
Περίληψη της Απόυασης ηων Ασηοδιοικηηικών και 

Οικολογικών Κινήζεων, καθώς και άλλων Σσλλόγων, Φορέων και 
Ομάδων, ποσ ζσμμεηείταν ζηις διεργαζίες και ζηη Σσνάνηηζη ηης 
Τρίπολης, ζηις 28 Απριλίοσ 2010, ζτεηικά με ηην  

Τποποποίηζη / Αναθεώπηζη ηος ΠΔΣΓΑ ( Πεπιθεπειακού 
Σσεδίος Γιασείπιζηρ Σηεπεών Αποβλήηυν ) Πεπιθέπειαρ 
Πελοποννήζος  
 
 
1. Πλαίζιο βαζικών απσών και καηεςθύνζευν 
Ο λένο ΠΔΣΓΑ νθείιεη λα έρεη : 

* Ωο Όπαμα : Τελ Κοινυνία μηδενικών αποβλήηυν 
* Ωο βαζικέρ Απσέρ και Καηεςθύνζειρ : Τελ Δναλλακηική Γιασείπιζη 
Αποππιμμάηυν, ήηνη – κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο – ηελ : Ππόλητη, 

Δπανασπηζιμοποίηζη, Μείυζη ζκοςπιδιών, Γιαλογή ζηην Πηγή όλυν 
ηυν καηηγοπιών ζηεπεών αποβλήηυν, Ανακύκλυζη, Λιπαζμαηοποίηζη 
– Κομποζηοποίηζη, Υγειονομική Ταθή ηυν Υπολειμμάηυν, Δνημέπυζη 
–  Δςαιζθηηοποίηζη – Σςμμεηοσή ηυν δημοηών. 

Σε θάζε κία δηαρεηξηζηηθή ελόηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο ( αληίζηνηρε γεσγξαθηθά κε 
ην ζεκεξηλό λνκό ) πθίζηαηαη έλαο ΦΟΓΣΑ, απηόο πνπ έρεη ήδε ζπζηαζεί 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 δηνθεηηθώλ / 
δηαρεηξηζηηθώλ δνκώλ ( βι. ζύζηαζε Αλώλπκεο Δηαηξείαο κε κεηόρνπο ηνπο 
ΟΤΑ ή ηνπο ΦΟΓΣΑ ), γηα ιόγνπο απνηειεζκαηηθόηεηαο πξνο όθεινο ησλ 
δεκνηώλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ήηνη : παξαγσγή έξγνπ                     
κε ηε κηθξόηεξε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηνπο δεκόηεο, κε δηαθάλεηα, 
θνηλσληθό έιεγρν θαη νηθνινγηθή ζπκβαηόηεηα.  

2. Απαιηούμενα έπγα και Γπάζειρ – Βαζικέρ επιλογέρ                             
Σπζηαηηθά δνκηθά ζηνηρεία ηνπ λένπ ΠΔΣΓΑ πξέπεη λα είλαη ηα παξαθάησ 
έξγα θαη δξάζεηο : 

2.1. Ανακύκλυζη ςλικών ζςζκεςαζιών ( σαπηί, γςαλί, πλαζηικό, 
μέηαλλο )                                                                                                     
Αμηνπνίεζε ησλ ππαξρόλησλ θαη δεκηνπξγία – αλ απαηηείηαη – θαη άιισλ 
ΚΓΑΥ ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ. 

2.2. Λιπαζμαηοποίηζη / Κομποζηοποίηζη ηος οπγανικού κλάζμαηορ 
ηυν ζηεπεών αζηικών αποβλήηυν ( Οικιακά οπγανικά, θύλλα, 
κλαδέμαηα κηπεςηικήρ και βλάζηηζηρ οδικού δικηύος, ςπολείμμαηα 
αγποηικήρ παπαγυγήρ ), ζηνπο θήπνπο θαη ζηα ρσξάθηα, ζε νηθηαθνύο 
θάδνπο, ζε κνλάδεο θνκπνζηνπνίεζεο.                   

2.3.Υπολείμμαηα ζηεπεών αζηικών αποβλήηυν                                         
Γεκηνπξγείηαη έλαο ΦΥΤΥ ζε θάζε κία δηαρεηξηζηηθή ελόηεηα. 



2.4. Ηλεκηπικέρ / Ηλεκηπονικέρ ζςζκεςέρ, μπαηαπίερ, ζςζζυπεςηέρ, Ι.Φ. 
αςηοκίνηηα, Μεηασειπιζμένα Δλαζηικά μεηαθοπικών μέζυν, 
Μεηασειπιζμένα Λιπανηικά και Οπςκηέλαια                                                                                                    
Γεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία όζσλ ζπλαθώλ Σπζηεκάησλ θαη κνλάδσλ 
αλαθύθισζεο δελ πθίζηαληαη αθόκε.  

2.5. Γημιοςπγία νέυν Σςζηημάηυν Δναλλακηικήρ Γιασείπιζηρ (ΣΔΓ) και 
ανηίζηοισυν διαδημοηικών Κένηπυν Ανακύκλυζηρ - 
Δπανασπηζιμοποίηζηρ ( ΚΑΔ )                                                

2.6. Διδικά όζον αθοπά ηα απόβληηα από καηαζκεςέρ, εκζκαθέρ και 
καηεδαθίζειρ ( ΑΔΚΚ ),                                                                                        
πξνηείλνπκε ηε δεκηνπξγία νξηζκέλνπ αξηζκνύ κνλάδσλ πξνζσξηλήο 
απνζήθεπζεο – επεμεξγαζίαο αλά λνκό ή δηαρεηξηζηηθή ελόηεηα, έηζη ώζηε λα 
έρνπλ όινη νη θάηνρνη απνβιήησλ ΑΔΚΚ πξόζβαζε ζε κνλάδα ελαιιαθηηθήο 
δηαρείξηζεο θαη λα πιεξείηαη ε αξρή ηεο Δγγύηεηαο.                                                         

2.7. Λςμαηολάζπη, απόβληηα ελαιοςπγείυν                                                    
Τα απόβιεηα ειαηνπξγείσλ θαη ηπξνθνκείσλ ζα κπνξνύζαλ θαη απηά όπσο 
θαη ε ιπκαηνιάζπε, πνπ πξνθύπηεη από ηελ επεμεξγαζία αζηηθώλ ιπκάησλ, 
θαζώο επίζεο θαη άιια ζηεξεά ή πγξά βηνηερληθά / βηνκεραληθά απόβιεηα                
( π.ρ. θαηζίγαξνο, ζθάγηα δώσλ, απόβιεηα παξαζθεπήο ηξνθίκσλ )                   
λα αμηνπνηεζνύλ κέζσ αλαεξόβηαο επεμεξγαζίαο γηα παξαγσγή βηναεξίνπ. 
Θα πξέπεη λα κειεηεζεί ην ζέκα ζε επίπεδν ΠΔΣΓΑ Πεξηθέξεηαο, ώζηε                
λα πξνζδηνξηζηεί ε βέιηηζηε ιύζε κε νηθνλνκηθά θαη πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα.  

2.8. Γευπγικά απόβληηα                                                                       
Απαηηείηαη όπσο ν ΠΔΣΓΑ ιακβάλεη εηδηθή κέξηκλα γηα ηε δηαρείξηζε  θάζε 
κίαο από ηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο γεσξγηθώλ απνβιήησλ. 

2.9. Παύζη λειηοςπγίαρ – Αποκαηάζηαζη όλυν ηυν Φώπυν 
Ανεξέλεγκηηρ Γιάθεζηρ Αποβλήηυν (ΦΑΓΑ ή, κοινώρ,ζκοςπιδόηοπυν  )                                                                          

2.10. Δπένδςζη ζηην εςαιζθηηοποίηζη, ηην ενημέπυζη και ηην ενεπγό 
ζςμμεηοσή ηυν δημοηών                                       

2.11. Γημόζια Γιαβούλεςζη και ζςμμεηοσή ηυν δημοηικών κινήζευν, 
οικολογικών οπγανώζευν και λοιπών κοινυνικών θοπέυν ζε αςηή  

                                                                                

3. Σςναθή Αιηήμαηα, Γιεςκπινήζειρ   

3.1. Από ηην πολιηεία απαιηούμε επηηέινπο όπσο : α. Υπνγξάςεη άκεζα ηα 
ινηπά Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα ή ΚΥΑ ( Βι. ζρεηηθά κε ηε Γηαρείξηζε θαη 
Αλαθύθισζε Αδξαλώλ Απνξξηκκάησλ νηθνδνκηθώλ πιηθώλ θ.ιπ. ), θαη                   
β. Δλζσκαηώζεη έζησ θαη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή, ζην πξνο ςήθηζε ήδε 
θαηαηεζεκέλν ζηε Βνπιή λνκνζρέδην ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεώλ 
απνβιήησλ, ηελ αξρή <<Ο Ρυπαίνων Πληρώνει>> ή <<Πιεξώλσ όζν 
Πεηάσ>>. 



3.2. Γεν έσοςν θέζη ζηον ΠΔΣΓΑ και γι΄αςηό αποππίπηοςμε, για λόγοςρ 
οικονομικήρ βιυζιμόηηηαρ και ηαςηόσπονα οικολογικήρ ζςμβαηόηηηαρ 
και κοινυνικήρ ζςνοσήρ : <<καγηθέο ιύζεηο>> θαύζεο 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. 

 

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. 

Η αναλσηική Απόθαζη με ηην ηεκμηρίωζη ηων θέζεων 
επιζσνάπηεηαι ζηο παρόν, ενώ μπορεί κάθε 
ενδιαθερόμενος να ηη βρει 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>> 

http://planetermionida.wordpress.com/
http://alliprotasi.wordpress.com/

