
  

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αθήνα, 24 Νοεµβρίου 2010 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ    Α.Π. οικ.  132751 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΕΥΠΕ 
(ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) 
Ταχ. ∆/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Πελοποννήσου 
Τ.Κ. : 114 73 ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας 
Πληροφορίες : Ε. Καργάκη, Γ. Ζέρβα Πλατεία Κολοκοτρώνη 20, 
Τηλέφωνο : 210 6417703 221 00 Τρίπολη 
Fax : 210 6430625 (συν. θεωρ. φάκελος ΣΜΠΕ) 
e-mail:   
 ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
 
 

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΥΠ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 
Θέµα: Έγκριση της «Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) 

τροποποίησης του Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

(ΠΕΣ∆Α) της Περιφέρειας Πελοποννήσου». 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Το Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986), όπως 

τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25.4.2002) «Εναρµόνιση του 
Ν.1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και 
ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις». 

 
2. Το Ν. 998/79 (ΦΕΚ 289/Α/29.12.79) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν 

γένει εκτάσεων της Χώρας» και ιδιαίτερα το άρθρο 14, όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 
2040/92 (ΦΕΚ 70/Α/23.04.92) «Ρύθµιση Θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας 
και νοµικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις», και τον Ν. 3208/03 (ΦΕΚ 
303/Α/24.12.2003). 

 
3. Το N. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/6.8.2001), «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των 

συσκευασιών άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης 
Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΕΟΕ∆ΣΑΠ) και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθµ. 9268/469/07 ΚΥΑ (ΦΕΚ 286/Β/2.3.2007) και το Ν. 
3854/10 (ΦΕΚ 94/Α/23.6.2010). 

 
4. Το Ν. 3028/02 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002) για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει 

της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. 
 
5. Το Ν. 3199/03 (ΦΕΚ 280/Α/9.12.03) για την «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - 

Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου 
της 23ης Οκτωβρίου 2000», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν.3481/06 (ΦΕΚ 
162/Α/2.8.06) «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο … και άλλες 
διατάξεις».  
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6. Το Ν.3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/24.12.2003), «Περί προστασίας των δασικών 
οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών 
και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». 

 
7. Το Ν. 3378/2005 (ΦΕΚ 203/Α/19.8.2005), «Περί κύρωσης της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για 

την προστασία της αρχαιολογικής κληρονοµιάς (αναθεωρηµένη)». 
 
8. Το N. 3536/2007 (ΦΕΚ A 42/23.02.2007) «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής 

πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης» και ειδικότερα το άρθρο 30 αυτού. 

 
9. Το Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης Αυτοδιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
 

10. Την υπ. αρ. 2003/33/ΕΚ απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου (19.12.02) «για τον 
καθορισµό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους 
υγειονοµικής ταφής σύµφωνα µε το άρθρο 16 και το Παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 
1999/31/ΕΚ». 

 
11. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 

της 18
ης

 Ιανουαρίου 2006, για τη σύσταση ευρωπαϊκού µητρώου έκλυσης και µεταφοράς 
ρύπων και για την τροποποίηση των οδηγιών 91/689/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου. 

 
12. Την υπ’ αρ. L259 vol. 49/21.9.06 δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων της Απόφασης της Επιτροπής στις 19 Ιουλίου 2006, σχετικά µε την έγκριση, 
σύµφωνα µε την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου, του καταλόγου των τόπων 
κοινοτικής σηµασίας για τη µεσογειακή βιογεωγραφική περιοχή. 

 
13. Την Οδηγία 2008/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης 

Ιανουαρίου 2008, σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης, που 
αντικαθιστά την οδηγία 96/61/ΕΚ. 

 
14. Την Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 19

ης
 

Νοεµβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισµένων οδηγιών. 
 

15. Το Π.∆. 221/2.7.98 (ΦΕΚ 174/Α/24.7.1998), «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος 
(ΕΥΠΕ) στο ΥΠΕΧΩ∆Ε», όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 269/7.8.2001 (ΦΕΚ 
192/Α/27.8.2001) και το Π.∆. 35/20.3.2009 (ΦΕΚ 51/Α/27.3.2009). 

 
16. Το Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ 64/4/2.3.2004), «Αντικατάσταση της 98012/2001 ΚΥΑ 

‘Καθορισµός µέτρων και όρων για την διαχείριση των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων (Β’ 
40)’. Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων των 
Λιπαντικών Ελαίων». 

 
17. Το Π.∆. 109/2004 (ΦΕΚ 75/Α/5.3.2004), «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση 

των µεταχειρισµένων ελαστικών των οχηµάτων. Πρόγραµµα για την εναλλακτική 
διαχείρισής τους». 

 
18. Το Π.∆. 115/2004 (ΦΕΚ 80/Α/5.3.2004), «Αντικατάσταση της 73357/148/1995 ΚΥΑ 

‘∆ιαχείριση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες 
ουσίες’ (Β’ 781) και της 19817/2000 ΚΥΑ ‘Τροποποίηση της 73357/1995 ΚΥΑ κ.λ.π. (Β’ 
963)’. Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιµοποιηµένων Ηλεκτρικών 
Στηλών και Συσσωρευτών». 

 
19. Το Π.∆. 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α/5.3.2004), «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική 

διαχείριση των οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιµοποιηµένων 
ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιηµένων καταλυτικών µετατροπέων σε 
συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ ‘για τα οχήµατα στο τέλος του 
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κύκλου ζωής τους’ του Συµβουλίου της 18ης Σεπτεµβρίου 2000». 
 

20. Το Π.∆. 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α/5.3.2004), «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, σε 
συµµόρφωση µε τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 ‘σχετικά µε τον περιορισµό της 
χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού’ και 2002/96 ‘σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού’ του Συµβουλίου της 27

ης
 Ιανουαρίου 2003», όπως τροποποιήθηκε από το 

Π.∆. 15/3.2.2006 (ΦΕΚ 12/Α/2006), «Τροποποίηση του Π.∆. 117/2004 σε συµµόρφωση 
µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/108 ‘για την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/96 σχετικά 
µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ)’ του Συµβουλίου 
της 8

ης
 ∆εκεµβρίου 2003».   

 
21. Το Π.∆. 51/07 (ΦΕΚ 54/Α/2007), «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για την 

ολοκληρωµένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις 
της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ ‘Για την θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της 
πολιτικής των υδάτων’ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης 
Οκτωβρίου 2000». 

 
22. Τα Π.∆. 189/5.11.2009 (ΦΕΚ 221/Α/5.11.2009), «Καθορισµός και ανακατανοµή 

αρµοδιοτήτων των Υπουργείων», Π.∆. 186/2009 (ΦΕΚ 213/Α/7.10.2009) ‘’Συγχώνευση 
Υπουργείων Πολιτισµού και Τουρισµού’’ και Π.∆. 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α/7.10.2009) 
‘’∆ιορισµός Υπουργών και Υφυπουργών’’. 

 
23. Το Π.∆. 24/14.4.2010 (ΦΕΚ 56/Α/15.4.2010), «Ανακαθορισµός των αρµοδιοτήτων των 

Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.∆. 189/2009». 
 

24. Την υπ’ αρ. οικ. 2876/2009 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού για αλλαγή τίτλου 
Υπουργείων, (ΦΕΚ 2234/Β/7.10.2009). 

 
25. Την υπ’ αρ. οικ. 52167/21.12.2009 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού & της Υπουργού 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής για ανάθεση αρµοδιοτήτων της 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής στους Υφυπουργούς 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής, (ΦΕΚ 2514/Β/22.12.2009). 

 
26. Την Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 

& Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε α.π. 383/18.1.2010 (ΦΕΚ 29/Β/18.1.2010) 
«Καθορισµός αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου». 

 
27. Την αριθµ. 46500/∆ΙΟΕ 1914 (ΦΕΚ 1642/Β/14.10.2010) απόφαση του Πρωθυπουργού 

και του Υπουργού  Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, περί ‘’Ανάθεσης 
αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας Παναγιώτη 
Ρήγα’’. 

 
28. Την ΚΥΑ 80568/4225/91 (ΦΕΚ 641/Β/7.8.1991) «Μέθοδοι, όροι και περιορισµοί για την 

χρησιµοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από την επεξεργασία οικιακών και 
αστικών λυµάτων». 

 
29. Την ΚΥΑ 5673/400/97 (ΦΕΚ 192/Β/14.3.1997), «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία 

αστικών λυµάτων» όπως τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ 19661/1982/31.08.99 (ΦΕΚ 
1811/Β/29.09.1999). 

 
30. Την ΚΥΑ 114218/31.10.1997 (ΦΕΚ 1016/Β/17.11.1997), «Κατάρτιση πλαισίου 

προδιαγραφών και γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων». 
 

31. Την ΚΥΑ 33318/3028/11.12.1998 «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτηµάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», 
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(ΦΕΚ 1289/Β/28.12.1998). 
 

32. Την ΚΥΑ 19661/1982/31.8.99 (ΦΕΚ 1811/Β/29.9.1999) «Τροποποίηση της ΚΥΑ 
5673/400/1997 - Κατάλογος ευαίσθητων περιοχών», όπως αυτή έχει συµπληρωθεί µε την 
ΚΥΑ 48392/939/28.3.02 (ΦΕΚ 405/Β/3.4.02). 

 
33. Την µε Η.Π. 15393/2332/02 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002), «Κατάταξη δηµόσιων και 

ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 3 του 
Ν.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν.3010/2002», όπως αυτή 
συµπληρώθηκε µε την ΚΥΑ 145799/2005 (ΦΕΚ 1002/Β/19.07.2005) και την ΚΥΑ 
126880/2007 (ΦΕΚ 435/Β/2007). 

 
34. Την ΚΥΑ 29407/3508/02 (ΦΕΚ 1572/Β/17.12.2002), «Μέτρα και όροι για την υγειονοµική 

ταφή των αποβλήτων». 
 

35. Την ΚΥΑ 37591/2031/2003 (ΦΕΚ 1419/Β/1.10.2003), «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση 
ιατρικών αποβλήτων από υγειονοµικές µονάδες». 

 
36. Την ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.2003), «Μέτρα και όροι για τη ∆ιαχείριση 

Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης». 
 

37. Την ΚΥΑ οικ. 104826/2004 (ΦΕΚ 849/Β/09.06.2004), «Καθορισµός ύψους ανταποδοτικών 
τελών από ατοµικά ή συλλογικά συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών/άλλων 
προϊόντων ….κ.λ.π.». 

 
38. Την ΚΥΑ 22912/1117/2005 «Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισµό της 

ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων» (ΦΕΚ 759/B). 
 

39. Την υπ΄ αριθµ. ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1225/Β/5.9.2006), 
«Εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων, σε 
συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά µε την εκτίµηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων  ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων» του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27

ης
 Ιουνίου 2001». 

 
40. Την ΚΥΑ 2527/09 (ΦΕΚ 83/Β/23.1.2009), «Ειδικότερα ζητήµατα και θέµατα αναφορικά µε 

τη λειτουργία, την άσκηση των δραστηριοτήτων και την άσκηση τιµολογιακής πολιτικής 
των Φορέων ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο∆ΣΑ)». 

 
41. Την υπ’ αριθµ. 36259/1757/Ε103/10 ΚΥΑ, (ΦΕΚ 1312/Β/24.8.2010), «Μέτρα, όροι και 

πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές 
και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». 

 
42. Την υπ’ αριθµ. 33999/2010 ΚΥΑ, (ΦΕΚ 353/ΑΑΠ/6.9.2010), «Καθορισµός χρήσεων όρων 

και περιορισµών δόµησης για την προστασία χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων των 
∆ήµων Βόρειας Κυνουρίας, Λεωνιδίου, Σκιρίτιδας και Απόλλωνος του Ν. Αρκαδίας, των 
∆ήµων Θεραπνών, Οινούντος και Γερόνθρων του Ν. Λακωνίας και των κοινοτήτων Κοσµά 
(Ν. Αρκαδίας) και Καρυών (Ν. Λακωνίας) της περιοχής όρους Πάρνωνα-υγροτόπου 
Μουστού». 

 
43. Την υπ’ αριθµ. 41624/2057/Ε103/2010 ΚΥΑ, (ΦΕΚ 1625/Β/11.10.2010), «Μέτρα, όροι και 

πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ ‘σχετικά µε τις 
ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών και µε την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ’ και 2008/103/ΕΚ ‘για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά µε τις ηλεκτρικές στήλες και τους 
συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσο αφορά την 
τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά’, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου».  
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44. Την υπ’ αριθµ. 123067/10.2.2004 εγκύκλιο του Γεν. Γραµµατέα ΥΠΕΧΩ∆Ε, 
«Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργων: Συλλογή – Μεταφορά - Αποθήκευση Αποβλήτων 
και Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων». 

 
45. Την υπ’ αριθµ. οικ. 129756/8.6.2007 Εγκύκλιο του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε «∆ιευκρινίσεις 

σχετικά µε τα σχέδια και προγράµµατα για τα οποία απαιτείται Στρατηγική Περιβαλλοτνική 
Εκτίµηση (ΣΠΕ) στα πλαίσια της µε αριθµ./ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006 ΚΥΑ 
(ΦΕΚ 1225/Β/5.9.2006)». 

 
46. Την υπ΄ αρ. πρ. 486/10.2.2005 απόφαση Έγκρισης του Σχεδίου ∆ιαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων Περιφέρειας Πελοποννήσου από την Γενική Γραµµατέα της Περιφέρειας. 
 

47. Τα υπ΄ αριθµ. πρωτ. 3000/5.8.2010 και 3227/16.8.2010 έγγραφα της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος & Χωροταξίας (ΠΕ.ΧΩ) της Γενικής ∆/νσης Περιφέρειας Πελοποννήσου 
(Αρχή Σχεδιασµού) µε τα οποία διαβιβάστηκε στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ (Αρµόδια Αρχή) η 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την τροποποίηση του 
Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
(ΑΠ ΕΥΠΕ: 128928/6.8.2010 και 129279/18.8.2010 αντίστοιχα). 

 
48. Το υπ΄ αριθµ. πρωτ. οικ. 129302/19.8.2010 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ, µε το οποίο, στο 

πλαίσιο του άρθρου 7 της ΚΥΑ µε α. π. ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006, διαβιβάστηκε 
αντίγραφο της ΣΜΠΕ προς:  

i. τα συναρµόδια Υπουργεία Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης, Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων 
και Πολιτισµού & Τουρισµού.  

ii. τη ∆ιεύθυνση Χωροταξίας, τη ∆ιεύθυνση Ελέγχου Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης και 
Θορύβου, τα Τµήµατα ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και ∆ιαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων της ∆/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού, τη Γενική ∆/νση Ενέργειας και τη 
Γενική ∆/νση Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του 
ΥΠΕΚΑ.  

iii. το Περιφερειακό Συµβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου  

iv. την Αρχή Σχεδιασµού, προκειµένου να δηµοσιοποιήσει τη ΣΜΠΕ στο κοινό µέσω 
δηµοσίευσης σχετικής ανακοίνωσης σε δύο τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες 
περιφερειακής εµβέλειας. 

 
49. Το φάκελο εγγράφων που διαβιβάστηκε στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ από το ∆ικηγόρο ∆ηµήτριο 

Ταγκλή και αφορούν ενστάσεις κατά της ΣΜΠΕ µε συνηµµένη Τεχνική Έκθεση του ΙΓΜΕ, 
(ΑΠ ΕΥΠΕ: 129913/8.9.2010). 

 
50. Το υπ΄ αριθµ. πρωτ. οικ. 30898/15614/14.9.2010 έγγραφο του γραφείου Γενικού 

Γραµµατέα Περιφέρειας Πελοποννήσου µε το οποίο γνωστοποιείται στην ΕΥΠΕ η έναρξη 
δηµοσιοποίησης της ΣΜΠΕ προς το κοινό, µε συνηµµένα αποκόµµατα των εφηµερίδων 
στις οποίες καταχωρήθηκε η ανακοίνωση δηµοσιοποίησης της ΣΜΠΕ  (ΑΠ ΕΥΠΕ: 
130160/15.9.2010). 

 
51. Το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 37625/14.9.2010 έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας Χωροταξίας και 

Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, µε την κατ΄ αρχήν θετική γνωµοδότησή της για την 
ΣΜΠΕ και µε την επιφύλαξη κάποιων κατευθύνσεων (ΑΠ ΕΥΠΕ: 130310/21.9.2010). 

 
52. Το υπ΄ αριθµ. πρωτ. ΥΠΠΟ.Τ./Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ40/94912/4611/4.10.2010 έγγραφο της 

∆/νσης Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπ. Πολιτισµού & Τουρισµού µε 
την κατ΄ αρχήν θετική υπό όρους γνωµοδότησή της για την ΣΜΠΕ και συν/να έγγραφα 
των ΛΖ΄, ∆΄, ΛΗ΄, ΛΘ΄, Ε΄ ΕΠΚΑ και 5

ης
 και 26

ης
 ΕΒΑ (ΑΠ ΕΥΠΕ: 131038/6.10.2010). 

 
53. Το υπ’ αριθ. 169259/30.9.2010 έγγραφο της ∆/νσης Ε.Α.Ρ.Θ του ΥΠΕΚΑ µε τη σύµφωνη 

γνώµη της επί του περιεχοµένου της ΣΜΠΕ (ΑΠ ΕΥΠΕ: 130862/4.10.2010). 
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54. Το υπ’ αριθ. 168900/30.9.2010 έγγραφο της ∆/νσης Χωροταξίας και Προστασίας 
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε τη σύµφωνη 
γνώµη της επί του περιεχοµένου της ΣΜΠΕ (ΑΠ ΕΥΠΕ: 131102/8.10.2010). 

 
55. Το από 7.10.2010 έγγραφο της εταιρείας «ΓΕΑ Α∆ΡΑΝΩΝ» µε το οποίο διαβιβάστηκαν 

γνώµες και προτάσεις επί της ΣΜΠΕ, (ΑΠ ΕΥΠΕ: 131119/8.10.2010). 
 

56. Το υπ’ αριθ. ΑΥ/17415/8.10.2010 έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής του ΥΠΕΚΑ µε τη σύµφωνη γνώµη της επί του περιεχοµένου της 
ΣΜΠΕ (ΑΠ ΕΥΠΕ: 131203/12.10.2010). 

 
57. Το γεγονός ότι, κατά την διάρκεια της διαβούλευσης µε τις ∆ηµόσιες Αρχές, το 

Περιφερειακό Συµβούλιο Πελοποννήσου και το ενδιαφερόµενο κοινό, η οποία διεξήχθη 
σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 7 της ΚΥΑ µε α.π. ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ. 
107017/2006, δεν διαβιβάστηκαν στην Αρµόδια Αρχή (ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ) άλλες απόψεις, 
πλην των προαναφερόµενων, για την ΣΜΠΕ του εν λόγω Περιφερειακού Σχεδίου 
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πελοποννήσου. 

 
58. Το γεγονός ότι προέκυψε η αναγκαιότητα της Αναθεώρησης – τροποποίησης του 

υφιστάµενου ΠΕΣ∆Α για τους παρακάτω λόγους: 

• έχει παρέλθει 5ετία από την έγκριση ΠΕΣ∆Α και δεν έχει πραγµατοποιηθεί καµία 
πρόοδος σε ό,τι αφορά στα έργα και δράσεις που έχουν περιγραφεί σε αυτόν.  

• οι αλλαγές που προκύπτουν σε διοικητικό επίπεδο µε τον Νόµο 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Αυτοδιοίκησης - Πρόγραµµα 
Καλλικράτης».  

• οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις σε θέµατα διαχείρισης στερεών αποβλήτων και η 
πρόβλεψη δυνατότητας εφαρµογής τους στο τελικό σχέδιο του ΠΕΣ∆Α. Ειδικότερα 
είναι απαραίτητο να διερευνηθούν και να µελετηθούν όλες οι αποδεκτές επιστηµονικά 
και περιβαλλοντικά εργασίες διάθεσης και αξιοποίησης στερεών αποβλήτων και κυρίως 
αυτές που αναφέρονται στα Παραρτήµατα IV.Α και IV.B της ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 
1909/Β/22.12.2003). 

• η αλλαγή της σχετικής ευρωπαϊκής και ελληνικής νοµοθεσίας αναφορικά µε τη 
διαχείριση στερεών αποβλήτων. 

• είναι απαραίτητο να εκτιµηθεί το κόστος των προτεινόµενων έργων, παρεµβάσεων και 
δράσεων καθώς και των δυνητικών πηγών χρηµατοδότησης προκειµένου να 
υλοποιηθούν λαµβάνοντας υπόψη τους πόρους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ – ΕΣΠΑ 2007-2013) για την 
Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

• προτάσεις δράσεων και έργων διαχείρισης και αξιοποίησης στερεών αποβλήτων ανά 
διαχειριστική ενότητα λαµβάνοντας υπόψη όσα αναφέρονται στον Εθνικό Σχεδιασµό 
∆ιαχείρισης Αποβλήτων σε επίπεδο χώρας. 

• προτάσεις και µέθοδοι διαχείρισης των στερεών αποβλήτων ανά διαχειριστική ενότητα 
που θα βασίζονται σε συγκριτική αξιολόγηση τους, µε βάση τις ιδιαιτερότητες της κάθε 
περιοχής, περιβαλλοντικά κριτήρια και τεχνικοοικονοµικά ζητήµατα βιωσιµότητας. 

• οποιοδήποτε στοιχείο προβλέπεται στις γενικές τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του 
Παραρτήµατος IΙΙ της ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.2003). 
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

 

την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) τροποποίησης 
του Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α) της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, όπως αυτό περιγράφεται στη ΣΜΠΕ και συνοψίζεται στις ενότητες Α΄ και Β΄ 
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της παρούσας, µε τους ακόλουθους όρους, περιορισµούς και κατευθύνσεις, που θα πρέπει 
να τηρούνται κατά την εξειδίκευση, έγκριση και υλοποίηση του προγράµµατος, µε µέριµνα 
της Αρχής Σχεδιασµού. 
 
Α. Στόχοι του προγράµµατος 

Οι στόχοι για την διαχείριση των αποβλήτων σε επίπεδο Περιφέρειας είναι οι 
ακόλουθοι: 

1. Βιώσιµη διαχείριση αποβλήτων στο σύνολο της Περιφέρειας. 

2. Πρόληψη ή µείωση της παραγωγής αποβλήτων (ποσοτική µείωση) καθώς και µείωση 
της περιεκτικότητάς τους σε επικίνδυνες ουσίες (ποιοτική βελτίωση). 

3. Επαναχρησιµοποίηση υλικών από τα απόβλητα. 

4. Αξιοποίηση των αποβλήτων (ανακύκλωση και ανάκτηση ενέργειας). 

5. Εφαρµογή της αρχής  «ο ρυπαίνων πληρώνει». 

6. Εφαρµογή της αρχής της εγγύτητας. 

7. Χρησιµοποίηση των βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών, οι οποίες λαµβάνουν υπόψη την 
τεχνολογική εφαρµοσιµότητα και την οικονοµική βιωσιµότητα. 

8. Προώθηση της οργάνωσης, µε την ευθύνη του παραγωγού, ολοκληρωµένου 
συστήµατος διαχείρισης των άλλων ρευµάτων αποβλήτων, πλην των αστικών: µη 
επικίνδυνα βιοµηχανικά απόβλητα, ελαστικά αυτοκινήτων, Απόβλητα Εκσκαφών 
Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), Οχήµατα στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους 
(ΟΤΚΖ), Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ), ιλύες από 
Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αστικών Λυµάτων (ΕΕΛ), γεωργικά απόβλητα, 
κτηνοτροφικά απόβλητα, επικίνδυνα αστικά στερεά απόβλητα, κ.λ.π. 

9. Ουσιαστική συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα στους τοµείς που παρουσιάζουν 
επιχειρηµατικό ενδιαφέρον. 

10. Αποκατάσταση όλων των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων.  

11. Ασφαλής τελική διάθεση των αποβλήτων. 

12. Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού έτσι ώστε να υπάρχει ενεργή συµµετοχή 
και ευθύνη των πολιτών στη διαχείριση  των στερεών αποβλήτων. 

 
Οι στόχοι του προγράµµατος αναφέρονται στη διαχείριση τριών γενικών κατηγοριών 
αποβλήτων σε συµφωνία µε τις κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ∆Α), (ΚΥΑ 50910/2727/03, ΦΕΚ 1909/Β/22-12-03): 

Ι. Αστικά απόβλητα: υλικά συσκευασίας (ΥΣ) και βιοαποδοµήσιµο κλάσµα (ΒΑΑ) 

ΙΙ. Μη Επικίνδυνα Βιοµηχανικά Απόβλητα 

ΙΙΙ. Άλλες κατηγορίες µη επικινδύνων στερεών αποβλήτων, ως ακολούθως: 

ΙΙΙ.1. Ιλύες από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αστικών Λυµάτων (ΕΕΛ) 
ΙΙΙ.2. Μεταχειρισµένα ελαστικά 
ΙΙΙ.3. Οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωή τους (ΟΤΚΖ) 
ΙΙΙ.4. Απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού 
ΙΙΙ.5. Αδρανή απόβλητα από κατασκευές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις 
ΙΙΙ.6. Γεωργικά υπολείµµατα και άχρηστα γεωργικά προϊόντα 
 

Οι ποσοτικοί στόχοι που τίθενται για την διαχείριση των αποβλήτων σε επίπεδο 
Περιφέρειας είναι σύµφωνοι µε τους στόχους που τίθενται στον ΕΣ∆Α, για τις 
προαναφερόµενες κατηγορίες αποβλήτων.   

Για την επίτευξη των προαναφερόµενων στόχων του ΠΕΣ∆Α:  

• η Περιφέρεια χωρίζεται σε τρεις ∆ιαχειριστικές Ενότητες (∆Ε), έναντι επτά που 
προέβλεπε ο εγκεκριµένος ΠΕΣ∆Α, προκειµένου να επιτευχθεί οικονοµία 
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κλίµακας, αλλά και να γίνουν συντονισµένα και πολύ πιο γρήγορα οι απαραίτητες 
ενέργειες για την υλοποίηση του σχεδίου: 

α) 1
η
 ∆Ε: Στην 1η ∆Ε συµπεριλαµβάνονται ο Νοµός Κορινθίας (6 ∆ήµοι), ο 

Νοµός Αργολίδας (4 ∆ήµοι) και 3 ∆ήµοι από τον Νοµό Αρκαδίας: ∆. Τρίπολης, 
∆. Βόρειας Κυνουρίας και ∆. Νότιας Κυνουρίας. 

β) 2
η
 ∆Ε: Στην 2η ∆Ε συµπεριλαµβάνονται ο Νοµός Μεσσηνίας και 2 ∆ήµοι του 

Νοµού Αρκαδίας, ο ∆. Μεγαλόπολης και ο ∆. Γορτυνίας. 

γ) 3
η
 ∆Ε: Στην 3η ∆Ε συµπεριλαµβάνεται ο Νοµός Λακωνίας. 

 

• απαιτείται η ανάπτυξη σηµαντικού αριθµού και µεγέθους τεχνικών υποδοµών, οι 
οποίες περιλαµβάνουν:  

α) ∆ίκτυο συλλογής ανακυκλώσιµων υλικών και ειδικών αποβλήτων  (Πράσινα Σηµεία – 
Green Points): Το δίκτυο θα δέχεται ανακυκλώσιµα υλικά και απόβλητα που δε 
συλλέγονται µε τον κλασικό τρόπο αποκοµιδής, όπως: υλικά καθαρισµού, χρώµατα, 
θερµόµετρα, µπαταρίες, φάρµακα, πλαστικά δοχεία, µεταλλικά αντικείµενα (scrap, 
καλοριφέρ κ.λπ.), παιχνίδια, έπιπλα, στρώµατα, ηλεκτρικές συσκευές, λαµπτήρες, 
υλικά συσκευασίας (χαρτόνια), κλαδεύµατα (πράσινα), ελαστικά – σε ορισµένα 
πράσινα σηµεία, αυτοκίνητα – σε ορισµένα πράσινα σηµεία 

β) Βελτιστοποίηση του Συστήµατος Χωριστής Συλλογής Αποβλήτων Συσκευασιών και 
αξιοποίηση των υποδοµών σε Κέντρα ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών – Κ∆ΑΥ 

γ) Πρόγραµµα Χωριστής Συλλογής Οργανικών Αποβλήτων (οργανικά κουζίνας, 
απόβλητα κήπων, υγρά χαρτιά, κ.λ.π.) και Μονάδες Επεξεργασίας του συλλεγόµενου 
οργανικού µε στόχο την παραγωγή κοµπόστ ή/και ενέργειας.  

δ) Σταθµούς Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ) 

ε) Ολοκληρωµένες Εγκαταστάσεις ∆ιαχείρισης Αποβλήτων κάθε µια από τις οποίες 
περιλαµβάνει Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) και Χώρο Υγιειονοµικής 
Ταφής Υπολειµµάτων (ΧΥΤΥ). 

 
Συνοπτική περιγραφή των προτεινόµενων έργων δίνεται στην παράγραφο Β της 
παρούσας. 
 
 

Β. Συνοπτική περιγραφή του προγράµµατος/Προτεινόµενα Έργα  

Προτείνονται τα ακόλουθα έργα: 

1. ∆ίκτυο Πράσινων Σηµείων (Green Points): Ο ακριβής αριθµός των µονάδων αυτών, η 
χωροθέτησή τους και η διαστασιολόγησή τους (ποσότητα και είδη υλικών που θα 
υποδέχονται) θα αποτελέσουν αντικείµενο µελέτης σκοπιµότητας. 

 
2. Μονάδες Επεξεργασίας του συλλεγόµενου οργανικού: Ο αριθµός των µονάδων αυτών 

και η χωροθέτησή τους πρέπει να λάβει υπόψη τη χωρική κατανοµή της παραγωγής 
του οργανικού των ΑΣΑ καθώς και τη χωρική κατανοµή των γεωργοκτηνοτροφικών 
αποβλήτων. Η δυνατότητα ανάµιξης του χωριστά συλλεχθέντος ρεύµατος του 
οργανικού των ΑΣΑ και αγροτοκτηνοτροφικών αποβλήτων, (µε στόχο την συν-
επεξεργασία τους), θα τεκµηριώνεται µετά από ειδική µελέτη που θα λαµβάνει υπόψη 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ρεύµατος αλλά και την απαιτούµενη ποιότητα του 
κοµπόστ (δηλ. την αγορά όπου θα διοχετευτεί το κοµπόστ και τις προοριζόµενες 
χρήσεις του). 

 
3. Σταθµοί Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ):  

Προβλέπεται η δηµιουργία δικτύου Σταθµών Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ενδεικτικά 
11 ΣΜΑ). Ο ακριβής αριθµός και η χωροθέτηση των ΣΜΑ θα οριστικοποιηθεί µετά τη 
χωροθέτηση των ΟΕ∆Α. 
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4. Ολοκληρωµένες Εγκαταστάσεις ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων (ΟΕ∆Α):  
Προβλέπονται τρεις (3) Κεντρικές ΟΕ∆Α που θα περιλαµβάνουν Μονάδες 
Επεξεργασίας Απορριµµάτων (ΜΕΑ) και Χώρους Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων 
(ΧΥΤΥ): 

α) Μονάδες Επεξεργασίας Απορριµµάτων (ΜΕΑ) µε ή χωρίς ενεργειακή αξιοποίηση: 

i. ΜΕΑ µε ή χωρίς ενεργειακή αξιοποίηση 1
ης

 ∆ιαχ. Ενότητας: Θα εξυπηρετεί το 
νοµό Κορινθίας, το νοµό Αργολίδας και τµήµα του νοµού Αρκαδίας (ΟΤΑ: 
Τρίπολης, Νότιας Κυνουρίας και Βόρειας Κυνουρίας).  

ii. ΜΕΑ µε ή χωρίς ενεργειακή αξιοποίηση 2
ης

 ∆ιαχ. Ενότητας: Θα εξυπηρετεί το 
νοµό Μεσσηνίας και τους ΟΤΑ Μεγαλόπολης και Γορτυνίας του νοµού Αρκαδίας. 

iii. ΜΕΑ µε ή χωρίς ενεργειακή αξιοποίηση 3
ης

 ∆ιαχ. Ενότητας: Θα εξυπηρετεί το 
νοµό Λακωνίας.   

β) Χώρους Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων: Για την ασφαλή διάθεση των 
υπολειµµάτων,   προβλέπονται: 

i. ΧΥΤΥ 1
ης

 ∆ιαχ. Ενότητας: Θα εξυπηρετεί το νοµό Κορινθίας, το νοµό Αργολίδας 
και τµήµα του νοµού Αρκαδίας (ΟΤΑ: Τρίπολης, Νότιας Κυνουρίας και Βόρειας 
Κυνουρίας) και θα δέχεται τα υπολείµµατα της επεξεργασίας. 

ii. ΧΥΤΥ 2
ης

 ∆ιαχ. Ενότητας: Θα εξυπηρετεί το νοµό Μεσσηνίας και τους ΟΤΑ 
Μεγαλόπολης και Γορτυνίας του νοµού Αρκαδίας και θα δέχεται τα υπολείµµατα 
της ΜΕΑ της επεξεργασίας. 

iii. ΧΥΤΥ 3
ης

 ∆ιαχ. Ενότητας: Θα εξυπηρετεί το νοµό Λακωνίας και θα δέχεται τα 
υπολείµµατα της ΜΕΑ της επεξεργασίας. 

Τα δευτερογενή προϊόντα που θα παράγονται από τις Μ.Ε.Α θα αξιοποιούνται µε 
κάποια από τις εργασίες ανάκτησης/αξιοποίησης όπως αυτές αναφέρονται στην 
εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, εντός ή εκτός Περιφέρειας Πελοποννήσου, σε 
κατάλληλες για το σκοπό αυτό εγκαταστάσεις. Προκειµένου κάποια εγκατάσταση να 
αξιοποιήσει τέτοια προϊόντα θα πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες προς τούτο 
αδειοδοτήσεις. 

Επιπλέον: 
 

5. Η τροποποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α) 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου µεριµνά για ένα σηµαντικό αριθµό  ειδικών ρευµάτων 
αποβλήτων όπως αυτά αναφέρονται στην  προηγούµενη παράγραφο Α της παρούσας 
Απόφασης, η διαχείριση των οποίων βασίζεται σε ειδικό νοµικό πλαίσιο. Η ορθολογική 
διαχείριση των ρευµάτων αυτών θα µειώσει σηµαντικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
της υφιστάµενης διαχείρισης αποβλήτων. 

Μεταξύ άλλων προβλέπεται η συνδιαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) 
µε βιοµηχανικά µη επικίνδυνα απόβλητα, µε ιλύες από ΕΕΛ, γεωργικά υπολείµµατα και 
άχρηστα γεωργικά προϊόντα στις Ολοκληρωµένες Εγκαταστάσεις ∆ιαχείρισης 
Απορριµµάτων (ΟΕ∆Α) εφόσον αυτό είναι δυνατό µε βάση τις τεχνολογίες που 
επιλεγούν.   

Η διαχείριση των νοσοκοµειακών και Ιατρικών Αποβλήτων δεν περιλαµβάνεται στους 
στόχους του ΠΕΣ∆Α καθώς για αυτά εφαρµόζεται η ΚΥΑ 37591/2031/2003 (ΦΕΚ 
1419/Β/2003). Το κλάσµα των ΑΣΑ που παράγεται σε νοσηλευτικές µονάδες θα 
συλλέγεται χωριστά  και θα  υπόκειται στην ίδια διαχείριση που προβλέπεται για τα 
ΑΣΑ όλης της Περιφέρειας.  Αντίστοιχα η διαχείριση των αποβλήτων από πλοία και 
πλωτές εγκαταστάσεις συγκεκριµένης κατηγορίας δεν περιλαµβάνεται στους στόχους 
του εν λόγω ΠΕΣ∆Α καθώς για αυτά εφαρµόζεται η ΚΥΑ 3418/2002 (ΦΕΚ 
712/Β/2002). Τα ΑΣΑ που συλλέγονται στα λιµάνια από πλοία και πλωτές 
εγκαταστάσεις θα υφίστανται την ίδια διαχείριση που προβλέπεται για τα ΑΣΑ όλης της 
Περιφέρειας . 
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Για το µεταβατικό χρονικό διάστηµα, δηλαδή µέχρι την υλοποίηση του επικαιροποιηµένου 
ΠΕΣ∆Α προτείνονται 4 άξονες δράσης: 

o Στην εκτεταµένη ανακύκλωση συσκευασιών στο σύνολο της Περιφέρειας και στην 
µέγιστη αξιοποίηση των υφιστάµενων Κ∆ΑΥ.  

o Στην στοχευµένη ∆ιαλογή στην Πηγή του οργανικού κλάσµατος σε περιοχές 
τουριστικές όπου υπάρχει σηµαντικός αριθµός εστιατορίων, ξενοδοχείων, και στη 
δηµιουργία µικρών µονάδων επεξεργασίας. 

o Για το µεταβατικό χρονικό διάστηµα, δηλαδή µέχρι τη λειτουργία των έργων ασφαλούς 
διάθεσης, για τη διαχείριση και διάθεση των στερεών αποβλήτων µπορεί να 
αξιοποιηθεί ο νόµιµος ΧΥΤΑ Κιάτου  µε επέκταση του, ο ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου µε 
βελτιωτικές παρεµβάσεις, για µέγιστη λειτουργία 5 ετών,  

o Θα αξιοποιούνται όλες οι σχετικές µε την κείµενη νοµοθεσία πρακτικές, όπως η 
αποθήκευση αποβλήτων σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 2 της ΚΥΑ 
29407/3508/2002. Στο πλαίσιο αυτό, θα δηµιουργηθούν Σταθµοί Μεταβατικής 
∆ιαχείρισης µε δυνατότητα χωροθέτησής τους και εκτός των προς σχεδιασµό ΟΕ∆Α, 
όπου θα λαµβάνει χώρα µια τεχνικά και περιβαλλοντικά άρτια διαχείριση των 
υπολοίπων αποβλήτων που δεν θα ανακυκλώνονται και δεν θα κοµποστοποιούνται, µε 
βέλτιστο τεχνικοοικονοµικά τρόπο.  Οι θέσεις αυτές µε το πέρας του µεταβατικού 
σταδίου θα µπορούν να αξιοποιηθούν ως ΣΜΑ. Ο Περιφερειακός Φορέας ∆ιαχείρισης 
Αποβλήτων θα µπορεί να προβεί σε µελέτη για την βελτιστοποίηση του δικτύου 
µεταφοράς και να οριστικοποιήσει τις θέσεις αυτές. Η χωροθέτηση των χώρων αυτών 
αφενός θα ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις στα νερά, στο έδαφος και στην ατµόσφαιρα 
από την ανεξέλεγκτη διάθεση των Α.Σ.Α., αφετέρου θα αποτρέψει την επιβολή 
κυρώσεων από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

o Στην βελτιστοποίηση της υπάρχουσας εναλλακτικής διαχείρισης των ειδικών ρευµάτων 
στο σύνολο της Περιφέρειας αξιοποιώντας την παρουσία των ΣΕ∆Α. 

Ως χωρικό πεδίο µελέτης και εφαρµογής του ΠΕΣ∆Α ορίζεται η Περιφέρεια 
Πελοποννήσου.   

 
 
Γ. ∆ιαφοροποιήσεις που επιβάλλονται στο ΠΕΣ∆Α Πελοποννήσου από την 

ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης και όροι, περιορισµοί και 

κατευθύνσεις για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος που πρέπει να 

συνοδεύουν την έγκρισή του. 

I. Στο ΠΕΣ∆Α Πελοποννήσου ενσωµατώνονται έργα και δράσεις που συνάδουν µε τους 
στρατηγικούς και περιβαλλοντικούς στόχους του Εθνικού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης 
Μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων.  
 

ΙΙ. Για την πληρέστερη προστασία και την ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος, σε 
σχέση µε το ΠΕΣ∆Α, η έγκρισή του θα πρέπει να συνοδεύεται από τους όρους, 
περιορισµούς και κατευθύνσεις που ακολουθούν: 

1. Κατά τον σχεδιασµό των έργων και δράσεων για την υλοποίηση του ΠΕΣ∆Α να 
λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: 

α) Η βελτιστοποίηση του σχεδιασµού τους ώστε να διασφαλίζονται κατά το δυνατόν 
οι φυσικές διεργασίες, η αποδοτικότητα των φυσικών πόρων, η ισορροπία και η 
εξέλιξη των οικοσυστηµάτων καθώς και η ποικιλοµορφία, ιδιαιτερότητα ή 
µοναδικότητά τους. 

β) Η ουσιαστική υποχρέωση της χώρας που απορρέει από την εθνική και κοινοτική 
νοµοθεσία για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας (διατήρηση των 
οικοσυστηµάτων και των φυσικών οικοτόπων καθώς και διατήρηση και 
αποκατάσταση ζώντων πληθυσµών των διαφόρων ειδών στο φυσικό τους 
περιβάλλον).  

γ) Οι αρχές της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης.  

δ) Τα πορίσµατα και οι κατευθύνσεις των εγκεκριµένων Ειδικών Περιβαλλοντικών 
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Μελετών (ΕΠΜ) για περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.  

ε) Οι κατευθύνσεις, όροι και περιορισµοί των Π.∆. ή ΚΥΑ χαρακτηρισµού περιοχών 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Ν 1650/86, (όπως 
η ΚΥΑ 33999/2010 (ΦΕΚ 353/ΑΑΠ/6.9.2010), όπως κάθε φορά ισχύει).  

ζ) Οι κατευθύνσεις, όροι και περιορισµοί των θεσµοθετηµένων Ζ.Ο.Ε. και λοιπών 
άλλων θεσµοθετηµένων γενικών και ειδικών χωροταξικών σχεδίων. 

η) Οι βασικές αρχές και οι κατευθύνσεις που απορρέουν από τον Εθνικό Σχεδιασµό 
∆ιαχείρισης Στερεών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων όπως διατυπώνονται στην 
ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003). 

  
2. Για την προστασία των αµιγώς προστατευόµενων περιοχών (π.χ. του ∆ικτύου 

Natura 2000, κλπ.) και κατ’ επέκταση των στοιχείων που τις χαρακτηρίζουν (π.χ. 
είδη χλωρίδας και πανίδας, οικότοποι, οικοσυστήµατα κλπ.), στο στάδιο 
αξιολόγησης των προτάσεων σχεδιασµού των έργων του εν λόγω ΠΕΣ∆Α να 
εφαρµόζονται τα εξής: 

α) Κριτήρια αποκλεισµού θέσεων εντός των παρακάτω περιοχών εκτός αν 
επιτρέπεται η κατασκευή τους από τις ειδικές ρυθµίσεις που έχουν θεσπισθεί για 
την εκάστοτε προστατευόµενη  περιοχή, όπως αυτές αναφέρονται στο κεφάλαιο 
6 της εν θέµατι ΣΜΠΕ: 

i. Περιοχών κοινοτικού ενδιαφέροντος (SCI) & Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ-
SPA) για την ορνιθοπανίδα του Ευρωπαϊκού Οικολογικού ∆ικτύου Natura 
2000.   

ii. Περιοχών που έχουν κηρυχθεί ως «καταφύγια άγριας ζωής». 
iii. Περιοχών που έχουν κηρυχθεί ως Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους 

(Τ.Ι.Φ.Κ.). 
iv. Περιοχών που έχουν κηρυχθεί ως ∆ιατηρητέα Μνηµεία Φύσης. 
v. Περιοχών χαρακτηρισµένων ως δάση,  
vi. Περιοχών εντός κηρυγµένων αναδασωτέων εκτάσεων, εφόσον έχουν κηρυχθεί 

αναδασωτέες πριν την έναρξη της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
των επί µέρους έργων. 

Ο τελικός αποκλεισµός µιας θέσης θα γίνεται κατά την διάρκεια της διαδικασίας 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης κάθε επί µέρους έργου και µε τη σύµφωνη γνώµη 
των αρµοδίων φορέων και υπηρεσιών.  

β) Να λαµβάνονται υπόψη τα βιοτικά και αβιοτικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε 
περιοχής, ώστε να διαπιστώνεται η οικολογική σηµασία της ως προς το αν 
αποτελεί ενδιαίτηµα για είδη πανίδας ιδιαίτερης σηµασίας και που τελούν υπό 
καθεστώς προστασίας.  

γ) Να λαµβάνονται υπόψη οι προτάσεις που δίνονται από τις εκάστοτε εγκεκριµένες 
Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες και οι ειδικές ρυθµίσεις που έχουν θεσπιστεί για 
την εκάστοτε προστατευόµενη περιοχή. 

 
3. Για την προστασία της βιοποικιλότητας, των φυσικών οικοτόπων και της άγριας 

χλωρίδας και πανίδας να τηρούνται τα ακόλουθα: 

α) Τα κριτήρια επιλογής προτάσεων να περιλαµβάνουν σαφείς απαιτήσεις ως προς 
τη συµβατότητα της αξιολογούµενης πρότασης µε την διατήρηση της 
βιοποικιλότητας στην περιοχή ανάπτυξής της.  

β) Να αξιοποιείται η διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και 
δραστηριοτήτων του ΠΕΣ∆Α για την αποφυγή ή κατά το δυνατόν µείωση 
επιπτώσεων σε φυσικές προστατευόµενες περιοχές και περιοχές του δικτύου 
Natura 2000. 

γ) Να δίνεται προτεραιότητα στις δράσεις αποκατάστασης των Χώρων 
Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Αποβλήτων (ΧΑ∆Α)  που βρίσκονται εντός οικοτόπων. 
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δ) Να γίνεται εφαρµογή βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών για να ελαχιστοποιηθεί η 
προκαλούµενη περιβαλλοντική όχληση. 

ε) Να εφαρµόζονται  συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 
 

4. Για την προστασία των εδαφών σε προστατευόµενες ή µη περιοχές και την 
αποφυγή απώλειας, ρύπανσης ή υποβάθµισής τους, να ακολουθούνται οι εξής 
κατευθύνσεις: 

α) Ενθάρρυνση των ενδιαφερόµενων για την υλοποίηση των έργων σε κατάλληλες 
περιοχές (µε γνώµονα την αξιοποίηση κατά το δυνατόν υποβαθµισµένων 
περιοχών και εδαφών αντί παραγωγικών εδαφών), αποφεύγοντας κατά το 
δυνατόν την χωροθέτησή τους σε περιοχές µε µοναδικό χαρακτήρα τοπίου (λόγω 
της ποικιλίας του φυσικού ανάγλυφου που παρουσιάζουν) και µεγάλη αισθητική 
αξία (λόγω του αξιόλογου βαθµού φυσικότητας που παρουσιάζουν). 

β) Να ενθαρρύνονται ενέργειες και δράσεις περιβαλλοντικής επιχειρηµατικότητας 
προκειµένου να µειωθεί η διάθεση του βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος των 
αποβλήτων σε ΧΥΤΥ εντός των προβλεπόµενων στόχων από την Εθνική και 
Κοινοτική Νοµοθεσία.  

γ) Να εντατικοποιηθούν οι δράσεις αποκατάστασης των ΧΑ∆Α .  

δ) Να παρακολουθούνται και να αποκαθίστανται οι χώροι υγιειονοµικής ταφής µετά 
την παύση λειτουργίας τους. 

ε) Να εφαρµόζονται οι βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές για να ελαχιστοποιηθεί η 
πιθανότητα διαρροής ρυπαντικού φορτίου  στο έδαφος. 

    
5. Προσοχή θα πρέπει να δίνεται κατά το στάδιο σχεδιασµού και χωροθέτησης των 

έργων, ώστε όχι µόνο να µην προκύπτουν σηµαντικές επιπτώσεις στο υδατικό 
περιβάλλον, αλλά επιπλέον να ελαχιστοποιείται και ο κίνδυνος πρόκλησης 
ρύπανσής του λόγω αστοχίας ή έκτακτων αναγκών / φαινοµένων.  

Ειδικότερα για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος να ακολουθούνται οι 
εξής κατευθύνσεις: 

α) Χρήση βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών για την ελαχιστοποίηση των 
παραγόµενων υγρών αποβλήτων. 

β) Χρήση βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών για τη συλλογή και επεξεργασία των 
υγρών αποβλήτων (π.χ. συλλογή και διαχείριση στραγγισµάτων από τους 
ΧΥΤΥ). 

γ) Εφαρµογή προγράµµατος δειγµατοληψιών και µετρήσεων των συγκεντρώσεων 
ρύπων στα επεξεργασµένα υγρά απόβλητα των εγκαταστάσεων διαχείρισης 
αποβλήτων.  

δ) Ενδεχόµενη παρακολούθηση των κοντινών υδάτινων σωµάτων (επιφανειακών 
ή/και υπογείων) αν προκύπτει ότι ενδέχεται να επηρεάζονται από τη λειτουργία 
της εγκατάστασης. 

ε) Αναφορά των επιπέδων ρύπανσης των υδάτων στις αρµόδιες αρχές. 

στ) Εφαρµογή συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης. 
 

6. Να προωθούνται έργα που ενσωµατώνουν στον σχεδιασµό τους σύγχρονα 
συστήµατα επεξεργασίας των παραγόµενων αερίων ρύπων από την επεξεργασία 
των στερεών αποβλήτων, για την ελαχιστοποίηση των αερίων εκποµπών που 
τελικώς διατίθενται στην ατµόσφαιρα. 

 
7. Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, θα πρέπει 

να διασφαλίζεται εκ των προτέρων ότι τα προτεινόµενα από το ΠΕΣ∆Α έργα και οι 
δράσεις δεν θα προκαλούν βλάβη στους αρχαιολογικούς χώρους, µνηµεία, 
ιστορικούς τόπους και το περιβάλλον τους. Οι αποστάσεις από αρχαιολογικούς 
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χώρους, µνηµεία και ιστορικούς τόπους ως κριτήρια αποκλεισµού περιοχών για την 
υποδοχή των κύριων έργων θα εξετάζονται κατά περίπτωση και σε συνδυασµό µε 
την παράµετρο της οπτικής επαφής και της πρόκλησης βλάβης σε αρχαιολογικούς 
χώρους, µνηµεία και ιστορικούς τόπους, από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟ 
κατά την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των αντίστοιχων έργων και 
δραστηριοτήτων σύµφωνα µε τις ισχύουσες για την προστασία της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς διατάξεις. 

Κατά την χωροθέτηση και εκπόνηση των Περιβαλλοντικών Μελετών των έργων, 
δράσεων και παρεµβάσεων του ΠΕΣ∆Α, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι 
κατευθύνσεις του Υπουργείου Πολιτισµού & Τουρισµού, που αναφέρονται στο σχετ. 
έγγραφο (51) του ΥΠΠΟΤ. 
 

8. Για την προστασία του τοπίου θα πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα: 

α) Κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και δράσεων του ΠΕΣ∆Α να 
διασφαλίζεται κατά το δυνατόν το τοπίο και οι συνιστώσες που το απαρτίζουν. 

β) Να παρακολουθείται η αποκατάσταση των χώρων διαχείρισης αποβλήτων µετά 
τη παύση της λειτουργίας τους. 

 
9. Για την προστασία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας 

θα πρέπει να εφαρµόζονται τα ακόλουθα: 

α) Εφαρµογή βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών για να ελαχιστοποιηθεί η 
προκαλούµενη περιβαλλοντική όχληση. 

β) Εφαρµογή συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

γ) Εκπόνηση προγραµµάτων για την πρόληψη και τη διαχείριση ατυχηµατικών 
καταστάσεων.  

δ) ∆ιαβούλευση µε τους κοινωνικούς εταίρους.  

ε) Να γίνει ορθολογική χωροθέτηση του δικτύου των υποδοµών (έργων διαχείρισης 
αποβλήτων-ανακύκλωση, επεξεργασία, διάθεση κ.λ.π.) που θα αναπτυχθούν, 
λαµβάνοντας υπόψη το είδος, το κόστος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των  
µεταφορών. 

 
10. Εξαιτίας των αναµενόµενων σηµαντικών ποσοτήτων οργανικών αποβλήτων στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ζυµώσιµο κλάσµα των Α.Σ.Α, ιλύες, γεωργικά 
υπολείµµατα, κ.λ.π.), απαιτείται η εκπόνηση ειδικών µελετών  που θα βοηθήσουν 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά µε την ειδικότερη διαχείρισή τους. 

 
11. Στις αστικές περιοχές να γίνει εγκατάσταση ειδικών κάδων συλλογής 

ανακυκλώσιµων – ανακτήσιµων αποβλήτων, µε κατάλληλη χωρική διασπορά, ώστε 
να εξυπηρετείται εύκολα το σύνολο του πληθυσµού των αστικών τουλάχιστον 
κέντρων. 

 
12. Όσα έργα έχουν τη δυνατότητα να συµβάλλουν στην βελτίωση της ορθολογικής 

διαχείριση των στερεών αποβλήτων θα είναι αποδεκτά, εφόσον κριθούν βιώσιµα 
από τις αρµόδιες υπηρεσίες και τον Φο∆ΣΑ και εναρµονίζονται µε τους Στόχους της 
παρούσας Απόφασης. 

 
13. Όλα τα µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος που αναφέρονται στην  Στρατηγική 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), η οποία συνοδεύει την παρούσα 
Απόφαση, ισχύουν εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τα παραπάνω. 

 
 

∆. Σύστηµα παρακολούθησης των σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από 

την εφαρµογή του προγράµµατος 

1. Η παρακολούθηση των σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρµογή 
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του προγράµµατος πραγµατοποιείται µε ευθύνη της Αρχής Σχεδιασµού και µε τη 
συνεργασία και υποστήριξη κάθε Υπηρεσίας Περιβάλλοντος µε αρµοδιότητα 
παρακολούθησης περιβαλλοντικών µέσων και παραµέτρων στον τοµέα τους, 
προκειµένου, µεταξύ άλλων, να εντοπιστούν εγκαίρως απρόβλεπτες δυσµενείς 
επιπτώσεις και να ληφθούν τα κατάλληλα επανορθωτικά µέτρα. 

 
2. Όπου υπάρχουν υφιστάµενα µέτρα παρακολούθησης του περιβάλλοντος µπορούν 

ενδεχοµένως να ενταχθούν στο σύστηµα παρακολούθησης των σηµαντικών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρµογή του ΠΕΣ∆Α µε στόχο την αποφυγή 
διπλού ελέγχου. 

 
3. Η ως άνω παρακολούθηση διεξάγεται µέσω ετήσιων εκθέσεων στο στάδιο υλοποίησης 

του ΠΕΣ∆Α που επιτρέπουν τη λήψη διορθωτικών ενεργειών εάν τέτοιες αποδειχθούν 
απαραίτητες. Το περιεχόµενο των εκθέσεων αυτών θα πρέπει να συµµορφώνεται µε 
τις ακόλουθες κατευθύνσεις: 

α) Η ετήσια έκθεση παρακολούθησης έχει σκοπό την καταγραφή δεικτών που 
συνδέονται µε τις δράσεις του προγράµµατος και αντιπροσωπεύουν ενδεχόµενες 
περιβαλλοντικές µεταβολές. Τέτοιοι δείκτες µπορούν να αντληθούν από τη ΣΜΠΕ ή 
να καθοριστούν µετά από συνεννόηση µε την ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ. Η Αρχή 
Σχεδιασµού θα πρέπει να µεριµνά για την συγκέντρωση των σχετικών πληροφοριών 
από τους τελικούς αποδέκτες των δράσεων του ΠΕΣ∆Α. Η έκθεση για κάθε έτος 
συντάσσεται, υποβάλλεται και δηµοσιοποιείται εντός του πρώτου εξαµήνου του 
εποµένου έτους.  

β) Η αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των στρατηγικών και περιβαλλοντικών 
στόχων του ΠΕΣ∆Α γίνεται µε συγκριτική αποτίµηση των στοιχείων των διαδοχικών 
ετησίων εκθέσεων. Σκοπό της σύγκρισης των παραπάνω στοιχείων αποτελεί η 
ποσοτικοποίηση των περιβαλλοντικών µεταβολών που οφείλονται στο υλοποιηθέν 
τµήµα του προγράµµατος, η σύγκριση µε τις εκτιµήσεις της ΣΜΠΕ και τις εξελίξεις 
στο θεσµικό πλαίσιο για το περιβάλλον, καθώς και η διαπίστωση της αναγκαιότητας 
ή µη ανάληψης διορθωτικών ενεργειών. Σε περίπτωση διαπίστωσης είτε 
σηµαντικών αποκλίσεων από τις εκτιµήσεις της ΣΜΠΕ είτε νέων υποχρεώσεων από 
το προηγούµενο ισχύον θεσµικό πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος, 
προτείνονται κατάλληλα επανορθωτικά µέτρα.   

 
4. Οι αρµόδιες ελεγκτικές περιβαλλοντικές αρχές σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο  

καθώς και η ΕΥΕΠ του ΥΠΕΚΑ, ελέγχουν την τήρηση των όρων, περιορισµών και 
κατευθύνσεων που τίθενται στην παρούσα Απόφαση. 

 
 

Ε. Χρονικό διάστηµα ισχύος της απόφασης 

Η παρούσα ισχύει έως 31.10.2020. Σε περίπτωση τροποποίησης του προγράµµατος, 
απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται στην ΚΥΑ µε 
α. π. ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006. 
 
 

ΣΤ. ∆ηµοσιοποίηση και άλλες διατάξεις 

1. Η Αρχή Σχεδιασµού προβαίνει, εντός δέκα ηµερών από την παραλαβή της 
παρούσας, σε δηµοσιοποίησή της για την ενηµέρωση του κοινού, µε δηµοσίευση 
σχετικής ανακοίνωσης σε δύο τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες περιφερειακής και 
εθνικής εµβέλειας και στη συνέχεια αποστέλλει στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ τα 
αποδεικτικά διενέργειας της ανωτέρω δηµοσιοποίησης σύµφωνα µε την ΚΥΑ 
α.π.ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006. 

 

2. Η ΣΜΠΕ αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. 
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3. Το ΠΕΣ∆Α Πελοποννήσου όπως τελικά θα εγκριθεί πρέπει να είναι πλήρως 
εναρµονισµένο µε την παρούσα Απόφαση, στην οποία να αναφέρεται ρητά η 
παρούσα Απόφαση.  

 
 
 
 
 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕ.Κ.Α. 
 

Κ. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ 
 
 

  
 
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
 

Γ. ΝΤΟΛΙΟΣ 
 
 
 

 
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,-

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ 
 
 

O YΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
 

Α. ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ 

 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

                      Κ. ΣΚΑΝ∆ΑΛΙ∆ΗΣ 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 

Π. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
1. ΥΠΕΚΑ 

i. ∆ιεύθυνση Χωροταξίας 
Αµαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα 

ii. ∆ιεύθυνση Ελέγχου Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου 
Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα 

iii. ∆ιεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού 
α) Τµήµα ∆ιαχ. Φυσικού Περιβάλλοντος 

Μεσογείων & Τρικάλων  
β) Τµήµα ∆ιαχ. Στερεών Αποβλήτων 

Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα 
iv. Γενική ∆ιεύθυνση Ενέργειας 

Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα 
v. Γενική ∆ιεύθυνση  Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Φυσικού Περιβάλλοντος 

Χαλκοκονδύλη 31, 10164 Αθήνα 
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vi. Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 
Κηφισίας & Ιατρίδου 2, 115 26 Αθήνα 

vii. ΕΥΕΠ 
Κηφισίας 1-3, Αθήνα  

 
2. Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

Γενική ∆ιεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
Σταδίου 27, 10183 Αθήνα  

 
3. Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 
 
4. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

∆ιεύθυνση Υγειονοµικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος 
Αριστοτέλους 17, 10433 Αθήνα 

 
5. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

Γραφείο Γενικού Γραµµατέα κ. Γ. Κανελλόπουλου 
Αχαρνών 2, 10176 Αθήνα 

 
6. Yπουργείο Πολιτισµού & Τουρισµού  

i. ∆/νση Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων                                    
Μπουµπουλίνας 20-22, 106 82 Αθήνα 

ii. ∆/νση Βυζ/νών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων 
  Μπουµπουλίνας 20-22, 106 82 Αθήνα 
 
7. Περιφέρεια Πελοποννήσου 

Γραφείο Γενικού Γραµµατέα κ. Φ. Χατζηµιχάλη 
(για το Περιφερειακό Συµβούλιο) 
Τέρµα Ερυθρού Σταυρού, 22100 Τρίπολη 

 
 
 

ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ 
1. ΕΥΠΕ (συν: θεωρηµένος φάκελος ΣΜΠΕ) 
2. Χρον. Αρχείο 
3. Τµήµα Β΄ 
4. Ε. Καργάκη  
5. Γ. Ζέρβα  
8. Ζ. ∆εδούση 
9. Α. Κουλίδης 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ 
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