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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΠΕΔΑ,  

ςε ότι αφορά ςτθν Διαχείριςθ ςτερεϊν Αποβλιτων 

 

Η παρουςίαςθ του ςχεδίου ανακεϊρθςθσ του ΠΕΣΔΑ αποτελείται από : 

1- Συνζντευξθ του κ. Χατηθμιχάλθ ( 2. 08. 2010 ) Γραφείο Τφπου. 

2- Στόχουσ και πλαίςιο τθσ ςτρατθγθκλθσ τθσ Περιφζρειασ, και 

3- Αξονεσ προτεραιότθτασ με τισ αναγκαίεσ δράςεισ. 

Χρονικά δε, με ςαφι διαχωριςμό του  

Α- μεςο- και μακρυπρόκεςμου και του  

Β- βραχυπρόκεςμου που αναφζρεται ωσ μεταβατικό ςτάδιο. 

 

Η ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΠΟΛΙΣΩΝ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ αξιολόγθςε τα παραπάνω ςαν ιςότιμα μζρθ τθσ κζςθσ τθ 

Περιφζρειασ. Νομίηει απαραίτθτο και τθν επί μζρουσ αξιολόγθςθ αλλά προ πάντων τθν 

εναρμόνιςθ των  κζςεων ςτισ 3 αυτζσ ενότθτεσ, οι οποίεσ παρουςιάηουν ταυτότθτεσ αλλά και 

αναντιςτοιχίεσ  θ αντικζςεισ  ςε αρκετά κρίςιμα ςθμεία. 

 

1- ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ: 

- Η αρχικι διαπίςτωςθ που οδιγθςε ςτθν απόφαςθ ανακεϊρθςθσ, το ότι δθλαδι,  Ο 

Περιφερειακόσ Σχεδιαςμόσ ο οποίοσ υπήρχε και εγκρίθηκε το 2005 δεν υλοποιήθηκε οφτε 

κατ’ ελάχιςτο. Μασ προβλθματίηει ιδιαίτερα επειδι για τθν δεινι κατάςταςθ που βρίςκεται 

θ Πελοπόννθςοσ ςιμερα οφείλεται ςτθν < μη υλοποίηςη κατ ελάχιςτον > . Για να 

αποθεςσθεί αςηό πποηείνοςμε  οι αναγκαίερ δπάζειρ για ηην επίηεςξη ηων ζηόσων να 

διαμοπθοθούν ζε ένα αςζηηπό σπονοδιιάγπαμμα και ζςγσπόνωρ να ςπάπσει η δςναηόηηηα 

ζηούρ θοπείρ αλλά και ζηούρ ενεπγούρ πολίηερ οι οποίο, ζωζηά θεωπούνηαι ζςν-ςπεύθηνοι 

για ηην εθαπμογή ηος ζσεδίος, να αναγνωπίζοςν αδςναμίερ και να επέμβοςν έγκαιπα, 

διοπθωηικά. 

- Η θέζη:  Πρώτη επιλογή μασ και θα ζλεγα ςτρατηγική επιλογή είναι η μείωςη του όγκου των 

παραγόμενων απορριμμάτων, η διαλογή ςτην πηγή, η ανακφκλωςη μασ βρίςκει ςαφϊσ 

ςφμφωνουσ , αντίκετα   ςτη ςυνζχεια.. η ολοκληρωμζνη διαχείριςη των απορριμμάτων, 

πρζπει επί τζλουσ να πάρει ςυγκεκριμζνθ μορφι. Δεν είναι δυνατόν να ξεκινιςουμε 

ςχεδιαςμό και φλοποίθςθ χωρίσ τθν επιλογι ςυγκεκριμζνθσ μεκόδου.  Παρ όλο που ζχουμε 

όντωσ δυςκολίεσ να εντοπίςοφμε το αντικείμενο τθσ  < ολοκληρωμζνησ  διαχείριςησ > ΜΕΤΑ 

τθν ανακφκλωςθ. Πρζπει λοιπόν να διευκρινιςκεί ςτα πλάίςια τοφ ςχεδιαςμοφ ΤΙ, ΠΩΣ, και 
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ΓΙΑΤΙ είναι επιλογι θ < άμορφθ > διαχείριςθ. Το πόςεσ και που κα ςχεδιαςτοφν οι <μονάδεσ 

> είναι ενδιαφζρον ΜΕΤΑ τον κακοριςμό των παραπάνω. 

- Εσοςμε επανηλειμένα ηοποθεηηθεί και έσοςμε γνωζηοποιήζει ηην θέζη μαρ ζε Τποςπγό, 

Πεπθέπεια, αλλά και ζε όλοςρ ηοςρ εμπλεκόμενοςρ θοπείρ όηι με λειηοςπγηκή ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ-

ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ ηα ςπόλοιπα μη ανακςκλώζιμα και μη κομποζηοποιήζιμα ςλικά-

αποππίμμαηα έσοςν θέζη και ΜΟΝΟ ζε ΥΤΣΤ, ηα οποία θα ππέπει ηδη ζηο ππώηο ζηάδιο να 

σωποθεηηθούν. 

- Η εμμονή ζηον δεμαηοποιηηή, έζηω και για ηο μεηαβαηικό ζηάδιο, δεν είναι ΛΤΗ, αλλά ηο 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ! Και θα παπαμένει όζο πακεηοποιούνηαι ζύμεικηα, ( για ηην ώπα ζηο Κπανίδι, 

απγόηεπα και αλλού ). Η θέζη: βαςικόσ μασ ςτόχοσ δεν είναι να αξιοποιιςουμε ςφμμικτα 

απορρίμματα, δεν είναι κατανοθτι με όλθ τθν καλι κζλθςθ. 

- Απόλςηα ζύμθωνοςρ μαρ βπίζκει η Απόθαζη να πάμε ςε μία τελείωσ διαφορετικι λογικι. 

Πάμε ςτθ λογικι τθσ μείωςθσ του όγκου των απορριμμάτων, τθσ διαλογισ ςτθν πθγι, τθσ 

ανακφκλωςθσ και με αυτι τθ λογικι ςτθρίηουμε και ςτθ ςυνζχεια τθ διαχείριςθ, όςων 

απορριμμάτων μζνουν και βεβαίωσ δεν αναφζρομαι μόνο ςτα οικιακά απορρίμματα, 

αλλά και ςτο ςφνολο των άλλων ρευμάτων των αποβλιτων 

Η λογική θα ήηαν ηέηοια αν πεπιελάμβανε και ηην κομποζηοποίηζη – λιπαζμαηοποίηζη ωρ και 

ηην ςγειονομική ηαθή ηων ςπολοίπων. 

- Σέλορ επικποηούμε ηην πποζπάθεια ηηρ Πεπιθέπειαρ όηι:  Θδθ βριςκται ςε ςυνεννόθςθ με το 

Υπουργείο Περιβάλλοντοσ για τθν ενίςχυςθ τθσ Περιφζρειασ Πελοποννιςου με επιπλζον 

κάδουσ και απορριμματοφόρα για ανακυκλϊςιμα υλικά, για τθν εφαρμογι αυτϊν των 

πιλοτικϊν προγραμμάτων, αλλά και των προγραμμάτων ενθμζρωςθσ και διαμόρφωςθσ 

μιασ ςυνείδθςθσ ςε επίπεδο κοινωνίασ για τθν ανακφκλωςθ και για τθ ςωςτι διαχείριςθ 

των απορριμμάτων τθσ Περιφζρειασ Πελοποννιςου. 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ  

ΣΟΧΟΙ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

*ΗΜΕΙΏΕΙ τθσ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΠΟΛΙΣΩΝ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ.  

Ιδιαίτερα εκεί που το < πλαίςιο > δεν αποτυπϊνεται ςτουσ άξονεσ προτεραιότθτασ και κατάλογο 

αναγκαίων δράςεων. 

 

Η Στρατθγικι τθσ Περιφζρειασ Πελοποννιςου ςτοχεφει ςτθ βραχυπρόκεςμθ ολοκλιρωςθ των 

απαιτοφμενων υποδομϊν για τθ βιϊςιμθ διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων και ςτθν υλοποίθςθ 

ςυμπλθρωματικϊν δράςεων για τθν ενίςχυςθ τθσ πρόλθψθσ και τθσ ανακφκλωςθσ.  Λαμβάνοντασ 

υπόψθ τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων και τα προβλιματα που 

ςιμερα υπάρχουν, δίνεται προτεραιότθτα ςτον άμεςο περιοριςμό των αρνθτικϊν επιπτϊςεων ςτο 

περιβάλλον και ακολοφκωσ ςτθ ςταδιακι ενςωμάτωςθ δράςεων και εργαλείων που ςυνάδουν με 

τθν πολιτικι μασ  για τθν πρόλθψθ και τθν ανακφκλωςθ των αποβλιτων. 

Στόχοσ μασ είναι θ διαλογι ςτθν πθγι, θ μείωςθ και θ ανακφκλωςθ * των ςτζρεων αποβλιτων τθσ 

Περιφζρειασ, ςτα πλαίςια τθσ Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ τουσ, με τθν ενεργό ςυμμετοχι των 

πολιτϊν και των φορζων τθσ. 



Σελίδα  [3] 

 

[
P

ic
k

 t
h

e
 d

a
t

e
]

 

 Να σσμπληρωθεί: κομποστοποίηση – λιπασματοποίηση ως και την σγειονομική ταυή 

των σπολοίπων. 

Για τθν επίτευξθ του προθγοφμενου ςτόχου, ζμφαςθ δίνεται ςτθν ολοκλιρωςθ των βαςικϊν 

περιβαλλοντικϊν υποδομϊν και ςτθν ανάπτυξθ εργαλείων παρακολοφκθςθσ τθσ προόδου που 

ςυντελείται, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ Περιφζρειασ. Επίςθσ, ςτθν ενίςχυςθ και 

προϊκθςθ τθσ πρόλθψθσ και τθσ ανακφκλωςθσ των αποβλιτων, με τον πλζον αποδοτικό 

ςυνδυαςμό μζτρων και ςτόχων, για τθν προαγωγι τθσ βιϊςιμθσ διαχείριςθσ αποβλιτων. 

Η κεντρικι ιδζα ςχεδιαςμοφ ςε ότι αφορά τθν ςτρατθγικι διαχείριςθσ των αςτικϊν ςτερεϊν 

αποβλιτων, των βιοαποδομιςιμων (ΒΑΑ) και των υλικϊν ςυςκευαςίασ (ΥΣ) τθσ Περιφζρειασ κα 

πρζπει να διζπεται από τα παρακάτω: 

 Ο κφριοσ ςτόχοσ τθσ ςτρατθγικισ τθσ Περιφζρειασ είναι θ εφαρμογι προγραμμάτων 

διαλογισ ςτθν πθγι ςτο ςφνολο τθσ Περιφζρειασ. 

 Σα απόβλθτα που κα οδθγοφνται για ταφι κα πρζπει να είναι ποςοτικά τα λιγότερα 

δυνατά. 

 Τα απόβλθτα που οδθγοφνται ςτουσ χϊρουσ υγειονομικισ ταφισ πρζπει να υπόκεινται ςε 

προεπεξεργαςία. 

 Οι *ποςοτικοί ςτόχοι που τίκενται από τθν νομοκεςία προςδιορίηονται για τθν Περιφζρεια 

ςε ςχζςθ με τισ υποχρεϊςεισ τθσ χϊρασ.  

 Να ςυμπλθρωκεί: οι ελάχιςτοι  

 Σφμφωνα με τθν Νζα Οδθγία, θ ανακφκλωςθ κεωρείται υψθλότερθσ προτεραιότθτασ ςτθν 

ιεραρχία διαχείριςθσ των ΑΣΑ ςε ςχζςθ με τθν ανάκτθςθ ενζργειασ 

 Αυτό, να γίνει ςθμείο επιλογισ αναγκαίων δράςεων ςτουσ άξονεσ προτεραιότθρτασ 

 Η δθμιουργία δικτφου ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν και ειδικϊν αποβλιτων  (Πράςινα 

θμεία – Green Points). Πρόκειται για μια παρζμβαςθ που κα βελτιϊςει ςθμαντικά τθν 

ποιότθτα ηωισ τθσ τοπικισ κοινωνίασ. Το δίκτυο κα δζχεται ανακυκλϊςιμα υλικά και 

απόβλθτα που δε ςυλλζγονται με τον κλαςικό τρόπο αποκομιδισ 

 Η ςτρατθγικι τθσ Περιφζρειασ δεν μπορεί να είναι αποκομμζνθ από τουσ χριςτεσ δθλ. 

τουσ πολίτεσ. Τα βιοαποδομιςιμα κακϊσ και τα υλικά ςυςκευαςίασ είναι τζτοιου είδουσ 

απόβλθτα που απαιτοφν τθν ενεργι ςυμμετοχι των πολιτϊν για τθν επιτυχι διαχείριςι 

τουσ. Ωσ εκ τοφτου κφριοσ ςτόχοσ είναι θ ςυμμετοχι των πολιτϊν.     

Σφμφωνα με το προθγοφμενο πλαίςιο, οι ςτόχοι για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων ςε επίπεδο 

Περιφζρειασ είναι οι επόμενοι: 

 Βιϊςιμθ διαχείριςθ αποβλιτων ςτο ςφνολο τθσ Περιφζρειασ. 

 Πρόλθψθ ι μείωςθ τθσ παραγωγισ αποβλιτων (ποςοτικι μείωςθ) κακϊσ και μείωςθ τθσ 

περιεκτικότθτάσ τουσ ςε επικίνδυνεσ ουςίεσ (ποιοτικι βελτίωςθ). 

 Επαναχρθςιμοποίθςθ υλικϊν από τα απόβλθτα 

 Αξιοποίθςθ των αποβλιτων (ανακφκλωςθ και *ανάκτθςθ ενζργειασ) 

 Να προςδιοριςκεί, πόκεν θ να διαγραφεί. 

 Εφαρμογι τθσ αρχισ  «ο ρυπαίνων πλθρϊνει» 
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 Εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ εγγφτθτασ 

 Χρθςιμοποίθςθ των βζλτιςτων διακζςιμων τεχνικϊν, οι οποίεσ λαμβάνουν υπόψθ *τθν 

τεχνολογικι εφαρμοςιμότθτα και τθν οικονομικι βιωςιμότθτα 

 Σθν οικολογικι ςυμπεριφορά πριν από τεχνολογία και οικονομία ! 

 Προϊκθςθ τθσ οργάνωςθσ, με τθν ευκφνθ του παραγωγοφ, ολοκλθρωμζνων ςυςτθμάτων 

διαχείριςθσ των άλλων ρευμάτων αποβλιτων, πλθν των αςτικϊν: μθ επικίνδυνα 

βιομθχανικά, ελαςτικά Αυτοκινιτων, ΑΕΕΚ, ΟΤΚΖ, ΑΗΗΕ, ιλφεσ ΕΕΛ, επικίνδυνα αςτικά 

ςτερεά απόβλθτα, κ.λπ. 

 Ουςιαςτικι ςυμμετοχι του ιδιωτικοφ τομζα ςτουσ τομείσ που παρουςιάηουν 

επιχειρθματικό ενδιαφζρον 

 Αποκατάςταςθ όλων των χϊρων ανεξζλεγκτθσ διάκεςθσ απορριμμάτων  

 Αςφαλισ τελικι διάκεςθ των αποβλιτων 

 Ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ ζτςι ϊςτε να υπάρχει ενεργι ςυμμετοχι και 

ευκφνθ των πολιτϊν ςτθ διαχείριςθ  των ςτερεϊν αποβλιτων. 

 

 

 

ΑΞΟΝΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 

Η ςτρατθγικι τθσ Περιφζρειασ ςτον τομζα των ςτερεϊν αποβλιτων, δεδομζνων των 

προαναφερκζντων ςτόχων και αρχϊν, ζχοντασ υπόψθ τθ ςταδιακι ςτροφι που απαιτείται ςτθ 

διαχείριςθ ςτερεϊν αποβλιτων, κακϊσ και ζχοντασ υπόψθ τθν μζχρι ςιμερα πραγματικότθτα,  

όπου κανζνα ουςιαςτικό βιμα δεν ζχει γίνει, προτείνεται να ζχει τουσ ακόλουκουσ άξονεσ 

προτεραιότθτασ. 

Βαςικοί άξονεσ προτεραιότθτασ Αναγκαίεσ Δράςεισ 

Αςφαλισ Διάκεςθ 

 

 Ολοκλιρωςθ των υποδομϊν των ζργων αςφαλοφσ 
διάκεςθσ 

 Λείπει ακριβισ περιγραφι με προτεραιότθτα 
ανακφκλωςθσ. 

 Ολοκλιρωςθ του δικτφου μεταφόρτωςθσ  

 Λείπει ακριβισ περιγραφι. 

 Αποκατάςταςθ των Ανεξζλεγκτων χϊρων διάκεςθσ με 
αξιοποίθςθ των νζων χριςεων που κα προκφψουν 

Ορκολογικι Διαχείριςθ Αςτικϊν τερεϊν 
Αποβλιτων 

 Προϊκθςθ προγραμμάτων διαλογισ ςτθ πθγι των 
αποβλιτων ςυςκευαςιϊν (Ν. 2939, οδθγία 2004/12/ΕΚ) 

 Προϊκθςθ προγραμμάτων μείωςθσ τθσ παραγωγισ 
αποβλιτων 

 Δθμιουργία Πράςινων θμείων ςτο ςφνολο τθσ 
Περιφζρειασ  

 Προεπεξεργαςία όλων των ποςοτιτων Αςτικϊν τερεϊν 
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Βαςικοί άξονεσ προτεραιότθτασ Αναγκαίεσ Δράςεισ 

Αποβλιτων (Α..Α) πριν τθν ταφι 

 Προϊκθςθ δράςεων για τθν εκτροπι του 
βιοαποδομιςιμου κλάςματοσ από τθν ταφι (ΚΤΑ 
29407/03, 99/31 ΕΚ) μζςω: 

o προγραμμάτων διαλογισ ςτθ πθγι του 
οργανικοφ κλάςματοσ των Α..Α με ςκοπό τθν 
παραγωγι κομπόςτ *ι/και ενζργειασ από ΑΠΕ 

o Να διαγραφεί ..και ενζργειασ από ΑΠΕ 

Αποτελεί < ενεργειακό παράκυρο >  δεν είναι 
ΑΠΕ ! 

o προγραμμάτων διαλογισ ςτθν πθγι του χαρτιοφ 
*με ςτόχο τθν ανακφκλωςι του 

o Να σσμπληρωθεί: μετάλλων, πλαστικού και γιαλιού. 

o * επεξεργαςίασ του «λοιποφ» ρεφματοσ των Α..Α 
πριν τθν ταφι με ςκοπό τθν περαιτζρω ανάκτθςθ 
υλικϊν (ανακυκλϊςιμα, ενεργειακά 
αξιοποιιςιμα προϊόντα) ι/και τθν ανάκτθςθ 
ενζργειασ. 

o Να διαγραφεί : Σα υπόλοιπα μετά τθν 
ανακφκλωςθ ανακυκλϊςιμων και τθν 
κομποςτοποίθςθ κάβονται χωρίσ παιρεταίρω 
διαδικαςία.  

Ορκολογικι Διαχείριςθ οργανικϊν 

αποβλιτων 

 Λιψθ μζτρων για τθν μείωςθ ι και εξάλειψθ τθσ ταφισ 
ιλφων, και άλλων αποβλιτων παρόμοιων 
χαρακτθριςτικϊν, για παράδειγμα: 

o Απαγόρευςθ τθσ ταφισ τζτοιων ρευμάτων 

o Αφξθςθ του τζλουσ ταφισ (€/τον) τζτοιων 
ρευμάτων  

 Ενίςχυςθ των ιδιωτικϊν πρωτοβουλιϊν ςτθ βάςθ τθσ 
αρχισ ο «ρυπαίνων πλθρϊνει», μζςω εναλλακτικισ 
διαχείριςθσ των οργανικϊν αποβλιτων, για παράδειγμα: 

        Με αξιοποίθςθ για τθν παραγωγι ενζργειασ από ΑΠΕ * 

o      Να διαγραφεί ..και ενζργειασ από ΑΠΕ 

Αποτελεί < ενεργειακό παράκυρο >  δεν είναι 
ΑΠΕ ! 

o Με αξιοποίθςθ για τθν παραγωγι κομπόςτ 

 Οργάνωςθ μθχανιςμϊν ςυςτθματικισ καταγραφισ τθσ 
ποςότθτασ και τθσ ποιότθτασ των αποβλιτων αυτϊν ςε 
ςυμφωνία με τισ επιταγζσ τθσ ΕΕ  

 υνεργαςία δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα, γεγονόσ που κα 
επιτρζψει τθν εξαςφάλιςθ πρόςκετων πόρων αλλά και κα 
μεταφζρει μζροσ του ρίςκου ςτθν πλευρά του ιδιϊτθ 

 Να διευκρινιςκεί θ < ςυνεργαςία > που πρζπει να είναι 
απαραίτθτα μζςα ςτα πλαίςια των προτεραιοτιτων όπωσ 
αναφαίρονται ςτοφσ ςτόχουσ. 
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Βαςικοί άξονεσ προτεραιότθτασ Αναγκαίεσ Δράςεισ 

Ορκολογικι Διαχείριςθ των ειδικϊν 

ρευμάτων αποβλιτων 

 Ενίςχυςθ τθσ εναλλακτικισ διαχείριςθσ των ειδικϊν 
αποβλιτων (θλεκτρικά, θλεκτρονικά, ΟΣΚΖ, ελαςτικά, 
κ.λπ.), ςτθ βάςθ τθσ αρχισ ο «ρυπαίνων πλθρϊνει» 

 Οργάνωςθ μθχανιςμϊν ςυςτθματικισ καταγραφισ τθσ 
ποςότθτασ και τθσ ποιότθτασ των αποβλιτων αλλά και των 
επιτευγμάτων τθσ Περιφζρειασ ςε ςχζςθ με τθν αξιοποίθςθ 
των αποβλιτων 

 Προϊκθςθ και ενίςχυςθ των αγορϊν *ανακυκλϊςιμων 
υλικϊν 

 Να προςτεκεί ...όλων των ανακυκλϊςιμων... 

 υνεργαςία δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα, γεγονόσ που κα 
επιτρζψει τθν εξαςφάλιςθ πρόςκετων πόρων αλλά και κα 
μεταφζρει μζροσ του ρίςκου ςτθν πλευρά του ιδιϊτθ 

 Να διευκρινιςκεί θ < ςυνεργαςία > που πρζπει να είναι 
απαραίτθτα μζςα ςτα πλαίςια των προτεραιοτιτων όπωσ 
αναφαίρονται ςτοφσ ςτόχουσ. 

Ενίςχυςθ του Φορζα Διαχείριςθσ 

 Κατάςτρωςθ Επιχειρθςιακοφ χεδίου που κα κζτει το 
πλαίςιο και τισ βάςεισ για τθν ανάπτυξθ και τθν 
βιωςιμότθτα του ΦοΔΑ * 

 Να εξεταςκεί που οφείλεται θ μθδενικι απόδωςθ ςτο 
παρελκόν, όχι για απόδωςθ ευκθνϊν ( που κα ιταν 
απόλυτα αναγκαίο ) αλλά για αποφυγι παρομοίων. 

 Προϊκθςθ τθσ Εφαρμογισ υςτθμάτων Περιβαλλοντικισ 
Διαχείριςθσ (EMAS , ISO 14000) 

 Ανάπτυξθ οδθγοφ και software πλιρουσ κοςτολόγθςθσ των 
υπθρεςιϊν διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων 

Διοικθτικζσ Δομζσ  Κδρυςθ γραφείου Αποβλιτων ςτθν Περιφζρεια  

Διαχείριςθ βιομθχανικϊν και 
επικινδφνων αποβλιτων 

 Προϊκθςθ προγραμμάτων μείωςθσ τθσ παραγωγισ ι / και 
τθσ επικινδυνότθτασ των βιομθχανικϊν/επικινδφνων 
αποβλιτων με τθν ειςαγωγι ΒΔΣ ςτο πλαίςιο τθσ IPPC 

 Προϊκθςθ ςυνεργαςιϊν μεταξφ βιομθχανιϊν για 
ςυνδιαχείριςθ των αποβλιτων τουσ (π.χ. προϊκθςθ 
προγραμμάτων ανταλλαγισ αποβλιτων – waste exchange) 

 Ενίςχυςθ των ιδιωτικϊν πρωτοβουλιϊν για τθ διαχείριςθ 
βιομθχανικϊν & επικίνδυνων αποβλιτων ςτθ βάςθ τθσ 
αρχισ ο «ρυπαίνων πλθρϊνει» 

 Η αρχι ο «ρυπαίνων πλθρϊνει» ιςχφει για όλα και όλουσ ! 
Αρα είναι πλεοναςμόσ. Να αντικαταςτακεί: μζςα ςε 
αυςτθρά πλαίςια τθσ ΕΕ Οδθγίασ για τα επικίνδυνα 
απόβλθτα. 

 Οργάνωςθ μθχανιςμϊν ςυςτθματικισ καταγραφισ τθσ 
ποςότθτασ και τθσ ποιότθτασ των αποβλιτων ςε ςυμφωνία 
με τισ επιταγζσ τθσ ΕΕ  

 υνεργαςία δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα, γεγονόσ που κα 
επιτρζψει τθν εξαςφάλιςθ πρόςκετων πόρων αλλά και κα 
μεταφζρει μζροσ του ρίςκου ςτθν πλευρά του ιδιϊτθ 

 Να διευκρινιςκεί θ < ςυνεργαςία > που πρζπει να είναι 
απαραίτθτα μζςα ςτα πλαίςια των προτεραιοτιτων όπωσ 
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Βαςικοί άξονεσ προτεραιότθτασ Αναγκαίεσ Δράςεισ 

αναφαίρονται ςτοφσ ςτόχουσ. 

Ενθμζρωςθ, ευαιςκθτοποίθςθ, 
κατάρτιςθ 

 Ενθμζρωςθ/ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν για μείωςθ των 
απορριμμάτων που παράγουν τα νοικοκυριά (απϊτεροσ 
ςτόχοσ θ αλλαγι των καταναλωτικϊν ςυνθκειϊν για τθ 
μείωςθ τθσ παραγωγισ αποβλιτων) 

 Ενθμζρωςθ/ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν για τον 
διαχωριςμό ςτθν πθγι των αςτικϊν αποβλιτων 
(δθμιουργία χωριςτϊν ρευμάτων, μζςω ςυςτιματοσ 
πολλϊν κάδων) με ςτόχο τθν αυξθμζνθ ανακφκλωςθ των 
αποβλιτων  

Διαλογι ςτθν πθγι ςθμαίνει διαλογι αποβλιτων ςε 
περιςςότερουσ ( 4 ) κάδουσ. 

 Δθμιουργία υποδομϊν για τθν ελεφκερθ πρόςβαςθ του 
κοινοφ ςε πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαχείριςθ των 
ςτερεϊν αποβλιτων 

 Δθμιουργία υποδομϊν και μθχανιςμοφ ενθμζρωςθσ των 
εμπλεκόμενων φορζων ςχετικά με τισ νομικζσ και 
τεχνολογικζσ εξελίξεισ ςτα κζματα ςτερεϊν αποβλιτων 
(π.χ. ενθμζρωςθ ςχετικά με τισ ΒΔΣ και τα BREF 
documents) 

 

 

                              ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ  

Σε μια περιοχι,  όπου οι υφιςτάμενεσ υποδομζσ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων είναι ελάχιςτεσ, 

και με τον κίνδυνο που υπάρχει για τθν αντιμετϊπιςθ προςτίμων, ςθμαντικι προτεραιότθτα είναι  

να δοκοφν -  για το μεταβατικό ςτάδιο – λφςεισ, που είναι βιϊςιμεσ – υλοποιιςιμεσ και * ΟΧΙ 

προςωρινζσ. Για το λόγο αυτό οι προτάςεισ που γίνονται για το μεταβατικό ςτάδιο και μζχρι τθν 

υλοποίθςθ του επικαιροποιθμζνου ΠΕΣΔΑ βαςίηονται ςτουσ εξισ  4 άξονεσ: 

Μεταβατικόσ ςθμαίνει: όχι μόνιμοσ, πρόςκαιροσ, προςωρινόσ. 

ΟΧΙ προςωρινόσ ςθμαίνει : μόνιμοσ, διαρκισ. 

Να διαγραφεί ΟΧΙ προςωρινζσ επειδι είναι κραυγαλζα αντίφαςθ και επί πλζον να 

προςδιοριςκεί χρονικά το μεταβατικό ςτάδιο.  

 

 Στθν εκτεταμζνθ ανακφκλωςθ ςυςκευαςιϊν ςτο ςφνολο τθσ Περιφζρειασ και ςτθν μζγιςτθ 

αξιοποίθςθ των υφιςτάμενων ΚΔΑΥ.  

 Στθν ςτοχευμζνθ Διαλογι ςτθν Πθγι του οργανικοφ κλάςματοσ με πιλοτικζσ δράςεισ ςε 

περιοχζσ τουριςτικζσ όπου υπάρχει ςθμαντικόσ αρικμόσ εςτιατορίων, ξενοδοχείων *, και 

ςτθ δθμιουργία μικρϊν μονάδων κομποςτοποίθςθσ. Επενδφοντασ ςε ςυνειδιςεισ ςιμερα 

δθμιουργοφνται οι περιβαλλοντικά ευαιςκθτοποιθμζνοι πολίτεσ του αφριο. 

 Να προςτεκεί: Με ςτόχο τθν κομποςτοποίθςθ, λιπαςματοποίθςθ. 

 Στθν δθμιουργία χϊρων,  οι οποίοι κα λειτουργιςουν ωσ τακμοί Μεταβατικισ Διαχείριςθσ 

όπου κα λαμβάνει χϊρα μια τεχνικά και περιβαλλοντικά άρτια διαχείριςθ των υπολοίπων 
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αποβλιτων που δεν κα ανακυκλϊνονται και δεν κα κομποςτοποιοφνται, με οικονομικά 

ςτοιχεία που κα είναι εφλογα.  Οι κζςεισ αυτζσ με το πζρασ του μεταβατικοφ ςταδίου κα 

μποροφν να αξιοποιθκοφν ωσ ΣΜΑ . Ο Περιφερειακόσ Φορζασ Διαχείριςθσ Αποβλιτων κα 

μπορεί να προβεί ςε μελζτθ για τθν βελτιςτοποίθςθ του δικτφου μεταφοράσ και να 

οριςτικοποιιςει τισ κζςεισ αυτζσ. 

 Να διευκρικοφν τα παραπάνω, επειδι το κλάςμα εκείνων που δεν ανακυκλϊνονται και 

δεν κομποςτοποιοφνται είναι ελάχιςτο και είναι προσ ταφιν. 

Εν πάςει περιπτϊςει θ τεχνικά και περιβαλλοντικά άρτια διαχείριςθ. 

 Στθν βελτιςτοποίθςθ τθσ υπάρχουςασ εναλλακτικισ διαχείριςθσ των ειδικϊν ρευμάτων 

ςτο ςφνολο τθσ Περιφζρειασ αξιοποιϊντασ τθν παρουςία των ΣΕΔΑ 

Η Περιφζρεια μζςω των ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν τθσ και ςε ςυνεργαςία με τουσ ΦοΔΣΑ (μζχρι τθ 

λειτουργία του περιφερειακοφ Φορζα) κα δϊςει βαρφτθτα ςτθν ορκι *λειτουργία των 

εγκαταςτάςεων, ϊςτε να περιοριςτοφν πραγματικά και πρακτικά οι επιπτϊςεισ τθσ απόκεςθσ χωρίσ 

να γίνονται εκπτϊςεισ για λόγουσ οικονομίασ ςτισ περιβαλλοντικζσ απαιτιςεισ των ζργων. 

Παράλλθλα κα προωκθκεί θ ωρίμανςθ των ζργων αςφαλοφσ διάκεςθσ, ϊςτε να τερματιςτεί το 

**ςυντομότερο δυνατό θ λειτουργία των χϊρων προςωρινισ αποκικευςθσ.  

 

* Στθν λειτουργια των εγκαταςτάςεων... ? Ακριβισ περιγραφι των εγκαταςτάςεων .  

 

** το ςυντομότερο δυνατό είναι εντελϊσ αόριςτο . Εδϊ πρζπει να οριςκοφν Ημερομθνίεσ ςε 

αυςτθρότατο χρονοδιάγραμμα. 
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