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Σχέδιο νέου ΠΕΣΔΑ : 
 

                    Κριηική - Προηάζεις 
 
1. Σην Σρέδην λένπ ΠΔΣΓΑ, πνπ έδσζε ζηε δεκνζηόηεηα ν Γελ. Γξακκαηέαο ηεο 
Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ (ΓΓΠΠ) θ. Φαηδεκηράιεο ζηηο αξρέο Απγνύζηνπ, 
απνπζηάδεη νπνηαδήπνηε θξηηηθή αμηνιόγεζε θαη θαηαινγηζκόο επζπλώλ 
αλαθνξηθά κε ηελ παηαγώδε απνηπρία εθαξκνγήο ηνπ πξνεγνύκελνπ ΠΕΣΔΑ 
2005-2010. 
 

2. Τν ελ ιόγσ Σρέδην πεξηέρεη αξθεηέο γεληθέο αξρέο θαη βαζηθνύο ζηόρνπο πνπ καο 
βξίζθνπλ απνιύησο ζύκθσλνπο, όπσο π.ρ. : Μείσζε παξαγσγήο απνβιήησλ 
(πνζνηηθή κείσζε) θαζώο θαη κείσζε ηεο πεξηεθηηθόηεηάο ηνπο ζε επηθίλδπλεο νπζίεο 
(πνηνηηθή βειηίσζε), Δπαλαρξεζηκνπνίεζε πιηθώλ από απόβιεηα, Γηαινγή ζηελ 
πεγή, Αλαθύθισζε, Δθαξκνγή ηεο αξρήο <<Ο ξππαίλσλ πιεξώλεη>>, Βαζηθόο 
ζηόρνο δελ είλαη ε αμηνπνίεζε ζύκκηθησλ απνξξηκκάησλ, Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο 
εγγύηεηαο, Δλεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνύ, ώζηε λα ππάξρεη ελεξγή 
ζπκκεηνρή θαη επζύλε ησλ πνιηηώλ ζηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ.  
Όκσο, νη απαηηνύκελεο δξάζεηο είηε απνπζηάδνπλ από ην Σρέδην είηε – εθείλεο 
πνπ αλαθέξνληαη – βξίζθνληαη ζε θξαπγαιέα αληίζεζε κε ηηο 
πξναλαθεξόκελεο αξρέο θαη ζηόρνπο (βι. παξαθάησ). 
 

3. Η αλαθύθισζε πιηθώλ ζπζθεπαζηώλ ΄΄ζέξλεηαη ζαλ απνπαίδη΄΄, όρη κόλνλ 
από ηνπο ΟΤΑ ηεο Πεξηθέξεηαο Πει/ζνπ αιιά θαη από ηελ ίδηα ηελ Πεξηθέξεηα 
θαη από ην ΥΠΕΚΑ. Σηελ Καιακάηα θαη ζηε Μεζζελία, παξά ην όηη ην ΚΓΑΥ 
(Κέληξν Γηαινγήο Αλαθπθιώζηκσλ Υιηθώλ)  ιεηηνπξγεί από ην 2006, ε αλαθύθισζε 
΄΄θπηνδσεί΄΄ ρσξίο όξακα, ρσξίο ζρέδην, ρσξίο ρξνλνδηάγξακκα, ρσξίο θξνληίδα 
από ην Γήκν Καιακάηαο, από ηνπο ΟΤΑ θαη ηνλ ΦνΓΣΑ (Φνξέαο Γηαρείξηζεο 
Σηεξεώλ Απνβιήησλ) Μεζζελίαο. Σηελ Αξθαδία, παξά ην όηη ζηε ΒΙ.ΠΔ. 
(Βηνκεραληθή Πεξηνρή) Τξίπνιεο ιεηηνπξγνύλ από ηηο αξρέο ηνπ ρξόλνπ ηόζν ΚΓΑΥ 
όζν θαη κνλάδα αλαθύθισζεο πιαζηηθώλ ζρεδόλ πάζεο ρξήζεο , θαλέλαο από ηνπο 
ΟΤΑ ηνπ λνκνύ δελ εθαξκόδεη δξάζεηο αλαθύθισζεο ζπλαθώλ πιηθώλ (Η 
αλαθύθισζε ραξηηνύ-ραξηνληνύ, πνπ εθαξκόδεη από δηεηίαο πεξίπνπ ν Γήκνο 
Τξίπνιεο, θαζώο θαη εθείλε νξηζκέλσλ αθόκε ΟΤΑ ηνπ λνκνύ, πάζρεη θαη απηή 
απειπηζηηθά από έιιεηςε νπζηαζηηθνύ ελδηαθέξνληνο, πίζηεο, ζρεδίνπ θαη θξνληίδαο 
εθ κέξνπο ησλ δεκνηηθώλ αξρώλ). Οη πξνїζηάκελεο αξρέο (Πεξηθέξεηα 
Πεινπνλλήζνπ θαη ΥΠΔΚΑ/Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο – Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο 
Αιιαγήο) πσο αληηκεησπίδνπλ ηελ θαηάζηαζε απηή ; Πξόζθαηα ε ππνπξγόο θαη ν 
ΓΓΠΠ αλαθνίλσζαλ όηη ζα δνζνύλ ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ (ΠΠ) 1,5 
εθαηνκκύξηα Δπξώ γηα ηελ πξνκήζεηα θάδσλ θαη απνξξηκκαηνθόξσλ γηα ηηο δξάζεηο 
αλαθύθισζεο πιηθώλ. Δπί ηνπ πξνθεηκέλνπ έρνπκε κία παξαηήξεζε θαη έλα 



εξώηεκα. α. Όζνλ αθνξά ηελ παξαηήξεζε: Γηα ηελ αγνξά ησλ 12 δεκαηνπνηεηώλ, 
πνπ κε επηκνλή – ρσξίο θνηλσληθή δηαβνύιεπζε θαη ζπλαίλεζε – επηδηώθεηαη ηελ 
ηειεπηαία δηεηία λα εγθαηαζηαζνύλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ γηα ηελ κπαινπνίεζε (θαη 
αθνινύζσο αμηνπνίεζε) ζύκκηθησλ απνξξηκκάησλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο 
Πεξηθέξεηαο, δηαηέζεθαλ κε αδηαθαλείο δηαδηθαζίεο 9 εθαηνκκύξηα Δπξώ. Δύθνια 
κπνξεί θαλείο λα ζπκπεξάλεη, ζπγθξίλνληαο ηα κεγέζε (1,5 εθαη. € πξνο 9 εθαη. € ) 
γηα ην πνπ βξίζθεηαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ην θέληξν βάξνο ησλ ζρεδηαζκώλ ηνπ θ. 
Φαηδεκηράιε θαη ηνπ ΥΠΔΚΑ : Σηελ Αλαθύθισζε θαη ζηε Γηαινγή ζηελ πεγή, ζηελ 
απνθπγή αμηνπνίεζεο ζύκκηθησλ απνξξηκκάησλ ή ην αληίζεην ; β. Καη ην εξώηεκα : 
Γλσξίδνπκε όηη ε ΔΔΑΑ ΑΔ (<<Διιεληθή Δηαηξεία Αμηνπνίεζεο Αλαθύθισζεο ΑΔ>>) 
ζπγθεληξώλεη ρξεκαηηθνύο πόξνπο (θάπνηεο δεθάδεο εθαηνκκύξηα Δπξώ θαη΄ έηνο) 
από ηα ηέιε πιηθώλ ζπζθεπαζηώλ πνπ πιεξώλνπκε σο θαηαλαισηέο θαηά ηελ αγνξά 
πιήζνπο πξνїόλησλ θαζεκεξηλήο αλάγθεο. Τα ρξήκαηα απηά πξννξίδνληαη γηα ηελ 
εθαξκνγή πξνγξακκάησλ αλαθύθισζεο ησλ ελ ιόγσ πιηθώλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 
ΟΤΑ. Σε απηά πεξηιακβάλνληαη θαη ε δηάζεζε θάδσλ θαη απνξξηκκαηνθόξσλ 
αλαθύθισζεο πιηθώλ. Τα αλαθεξόκελα ινηπόλ 1,5 εθαη. Δπξώ είλαη έμηξα ρξεκαηηθό 
πνζό από ηελ πιεπξά ηνπ ΥΠΔΚΑ ή πξόθεηηαη γηα ρξήκαηα πξνεξρόκελα από ηελ 
ΔΔΑΑ ΑΔ, δει. από ηνπο θαηαλαισηέο ; Σηε 2ε πεξίπησζε ζα πξόθεηηαη γηα 
απόθξπςε ηεο αιήζεηαο κε πξνθαλή δηαθεκηζηηθό ζηόρν εθ κέξνπο ηεο ππνπξγνύ 
θαη ηνπ ΓΓΠΠ. Σηελ πξώηε πεξίπησζε, αο ζπγθξίλνπκε θαη πάιη ηα κεγέζε : 9 εθαη. € 
πξνο 1,5 εθαη. €. 
 

4. Σε δειώζεηο ηνπ ν θ. Φαηδεκηράιεο αλαθέξεη κεηαμύ άιισλ, όηη νη δεκαηνπνηεηέο 
ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηε δηεηή όπσο εθηηκά κεηαβαηηθή θάζε <<επεηδή ηα 9 
εθαηνκκύξηα Δπξώ είλαη ρξήκαηα ηνπ ειιεληθνύ ιανύ θαη νθείισ λα ηα ζεβαζηώ. Θα 
εληαρζνύλ ζηνλ ΠΔΣΓΑ κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν, ζα αμηνπνηεζνύλ είηε σο 
ζηαζκνί κεηαθόξησζεο, είηε δίπια ζηηο κνλάδεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο – όηαλ 
ρξεηαζηεί ζπληήξεζε ε κνλάδα, ηα ζθνππίδηα ζα δεκαηνπνηνύληαη γηα λα κελ 
δεκηνπξγνύληαη λέεο ρσκαηεξέο – είηε γηα ηνλ ζηόρν γηα ηνλ νπνίν νπζηαζηηθά 
ππάξρνπλ, θη απηόο δελ είλαη άιινο παξά ε δεκαηνπνίεζε αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ>> 
( ΄΄Διεπζεξία΄΄ Καιακάηαο, 13.09.2010).  
Οη δειώζεηο απηέο θαη κόλνλ ζρεηηθά κε ηνπο δεκαηνπνηεηέο βξίζθνληαη ζε πιήξε 
αλαληηζηνηρία κε ηηο πξναλαθεξζείζεο βαζηθέο αξρέο θαη ζηόρνπο. 
Η επηκνλή ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δεκαηνπνηεηώλ αθπξώλεη  
θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο ζηελ πξάμε ηηο αξρέο κηάο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεώλ 
απνβιήησλ νηθνινγηθά ζπκβαηήο, θνηλσληθά ρξήζηκεο θαη απνδεθηήο, θαη κε 
ην κηθξόηεξν νηθνλνκηθό θόζηνο γηα ηνπο πνιίηεο.   
 

5. Η αξρή <<ν ξππαίλσλ πιεξώλεη>> θαη ε κέζσ εθαξκνγήο ηεο παξνρή 
νηθνλνκηθνύ θίλεηξνπ ζηνπο δεκόηεο, πξνθεηκέλνπ λα κεηώζνπλ ηα ζθνππίδηα 
πνπ παξάγνπλ, παξακέλεη ΄΄ζηα αδήηεηα΄΄ ηνπ Σρεδίνπ ηνπ Πεξηθεξεηάξρε, εθεί 
όπνπ απηό αλαθέξεηαη ζε κέηξα θαη δξάζεηο πινπνίεζεο. Τν εξώηεκά καο είλαη : 
Γηα πην ιόγν ;  
Γηαηί  από ηνπο ζηόρνπο / πξνηάζεηο ηνπ κεηαβαηηθνύ ζηαδίνπ απνπζηάδεη ε 

θνκπνζηνπνίεζε ησλ νξγαληθώλ από ηα λνηθνθπξηά ζηνπο θήπνπο θαη ζηα ρσξάθηα 

ηνπο, γηα όζα λνηθνθπξηά (πνπ απνηεινύλ ηα 2/3 ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Πεξηθέξεηαο!) 

δηαζέηνπλ θήπν ή ρσξάθη δηθό ηνπο;;; Υπάξρεη θαιύηεξε πηινηηθή δξάζε 

ιηπαζκαηνπνίεζεο (από άπνςε θόζηνπο, απνηειεζκαηηθόηεηαο, επηδεηθηηθόηεηαο, 

άκεζεο εθαξκνζηκόηεηαο) από ηε δηαινγή ζηελ πεγή ηνπ νξγαληθνύ θιάζκαηνο από 

ηα λνηθνθπξηά ηεο ππαίζξνπ όπσο θαη από πνιιά πνπ θαηνηθνύλ ζηηο πόιεηο ; 
 

6. Πσο ινηπόλ ε παξάιεηςε απηή λα κε δεκηνπξγεί ηε ζθέςε όηη ζηελ 
πξαγκαηηθόηεηα ν ζηόρνο ηνπ Σρεδίνπ λένπ ΠΕΣΔΑ δελ είλαη ε δηαινγή ηνπ 
νξγαληθνύ θιάζκαηνο ησλ αζηηθώλ ζηεξεώλ απνβιήησλ ζηελ πεγή, πνπ 



απνηειεί ηελ πξσηαξρηθή πξνϋπόζεζε γηα ηελ 
θνκπνζηνπνίεζε/ιηπαζκαηνπνίεζή ηνπο, αιιά ε κεηαθνξά θαη δηαρείξηζε 
απηνύ – ηνπ νξγαληθνύ θιάζκαηνο – ζε ζπγθεληξσηηθέο ΄΄κνλάδεο 
νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο΄΄ γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο θαη κόλνλ;  
Η <<πηινηηθή ιεηηνπξγία>> ηεο κνλάδαο ηεο εηαηξείαο <<Σνύθνο>> έξρεηαη λα 
επηβεβαηώζεη πιήξσο ηελ ελ ιόγσ εθηίκεζή καο. 
Οη επαλαιακβαλόκελεο αλαθνξέο όπσο πεξί δηαινγήο ζηελ πεγή, αλαθύθισζεο 
θ.ά., θαζώο θαη νη δηαβεβαηώζεηο όηη <<Ο βαζηθόο καο ζηόρνο δελ είλαη λα 
αμηνπνηήζνπκε ζύκκηθηα απνξξίκκαηα.>> δελ πείζνπλ θαλέλαλ, όηαλ παξάιιεια 
πξνηείλεηαη σο βαζηθή ππνδνκή δηαρείξηζεο ηνπ νξγαληθνύ ή βηναπνδνκήζηκνπ 
θιάζκαηνο ε <<Μνλάδα νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο>>. Σύκθσλα κε ηα παξαπάλσ 
ζεκεία 5. θαη 6., θαη κε ην δπζηπόζηαην ραξαθηήξα ηνπ επηζεηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ 
<<νινθιεξσκέλε>> σο κεζόδνπ πνπ επηηπγράλεη είηε ηελ θνκπνζηνπνίεζε είηε ηελ 
ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ησλ νξγαληθώλ, ζηελ πξάμε απηό ζεκαίλεη όηη ε κνλάδα 
νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο απνβιέπεη ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο θαη κόλνλ θαη ζε 
θακία πεξίπησζε ζηελ θνκπνζηνπνίεζε ησλ νξγαληθώλ. 
 

7. Οη αλαθνξέο ζηνλ αζαθή όξν <<Μνλάδεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο>> 

ζεσξνύκε όηη είλαη ζθόπηκα δηαδεπθηηθέο : <<αμηνπνίεζε ηνπ νξγαληθνύ 

θιάζκαηνο είηε γηα παξαγσγή ελέξγεηαο είηε γηα παξαγσγή θνκπόζη>>. 

Επηδηώθεηαη κε απηό ηνλ ηξόπν λα απνθξπβεί ε αιήζεηα. Ό,ηη δει. ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα ζα πξόθεηηαη απνθιεηζηηθά θαη κνλνζήκαληα γηα κνλάδεο 

ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο. Γηόηη ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ζα έπξεπε λα γίλεηαη 

δηαινγή ηνπ νξγαληθνύ θιάζκαηνο ζηελ πεγή, θαη όρη ζε νπνηεζδήπνηε κνλάδεο 

νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ( βι. θαη ηελ κνλάδα ηεο εηαηξείαο <<Σνύθνο>> πνπ 

΄΄δνθηκάδεηαη΄΄ απηή ηελ πεξίνδν ζηελ Καιακάηα).  
 

8. Οη πξνηεηλόκελεο κνλάδεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ζα είλαη 

ζπγθεληξσηηθέο κνλάδεο. Οη αξρέο ηνπο αληηηίζεληαη ζε όιεο ηηο αξρέο ηεο 

ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνξξηκκάησλ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη 

ζηελ αξρή ηεο εγγύηεηαο ζηελ νπνία κεηαμύ άιισλ αξρώλ δηαηείλεηαη όηη 

ζηεξίδεηαη ην Σρέδην λένπ ΠΕΣΔΑ.   
 

9. Αλάινγα ηζρύνπλ θαη όζνλ αθνξά ηελ θξηηηθή καο γηα ηε δεκηνπξγία 

ζπγθεληξσηηθώλ δηνηθεηηθώλ / δηαρεηξηζηηθώλ δνκώλ (βι. Οη δηαρεηξηζηηθέο 

ελόηεηεο, ζηηο νπνίεο ην Σρέδην ρσξίδεη ηελ Πεξηθέξεηα, γίλνληαη 3 [από 7 πνπ ήζαλ 

ζην ΠΔΣΓΑ ηνπ 2005]. Δπηπιένλ, νη ΦνΓΣΑ πνπ είραλ ζπζηαζεί ζηνπο 5 λνκνύο ζα 

ζπγρσλεπηνύλ ζε κία Αλώλπκε Δηαηξεία). Είκαζηε αλππνρώξεηνη ζε ζρέζε θαη κε 

απηό ην δήηεκα : Τνπιάρηζηνλ κία δηαρεηξηζηηθή ελόηεηα θαη έλαο ΦνΔΣΑ αλά 

λνκό !  

Οη ΦΟΓΣΑ είλαη νη θαηάιιεινη, απνθεληξσκέλνη, θνξείο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεώλ 

απνξξηκκάησλ, ν θαζέλαο κέζα ζηα όξηα ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηνπ ελόηεηαο. 

Απνξξίπηνπκε ηε δεκηνπξγία ζπγθεληξσηηθώλ δηνηθεηηθώλ / δηαρεηξηζηηθώλ δνκώλ             

(βι. ζύζηαζε Αλώλπκεο Δηαηξείαο κε κεηόρνπο ηνπο ΟΤΑ ή ηνπο ΦΟΓΣΑ), γηα 

ιόγνπο απνηειεζκαηηθόηεηαο πξνο όθεινο ησλ δεκνηώλ θαη πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ήηνη : παξαγσγή έξγνπ κε ηε κηθξόηεξε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα 

ηνπο δεκόηεο, κε δηαθάλεηα, θνηλσληθό έιεγρν θαη νηθνινγηθή ζπκβαηόηεηα.  
 

10. Τέινο, ε a priori ελζσκάησζε ζην ΠΕΣΔΑ πξνηάζεσλ γηα ζπκπξάμεηο 

δεκόζηνπ-ηδησηηθνύ ηνκέα (ΣΔΙΤ), γηα ηε δηαρείξηζε νξηζκέλσλ θαηεγνξηώλ 

ζηεξεώλ απνβιήησλ κε πξνθαζνξηζκέλεο κεζόδνπο/ηερλνινγίεο (όπσο ησλ 



νξγαληθώλ, γηα παξαγσγή ελέξγεηαο), κε πξνθάιπκα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο 

<<Ο ξππαίλσλ πιεξώλεη>> αιιά εηο βάξνο ησλ δεκνηώλ (!), κε ηελ αηηηνινγία 

όηη απηέο ζα επηηξέςνπλ ηελ εμαζθάιηζε πξόζζεησλ πόξσλ αιιά θαη ηελ 

κεηαθνξά κέξνπο ηνπ ξίζθνπ ζηελ πιεπξά ηνπ ηδηώηε, δέρνληαη ηελ νμύηαηε 

θξηηηθή θαη απόξξηςή ηνπο εθ κέξνπο καο. 
 

11. Τν ΠΕΣΔΑ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζαθέο ρξνλνδηάγξακκα επίηεπμεο 
ζηόρσλ, ζύκθσλα κε ηνπο εηήζηνπο εζληθνύο ζηόρνπο πνπ δελ ηνπο έρνπκε 

θαλ πξνζεγγίζεη. Έμθαζη ππέπει να δοθεί ζηην ςποσπέωζη ηων Δήμων για 

ηην επίηεςξη ηων εηήζιων ζηόσων. 

12. Δελ έρνπλ ζέζε ζην ΠΕΣΔΑ θαη γη΄απηό απνξξίπηνπκε, γηα ιόγνπο 
νηθνλνκηθήο βησζηκόηεηαο θαη ηαπηόρξνλα νηθνινγηθήο ζπκβαηόηεηαο θαη 
θνηλσληθήο ζπλνρήο : <<καγηθέο ιύζεηο>> θαύζεο, ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο ή 
άιιεο κνξθήο <<βηνκεραλνπνίεζεο>> θαζώο επίζεο θαη ρξήζε  δεκαηνπνηεηώλ γηα 
ηε δεκαηνπνίεζε ζηεξεώλ απνβιήησλ, ηα νπνία ζα απνηειέζνπλ ΄΄αύξην΄΄ πξώηε 
ύιε θάπνηνπ εξγνζηάζηνπ ΄΄νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο΄΄ ησλ απνξξηκκάησλ ηεο 
Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ. 

 
Όζον αθορά ηις δικές μας προηάζεις : Τις έτοσμε διαησπώζει φς ενιαίο 
ζύνολο ηεκμηριφμένα και ηις έτοσμε σποβάλλει ζηοσς αρμόδιοσς 
καη΄επανάληυη, πρόζθαηα για μία ακόμη θορά, μεηά ηη ζσνάνηηζή μας 
ζηα ηέλη ηοσ περαζμένοσ Απρίλη. Τις επιζσνάπηοσμε και εδώ. 
Είναι ρεαλιζηικές, άμεζα τρημαηοδοηήζιμες και εθαρμόζιμες, με ηο 
μικρόηερο ζσγκριηικά κόζηος για ηοσς δημόηες, ενώ ηασηότρονα 
προζηαηεύοσν ηόζο ηη δημόζια σγεία όζο και ηο θσζικό περιβάλλον. 
Τις επαναλαμβάνοσμε για μία ακόμη θορά, επιγραμμαηικά: 

 

Εναλλακηική Διατείριζη ηων ζηερεών αποβλήηων, αποηελούμενη από : 

Μείωζη παραγόμενων ζκοσπιδιών, Επανατρηζιμοποίηζη σλικών και 

προїόνηων, Διαλογή ζηην Πηγή, Ανακύκλωζη, 

Λιπαζμαηοποίηζη/Κομποζηοποίηζη, Υγειονομική Ταθή Υπολειμμάηων 

ηων οποίων οι ποζόηηηες όπως και ο βαθμός επικινδσνόηηηας θα 

βαίνοσν διαρκώς μειούμενες, Ενημέρωζη-Εσαιζθηηοποίηζη-

Σσμμεηοτή ηων δημοηών. 
 
 
 

                                                             28  Σεπηειαρίοσ  2010 
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