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1. Εηζαγωγή 
Δδώ θαη 30 – 40 ρξόληα, ηα νξγαληθά νηθηαθά απνξξίκκαηα νδεγνύληαη πιένλ, 
θαη ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, ζηνλ θάδν ζπιινγήο θαη απνθνκηδήο 
ζύκκεηθησλ απνξξηκκάησλ θαη από εθεί, παξάλνκα, ζηηο ρσκαηεξέο, ζηηο 
ξεκαηηέο, ζηηο ραξάδξεο ή θαη νπνπδήπνηε αιινύ ζην θπζηθό πεξηβάιινλ. 
 
 
Kάλνληαο θνκπνζηνπνίεζε κπνξνύκε λα κεηώζνπκε ην ζύλνιν ησλ νηθηαθώλ 
απνβιήησλ καο θαηά 40% πεξίπνπ. 
 

Μέζη ποιοηική ζύζηαζη ηων αζηικών αποβλήηων ζηην Ελλάδα με βάζη ηον Εθνικό 

Στεδιαζμό Διατείριζης Σηερεών Αποβλήηων (2003). 

 
 
 

2. Δεδνκέλα γηα ηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ 
Σύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ηνπ 2001, ν πιεζπζκόο ηεο 
Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ αλέξρνληαλ ηόηε ζε 640.000 θαηνίθνπο.               
Η έθηαζή ηεο είλαη 15.500 km2. Ο αζηηθόο θαη εκηαζηηθόο πιεζπζκόο 
αλέξρνληαλ πεξίπνπ ζε 280.000 θαηνίθνπο θαη απηόο ηεο ππαίζξνπ πεξίπνπ 



ζε 360.000 θαηνίθνπο. Με ηηο ηάζεηο αζηηθνπνίεζεο λα δηαηεξνύληαη,  
κπνξνύκε λα ππνζέζνπκε όηη ν αζηηθόο θαη εκηαζηηθόο πιεζπζκόο ηεο 
Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ αλέξρεηαη ζήκεξα πνζνζηηαία ζε 320.000 
θαηνίθνπο, ήηνη ζην 50% ή θαη παξαπάλσ ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ ηεο.  
 
Σύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ν κηζόο πιεζπζκόο ηεο Πεξηθέξεηαο 
Πεινπνλλήζνπ θαηνηθεί ζηελ ύπαηζξν, επνκέλσο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ νηθηαθό 
θήπν ή ρσξάθηα ηδηνθηεζίαο ηνπ. Από ην άιιν κηζό ηνπ πιεζπζκνύ, πνπ 
θαηνηθεί ζηηο πόιεηο θαη ζηηο θσκνπόιεηο, κπνξνύκε βάζηκα λα ππνζέζνπκε 
όηη ηνπιάρηζηνλ ην 1/3 ( δει. πεξί ηνπο 100.000 θαηνίθνπο ) δηαζέηεη θήπν 
ζηελ αζηηθή θαηνηθία ηνπ ή έρεη ζπρλή πξόζβαζε ζε θήπν ή ρσξάθη 
ηδηνθηεζίαο ηνπ ζην γεηηνληθό ρσξηό από ην νπνίν θαηάγεηαη. Δπνκέλσο, πεξί 
ηνπο 220.000 θαηνίθνπο ησλ πόιεσλ θαη ησλ θσκνπόιεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο 
Πεινπνλλήζνπ δελ δηαζέηνπλ θακία δπλαηόηεηα δηάζεζεο ηνπ νξγαληθνύ 
θιάζκαηνο ησλ νηθηαθώλ απνξξηκκάησλ ηνπο γηα ιηπαζκαηνπνίεζε ή 
θνκπνζηνπνίεζε ζε δηθό ηνπο ρώξν. 
 
Λακβαλνκέλνπ ππόςε όηη θάζε πνιίηεο δεκηνπξγεί ζήκεξα ζηελ Διιάδα θαηά 
κέζνλ όξν 0,4 tn ζηεξεά αζηηθά απόβιεηα εηεζίσο θαη όηη ην 40% από απηά 
είλαη θνκπνζηνπνηήζηκα, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα όηη θάζε πνιίηεο 
δεκηνπξγεί θάζε ρξόλν 160 kg = 0,16 tn θνκπνζηνπνηήζηκα ζηεξεά 
απόβιεηα. 
 
 

3. Οη κέζνδνη γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ νξγαληθνύ θιάζκαηνο 

ηωλ ζηεξεώλ αζηηθώλ απνβιήηωλ : Απόιπηε πξνηεξαηόηεηα 

ζε κεζόδνπο Κνκπνζηνπνίεζεο / Ληπαζκαηνπνίεζεο έλαληη 

κεζόδωλ ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο κε θαύζε ή αλαεξόβηα 

δύκωζε θ.ιπ. 
Γηα ηε δηαηήξεζε ηεο γνληκόηεηαο ησλ εδαθώλ, ηα νξγαληθά αζηηθά 
ππνιείκκαηα ζα πξέπεη λα κεηαηξέπνληαη ζε θνκπόζη θαη λα επηζηξέθνπλ ζηε 
γε από όπνπ μεθίλεζαλ, παξά λα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ ελεξγεηαθή 
αμηνπνίεζή ηνπο.  
 

3.1. Λιπαζμαηοποίηζη / Κομποζηοποίηζη ζηον οικιακό κήπο 

ή ζηο τωράθι ηοσ νοικοκσριού 

Πξόθεηηαη γηα ηελ απινύζηεξε ιύζε δηάζεζεο ηνπ νξγαληθνύ θιάζκαηνο ησλ 
νηθηαθώλ απνξξηκκάησλ. 
Η ιύζε απηή δελ θνζηίδεη ηίπνηε γηα ηνπο 420.000 θαηνίθνπο ηεο 
Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, νη νπνίνη δηαζέηνπλ θήπν ή ρσξάθη 
ηδηνθηεζίαο ηνπο ( βι. παξαπάλσ, ελόηεηα 2. ). 
 

3.2. Οικιακή Κομποζηοποίηζη με κάδοσς κομποζηοποίηζης 

Γηα ην ζθνπό απηό ρξεζηκνπνηνύληαη εηδηθνί θάδνη – θνκπνζηνπνηεηέο.               
Οη θάδνη απηνί κπνξνύλ λα ηνπνζεηνύληαη ζηηο θαηνηθίεο, ζηηο πνιπθαηνηθίεο 
θαη ζηα κπαιθόληα γηα ηε κεηαηξνπή ζε θνκπόζη ηνπ 75% ησλ νξγαληθώλ 
θαζώο θαη ησλ θιαδεκάησλ ησλ λνηθνθπξηώλ. 



 
Σύκθσλα κε ηνλ Φ. Κπξθίηζν, πξόεδξν ηεο <<Οηθνινγηθήο Δηαηξείαο 
Αλαθύθισζεο>> ( <<Κομποζηοποίηζη και Διασείπιζη Αποππιμμάηων>>,  
ζελ. 24, Ημεπίδερ για ηην Κομποζηοποίηζη ζηοςρ δήμοςρ Καβάλαρ και 
Αλεξανδπούποληρ, 22-23 / 2 / 2009 ), γηα έλαλ ΟΤΑ ησλ 50.000 θαηνίθσλ,                     
εθηηκάηαη όηη θαηά ηελ 1ε πεληαεηία ζρεδηαζκνύ, εθαξκνγήο θαη ιεηηνπξγίαο 
ελόο ζπλαθνύο πξνγξάκκαηνο, απηό ζα έρεη : 
* Σπλνιηθό θόζηνο ηεο 5εηνύο εθαξκνγήο : 1.750.000 €  
* Μέζν εηήζην θόζηνο : 350.000 € / έηνο. 
 
Γηα ηελ έληαμε ζε έλα πξόγξακκα νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο κε θάδνπο 
θνκπνζηνπνίεζεο, ησλ 220.000 θαηνίθσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, νη 
νπνίνη δελ δηαζέηνπλ δηθό ηνπο θήπν ή ρσξάθη, ην κέζν εηήζην θόζηνο ζα 
είλαη αληίζηνηρα : 1.540.000 € / έηνο. Τν θνκπνζηνπνηήζηκν νξγαληθό θνξηίν 
πνπ παξάγεηαη από απηόλ ηνλ πιεζπζκό αλέξρεηαη ζε 35.200 tn / έηνο. 
Δπνκέλσο, ην θόζηνο θνκπνζηνπνίεζεο κε θάδνπο θνκπνζηνπνίεζεο 
ζα αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε 44 € / tn εηζαγόκελνπ νξγαληθνύ θιάζκαηνο. 
 
 
 

3.3. Κομποζηοποίηζη ζε μικρές μονάδες κομποζηοποίηζης 
Πξόθεηηαη γηα κηθξέο ζρεηηθά κνλάδεο ( δπλακηθόηεηαο επεμεξγαζίαο                  
θαη΄έηνο 1.000 tn – 10.000 tn θνκπνζηνπνηήζηκεο πξώηεο ύιεο ), νη νπνίεο 
κεηαηξέπνπλ ζε θνκπόζη ηα νξγαληθά ησλ αζηηθώλ θαη δεκνηηθώλ 
απνξξηκκάησλ θαζώο θαη ηα ππνιείκκαηα θπηηθήο παξαγσγήο. Πιεζώξα 
ηέηνησλ κνλάδσλ ιεηηνπξγνύλ ήδε κε κεγάιε απνηειεζκαηηθόηεηα σο πξνο 
ηελ πνηόηεηα ηνπ παξαγόκελνπ θνκπόζη αιιά θαη σο πξνο ηελ νηθνλνκηθή 
βησζηκόηεηά ηνπο ζε αξθεηέο ήδε ρώξεο ηεο Δπξώπεο ( βι. θαη παξαθάησ, 
ελόηεηα 4. ) 
Σν ιεηηνπξγηθό θόζηνο ησλ ελ ιόγσ κνλάδσλ ( ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ηνπ θόζηνπο απόζβεζεο ηεο επέλδπζεο ) αλέξρεηαη ζε 50 – 60 € / tn 
εηζαγόκελνπ νξγαληθνύ θιάζκαηνο. 
 

3.4. Κομποζηοποίηζη ζε μεγάλες μονάδες κομποζηοποίηζης 

Μεγάιεο κνλάδεο θνκπνζηνπνίεζεο κπνξνύλ λα επεμεξγάδνληαη δεθάδεο ή 
αθόκε θαη εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ηόλνπο νξγαληθώλ απνξξηκκάησλ θαη΄έηνο, κε 
ζηόρν ηελ παξαγσγή θνκπόζη, ή θαη βηναεξίνπ γηα παξαγσγή ελέξγεηαο. 
Πξόθεηηαη γηα επελδύζεηο εληάζεσο θεθαιαίνπ, κε κνλαδηαίν επελδπηηθό 
ζπλ ιεηηνπξγηθό θόζηνο ζαθώο κεγαιύηεξν από εθείλν ησλ κηθξώλ 
κνλάδσλ ( Βι. ζρεηηθά : α. Σην <<Ολοκληπωμένο Σσέδιο Διασείπιζηρ 
Αποππιμμάηων ζηην Αηηική>>, ενόηηηα Ε : Δημιοςπγία 3 μεγάλων μονάδων 
κομποζηοποίηζηρ, ζελ. 4-5, Ιανοςάπιορ 2010, ηων : ΄΄Οικολογική Εηαιπεία 
Ανακύκλωζηρ΄΄, ΄΄Μεζόγειορ SOS΄΄, ΄΄Greenpeace ΄΄, ΄΄WWF ΄΄, θαη                   
β. παξαθάησ, ελόηεηα 4. ). 
 
 
 
 
 



4. Οη κνλάδεο θνκπνζηνπνίεζεο ζηελ επαξρία Νηάξκζηαλη – 

Νηίκπνπξγθ ( Landkreis Darmstadt – Dieburg ) : Μηθξέο, 

Απνθεληξωκέλεο κνλάδεο, ηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί ε 

δηαδεκνηηθή επηρείξεζε ΄΄DA-DI-Werk΄΄,                          

www.da-di-werk.de . 
 

 
 Αεξνθσηνγξαθία ηεο κνλάδαο θνκπνζηνπνίεζεο ζηε ζέζε Semd 
 
Τνλ πεξαζκέλν Μάξηην ν ππνγξάθσλ επηζθέθζεθε 3 κνλάδεο 
θνκπνζηνπνίεζεο νξγαληθώλ αζηηθώλ απνξξηκκάησλ ζηελ επαξρία 
Darmstadt – Dieburg πεξί ηελ πόιε Νηάξκζηαλη ( θνληά ζηελ Φξαγθθνύξηε ) 
ηεο Γεξκαλίαο. Πξόθεηηαη γηα 3 από ηηο 5 παξόκνηεο κνλάδεο ( βι. 
θσηνγξαθηθό πιηθό ), ηηο νπνίεο έρεη θαηαζθεπάζεη θαη ιεηηνπξγεί Γηαδεκνηηθή 
Δπηρείξεζε ( επνλνκαδόκελε ΄΄Da-Di-Werk΄΄ ) πνπ απαζρνιεί πεξί ηνπο 50 
εξγαδόκελνπο ! Οη ελ ιόγσ κνλάδεο δεκηνπξγήζεθαλ ζηαδηαθά ηα πξώηα 
ρξόληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. Δμππεξεηνύλ ηηο αλάγθεο 23 ΟΤΑ πεξί ην 
Νηάξκζηαλη, ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ πεξί ηνπο 290.000 θαηνίθνπο θαη 
ζπλνιηθήο έθηαζεο 660 km2 . Ο πιεζπζκόο θάζε ελόο από ηνπο ελ ιόγσ 
δήκνπο θπκαίλεηαη από 2.500 έσο 25.000 θάηνηθνη. Οη κνλάγεο 

http://www.da-di-werk.de/


θνκπνζηνπνίεζεο επξίζθνληαη ζε απνζηάζεηο πεξί ηα 1000 κέηξα 
ηνπιάρηζηνλ ε θάζε κία. Μπξσδηέο : αλεπαίζζεηεο ! Γέρνληαη ηα νξγαληθά 
απνξξίκκαηα ησλ λνηθνθπξηώλ θαζώο επίζεο θαη ηα θιαδέκαηά ηνπο όπσο 
επίζεο θαη εθείλα ησλ ΟΤΑ, επηπιένλ δε θαη ηα νξγαληθά ππνιείκκαηα                   
ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο ηεο πεξηνρήο. Τα πξνїόληα πνπ παξάγνπλ                   
( θνκπόζη / εδαθνβειηησηηθά ), πσινύληαη ζηνπο θαηνίθνπο θαη θπξίσο ζε 
αγξόηεο ηεο πεξηνρήο ( ζπαξαγγνπαξαγσγνύο ) σο ιίπαζκα ! Τα 
παξαγόκελα θνκπόζη ειέγρνληαη ηαθηηθά γηα ηελ πνηόηεηά ηνπο από 
αλεμάξηεην θνξέα.  
 
Θεκειηώδε ζπληζηώζα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο απνηειεί 
ε ζπλερήο θαη νπζηαζηηθή ελεκέξσζε θαη επαθή κε ηνπο θαηνίθνπο, 
ώζηε λα ρνξεγνύλ θαζαξά θαη θαηεγνξηνπνηεκέλα νξγαληθά πιηθά.  
 
Πηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα θαη ηα πιενλεθηήκαηα απηώλ ησλ 
κνλάδσλ : 
Πξόθεηηαη γηα κηθξέο ζρεηηθά κνλάδεο, κε ηε δπλακηθόηεηα ησλ 4 λα θπκαίλεηαη 
κεηαμύ 6.500 tn / έηνο θαη 7.500 tn / έηνο ε θάζε κία, θαη κόλνλ ε 5ε έρεη κία 
δπλακηθόηεηα 17.000 tn θνκπνζηνπνηήζηκνπ νξγαληθνύ πιηθνύ / έηνο.                    
Σπλνιηθά επεμεξγάδνληαη πεξίπνπ 45.000 tn εηζαγόκελνπ πιηθνύ / έηνο θαη 
παξάγνπλ πεξίπνπ 35 000 tn θνκπόζη / έηνο.  
Οη 5 ζπγθεθξηκέλεο κνλάδεο ιεηηνπξγνύλ ζε ζπλεξγαζία κεηαμύ ηνπο                  
ζηα πιαίζηα ελόο απνθεληξσκέλνπ ζπζηήκαηνο θνκπνζηνπνίεζεο. Απηό έρεη 
ην πιενλέθηεκα, νη θηλεηέο κεραλέο, όπσο ζξαπζηήξαο, θόζθηλν θαη 
αλακεηθηήξαο, λα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζε θάζε κνλάδα, έηζη ώζηε 
λα ιεηηνπξγνύλ γηα κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα θαζεκεξηλά θαη επνκέλσο 
νηθνλνκηθά. Οη κηθξέο κνλάδεο κπνξνύλ λα ιεηηνπξγνύλ νηθνλνκηθά κε ιίγα 
ηερληθά κέζα. Όζν ιηγόηεξα ηερληθά κέζα ρξεζηκνπνηεί θαλείο, ηόζν ιηγόηεξν 
εππξόζβιεηε ζε δεκηέο είλαη ε κνλάδα. Γηα κεγάιεο κνλάδεο ( κεγαιύηεξεο 
ησλ 10.000 ηόλλσλ εηζαγόκελνπ εηεζίσο βηναπνδνκήζηκνπ πιηθνύ ) 
απαηηείηαη ε ρξήζε πεξηζζόηεξσλ ηερληθώλ κέζσλ, πξάγκα πνπ απμάλεη θαη 
ηα θόζηε.  Δπηπιένλ, νη κεγάιεο κνλάδεο ρξεηάδνληαη ζπρλόηεξε ζπληήξεζε 
ελώ παξνπζηάδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα δπζνζκηώλ, άξα θαη απνδνρήο από 
ηνπο θαηνίθνπο ησλ γεηηνληθώλ νηθηζκώλ. 



 
Μεξηθή άπνςε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο κνλάδαο θνκπνζηνπνίεζεο 
ζηε ζέζε Eschollbrücken 
 
 
 
 



 
 
Κηλεηόο ειεθηξνκεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο απνηεινύκελνο από 
θπιηλδξηθό πεξηζηξεθόκελν θόζθηλν θαζώο επίζεο θαη από ηκάληεο 
πξνζαγσγήο θαη απαγσγήο γηα ηνλ δηαρσξηζκό ηνπ ηειηθνύ θαζαξνύ 
θνκπόζη από ηηο πξνζκίμεηο θαη από θόθθνπο ηνπ παξαγόκελνπ 
θνκπόζη κε δηάκεηξν κεγαιύηεξε ηεο επηζπκεηήο  
 

 
Σν πιενλέθηεκα ησλ κηθξώλ κνλάδσλ είλαη όηη, ζ΄απηέο δηαλύεη θαλείο 
κηθξόηεξεο δηαδξνκέο θαηά ηε ζπιινγή θαη ηε κεηαθνξά                                      
ησλ βηναπνδνκήζηκσλ απνξξηκκάησλ. Δπηπιένλ, ην παξαγόκελν 
ζ΄απηέο θνκπόζη κπνξεί λα δηαηίζεηαη ηνπηθά.  
 



 
Γηάθνξεο θαηεγνξίεο παξαγόκελνπ θνκπόζη ζηε κνλάδα 
θνκπνζηνπνίεζεο ζηε ζέζε Weiterstadt 
 
Σηηο ελ ιόγσ κνλάδεο, ε έθηαζε ηεο θάζε κίαο θαζ΄εαπηνύ κνλάδαο 
θνκπνζηνπνίεζεο θπκαίλεηαη από 2 – 4 ζηξέκκαηα πεξίπνπ, ελώ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ ( ρώξνη απνζήθεπζεο 
πξνїόλησλ, γξαθεία θ.ιπ. ) θαη ηνπ πξναύιηνπ ρώξνπ αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηα 
5 – 10 ζηξέκκαηα. 
 
 
 

 
 
 

 



 
Η κνλάδα θνκπνζηνπνίεζεο ( δεμηά ζηε θσηνγξαθία ) ζηε ζέζε 
Weiterstadt ηεο πεξηνρήο Νηάξκζηαλη-Νηίκπνπξγθ. Aξηζηεξά :                   
ν ηερληθόο δηεπζπληήο ησλ κνλάδσλ  ηεο δηαδεκνηηθήο επηρείξεζεο             
DA-DI-Werk  θ. Wolfgang Pertl. 
 
 

5. Δηαρείξηζε ηνπ νξγαληθνύ θιάζκαηνο ηωλ αζηηθώλ 

ζηεξεώλ απνβιήηωλ Πεινπνλλήζνπ : Ληπαζκαηνπνίεζε / 

Κνκπνζηνπνίεζε 
Γηα ηα 2/3 πεξίπνπ ηνπ πιεζπζκνύ ( δει. γηα ηνπο 420.000 θαηνίθνπο )                     
ε ιύζε είλαη αδηακθηζβήηεηα ε ιηπαζκαηνπνίεζε / θνκπνζηνπνίεζε                 
ζε ηδηόθηεηνπο θήπνπο ή ρσξάθηα ( βι. ελόηεηα 3.1 ).  
Γηα ην ππόινηπν 1/3 πεξίπνπ ηνπ πιεζπζκνύ ( δει. γηα ηνπο 220.000 
θαηνίθνπο, πνπ δελ δηαζέηνπλ ηδηόθηεην θήπν ή ρσξάθη ) ε επηινγή κεζόδνπ 
θνκπνζηνπνίεζεο νθείιεη λα γίλεη κεηαμύ ησλ ιύζεσλ 3.2 θαη 3.3                     
σο αλσηέξσ, δει. κεηαμύ ηεο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο κε ηνπο εηδηθνύο 
θάδνπο ή αληίζηνηρα κε κηθξέο κνλάδεο θνκπνζηνπνίεζεο, ζύκθσλα κε ηα 
απνηειέζκαηα κηάο ηερληθννηθνλνκηθήο κειέηεο. 
 
Γηα λα πινπνηεζεί έλα Σρέδην Ληπαζκαηνπνίεζεο / Κνκπνζηνπνίεζεο               
ηνπ νξγαληθνύ θιάζκαηνο ησλ ζηεξεώλ αζηηθώλ απνξξηκκάησλ                      
ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ ζύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ, βαζηθά 
πξναπαηηνύκελα είλαη ηα εμήο : 



 Δλζσκάησζε ηεο επηινγήο ΄΄Ληπαζκαηνπνίεζε / Κνκπνζηνπνίεζε΄΄ 
ηνπ νξγαληθνύ θιάζκαηνο ησλ ζηεξεώλ αζηηθώλ απνβιήησλ ζηηο 
βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνύ ηνπ ππό δηακόξθσζε λένπ 
Πεξηθεξεηαθνύ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ ( ΠΔΓΑ ) 
θαζώο επίζεο θαη ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαθώλ δξάζεσλ, κέηξσλ θαη 
έξγσλ ζε απηό 

 Γηαινγή ησλ Οξγαληθώλ ζηεξεώλ Απνβιήησλ ζηελ Πεγή, 

επνκέλσο ε ηνπνζέηεζε γηα ην ζθνπό απηό μερσξηζηνύ θάδνπ 
γηα ηε ζπιινγή ηνπ νξγαληθνύ θιάζκαηνο 

 Γηαξθήο ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε 
ησλ δεκνηώλ από ηνπο ΟΣΑ, ηελ Πεξηθέξεηα 
Πεινπνλλήζνπ θαη ην αξκόδην Τπνπξγείν ΠΔΚΑ γηα όια 
ηα ζπλαθή δεηήκαηα 

 Άκεζε εθαξκνγή ηεο αξρήο << Ο Ρππαίλσλ Πιεξώλεη>>. 

Απαηηείηαη δει. άκεζα ν λνκνζεηηθόο επαλαθαζνξηζκόο 
ησλ ηειώλ απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ ζύκθσλα κε ην 
βάξνο ησλ παξαγόκελσλ από ην θάζε δεκόηε θαη ην θάζε 
λνηθνθπξηό ζθνππηδηώλ, θαη όρη πιένλ αλάινγα κε ηελ επηθάλεηα 

ηεο θαηνηθίαο ηνπ όπσο δπζηπρώο εμαθνινπζεί λα ηζρύεη επί ζεηξά 
δεθαεηηώλ θαη κέρξη ζήκεξα ζηε ρώξα καο !  


