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1. Διζαγωγή 
Σν <<Πεξηθεξεηαθφ ρέδην Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ>> ( ΠΔΓΑ ) είρε 
εγθξηζεί απφ ηε Γ/λζε Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο ηεο Πεξηθέξεηαο, ζχκθσλα 
κε ηα νξηδφκελα ζηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ( ΚΤΑ ) 50910/2727/03               
( ΦΔΚ 1909/Β/22.12.2003 ) [ Μέηπα και Όποι για ηη Διασείπιζη ηεπεών 
Αποβλήηων. Εθνικόρ και Πεπιθεπειακόρ σεδιαζμόρ Διασείπιζηρ ], κε 
απφθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο θ. Αγγέιαο Αβνχξε                 
ζηηο 10 Φεβξνπαξίνπ 2005. Η δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ ήηαλ πεληαεηήο, επνκέλσο 
ν ΠΔΓΑ έπαςε λα ηζρχεη απφ ηηο 10 Φεβξνπαξίνπ 2010. Δίλαη αμηνζεκείσην 
φηη από ηα έπγα και ηιρ δπάζειρ πος πποέβλεπε ο ΠΔΓΑ 2005                    
δεν ςλοποιήθηκε ηίποηε ( εθηφο απφ ηελ παχζε ιεηηνπξγίαο θαη                        
ηελ απνθαηάζηαζε κεξηθψλ δεπηεξεπνχζεο ζεκαζίαο ρσκαηεξψλ ) ! Καη 
πξνθχπηεη έλα κεγάιν εξψηεκα : ΓΙΑΣΙ ; Έιεηςαλ νη αλαγθαίνη πφξνη, 
αδξάλεζε ε Πεξηθέξεηα, αδηαθφξεζαλ νη ΟΣΑ, δελ απνηεινχζε άξαγε ν 
ΠΔΓΑ ην πιαίζην ζπκθσλίαο αλ φρη νκνθσλίαο κεηαμχ Πεξηθέξεηαο θαη 
ΟΣΑ, γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ γηα ηελ 5-εηία 2005 – 2009, 
πξνζπάζεζαλ νη σο άλσ αξκφδηνη θνξείο αιιά πξνζέθξνπζαλ ζε θνηλσληθέο 
αληηδξάζεηο ; Καη αλ ζπλέβε ην ηειεπηαίν, νη θνηλσληθέο αληηδξάζεηο ήζαλ 
δηθαηνινγεκέλεο ή αδηθαηνιφγεηεο ; ΟΙ ΟΣΑ φζν θαη – πξσηίζησο – ε Γελ. 
Γξακκαηεία ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, σο πξνїζηακέλε ησλ ΟΣΑ Αξρή, 
νθείινπλ λα εθηηκήζνπλ ηελ πεληαεηή πνξεία ηνπο επί ηνπ πξνθεηκέλνπ θαη      
λα δψζνπλ πεηζηηθέο απαληήζεηο ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα πνπ 
ζεκαηνδνηνχλ κία παηαγψδε απνηπρία ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε 
ελφο νμχηαηνπ θαη ρξνλίδνληνο θνηλσληθνχ θαη πεξηβαιινληηθνχ πξνβιήκαηνο 
ηεο Πεξηθέξεηαο. Σέινο, γηα καο είλαη απηνλφεην φηη ζηε ζπδήηεζε γηα κία 
επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή ηεο πεληαεηνχο πνξείαο ηνπ ΠΔΓΑ 2005 θαη γηα              
ηελ αλαζεψξεζε ή ηξνπνπνίεζε απηνχ ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ν Γελ. 
Γξακκαηέαο ηεο Πεξηθέξεηαο, εθπξφζσπνο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο ηεο 
Πεξηθέξεηαο, νη ΦνΓΑ  ( Φνξείο Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ ) θαη ηα 
Γεκ. πκβνχιηα ησλ ΟΣΑ ηεο Πεξηθέξεηαο, ελψ ζα πξέπεη παξάιιεια λα 
ιάβεη ρψξα επξεία Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε κε ηε ζπκκεηνρή δεκνηηθψλ 
θηλήζεσλ, νηθνινγηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ινηπψλ θνηλσληθψλ θνξέσλ. 
 
Δθείλν πνπ ζα έπξεπε λα έρεη πξνθχςεη ήδε, δηφηη έρνπλ παξέιζεη έμη θαη 
πιένλ κήλεο απφ ηελ αλάιεςε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο απφ ηε λέα 
θπβέξλεζε θαη ηνλ λέν Γελ. Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο, είλαη ε ιήςε ησλ 
βαζηθψλ πνιηηηθψλ απνθάζεσλ θαη ε απνζαθήληζε ηνπ ζπλνιηθνχ πιαηζίνπ 
ησλ βαζηθψλ θαηεπζχλζεσλ, έξγσλ θαη δξάζεσλ ηνπ ΠΔΓΑ. Απηφ επείγεη 



εμαηξεηηθά θαη κπνξεί λα γίλεη ΑΜΔΑ,  ζηα πιαίζηα κηαο ηξνπνπνίεζεο ηνπ 
ΠΔΓΑ ηνπ 2005. Οη κειέηεο εμεηδίθεπζεο θαη εθαξκνγήο γηα ηελ πινπνίεζε 
ησλ έξγσλ θαη ησλ επηκέξνπο κέηξσλ θαη δξάζεσλ ζα αθνινπζήζνπλ, αθνχ 
πξνεγνπκέλσο ζα έρεη νξηζηηθνπνηεζεί ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ΠΔΓΑ. 
Δμαθνινπζεί ινηπφλ λα απνπζηάδεη ν ΄΄κπνχζνπιαο΄΄ γηα ην ιχζηκν ηνπ 
΄΄γφξδηνπ δεζκνχ΄΄, κε ζπλέπεηα ε αδηαθνξία, ε έιιεηςε θνηλσληθήο 
ζπλαίλεζεο θαη νη αληηδξάζεηο έλζελ θαη έλζελ λα απνηεινχλ αλαζηαιηηθφ 
παξάγνληα ή λα εκπνδίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ή εθαξκνγή 
νπνηνπδήπνηε επηκέξνπο έξγνπ ή δξάζεο. 

 
2. Πλαίζιο βαζικών απσών και καηεςθύνζεων 
Ο λένο ΠΔΓΑ νθείιεη λα έρεη : 

* Ωο Όπαμα : Σελ Κοινωνία μηδενικών αποβλήηων 
* Ωο βαζικέρ Απσέρ και Καηεςθύνζειρ : Σελ Δναλλακηική Γιασείπιζη 
Αποππιμμάηων, ήηνη – κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο – ηελ : Πρόληυη, 

Επανατρηζιμοποίηζη, Μείφζη ζκοσπιδιών, Διαλογή ζηην Πηγή 

όλφν ηφν καηηγοριών ζηερεών αποβλήηφν, Ανακύκλφζη, 

Λιπαζμαηοποίηζη – Κομποζηοποίηζη, Υγειονομική Ταθή ηφν 

Υπολειμμάηφν, θαη ηελ Ενημέρφζη –  Εσαιζθηηοποίηζη – Σσμμεηοτή 

ηφν δημοηών. 

ε θάζε κία δηαρεηξηζηηθή ελφηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο ( αληίζηνηρε γεσγξαθηθά κε 
ην ζεκεξηλφ λνκφ ) πθίζηαηαη έλαο ΦΟΓΑ ( Φνξέαο Γηαρείξηζεο ηεξεψλ 
Απνβιήησλ ), απηφο πνπ έρεη ήδε ζπζηαζεί αλά λνκφ. Οη ΦΟΓΑ είλαη νη 
θαηάιιεινη, απνθεληξσκέλνη, θνξείο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ 
απνξξηκκάησλ, ν θαζέλαο κέζα ζηα φξηα ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηνπ ελφηεηαο. 
Απνξξίπηνπκε ηε δεκηνπξγία ζπγθεληξσηηθψλ δηνηθεηηθψλ / δηαρεηξηζηηθψλ 
δνκψλ ( βι. ζχζηαζε Αλψλπκεο Δηαηξείαο κε κεηφρνπο ηνπο ΟΣΑ ή ηνπο 
ΦΟΓΑ ), γηα ιφγνπο απνηειεζκαηηθφηεηαο πξνο φθεινο ησλ δεκνηψλ θαη 
ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ήηνη : παξαγσγή έξγνπ κε ηε κηθξφηεξε 
νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηνπο δεκφηεο, κε δηαθάλεηα, θνηλσληθφ έιεγρν θαη 
νηθνινγηθή ζπκβαηφηεηα.  

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ επίηεπμε νηθνλνληθήο βησζηκφηεηαο αιιά θαη 
νηθνινγηθήο ζπλάκα ζπκβαηφηεηαο ησλ απαηηνχκελσλ έξγσλ, πξνθξίλνπκε 
έξγα απνθεληξσκέλα, ή δπλαηφλ δηαδεκνηηθήο θαη φρη ηδησηηθήο εηαηξηθήο 
κνξθήο θαη έληαζεο εξγαζίαο ( δεκηνπξγίαο δει. πεξηζζφηεξσλ ζέζεσλ 
απαζρφιεζεο ζε ζχγθξηζε κε ζπγθεληξσηηθέο, ηδησηηθέο, επελδπηηθέο 
κνλάδεο εληάζεσο θεθαιαίνπ θαη σο εθ ηνχηνπ απαζρφιεζεο ιηγφηεξνπ 
πξνζσπηθνχ ). 

3. Απαιηούμενα έπγα και Γπάζειρ – Βαζικέρ επιλογέρ             
πζηαηηθά δνκηθά ζηνηρεία ηνπ λένπ ΠΔΓΑ πξέπεη λα είλαη ηα παξαθάησ 
έξγα θαη δξάζεηο : 

3.1. Ανακύκλωζη ςλικών ζςζκεςαζιών ( σαπηί, γςαλί, 
πλαζηικό, μέηαλλο )                                                                         
ηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ ιεηηνπξγνχλ ήδε δχν Κέληξα Γηαινγήο 



Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ ( ΚΓΑΤ ), έλα ζηελ Καιακάηα θαη έλα ζηελ Σξίπνιε, 
ελψ ΚΓΑΤ - πνπ ελδερνκέλσο κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ ηηο αλάγθεο π.ρ. 
ηεο Κνξηλζίαο -  ιεηηνπξγνχλ ζηνλ Αζπξφππξγν θαη ζηελ Διεπζίλα. ε θάζε 
πεξίπησζε, ν ΠΔΓΑ νθείιεη λα πξνβιέπεη ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ ελ 
ιφγσ ΚΓΑΤ, θαη ηε δεκηνπξγία - ελδερνκέλσο θαη άιισλ - γηα ηελ θάιπςε ησλ 
αλαγθψλ αλαθχθισζεο ησλ  δηαρεηξηζηηθψλ ελνηήησλ ησλ λνκψλ ηεο 
Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, ειαρηζηνπνηψληαο ζην απνιχησο απαξαίηεην 
απφ νηθνλνκηθή θαη νηθνινγηθή ζθνπηά ηηο κεηαθνξέο ησλ πξνο αλαθχθισζε 
πιηθψλ. Τπνρξέσζε φισλ ησλ ΟΣΑ είλαη λα ζπλάςνπλ κέζα ζε 
πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηηο ζρεηηθέο ζπκβάζεηο κε ηελ ΔΔΑΑ ΑΔ, 
κε ηα ΚΓΑΤ θ.ιπ. Γηα ηε ζπιινγή θαη απνθνκηδή ησλ ελ ιφγσ πιηθψλ 
ηνπνζεηνχληαη απφ ηηο δεκνηηθέο αξρέο δχν θάδνη, έλαο γηα ραξηί-ραξηφλη θαη 
έλαο γηα ηα ππφινηπα πιηθά ζπζθεπαζηψλ.  

3.2. Λιπαζμαηοποίηζη / Κομποζηοποίηζη ηος οπγανικού 
κλάζμαηορ ηων ζηεπεών αζηικών αποβλήηων ( Οικιακά 
οπγανικά, θύλλα, κλαδέμαηα κηπεςηικήρ και βλάζηηζηρ 
οδικού δικηύος, ςπολείμμαηα αγποηικήρ παπαγωγήρ )                  
Σα λνηθνθπξηά πνπ δηαζέηνπλ δηθφ ηνπο θήπν ή ρσξάθη ( εθηηκνχκε φηη 
πξφθεηηαη γηα ηα 2/3 ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο ), έρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα λα δηαζέηνπλ ην νξγαληθφ θιάζκα ηνπο απ΄επζείαο εθεί γηα 
θνκπνζηνπνίεζε / ιηπαζκαηνπνίεζε. Δπίζεο, φπνην λνηθνθπξηφ επηζπκεί, 
κπνξεί λα ιηπαζκαηνπνηεί / θνκπνζηνπνηεί ην νξγαληθφ θιάζκα ησλ 
απνξξηκκάησλ ηνπ κε νηθηαθφ θάδν θνκπνζηνπνίεζεο. Σα νξγαληθά ησλ 
ππφινηπσλ λνηθνθπξηψλ θνκπνζηνπνηνχληαη ζε κνλάδεο θνκπνζηνπνίεζεο. 
ρεδηάδνληαη θαη ρσξνζεηνχληαη ( κε βάζε ζρεηηθή κειέηε πνπ ζα 
αθνινπζήζεη ) γηα ην ζθνπφ απηφ 2-5 απνθεληξσκέλεο κνλάδεο 
θνκπνζηνπνίεζεο, εθ ησλ νπνίσλ κία ην πνιχ ζε θάζε δηαρεηξηζηηθή κνλάδα / 
ζε θάζε λνκφ. Ιδηνθηήηεο θαη θνξείο ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ ελ ιφγσ 
κνλάδσλ είλαη νη αληίζηνηρνη ΦΟΓΑ. Για ηη ζςλλογή και αποκομιδή   ηων 
οπγανικών ηοποθεηείηαι από ηοςρ ΟΣΑ ειδικά και αποκλειζηικά  για ηο 
ζκοπό αςηό 3ορ κάδορ.  Πξφθεηηαη γηα ηε βέιηηζηε ιχζε απφ θάζε άπνςε : 
νηθνλνκηθή ( ζπλνιηθφ θφζηνο, ήηνη επελδπηηθφ + ιεηηνπξγηθφ :                                
0 – 60 € / ηφλνο ) θαη νιφπιεπξα νηθνινγηθή ζπκβαηφηεηα, θνηλσληθή 
απνδνρή, δεκηνπξγία απαζρφιεζεο θ.ιπ. 

3.3.Τπολείμμαηα ζηεπεών αζηικών αποβλήηων                   
Γεκηνπξγείηαη έλαο ΥΤΣΤ ζε θάζε κία δηαρεηξηζηηθή ελφηεηα ( Βι. θαη ΠΔΓΑ 
2005, φπνπ φκσο ζηνλ λέν ΠΔΓΑ απνζαθελίδεηαη φηη νη αλαθεξφκελεο 
κνλάδεο απνηεινχλ ΥΤΣΤ θαη ΟΥΙ ΥΤΣΑ ). χκθσλα κε ηα παξαπάλσ,                
νη παξαγφκελεο πνζφηεηεο ζηεξεψλ αζηηθψλ ππνιεηκκάησλ βαίλνπλ δηαξθψο 
κεηνχκελεο, ελψ ηαπηφρξνλα κεηψλεηαη θαη ν βαζκφο επηθηλδπλφηεηάο ηνπο. Σο 
κίνηηπο για ηοςρ δημόηερ είναι η κοζηολόγηζη ηων ηελών διασείπιζηρ 
ηων ζηεπεών αποβλήηων ζύμθωνα με ηην απσή <<Ο Ρςπαίνων 
Πληπώνει>> ή <<Πληπώνω όζο Πεηάω ( ΠΟΠ )>> ( βι. θαη παξαθάησ, 
ζεκείν 4.1. ). Ο ππάξρσλ αθφκε θαη ζήκεξα ζηε γεηηνληά καο γθξη ή πξάζηλνο 
θάδνο ζπιινγήο θαη απνθνκηδήο ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ θαηαξγείηαη θαη 
απνζχξεηαη ζε ηαθηφ, πξνζδηνξηδφκελν κεηά απφ απαξαίηεηε κειέηε, 
ζχληνκν ζρεηηθά ρξνληθφ δηάζηεκα. Η κειέηε πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν 



ζπιινγήο ησλ ππνιεηκκάησλ θαη ρξέσζεο ηνπ θάζε λνηθνθπξηνχ ( ππάξρνπλ 
δνθηκαζκέλα δηάθνξα ζπζηήκαηα ). 

3.4. Ηλεκηπικέρ / Ηλεκηπονικέρ ζςζκεςέρ, μπαηαπίερ, 
ζςζζωπεςηέρ, Ι.Υ. αςηοκίνηηα, Μεηασειπιζμένα Δλαζηικά 
μεηαθοπικών μέζων, Μεηασειπιζμένα Λιπανηικά και 
Οπςκηέλαια                                                                                                    

Ήδε έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη ιεηηνπξγνχλ ζπλαθή πζηήκαηα, ελψ αληίζηνηρεο 
κνλάδεο αλαθχθισζεο ιεηηνπξγνχλ θαη ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ. 
Τπνγξαθή ζπκβάζεσλ ησλ Γήκσλ θαη έιεγρνο απφ ηνλ θάζε Γήκν γηα ηηο 
ζπκβάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηνρήο ηνπο.  

3.5. Γημιοςπγία νέων ςζηημάηων Δναλλακηικήρ Γιασείπιζηρ 
(ΔΓ) και ανηίζηοισων διαδημοηικών Κένηπων Ανακύκλωζηρ - 
Δπανασπηζιμοποίηζηρ ( ΚΑΔ )                                               
Τπάξρνπλ αθφκε θαη άιιεο ζεκαληηθέο θαηεγνξίεο πιηθψλ ( φπσο ηα Αδξαλή / 
Μπάδα / Απφβιεηα Δθζθαθψλ, Καηαζθεπψλ, Καηεδαθίζεσλ [ ΑΔΚΚ], ηα 
επηθίλδπλα νηθηαθά, ηα αρξεζηκνπνίεηα ή ιεγκέλα θάξκαθα, ν ξνπρηζκφο θαη 
ηα ππνδήκαηα, ηα έπηπια ή άιια νγθψδε πξντφληα, βηβιία, δηαθνζκεηηθά, 
θσηηζηηθά, ηα αληαιιαθηηθά ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ηα αληαιιαθηηθά νρεκάησλ 
θ.ιπ. ), γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρνπλ αληίζηνηρα ΔΓ θαη ζα πξέπεη λα 
δεκηνπξγεζνχλ κε επζχλε ηεο πνιηηείαο, ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ 
κε απηά νη ΟΣΑ θαη λα πεηχρνπλ πεξαηηέξσ κείσζε ησλ πξνο δηάζεζε πιηθψλ 
κε παξάιιειε πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε. Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπο απαηηνχληαη 
αληίζηνηρεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ( βι. θαη παξαθάησ, ζεκείν 4.1. ).  Όζνλ 
αθνξά ηνλ ΠΔΓΑ, ηα Κέληξα Αλαθχθισζεο - Δπαλαρξεζηκνπνίεζεο ( ΚΑΔ ) 
κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ βαζηθφ άμνλα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ 
αζηηθψλ απνβιήησλ. Απνηεινχλ έλα ρψξν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη 
ηαμηλφκεζεο φισλ ησλ πιηθψλ κέρξη ηελ κεηαθνξά ηνπο γηα ηειηθή δηαρείξηζε 
ή αλαθχθισζε ή δηάζεζε γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε απφ ελδηαθεξφκελνπο 
δεκφηεο. Κάζε Κέληξν Αλαθχθισζεο - Δπαλαρξεζηκνπνίεζεο ζα πξέπεη λα 
βξίζθεηαη κέζα ζηνλ αζηηθφ ρψξν θαη λα δηαζέηεη θηεξηαθνχο απνζεθεπηηθνχο 
ρψξνπο ή θνληέτλεξ γηα φια ηα ελ δπλάκεη δηαρεηξίζηκα πιηθά, φπσο 
ζπζθεπαζίεο, ΑΗΗΔ (ειεθηξηθά-ειεθηξνληθά απφβιεηα), θιαδέκαηα, 
ξνπρηζκφο – ππνδήκαηα, ηα αρξεζηκνπνίεηα ή ιεγκέλα θάξκαθα, ειαζηηθά, 
επηθίλδπλα νηθηαθά απφβιεηα, έπηπια, βηβιία, δηαθνζκεηηθά, θσηηζηηθά, 
νγθψδε θ.ά. ( Ωο πξφπιαζκα ηέηνησλ Κέληξσλ Αλαθχθισζεο - 
Δπαλαρξεζηκνπνίεζεο κπνξνχκε ππφ πξνυπνζέζεηο λα δνχκε                           
ην <<Κνηλσληθφ Παληνπσιείν>> ηνπ Γήκνπ Καιακάηαο ).  

3.6. Διδικά όζον αθοπά ηα απόβληηα από καηαζκεςέρ, 
εκζκαθέρ και καηεδαθίζειρ ( ΑΔΚΚ ) πποηείνοςμε ηην 
δημιοςπγία οπιζμένος απιθμού μονάδων πποζωπινήρ 
αποθήκεςζηρ – επεξεπγαζίαρ ανά νομό ή διασειπιζηική 
ενόηηηα, έηζι ώζηε να έσοςν όλοι οι κάηοσοι αποβλήηων 
ΑΔΚΚ ππόζβαζη ζε μονάδα εναλλακηικήρ διασείπιζηρ και να 
πληπείηαι η απσή ηηρ Δγγύηηηαρ.                                                        
Η Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ δέρεηαη ηζρπξέο πηέζεηο ζην ζπγθεθξηκέλν ξεχκα 



απνβιήησλ θαη ε αλαθχθισζε ησλ ΑΔΚΚ απνηειεί κνλφδξνκν γηα λα 
αλαραηηηζζνχλ νη ζπγθεθξηκέλεο πηέζεηο. Απαηηνχκε ηελ άκεζε ςήθηζε ηνπ 
Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο, θαη¨ εθαξκνγή ηνπ 2939/2001, ην νπνίν ζα 
πεξηγξάθεη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε 
ησλ ΑΔΚΚ. 

3.7. Λςμαηολάζπη, απόβληηα ελαιοςπγείων                                   
Σα απφβιεηα ειαηνπξγείσλ θαη ηπξνθνκείσλ ζα κπνξνχζαλ θαη απηά φπσο 
θαη ε ιπκαηνιάζπε, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ επεμεξγαζία αζηηθψλ ιπκάησλ, 
θαζψο επίζεο θαη άιια ζηεξεά ή πγξά βηνηερληθά / βηνκεραληθά απφβιεηα              
( π.ρ. θαηζίγαξνο, ζθάγηα δψσλ, απφβιεηα παξαζθεπήο ηξνθίκσλ )                   
λα αμηνπνηεζνχλ κέζσ αλαεξφβηαο επεμεξγαζίαο γηα παξαγσγή βηναεξίνπ. 
Θα πξέπεη λα κειεηεζεί ην ζέκα ζε επίπεδν ΠΔΓΑ Πεξηθέξεηαο, ψζηε                   
λα πξνζδηνξηζηεί ε βέιηηζηε ιχζε κε νηθνλνκηθά θαη πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα. 
Δλδερνκέλσο, ε αλελεξγή κνλάδα ιηπαζκαηνπνίεζεο ηνπ Γήκνπ Καιακάηαο   
( ΜΟΛΑΚ  ) κε θαηάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ εμνπιηζκφ ηεο λα κπνξνχζε 
λα απνηειέζεη κία / ή ηελ κνλάδα επεμεξγαζίαο θαη αμηνπνίεζεο ησλ ελ ιφγσ 
απνβιήησλ. 

3.8. Γεωπγικά απόβληηα                                                                  
Απαηηείηαη φπσο ν ΠΔΓΑ ιακβάλεη εηδηθή κέξηκλα γηα ηε δηαρείξηζε  θάζε 
κίαο απφ ηηο 3 βαζηθέο θαηεγνξίεο γεσξγηθψλ απνβιήησλ, ήηνη : α) ηα 
νξγαληθά ππνιείκκαηα αγξνηηθψλ πξνїφλησλ, β) ηα πιαζηηθά ησλ 
ζεξκνθεπίσλ θαη γ) ηε ζπζθεπαζία θαη ηα ππνιείκκαηα ιηπαζκάησλ θαη 
γεσξγηθψλ θαξκάθσλ. 

3.9. Παύζη λειηοςπγίαρ – Αποκαηάζηαζη Υώπων 
Ανεξέλεγκηηρ Γιάθεζηρ Αποβλήηων ( ΥΑΓΑ ή, κοινώρ, 
ζκοςπιδόηοπων  )                                                                         
Έπξεπε λα έρνπλ θιείζεη θαη λα έρεη μεθηλήζεη αλ φρη θαη λα έρεη νινθιεξσζεί    
ε απνθαηάζηαζε φισλ ησλ ΥΑΓΑ ηεο Πεξηθέξεηαο. Απαηηείηαη λα θαζνξηζηεί 
ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ησλ έξγσλ θαη λα νξηζηεί επηηξνπή παξαιαβήο 
ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απνθαηαζηάζεσλ. Γπζηπρψο ππάξρνπλ αθφκε 79 
αλελεξγνί θαη 71 ελεξγνί ΥΑΓΑ ζηελ Πεξηθέξεηα.  χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ 
θ. Υαηδεκηράιε, κειέηεο θαη νη απαξαίηεηνη ρξεκαηνδνηηθνί πφξνη ππάξρνπλ, 
πξνθεηκέλνπ φπσο ε Πεξηθέξεηα κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο πξνρσξήζεη ζηελ 
απνθαηάζηαζή ηνπο. Πξνυπφζεζε : λα εμνπζηνδνηεζεί πξνο ηνχηνηο απφ         
ηνπο ΦΟΓΑ. 

3.10. Δπένδςζη ζηην εςαιζθηηοποίηζη, ηην ενημέπωζη και 
ηην ενεπγό ζςμμεηοσή ηων δημοηών                                      
Δλαιιαθηηθή Γηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, φπσο πεξηγξάςακε 
παξαπάλσ, δελ είλαη εθηθηή ρσξίο ελεκέξσζε. Γη’ απηφ απαηηείηαη απφ ηελ 
θεληξηθή πνιηηεία, θαη ελ πξνθεηκέλσ απφ ηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ θαη 
απφ ηνπο ΟΣΑ ηεο Πεξηθέξεηαο ζπζηεκαηηθή θαη καθξνρξφληα 
επαηζζεηνπνίεζε, ελεκέξσζε θαη ελεξγνπνίεζε ησλ πνιηηψλ κε 
πνιπδηάζηαηεο δξάζεηο (φπσο πξνβνιή κε πνιινχο ηξφπνπο ζε ΜΜΔ, 
εθδειψζεηο, δηαθεκηζηηθά ζπνη, έληππν πιηθφ), ελεκέξσζε ζηα ζρνιεία θαη, 
θπξίσο, πφξηα–πφξηα ελεκέξσζε ησλ δεκνηψλ. 



 

3.11. Γημόζια Γιαβούλεςζη και ζςμμεηοσή ηων δημοηικών 
κινήζεων, οικολογικών οπγανώζεων και λοιπών κοινωνικών 
θοπέων ζε αςηή                                                                                
ην ζηάδην δηακφξθσζεο ηνπ λένπ ΠΔΓΑ αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα 
πινπνίεζήο ηνπ, ε πξνїζηακέλε αξρή ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 
θξνληίδεη, ψζηε λα δηεμάγεηαη ( θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ) νπζηαζηηθή 
δεκφζηα δηαβνχιεπζε, ζηελ νπνία λα ζπκκεηέρνπλ – εθηφο απφ 
εθπξνζψπνπο ησλ ζεζκηθψο αξκνδίσλ ΟΣΑ – θαη εθπξφζσπνη                          
ησλ πξναλαθεξφκελσλ θηλήζεσλ, νξγαλψζεσλ θαη θνξέσλ. 

 

4. ςναθή Αιηήμαηα, Γιεςκπινήζειρ   

4.1. Απφ ηελ πνιηηεία απαηηνχκε επηηέινπο φπσο : α. Τπνγξάςεη άκεζα               
ηα ινηπά Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα ή ΚΤΑ ( Βι. ζρεηηθά κε ηε Γηαρείξηζε θαη 
Αλαθχθισζε Αδξαλψλ Απνξξηκκάησλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ θ.ιπ. ), θαη                   
β. Δλζσκαηψζεη έζησ θαη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή, ζην πξνο ςήθηζε ήδε 
θαηαηεζεκέλν ζηε Βνπιή λνκνζρέδην ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ 
απνβιήησλ, ηελ Αξρή <<Ο Ρςπαίνων Πληπώνει>> ή <<Πιεξψλσ φζν 
Πεηάσ>>, θαη επαλαθαζνξίζεη λνκνζεηηθά ηελ θαηαβνιή ησλ ηειψλ 
απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ ζχκθσλα κε ην βάξνο ησλ παξαγφκελσλ απφ    
ηνλ πνιίηε ζθνππηδηψλ, θαη φρη πιένλ ζε ζρέζε κε ηελ επηθάλεηα ηνπ ζπηηηνχ 
ηνπ φπσο ηζρχεη δπζηπρψο αθφκε θαη ζήκεξα ζηε ρψξα καο. ηελ 
θαηεχζπλζε απηή, ε Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, νη ΦΟΓΑ φπσο θαη νη ΟΣΑ 
έρνπλ ρξένο σο αξκφδηνη δεκφζηνη θνξείο, λα δηαηππψζνπλ θαη                            
λα απεπζχλνπλ έζησ θαη ΣΩΡΑ, ηελ χζηαηε ψξα κε δεδνκέλν φηη έρεη 
θαηαηεζεί πξνο ςήθηζε ζηε Βνπιή ην λνκνζρέδην γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 
ζηεξεψλ απνβιήησλ, αληίζηνηρα αηηήκαηά ηνπο πξνο ην αξκφδην Τπνπξγείν 
Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ( ΤΠΔΚΑ ). 

4.2. Γεν έσοςν θέζη ζηον ΠΔΓΑ και γι΄αςηό αποππίπηοςμε, για λόγοςρ 
οικονομικήρ βιωζιμόηηηαρ και ηαςηόσπονα οικολογικήρ ζςμβαηόηηηαρ 
και κοινωνικήρ ζςνοσήρ :                                                                            

 «Μαγικέρ» λύζειρ μησανικήρ διαλογήρ, βιολογικήρ ξήπανζηρ, καύζηρ ή 
θεπμικήρ επεξεπγαζίαρ, ενεπγειακήρ αξιοποίηζηρ ή οποιαδήποηε άλληρ 
μοπθήρ «βιομησανοποίηζηρ» ηων αποππιμμάηων ( με κόζηορ 100 – 300 € / 
ηόνορ ), με ηην καηαζκεςή και λειηοςπγία μεγάληρ / -ων ζςγκενηπωηικήρ / -
ών μονάδαρ / -ων, μάλιζηα μέζα από αδιαθανείρ μεθοδεύζειρ και σωπίρ 
ηην παπαμικπή κοινωνική διαβούλεςζη. 

 Χπήζη ηων δεμαηοποιηηών για ηη δεμαηοποίηζη ζηεπεών αποβλήηων, ηα 
οποία θα αποηελέζοςν ΄΄αύπιο΄΄ ππώηη ύλη κάποιος επγοζηάζιος 
΄΄ολοκληπωμένηρ διασείπιζηρ΄΄ ηων αποππιμμάηων ηηρ Πεπιθέπειαρ 
Πελοποννήζος. 

 



Τέλος, καλούμε ηα Δημοηικά Σσμβούλια ηων ΟΤΑ και                    

ηοσς ΦΟΔΣΑ ηης Περιθέρειας Πελοποννήζοσ να ζσνεδριάζοσν 

με θέμα ηην αναθεώρηζη ηοσ ΠΕΣΔΑ, να πάροσν αποθάζεις 

και να καηαθέζοσν ηις προηάζεις ηοσς ζηην Περιθέρεια 

Πελοποννήζοσ. 

Κάθε ενδιαθερόμενος μπορεί να βρει ηην προκείμενη 
απόθαζη και ζηις ιζηοζελίδες :  

* http://planetermionida.wordpress.com/ 

* http://alliprotasi.wordpress.com/ 

 

 

Σρίπολη, 28  Απριλίοσ 2010 

 

 

Οι Σσμμεηέτονηες 

 Δημοηική Ιίνηζη <<Μαύπλιο  Η Άλλη Πρόηαζη>>  
 Δημοηική Ιίνηζη <<Ιίνηζη Πολιηών Δήμοσ Ιορινθίων>>  
 Δημοηική Ιίνηζη <<Ιοινωνική Πρωηοαοσλία Σεβεαηών>>  
 <<Οικολοβικός ύλλοβος Ιορινθιακού Ιόλποσ>> 

ΟΘΙΟΤΚΙΟ  
 Δημοηική Ιίνηζη <<Σρίπολη – Ανθρώπινη Πόλη>> 
 Μομαρτιακή Ιίνηζη <<Αρκάδων Ιοινόν>>   
 <<Παρεμααηική Ιίνηζη Πολιηών Λεβαλόπολης>> 
 <<Παρέμααζη Πολιηών Ερμιονίδας>>  
 <<ΣΡΟΘΖΗΜΑ, ΔΗΛΟ ΓΘΑ ΟΚΟΤ>> 
 <<Ομάδα Δράζης βια ηον Σαΰβεηο>> 
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