχει τον κεντρικό ρόλο της διαχείρισης 

και  διάχυσης  της  πληροφορίας,  με  τις  αρμόδιες  Διευθύνσεις  να  δρουν  ως  κόμβος  συλλογής, 

επεξεργασίας  και  διάθεσης  της  πληροφορίας.  Το  σύστημα  διαχείρισης  κρίνεται  σκόπιμο  να 

περιλαμβάνει: 

 Συλλογή  πληροφοριών  από  μετρήσεις  που  διενεργούν  οι  υπηρεσίες  της  Περιφέρειας  είτε  σε 

μόνιμη βάση είτε περιστασιακά. 

 Συλλογή  των  πληροφοριών  που  συλλέγονται  πρωτογενώς  από  τον  φορέα  λειτουργίας  των 

έργων  και  δραστηριοτήτων  διαχείρισης  αποβλήτων  και  από  την  απολογιστική  ετήσια  έκθεση 

στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας. 

 Συλλογή πληροφοριών που συλλέγονται  πρωτογενώς από υπηρεσίες  της  Δημόσιας  διοίκησης 

(π.χ. Εθνικό Σύστημα Παρακολούθησης Ποιότητας Επιφανειακών Υδάτων, ΕΔΠΑΡ, κλπ). 

 Συλλογή πληροφοριών που συλλέγονται  πρωτογενώς από  επιστημονικούς  και  άλλους φορείς 

(ΙΓΜΕ, ΕΛΚΕΘΕ, κλπ). 

 Επεξεργασία  και  σύνθεση  των  πληροφοριών  με  στόχο  την  εξαγωγή  συμπερασμάτων  για  την 

κατάσταση  του  περιβάλλοντος  στα  διοικητικά  όρια  της  Περιφέρειας  και  εξειδίκευση 

συμπερασμάτων στο τομέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 

 Αποθήκευση  των  πληροφοριών  και  δημιουργία  χρονοσειρών  δεδομένων  με  στόχο  τη 

διαχρονική παρακολούθηση της περιβαλλοντικής κατάστασης. 

 Διάχυση  της  πληροφορίας  με  τη  δημιουργία  κατάλληλων  αναφορών,  σύμφωνα  με  όσα 

απαιτούνται  από  την  κείμενη  νομοθεσία  ή  /  και  αποφασίζονται  από  την  Περιφέρεια.  Οι 

αναφορές αυτές προορίζονται (α) για την κάλυψη σχετικών απαιτήσεων της νομοθεσίας, (β) για 

την ενημέρωση όσων συμμετέχουν στο σχεδιασμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης του 

ΠΕΣΔΑ και (γ) για το ευρύ κοινό το οποίο επηρεάζεται από την υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ. 

Στον  Πίνακα  που  ακολουθεί  δίνονται  οι  προτεινόμενοι  δείκτες  που  θεωρούνται  σχετικοί  με  το 

σχέδιο, η προτεινόμενη συχνότητα παρακολούθησης,  και η πηγή άντλησης  των στοιχείων για  τον 

υπολογισμό τους. 
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Σελίδα  [11] 

 

Πίνακας 3: Προτεινόμενοι περιβαλλοντικοί δείκτες για την παρακολούθηση της περιβαλλοντικής κατάστασης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 

Κριτήριο ΣΠΕ  Στόχοι ΣΠΕ  Δείκτες  Συχνότητα  Πηγή πληροφόρησης 

Ατμοσφαιρικό 
περιβάλλον 

Ελαχιστοποίηση αρνητικών 
επιπτώσεων στην ποιότητα της 
ατμόσφαιρας 

 εκπομπές αέριων ρύπων από τις 
εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων 

 εκπομπές αέριων ρύπων από μεταφορές 

 ποσότητα αποβλήτων που δεν συλλέχθηκε 

  % ή έκταση ΧΑΔΑ που λειτουργούν 

ετησίως 
σύμφωνα 
με ΑΕΠΟ 

Εθνικό δίκτυο παρακολούθησης 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ) / 
ΥΠΕΧΩΔΕ 
Αρμόδια αρχή / Φορείς λειτουργίας 
εγκαταστάσεων διαχείρισης 
ΟΤΑ 

Κλιματικοί παράγοντες  Ελαχιστοποίηση εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου 

 εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από ΧΥΤΑ 

 ποσότητα ενέργειας από απόβλητα 

 ποσότητα αποβλήτων προς ΧΥΤΑ 

 % ΑΣΑ προς ανακύκλωση 

ετησίως  ΥΠΕΧΩΔΕ 
Αρμόδια αρχή / Φορείς λειτουργίας 
εγκαταστάσεων διαχείρισης 
ΟΤΑ 

Υδατικό περιβάλλον  Κατανάλωση υδατικών πόρων 
μέσα στα όρια δυναμικότητας της 
περιοχής 

 κατανάλωση νερού στις εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας 

 % ανακύκλωση νερού 

ετησίως  Αρμόδια αρχή / Φορείς λειτουργίας 
εγκαταστάσεων διαχείρισης 

Ελαχιστοποίηση αρνητικών 
επιπτώσεων στην ποιότητα υδάτων

 ποιότητα επιφανειακών και υπόγειων 
υδάτων (πχ. συγκέντρωση νιτρικών) ‐ανάντη 
και κατάντη‐ των εγκαταστάσεων 
διαχείρισης 

 αριθμός συμβάντων που σχετίζονται με 
δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων 

ετησίως  Αρμόδια αρχή / Φορείς λειτουργίας 
εγκαταστάσεων διαχείρισης 
ΔΕΥΑ 
Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και 
Μετεωρολογικής Πληροφορίας (ΥΠΕΧΩΔΕ) 
Εθνικό Σύστημα Παρακολούθησης Ποιότητας 
Επιφανειακών Υδάτων (ΥΠΕΧΩΔΕ) 
Διεύθυνση Υδάτων Περιφέρειας 
ΟΤΑ 

Έδαφος  Διαχείριση ρυπασμένων περιοχών   % ή έκταση ρυπασμένης γης από 
ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων 

 % ή έκταση ΧΑΔΑ που έκλεισαν 

 % ή έκταση ΧΑΔΑ που αποκαταστάθηκαν 

εξαμηνιαίως  αρμόδια υπηρεσία Περιφέρειας 
ΟΤΑ 
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Κριτήριο ΣΠΕ  Στόχοι ΣΠΕ  Δείκτες  Συχνότητα  Πηγή πληροφόρησης 

αριθμός συμβάντων ανεξέλεγκτης διάθεσης

Ορθολογική χρήση γης/ προστασία 
γεωργικών εκτάσεων 

 % ή έκταση που εναποθέτουν απόβλητα 

 έκταση εγκαταλελειμμένης ή 
υποβαθμισμένης γης που χρησ/κε σε 
δραστηριότητες διαχείρισης 

 έκταση παραγωγικής γης που χρησ/κε σε 
δραστηριότητες διαχείρισης 

ετησίως  αρμόδια υπηρεσία Περιφέρειας 
 

Τοπίο  Προστασία από την υποβάθμιση 
του τοπίου/ φυσιογνωμίας 
περιοχής 

 αριθμός περιοχών υψηλού τοπιολογικού 
ενδιαφέροντος επιβαρημένων με 
εγκαταστάσεις διαχείρισης 

 αριθμός συμβάντων ανεξέλεγκτης διάθεσης 

ετησίως  ΟΤΑ 

Βιοποικιλότητα‐ 
χλωρίδα – πανίδα 

Προστασία προστατευόμενων 
ειδών, διατήρηση ποικιλότητας 
ειδών 

 % ή έκταση περιοχών NATURA & 
προστατευόμενων περιοχών που 
επηρεάστηκαν από δραστηριότητες 
διαχείρισης αποβλήτων 

 % ή έκταση δασικών εκτάσεων που 
επηρεάστηκαν από δραστηριότητες 
διαχείρισης αποβλήτων 

 εγγύτητα σε εγκαταστάσεις διαχείρισης 
αποβλήτων 

ετησίως  Φορείς διαχείρισης προστατευόμενων 
περιοχών 
Αρμόδια Διεύθυνση Δασών/ Δασαρχεία 
Πανεπιστημιακά και άλλα ερευνητικά 
ιδρύματα (πχ. Ελληνικό Κέντρο Υγρότοπων, 
Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης) 

Πληθυσμός/ Ανθρώπινη 
υγεία 

Βελτίωση ποιότητας ζωής/ 
προστασία ανθρώπινης υγείας 

 αριθμός παραπόνων για θόρυβο, οσμές, 
σκόνη, αισθητική παρείσδυση 

 εγγύτητα οικισμών σε εγκαταστάσεις 
διαχείρισης αποβλήτων 

ετησίως  ΟΤΑ 

Πολιτιστική κληρονομιά  Διατήρηση πολιτιστικής και 
ιστορικής κληρονομιάς 

 αριθμός περιοχών πιθανού κινδύνου από 
δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων 

 αριθμός παραπόνων για όχληση περιοχών 

ετησίως  αρμόδια δ/νση αρχαιοτήτων και πολιτιστικής 
κληρονομιάς 
ΟΤΑ 
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Κριτήριο ΣΠΕ  Στόχοι ΣΠΕ  Δείκτες  Συχνότητα  Πηγή πληροφόρησης 

πολιτιστικής σημασίας

 εγγύτητα σε εγκαταστάσεις διαχείρισης 
αποβλήτων 

Κοινωνικο‐οικονομικό 
περιβάλλον 

Αύξηση δυνατοτήτων ενεργού 
συμμετοχής του πολίτη/ πρόσβαση 
σε υπηρεσίες 

 % σπιτιών που συμμετέχουν στην 
ανακύκλωση 

 αριθμός σχολείων που συμμετέχουν στην 
ανακύκλωση 

 % πληθυσμού εξυπηρετούμενου με 
πρόγραμμα ΔσΠ 

 % πληθυσμού που συμμετέχει σε 
πρωτοβουλίες μείωσης στην πηγή/ 
επαναχρησιμοποίησης 

  δαπάνες για πρωτοβουλίες μείωσης στην 
πηγή 

εξαμηνιαίως  ΦοΣΔΑ / ΟΤΑ 

Ικανοποίηση τοπικών αναγκών   % πληθυσμού εξυπηρετούμενου με όλες τις 
υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων 

 % πληθυσμού ικανοποιημένου με τις 
υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων 

 αριθμός επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε 
προγράμματα μείωσης στην πηγή και 
ανακύκλωσης 

ετησίως  ΦοΣΔΑ / ΟΤΑ 

Δυνατότητες απασχόλησης    αριθμός θέσεων εργασίας που προέκυψαν 
από την υλοποίηση του συστήματος 
διαχείρισης 

 αριθμός ατόμων που εργάζονται στη 
βιομηχανία διαχείρισης απόβλητων 

ετησίως  ΦοΣΔΑ / ΟΤΑ 
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Κριτήριο ΣΠΕ  Στόχοι ΣΠΕ  Δείκτες  Συχνότητα  Πηγή πληροφόρησης 

Αποδοχή κοινού   % πληθυσμού που λαμβάνει μέρος στη 
διαχείριση αποβλήτων 

 αριθμός παραπόνων για τη μη πρόσβαση 
στις δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων 

εξαμηνιαίως  ΦοΣΔΑ / ΟΤΑ 

Οικονομική βιωσιμότητα / 
ελαχιστοποίηση κόστους της 
διαχείρισης αποβλήτων 

 κόστος συλλογής αποβλήτων/νοικοκυριό ή 
άτομο 

 κόστος διάθεσης αποβλήτων/τόνο 
αποβλήτων 

ετησίως  ΦοΣΔΑ / ΟΤΑ 

Στερεά απόβλητα  Πρόληψη παραγωγής / μείωση 
διάθεσης αποβλήτων 

 κατά κεφαλή παραγωγή αποβλήτων 

 παραγωγή αποβλήτων 

εξαμηνιαίως  ΦοΣΔΑ / ΟΤΑ 

Συμβατότητα με την ιεραρχία 
διαχείρισης αποβλήτων 

 κατά κεφαλή παραγωγή αποβλήτων 

 % ΑΣΑ που ανακυκλώθηκε 

 % ΑΣΑ που ανακτήθηκε 

εξαμηνιαίως  ΦοΣΔΑ / ΟΤΑ / ΣΕΔΑ 

Επίτευξη θεσμοθετημένων στόχων 
για την αξιοποίηση/ ανακύκλωση/ 
ανάκτηση αποβλήτων 

 % ΑΣΑ που πηγαίνει σε ΧΥΤΑ 

 % ΑΣΑ που ανακυκλώθηκε 

 % ΑΣΑ που κομποστοποιήθηκε 

εξαμηνιαίως  ΦοΣΔΑ / ΟΤΑ / ΣΕΔΑ 

Εκτροπή βιοαποδομήσιμου 
κλάσματος από τελική διάθεση σε 
ΧΥΤΑ 

 % βιοαποδομήσιμου κλάσματος προς ταφή  εξαμηνιαίως  ΦοΣΔΑ / ΟΤΑ / Φορέας λειτουργίας ΧΥΤΑ 

Ενέργεια  Ελαχιστοποίηση απαίτησης 
ενέργειας και αύξηση χρήσης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

 % ΑΣΑ για ανάκτηση θερμότητας και 
ενέργειας /ποσότητα ενέργειας από 
απόβλητα 

 % ΑΣΑ προς ανακύκλωση/ κομποστοποίηση 

 κατανάλωση ηλεκτρισμού στις 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

εξαμηνιαίως  ΦοΣΔΑ / ΟΤΑ / ΣΕΔΑ / Φορείς λειτουργίας 
εγκαταστάσεων διαχείρισης 
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Κριτήριο ΣΠΕ  Στόχοι ΣΠΕ  Δείκτες  Συχνότητα  Πηγή πληροφόρησης 

Μεταφορές  Μείωση οδικής κυκλοφορίας/ 
μετακινήσεων   

 αριθμός δρομολογίων οδικώς 

 αριθμός χιλιομέτρων για συλλογή/ 
μεταφορά 

 αριθμός χιλιομέτρων για επεξεργασία/ 
διάθεση 

 % πληθυσμού με πρόγραμμα ΔσΠ ή εντός 
1km από κέντρο ανακύκλωσης 

 παραγωγή αποβλήτων ετησίως (σχετικά με 
τη μείωση στην πηγή άρα και τη μείωση 
ανάγκης μεταφοράς) 

εξαμηνιαίως  αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας  
ΦοΣΔΑ / ΟΤΑ 

Ενθάρρυνση μεταφοράς 
σιδηροδρομικώς ή ακτοπλοϊκώς 

 % αποβλήτων που μεταφέρονται οδικώς  εξαμηνιαίως  ΦοΣΔΑ / ΟΤΑ 



Εκπόνηση  Στρατηγικής  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΣΜΠΕ)  του  Επικαιροποιημένου 
ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου
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Περιφέρειας Πελοποννήσου 
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9. ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ 

Ως  Στρατηγική Περιβαλλοντική  Εκτίμηση  αποκαλείται  η  συστηματική  διαδικασία  με  την  οποία  τα 

περιβαλλοντικά  κυρίως  (αλλά  και  τα  οικονομικά  και  κοινωνικά  ενίοτε)  αποτελέσματα  μιας 

προτεινόμενης  πολιτικής  γραμμής,  ενός  πλαισίου  σχεδιασμού  ή  ενός  συνόλου  παρεμβάσεων 

αξιολογούνται στο νωρίτερο δυνατό στάδιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Η σκοπιμότητα της 

εφαρμογής της ΣΠΕ είναι η αξιολόγηση μιας πολιτικής γραμμής όσον αφορά τα αποτελέσματά της 

στο  περιβάλλον  από  τις  πρώιμες  ήδη  διαδικασίες.  Με  τον  τρόπο  αυτό  επιδιώκεται  η  έγκαιρη 

ενσωμάτωση των συμπερασμάτων της ΣΠΕ στην ίδια την διαδικασία καθορισμού της αναπτυξιακής 

πολιτικής και στην διαμόρφωση αντίστοιχων εναλλακτικών πολιτικών κατευθύνσεων.  

Η  ίδια  η  διαδικασία  της  ΣΠΕ  ενέχει  μια  σημαντική  εγγενή  «αδυναμία»  και  ταυτόχρονα 

«πλεονέκτημα»  που  καθιστά  απαραίτητη  την  ανάγκη  διαφοροποίησης  της  μεθοδολογικής  της 

προσέγγισης σε σχέση με τις τυπικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων: το στάδιο υλοποίησης 

της ΣΠΕ είναι πρώιμο, με αποτέλεσμα την ασάφεια στα τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του 

αντικειμένου  που  επιδιώκεται  να  αξιολογηθεί  όσον  αφορά  τις  εν  δυνάμει  περιβαλλοντικές  του 

επιπτώσεις. Σε αντίθεση με τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) όπου οι επεμβάσεις και 

τα  δεδομένα  του  αντικειμένου  προς  υλοποίηση  είναι  πολύ  συχνά  απευθείας  μετρήσιμα  και 

αντίστοιχα μπορούν να προσεγγιστούν και οι  επιπτώσεις  τους,  η  ΣΠΕ αφορά συνήθως  τον αρχικό 

πολιτικό  σχεδιασμό  ο  οποίος  μη  όντας  σαφώς  ορισμένος,  είναι  επίσης  δυναμικός  και 

μεταβαλλόμενος.  Σαν  αποτέλεσμα,  η  μεθοδολογία  υλοποίησης  της  ΣΜΠΕ  απαιτεί  ευρύτερη 

αντιμετώπιση του αντικειμένου, πιο πλατιά όσον αφορά το πλήθος των περιβαλλοντικών θεμάτων 

που  θεωρούνται  αλλά  λιγότερο  βαθιά  όσον  αφορά  το  εύρος  της  κάλυψης  των  επιμέρους 

ζητημάτων. Η «εποπτική θεώρηση»  του αντικειμένου δεν παύει να απαιτεί ωστόσο ακρίβεια στην 

προσέγγιση  και  αντικειμενικότητα  στην  κρίση  και  μάλιστα  σε  μεγαλύτερο  βαθμό  από  ότι  σε  μια 

συνηθισμένη ΜΠΕ: η μελέτη αυτή τοποθετείται, όπως ορίζει και ο τίτλος της, σε «στρατηγικό σημείο 

οργάνωσης  και  αντίληψης»  των  επεμβάσεων  στο  τοπίο  των  δημοσίων  παρεμβάσεων,  συχνά  σε 

μεσοπρόθεσμη χρονική κλίμακα και σε ευρύ γεωγραφικό πλαίσιο. 

 

Κατά  τη  διάρκεια  εκπόνησης  της  Στρατηγικής  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων,  η  ομάδα 

έργου αντιμετώπισε ορισμένες δυσκολίες που έπρεπε να διαχειριστεί προκειμένου να επιτύχει  το 

βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα οι οποίες ομαδοποιούνται σε δύο κατηγορίες: 

‐  Το  πρώτο  ζήτημα  αφορά  την  έλλειψη  ενός  καθιερωμένου,  συστηματικού  συνόλου 

περιβαλλοντικών  δεδομένων  και  δεικτών,  τα  οποία  θα  επέτρεπαν  την  αποτύπωση  της 

περιβαλλοντικής κατάστασης της Περιφέρειας.  

Για  την    ορθή  και  πλήρη  εκπόνηση  της  Στρατηγικής  Περιβαλλοντικής  Εκτίμησης  για  τον 

περιφερειακό  σχεδιασμό  απαιτείται  η  κατά  το  δυνατό  πλήρη  γνώση  της  περιβαλλοντικής 

κατάστασης της Περιφέρειας και οι επιδόσεις της σε σχέση με τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις της. 

Η ποσοτικοποίηση της περιβαλλοντικής πληροφορίας αποτελεί συνήθως ένα δύσκολο σημείο όλων 

των  περιβαλλοντικών  μελετών  που  εκπονούνται  στην  Ελλάδα.  Οι  διαθέσιμες  πληροφορίες,  όταν 
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υπάρχουν, συνήθως είναι διασκορπισμένες σε ένα μεγάλο αριθμό μελετών που έχουν κατά καιρούς 

εκπονηθεί  από  διαφορετικούς φορείς  με  διαφορετικές  μεθοδολογίες.  Οι  μελέτες  αυτές  δεν  είναι 

πάντα  διαθέσιμες,  ούτε  κατ΄  ανάγκη  συμβατές  μεταξύ  τους.  Συγκεκριμένα,  κάποιες  πληροφορίες 

ήταν διαθέσιμες σε επίπεδο Περιφέρειας και ελήφθησαν από σχετικές μελέτες που έχει εκπονήσει η 

Περιφέρεια  είτε  στο  πλαίσιο  συγκεκριμένων  νομικών  δεσμεύσεων  είτε  λόγω  της  ανάγκης  να 

συστηματοποιήσει  τον  περιβαλλοντικό  σχεδιασμό  της  σε  συγκεκριμένα,  ιδιαίτερα  σημαντικά 

περιβαλλοντικά θέματα. Κάποιες άλλες πληροφορίες ήταν διαθέσιμες μόνο σε εθνικό επίπεδο από 

αρμόδια  υπουργεία  (π.χ.  Υπουργείο  Ανάπτυξης,  ΥΠΕΚΑ)  και  επόμενα  δεν  ήταν  δυνατός  ο 

επιμερισμός σε επίπεδο Περιφέρειας. 

‐ Το δεύτερο ζήτημα αφορά την έλλειψη ενός πλήρως καθιερωμένου μεθοδολογικού πλαισίου για 

την εκτίμηση των επιπτώσεων και την πρόταση μέτρων αντιμετώπισής τους. 

Η πολύ πρόσφατη εισαγωγή των σχετικών υποχρεώσεων στο εθνικό δίκαιο, δεν έχει επιτρέψει τη 

συσσώρευση εμπειρίας επί των θεμάτων αυτών, με παντελή έλλειψη σχετικής εμπειρίας σε σχέδια 

και  προγράμματα  διαχείρισης  στερεών  αποβλήτων.  Η  πρόκληση  αντιμετωπίστηκε  με  την 

εκτεταμένη αναζήτηση βιβλιογραφικών πληροφοριών τόσο σε μεθοδολογικού τύπου συγγράμματα, 

όσο και σε στρατηγικές μελέτες άλλων χωρών. 
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10. ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ 

Οι απαιτούμενες μελέτες βάσης για την υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ έχουν υποστηρικτικό χαρακτήρα για 

την  επιλογή  των  βέλτιστων  τεχνικά,  οικονομικά  και  περιβαλλοντικά  λύσεων  των  επιμέρους 

συστημάτων  διαχείρισης  (συλλογή‐μεταφορά,  ανακύκλωση,  επεξεργασία,  κλπ).  Στη  συνέχεια 

ακολουθούν οι σχετικές μελέτες εφαρμογής των επιλεγμένων έργων υποδομής, οι περιβαλλοντικές 

μελέτες  προκειμένου  για  την  αδειοδότηση  των  έργων  και  η  διαμόρφωση  προδιαγραφών  για  τη 

δημοπράτηση και κατασκευή των έργων.  

Αναλυτικά, 

 Μελέτες και δράσεις υποστήριξης 

- Μελέτη Ποσοτικής Σύστασης Απορριμμάτων 

- Σχεδιασμός συστήματος συλλογής – μεταφοράς και μεταφόρτωσης 

- Μελέτη Χωροθέτησης / Βελτιστοποίησης Αριθμού Πράσινων Σημείων 

- Μελέτη σκοπιμότητας για την επιλογή τεχνολογιών επεξεργασίας σύμμεικτων Α.Σ.Α 

- Μελέτη σκοπιμότητας – σχεδιασμός προγράμματος χωριστής συλλογής και ΔσΠ – Μελέτες 

σκοπιμότητας για την επιλογή τεχνολογίας προδιαλεγμένου οργανικού 

- Διαμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου διαχείρισης ειδικών αποβλήτων  

- Σχεδιασμός Προγράμματος μείωσης αποβλήτων 

- Επιχειρησιακό σχέδιο οργάνωσης και λειτουργίας του ΦοΣΔΑ της Περιφέρειας  

- Μελέτη τιμολογιακής πολιτικής 

- Προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κοινού 

 Τεχνικές μελέτες σχεδιασμού    

- Σταθμών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων 

- Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών 

- Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων προδιαλεγμένου οργανικού 

- Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και Διάθεσης ‐ ΟΕΔΑ 

 Μελέτες για την αδειοδότηση και κατασκευή των έργων διαχείρισης 

- Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ‐ ΠΠΕ  
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- Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ‐ ΜΠΕ 

- Μελέτη διευθέτησης (οργάνωσης και λειτουργίας) ΧΥΤY 
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11. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

Ως κύριες πηγές πληροφοριών έχουν χρησιμοποιηθεί τα ακόλουθα συγγράμματα και αναφορές: 

1. Ε.ΠΕ.Μ.  Α.Ε., ENVIROPLAN  Α.Ε., Ι. Φραντζής & Συνεργάτες ΕΠΕ, Νικ. Στάππας, Β. Φλώρου, A. 

Μακαριγάκης, Μ.  Πραγιάτη: «Περιφερειακός  Σχεδιασμός Διαχείρισης  Στερεών Αποβλήτων 

Περιφέρειας Πελοποννήσου», 2004 

2. Η  από  10‐02‐2005  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Πελοποννήσου  περί  της 

έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας 

Πελοποννήσου (αρ. πρωτ.: 486) 

3. ENVITEAM  Ε.Π.Ε,  «Παροχή  Υπηρεσιών  Συμβούλου  για  την  εφαρμογή  του  Περιφερειακού 

Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου», 12/2008 

4. ENVITEAM Ε.Π.Ε, «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την καταγραφή στερεών αποβλήτων 

μονάδων βιολογικής επεξεργασίας αστικών λυμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου», 10/2009 

5. WERCARE  A.E,  «Εμπειρογνωμοσύνη  για  την  εξέταση  και  διασφάλιση  της  συνάφειας  του 

προς  Αναθεώρηση  Περιφερειακού  Σχεδιασμού  Διαχείρισης  Απορριμμάτων  Πελοποννήσου 

με  την  εγκεκριμένη  ΣΜΠΕ  (Στρατηγική Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων)  του  ‘ΔΕΠΙΝ 

2007‐2013’ για την Περιφέρεια Πελοποννήσου», 12/2009 

6. ENVITEAM  Ε.Π.Ε, «Παροχή Υπηρεσιών  Συμβούλου  για  την  εξειδίκευση  του Περιφερειακού 

Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου, όσον αφορά 

σε απόβλητα πλην των αστικών – Αδρανή υλικά, Ογκώδη», 11/2009 

7. ENVITEAM  Ε.Π.Ε, «Παροχή Υπηρεσιών  Συμβούλου  για  την  εξειδίκευση  του Περιφερειακού 

Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου, όσον αφορά 

σε απόβλητα πλην των αστικών – Γεωργικά Απόβλητα», 12/2009 

8.  CARDEL Α.Ε. «Σχεδιασμός & δημιουργία των απαιτούμενων χαρτών για την τεκμηρίωση των 

προτεινόμενων  δράσεων  του  επικαιροποιημένου  /  Αναθεωρημένου  ΠΕΣΔΑ  Περιφέρειας 

Πελοποννήσου», 2009 

9. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου & 

Ιονίων Νήσων του Ε.Π. 2007 ‐ 2013 

10. Περιφέρεια  Πελοποννήσου,  «Αναθεωρημένο  Σχέδιο  Περιφερειακού  Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Πελοποννήσου 2000‐2006», Νοέμβριος 2007 

11. Εθνικός  Σχεδιασμός  Διαχείρισης  Στερεών  Αποβλήτων  (ΕΣΔΑ),  ΚΥΑ  50910/2727  (ΦΕΚ  1909 

Β/22.12.2003)  «Μέτρα  και  Όροι  για  τη  Διαχείριση  Στερεών  Αποβλήτων.  Εθνικός  και 

Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» 

12. Τροποποίηση  και  συμπλήρωση  των  διατάξεων  της  υπ.  αριθμό  24069/3817/19.10.2001 

κοινής  υπουργικής  απόφασης  «Χαρακτηρισμός  και  οριοθέτηση  περιοχών  ως  Περιοχής 

Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.), καθορισμός όρων και περιορισμών στις 

χρήσεις,  έγκριση  της  διάταξης  των  εγκαταστάσεων,  των  όρων  για  την  προστασία  του 

περιβάλλοντος καθώς και του φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσής της», ΦΕΚ 766/25.06.2005 
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13. Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27 Ιουνίου 2001 

σχετικά  με  την  εκτίμηση  των  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  ορισμένων  σχεδίων  και 

προγραμμάτων 

14. ΚΥΑ  107017/2006  (ΦΕΚ  1225/Β/5‐9‐2006)  περί  της  εκτίμησης  των  περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων  ορισμένων  σχεδίων  και  προγραμμάτων  σε  συμμόρφωση  με  τις  διατάξεις  της 

οδηγίας 2001/42/ΕΚ, κλπ 

15. Office  of  the  Deputy  Prime  Minister:  London,  Scottish  Executive,  Welsh  Assembly 

Government,  Northern  Ireland  Department  of  the  Environment,  Practical  Guide  to  the 

Strategic Environmental Assessment Directive, September 2005 

16. European Commission, DGXI, Environment, Nuclear Safety and Civil Protection, A Handbook 

on  Environmental  Assessment  of  Regional  Development  Plans  and  EU  Structural  Funds 

Programmes, August 1998 

17. Torbay  Council,  Municipal  Solid  Waste  Management  for  Torbay  2007‐2025,  Strategic 

Environmental Assessment Report, October 2007, UK 

18. Oxfordshire  Waste  Partnership,  Environmental  Report  for  the  Strategic  Environmental 

Assessment  of  the  Municipal  Waste  Management  Strategy  for  Oxfordshire:  Final,  ERM, 

August 2006, Reference 0035304.09, UK 

19. EPA,  Pilot  Strategic  Environmental  Assessment  of  the  Proposed  Replacement  Midlands 

Waste Management  Plan  2005‐2010,  Environmental  Report,  COWI‐RPS‐MCOS,  July  2005, 

Ireland 

20. Essex  County  Council,  Essex  Municipal  Waste  Management  Strategy:  Scoping  Report, 

Eunomia, December 2006, UK 

21. Cheshire  Waste  Partnership,  Cheshire  Consolidated  Joint  Municipal  Waste  Management 

Strategy, Strategic Environmental Assessment Environmental Report, Enviros Consulting Ltd, 

October 2007, UK 

22. North  Wales  Regional  Waste  Group,  Strategic  Waste  Management  Options,  Strategic 

Environmental Assessment, Environmental Report, Hyder Consulting Ltd, October 2007, UK 

23. Defra  (Department  for  Environment,  Food  and  Rural  Affairs),  Environmental  Report  on 

Changes to Waste Management Decision Making Principles in Waste Strategy 2000, January 

2005, UK 

24. Stefan Salhofer, Gudrun Wassermann, Erwin Binner, Strategic environmental assessment as 

an approach to assess waste management systems. Experiences from an Austrian case study,  

25. Elsevier, December 2005 
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ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

 

Το  βασικό  όραμα  που  καλείται  να  υπηρετήσει  η  στρατηγική  για  τα  στερεά  απόβλητα  στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου  μπορεί συμπυκνωμένα να διατυπωθεί με την εξής φράση: 

«  Όραμα  της  στρατηγικής  είναι    δημιουργία  μιας  ενεργής &  συμμετοχικής  κοινωνίας  για  την 

προώθηση  της  μείωσης  και  της  ανακύκλωσης  των  στερεών  αποβλήτων  στο  πλαίσιο  της 

Ολοκληρωμένης Διαχείρισης» 

Για  την  επίτευξη  του  προηγούμενου  έμφαση  δίνεται  στην  ολοκλήρωση  των  βασικών 

περιβαλλοντικών  υποδομών  και  στην  ανάπτυξη  εργαλείων  παρακολούθησης  της  προόδου  που 

συντελείται, λαμβάνοντας υπόψη τις  ιδιαιτερότητες της Περιφέρειας. Ενίσχυση και προώθηση της 

πρόληψης και της ανακύκλωσης των αποβλήτων, με τον πλέον αποδοτικό συνδυασμό μέτρων και 

στόχων, για την προαγωγή της βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων. 

Η  κεντρική  ιδέα  σχεδιασμού  σε  ότι  αφορά  την  στρατηγική  διαχείρισης  των  αστικών  στερεών 

αποβλήτων,  των  βιοαποδομήσιμων  (ΒΑΑ)  και  των  υλικών  συσκευασίας  (ΥΣ)  της  Περιφέρειας  θα 

πρέπει να διέπεται από τα παρακάτω: 

 Τα  απόβλητα  που  θα  οδηγούνται  για  ταφή  θα  πρέπει  να  είναι  ποσοτικά  τα  λιγότερα 

δυνατά. 

 Τα απόβλητα που οδηγούνται στους χώρους υγειονομικής ταφής πρέπει να υπόκεινται σε 

προεπεξεργασία. 

 Οι ποσοτικοί στόχοι που τίθενται από την νομοθεσία προσδιορίζονται για  την Περιφέρεια 

σε σχέση με τις υποχρεώσεις της χώρας.  

 Σύμφωνα με την Νέα Οδηγία, η ανακύκλωση θεωρείται υψηλότερης προτεραιότητας στην 

ιεραρχία διαχείρισης των ΑΣΑ σε σχέση με την ανάκτηση ενέργειας 

 Η στρατηγική για την διαχείριση των ΒΑΑ δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητη από αυτή των 

ΥΣ.  Συνεπώς,  ο  κύριος  στόχος  της  στρατηγικής  της  Περιφέρειας  είναι  η  εφαρμογή 

προγραμμάτων  διαλογής  στην  πηγή  στο  σύνολο  της  Περιφέρειας,  τα  οποία  θα 

υποστηρίξουν  την  παραγωγή  καλής  ποιότητας  compost  αλλά  ταυτόχρονα  θα  οδηγήσουν 

στην εκτροπή σημαντικών ποσοτήτων υλικών συσκευασίας.    

 Η δημιουργία δικτύου συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και ειδικών αποβλήτων  (Πράσινα 

Σημεία  – Green  Points),    πρόκειται  για  μια  παρέμβαση  που  θα  βελτιώσει  σημαντικά  την 

ποιότητα  ζωής  της  τοπικής  κοινωνίας.  Το  δίκτυο  θα  δέχεται  ανακυκλώσιμα  υλικά  και 

απόβλητα που δε συλλέγονται με τον κλασικό τρόπο αποκομιδής 

 Η στρατηγική  της Περιφέρειας  δεν μπορεί  να  είναι αποκομμένη από  τους  χρήστες δηλ. 

τους  πολίτες.  Τα  βιοαποδομήσιμα  καθώς  και  τα  υλικά  συσκευασίας  είναι  τέτοιου  είδους 

απόβλητα  που  απαιτούν  την  ενεργή  συμμετοχή  των  πολιτών  για  την  επιτυχή  διαχείρισή 

τους.  Ως  εκ  τούτου  κύριος  στόχος  είναι  η  συμμετοχή  των  πολιτών.  Το  προηγούμενο 

ενεργοποιεί μία αμφίδρομη σχέση μεταξύ φορέων και πολιτών, αφού η ευαισθητοποίηση 

και η συμμετοχή   των δεύτερών εξαρτάται από την ενημέρωση και    την δραστηριοποίηση 

των πρώτων.    

 Η ανάδειξη του βέλτιστου συστήματος ΔσΠ δεν εμπίπτει στους στόχους αυτής της μελέτης, 

και θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο μελετών πεδίου σε περιοχές της Περιφέρειας με 
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διαφορετικά  χωροταξικά  και  πληθυσμιακά  δεδομένα.  Ωστόσο,  ένα σύστημα  3  ρευμάτων 

(ΒΑΑ, ΑΣ, υπόλοιπα) θεωρήθηκε ως βάση για να καλυφθούν ταυτόχρονα οι απαιτήσεις για 

εκτροπή των ΒΑΑ και αξιοποίηση των απορριμμάτων συσκευασίας. 

 Οι  τεχνολογίες  για  την  επεξεργασία  πρέπει  να  δοκιμασμένες  και  να  προκύπτει  η 

οικονομική  βιωσιμότητά  τους,  με  δεδομένες  τις  υποχρεώσεις  που  προκύπτουν  από  τη 

εθνική και κοινοτική νομοθεσία προστασίας περιβάλλοντος 

 Η  ανάπτυξη  συστηματικών,  αποτελεσματικών  και  λειτουργικών  προγραμμάτων 

επικοινωνίας,  ενημέρωσης  και  ευαισθητοποίησης  των  πολιτών,  με  τη  συμμετοχή  ίσως 

ειδικών επικοινωνίας και marketing, θεωρείται πλέον αναπόσπαστο στοιχείο οποιασδήποτε 

στρατηγικής  διαχείρισης  ΑΣΑ,  γι’  αυτό  εξ’  άλλου  είναι  και  μια  από  τις  προϋποθέσεις  που 

θέτει η ΕΕ για τη χρηματοδότηση των έργων στη χώρα μας.   

Σύμφωνα  με  το  προηγούμενο  πλαίσιο  οι  στόχοι  για  τη  διαχείριση  των  αποβλήτων  σε  επίπεδο 

Περιφέρειας είναι οι επόμενοι: 

 Βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων στο σύνολο της Περιφέρειας 

 Πρόληψη ή μείωση της παραγωγής αποβλήτων (ποσοτική μείωση) καθώς και μείωση της 

περιεκτικότητάς τους σε επικίνδυνες ουσίες (ποιοτική βελτίωση). 

 Επαναχρησιμοποίηση υλικών από τα απόβλητα 

 Αξιοποίηση των αποβλήτων (ανακύκλωση και ανάκτηση ενέργειας) 

 Εφαρμογή της αρχής  «ο ρυπαίνων πληρώνει» 

 Εφαρμογή της αρχής της εγγύτητας 

 Χρησιμοποίηση  των  βέλτιστων  διαθέσιμων  τεχνικών,  οι  οποίες  λαμβάνουν  υπόψη  την 

τεχνολογική εφαρμοσιμότητα και την οικονομική βιωσιμότητα 

 Προώθηση της οργάνωσης, με την ευθύνη του παραγωγού, ολοκληρωμένων συστημάτων 

διαχείρισης  των  άλλων  ρευμάτων  αποβλήτων,  πλην  των  αστικών:  μη  επικίνδυνα 

βιομηχανικά,  ελαστικά  Αυτοκινήτων,  ΑΕΕΚ,  ΟΤΚΖ,  ΑΗΗΕ,  ιλύες  ΕΕΛ,  επικίνδυνα  αστικά 

στερεά απόβλητα, κ.λπ. 

 Ουσιαστική  συμμετοχή  του  ιδιωτικού  τομέα  στους  τομείς  που  παρουσιάζουν 

επιχειρηματικό ενδιαφέρον 

 Αποκατάσταση όλων των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων  

 Ασφαλής τελική διάθεση των αποβλήτων 

 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού έτσι ώστε να υπάρχει ενεργή συμμετοχή και 

ευθύνη των πολιτών στη διαχείριση  των στερεών αποβλήτων. 
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ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ  ΣΤΟΧΩΝ  ΤΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  ‐  ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ  – 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

Οι  στόχοι  που  τίθενται  από  τον  Εθνικό  Σχεδιασμό  Διαχείρισης  Στερεών  Αποβλήτων  (ΕΣΔΑ)  όπως 

αναγράφεται στην ΚΥΑ 50910/2727/03  (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.2003) αφορούν  τα παρακάτω ρεύματα 

μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων: 

Ι. Αστικά απόβλητα: υλικά συσκευασίας (ΥΣ) και βιοαποδομήσιμο κλάσμα (ΒΑΑ) 

ΙΙ. Μη Επικίνδυνα Βιομηχανικά Απόβλητα 

ΙΙΙ. Άλλες κατηγορίες μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων: 

 Ιλύες από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων 

 Μεταχειρισμένα ελαστικά 

 Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωή τους (ΟΤΚΖ) 

 Αδρανή απόβλητα από κατασκευές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις 

 Απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 

Υιοθετούνται οι στόχοι που τίθενται στον υφιστάμενο σχεδιασμό, όπως έχουν εξειδικευτεί στη βάση 

των  στόχων  που  τίθενται  στον  ΕΣΔΑ.  Λαμβάνοντας  υπόψη  τη  συνεισφορά  της  Περιφέρειας  στο 

σύνολο της χώρας, εξειδικεύονται αντίστοιχα οι στόχοι που τίθενται στον ΕΣΔΑ ως εξής: 

ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΒΑΑ)  

Στη βάση των παραπάνω, στην ΚΥΑ 29407/3508/02 για την υγειονομική ταφή, όπως μεταφέρθηκε 

και στην ΚΥΑ 50910/2727/03, θέτονται τρεις ποσοτικοί στόχοι με σαφή χρονικό ορίζοντα εφαρμογής 

για  τη  μείωση  των  βιοαποδομήσιμων    αστικών  αποβλήτων  (ΒΑΑ)  που  προορίζονται  για  χώρους 

υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ), ως εξής:  

 Μέχρι  την 16/7/2010  θα πρέπει  να μειωθούν στο 75%  της συνολικής  κ.β.  ποσότητας  των 

βιοαποδομήσιμων  που  είχαν  παραχθεί  το 1995  ή  το  τελευταίο  προ  του 1995  έτος  για  το 

οποίο υπάρχουν διαθέσιμα τυποποιημένα στοιχεία της Eurostat. 

 Μέχρι  την  16/7/2013  θα  πρέπει  να  μειωθούν  στο  50%  της  συνολικής  κ.β.  ποσότητας 

βιοαποδομήσιμων  που  είχαν  παραχθεί  το 1995  ή  το  τελευταίο  προ  του 1995  έτος  για  το 

οποίο υπάρχουν διαθέσιμα τυποποιημένα στοιχεία της Eurostat. 

 Μέχρι  την  16/7/2020  θα  πρέπει  να  μειωθούν  στο  35%  της  συνολικής  κ.β.  ποσότητας 

βιοαποδομήσιμων  που  είχαν  παραχθεί  το 1995  ή  το  τελευταίο  προ  του 1995  έτος  για  το 

οποίο υπάρχουν διαθέσιμα τυποποιημένα στοιχεία της Eurostat. 

Με  βάση  τα παραπάνω,  οι  στόχοι  για  τα  ΒΑΑ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου  εξειδικεύονται ως 

εξής: 
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Έτος‐Στόχος 
Ποσότητα  ΒΒΑ  που 
μπορεί  να  οδηγείται 
σε ταφή, τόνοι 

Ποσότητα  ΒΒΑ  που 
πρέπει  να 
εκτρέπεται, τόνοι 

2010  90.000  98.000 

2013  61.000  133.000 

2020  45.300  165.000 

Ειδικά για το πλαίσιο διαχείρισης των ΒΑΑ αναφορά θα γίνει στο υποκεφάλαιο 12.4 

ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

Σύμφωνα με τον Ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 9268/469/2007 (ΦΕΚ 286/Β/2007), 

οι  εθνικοί  ποσοτικοί  στόχοι  που  τίθενται  για  τα  υλικά  συσκευασίας  μέχρι  το  2011  είναι  οι 

ακόλουθοι: 

 Αξιοποίηση  ή  αποτέφρωση  με  ανάκτηση  ενέργειας  τουλάχιστον  60%  κ.β.  των 

απορριμμάτων συσκευασίας 

 Ανακύκλωση κατά 55‐80% κ.β. των απορριμμάτων συσκευασίας 

Επιπλέον, τίθενται επιμέρους στόχοι ανακύκλωσης: 

α) κατά 60% κ.β. για το γυαλί, και β) ομοίως για το χαρτί και το χαρτόνι 

γ) κατά 50% κ.β. για τα μέταλλα 

δ) κατά 22.5% κ.β. για τα πλαστικά, λαμβάνοντας υπόψη, αποκλειστικά υλικά που ανακυκλώνονται 

εκ νέου σε πλαστικά 

ε) κατά 15% κ.β. για το ξύλο 

Σύμφωνα  με  την  νέα  Οδηγία  Πλαίσιο  θα  πρέπει  να  δημιουργηθούν  προγράμματα  ανακύκλωσης 

τουλάχιστον για πλαστικό, χαρτί, γυαλί και μέταλλα με ποσοστά ανακύκλωσης 50% κ.β. το 2015 και 

50% κ.β. το 2020. 

Με  βάση  τα  παραπάνω,  οι  στόχοι  για  τα  υλικά  συσκευασίας  στην  Περιφέρεια  Πελοποννήσου 

εξειδικεύονται ως εξής: 

Υλικό 
Στόχος  ανακύκλωσης  ανά 
υλικό (τν), 2011 

Στόχος  ανακύκλωσης  ανά 
υλικό (τν), 2015 

Στόχος  ανακύκλωσης  ανά 
υλικό (τν), 2020 

Χαρτί  19.600  20.700  22.000 

Γυαλί  5.500  5.810  6.200 

Μέταλλα  5.800  6.100  6.500 

Πλαστικό  4.100  9.550  10.150 

Ξύλο  550  580,00  620 

35.550  42.740  45.470 

 

Οι  τιθέμενοι  στόχοι  για  την  Πελοπόννησο    όπως  έχουν  εξειδικευτεί  στη  βάση  των  στόχων  που 

τίθενται στον ΕΣΔΑ δύναται να τροποποιηθούν ανάλογα με το σχεδιασμό του ΣΕΔΑ.  

Ειδικά για το πλαίσιο διαχείρισης των ΥΣ αναφορά θα γίνει στο υποκεφάλαιο 12.4  
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ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΤΕΡΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Σε επίπεδο Περιφέρειας συνολικός στόχος για τα ΣΒΑ θα είναι η συνεχής μείωση και ολοκληρωμένη 

αντιμετώπιση  των  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  από  τη  βιομηχανική  δραστηριότητα.  Προς  την 

κατεύθυνση αυτή υιοθετούνται οι στόχοι που έχουν τεθεί για τα μη επικίνδυνα στερεά βιομηχανικά 

απόβλητα σε εθνικό επίπεδο.  

ΙΛΥΕΣ ΕΕΛ 

Η διαχείριση  που λαμβάνει χώρα σήμερα είναι : 

 Διάθεση σε χώρους ταφής απορριμμάτων (ΧΑΔΑ / ΧΥΤΑ)  

 Αποθήκευση σε χώρους των ίδιων των μονάδων επεξεργασίας 

Σε επίπεδο Περιφέρειας συνολικός στόχος για την ορθή διαχείριση της ιλύος από τις εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας  λυμάτων  (Ε.Ε.Λ)  είναι  η  καταρχήν  τήρηση  των περιβαλλοντικών  όρων  λειτουργίας 

των  Ε.Ε.Λ  και  η  προώθηση  της  αξιοποίησής  της  με  αντίστοιχη  μείωση  του  ποσοστού  τελικής 

διάθεσης.  

Προς την κατεύθυνση αυτή υιοθετούνται οι στόχοι που έχουν τεθεί για την ιλύ σε εθνικό επίπεδο 

και  οι  οποίοι  περιλαμβάνουν  δράσεις  αξιοποίησής  της  είτε  ως  πηγή  οργανικής  ουσίας 

(εδαφοβελτιωτικό,  μέσο  αποκατάστασης  εδαφών)  είτε  ως  καυσίμου  για  την  παραγωγή 

ενέργειας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και σχετικοί όροι από την κείμενη νομοθεσία. 

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

Η συνεισφορά της Περιφέρειας στους εθνικούς στόχους ανέρχεται στο 4%. Οι τιθέμενοι στόχοι αυτή 

τη στιγμή σε Εθνικό Επίπεδο αφορούν το έτος 2006. Αφού επικαιροποιηθούν οι εθνικοί στόχοι για 

τα επόμενα έτη θα εξειδικευτούν οι στόχοι για την Περ. Πελ/σου. Οι στόχοι που θα τεθούν πρέπει 

να λάβουν υπόψη τους στόχους και τα αποτελέσματα του εγκεκριμένου ΣΕΔ Ecoelastica 

Διατηρώντας τα ίδια ποσοστά αξιοποίησης και ανακύκλωσης, οι ποσοτικοί στόχοι, ενδεικτικά, για τα 

μεταχειρισμένα ελαστικά σε επίπεδο Περιφέρειας το έτος 2010, μπορούν να είναι: 

Πίνακας 1: Εξειδίκευση στόχων για τα μεταχειρισμένα ελαστικά στην Περιφέρεια 

Έτος στόχος  Αξιοποίηση 65%(tn/yr) Ανακύκλωση 10%(tn/yr) 

2010  1720  265

ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ 

Η Περιφέρεια υιοθετεί τους αντίστοιχους εθνικούς στόχους για την αξιοποίηση και ανακύκλωση 

των ΟΤΚΖ, 95% και 85% αντίστοιχα κατά μέσο βάρος ανά όχημα και ανά έτος. 

AΔΡΑΝΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ,  ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ 

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου εκτιμάται ότι παράγονται ετησίως 2.212.173 tn ΑΕΚΚ. Από αυτά, 

εξαιρώντας  τα  απόβλητα  εκσκαφών  (κατηγορίες  17  05  04  και  17  05  06  του  ΕΚΑ)  που  δεν 

περιλαμβάνονται  στους  ποσοτικούς  στόχους  που  θέτει  το  σχέδιο  Π.Δ.  για  την  εναλλακτική 

διαχείριση των ΑΕΚΚ, προκύπτουν 151.359 και 81.246 tn ετησίως για τα απόβλητα κατασκευών 

και κατεδαφίσεων αντίστοιχα. 
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Η συμμετοχή της Περιφέρειας στην παραγωγή ΑΕΚΚ στο σύνολο της χώρας ανέρχεται κοντά στο 

5,2%.   

Ως  εκ  τούτου,  η  εξειδίκευση  των  στόχων  σε  επίπεδο  Περιφέρειας  για  το  2015  προκύπτει  ως 

ακολούθως: 

Πίνακας 2: Εξειδίκευση στόχων για τα ΑΕΚΚ στην Περιφέρεια 

Έτος ‐ Στόχος  Αξιοποίηση  Ανακύκλωση

[%]  [χιλ. τόν/έτος] [%] [χιλ. τόν/έτος] 

2015  80%  186.084 40%  

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ)  

Με  βάση  τα  τελευταία  διαθέσιμα  πληθυσμιακά  στοιχεία  για  τη  χώρα  και  την  Περιφέρεια 

Πελοποννήσου,  στο  σύνολο  της  Περιφέρειας  για  το  2010  εκτιμάται  ότι  παράγονται  9.112  tn 

αποβλήτων ΑΗΗΕ. 

Με  βάση  την  κείμενη  νομοθεσία  τίθεται  στόχος  για  τα  ΑΗΗΕ  μέχρι  το  έτος  2006  σε  4  kg 

ΑΗΗΕ/κάτοικο.έτος.  Ο  στόχος  αυτός  θεωρείται  ότι  ισχύει  και  για  τα  ακόλουθα  έτη,  μέχρι 

αναθεώρησης  της  ισχύουσας  νομοθεσίας.  Ο  στόχος  συλλογής  ΑΗΗΕ  ανέρχονταν  σε  44.830 

tn/έτος στο επίπεδο της χώρας, με βάση την εκτίμηση πληθυσμού της ΕΣΥΕ για το 2007 και σε 

2.278  tn/έτος  στο  επίπεδο  της  Περιφέρειας,  που  αντιστοιχεί  στο 25,9%  περίπου  της  συνολικά 

παραγόμενης ποσότητας.  

Η  συνεισφορά  της  Περιφέρειας  στους  εθνικούς  στόχους  για  τα  ΑΗΗΕ  ανέρχεται  σε  5,1%. 

Επιπλέον,  η  Περιφέρεια  υιοθετεί  τους  αντίστοιχους  εθνικούς  στόχους  για  την  αξιοποίηση, 

ανακύκλωση  και  επαναχρησιμοποίηση  των  ΑΗΗΕ,  που  κυμαίνονται  από  50%  έως  80%  κατ' 

ελάχιστο, του μέσου βάρους ανά συσκευή και ανάλογα με την κατηγορία του εξοπλισμού. 

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Σε  επίπεδο  Περιφέρειας  συνολικός  στόχος  για  τα  γεωργικά  υπολείμματα  και  άχρηστα  γεωργικά 

προϊόντα είναι η μεγιστοποίηση της αξιοποίησή τους και η συνεχής μείωση του ποσοστού τελικής 

διάθεσής τους με πρακτικές και τεχνικές που αποβλέπουν στην υψηλή κατά το δυνατόν προστασία 

του περιβάλλοντος αλλά και στο οικονομικό και επενδυτικό ενδιαφέρον.  

Προς την κατεύθυνση αυτή υιοθετούνται οι στόχοι που έχουν τεθεί για τα γεωργικά απόβλητα σε 

εθνικό επίπεδο και αφορούν δύο εναλλακτικές διαχείρισης, 

 αξιοποίηση  ως  πηγή  οργανικής  ουσίας  για  την  παραγωγή  εδαφοβελτιωτικού  ή  μέσου 

αποκατάστασης εδαφών 

 ενεργειακή αξιοποίηση είτε ως βιοκαύσιμο είτε για την παραγωγή ενέργειας 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ –  ΕΡΓΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ/ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ 

H  Περιφέρεια  Πελοποννήσου  σύμφωνα  με  την  πρόταση  του  ΠΕΣΔΑ  αποτελείται  από  τρεις 

διαχειριστικές ενότητες, οι οποίες θα διέπονται  από κοινούς στόχους διαχείρισης.  

Τα  έργα  ασφαλούς  διάθεσης,  καθώς  και  το  δίκτυο  των  σταθμών  μεταφόρτωσης  που  θα 

εξυπηρετούν την Περιφέρεια, παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα: 

Πίνακας 3: Προτεινόμενα έργα ασφαλούς διάθεσης & μεταφόρτωσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 

Διαχ. 
Ενότητα 

Νομός  Δήμοι  ΕΡΓΑ Σ.Μ.Α και Χ.Υ.Τ 

1η  

Κορινθίας  ΟΛΟΙ  Ένας (1) Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων  
 
ΣΜΑ στο Δήμο Ερμιονίδας 
ΣΜΑ στο Δήμο Κορινθίων 
ΣΜΑ στο Δ. Σικυωνιών 
ΣΜΑ στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 
ΣΜΑ στο Δήμο Τρίπολης 

Αργολίδας  ΟΛΟΙ 

Αρκαδίας 
ΤΡΙΠΟΛΗΣ‐
Β.ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ‐
Ν.ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 

2η 

Μεσσηνίας  ΟΛΟΙ  Ένας (1) Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων 
 
ΣΜΑ στο Δ. Πύλου – Νέστωρος   
ΣΜΑ στο Δήμο Καλαμάτας 
ΣΜΑ στο Δήμο Γορτυνίας 

Αρκαδίας 
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ‐
ΓΟΡΤΥΝΟΣ 

3η  Λακωνίας  ΟΛΟΙ 

Ένας (1) Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων 
 
ΣΜΑ στο Δήμο Μονεμβασιάς 
ΣΜΑ στο Δ. Σπάρτης 
ΣΜΑ Δ. Ανατολική Μάνης 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Η στρατηγική της Περιφέρειας αποβλέπει στην επεξεργασία του συνόλου των σύμμεικτων ΑΣΑ  και 

την παράλληλη εφαρμογή προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή  (ΔσΠ) των υλικών συσκευασίας και 

των  οργανικών  αποβλήτων.  Τα  προτεινόμενα  έργα  για  την  επεξεργασία  για  κάθε  Διαχ.  Ενότητα 

είναι: 

ΔΕ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

1η  
ΔσΠ  ΥΛΙΚΩΝ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  /  ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ  ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ 
ΤΩΝ  ΑΣΑ‐  ΟΛΕΣ  ΟΙ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  ΜΠΟΡΟΥΝ  ΝΑ 
ΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΣΑ ‐ ΧΥΤΥ 

2η  
ΔσΠ  ΥΛΙΚΩΝ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  /  ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ  ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ 
ΤΩΝ  ΑΣΑ  ‐  ΟΛΕΣ  ΟΙ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  ΜΠΟΡΟΥΝ  ΝΑ 
ΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΣΑ ‐ ΧΥΤΥ 

3η  

ΔσΠ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ / ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ / 
ΑΠΛΕΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  ΚΑΤΑ  ΒΑΣΗ  ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ  ΤΑ  ΥΠΟΛΟΙΠΑ  ΑΣΑ  ‐ 
ΧΥΤΥ 
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ΥΠΟΛΟΙΠΑ  Α.Σ.Α:  Τα  απορρίμματα  που  απομένουν  μετά  την  εφαρμογή  των  προγραμμάτων 

ανακύκλωσης 

Για  την  επεξεργασία  των  σύμμεικτων  Αστικών  Στερεών  Αποβλήτων  όλες  οι  τεχνολογίες 

επεξεργασίας μπορούν να εφαρμοστούν, αρκεί να κρίνονται βιώσιμες κατόπιν τεχνικοοικονομικής 

μελέτης σκοπιμότητας και με την προϋπόθεση ότι εξυπηρετούνται οι στόχοι του ΠΕΣΔΑ. 

Επιπλέον, όσα έργα έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν στην περαιτέρω αξιοποίηση των στερεών 

αποβλήτων  θα  είναι  αποδεκτά,  εφόσον  κριθούν  βιώσιμα  από  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  και  τον 

ΦοΔΣΑ και εναρμονίζονται με τους Στόχους τους παρόντος. 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

Τα  επόμενα  χρόνια  απαιτείται  σημαντική  εντατικοποίηση  της  προσπάθειας  για  αύξηση  της 

ανακύκλωσης  στην  Π.  Πελοποννήσου,  όχι  μόνο  επειδή  η  νομοθεσία  το  επιβάλλει  και  πρέπει  να 

επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι, αλλά κυρίως επειδή οι δράσεις αυτές βοηθούν στην αλλαγή της 

νοοτροπίας των πολιτών με κατεύθυνση τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων: 

 Εντατική  καμπάνια  ενημέρωσης  του  κοινού:  Χρήση όλων  των  τρόπων  για  ενημέρωση  του 

κοινού:  φυλλάδια,  ραδιοφωνικά  και  τηλεοπτικά  σποτ,  καμπάνιες  σε  σχολεία,  κ.λ.π.  Το 

φαινόμενο  στη  Βόχα  όπου  οι  κάτοικοι  αντιδρούν  στην  εγκατάσταση  ΚΔΑΥ  είναι 

χαρακτηριστικό: οι πολίτες πρέπει να ενημερωθούν, να ευαισθητοποιηθούν και να παύσουν 

να είναι δύσπιστοι και αρνητικοί απέναντι σε όποια προσπάθεια. Πρέπει να τονιστεί ότι για 

την προσπάθεια αυτή δεν πρέπει να βασιστούν οι ΟΤΑ μόνο στην ΕΕΑΑ αλλά να αναλάβουν 

και οι ίδιοι πρωτοβουλία για την ενεργοποίηση των πολιτών τους 

 Επέκταση και αναβάθμιση των υποδομών συλλογής: είναι σαφές ότι πρέπει να «πυκνώσει» 

το δίκτυο  των  κάδων ώστε  να  εξυπηρετούνται όλοι οι πολίτες,  ενώ και  σε περιοχές όπου 

ήδη υπάρχουν κάδοι, να τοποθετηθούν περισσότεροι ώστε να «προσελκύεται» το κοινό. Οι 

συχνότητες συλλογής και τα οχήματα συλλογής θα πρέπει να αυξηθούν πιθανότατα, ώστε 

να  μην  παραμένουν  οι  κάδοι  γεμάτοι  για  μεγάλο  διάστημα  γιατί  τότε  οι  συσκευασίες 

καταλήγουν στον κοινό κάδο.  

 Αξιοποίηση  των  υποδομών  Διαλογής:  Στην  περιφέρεια  λειτουργούν  δύο  ΚΔΑΥ:  ένα  στην 

Καλαμάτα (πλήρη λειτουργία) και ένα στη ΒΙΠΕ Τρίπολης (ακόμη δεν δέχεται το σύνολο της 

δυναμικότητάς  του).  Επίσης  υπάρχει  ΑΕΠΟ  για  κατασκευή/λειτουργία  ΚΔΑΥ  στη  θέση 

«Μεσοράχη  ή  Κοκορέτσα»  του  Δ.Δ.  Μπολατίου  του  Δήμου  Βόχας  του  Νομού  Κορινθίας 

(απόφαση έγκρισης Π.Ο της Δ.νσης ΠΕΧΩ Πελ/σου με Αρ. Πρωτοκ. 4796/2009 / 8‐4‐2010). 

Τα ΚΔΑΥ της περιφέρειας πρέπει να τεθούν και τα τρία σε πλήρη λειτουργία, ώστε με μικρή 

επέκταση ή προσθήκη βάρδιας, να μπορούν να καλύψουν το σύνολο της Περιφέρειας. 

 Δημιουργία  χωριστού  τμήματος  ανακύκλωσης  εντός  του  φορέα  διαχείρισης  ώστε  να 

παρακολουθεί και να συντονίζει απρόσκοπτα την όλη προσπάθεια.  

 Αύξηση  των  πόρων  που  διατίθενται  για  την  ανακύκλωση  και  βελτιστοποίηση  του 

συστήματος: 

o Βελτιστοποίηση διαδρομών/συχνότητας συλλογής,  

o Βελτιστοποίηση αριθμού και χωροθέτησης κάδων  

o Αναβάθμιση μηχανολογικού εξοπλισμού των ΚΔΑΥ,  

o Αυτοματοποίηση  διαλογής  στα  ΚΔΑΥ  ώστε  να  μην  απαιτείται  υψηλό  κόστος 

προσωπικού 
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o Διαρκής  και  εντατικότερη  προσπάθεια  ενημέρωσης  του  κοινού  ώστε  στον  μπλε 

κάδο να καταλήγουν τα υλικά‐στόχος 

Η πιθανότητα χρήσης συστημάτων πόρτα‐πόρτα ή εισαγωγής πρόσθετου κάδου (π.χ. για το χαρτί), 

θα  πρέπει  να  εξεταστούν  ώστε  να  αυξηθεί  η  συλλεγόμενη  ποσότητα  αλλά  και  να  μειωθεί  το 

ποσοστό  των  προσμίξεων.  Ήδη  στην  Τρίπολη  είναι  εγκατεστημένοι  κάδοι  μόνο  για  το  χαρτί  – 

επομένως η πρωτοβουλία αυτή πρέπει να επεκταθεί και να ενισχυθεί.  

Επισημαίνεται,  ότι  η  εφαρμογή  των  προγραμμάτων  ΔσΠ  των  συσκευασιών,  θα  πρέπει  να 

συνδυαστεί  με  την  εκπόνηση  εξειδικευμένων μελετών  οργάνωσης  του  συστήματος  συλλογής.  Για 

την επιτυχημένη εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών απαιτείται η έλευση ενός εύλογου χρονικού 

διαστήματος,  ώστε  να  διασφαλιστεί  η  συμμετοχή  των  πολιτών  και  να  επιτευχθεί  η  απαιτούμενη 

εκτροπή από τα σύμμεικτα ΑΣΑ.  

ΔΡΑΣΕΙΣ /  ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΟΑΣΑ 

Προτείνεται η εξής στόχευση σε σχέση με τα Οργανικά Αστικά Στερεά Απόβλητα – ΟΑΣΑ για την 

περιφέρεια Πελοποννήσου: 

a. Χωριστή  συλλογή  ποσοστού  15%  των  οργανικών  των  ΑΣΑ  (υπολείμματα φαγητού 

και «υγρά» χαρτιά, π.χ. χαρτί κουζίνας) έως το 2013, δηλ. ποσότητα ίση συνολικά 

με  30.000  τόνους.  Το  ποσοστό  αυτό  ισοδυναμεί  με  10%  επί  της  συνολικής 

ποσότητας Α.Σ.Α που παράγονται  το 2013  και  κάλυψη 23%  του στόχου εκτροπής 

των βιοαποδομήσιμων  για το έτος 2013  

b. 25%  των  οργανικών  των  ΑΣΑ  (υπολείμματα  φαγητού  και  «υγρά»  χαρτιά)  έως  το 

2020, δηλ. ποσότητα ίση συνολικά με 55.000 τόνους. Το ποσοστό αυτό ισοδυναμεί 

με 17%  επί  της συνολικής ποσότητας Α.Σ.Α  που παράγονται  το 2020  και  κάλυψη 

34% του στόχου εκτροπής των βιοαποδομήσιμων  για το έτος 2020 

Απαιτείται  τουλάχιστον  μία  διετία  για  την  προσαρμογή  του  πολίτη  στο  νέο  σύστημα  συλλογής. 

Επομένως αυτή την περίοδο το πρόγραμμα μπορεί να εστιάσει στους «εύκολους στόχους» δηλαδή 

ξενοδοχεία‐τουριστικές  μονάδες,  εστιατόρια,  νοσοκομεία,  στρατόπεδα,  κ.λ.π.,  και  παράλληλα  να 

γίνει εντατική καμπάνια ενημέρωσης του κοινού ώστε να μπορέσει το πρόγραμμα να «επεκταθεί» 

και  στα  νοικοκυριά.  Στα  πλαίσια  της  καμπάνιας  και  προκειμένου  να  εξαχθούν  χρήσιμα 

συμπεράσματα,  πρέπει  να  τοποθετηθούν  πιλοτικά  κάδοι  στο  δρόμο  στα  αστικά  κέντρα  και  τις 

τουριστικές περιοχές.  

Με το πέρας της πιλοτικής δοκιμής το σύστημα θα πρέπει να επεκταθεί και στα νοικοκυριά με βάση 

τα αποτελέσματα των πιλοτικών εφαρμογών αλλά και κατόπιν μελέτης βελτιστοποίησης που πρέπει 

να  γίνει  σε  επίπεδο  Δήμου.  Οι  μελέτες  αυτές  θα  πρέπει  να  οδηγήσουν  στο  βέλτιστο  συνδυασμό 

συστημάτων συλλογής αλλά και να θέσουν επιμέρους στόχους εκτροπής ανάλογα με το προφίλ του 

κάθε  δήμου  (αγροτικός,  αστικός,  τουριστικός).  Οι  στόχοι  επίσης  πρέπει  να  αφορούν  και  την 

ποιότητα των συλλεχθέντων οργανικών (δηλ. το ποσοστό των προσμίξεων).  

Η επεξεργασία των αποβλήτων κουζίνας (υπολείμματα φαγητού, υγρά χαρτιά) μετά τη ΔσΠ μπορεί 

να πραγματοποιηθεί με βιολογικές μεθόδους, κομποστοποίηση ή αναερόβια χώνευση σε κεντρικές 

εγκαταστάσεις. Σημειώνεται ότι τα απόβλητα κουζίνας, ανήκουν στην κατηγορία 3 σύμφωνα με τον 

κανονισμό υπ’ αριθμ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «για τον καθορισμό υγειονομικών 

κανόνων  σχετικά  με  τα  ζωικά  υποπροϊόντα  που  δεν  προορίζονται  για  κατανάλωση  από  τον 
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άνθρωπο». Ο κανονισμός 1774/2002, προβλέπει ότι στην περίπτωση κομποστοποίησης υλικών της 

κατηγορίας 3, απαιτείται κλειστό σύστημα, επομένως αν εφαρμοστεί μέθοδος αερόβιας βιολογικής 

επεξεργασίας  (κομποστοποίηση),  απαιτείται  κλειστό  σύστημα,  τουλάχιστον  για  το  στάδιο  του 

έντονου αερισμού. 

Τα  πράσινα  απόβλητα  (κλαδέματα,  γρασίδι.  κ.λ.π.  από  κήπους,  πάρκα,  πλατείες)  μπορούν  να 

οδηγούνται  στις  παραπάνω  μονάδες  επεξεργασίας  οργανικών  για  να  συνεπεξεργάζονται.  Αν 

κάποιος  ΟΤΑ  το  επιθυμεί  μπορεί  να  εγκαταστήσει  μονάδα  κομποστοποίησης  αποκλειστικά 

πράσινων αποβλήτων, σε επίπεδο δήμου.  

 

Προτείνεται το σύστημα συλλογής αποβλήτων κουζίνας  (υπολείμματα φαγητού, υγρά χαρτιά)  να 

είναι χωριστό από το σύστημα συλλογής των πράσινων αποβλήτων.  

 

Σύμφωνα  με  τους  στόχους  εκτροπής  που  παρουσιάστηκαν  παραπάνω,  προκύοτυν  τα  τονάζ  των 

μονάδων ανά  νομό  της  περιφέρειας,  (αναλογικά  με  τη  συνεισφορά  καθενός  στην  παραγωγή),  τα 

οποία  παρουσιάζονται  στον  επόμενο  πίνακα.  Τα  τονάζ  αυτά  είναι  ενδεικτικά  ανά  νομό,  αφού  το 

ζητούμενο είναι να επεξεργάζεται η συνολική ποσότητα – στόχος που έχει τεθεί. Έτσι ο κάθε νομός 

μπορεί να συνεισφέρει λιγότερο ή περισσότερο στο στόχο αρκεί να καλύπτεται η ελάχιστη συνολική 

ποσότητα.  

Πίνακας 4: Τονάζ Μονάδων Επεξεργασίας ΒΑΑ ανά νομό στην Περ. Πελοπ/σου 

ΝΟΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΒΑΑ, 
2013 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΒΑΑ, 2020 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΧΩΡΙΣΤΑ 
ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ  ΒΑΑ, 
2013 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΩΝ  ΧΩΡΙΣΤΑ 
ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ  ΒΑΑ, 
2020 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ  32.463  35.141  5.026  9.238 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ  29.753  31.865  4.606  8.377 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  48.350  52.723  7.485  13.860 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ  30.005  32.064  4.645  8.429 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  53.206  57.422  8.237  15.096 

ΣΥΝΟΛΟ  193.777  209.215  30.000  55.000 

Δεδομένου  ότι  τα  ΒΑΑ  περιλαμβάνουν  κυρίως  απόβλητα  κουζίνας  τα  οποία  δεν  μπορούν  να 

μεταφέρονται  για  μεγάλες  αποστάσεις,  ενώ  δεν  έχει  νόημα  η  χρήση  ΣΜΑ  σε  τέτοια  απόβλητα, 

προτείνεται  ο  αριθμός  των  μονάδων  κομποστοποίησης  ή  αναερόβιας  χώνευσης  να  μην  είναι  μία 

ανά νομό, αλλά τουλάχιστον δύο και η χωροθέτησή τους να λάβει υπόψη τη χωρική κατανομή της 

παραγωγής  των  ΒΑΑ,  ώστε  να  κατασκευαστούν  όσο  γίνεται  εγγύτερα  στις  περιοχές  με  τη 

μεγαλύτερη παραγωγή ΒΑΑ. 

Η  χωροθέτηση  των  μονάδων  αυτών  καλό  είναι  να  λάβει  υπόψη  τη  χωρική  κατανομή  των 

γεωργοκτηνοτροφικών  αποβλήτων  (πού  παράγονται  οι  μεγαλύτερες  ποσότητες).  Έτσι  θα  είναι 

δυνατή  η  συν‐επεξεργασία  με  κάποια  ρεύματα  (π.χ.  κλαδέματα)  ή  η  «φιλοξενία»  χωριστών 

γραμμών επεξεργασίας ρευμάτων γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων  (π.χ. αποσυρόμενα φρούτα), 

στο ίδιο οικόπεδο.  
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Σε  κάθε  περίπτωση,  η  εφαρμογή  των  παραπάνω  δράσεων  δεν  μπορεί  να  έχει  βραχυπρόθεσμα 

αποτελέσματα  και  δεν  είναι  ικανή  από  μόνη  της  να  συμβάλει  στην  εκπλήρωση  των  στόχων.  Η 

στρατηγική της Περιφέρειας αποβλέπει στην επεξεργασία του συνόλου των σύμμεικτων ΑΣΑ  και 

την  παράλληλη  εφαρμογή  προγραμμάτων  ΔσΠ  των  οργανικών  αποβλήτων.  Η  χωροθέτηση  και 

λειτουργία  μονάδων  αξιοποίησης  των  προδιαλεγμένων  οργανικών  ή  /  και  γεωργικών  αποβλήτων 

οφείλει να ωριμάσει παράλληλα με την εφαρμογή των προγραμμάτων. Οι μονάδες αυτές θα πρέπει 

να συνδυαστούν με χώρο ταφής των υπολειμμάτων.  

Εξαιτίας  των  αναμενόμενων  σημαντικών  ποσοτήτων  οργανικών  αποβλήτων  στην  Πελοπόννησο 

(ζυμώσιμο κλάσμα των Α.Σ.Α,  ιλύες, γεωργικά υπολείμματα, κ.λ.π.), απαιτείται η εκπόνηση ειδικής 

μελέτης διερεύνησης/έρευνας αγοράς που θα βοηθήσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά 

με τη διαχείρισή τους. 

Επίσης,  η  δυνατότητα  ανάμιξης  χωριστά  συλλεχθέντος  οργανικού  των  αστικών  αποβλήτων  και 

αγροτοκτηνοτροφικών αποβλήτων εξαρτάται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ρεύματος 

αλλά και την απαιτούμενη ποιότητα του κομπόστ (δηλ. την αγορά όπου θα διοχετευτεί το κομπόστ 

και τις προοριζόμενες χρήσεις του). Για την συν‐επεξεργασία επομένως απαιτείται ειδική μελέτη η 

οποία καλό θα είναι εκπονηθεί με συμμετοχή ερευνητικού /πανεπιστημιακού ιδρύματος. 

 

ΈΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ –  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ   

Με  βάση  τα  επίσημα  στοιχεία  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου,  στο  σύνολο  των  320 

καταγεγραμμένων  ΧΑΔΑ  της  Περιφέρειας  οι  77  ήταν  ενεργοί,  οι  74  ανενεργοί  (αλλά  όχι 

αποκατεστημένοι, είναι δηλαδή προς άμεση αποκατάσταση) και οι 169 αποκατεστημένοι.  

Απαιτούμενες Δράσεις 

 Να  γίνουν  συντονισμένες  ενέργειες  ώστε  κατά  το  μεταβατικό  στάδιο  μέχρι  και  την 

εφαρμογή του ΠΕΣΔΑ οι όποιες δράσεις διαχείρισης των αποβλήτων να συμπεριλαμβάνουν 

στους στόχους τους και την αποκατάσταση κάποιων ΧΑΔΑ (π.χ παραγωγή compost  μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ως υλικό επικάλυψης) 

 Να φτιαχτεί και να επικαιροποιείται με ευθύνη της Περιφέρειας μητρώο αξιολόγησης των 

ΧΑΔΑ, αλλά και άλλων ρυπασμένων χώρων που πρέπει να αποκατασταθούν. Η συγκρότηση 

του  μητρώου  μπορεί  να  γίνει  με  τη  μορφή  βάσης  δεδομένων,  ενώ  η  διαδικασία 

αξιολόγησης  των  χώρων  θα  μπορεί  να  γίνεται  είτε  από  την  Περιφέρεια  είτε  από  τους 

Δήμους και τα αποτελέσματα εφόσον επαληθευτούν θα καταχωρούνται. Με τον τρόπο αυτό 

θα επιτευχθεί η βέλτιστη αξιοποίηση των εκάστοτε διαθέσιμων πόρων και θα εξασφαλιστεί 

η μέγιστη διαφάνεια στις διαδικασίες κατανομής πόρων.  

 Οι  αποκαταστάσεις  θα  πρέπει  να  συσχετιστούν,  με  τις  απαιτούμενες  χρήσεις  γης  και  τις 

ιδιαιτερότητες της περιοχής όπου βρίσκονται. Η απόδοση των αποκαταστημένων ΧΑΔΑ στο 

περιβάλλον  κατά  τρόπο  τέτοιο που δεν  έρχεται  σε αντίθεση  ,  πρέπει  να αποτελεί  βασική 

προτεραιότητα κατά το σχεδιασμό της αποκατάστασης.  

 Να  περάσουν  τα  κόστη  παρακολούθησης  και  μεταφροντίδας  των  χώρων  στα  κόστη 

διαχείρισης αποβλήτων, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.   
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 Να  κοινοποιηθούν  τα  αποτελέσματα  της  μελέτης  στους  ενδιαφερόμενους  Δήμους  για  να  

υλοποιήσουν  αυτοί,  σε  συγκεκριμένο  χρονοδιάγραμμα  τις  επιμέρους  μελέτες 

αποκατάστασης. 

Για  να παρακολουθείται συστηματικά η πρόοδος  των  εργασιών, αλλά και  για  να εξασφαλίζεται η 

τήρηση  των  στόχων  και  η  βελτιστοποίηση  της  αξιοποίησης  των  οικονομικών  πόρων,  απαιτείται 

ενίσχυση των διοικητικών δομών της Περιφέρειας. 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

Οι στόχοι για τη διαχείριση των άλλων ειδών αποβλήτων σε επίπεδο Περιφέρειας είναι: 

• Πρόληψη  ή  μείωση  της  παραγωγής  αποβλήτων  (ποσοτική  μείωση)  καθώς  και 

μείωση της περιεκτικότητάς τους σε επικίνδυνες ουσίες (ποιοτική βελτίωση). 

• Επαναχρησιμοποίηση υλικών από τα απόβλητα 

• Αξιοποίηση των αποβλήτων (ανακύκλωση) 

• Εφαρμογή της αρχής της εγγύτητας 

• Προώθηση  της  οργάνωσης,  με  την  ευθύνη  του  παραγωγού,  ολοκληρωμένου 

συστήματος διαχείρισης  

• Ουσιαστική  συμμετοχή  του  ιδιωτικού  τομέα  στους  τομείς  που  παρουσιάζουν 

επιχειρηματικό ενδιαφέρον 

Σε αυτό το πλαίσιο στη συνέχεια για τα μή επικίνδυνα βιομηχανικά, ελαστικά Αυτοκινήτων, ΑΕΕΚ, 

ΟΤΚΖ, ΑΗΗΕ, ιλύες ΕΕΛ, γεωργικά απόβλητα, δίνονται πλαίσια διαχείρισης. 

Η  δημιουργία  δικτύου  συλλογής  ανακυκλώσιμων  υλικών  και  ειδικών  αποβλήτων    (Πράσινα 

Σημεία  –  Green  Points),    θα  βελτιώσει  σημαντικά  την  ποιότητα  ζωής  της  τοπικής  κοινωνίας.  Το 

δίκτυο θα δέχεται ανακυκλώσιμα υλικά και απόβλητα που δε συλλέγονται με τον κλασικό τρόπο 

αποκομιδής. 

Με τη δημιουργία του δικτύου θα: 

• Γίνει χειροπιαστή η  ιδέα ότι ορισμένα χρησιμοποιημένα υλικά και αντικείμενα δεν 

είναι απόβλητα  και πρέπει  να οδηγούνται  για  επαναχρησιμοποίηση ή ανάκτηση  / 

ανακύκλωση σε διακριτά σημεία 

• Γίνει  η  ανακύκλωση  προσιτή  σε  όλους  τους  κατοίκους  γιατί  η  λειτουργία  τους 

βασίζεται  στην  ενεργό  συμμετοχή  του  πολίτη  και  στη  συστηματική  προετοιμασία 

και διαχωρισμό του τι υλικά και αντικείμενα θα πάνε στα Πράσινα Σημεία, γεγονός 

που  δημιουργεί  νέα  μοτίβα  κοινωνικής  συμπεριφοράς,  που  είναι  απαραίτητα  για 

ριζικές αλλαγές σε βάθος χρόνου 

Επομένως,  και  η  κοινωνική  συνεισφορά  του  δικτύου  των  Πράσινων  Σημείων  είναι  σημαντική  και 

δημιουργεί τη βάση για ριζικές αλλαγές σε βάθος χρόνου, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό στην 

περιφέρεια Πελοποννήσου όπου η διαχείριση των αποβλήτων είναι σχεδόν στο σημείο μηδέν.  

Όσον αφορά τα διαφορετικά είδη υλικών που θα συλλέγονται, προτείνεται αυτά να είναι: 

1. Υλικά καθαρισμού 

2. Χρώματα  

3. Θερμόμετρα 

4. Μπαταρίες  

5. Φάρμακα 

6. Πλαστικά δοχεία 

7. Μεταλλικά αντικείμενα (scrap, καλοριφέρ κ.λπ.) 

8. Παιχνίδια 
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9. Έπιπλα 

10. Στρώματα 

11. Ηλεκτρικές συσκευές (WEEE) 

12. Λαμπτήρες 

13. Υλικά συσκευασίας (χαρτόνια)  

14. Κλαδεύματα (πράσινα)  

15. Ελαστικά – Σε ορισμένα ΠΣ 

16. Αυτοκίνητα – Σε ορισμένα ΠΣ 

ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΤΕΡΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΣΒΑ)  

Οι βασικοί άξονες δράσεις  για  τη διαχείριση  των  ΣΒΑ θα  είναι  εναρμονισμένες με  την  ιεράρχηση 

που προτάσσει η ευρωπαϊκή και εθνική στρατηγική: 

 Πρόληψη / ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων 

 Επαναχρησιμοποίηση  

 Αξιοποίηση αποβλήτων μέσω της ανάκτησης/ ανακύκλωσης / ενεργειακής αξιοποίησης 

 Ασφαλή  επεξεργασία  των  αποβλήτων  και  διάθεση  των  υπολειμμάτων  σε  χώρους 

υγειονομικής ταφής 

 και η υλοποίηση  των παραπάνω θα  γίνεται μέσω  της  εφαρμογής βέλτιστων διαθέσιμων 

τεχνικών και καθαρών τεχνολογιών.  

Στο  πλαίσιο  αυτό,  οι  τεχνικές  και  πρακτικές  διαχείρισης  ΣΒΑ  που  θα  επιλεγούν  οφείλουν  να 

ακολουθήσουν την ιεράρχηση αυτή, προκειμένου να επιτευχθεί ο μέγιστος κατά το δυνατό βαθμός 

προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. 

ΙΛΥΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ )  

Η κάλυψη των στόχων για την ιλύ εξαρτάται κυρίως από τους φορείς λειτουργίας των μονάδων ΕΕΛ. 

Η Περιφέρεια θα μπορούσε να συνεισφέρει με τη σειρά της στη ορθολογική διαχείριση της  ιλύος 

μέσω  ανάλογων  υποστηρικτικών  δράσεων  προκειμένου  να  προωθηθεί  η  αξιοποίηση  αλλά  και  η 

ασφαλής τελική διάθεση. Τέτοιες δράσεις περιλαμβάνουν:  

 ενέργειες για τη διευκόλυνση δημιουργίας υποδομών για την επεξεργασία και αξιοποίηση 

της ιλύος  

 την  προώθηση  προγραμμάτων  ενημέρωσης  και  ευαισθητοποίησης  της  αγοράς  για  τη 

μεγιστοποίηση της απορρόφησης της επεξεργασμένης ιλύος 

 την ανάπτυξη αποτελεσματικού συστήματος καταγραφής αναφορικά με την παραγωγή και 

διαχείριση της ιλύος  

 τη  δημιουργία  γραφείου  αποβλήτων  εντός  της  Περιφέρειας  για  τη  συνεχή  ενημέρωση 

σχετικά με τις εξελίξεις, το συντονισμό πολλών διαφορετικών φορέων και παρακολούθηση 

της επίτευξης των στόχων που τίθενται για κάθε ρεύμα αποβλήτων 

Η  περίπτωση  συνδιάθεσης  με  τα  αστικά  στερεά  απόβλητα,  εφόσον  τα  ποσοτικά  και  ποιοτικά 

χαρακτηριστικά  τους  το  επιτρέπουν,  θα  είναι  ευθύνη  του  ΦοΔΣΑ  και  θα  αποτελεί  αντικείμενο 
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συμφωνίας  των  φορέων,  με  την  προϋπόθεση  ότι  η  διαστασιολόγηση  των  έργων  διαχείρισης  το 

επιτρέπει. 

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

Πρωταρχικός  στόχος,  για  τα  μεταχειρισμένα  ελαστικά  πρέπει  να  είναι  η  συνεργασία  των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται με την πώληση, επισκευή, κ.λπ., ελαστικών και είναι κάτοχοι 

παλαιών  ελαστικών,  με  συμβεβλημένες,  (με  την  ECO‐ELASTICA‐  Συλλογικό  Σύστημα  Εναλλακτικής 

Διαχείρισης Μεταχειρισμένων Ελαστικών), επιχειρήσεις συλλογής‐μεταφοράς παλαιών ελαστικών.  

Επιπρόσθετα, στα πλαίσια αυτά μπορούν να καλύπτονται και θέματα όπως: 

- η συλλογή των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων των ΟΤΑ 

- η  συλλογή  μεταχειρισμένων  ελαστικών  από  χώρους  ανεξέλεγκτης  διάθεσης  και  κατά  τις 

αποκαταστάσεις παλαιών χωματερών 

- η  συνδιοργάνωση  προγραμμάτων  για  τη  διαχείριση  των  μεταχειρισμένων  ελαστικών 

(οργάνωση χώρων προσωρινής αποθήκευσης, κλπ) 

- η  ανάθεση  της  συλλογής  μεταχειρισμένων  ελαστικών,  εκ  μέρους  του  ΣΕΔΑ,  από  τα  σημεία 

συλλογής στις υπηρεσίες των ΟΤΑ  

Η  Περιφέρεια  Πελοποννήσου  με  τη  σειρά  της  θα  μπορούσε  να  συνεισφέρει  σημαντικά  στη 

διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών. Η συνεισφορά αυτή μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής: 

- Ενδυνάμωση των ελεγκτικών μηχανισμών 

- Συντονισμός της συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων 

- Οργάνωση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

- Λειτουργία Γραφείου Αποβλήτων εντός της Περιφέρειας για τη συνεχή ενημέρωση σχετικά με 

τις εξελίξεις, το συντονισμό πολλών διαφορετικών φορέων και παρακολούθηση της επίτευξης 

των στόχων που τίθενται για κάθε ρεύμα αποβλήτων 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (ΟΤΚΖ)  

Οι ΟΤΑ σε συνεργασία με τον ΦοΔΣΑ πρέπει να υποδείξουν χώρους προσωρινής αποθήκευσης και 

σε  συνεργασία  με  την  ΕΔΟΕ  (Συλλογικό  Σύστημα  Εναλλακτικής  Διαχείρισης),  να  μεταφέρονται  τα 

οχήματα στα  κέντρα  παράδοσης  ή  στα  σημεία  επεξεργασίας.  Στην  περίπτωση αυτή,  οι ΟΤΑ  είναι 

υπεύθυνοι  και  για  την  έκδοση  του  πιστοποιητικού  καταστροφής,  αφού  προβούν  στις 

προβλεπόμενες  από  τη  νομοθεσία  ενέργειες  για  τη  μεταφορά  του  οχήματος  σε  αδειοδοτημένες 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας, σε συνεργασία με το εγκεκριμένο ΣΣΕΔ. 

Αναφορικά  με  τα  εγκαταλελειμμένα ΟΤΚΖ,  είναι  αρμοδιότητα  των ΟΤΑ  η  συλλογή  και  παράδοσή 

τους σε κατάλληλα αδειοδοτημένα σημεία συλλογής ή σε χώρους προσωρινής αποθήκευσης που θα 

έχουν οριστεί.  

Η Περιφέρεια θα πρέπει να ενημερώσει και να υποστηρίξει τους ΟΤΑ και τον ΦοΔΣΑ αναφορικά με 

την  ανάγκη  εξεύρεση  χώρων  προσωρινής  αποθήκευσης  των  ΟΤΚΖ.  Με  την  ύπαρξη  των  χώρων 

αυτών θα εξαλειφθεί η ανεξέλεγκτη εγκατάλειψη των ΟΤΚΖ και θα επιτευχθεί πολύ μεγάλο ποσοστό 

συλλογής των ΟΤΚΖ, τα οποία στη συνέχεια θα οδηγηθούν προς επεξεργασία. 
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Επιπλέον  η  Περιφέρεια  μπορεί  να  συνδράμει  στη  διαχείριση  των  ΟΚΤΖ  μέσω  της  δημιουργίας 

γραφείου αποβλήτων για το συντονισμό πολλών διαφορετικών φορέων, αλλά και της ενδυνάμωσης 

των  ελεγκτικών  μηχανισμών.  Επιπλέον  θα  μπορούσε  να  συμβάλλει  στην  ενημέρωση  και 

ευαισθητοποίηση  της  κοινής  γνώμης  μέσω  της  συμμετοχής  της  στη  διοργάνωση  σχετικών 

προγραμμάτων και δράσεων. 

ΑΔΡΑΝΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ,  ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΑΕΕΚ)  

Σήμερα έχει συσταθεί η Εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ο.Ε η οποία αποτελεί 

ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ  για  όλη  την Περιφέρεια. O  προγραμματισμός  του  ΣΣΕΔ  για  την  επόμενη 5ετία  είναι  η 

δημιουργία 20 μονάδων επεξεργασίας και ανακύκλωσης.   Οι μονάδες αυτές θα χωροθετηθούν σε 

γεωγραφικά  σημεία  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου,  στα  οποία  σύμφωνα  με  την  ΕΣΥΕ 

παρουσιάζεται η μεγαλύτερη οικοδόμηση, και κατά συνέπεια η μεγαλύτερη παραγωγή ΑΕΚΚ.  

Οι μονάδες αυτές δεν θα είναι στο σύνολό τους εξοπλισμένες με εγκατεστημένο εξοπλισμό θραύσης 

–κοσκίνησης  –  πλυσής.  Στο  σχεδιασμό  του  συστήματος  έχει  προκριθεί  η  λύση  του  κινητού 

συγκροτήματος θραύσης – κοσκίνησης – πλύσης ως ο πιο πρόσφορος τρόπος για την κάλυψη των 

αναγκών και  την πλήρη εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί. Προτεραιότητα του συστήματος 

αποτελεί  η  αγορά  ενός  κινητού  εξοπλισμού  για  κάθε Νομό  της Περιφέρειας  μέχρι  και  το 5ο  έτος 

λειτουργίας  του  συστήματος,  το  οποίο  με  προκαθορισμένο  χρονοδιάγραμμα  στις  μονάδες 

προσωρινής  αποθήκευσης  και  εναλλακτικής  διαχείρισης  ΑΕΚΚ  του  κάθε  Νομού,  προκειμένου  να 

γίνεται μηχανική διαλογή και επεξεργασία των ΑΕΚΚ. Το σύστημα επεξεργάζεται σχέδιο logistic έτσι 

ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι μεταφορές του συγκροτήματος, αλλά και των υπόχρεων διαχειριστών 

που θα μεταφέρουν τα ΑΕΚΚ στις μονάδες του κάθε Νομού.  

Για  να  εξασφαλιστεί  η  καλή  λειτουργία  του  συστήματος  διαχείρισης  των  ΑΕΚΚ  στην  Περιφέρεια, 

παρακάτω παρατίθενται οι αναγκαίες δράσεις και μέτρα που θα πρέπει να προβλεφθούν:  

• Πλαίσιο  συνεργασίας  της  τοπικής  αυτοδιοίκησης  και  του φορέα  διαχείρισης  των ΑΕΚΚ  για  τη 

συλλογή των ΑΕΚΚ  

• Ανάπτυξη  συστήματος  συλλογής  και  καταγραφής  της  παραγωγής  και  διαχείρισης  ΑΕΚΚ  και 

δημιουργία  μηχανισμού  παρακολούθησης.  Η  καταγραφή  της  ποσότητας  και  ποιότητας  των 

παραγόμενων  ΑΕΚΚ  θεωρείται  επιβεβλημένη  για  τον  ορθό  σχεδιασμό  των  δράσεων  και 

υποδομών διαχείρισης των ΑΕΚΚ. 

• Προϋποθέσεις  και  όροι  διαχείρισης  ΑΕΚΚ  κατά  την  αδειοδότηση  όλων  των  έργων  και 

δραστηριοτήτων που παράγουν ΑΕΚΚ  

• Καθιέρωση προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού 

Σημειώνεται ότι υπάρχει ένα πλήθος δραστηριοτήτων από τις οποίες προκύπτουν ΑΕΚΚ και για τις 

οποίες  δεν  εξασφαλίζεται  η  εκπλήρωση  των  υποχρεώσεων  του  παραγωγού  των  ΑΕΚΚ.  Για 

παράδειγμα τα έργα υποδομής συνεισφέρουν κοντά στο 50% της παραγωγής ΑΕΚΚ. Από την άλλη, 

οι ανάδοχοι κατασκευαστές δεν υποχρεούνται να υποβάλουν στοιχεία στις πολεοδομικές υπηρεσίες 

για  τη  διαχείρισή  τους.  Για  τους  παραπάνω  λόγους  επιβάλλεται  οι  ανάδοχοι  κατασκευαστές  να 

συμβάλλονται υποχρεωτικά με το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ, το οποίο θα αναλαμβάνει τη διαχείριση των ΑΕΚΚ και 

θα  βεβαιώνει  την  εκπλήρωση  των  υποχρεώσεων  του  αναδόχου,  αναφορικά  με  την  εναλλακτική 

διαχείριση  των ΑΕΚΚ.  Εναλλακτικά, οι ανάδοχοι  των έργων θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
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διαχειριστούν οι  ίδιοι τα παραγόμενα ΑΕΚΚ, προτείνοντας θέσεις αποθεσιοθάλαμων, ενώ θα είναι 

υπόχρεοι τόσο για την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών, όσο και για τη μεταφορά και τη 

διάθεση των αδρανών υλικών. 

Επιπλέον,  θα πρέπει  να ληφθεί υπόψη η πιθανή αδυναμία απορρόφησης  του συνόλου  των ΑΕΚΚ 

από την αγορά δεδομένου ότι πρόκειται και για σημαντική ποσότητα.  

Για την Περιφέρεια  και μέχρι να ισχύσει το ΠΔ, προτείνεται να η κατασκευή  ενός ΧΥΤ Αδρανών  σε 

κάθε  Νομό,  οι  οποίοι  όμως  στη  συνέχεια  και  με  την  εφαρμογή  του  ΠΔ,  θα  πρέπει  να 

λειτουργήσουν  συνδυαστικά  με  το  εναλλακτικό  σύστημα.  Μία  καλή  πρακτική  θα  μπορούσε  να 

αποδειχθεί η χρήση εγκαταλελειμμένων λατομείων/μεταλλείων.  

Η  Περιφέρεια  μπορεί  επιπλέον  να  συνδράμει  στη  διαχείριση  των  ΑΕΚΚ  μέσω  της  δημιουργίας 

γραφείου  αποβλήτων  για  τη  συνεχή  ενημέρωση  σχετικά  με  τις  εξελίξεις,  το  συντονισμό  πολλών 

διαφορετικών φορέων και παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων που τίθενται για κάθε ρεύμα 

αποβλήτων, αλλά και δράσεων ενδυνάμωσης των ελεγκτικών μηχανισμών  

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ‐ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ)  

Θα  πρέπει  να  ενθαρρυνθεί  η  σύναψη  συμβάσεων  μεταξύ  όλων  των  ΟΤΑ  και  της  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ για την προώθηση της ανακύκλωσης των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Οι 

συμβάσεις θα πρέπει να καλύπτουν θέματα συνεργασίας σε ότι αφορά τη συλλογή των ΑΗΕΕ, την 

οργάνωση προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και τυχόν οικονομικά κίνητρα για την 

επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου συλλογής. 

Παράλληλα, η Περιφέρεια θα μπορούσε να συνεισφέρει σημαντικά στη διαχείριση των ΑΗΕΕ μέσω 

της  λειτουργίας  Γραφείου  Αποβλήτων  για  τη  συνεχή  ενημέρωση  σχετικά  με  τις  εξελίξεις,  του 

συντονισμού  της  συνεργασίας  των  εμπλεκόμενων φορέων,  της  οργάνωσης  δράσεων  ενημέρωσης 

και ευαισθητοποίησης και της ενδυνάμωση των ελεγκτικών μηχανισμών 

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Η κάλυψη των στόχων που έχουν τεθεί για τα απόβλητα αυτά εξαρτάται κυρίως από τους φορείς 

εκμετάλλευσης της γεωργικών καλλιεργειών. 

Τα απόβλητα της συγκεκριμένης κατηγορίας θα υφίστανται διαχείριση με ευθύνη του παραγωγού 

και κατόχου τους, οι οποίοι και θα πρέπει να τηρούν τις κείμενες διατάξεις. 

Για την όσο το δυνατό καλύτερη αξιολόγηση των δυνατοτήτων αξιοποίησής τους, είναι επιθυμητό η 

Περιφέρεια να συνδράμει στην προώθηση των παρακάτω δράσεων και ενεργειών:  

• την ανάπτυξη συστήματος συλλογής και καταγραφής δεδομένων αναφορικά με την παραγωγή 

και τη διαχείριση των γεωργικών υπολειμμάτων και άχρηστων γεωργικών προϊόντων 

• την  οργάνωση  προγραμμάτων  πληροφόρησης  του  κοινού  και  των  φορέων  εκμετάλλευσης 

σχετικά με τις διαθέσιμες πρακτικές και τεχνικές αξιοποίησης  

• την  υποστήριξη  σε  θέματα  αδειοδότησης  και  κοινωνικής  αποδοχής  των  υποδομών 

επεξεργασίας και αξιοποίησης 
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• τη  δημιουργία  γραφείου  αποβλήτων  για  τη  συνεχή  ενημέρωση  σχετικά  με  τις  εξελίξεις,  το 

συντονισμό πολλών διαφορετικών φορέων και παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων που 

τίθενται για κάθε ρεύμα αποβλήτων 

Η περίπτωση συνδιάθεσης με τα αστικά στερεά απόβλητα, εφόσον τα ποσοτικά και ποιοτικά τους 

επιτρέπουν, θα είναι ευθύνη του ΦοΔΣΑ της Περιφέρειας και θα αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας 

των φορέων, με την προϋπόθεση ότι η διαστασιολόγηση των έργων διαχείρισης το επιτρέπει. 

Να  σημειωθεί  επίσης  ότι  εξαιτίας  των  αναμενόμενων  σημαντικών  ποσοτήτων  οργανικών 

αποβλήτων στην Πελοπόννησο (ζυμώσιμο κλάσμα των Α.Σ.Α, ιλύες, γεωργικά υπολείμματα, κ.λ.π.), 

απαιτείται  η  εκπόνηση  ειδικής  μελέτης  διερεύνησης/έρευνας  αγοράς  που  θα  βοηθήσει  τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τη διαχείρισή τους. 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΚΑΙ  ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Η διαχείριση της συγκεκριμένης κατηγορίας αποβλήτων δεν περιλαμβάνεται στους στόχους του εν 

λόγω ΠΕΣΔΑ καθώς για αυτά εφαρμόζεται η ΚΥΑ 37591/2031/2003 (ΦΕΚ 1419/Β/2003). Η αναφορά 

σε αυτά γίνεται, διότι σε αυτά υπάρχει κλάσμα που προσομοιάζει με Αστικά Στερεά Απόβλητα.  

Τα απόβλητα όλων των υγειονομικών μονάδων που προσομοιάζουν με ΑΣΑ θα υπόκεινται στην ίδια 

διαχείριση με τα υπόλοιπα ΑΣΑ της Περιφέρειας. Η «ίδια» διαχείριση περιλαμβάνει ακριβώς τα ίδια 

στάδια συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης, όπως και των υπολοίπων ΑΣΑ. Αυτό έχει 

ληφθεί  υπόψη  κατά  την  επικαιροποίηση    του  ΠΕΣΔΑ,  με  την  έννοια  ότι  έχει  ληφθεί  υπόψη  η 

αναμενόμενη ποσότητα αυτών των αποβλήτων που θα παράγονται από τις υγειονομικές μονάδες 

της  Περιφέρειας.  Η  ποσότητα  αυτή  συμπεριλαμβάνεται  στη  συνολικά  αναμενόμενη  παραγωγή 

αποβλήτων.       

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΠΛΩΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Η διαχείριση της συγκεκριμένης κατηγορίας αποβλήτων δεν περιλαμβάνεται στους στόχους του εν 

λόγω ΠΕΣΔΑ καθώς για αυτά εφαρμόζεται η ΚΥΑ 3418/2002  (ΦΕΚ 712/Β/2002). Η διαχείριση  των 

αποβλήτων  αυτών  θα  γίνεται  με  ευθύνη  του  φορέα  διαχείρισης  κάθε  λιμανιού.  Σύμφωνα  με  το 

αρ.7,  παρ.4  της  ΚΥΑ  50910/2727/2003,  σε  περίπτωση  που  δεν  είναι  δυνατή  η  συλλογή  και 

μεταφορά των αστικών αποβλήτων στα λιμάνια, από τον οικείο φορέα διαχείρισης του Λιμένα, τότε 

αυτές οι διαδικασίες θα γίνονται με ευθύνη του ΦοΔΣΑ της Περιφέρειας. 
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ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Οι  προτάσεις  που  γίνονται  για  το  μεταβατικό  στάδιο  και  μέχρι  την  υλοποίηση  του 

επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ βασίζονται στους εξής  4 άξονες: 

o Στην εκτεταμένη ανακύκλωση συσκευασιών στο σύνολο της Περιφέρειας και στην 

μέγιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων ΚΔΑΥ.  

o Στην  στοχευμένη  Διαλογή  στην  Πηγή  του  οργανικού  κλάσματος  σε  περιοχές 

τουριστικές  όπου  υπάρχει  σημαντικός  αριθμός  εστιατορίων,  ξενοδοχείων,  και  στη 

δημιουργία μικρών μονάδων κομποστοποίησης. 

o Για  το  μεταβατικό  χρονικό  διάστημα,  δηλαδή  μέχρι  τη  λειτουργία  των  έργων 

ασφαλούς διάθεσης, για τη διαχείριση και διάθεση των στερεών αποβλήτων μπορεί 

να αξιοποιηθεί ο νόμιμος ΧΥΤΑ Κιάτου   με επέκταση του, ο ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου με 

βελτιωτικές  παρεμβάσεις,  για  μέγιστη  λειτουργία  5  ετών.  Καθώς  και  όλες  οι 

σχετικές  με  την  κείμενη  νομοθεσία  πρακτικές,  όπως  η  αποθήκευση  αποβλήτων 

σύμφωνα  με  όσα  αναφέρονται  στο  άρθρο  2  της  ΚΥΑ  29407/3508/2002.  Η 

χωροθέτηση  των  χώρων  προσωρινής  διάθεσης  αφενός  θα  ελαχιστοποιήσει  τις 

επιπτώσεις στα νερά το έδαφος και την ατμόσφαιρα από την ανεξέλεγκτη διάθεση 

των Α.Σ.Α., αφετέρου θα αποτρέψει την επιβολή προστίμων λόγω της παραβίασης 

της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων. 

o Στην  δημιουργία  χώρων  οι  οποίοι  θα  λειτουργήσουν  ως  Σταθμοί  Μεταβατικής 

Διαχείρισης  όπου  θα  λαμβάνει  χώρα  μια  τεχνικά  και  περιβαλλοντικά  άρτια 

διαχείριση  των  υπολοίπων  αποβλήτων  που  δεν  θα  ανακυκλώνονται  και  δεν  θα 

κομποστοποιούνται, με οικονομικά στοιχεία που θα είναι εύλογα.   Οι θέσεις αυτές 

με  το  πέρας  του  μεταβατικού  σταδίου  θα  μπορούν  να  αξιοποιηθούν ως  ΣΜΑ  .  Ο 

Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Αποβλήτων θα μπορεί να προβεί σε μελέτη για 

την  βελτιστοποίηση  του  δικτύου  μεταφοράς  και  να  οριστικοποιήσει  τις  θέσεις 

αυτές. 

o Στην  βελτιστοποίηση  της  υπάρχουσας  εναλλακτικής  διαχείρισης  των  ειδικών 

ρευμάτων στο σύνολο της Περιφέρειας αξιοποιώντας την παρουσία των ΣΕΔΑ 

Η Περιφέρεια μέσω των  ελεγκτικών μηχανισμών  της  και σε συνεργασία με  τους ΦοΔΣΑ  (μέχρι  τη 

λειτουργία  του  περιφερειακού  Φορέα)  θα  δώσει  βαρύτητα  στην  ορθή  λειτουργία  των 

εγκαταστάσεων, ώστε να περιοριστούν πραγματικά και πρακτικά οι επιπτώσεις της απόθεσης χωρίς 

να  γίνονται  εκπτώσεις  για  λόγους  οικονομίας  στις  περιβαλλοντικές  απαιτήσεις  των  έργων. 

Παράλληλα  θα  προωθηθεί  η  ωρίμανση  των  έργων  ασφαλούς  διάθεσης,  ώστε  να  τερματιστεί  το 

συντομότερο δυνατό η λειτουργία των χώρων προσωρινής αποθήκευσης.  

Με  την  ολοκλήρωση  των  έργων ασφαλούς  διάθεσης  η Περιφέρεια  θα  μεριμνήσει ώστε  αυτοί  να 

λειτουργήσουν σύμφωνα με  τις απαιτήσεις  της  κείμενης  νομοθεσίας,  ήτοι  να  έχουν  εκπονηθεί  οι 

απαιτούμενες  μελέτες  αδειοδότησης,  να  λειτουργούν  σύμφωνα  με  τους  εγκεκριμένους 

περιβαλλοντικούς  όρους  και  ο  αρμόδιος  φορέας  να  πληροί  όλες  τις  προϋποθέσεις  (τεχνικές  και 

διοικητικές),  ώστε  να  διασφαλίζεται  η  ομαλή  λειτουργία  των  έργων.  Για  τη  διασφάλιση  των 

ανωτέρω  απαιτείται  η  ανάπτυξη  μηχανισμών  παρακολούθησης.  Η  σύσταση  διακριτού  γραφείου 

αποβλήτων θα συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση.  
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ  ΠΕΡΙΟΧΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΥΠΟΔΟΧΗ  ΤΩΝ  ΚΥΡΙΩΝ  ΕΡΓΩΝ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Τα  κριτήρια  αποκλεισμού  (ή  καταλληλότητας)  των  περιοχών  για  την  υποδοχή  των  κύριων  έργων 

διαχείρισης σύμφωνα με την εγκύκλιο 69751/1999 σχεδιάζονται με στόχο: 

 Τον  εντοπισμό  των  «ευρύτερων»  περιοχών,  εντός  των  οποίων  ενδέχεται  να  χωροθετηθεί  το 

προβλεπόμενο έργο. Ουσιαστικά με τον όρο «ευρύτερες περιοχές» νοούνται οι περιοχές εκείνες 

που  θα  προκύψουν  αφού  εφαρμοστούν  τα  κριτήρια  αποκλεισμού  και  μειωθεί  η  έκταση  των 

προς εξέταση περιοχών για την χωροθέτηση.  

 Την εναρμόνιση με αναπτυξιακούς σχεδιασμούς (Χωροταξικές μελέτες, οικιστική διάρθωση κλπ) 

 Την προφύλαξη πόρων, υδάτινων, ενεργειακών, ανθρώπινων, φυσικών. 

Η εφαρμογή  των κριτηρίων αποκλεισμού λαμβάνει υπόψη τις  ιδιαιτερότητες  της Περιφέρειας και 

συνεκτιμά την υφιστάμενη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. 

Στους παρακάτω πίνακες παρατίθεται το σύνολο των προτεινόμενων κριτηρίων αποκλεισμού τα 

οποία  θα  αποτελέσουν  έναν  οδηγό  για  την  διαδικασία  χωροθέτησης  των  κύριων  έργων 

διαχείρισης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

Πίνακας 1: Κριτήρια αποκλεισμού για τη χωροθέτηση ΧΥΤ/ΟΕΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  ΣΕ  ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ 
ΧΥΤ/ΟΕΔΑ 

Απόσταση Αποκλεισμού  
Γενικότερων Περιοχών 

1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ   

α) Απόσταση από οικισμούς  > 0,5 Κm
β)  Απόσταση  από  Αρχαιολογικά  και  Πολιτιστικά  μνημεία  (σημειακή 
πληροφορία) 

> 0,5 Κm 

γ) Αποκλεισμός Ζώνης Α θεσμοθετημένων αρχαιολογικών περιοχών ‐

δ) Αποκλεισμός αεροδρομίων 
> 1,5 Κm (αεροσκάφη με ελικοφόρους 
κινητήρες) 
> 3,0 Κm (αεριωθούμενα αεροσκάφη) 

ε) Αποκλεισμός Ζωνών ΒΙΠΕ  ‐
στ) Αποκλεισμός Θεσμοθετημένων Ζωνών Ειδικών Χρήσεων Γης > 0,5 Κm (από τα όρια αυτών)

2. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ – ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ   

α) Απόσταση από κοίτες ποταμών ή μεγάλων ρεμάτων  > 0,5 Κm 

β) Απόσταση από λίμνες, λιμνοδεξαμενές & φράγματα  > 1,0 Κm 

3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ   

α) Απόσταση από Ακτογραμμή   > 0,5 Κm 

β) Αποκλεισμός Δασικών Εκτάσεων   ‐ 

γ) Αποκλεισμός  Γεωργικών Εκτάσεων υψηλής Παραγωγικότητας ή περιοχών 
με συγκεκριμένες χρήσεις γης 

‐ 

δ) Αποκλεισμός περιοχών χαρακτηρισμένων ως RAMSAR, SPA, ΝΑTURA και 
Εθνικά Πάρκα 

‐ 

ε) Αποκλεισμός ζωνών προστασίας & περιοχών φυσικού κάλλους  
‐
0,5km για σημειακά στοιχεία 

Σημειώνεται  ότι  σε  περιοχές  όπου  θεσπίζονται  Ζώνες  Προστασίας  ή  Χρήσεων  Γης  (όπως  Ζ.Ο.Ε,  ΣΧΟΟΑΠ, 

Εθνικά Πάρκα, Γ.Π.Σ., Λατομικές Ζώνες, Χώροι εξορύξεως ορυκτών, Ζώνες Αρχαιολογικών Χώρων, κ.λ.π.), δεν 

αποκλείεται το σύνολο της περιοχής, αλλά οι Ζώνες εκείνες, όπου με βάση τις ειδικές ρυθμίσεις που έχουν 

θεσπιστεί, απαγορεύεται η εν λόγω δραστηριότητα. 
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Επίσης  περιλαμβάνονται  στις  κατ΄  αρχήν  αποκλειόμενες  περιοχές  εκείνες  που  έχουν  χαρακτηρισθεί  ως 

αναδασωτέες,  καθώς  επίσης  και  οι  πληγείσες  εκτάσεις  από  τις  τελευταίες  καταστροφικές  πυρκαγιές  που 

έπληξαν  την περιφέρεια  το 2007. Εντούτοις,  ο  τελικός αποκλεισμός μιας θέσης ως προς  το  κριτήριο αυτό 

γίνεται με γνώμονα τις ειδικές ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί βάση Π.Δ. και σχετικών νομοθετημάτων και 

σε επόμενο στάδιο μελέτης (Στάδιο Π.Π.Ε.Α.). 

 

Πίνακας 2: Κριτήρια αποκλεισμού για τη χωροθέτηση ΧΥΤ‐ΑΔΡΑΝΩΝ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  ΣΕ  ΕΠΙΠΕΔΟ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ 
ΧΥΤ ΑΔΡΑΝΩΝ 

Απόσταση  Αποκλεισμού  
Γενικότερων Περιοχών 

1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ   

α) Απόσταση από οικισμούς  > 0,5 Κm 

β) Απόσταση από Αρχαιολογικά και Πολιτιστικά μνημεία > 0,5 Κm 

γ) Αποκλεισμός Ζώνης Α θεσμοθετημένων αρχαιολογικών περιοχών   ‐ 

δ) Αποκλεισμός Θεσμοθετημένων Ζωνών Ειδικών Χρήσεων Γης  > 0,5 Κm (από τα όρια αυτών) 

ε) Αποκλεισμός ΒΙΠΕ  ‐ 

2. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ – ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ   

α) Απόσταση από κοίτες ποταμών ή μεγάλων ρεμάτων  > 0,5 Κm 

3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ   

α) Απόσταση από Ακτογραμμή   > 0,5 Κm 

β) Αποκλεισμός Δασικών Εκτάσεων   ‐ 

γ)  Αποκλεισμός    Γεωργικών  Εκτάσεων  υψηλής    Παραγωγικότητας  & 
υγροτοπικών εκτάσεων 

‐ 

δ) Αποκλεισμός περιοχών χαρακτηρισμένων ως RAMSAR, SPA, ΝΑTURA και 
Εθνικά Πάρκα  

‐ 

ε) Αποκλεισμός ζωνών προστασίας και περιοχών φυσικού κάλλους  
‐
>0,5km από σημειακά στοιχεία 

Σημειώνεται  ότι  σε  περιοχές  όπου  θεσπίζονται  Ζώνες  Προστασίας  ή  Χρήσεων  Γης  (όπως  Ζ.Ο.Ε,  ΣΧΟΟΑΠ, 

Εθνικά Πάρκα, Γ.Π.Σ., Λατομικές Ζώνες, Χώροι εξορύξεως ορυκτών, Ζώνες Αρχαιολογικών Χώρων, κ.λ.π.), δεν 

αποκλείεται το σύνολο της περιοχής, αλλά οι Ζώνες εκείνες, όπου με βάση τις ειδικές ρυθμίσεις που έχουν 

θεσπιστεί, απαγορεύεται η εν λόγω δραστηριότητα. 

Επίσης  περιλαμβάνονται  στις  κατ΄  αρχήν  αποκλειόμενες  περιοχές  εκείνες  που  έχουν  χαρακτηρισθεί  ως 

αναδασωτέες,  καθώς  επίσης  και  οι  πληγείσες  εκτάσεις  από  τις  τελευταίες  καταστροφικές  πυρκαγιές  που 

έπληξαν  την περιφέρεια  το 2007. Εντούτοις,  ο  τελικός αποκλεισμός μιας θέσης ως προς  το  κριτήριο αυτό 

γίνεται με γνώμονα τις ειδικές ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί βάση Π.Δ. και σχετικών νομοθετημάτων και 

σε επόμενο στάδιο μελέτης (Στάδιο Π.Π.Ε.Α.). 
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Πίνακας 3:  Κριτήρια αποκλεισμού  για  τη  χωροθέτηση  ΣΜΑ,  ΚΔΑΥ, Μονάδες Προδιαλεγμένου Οργανικού 
Υλικού 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  ΣΕ  ΕΠΙΠΕΔΟ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΓΙΑ  ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ  Σ.Μ.Α, 
ΚΔΑΥ, ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΈΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Απόσταση  Αποκλεισμού  
Γενικότερων Περιοχών 

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ   

α)  Αποκλεισμός  περιοχών  χαρακτηρισμένων  ως  RAMSAR,  SPA,  ΝΑTURA  και 
Εθνικά Πάρκα  

‐ 

β) Αποκλεισμός Ζωνών Προστασίας – Περιοχών Φυσικού Κάλλους   ‐ 

γ) Απόσταση από σημειακά μνημεία Προστασίας & Φυσικού Κάλλους  > 0,5 Km 

δ) Αποκλεισμός Δασικών Εκτάσεων   ‐ 

2. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ   

α) Απόσταση από οικισμούς  > 0,2 Km 

β) Απόσταση από αρχαιολογικά & πολιτιστικά μνημεία  > 0,5 Km 

γ) Αποκλεισμός Ζώνης Α θεσμοθετημένων αρχαιολογικών περιοχών  ‐ 

Σημειώνεται  ότι  σε  περιοχές  όπου  θεσπίζονται  Ζώνες  Προστασίας  ή  Χρήσεων  Γης  (όπως  Ζ.Ο.Ε,  ΣΧΟΟΑΠ, 

Εθνικά Πάρκα, Γ.Π.Σ., Λατομικές Ζώνες, Χώροι εξορύξεως ορυκτών, Ζώνες Αρχαιολογικών Χώρων, κ.λ.π.), δεν 

αποκλείεται το σύνολο της περιοχής, αλλά οι Ζώνες εκείνες, όπου με βάση τις ειδικές ρυθμίσεις που έχουν 

θεσπιστεί, απαγορεύεται η εν λόγω δραστηριότητα. 

Επίσης  περιλαμβάνονται  στις  κατ΄  αρχήν  αποκλειόμενες  περιοχές  εκείνες  που  έχουν  χαρακτηρισθεί  ως 

αναδασωτέες,  καθώς  επίσης  και  οι  πληγείσες  εκτάσεις  από  τις  τελευταίες  καταστροφικές  πυρκαγιές  που 

έπληξαν  την περιφέρεια  το 2007. Εντούτοις,  ο  τελικός αποκλεισμός μιας θέσης ως προς  το  κριτήριο αυτό 

γίνεται με γνώμονα τις ειδικές ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί βάση Π.Δ. και σχετικών νομοθετημάτων και 

σε επόμενο στάδιο μελέτης (Στάδιο Π.Π.Ε.Α.). 

 

Πίνακας 4: Κριτήρια αποκλεισμού για τη χωροθέτηση μονάδων επεξεργασίας 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ  ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ   

α) Απόσταση από οικισμούς  > 0,5 Κm 

β) Απόσταση από αρχαιολογικά & πολιτιστικά μνημεία > 0,5 Κm 

γ) Αποκλεισμός αεροδρομίων  ‐ 

δ) Αποκλεισμός Θεσμοθετημένων Ζωνών Ειδικών Χρήσεων Γης  > 0,5 Κm (από τα όρια αυτών) 

2. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ – ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ   

α) Απόσταση από κοίτες ποταμών ή μεγάλων ρεμάτων  > 0,5 Κm 

β) Απόσταση από λίμνες, λιμνοδεξαμενές & φράγματα > 0,5 Κm 

3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ   

α) Αποκλεισμός Δασικών Εκτάσεων   ‐ 

β)  Αποκλεισμός  περιοχών  χαρακτηρισμένων  ως  RAMSAR,  SPA, 
ΝΑTURA και Εθνικά Πάρκα  

‐ 

γ) Αποκλεισμός ζωνών προστασίας και περιοχών φυσικού κάλλους 
‐ 
> 0,5 Κm για σημειακά στοιχεία

δ) Απόσταση από ακτογραμμές  > 0,5 Κm 

Σημειώνεται  ότι  σε  περιοχές  όπου  θεσπίζονται  Ζώνες  Προστασίας  ή  Χρήσεων  Γης  (όπως  Ζ.Ο.Ε,  ΣΧΟΟΑΠ, 

Εθνικά Πάρκα, Γ.Π.Σ., Λατομικές Ζώνες, Χώροι εξορύξεως ορυκτών, Ζώνες Αρχαιολογικών Χώρων, κ.λ.π.), δεν 
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αποκλείεται το σύνολο της περιοχής, αλλά οι Ζώνες εκείνες, όπου με βάση τις ειδικές ρυθμίσεις που έχουν 

θεσπιστεί, απαγορεύεται η εν λόγω δραστηριότητα. 

Επίσης  περιλαμβάνονται  στις  κατ΄  αρχήν  αποκλειόμενες  περιοχές  εκείνες  που  έχουν  χαρακτηρισθεί  ως 

αναδασωτέες,  καθώς  επίσης  και  οι  πληγείσες  εκτάσεις  από  τις  τελευταίες  καταστροφικές  πυρκαγιές  που 

έπληξαν  την περιφέρεια  το 2007. Εντούτοις,  ο  τελικός αποκλεισμός μιας θέσης ως προς  το  κριτήριο αυτό 

γίνεται με γνώμονα τις ειδικές ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί βάση Π.Δ. και σχετικών νομοθετημάτων και 

σε επόμενο στάδιο μελέτης (Στάδιο Π.Π.Ε.Α.). 

 

ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ)  

Ως  βέλτιστη  επιλογή  για  την  Περιφέρεια  Πελοποννήσου  διαφαίνεται  αυτή  της  συγκρότησης  και 

ανάπτυξης ενός ενιαίου φορέα διαχείρισης, με τη μορφή του Συνδέσμου σε περιφερειακό επίπεδο, 

ο  οποίος  θα  αναλάβει  τη  διαχείριση  και  λειτουργία  των  υφιστάμενων  και  προγραμματιζόμενων 

έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων.   

Με δεδομένο, ότι η διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί ένα θέμα με κατά κύριο λόγο κοινωνική 

διάσταση  αλλά  και  των  υποχρεώσεων  των  ΦοΔΣΑ  που  απορρέουν  από  την  εφαρμογή  της  νέας 

νομοθεσίας,  η  τελική  επιλογή  δεν  μπορεί  παρά  να  αποτελέσει  θέμα  διαβούλευσης  των 

εμπλεκομένων φορέων ή/και πολιτικής απόφασης.     

Παρόλα’ αυτά, τόσο κατά το μεταβατικό στάδιο μέχρι την ανάπτυξη του ενιαίου φορέα διαχείρισης, 

όσο και μετά  τη συγκρότησή του,  κρίνεται  ιδιαίτερα σημαντική και ουσιώδης η συνεργασία όλων 

των  εμπλεκόμενων  φορέων  στα  θέματα  που  αφορούν  τη  διαχείριση  των  παραγόμενων 

απορριμμάτων. Άλλωστε, η διαχείριση των στερεών αποβλήτων αποτελεί ένα κοινωνικό ζήτημα το 

οποίο απαιτεί αλληλεπίδραση, συναίνεση και διαρκή διαβούλευση μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων 

κοινωνικών  ομάδων  και φορέων,  όπως φαίνεται  και  από  το  παρακάτω σχήμα.  Η  εποικοδομητική 

συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων, μπορεί μόνο να αποτελέσει εχέγγυο για την επιτυχή 

πορεία  του  ΦοΔΣΑ  και  την    καθιέρωσή  του  ως  ενός  αξιόπιστου  φορέα  διαχείρισης  στερεών 

αποβλήτων.  

Το  σχέδιο  μετάβασης  στο  νέο  ενιαίο  σύνδεσμο  διαχείρισης  αποβλήτων  στην  Περιφέρεια 

Πελοποννήσου  θα  ακολουθήσει  τα  όσα  προβλέπονται  στο  άρθρο  104  του  Προγράμματος 

‘Καλλικράτης’. 
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Ε Γ Κ Ρ Ι Σ Η   Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ   Π Ε Σ Δ Α

Μ Ε Λ Ε Τ Η   Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Φ .  

Φ ο Δ Σ Α / Δ Ι Α Β Ο Υ Λ Ε Υ Σ Η

Σ Υ Σ Τ Α Σ Η   Π Ε Ρ Ι Φ .   Φ ο Δ Σ Α

Ε Κ Π Ο Ν Η Σ Η   Τ .Μ .Π .Α

Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ   Χ Δ Α

Ε Ρ Γ Α   Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ   Χ Δ Α   *

Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ   Β Ε Λ Τ Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ   Α Ρ Ι Θ Μ Ο Υ  

/ Χ Ω Ρ Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Σ   Π Ρ Α Σ Ι Ν Ω Ν   Σ Η Μ Ε Ι Ω Ν  

Π Ρ Ο Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ / Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ   ‐   Τ .Δ .  

Π Ρ Α Σ Ι Ν Ω Ν   Σ Η Μ Ε Ι Ω Ν   * *

Ε Ρ Γ Α   Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ   Π Ρ Α Σ Ι Ν Ω Ν   Σ Η Μ Ε Ι Ω Ν    

*

Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η   Κ Δ Α Υ   Κ Ο Ρ Ι Ν Θ Ι Α Σ   ( γ ί ν ε τ α ι  

α π ό   ιδ ιώ τ η   ‐   ε π ε ν δ υ τ ή )

Μ Ε Λ Ε Τ Η   Γ Ι Α   Τ Η   Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η   Ο Ρ Γ Α Ν Ι Κ Ω Ν  

Α Π Ο Β Λ Η Τ Ω Ν   Σ Τ Η Ν   Π Ε Ρ .   Π Ε Λ / Σ Ο Υ  

Χ Ω Ρ Ο Θ Ε Τ Η Σ Η / Π Ε Ρ Ι Β .   Α Δ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Η Σ Η    

Μ Ο Ν Α Δ Ω Ν   Ε Π Ε Ξ .   Ο Ρ Γ Α Ν Ι Κ Ο Υ   * * *

Π Ρ Ο Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ / Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ   ‐   Τ .Δ .  

Μ Ο Ν Α Δ Ω Ν   Ε Π Ε Ξ .   Ο Ρ Γ Α Ν Ι Κ Ο Υ   *

Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η  Μ Ο Ν Α Δ Ω Ν   Ε Π Ε Ξ .  

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Κ Ο Υ *

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η   Α Δ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Η Σ Η  

Ο .Ε .Δ .Α   * * *

Π Ρ Ο Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ / Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ   ‐   Τ .Δ .  

Ο .Ε .Δ .Α

Ε Ρ Γ Α   Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ   Ο .Ε .Δ .Α   *

Χ Ω Ρ Ο Θ Ε Τ Η Σ Η   /   Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η  

Α Δ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Η Σ Η   Σ .Μ .Α   * * *

Π Ρ Ο Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ / Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ   ‐   Τ .Δ .  

Σ .Μ .Α   * *

Ε Ρ Γ Α   Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ   Σ .Μ .Α   *

* * *  Π Ε Ρ Ι Λ Α Μ Β Α Ν Ε Ι  Τ Ο  Χ Ρ Ο Ν Ο  Ε Κ Π Ο Ν Η Σ Η Σ  Μ Ε Λ Ε Τ Ω Ν

*  Π Ε Ρ Ι Λ Α Μ Β Α Ν Ε Ι  Τ Ο  Χ Ρ Ο Ν Ο  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ

* *  Α Ν Α Λ Ο Γ Α  Μ Ε  Τ Ο Ν  Τ Ρ Ο Π Ο  Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΣΔΑ 

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης παρουσιάζεται στο επόμενο διάγραμμα: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

 

AΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

 

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ 
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