
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  *   Φ. Υ. Τ. Υ.,   ΟΦΙ   Φ. Υ. Τ. Α. 
       ( Υ.Τ.Σ.Τ. = Υψξνο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Τπνιεηκκάησλ,  
                           κεηά ηελ αλαθχθισζε-δηαινγή ζηελ πεγή ) 
 

 
 *Γηαινγή ζηελ πεγή. Σώξα! 
 
 
 
      Γηαινγή ζηελ πεγή ζεκαίλεη: 

  δηαινγή ηωλ απνξξηκκάηωλ ζην ρώξν 
  παξαγωγήο ηνπο θαηά θαηεγνξία.      Βαζηθέο 
Καηεγνξίεο απνξξηκκάηωλ: 

 
   1. Καζαξά αλαθπθιώζηκα (Υαξηί, Γπαιί, Πιαζηηθά, 

    αινπκίλην- κέηαιια)  
   2. Οξγαληθό θιάζκα, θνκπνζηνπνηήζηκν (Φινύδεο, 
       ρόξηα, θόθθαια θαη γεληθά ό,ηη πξνέξρεηαη από ηελ 
       θνπδίλα). 
   3. Ό,ηη δελ ππάγεηαη ζηηο δπν πην πάλω θαηεγνξίεο  
      θαη είλαη άρξεζην. Απηό πάεη ζηνλ Υ.Τ.Σ.Τ. 
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Δπηηξνπή Πξσηνβνπιίαο Πνιηηψλ ηεο Μεζζελίαο 
 

 γηα ηελ Οινθιεξσκέλε θαη Οξζνινγηθή Γηαρείξηζε ησλ 
Απνξξηκκάησλ πνπ παξάγνληαη ζην Ννκφ καο 

 γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ ηζρχνληνο Ννκνζεηηθνχ 
Πιαηζίνπ (Δζληθφ Γίθαην θαη Γίθαην ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο)  

 γηα ηελ έλαξμε Κνηλσληθνχ Γηαιφγνπ κε πξνηάζεηο  

 γηα ηε δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ παξέκβαζεο ησλ 
θνξέσλ θαη ησλ πνιηηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ 

 γηα ηελ πξνψζεζε ηεο γλψζεο θαη ηεο πιεξνθφξεζεο 
γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ψζηε ε ΤΜΜΔΣΟΥΖ ησλ 
πνιηηψλ λα εδξάδεηαη ζε ζηέξεεο βάζεηο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Καιακάηα Μεζζελίαο  
17 Οθησβξίνπ 2005 
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Πνιίηεο θαη Γεκφηεο φισλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ηνπ 
Ννκνχ Μεζζελίαο, 
 
Δπεηδή καο ελνριεί,  
 
1. Ζ ζπλερηδφκελε αδηαθνξία / ν απηνζρεδηαζκφο / ε 
αλαπνηειεζκαηηθφηεηα φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ αξκφδησλ 
θνξέσλ ηνπ Ννκνχ, γηα ηε ξχπαλζε θαη κφιπλζε ηνπ 
πεξηβάιινληνο απφ ηελ αλεμέιεγθηε δηαρείξηζε ησλ 
απνξξηκκάησλ καο, 
2. Ο αλχπαξθηνο ζρεδηαζκφο ησλ Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ 
Αξρψλ γηα ηελ αλαθχθισζε - πιελ ηνπ Γήκνπ Καιακάηαο 
πνπ θάλεη ηα πξψηα δεηιά βήκαηα ηνπ,  
3. Ζ αληηεπηζηεκνληθή ρσξνζέηεζε απφ ηελ Πνιηηεία Υψξσλ 
Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνξξηκκάησλ (ΥΤΣΑ)  θαη φρη Υψξσλ 
Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Τπνιεηκκάησλ (ΥΤΣΤ) , 
   
θαηαζέηνπκε ζηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ηνπ Ννκνχ καο θαη 
ζηνπο ππεχζπλνπο θνξείο ηνπ λνκνχ ( ΟΣΑ, Ν. Α. Μεζζελίαο, 
Σ.Δ.Γ.Κ ), ζηνπο θνηλσληθνχο θνξείο ( Σ.Δ.Δ, Γηθεγνξηθνχο 
πιιφγνπο ηνπ Ννκνχ, Ηαηξηθφ χιινγν Μεζζελίαο, 
πιιφγνπο Γαζθάισλ θαη Καζεγεηψλ, Κ.Π.Δ Καιακάηαο, θαη 
άιινπο θνξείο), αιιά θαη ζηνπο ηνπηθνχο εθπξνζψπνπο ησλ 
Κνκκάησλ, ηελ ελαιιαθηηθή πξφηαζή καο ζχκθσλα κε ην 
ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην εκπινπηηζκέλν κε πξνηάζεηο καο, 
γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ πνχ δεκηνπξγεί ν 
ζχγρξνλνο ηξφπνο δηαβίσζήο καο ζηηο πφιεηο, ηηο 
θσκνπφιεηο θαη ηνπο νηθηζκνχο. 
 
Καη Πξνηείλνπκε ηνλ 
 
ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΟ ΓΗΑΛΟΓΟ ΔΝΩΠΗΟΝ ΣΩΝ ΠΟΛΗΣΩΝ 
 
ΩΣΔ ΝΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΘΟΤΜΔ ΟΛΟΗ ΤΠΔΤΘΤΝΑ ΓΗΑ:      
1. ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ  
2. ΣΟ ΗΥΤΟΝ ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 
3. ΣΑ ΒΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΟΦΔΗΛΟΤΜΔ ΝΑ ΚΑΝΟΤΜΔ 
 
γηα έλα πγηεηλφ πεξηβάιινλ γηα φινπο καο, ηελ πξνζηαζία ηεο 
θχζεο θαη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ηνπ Ννκνχ καο. 
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Γηεπθξηλίδνπκε επζχο εμ αξρήο φηη ε Πξφηαζή καο : 
 
 Γελ αλαηξέπεη ηνλ ππάξρνληα ζρεδηαζκφ ζε επίπεδν 

Ννκνχ, απφ ηελ άπνςε ρσξνζέηεζεο θαη επηινγήο 
ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζεζίαο γηα ηε δεκηνπξγία ρψξνπ 
πγεηνλνκηθήο ηαθήο.  

 
 Γελ πξνθαιεί θακία θαζπζηέξεζε ζηνλ ππάξρνληα 

ζρεδηαζκφ ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο θαη Ννκνχ, σο πξνο 
ηελ ηήξεζε ησλ θαζνξηζκέλσλ ρξνλνδηαγξακκάησλ 
ζρεδηαζκνχ, θαηαζθεπήο θαη έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ησλ 
απαηηνχκελσλ δξάζεσλ θαη έξγσλ έσο ην 2008. 

 
 Εεηά φκσο ηνλ άκεζν θαη νπζηαζηηθφ 

αλαπξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ζρεδηαζκνχ σο πξνο ηνπο 
ζηφρνπο. Δπηγξακκαηηθά : Γηαινγή ζηελ Πεγή – ΥΤΣΤ , 
Όρη ΥΤΣΑ.   

 
 Πξνζδηνξίδεη ζπλνιηθά ην πιαίζην δηακφξθσζεο θαη 

εθαξκνγήο κηάο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ 
απνξξηκκάησλ ηνπ λνκνχ απφ ηψξα. Γελ κεηαζέηεη γηα 
κεηά ην 2010 δξάζεηο θαη έξγα πνπ κπνξνχλ λα 
πινπνηεζνχλ απφ ήκεξα, δηφηη : α) Απνηεινχλ εδψ θαη 
αξθεηά πιένλ ρξφληα ειάρηζηε πεξηβαιινληηθή επηηαγή, 
β ) Οη ρξεκαηνδνηηθνί πφξνη γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο 
είλαη ζήκεξα δηαζέζηκνη, πξάγκα πνπ είλαη αβέβαην έσο 
απίζαλν εάλ ζα ζπκβαίλεη ην 2010 θαη κεηά,                            
γ ) Δλεξγνπνηνχλ ηνπο πνιίηεο θαη επηηπγράλνπλ ηελ εθ 
ησλ σλ νπθ άλεπ γηα ηελ επίιπζε ηνπ νμχηαηνπ 
πξνβιήκαηνο ησλ απνξξηκκάησλ κε θνηλσληθή 
ζπλαίλεζε, δ ) Δίλαη ξεαιηζηηθά πινπνηήζηκα απφ ηελ 
άπνςε ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. 
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Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α  
 
ΔΙΑΓΩΓΗ 
 
1. Σν λνκηθό πιαίζην 
 
2. Η ππάξρνπζα θαηάζηαζε: Πνιιαπιά δεκηνγόλα θαη επηθίλδπλε 
 
3. ΥΤΣΑ : Η ρεηξόηεξε ιύζε κεηά ηηο αλεμέιεγθηεο ρωκαηεξέο  
 
4. Δπηηαθηηθή ε αλάγθε γηα άκεζε εθαξκνγή νηθνινγηθά ζπκβαηώλ πνιηηηθώλ  
    δηαρείξηζεο ηωλ απνξξηκκάηωλ 
 
5. Η επζύλε ηωλ Ο.Σ.Α: Η δηακόξθωζε ζηελ πξάμε κηάο νηθνινγηθά ζπκβαηήο θαη  
    θνηλωληθά νξγαλωκέλεο θαη απνδεθηήο αληηκεηώπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο δηαρείξηζεο  
    ηωλ απνξξηκκάηωλ. Δίλαη εθηθηή από ΗΜΔΡΑ! 
 

Α. ρέδηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ηωλ αζηηθώλ απνβιήηωλ  
 
Β. πλεξγαζίεο κεηαμύ ΟΣΑ θαη ΟΣΑ – πζηεκάηωλ αηνκηθήο ή ζπιινγηθήο ελαιιαθηηθήο  
    δηαρείξηζεο, π.ρ ΔΔΑΑ Α.Δ (εηαηξεία ζπγθεθξηκέλωλ παξαγωγώλ θαη εηζαγωγέωλ  
    ζπζθεπαζηώλ). 
 
Γ. Υξεκαηνδόηεζε ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνξξηκκάηωλ (ζε επίπεδν ΟΣΑ) 
 
Γ. Υξνλνδηαγξάκκαηα πινπνίεζεο ζηόρωλ 
 
Δ. Δλεκέξωζε – επαηζζεηνπνίεζε ηωλ δεκνηώλ / Κνηλωληθή ζπλαίλεζε θαη ζπκκεηνρή  
    ζηελ πινπνίεζε ηωλ ζρεδίωλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνξξηκκάηωλ  
 
Σ. ε επίπεδν Ννκνύ : Γεκηνπξγία ΥΤΣΤ ή ΥΔΓΤ γηα ηελ αζθαιή δηάζεζε ηωλ  
      ειάρηζηωλ πιένλ ζε πνζόηεηα θαη νηθνινγηθά αθίλδπλωλ Τπνιεηκκάηωλ ηωλ ΟΣΑ  
      ηνπ Ννκνύ 
 
6.  Πξόηαζε πξνο ηνπο Γήκνπο Μεζζελίαο 
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ΔΙΑΓΩΓΗ 
1. χκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη ζηνλ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, Π.Γ 

410/1995 «Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο»ΦΔΚ 231/1995 Σεχρνο Α.΄, ε πξψηε, 
θχξηα θαη ζπνπδαηφηεξε αξκνδηφηεηα ησλ Πξσηνβάζκησλ Ο.Σ.Α (Γήκνη, Κνηλφηεηεο) 
είλαη ε δηαρείξηζε ησλ αζηηθψλ θαη νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ πνπ παξάγνληαη απφ 
ηα λνηθνθπξηά θαη ηηο επηρεηξήζεηο εληφο ηεο ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο ηνπο.  

2. Σελ αξκνδηφηεηα απηή απφ παιηφηεξα κέρξη ζήκεξα, νη Γεκνηηθέο αξρέο ηελ 
αζθνχζαλ θαηά ην δνθνχλ θαη αλεμέιεγθηα, παξαβηάδνληαο θάζε θαλφλα πγηεηλήο 
ησλ θαηνίθσλ ησλ πεξηνρψλ ηνπο, φζν θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 
Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, ήηαλ θαη είλαη ν 
απηνζρεδηαζκφο θαη ην «ΝΑ ΞΔΦΟΡΣΧΘΟΤΜΔ ΣΑ ΚΟΤΠΗΓΗΑ ΟΠΟΤΓΖΠΟΣΔ»,  
ζεσξψληαο φηη κπνξνχζαλ θαη κπνξνχλ αθφκα λα απηνζρεδηάδνπλ θαη λα 
«μεθνξηψλνληαη» ηα «ζθνππίδηα» νπνπδήπνηε, ζηηο ξεκαηηέο, ζηηο φρζεο ησλ 
ξπαθηψλ θαη πνηακψλ, ζηηο αθηέο ησλ ζαιαζζψλ, ζε βνπλνπιαγηέο θαη ζηα βνπλά, 
ζε απφθξεκλεο παξαιίεο θαη ζε παξαιίεο ινπνκέλσλ αθφκε θαη ζε φκνξν ή κε 
φκνξν ΟΣΑ ή Ννκφ θαη νπνπδήπνηε κπνξνχζε θαλείο λα θαληαζηεί αξθεί λα ηα 
«μεθνξηψλνληαη». ήκεξα, ζχκθσλα κε πξφζθαηε επίζεκε θαηαγξαθή Δπηηξνπήο 
ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ  δηαπηζηψζεθε πσο ππάξρνπλ 2626 [!!] ελεξγνί θαη αλελεξγνί Υψξνη 
Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνβιήησλ (ΥΑΓΑ) ζε νιφθιεξε ηε ρψξα.  

3. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο πξαθηηθήο  ησλ Γεκνηηθψλ Αξρψλ ήηαλ ε δεκηνπξγία ζηε 
ζπλείδεζε ησλ πνιηηψλ κηαο απαξάδεθηεο «θνπιηνχξαο» πνπ ζαλ αξρή ηεο είρε, 
θαη δπζηπρψο εμαθνινπζεί λα έρεη αθφκε θαη ζήκεξα ηελ ζέζε,: «Σα ζθνππίδηα κνπ 
έμσ απφ ην ζπίηη κνπ, έμσ απφ ηελ απιή κνπ θαη φπνπ ζέινπλ αο ηα πάλε!!».  

4. Παξ’ φηη  
1) ε αξκνδηφηεηα απηή ππαθνχεη πιένλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο θαη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ πεξηβιεζεί ηνλ ηχπν ζπγθεθξηκέλσλ λνκηθψλ 
θαλφλσλ θαη θεηκέλσλ.  

2) Οη ελ ιφγσ θαλφλεο είλαη ππνρξεσηηθνί φπσο φινη νη Νφκνη ηεο πνιηηείαο θαη 
ηζρχνπλ ππνρξεσηηθά, θαη θαηά θχξην ιφγν έρνπλ ζεζπηζηεί χζηεξα απφ 
επηζηεκνληθέο κειέηεο απφ ηα ξγαλα ηεο Δ.Δ θαη έρνπλ κεηαθεξζεί ζην 
εζσηεξηθφ καο Γίθαην. 

Γπζηπρψο απηή ε απαξάδεθηε θαηάζηαζε εμαθνινπζεί λα  ηζρχεη αθφκε θαη                            
ζήκεξα ελ έηε 2005 νδεχνληαο πξνο ην 2006. Αθφκε θαη ζήκεξα νη δηνηθνχληεο ηνπο 
ΟΣΑ απηνζρεδηάδνπλ θαη ηα Αξκφδηα Τπνπξγεία δελ θάλνπλ ηίπνηε άιιν παξά λα                                      
ηνπο ρατδεχνπλ θαη λα κελ ηνπο ππνρξεψλνπλ λα πξάμνπλ ην πξψηηζην θαζήθνλ 
ηνπο. 

5. χκθσλα κε ηε δηθαητθή αξρή «Καλέλαο δελ είλαη ππεξάλσ ησλ Νφκσλ», αθφκε θαη 
νη Ο.Σ.Α γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα πνπ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ 
πνπ παξάγνληαη ζηελ πεξηθέξεηα ηνπο θαη ζηνπο ρψξνπο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

6. Έηζη νη ΟΣΑ είλαη ππνρξεσκέλνη ζήκεξα λα δηαρεηξίδνληαη ηα απνξξίκκαηα 
αξκνδηφηεηάο ηνπο ππαθνχνληαο ζηνπο Νφκνπο θαη λα θαηεπζχλνπλ ηνπο πνιίηεο – 
δεκφηεο ηνπο ζηελ ηήξεζε απηψλ ησλ Καλφλσλ θαη ζηε δεκηνπξγία κηάο άιιεο 
«θνπιηνχξαο» πνπ ζε κεγάιν βαζκφ έρνπλ ήδε αλαπηχμεη νη επξσπαίνη - 
ζπκπνιίηεο καο ζηελ Δπξψπε ησλ 25. 
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 1. ΣΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

 
Αλ θαη θαζπζηεξεκέλα, ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ε Διιάδα δηαζέηεη 

πιένλ έλα ζχγρξνλν θαη επαξθέο λνκνζεηηθφ πιαίζην (Δζσηεξηθφ θαη Δπξσπατθφ) γηα ηε 
δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ.  

Παξαζέηνπκε ην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην γηα λα θαηαδεηρζεί ε ππνρξεσηηθφηεηα αιιά θαη ελ 
ζπλερεία ε αγλφεζε θαη ε κε ζπκκφξθσζε ησλ ηνπηθψλ αξρψλ κε ηηο ξπζκίζεηο πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηνπο Νφκνπο. 

 

1. Νφκνο 1650/1986 «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο» ΦΔΚ 160/1986 Σεχρνο Α΄, 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα. 

2. Νφκνο 2939/2001 «πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη 
άιισλ πξντφλησλ – Ίδξπζε Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Δλαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο 
πζθεπαζηψλ θαη άιισλ Πξντφλησλ (Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π) θαη άιιεο δηαηάμεηο». ΦΔΚ 179/6-
8-2001 Σεχρνο Α΄. Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 94/62/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20εο Γεθεκβξίνπ 1994 «Γηα ηηο ζπζθεπαζίεο θαη 
ηα απφβιεηα ηεο ζπζθεπαζίαο».  

3. Ζ.Π 29407/3508/2002 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (Κ.Τ.Α) «Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ 
πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ απνβιήησλ ΦΔΚ 1572/16-12-2002 Σεχρνο Β.΄ 

4. Οδεγία 75/442/ΔΟΚ «Πεξί ηεξεψλ απνβιήησλ» Δηδ. Δθδ. Ν 194/39/75. 

5. Οδεγία 91/156/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο Μαξηίνπ 1991 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 
Οδεγίαο 75/442/ΔΟΚ θ.ιπ 

6. Οδεγία 94/62/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20εο 
Γεθεκβξίνπ 1994 «Γηα ηηο ζπζθεπαζίεο θαη ηα απφβιεηα ηεο ζπζθεπαζίαο». 

7. Απνθάζεηο 2001/118/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο Δ.Κ ηεο 16εο Ηαλνπαξίνπ 2001 θαη  
2001/573/Δ.Κ ηεο Δπηηξνπήο Δ.Κ  «Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο  
2000/532/Δ.Κ  φζνλ αθνξά ηνλ θαηάινγν απνβιήησλ». 

8. Οδεγία 1999/31/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Απξηιίνπ 1999 ησλ Δπξσπατθψλ 
Κνηλνηήησλ  

9. Απφθαζε 2000/738/ΔΚ ηεο 17εο Ννεκβξίνπ 2000 ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. 

10. Ζ.Π 509/2727/22-12-2003 «Μέηξα θαη φξνη γηα ηε δηαρείξηζε ηεξεψλ Απνβιήησλ. 
Δζληθφο θαη Πεξηθεξεηαθφο ρεδηαζκφο Γηαρείξηζεο» ΦΔΚ 1909 Σεχρνο Β.΄ 

11. Μέρξη λα εθδνζεί ε ΚΤΑ ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 1 εδ. Γ ηεο Ζ.Π 509/2727/22-12-2003 
ΦΔΚ 1909 Σεχρνο Β.΄ ηζρχεη ε Κ.Τ.Α 114218/1997 «Καηάξηηζε πιαηζίνπ 
πξνδηαγξαθψλ θαη γεληθψλ πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ» ΦΔΚ 
1016/17-11-1997 Σεχρνο Β΄. 
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2. Η ππάξρνπζα θαηάζηαζε : Πολλαπλά δεμιογόνα και επικίνδςνε 
 
Σν δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ έρεη εμειηρζεί ζε έλα απφ ηα πην ζνβαξά 
πξνβιήκαηα ηεο ρψξαο, κε ζνβαξέο πεξηβαιινληηθέο, νηθνλνκηθέο, αλαπηπμηαθέο θαη 
θνηλσληθέο ζπλέπεηεο. 
Οη ΟΣΑ (ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινχζεζαλ νη Ννκαξρηαθέο Γηνηθήζεηο, ε 
θεληξηθή Γηνίθεζε θαη νη Κπβεξλήζεηο επί 20 – 30 ρξφληα ) θέξνπλ ζνβαξφηαηεο επζχλεο γηα 
ηε δεκηνπξγία πιεζψξαο νμχηαησλ πξνβιεκάησλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ζηα 
νηθνζπζηήκαηα, ζηελ πγεία καο αιιά θαη ζηα νηθνλνκηθά καο, κε ηελ άλαξρε, αλεμέιεγθηε θαη 
παξάλνκε απφξξηςε ζθνππηδηψλ – επί ζεηξά εηψλ κέρξη θαη ζήκεξα – νπνπδήπνηε. Πξφθεηηαη 
γηα παξάλνκεο πξαθηηθέο ηηο νπνίεο αθνινπζνχλ κέρξη ζήκεξα, δπζηπρψο, απαξέγθιηηα φιεο 
νη Γεκνηηθέο Αξρέο ηνπ Ννκνχ κε ηελ αλνρή ησλ εθάζηνηε αληηπνιηηεχζεσλ αιιά θαη ηεο ίδηαο 
ηεο Γηνίθεζεο θαη ησλ Κπβεξλήζεσλ. 
 
 
 
 
3. ΥΤΣΑ : Η σειπόηεπε λύζε μεηά ηιρ ανεξέλεγκηερ σωμαηεπέρ 
 
ΥΤΣΑ = Υ.Τ.Σ.Α. = Υψξνο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνξξηκκάησλ 
 
 
Ο φξνο ΥΤΣΑ εμαθνινπζεί λα ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θφξνλ απφ ηελ ειιεληθή Γηνίθεζε φισλ 
ησλ βαζκίδσλ ηεο γηα λα εθθξάζεη – αθφκε θαη ζήκεξα, ελ έηεη 2005 – ηνλ ππξήλα ηεο 
εθαξκνζηέαο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο ησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ ηεο ρψξαο. 
Ζ ηαθή ησλ απνξξηκκάησλ ζην ζχλνιφ ηνπο – αθφκε θαη κε ηηο πιένλ ζχγρξνλεο 
πξνζθεξφκελεο ηερλνινγηθέο ιχζεηο – αδπλαηεί λα εγγπεζεί πγεηνλνκηθή αζθάιεηα γηα ηνλ 
άλζξσπν θαη πξνζηαζία ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

Με βάζε ηηο επηπηψζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ έρνπλ ζπζζσξεπηεί ζην κεηαμχ απφ ηηο 
πξαθηηθέο δηαρείξηζεο αζηηθψλ απνξξηκκάησλ ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζε άιιεο ρψξεο – ν 
φξνο απηφο, φπσο θαη ε έλλνηά ηνπ θαζψο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ, ζα φθεηιαλ λα έρνπλ 
παξαρσξήζεη πξν θαηξνχ αλεπηζηξεπηί ηηο ζέζεηο ηνπο ζε άιινπο φξνπο, έλλνηεο θαη πνιηηηθέο 
δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ.  
Ζ πξάμε απέδεημε φηη νη ηερλνινγίεο ησλ ΥΤΣΑ δελ πξνζηαηεχνπλ επαξθψο ην θπζηθφ 
πεξηβάιινλ θαη σο εθ ηνχηνπ νη ΥΤΣΑ ζεσξνχληαη απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο επηζηήκεο 
ηερλνινγηθά μεπεξαζκέλνη. 
 
Αμηνζεκείσην ηέινο είλαη ην γεγνλφο φηη νη ΥΤΣΑ ηπγράλνπλ, αλ φρη θαζνιηθήο, νπσζδήπνηε 

επξείαο απφξξηςεο απφ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, θάζε θνξά πνπ αλαθνηλψλεηαη πξφζεζε ή 

απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο γηα ρσξνζέηεζε ΥΤΣΑ εληφο ησλ  δηνηθεηηθψλ νξίσλ ελφο ΟΣΑ ή κηάο 

επξχηεξεο πεξηνρήο. Γηαηί άξαγε ; Οθείιεηαη απηφ κφλν ζηελ έιιεηςε ελεκέξσζεο ησλ 

πνιηηψλ απφ ηνπο αηξεηνχο εθπξνζψπνπο ηνπ, απφ ηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο ή θαη απφ 

ηνπο εηδηθνχο επί ηνπ ζέκαηνο επηζηήκνλεο ; Μία εηθνζαεηία θαη πιένλ δελ ππήξμε αξθεηή, 

ψζηε λα ελεκεξψζνπλ νη αξκφδηνη ηνλ θφζκν γηα ην θιέγνλ πξφβιεκα ησλ ζθνππηδηψλ ; Ή 
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κήπσο, ε ελαληίσζε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ εκπεξηέρεη θαη έλα ζηνηρείν πγηνχο αληίδξαζεο 

απέλαληη ζε πξάμεηο ηεο Γηνίθεζεο, νη νπνίεο είλαη εληειψο ιαλζαζκέλεο απφ ηε ζχιιεςή 

ηνπο ;   

 

4. Δπηηαθηηθή ε αλάγθε γηα άκεζε εθαξκνγή νηθνινγηθά ζπκβαηώλ πνιηηηθώλ      

δηαρείξηζεο ηωλ απνξξηκκάηωλ 

Ζ αλάγθε γηα εθαξκνγή άκεζσλ, νπζηαζηηθψλ θαη νινθιεξσκέλσλ πνιηηηθψλ 
δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ έρεη γίλεη αζθπθηηθά επηηαθηηθή απφ ηελ άπνςε δηαζέζηκσλ 
ρξνληθψλ πεξηζσξίσλ.  

Δθ ησλ πξαγκάησλ, αιιά θαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο θαζψο επίζεο θαη γηα 
ηελ απνθπγή θαηαδηθαζηηθψλ απνθάζεσλ εθ κέξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη θαηαβνιήο 
πεξαηηέξσ ρξεκαηηθψλ πξνζηίκσλ, είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε θαη λα 
αθνινπζήζνπκε κε ζπλέπεηα νξηζκέλεο αξρέο, φπσο : 

 Σα απνξξίκκαηα δελ είλαη γηα πέηακα. Απνηεινχληαη, ζε κεγάιν πνζνζηφ, απφ 
ρξήζηκα πιηθά. 

 Οη δεκηέο ζην πεξηβάιινλ πξέπεη λα πξνιακβάλνληαη θαη φπνπ 
πξαγκαηνπνηνχληαη λα επαλνξζψλνληαη. 

 Σφζν – θαη θπξίσο – ν παξαγσγφο (βηνκεραλία, βηνηερλία) φζν θαη ν ελδηάκεζνο 
ή ηειηθφο ρξήζηεο (δεκφηεο, επηρείξεζε, ηειηθφο θαηαλαισηήο) πιηθψλ πξντφλησλ 
επζχλνληαη γηα ηε δεκηνπξγία ή ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο απνξξηκκάησλ απφ ηα 
ελ ιφγσ πξντφληα. 

 Οη πξαθηηθέο δηαρείξηζεο νθείινπλ λα ηεξαξρνχληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα : 
           *    ΠΡΟΛΖΦΖ                                                                        ΒΔΛΣΗΣΟ 
           *    ΔΛΑΥΗΣΟΠΟΗΖΖ 
           *    ΔΠΑΝΑΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΖ 
           *    ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ - ΑΝΑΚΣΖΖ 
           *    ΓΗΑΘΔΖ  ζε ρψξνπο ηαθήο      πνπ είλαη ην                    ΥΔΗΡΗΣΟ   

 
 
5. Η επζύλε ηωλ ΟΣΑ : Η δηακόξθωζε ζηελ πξάμε κηάο οικολογικά ζςμβαηήρ, και 
κοινωνικά οπγανωμένερ και αποδεκηήρ ανηιμεηώπιζερ ηος πποβλήμαηορ διασείπιζερ 
ηων αποππιμμάηων,  είλαη εθηθηή ΑΠΟ  ΗΜΔΡΑ !  
 
Α. ρέδηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ηωλ αζηηθώλ απνβιήηωλ  
 
Οη ΟΣΑ είλαη πιένλ ππνρξεσκέλνη απφ ηε λνκνζεζία λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα εθαξκφζνπλ 
ζρέδηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ. ε απηά – ζχκθσλα κε ηηο 
πξναλαθεξφκελεο αξρέο ( βι. πξνεγνχκελν εδάθην 4. ) – ζα εθαξκφδεηαη κία ηεξάξρεζε 
πξνηεξαηνηήησλ ζηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, φπνπ 
πξνεγνχληαη :  

 Μείσζε (πεξηνξηζκφο ησλ ππεξβνιηθψλ ζπζθεπαζηψλ θαη ησλ πξντφλησλ κηάο 
ρξήζεο ), Δπαλαρξεζηκνπνίεζε,  
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 Γηαινγή ζηελ πεγή ( δει. ζην θάζε λνηθνθπξηφ, ζηελ θάζε επηρείξεζε, ζην θάζε 
γξαθείν, ζηελ θάζε Τπεξεζία θ.ιπ. ),  

 Υσξηζηή ζπιινγή θαη Αλαθχθισζε,  

 Ληπαζκαηνπνίεζε / Κνκπνζηνπνίεζε ησλ νξγαληθψλ ( αθνχ έρνπλ ζπιιερζεί 
ρσξηζηά απφ ηα άιια ζθνππίδηα ), θαη  

έπνληαη :  

 Δλδερφκελε Δλεξγεηαθή αμηνπνίεζε,  

 Σειηθή Γηάζεζε (ηαθή ή άιιε αζθαιήο κέζνδνο) κφλνλ ησλ – ειάρηζησλ πιένλ ζε 
πνζφηεηα θαη νηθνινγηθά αθίλδπλσλ – Τπνιεηκκάησλ ζε Υ.Τ.Σ.Τ. (Υψξνη 
Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Τπνιεηκκάησλ).  

 
Α. Ννκηθφ πιαίζην: 
 

1.  Αζηηθά θαη κε αζηηθά απφβιεηα γεληθά.  
 

Κ.Τ.Α Αξηζ. Ζ.Π 50910/2727/ ΦΔΚ 1909 ηεο 22 Γεθεκβξίνπ 2003 Σεχρνο Β΄. 
 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 1 εδαθ. α ηεο πην πάλσ Κ.Τ.Α, «Ζ 
ζπγθέληξσζε θαη ηνπνζέηεζε ζε θάδνπο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ 
θπξίνπ, λνκέα ή θαηφρνπ ηνπ ρψξνπ απφ ηνλ νπνίνλ πξνέξρνληαη ηα απφβιεηα, ζχκθσλα κε 
ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο, ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Γεληθνχ Οηθνδνκηθνχ 
Καλνληζκνχ θαη ηνπο ζρεηηθνχο Καλνληζκνχο Καζαξηφηεηαο ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) πξψηνπ βαζκνχ. Ζ νξγάλσζε ησλ κέζσλ (θάδσλ) ζπγθέληξσζεο θαη 
ηνπνζέηεζεο ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ γίλεηαη απφ ηνλ νηθείν ΟΣΑ πξψηνπ βαζκνχ. 
Αληηζηνίρσο, ε νξγάλσζε ησλ κέζσλ (θάδσλ) ζπγθέληξσζεο / ηνπνζέηεζεο ησλ κε αζηηθψλ 
απνβιήησλ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ θπξίνπ, λνκέα ή θαηφρνπ ηνπ ρψξνπ.» 
 

2. πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ. 
 
Νφκνο αξηζ. 2939/2001  ΦΔΚ 179 ηεο 6 Απγνχζηνπ 2001 Σεχρνο Α΄. 
Α. χκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ. 1 εδάθηα α θαη β ηνπ πην πάλσ Νφκνπ: 
1. Ο λφκνο απηφο εθαξκφδεηαη: 
«α. ε φιεο ηηο ζπζθεπαζίεο πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά θαη ζηα απφβιεηα ησλ 

ζπζθεπαζηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο βηνκεραλίεο, ην εκπφξην, ηα γξαθεία, ηα θαηαζηήκαηα, 
ηηο ππεξεζίεο, ηα λνηθνθπξηά ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε πεγή, αλεμάξηεηα απφ ηα πιηθά απφ ηα 
νπνία απνηεινχληαη. 

 β. ηα άιια πξντφληα φπσο νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 (παξ. 4). 
 
 
Β. χκθσλα κε ην άξζξν 8 παξ. 1 «Ζ δηαρείξηζε ησλ δεκνηηθψλ απνβιήησλ 

ζπζθεπαζίαο είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνπο Ο.Σ.Α θαη νξγαλψλεηαη: 
α) απφ ηνπο ππφρξενπο θνξείο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ (Γήκνπο ή Κνηλφηεηεο ή 

χλδεζκνη Γήκσλ ή Κνηλνηήησλ…. 
β) απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ζπζθεπαζηψλ (ζπζηήκαηα αηνκηθήο ή ζπιινγηθήο 

ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο) ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο πάξα πάλσ ππφρξενπο θνξείο (Ο.Σ.Α. – 
Γήκνη ή Κνηλφηεηεο). 
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Τπνθείκελα ηωλ ππνρξεωηηθώλ ξπζκίζεωλ: 
 
Απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ πηφ πάλσ δηαηάμεσλ πξνθχπηεη: 
 
1. Ζ επζχλε ησλ θπξίσλ, λνκέσλ ή θαηφρσλ ησλ ρψξσλ, απφ ηνπο νπνίνπο πξνέξρνληαη φια 
ηα ζηεξεά απφβιεηα (λνηθνθπξηά, θαηαζηήκαηα, γξαθεία, επηρεηξήζεηο, ππεξεζίεο, 
βηνκεραλίεο, βηνηερλίεο, ή νπνηαδήπνηε άιιε πεγή), γηα ηε ζπιινγή ησλ απνβιήησλ ζχκθσλα 
κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
2. Ζ επζχλε α) ησλ δηαρεηξηζηψλ ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ (επηρεηξήζεηο, 
βηνκεραλία, βηνηερλία, εηζαγσγείο)  β) ηνπ θαηαλαισηή ή ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε, θαηά ην - 
ππνρξεσηηθφ - ηειηθφ ζηάδην δηαινγήο ησλ απνβιήησλ ζηελ πεγή. 
3. Ζ ππνρξεσηηθή δηαρείξηζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Νφκσλ, Απνθάζεσλ θαηά ην 
Δζσηεξηθφ Γίθαην θαη ησλ Οδεγηψλ θαη απνθάζεσλ ησλ Οξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 
είηε απνθιεηζηηθά απφ ηνπο Ο.Σ.Α – γηα ηα ζηεξεά απφβιεηα γεληθψο – ή ζε  ζπλεξγαζία κε 
ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ ζπζθεπαζηψλ ή άιισλ πξντφλησλ. 
 
 

Αιιαγή ηνπ όξνπ ΥΤΣΑ γηα ηππηθνύο αιιά θαη νπζηαζηηθνύο ιόγνπο 
 
 

Παξάιιεια κε ηνλ αλαπξνζαλαηνιηζκφ φζνλ αθνξά ζηηο πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ησλ 
απνβιήησλ (ηεξεψλ γεληθψο θαη ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ εηδηθψο), 
δεκηνπξγνχληαη θαη λέα ελλνηνινγηθά εξγαιεία φζνλ αθνξά ζηελ νλνκαζία ησλ ρψξσλ πνπ 
ζα ππνδέρνληαη κέξνο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ – εθείλα ηα νπνία ζε θακηά πεξίπησζε δελ 
κπνξνχλ λα αλαθπθισζνχλ ή λα βηναπνδνκεζνχλ γηα ηελ παξαγσγή θνκπφζη.  

Ο φξνο ΥΤΣΑ ( Υψξνο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνξξηκκάησλ ) θαη ε πνιηηηθή πνπ 
πξνσζείηαη κέζσ απηνχ ζήκεξα πξέπεη λα εθιείςεη θαη ζηε ζέζε ηνπ λα πξνβάιιεη θαη λα 
θαζηεξσζεί έλαο λένο φξνο θαη κία λέα πνιηηηθή: Υ.Τ.Σ.Τ. ( Υψξνο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο 
Τπνιεηκκάησλ ), ή ν φξνο : Υ.Δ.Γ.Τ ( Υψξνο Δδαθηθήο Γηάζεζεο Τπνιεηκκάησλ ).  
Οη λένη απηνί φξνη έξρνληαη λα πξνζηεζνχλ ζηνπο φξνπο πνπ αθνξνχλ ζηηο γεληθέο αξρέο ηεο 
δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ γεληθψο, νη νπνίνη θαη απνηεινχλ ηνλ ππξήλα ηεο λέαο 
πνιηηηθήο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ :  

Πξφιεςε,  

Μείσζε,  

Δπαλαρξεζηκνπνίεζε,  

Γηαινγή ζηελ πεγή,  

Αλαθχθισζε,  

Ληπαζκαηνπνίεζε / Κνκπνζηνπνίεζε,  

Γηάζεζε ησλ ππνιεηκκάησλ. 
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Β. πλεξγαζίεο κεηαμχ ΟΣΑ θαη ΟΣΑ – πζηεκάησλ αηνκηθήο ε ζπιινγηθήο ελαιιαθηηθήο 
δηαρείξηζεο, π.ρ. ΔΔΑΑ ΑΔ (εηαηξεία ζπγθεθξηκέλσλ παξαγσγψλ θαη εηζαγσγέσλ 
ζπζθεπαζηψλ ) 
 

χκθσλα κε ην λφκν 2939/2001, ε ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη ησλ 
άιισλ πιηθψλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη ηνπο παξαγσγνχο θαη 
εηζαγσγείο ησλ ζπζθεπαζηψλ. 

Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ Ο.Σ. Απηνδηνίθεζεο θαη ηδησηψλ – ζε πεξίπησζε πνπ 
ππάξρεη ππνθεηκεληθή ή/θαη αληηθεηκεληθή αδπλακία ησλ πξψησλ, είλαη αλαγθαία ζπλζήθε γηα 
ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη ησλ άιισλ 
πξντφλησλ. Υσξνζέηεζε εγθαηαζηάζεσλ, θφζηνο εμνπιηζκνχ θαη ιεηηνπξγίαο, ζπιινγή θαη 
απνθνκηδή ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ απνηεινχλ πεδία ζπλεξγαζίαο.   

Με ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ σο άλσ λφκνπ, ηελ επζχλε θαη ην θφζηνο ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ησλ ζπζηεκάησλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θαη ησλ 
άιισλ πξντφλησλ, θέξνπλ ηα ζπιινγηθά ή αηνκηθά ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, κε 
ηελ ππνρξεσηηθή ζπκκεηνρή ησλ ηδησηψλ – παξαγσγψλ θαη ζπζθεπαζηψλ. 

Ο Νφκνο 2939/2001 ππνρξεψλεη ηηο επηρεηξήζεηο, πνπ παξάγνπλ ή εηζάγνπλ 
ζπζθεπαζκέλα πξντφληα θαη ηα δηαζέηνπλ ζηελ εγρψξηα αγνξά, λα κεξηκλήζνπλ γηα ηε 
ζπιινγή θαη ηε δηάζεζε γηα αλαθχθισζε ησλ ζπζθεπαζηψλ ησλ πξντφλησλ ηνπο. 

Έλα κέξνο ησλ ππφρξεσλ δηαρεηξηζηψλ ζπζθεπαζηψλ έρνπλ ηδξχζεη έλαλ ζπιινγηθφ 
θνξέα, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ λφκνπ, ηελ «Διιεληθή Δηαηξεία Αμηνπνίεζεο 
Αλαθχθισζεο Α.Δ» ( ΔΔΑΑ  ΑΔ ), γηα ηελ απφ θνηλνχ κε ΟΣΑ νξγάλσζε πζηήκαηνο 
πιινγηθήο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζπζθεπαζηψλ πνπ 
βξίζθνληαη ζηα απνξξίκκαηα. 

Γει. ε ΔΔΑΑ δελ είλαη ν κνλαδηθφο θνξέαο πινπνίεζεο ησλ ππφρξεσλ  δηαρεηξηζηψλ 
ζπζθεπαζηψλ αιιά έλαο απφ ηνπο πνιινχο πνπ δπλεηηθά ζα κπνξνχζαλ λα ππάξρνπλ.   

 

Μέηνρνη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνξέα ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο ζπζθεπαζηψλ ηεο ΔΔΑΑ  
ΑΔ  είλαη: Α. Οη ζπζθεπαζηέο – δηαρεηξηζηέο ζπζθεπαζηψλ, πξνκεζεπηέο πξψησλ πιψλ θαζψο 
θαη θαηαζθεπαζηέο ζπζθεπαζηψλ ( κεηαμχ άιισλ : ΑΘΖΝΑΨΚΖ ΕΤΘΟΠΟΗĪΑ ΑΔ, ΔΛΑΗ ΑΔ, 
ΠΑΠΑΣΡΑΣΟ ΑΔ, ΦΑΓΔ ΑΔ, CHIPITA AE, COCA – COLA TΡΗΑ EΦΗΛΟΝ AE, COLGATE 
PALMOLIVE AE, UNILEVER AE, FRIESLAND AE θ.ά.) κε ζπκκεηνρή ζην θεθάιαην θαηά 
65%.θαη 

Β. Με βάζε ηελ απφθαζε ηεο ππνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ κε αξ. 106453/20-02-2003,   ε ΚΔΓΚΔ 
(Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ & Κνηλνηήησλ Διιάδαο ) κε πνζνζηφ 35 %. 

 
Οη ΟΣΑ , σο αξκφδηνη θαηά λφκν θνξείο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ νθείινπλ λα 

νξγαλψζνπλ ηελ αμηνπνίεζε ησλ δεκνηηθψλ απνξξηκκάησλ ζπζθεπαζίαο θαη λα 
ζπλεξγαζηνχλ είηε κε ην χζηεκα απηφ ή λα ηδξχζνπλ λέα ζρήκαηα.  
Δπνκέλσο, κία απφ ηηο βαζηθφηεξεο παξακέηξνπο γηα ηελ επηηπρία ελφο πξνγξάκκαηνο 
αλαθχθισζεο πιηθψλ ζπζθεπαζίαο απφ ηα δεκνηηθά / θνηλνηηθά απνξξίκκαηα είλαη ε γφληκε 
ζπλεξγαζία είηε κεηαμχ ΟΣΑ είηε κε ηε ζχκπξαμε ηεο ΔΔΑΑ ΑΔ, ή νπνηαζδήπνηε άιιεο 
εηαηξείαο ή θνηλνπξαμίαο ππάξρεη ήδε ή ζα ηδξπζεί ζην κέιινλ. 
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Καηά ηελ άπνςή καο ε ππνρξεσηηθή ζπκκεηνρή ηεο ΚΔΓΚΔ ζην ελ ιφγσ ζρήκα κε 
απφθαζε ηεο ηφηε Τπνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ, δελ είλαη κνλφδξνκνο. Δίλαη αληηδενληνινγηθή, δηφηη 
δπζρεξαίλεη ηε δπλαηφηεηα ίδξπζεο άιισλ ζπιινγηθψλ ζρεκάησλ κεηαμχ ησλ Ο.Σ.Α ή άιισλ 
ηδησηηθψλ ζρεκάησλ θαη ηε ζπλεξγαζία απηψλ κε ηνπο Ο.Σ.Α. Γειαδή έρεη δεκηνπξγεζεί έλα 
άηππν Μνλνπψιην.  
 
 
Γ. Υξεκαηνδφηεζε ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ ( ζε επίπεδν ΟΣΑ ) 
 

Οη ΟΣΑ ρξεκαηνδνηνχλ ηηο ( ζηελ πιεηνςεθία ηνπο πνιιαπιά επηδήκηεο θαη 
παξάλνκεο ) ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο δηάζεζεο απνξξηκκάησλ ηνπο κε ηα αληαπνδνηηθά ηέιε 
ησλ δεκνηψλ. 

Σν – πηζαλά επηπιένλ – θφζηνο ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ ζα 
θαιχπηεηαη : 

 Απφ ηελ ΔΔΑΑ ΑΔ. Ζ εηαηξεία απηή έρεη ηελ ππνρξέσζε – δηφηη εηζπξάηηεη ην ηέινο 
πνπ θαηαβάιινπλ νη ππφρξενη κέιε ηεο δηαρεηξηζηέο απφ ην λφκν – λα ζηεξίμεη θαη 
νηθνλνκηθά ηηο πξνζπάζεηεο φπνησλ ΟΣΑ ζέινπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ελαιιαθηηθή 
δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ζπζθεπαζίαο. 

 Απφ έζνδα πνπ πξέπεη λα επηδηψμνπλ λα έρνπλ νη ΟΣΑ απφ ηε ζπιινγή θαη πψιεζε 
ησλ ρξήζηκσλ πξνο αλαθχθισζε απνξξηκκάησλ / πιηθψλ. 

 ηε δπζκελέζηεξε νηθνλνκηθά πεξίπησζε, κε αχμεζε ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ 
θαζαξηφηεηαο πνπ πιεξψλνπλ νη δεκφηεο. 

 
κσο, ην θφζηνο ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ ζε επίπεδν ΟΣΑ ζα είλαη 

ζίγνπξα κηθξφηεξν, απφ εθείλν ηεο ζπκβαηηθήο δηαρείξηζεο. Απηφ ζα ην δείμεη ε ζπγθεθξηκέλε 
ζπγθξηηηθή αλάιπζε – δηεξεχλεζε θφζηνπο, ηελ νπνία νθείιεη λα δηεμάγεη ν θάζε ΟΣΑ γηα ηε 
δηθή ηνπ πεξίπησζε. 
 
Γ. Υξνλνδηαγξάκκαηα πινπνίεζεο ζηφρσλ 
 
Δίλαη αμηνζεκείσην φηη γηα πξψηε θνξά ε λνκνζεζία ζέηεη ζπγθεθξηκέλνπο πνζνηηθνχο 
ζηφρνπο ηφζν γηα ηα ζηεξεά απνξξίκκαηα φζν θαη ηηο ζπζθεπαζίεο θαη άιια πξντφληα, νη 
νπνίνη πξέπεη λα επηηεπρζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα θαη κάιηζηα νξαηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 
 
 

Έηζη, κεηαμχ ησλ άιισλ ζηφρσλ, θαζνξίδεηαη: 
Α. α. Ζ αμηνπνίεζε ησλ απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο κε αλαθχθισζε ή παξαγσγή ελέξγεηαο ζε 
πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 50 % θαηά βάξνο κε αλψηαην φξην 65% κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2005, β. 
πξέπεη λα αλαθπθιψλεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο ηνπιάρηζηνλ ην 25% θαηά 
βάξνο κε αλψηαην φξην ην 45%. ην πνζνζηφ απηφ πξέπεη λα αλαθπθιψλεηαη ηνπιάρηζηνλ ην 
15% θάζε πιηθνχ ζπζθεπαζίαο. (Άξζξν 10 Α 1α & β ηνπ Νφκνπ 2939/2001). 
 
Β. Ζ θνκπνζηνπνίεζε ησλ βηναπνδνκήζηκσλ αζηηθψλ απνβιήησλ (νξγαληθψλ ππνιεηκκάησλ) 
α΄. κέρξη 16 Ηνπιίνπ 2010 ζε πνζνζηφ 25 % θαηά βάξνο, κε εκεξνκελία ππνινγηζκνχ ησλ 
απνβιήησλ πνπ είραλ παξαρζεί ην έηνο 1995, β΄.  κέρξη 16 Ηνπιίνπ 2013 ζε πνζνζηφ 50% 
θαηά βάξνο, κε εκεξνκελία ππνινγηζκνχ ησλ απνβιήησλ πνπ είραλ παξαρζεί ην έηνο 1995 
θαη γ.΄ κέρξη 16 Ηνπιίνπ 2020  ζε πνζνζηφ 65%  θαηά βάξνο, κε εκεξνκελία ππνινγηζκνχ ησλ 
απνβιήησλ πνπ είραλ παξαρζεί ην έηνο 1995. 
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Δ. Δλεκέξσζε – επαηζζεηνπνίεζε ησλ δεκνηψλ   
    Κνηλσληθή ζπλαίλεζε θαη ζπκκεηνρή ζηελ πινπνίεζε ησλ ζρεδίσλ ελαιιαθηηθήο 
    δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ  

Ζ ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ δηαθφξσλ θνηλσληθψλ θνξέσλ θαη ησλ πνιηηψλ ζε φιεο ηηο 
θάζεηο ζρεδηαζκνχ, ιήςεο απνθάζεσλ θαη πινπνίεζεο έξγσλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ είλαη 
κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρία ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ 
πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ θαζψο θαη ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο 
ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη ησλ άιισλ πξντφλησλ.  

Γηα ην ιφγν απηφ, νη ΟΣΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ 
είλαη ππνρξεσκέλνη απφ ην λφκν  λα αλαπηχμνπλ άκεζα καθξάο δηάξθεηαο δξάζεηο 
ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ δεκνηψλ θαη ησλ δηαθφξσλ θνηλσληθψλ θνξέσλ ηεο 
πεξηνρήο ηνπο θαζψο θαη εξγαιεία δηαβνχιεπζεο / ζπκκεηνρήο ηνπο.  

Πνιιέο θνξέο θάηη ηέηνην γίλεηαη ζην ηειεπηαίν ζηάδην θαη κφλνλ φηαλ έρνπλ ιεθζεί 
πιένλ νη απνθάζεηο. Μία άκεζε ζπλέπεηα είλαη ζπρλά ε δπζθνιία απνδνρήο ησλ απνθάζεσλ 
απφ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο ιφγσ άγλνηαο, δπζπηζηίαο ή / θαη θαθνχ ζρεδηαζκνχ έξγσλ.   

 
Ο λφκνο 2939/2001 θαη ηα ζρεηηθά Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα πξνβιέπνπλ ηελ 

ππνρξέσζε νξγάλσζεο πξνγξακκάησλ ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο απφ ηα 
ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ κε βάζε ηελ «επζχλε ηνπ 
παξαγσγνχ» θαη ηνπ «θαηαλαισηή ή ηειηθνχ ρξήζηε». Άξζξν 5 ηνπ Ν 2939/2001. 
 

Οη δξάζεηο πιεξνθφξεζεο – επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ θξίλνληαη σο άθξσο 
αλαγθαίεο θαη απαξαίηεηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνψζεζε θαη εκπέδσζε ησλ ζρεδίσλ 
ζηελ πξάμε δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ, λνκαξρηαθφ αιιά θαη ζε 
ηνπηθφ επίπεδν, θαη ζηνρεχνπλ : 

 ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ην πξνηεηλφκελν δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην θαη ηα 
ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηά ηνπ (νηθνλνκηθά θαη πεξηβαιινληηθά), 

 ηελ απνδνρή ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ (θαηνίθσλ θαη θνξέσλ) γηα ηηο απαηηνχκελεο 
εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο απνβιήησλ, 

 ηελ πξνψζεζε ηεο αιιαγήο ζπκπεξηθνξάο θαη λννηξνπίαο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ 
(πνιηηψλ, αηξεηψλ εθπξνζψπσλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ, 
εθπξνζψπσλ θνξέσλ θ.ιπ.) σο πξνο ηηο πξαθηηθέο δηάζεζεο απνξξηκκάησλ,  

 ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή θνηλνχ θαη θνξέσλ ζε φια ηα ζηάδηα  ζρεδηαζκνχ, ιήςεο 
απνθάζεσλ, πινπνίεζεο θαζψο θαη ζσζηήο ιεηηνπξγίαο, εθαξκνγήο ησλ ζπλαθψλ 
έξγσλ θαη κέηξσλ αληηζηνίρσο, 

 ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αληίιεςεο φηη ε πεξηβαιινληηθά αζθαιήο δηαρείξηζε ησλ 
απνβιήησλ είλαη ππφζεζε φισλ ησλ πνιηηψλ θαη φρη κφλνλ ηεο Γηνίθεζεο. 

 
 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο – επαηζζεηνπνίεζεο κπνξεί θαη πξέπεη λα είλαη 
πνιχκνξθεο, φπσο π.ρ. : 
 
*  Πιεξνθφξεζε – ελεκέξσζε ησλ δεκνηψλ  
   «πφξηα – πφξηα» 
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*  Αλάξηεζε εηδηθψλ αθηζψλ θαη αλαθνηλψζεσλ ζε δεκφζηνπο  
   ρψξνπο θαη θαηαζηήκαηα, δηαλνκή ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ 
*  Γηνξγάλσζε εθδειψζεσλ ( Ζκεξίδεο θαη ζπδεηήζεηο, εθηεηακέλα  
   πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο – επαηζζεηνπνίεζεο ζηα ζρνιεία ) 
*  Έληππεο ή θαη ειεθηξνληθέο εθδφζεηο απεπζπλφκελεο είηε ζην  
   επξχ θνηλφ, είηε ζηνπο καζεηέο, είηε ζηνπο βηνηέρλεο ηεο  
   πεξηνρήο, είηε ζηνπο εθπξνζψπνπο ησλ θνξέσλ θ.ιπ. 
*  Ραδηνθσληθέο θαη ηειενπηηθέο εθπνκπέο 
*  Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ζε άιιεο πεξηνρέο φπνπ εθαξκφδνληαη  
   ήδε κε επηηπρία ζρέδηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ.  
 
 
 
Σ. ε επίπεδν Ννκνχ : Γεκηνπξγία ΥΤΣΤ ή ΥΔΓΤ γηα ηελ αζθαιή δηάζεζε ησλ ειάρηζησλ 
πιένλ ζε πνζφηεηα θαη νηθνινγηθά αθίλδπλσλ Τπνιεηκκάησλ ησλ ΟΣΑ ηνπ Ννκνχ, 
 
 Σα νπνία είλαη πιένλ απαιιαγκέλα απφ ραξηί, γπαιί, πιαζηηθφ, κέηαιια θαη απφ ην νξγαληθφ 
θνκκάηη ησλ απνξξηκκάησλ.  
 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ην πξφβιεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ 
είλαη δπλαηφ λα αληηκεησπηζηεί θαηά έλα κεγάιν κέξνο ήδε ζην επίπεδν ησλ ΟΣΑ.  
Δδψ δηεθπεξαηψλνληαη ηα ζηάδηα : Μείσζε, Δπαλαρξεζηκνπνίεζε, Γηαινγή ζηελ πεγή, 
Υσξηζηή ζπιινγή θαη Αλαθχθισζε, Ληπαζκαηνπνίεζε / Κνκπνζηνπνίεζε. 
 

Απνκέλνπλ ηα ζηάδηα : (ελδερφκελε Δλεξγεηαθή αμηνπνίεζε θαη) αζθαιήο Γηάζεζε 
πεξηβαιινληηθά αθίλδπλσλ Τπνιεηκκάησλ. 

Ο πιένλ πξφζθαηνο ζρεδηαζκφο ηεο θεληξηθήο θαη ηεο πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο 
πξνβιέπεη ηελ θαηαζθεπή ελφο ΥΤΣΑ αλά Ννκφ.  

Ζ μεπεξαζκέλε νξνινγία ΥΤΣΑ, πνιχ πεξηζζφηεξν δε ησλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο 
απνξξηκκάησλ πνπ έρνπλ ζαλ βάζε ηνπο ΥΤΣΑ, αλήθνπλ ζε επνρέο πέξαλ ηεο 20εηίαο.  

Χο εθ ηνχηνπ, ην δεηνχκελν δελ είλαη ν ζρεδηαζκφο Υ.Τ.Σ.Α. αιιά ν ζρεδηαζκφο 
Υ.Τ.Σ.Τ  Υψξνπ Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Τπνιεηκκάησλ ) ή Υ.Δ.Γ.Τ (Υψξνπ Δδαθηθήο Γηάζεζεο 
Τπνιεηκκάησλ ). 

Απηφο κάιηζηα ν ζρεδηαζκφο, γηα λα κελ είλαη θαξηθαηνχξα θαη θχιν ζπθήο, ζα 
πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηηο παξάιιειεο πνιηηηθέο θαη δξάζεηο, φπσο απηέο αλαπηχρζεθαλ 
ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν 5 

Σν επίπεδν ηεο δηνηθεηηθήο ελφηεηαο, γηα ην νπνίν ζα ζρεδηαζηεί ν ΥΤΣΤ ή ν ΥΔΓΤ, 
ζα πξνθχςεη απφ ηα απνηειέζκαηα κηάο ζπγθξηηηθήο κειέηεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θαη πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο - νθέινπο γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή θαη ηε 
ιεηηνπξγία κηάο ηέηνηαο κνλάδαο ζε επίπεδν Δπαξρίαο ή Ννκνχ ( Γηφηη ζε επίπεδν 
Πεξηθέξεηαο είλαη βέβαην φηη, ε θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ΥΤΣΤ ή ΥΔΓΤ ζα είλαη νηθνλνκηθά 
θαη πεξηβαιινληηθά δεκηνγφλα ). 

Ο ιεθηηθόο, λνεκαηηθόο,  νπζηαζηηθόο θαη λνκηθόο  αλαπξνζαλαηνιηζκόο από 
ηνπο Υ.Τ.Σ.Α. θαη ηηο αλεμέιεγθηεο ρωκαηεξέο (Υ.Α.Γ.Α), ζηνπο Υ.Τ.Σ.Τ ή ζηνπο Υ.Δ.Γ.Τ 
ζα ζπλεηζθέξεη ηα κέγηζηα ζηελ αιιαγή ζηάζεο ηωλ ηνπηθώλ θνηλωληώλ θαη ζηελ 
απνδνρή ηωλ ΥΤΣΤ ή ΥΔΓΤ. Αξθεί νη πνιίηεο λα ελεκεξωζνύλ ζωζηά, έγθαηξα, κε 
εηιηθξίλεηα θαη κε επάξθεηα από ηηο εκπιεθόκελεο βαζκίδεο ηεο Γηνίθεζεο θαη πξώηα 
απ΄ όια κε θξνληίδα ηνπ δηθνύ ηνπο ΟΣΑ : Γηα ην ηη πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί ζηνλ ηφπν 
ηνπο, γηα ην πηα πιηθά πξφθεηηαη λα πεξηέρεη ν ΥΤΣΤ ή ν ΥΔΓΤ ζε πνηφηεηα θαη πνζφηεηα, 
θαζψο  επίζεο γηα ην εάλ ζα ππάξμνπλ δπζκελείο επηπηψζεηο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο 
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πεξηνρήο ηνπο, εάλ ππάξμνπλ ηφηε πνηεο ζα είλαη απηέο, κε πην θφζηνο θαη κε πην ηξφπν ζα 
αληηκεησπίδνληαη. 
 
ΜΔ ΒΑΔΗ ΣΑ ΔΚΣΔΘΔΝΣΑ, ΓΗΝΔΣΑΗ ΦΑΝΔΡΖ Ζ ΔΚ ΓΗΑΜΔΣΡΟΤ ΑΝΣΗΘΔΣΖ 
ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ ΟΓΖΓΟΤΝ: 

 ΑΠΟ ΣΖ ΜΗΑ  
Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ  ΚΑΗ ΟΗ ΑΠΟΦΑΔΗ ΣΧΝ ΓΖΜΧΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ. 
ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΖΝΗΑ 

 ΚΑΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΛΛΖ 
Ζ ΠΡΟΣΑΖ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑΝ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΜΔ . 
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Η ΠΡΟΣΑΗ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΜΔ 
 
6. Πξφηαζε πξνο ηνπο Γήκνπο Μεζζελίαο 
 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, νη Γήκνη ηνπ Ννκνχ Μεζζελίαο  πξέπεη θαη κπνξνχλ θαη 
είλαη ππνρξεσκέλνη απφ ην Νφκν άκεζα λα αλαιάβνπλ ηηο εμήο πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο : 
 
6.1. ΓΗΑ ΝΑ ΑΠΟΦΤΓΟΤΜΔ ΣΑ ΥΔΗΡΟΣΔΡΑ  
 

ΣΟΠ! ζηελ αλεμέιεγθηε, ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ παξάλνκε, δηάζεζε 
απνξξηκκάησλ, ΔΓΧ ΚΑΗ ΣΧΡΑ !  
Δθπφλεζε νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ απνθαηάζηαζεο φισλ ησλ ( παξάλνκσλ ) ρσκαηεξψλ 
(ΥΑΓΑ) εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Ννκνχ, κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ θαζνξίδεη ν λφκνο  θαη κε ηε 
ρξεκαηνδφηεζε πνχ εμαζθαιίδεη ην ΤΠΔΥΧΓΔ ή ην ΠΔΠ. 

Γηαηήξεζε θαη ιεηηνπξγία ελφο κφλνλ, εγθεθξηκέλνπ θαη αδεηνδνηεκέλνπ, ΥΑΓΑ γηα 
θάζε έλαλ ΟΣΑ, έσο ην ηέινο ηνπ 2008 πνπ απνηειεί ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ 
νξηζηηθή παχζε θαη απηψλ ησλ ΥΑΓΑ. 
 
6.2  Άκεζε έλαξμε ηεο δηαινγήο ησλ απνξξηκκάησλ ζηελ πεγή κε ην δηαρσξηζκφ ησλ 
απνξξηκκάησλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 
 
1. Σηο αλαθπθιψζηκεο ζπζθεπαζίεο φπσο ε δηαδηθαζία δηαρείξηζήο ηνπο ξπζκίδεηαη απφ ην 
Νφκν 2939/2001. 
 
2.    Σν νξγαληθφ θιάζκα (ππνιείκκαηα ηεο θνπδίλαο ησλ λνηθνθπξηψλ,  ησλ νπσξνπσιείσλ, 
ησλ θαηαζηεκάησλ εζηίαζεο, ησλ εξγαζηεξίσλ πνπ έρνπλ ππνιείκκαηα νξγαληθψλ 
θιαζκάησλ θ.ιπ.). 
 
3.    Σα κε αλαθπθιψζηκα πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 1ε θαηεγνξία θαη 2ε θαηεγνξία. 
Γειαδή γεληθά ηα «βξψκηθα» φπσο π.ρ πάλεο, ιεξσκέλα παληά, ιαδσκέλα ή βξψκηθα ραξηηά 
ή πιαζηηθά, ππνιείκκαηα  ησλ ηζηγάξσλ, θαη γεληθά κηθξναληηθείκελα ρσξίο ηδηαίηεξε αμία πνπ 
δελ αλήθνπλ ζηηο δχν πην πάλσ θαηεγνξίεο. 
 

Πξνυπφζεζε γηα ηε δηαινγή ζηελ πεγή απηψλ ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ είλαη ε χπαξμε 
κέζα ζηα λνηθνθπξηά, ηηο επηρεηξήζεηο, ηα θαηαζηήκαηα, ηα γξαθεία, ηηο Τπεξεζίεο, ηηο 
βηνηερλίεο, ηηο βηνκεραλίεο ΣΡΗΧΝ (3) ηξηψλ εηδψλ ΚΑΓΧΝ, φπνπ ζα ηνπνζεηνχληαη θαηά 
θαηεγνξία ηα ηξία είδε ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ 

Δπίζεο, απαξαίηεηε είλαη θαη ε χπαξμε ησλ ηδίσλ θαηεγνξηψλ Γεκνηηθψλ Κάδσλ, δει. 
ΣΡΔΗ (3) αληίζηνηρνη ΚΑΓΟΗ. 
 

ηνπο Γήκνπο κε πφιεηο κεγάινπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ 
ΚΟΜΠΟΣΟΠΛΑΣΔΗΔ* (βιέπε παξάξηεκα ζει. 19), κέρξη λα δεκηνπξγεζνχλ 
εγθαηαζηάζεηο κεραληθήο θνκπνζηνπνίεζεο, φπνπ ην νξγαληθφ θιάζκα ζα κεηαηξέπεηαη ζε 
θνκπφζη γηα ηηο θαιιηέξγεηεο. 

Σα αλαθπθιψζηκα ζα νδεγνχληαη ζηηο αληίζηνηρεο βηνκεραλίεο γηα αλαθχθισζε.  Σα 
απνξξίκκαηα ηεο ηξίηεο θαηεγνξίαο («βξψκηθα»), πνπ δελ αλακέλεηαη λα απνηεινχλ πάλσ 
απφ ην 20-25% ηνπ ζπλφινπ θαηά βάξνο ησλ ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ κπνξνχλ, κέρξη ηε 
δεκηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ Ννκαξρηαθνχ ΥΤΣΤ, λα ελαπνηίζεληαη ζηνπο πξναλαθεξφκελνπο 
ελαπνκείλαληεο εγθεθξηκέλνπο ΥΑΓΑ ( Βι. ζεκείν 6.1. παξαπάλσ ) . Λφγσ ηεο ζχζηαζήο ηνπο 
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δελ πξφθεηηαη λα επεξεάδνπλ, εγγπεκέλα, ζρεδφλ θαζφινπ ην πεξηβάιινλ, νχηε λα 
δεκηνπξγνχλ αλζπγηεηλέο θαηαζηάζεηο. 
  
6.3 χληαμε εληαίνπ Καλνληζκνχ Καζαξηφηεηαο γηα φινπο ηνπο ΟΣΑ Μεζζελίαο, ψζηε λα 
ππάξρνπλ νκνηφκνξθεο ξπζκίζεηο κε θαζνιηθή εθαξκνγή. 
 
ΖΜΔΗΧΖ: Πξνηείλνπκε ζηελ Κεληξηθή Κπβέξλεζε θαη κάιηζηα ζηα Τπνπξγεία ΠΔΥΧΓΔ θαη 
Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο λα πξνρσξήζνπλ ζηε ζχληαμε ελφο 
Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνξξηκκάησλ (ΚΟ.ΓΗ.Σ.Α) πνπ ζα έρεη νκνηφκνξθε εθαξκνγή 
ζε νιφθιεξν ηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαηά ην πξφηππν ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο (Κ.Ο.Κ). 
 
 
6.4.  Άκεζε ζχζηαζε ηνπ δηαδεκνηηθνχ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ ( ΦνΓΑ ) 
θαη έλαξμε ζπλεξγαζίαο κε ηελ ΔΔΑΑ ΑΔ ή / θαη άιινλ δηαδεκνηηθφ ή ηδησηηθφ θνξέα, γηα ηελ 
νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ ζε νιφθιεξε ηε Μεζζελία 
Ζ ίδξπζε ηνπ δηαδεκνηηθνχ θνξέα ( ΦνΓΑ ) θαη ε ζπλεξγαζία κε ηελ  ΔΔΑΑ ΑΔ ή άιινλ 
θνξέα λα γίλεη ζηα πιαίζηα ηνπ παξαπάλσ ζρεδηαζκνχ, κε ηνπο φξνπο ηεο ακνηβαηφηεηαο, 
ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία θαη φρη κε ηελ επηβνιή επηβαξπληηθψλ γηα ηνπο ΟΣΑ φξσλ. 
Σν ζπληνκφηεξν δπλαηφλ νθείινπλ νη Γεκνηηθέο Αξρέο / ν ΦνΓΑ λα μεθηλήζνπλ, ζχκθσλα κε 
ηηο επηηαγέο ηνπ Νφκνπ, ηε δηαινγή ζηελ πεγή γηα ηελ αλαθχθισζε απνξξηκκάησλ/πιηθψλ 
ζπζθεπαζίαο  (ραξηί, γπαιί, πιαζηηθά, αινπκίλην θαη   ζπζθεπαζίεο ζηδήξνπ) ζε πξψηε 
θάζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΔΑΑ ΑΔ (Υξεκαηνδφηεζε επηπιένλ θφζηνπο αλαθχθισζεο θαη 
εμαζθάιηζε ηεο απνξξφθεζεο πιηθψλ) ή θαη κε άιινπο θνξείο.  
Φξνληίδα θαη έξγν ησλ ΟΣΑ ή θαη ηνπ ΦνΓΑ ζα είλαη φρη κφλνλ ε απνθνκηδή ησλ 
απνξξηκκάησλ θαη ε αλαδήηεζε, θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία Υψξνπ Τγεηνλνκηθήο Σαθήο, αιιά 
απφ ήκεξα ν ζρεδηαζκφο θαη ε έλαξμε πινπνίεζεο νπζηαζηηθψλ δξάζεσλ δηαινγήο ζηελ 
πεγή – αλαθχθισζεο θαη νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ λνκνχ 
επξχηεξα. 
 
6.5. Πνιύπιεπξεο θαη νπζηαζηηθέο δξάζεηο Δλεκέξωζεο – Δπαηζζεηνπνίεζεο ηωλ 
Γεκνηώλ, νη νπνίεο δελ είλαη δπλαηόλ λα ππνθαηαζηαζνύλ από αζθπθηηθά 
πεξηνξηζκέλεο δξάζεηο κηαο εβδνκάδαο ε ελόο κελόο , εθ κέξνπο νπνηνπδήπνηε 
ζπζηήκαηνο ζπιινγηθήο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, π.ρ ηεο ΔΔΑΑ ΑΔ. 
Νννηξνπίεο δεθαεηηώλ είλαη αζηείν λα πηζηεύνπκε όηη κπνξνύλ λα αλαηξεζνύλ κε 
ελεκεξωηηθέο δξάζεηο κεξηθώλ εκεξώλ, εβδνκάδωλ ή θαη κελώλ. 
  
6.6.  Παξεκβάζεηο κε επεμεξγαζκέλεο πξνηάζεηο ζε Ννκαξρηαθφ Δπίπεδν.  
Ο Ννκάξρεο, ην Ννκαξρηαθφ πκβνχιην, νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηεο Ννκαξρίαο, ε ΣΤΓΚ, ε 
ΣΔΓΚ θ.ιπ., λα ελεξγήζνπλ ψζηε ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ λα νξηζηηθνπνηεζνχλ νη ζρεδηαζκνί 
θαη λα πινπνηεζνχλ ηα έξγα ηεο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ σο πξνο ην ζθέινο 
ηνπ ρεδηαζκνχ ζε Ννκαξρηαθφ Δπίπεδν θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ ΥΤΣΤ ( ή ΥΔΓΤ ), νχησο ψζηε 
ν ΥΤΣΤ λα ζρεδηαζηεί θαη λα αδεηνδνηεζεί έσο ην ηέινο 2006, λα θαηαζθεπαζηεί ην 2007 θαη 
λα ιεηηνπξγήζεη απφ ην 2008. 
 
6.7. Αλαδήηεζε θαη εμαζθάιηζε ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ 
δξάζεσλ, απφ θάζε δπλαηή θαηεχζπλζε (ΔΔΑΑ ΑΔ, ΠΔΠ, ΤΠΔΥΧΓΔ/ ΔΠΠΔΡ, ΔΣΔΡΠ 
θ.ιπ.). 
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6.8 ζνλ αθνξά ηα πξνγξάκκαηα «ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο άιισλ πξντφλησλ», π.ρ. 
νρήκαηα, ειαζηηθά απηνθηλήησλ, ειεθηξνινγηθφ θαη ειεθηξνληθφ πιηθφ, νξπθηέιαηα 
απηνθηλήησλ θαη κεραλψλ, κπαηαξηψλ θ.ιπ,, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 15 – 17 ηνπ 
Νφκνπ 2939/2001, ζα θαηαζέζνπκε ηηο απφςεηο καο ζρεηηθά κε απηά ζε επφκελν ζηάδην, 
θαζφηη ην ζέκα απηφ είλαη πνιχ κεγάιν θαη απνηειεί μερσξηζηφ θεθάιαην. 

Οη πξνηάζεηο καο απηέο απνηεινύλ κηα πξώηε θαη όζν ην δπλαηόλ πην νινθιεξωκέλε 
πξνζέγγηζε ηνπ πειώξηνπ ζέκαηνο πνπ νλνκάδεηαη: Γηαρείξηζε ηωλ Αζηηθώλ ηεξεώλ 
Απνβιήηωλ ηνπ Ννκνύ καο. 

  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ: 

* ΚΟΜΠΟΣΟΠΛΑΣΔΙΔ 

1. Ο Γήκνο, κέζσ κηαο αμηόπηζηεο κειέηεο ηνπ ρώξνπ ηνπ, δειαδή ηεο 

πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ, ζα αλαδεηήζεη έλα εληαίν ρώξν ή έζησ δπν ή 

ηξεηο ρώξνπο ζπλνιηθήο έθηαζεο 70 - 100 ζηξεκκάησλ.  

2. Θα εθπνλήζεη άκεζα κηα κειέηε θαηαιιειόηεηαο θαη κηα Μειέηε 

Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ.  

3. Θα ηνλ/ηνπο πεξηθξάμεη κε κηά απιή πεξίθξαμε. Θα δεκηνπξγήζεη 

θνκπνζηνπιαηείεο (Πιαηείεο από ζθπξόδεκα  κε απνζηξαγγηζηηθνύο 

ράλδαθεο) κε όινπο ηνπο επηζηεκνληθνύο θαλόλεο θαη ζα κεηαθέξεη 

πνζόηεηεο γόληκνπ εδάθνπο.  

4. Θα πξνεηνηκαζηεί επηζηεκνληθά θαη ζα αλακέλεη ηα πξώηα θνξηία ησλ 

“νξγαληθώλ” απνξξηκκάησλ ησλ λνηθνθπξηώλ ηνπ Γήκνπ πνπ ζα 

θνκπνζηνπνηεζνύλ.  

5. Θα δεκηνπξγήζεη έλα εθηξνθείν γαηνζθσιήθσλ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε 

ηνπ θνκπόζη. Οη γαηνζθώιεθεο καδί κε όινπο ηνπο άιινπο 

κηθξννξγαληζκνύο πνπ εηζρσξνύλ ζηα νξγαληθό θιάζκα είλαη νη 

θπζηθνί βηνδηαζπαζηέο ηεο νξγαληθήο ύιεο πνπ ζα πξνέξρεηαη από ηηο 

θνπδίλεο ησλ λνηθνθπξηώλ.  

6. Θα παξαγγείιεη κεξηθέο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ράξηηλεο ζαθνύιεο 

(γύξσ ζηα 14.000.000) ΓΔΚΑΣΔΔΡΑ ΔΚΑΣΟΜΜΤΡΙΑ ΔΙΓΙΚΔ 

ΒΙΟΓΙΑΠΩΜΔΝΔ ΑΚΟΤΛΔ κε επέλδπζε από πιαζηηθό πνπ 

παξάγεηαη από ξύδη πνπ είλαη βηνδηαζπώκελν (βιέπε “ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ” 

17 Απγνύζηνπ 2003 ζει. 18) ή κε ην λέν «πξάζηλν» βηνδηαζπώκελν 

πιαζηηθό.  

7. Θα αγνξαζηνύλ ή ζα κεηαζθεπαζηνύλ νη ήδε ππάξρνληεο θάδνη όπνπ 

ζα θνξηώλνληαη ζηα εηδηθά απνξξηκκαηνθόξα θαη ζα πεγαίλνπλ ζηηο 

θνκπνζηνπιαηείεο.  

8. Γεληθά ζα ππάξμεη ΠΛΗΡΗ νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο, όπσο 

αθξηβώο θάλνπκε όηαλ νξγαλώλνπκε κηα επηρείξεζε γηα λα αξρίζεη λα 

δνπιεύεη.  

9. ΑΜΔΩ, θαη παξάιιεια κε όιεο απηέο ηηο πξνεηνηκαζίεο, κέζα από 

κηα θακπάληα πνπ ζα έρεη ηελ έληαζε κηάο πξνεθινγηθήο εθζηξαηείαο 

ζα ελεκεξώζεη όινπο ηνπο Γεκόηεο θαη Καηνίθνπο απηήο ηεο πόιεο 

γηα ην πξόγξακκα ηεο “Γηαινγήο ζηελ πεγή” ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΑ ησλ 

“νξγαληθώλ” απνξξηκκάησλ καο. Η εθζηξαηεία ζα γίλεη ζπίηη – ζπίηη 
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πόξηα – πόξηα. Αθξηβώο όπσο γίλεηαη ε αλαδήηεζε ςήθσλ. (Οη 

παξαηάμεηο θαη νη ππνςήθηνη όισλ ησλ παξαηάμεσλ, όηαλ έρνπκε 

εθινγέο γλσξίδνπλ πνιύ θαιά ηη ζεκαίλεη ε αλαδήηεζε ςήθσλ – κέξα 

- λύρηα ζπίηη κε ζπίηη θαη πόξηα κε πόξηα δεηνύλ ηελ ςήθν ησλ 

δεκνηώλ.) Αθξηβώο ην ίδην ζα πξέπεη λα θάλνπλ γηα ηελ ελεκέξσζε 

ησλ πνιηηώλ γηα ηελ επίιπζε απηνύ ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ 

αληηκεησπίδεη ε πόιε.  

10. ε δύν κήλεο από ηελ έλαξμε ηεο θακπάληαο ζα αξρίζεη ε ιεηηνπξγία 

ησλ θνκπνζηνπιαηεηώλ.  

11. ε έλα δηάζηεκα 2-3 κελώλ κεηά ηε ιεηηνπξγία ησλ 

θνκπνζηνπιαηεηώλ ηα νξγαληθά απνξξίκκαηα πνπ ζα έρνπλ απνηεζεί 

εθεί ζα έρνπλ αξρίζεη λα θνκπνζηνπνηνύληαη αεξόβηα, βέβαηα κε ηε 

θξνληίδα ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζα έρεη αλαιάβεη ηε δηαρείξηζε ηνπο. 

Πξνηείλνπκε ηελ επηζηεκνληθή δηαρείξηζε λα αλαιάβεη νκάδα 

επηζηεκόλσλ ηνπ ΔΘΙΑΓΔ πνπ παξάξηεκα ηνπ έρνπκε ζηελ 

Καιακάηα.  

12. Σόηε, κε όια ηα κέζα ζα θαιέζεη ηνπο Γεκόηεο θαη Καηνίθνπο ηεο 

πόιεο αιιά θαη ηνπο καζεηέο ησλ ζρνιείσλ, ζα κηζζώζεη κεηαθνξηθά 

κέζα λα ηνπο κεηαθέξνπλ απηέο ηηο θνκπνζηνπιαηείεο γηα λα δνπλ “κε 

ηα ίδηα ηνπο ηα κάηηα” ην εθπιεθηηθό απνηέιεζκα.  

13. Όηαλ ζα έρνπλ κεηαηξαπεί απηά ηα απνξξίκκαηα ζε “ιίπαζκα” ζα 

θαιέζεη ηνπο Γεκόηεο θαη ηνπο θαηνίθνπο λα έξρνληαη λα πάξνπλ 

“ιίπαζκα” γηα ηνπο θήπνπο ηνπο θαη ηηο γιάζηξεο ηνπο θαη γηαηί όρη λα 

πσιεζεί γηα ηνπο θήπνπο, ηα ζεξκνθήπηα θαη ηα κπνζηάληα.  

14. Η δηαρείξηζε θαη ε θνκπνζηνπνίεζε ησλ νξγαληθώλ καο 

απνξξηκκάησλ ζα έρεη ιύζεη ηα ρέξηα ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο γηα λα 

πξνρσξήζεη θαη ζηε δηαρείξηζε θαη ησλ άιισλ απνξξηκκάησλ. 
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