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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση  αναθεωρημένου/επικαιροποιημένου  Περιφερειακού  Σχεδίου 
Διαχείρισης  Στερεών  Αποβλήτων  (ΠΕΣΔΑ)  Περιφέρειας 
Πελοποννήσου.

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Έχοντας υπόψη:
1. Τις  διατάξεις  του  Ν.  1650/86  (ΦΕΚ  160/Α/16.10.86)  «Για  την  προστασία  του 

Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε δια του Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91/Α/25-4-2002).
2. Τις διατάξεις του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/6-8-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική 

διαχείριση των συσκευασιών και  άλλων προϊόντων...»  και  των εκτελεστικών  αυτού 
νομοθετημάτων: 

- Π.Δ. 109/2004 (ΦΕΚ 75Α/5-3-2004)
- Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004)
- Π.Δ. 115/2004 (ΦΕΚ 80Α/5-3-2004)
- Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ 81Α/5-3-2004)
- Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ 82Α/5-3-2004)
- ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β)

3. Τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003) «Μέτρα και Όροι 
για  τη  Διαχείριση  Στερεών  Αποβλήτων.  Εθνικός  και  Περιφερειακός  Σχεδιασμός 
Διαχείρισης».

4. Τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 29407/3508/02 (ΦΕΚ 1572/Β/16-12-2002) «Μέτρα και όροι 
για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων».
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5. Τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ 1016/Β/17-11-1997) «Κατάρτιση πλαισίου 
προδιαγραφών  και  γενικών  προγραμμάτων  διαχείρισης  στερεών  αποβλήτων»,  που 
εξακολουθεί να ισχύει μέχρι της εκδόσεως της ΚΥΑ που προβλέπεται στο άρθρο 5, 
παρ. 1, εδ. γ της (3) σχετ. ΚΥΑ.

6. Τα  αναφερόμενα  στην  υπ'  αριθ.  123067/10-2-2004  Εγκύκλιο  της  Γενικής  Δ/νσης 
Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των εργασιών 
συλλογής,  μεταφοράς,  αποθήκευσης  αποβλήτων  και  αποκατάστασης  χώρων 
ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων.

7. Τα αναφερόμενα στην υπ'  αριθ. 103731/1278/5-5-2004 Εγκύκλιο της Γενικής Δ/νσης 
Περιβάλλοντος  του  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,  Τμήματος  Διαχείρισης  Στερρών  Αποβλήτων  με 
θέμα την εφαρμογή της νομοθεσίας για τη διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών 
αποβλήτων (έγινε ορθή επανάληψή της στις 13-5-2004).

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

Νοεμβρίου  2008,  για  τα  απόβλητα και  την  κατάργηση ορισμένων  οδηγιών,  με  την 
οποία τα κράτη μέλη πρέπει να συμμορφωθούν έως τις 12 Δεκεμβρίου 2010 (να θέσουν 
σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται).

9. Την από 10-2-2010 (ΑΠ 4296/2304) έκθεση πενταετίας Γ.Γ.Π.Π. προς την Υπουργό 
Π.Ε.Κ.Α.  για  την  παρακολούθηση  και  αξιολόγηση  του  από  10-2-2005  ισχύοντος 
ΠΕΣΔΑ (υπ’ αριθ. 486 απόφαση Γ.Γ.Π.Π.), κατά το άρθρο 13, παρ. 2 της σχετ. (3) 
ΚΥΑ, όπου στοιχειοθετήθηκε η αναγκαιότητα αναθεώρησης και επικαιροποίησης του 
σχεδίου  αυτού  και  στη  συνέχεια  ενεργοποιήθηκε  η  προβλεπόμενη  εκ  του  νόμου 
διοικητική διαδικασία.  

10. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

11. Την υπ’  αριθ.  οικ.  132751/24-11-2010 (ΑΔΑ:  4I010-5/30-11-2010) Κοινή Υπουργική 
Απόφαση έγκρισης της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  
(Σ.Μ.Π.Ε.),  σύμφωνα  με  την  ΚΥΑ αριθμ.  ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.  107017/2006 (ΦΕΚ  
1225Β),  «Εκτίμηση  των  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  ορισμένων  σχεδίων  και  
προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42//ΕΚ…». 

12. Το  υπ’  αριθ.  4280/9-8-2010  έγγραφο  της  Ενδιάμεσης  Διαχειριστικής  Αρχής,  με  το 
οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας το υποέργο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου 
για  την  Επικαιροποίηση  του  Περιφερειακού  Σχεδιασμού  Διαχείρισης  Αποβλήτων 
(ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου», στα πλαίσια σχετικής σύμβασης.

13. Το  με  ΑΠ  3056/10-8-2010  έγγραφο  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωροταξίας 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, με το οποίο το προαναφερόμενο πλαίσιο κατευθύνσεων 
για την επικαιροποίηση του ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου διαβιβάστηκε, εν είδη 
μελέτης λόγω της αρτιότητάς του, προς γνωμοδότηση στους προβλεπόμενους από την 
(3) σχετ. ΚΥΑ οργανισμούς/συμβούλια/υπηρεσίες.

14. Τις γνωμοδοτήσεις των κάτωθι Νομαρχιακών Συμβουλίων:
- απόσπασμα  του  πρακτικού  17/23-9-2010  (αρ.  απόφασης  96)  Νομαρχιακού 

Συμβουλίου Αρκαδίας
- πρακτικό 16/2010 (αρ. απόφασης 134) Νομαρχιακού Συμβουλίου Λακωνίας.

15. Τις γνωμοδοτήσεις των κάτωθι Τ.Ε.Δ.Κ.:
-  υπ' αριθ. 73/30-9-2010 απόφαση Τ.Ε.Δ.Κ. Αρκαδίας
-  υπ' αριθ. 86/27-9-2010 απόφαση Τ.Ε.Δ.Κ. Λακωνίας
-  υπ' αριθ. 24/22-9-2010απόφαση Τ.Ε.Δ.Κ. Μεσσηνίας.

16. Την  υπ'  αριθ.  164353/5059/27-9-2010  γνωμοδότηση  του  Τμήματος  Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ. 
17. Την  υπ'  αριθ.  46313/26-10-2010  γνωμοδότηση  του  Τμήματος  Προστασίας 
Περιβάλλοντος του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. 
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18. Το γεγονός ότι το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο δεν γνωμοδότησε επί της μελέτης 
επικαιροποίησης  του  ΠΕΣΔΑ,  επειδή  στη  συνεδρίαση  της  13ης-10-2010  δεν  υπήρξε  η 
απαιτούμενη απαρτία των μελών του (αριθ. πρωτ.: Π.Σ. 3/13-10-2010).
19. Το γεγονός ότι οι προτάσεις και οι παρατηρήσεις των προηγούμενων γνωμοδοτήσεων 
αξιολογήθηκαν και συνεκτιμήθηκαν προς την κατεύθυνση βελτιστοποίησης της μελέτης 
επικαιροποίησης του ΠΕΣΔΑ.
 

Αποφασίζουμε

Την  έγκριση  του  αναθεωρημένου/επικαιροποιημένου  Περιφερειακού  Σχεδίου 
Διαχείρισης  Στερεών  Αποβλήτων  (ΠΕΣΔΑ)  Περιφέρειας  Πελοποννήσου,  όπως 
συνοπτικά παρουσιάζεται παρακάτω: 

Στόχοι μας είναι η πρόβλεψη για τη μείωση της παραγωγής στερεών αποβλήτων, η 
διαλογή  στην  πηγή,  η  επεξεργασία  και  η  αξιοποίηση-ανακύκλωση   των  στερεών 
αποβλήτων της Περιφέρειας, στα πλαίσια της ολοκληρωμένης διαχείρισής τους, με 
την ενεργό πολιτική των πολιτών και των φορέων της. 
Για  την  επίτευξη  των  προηγούμενων  στόχων  έμφαση  δίνεται  στην  ολοκλήρωση  των 
βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και στην ανάπτυξη εργαλείων παρακολούθησης της 
προόδου  που  συντελείται,  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  ιδιαιτερότητες  της  Περιφέρειας. 
Ενίσχυση  και  προώθηση της  πρόληψης  και  της  ανακύκλωσης  των  αποβλήτων,  με  τον 
πλέον  αποδοτικό  συνδυασμό  μέτρων  και  στόχων,  για  την  προαγωγή  της  βιώσιμης 
διαχείρισης αποβλήτων.

Α. Στόχοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ)

Το  Περιφερειακό  Σχέδιο  Διαχείρισης  Στερεών  Αποβλήτων  (ΠΕΣΔΑ)  Πελοποννήσου 
αποτελεί την εξειδίκευση των γενικών κατευθύνσεων που περιλαμβάνονται στον Εθνικό 
Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ 
του άρθρου 17 της ΚΥΑ 50910/2727 (ΦΕΚ 1909 Β/22.12.2003) «Μέτρα και Όροι για τη  
Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».

Αποτυπώνει το επίπεδο και το χαρακτήρα των σημερινών επεξεργασιών και συναινέσεων 
και αποτελεί πλαίσιο πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων και όχι απλό κατάλογο έργων. Οι 
στόχοι  που  θέτει  καθώς  και  τα  χρονοδιαγράμματα  υλοποίησης  τους  αποβλέπουν  στη 
διαμόρφωση  Οργανωμένων  Εγκαταστάσεων  Διαχείρισης  Απορριμμάτων  οι  οποίες  θα 
καλύπτουν το σύνολο της Περιφέρειας.

Το ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου διαρθρώνεται στους ακόλουθους άξονες δράσης :

• Βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων στο σύνολο της Περιφέρειας

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

• Επαναχρησιμοποίηση υλικών από τα απόβλητα

• Αξιοποίηση των αποβλήτων (ανακύκλωση και ανάκτηση ενέργειας)

• Εφαρμογή της αρχής  «ο ρυπαίνων πληρώνει»

• Εφαρμογή της αρχής της εγγύτητας
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• Χρησιμοποίηση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη 
την τεχνολογική εφαρμοσιμότητα και την οικονομική βιωσιμότητα

• Προώθηση  της  οργάνωσης,  με  την  ευθύνη  του  παραγωγού,  ολοκληρωμένων 
συστημάτων διαχείρισης των άλλων ρευμάτων αποβλήτων, πλην των αστικών: μη 
επικίνδυνα  βιομηχανικά,  ελαστικά  Αυτοκινήτων,  ΑΕΕΚ,  ΟΤΚΖ,  ΑΗΗΕ,  ιλύες 
ΕΕΛ, επικίνδυνα αστικά στερεά απόβλητα, κ.λπ.

• Ουσιαστική  συμμετοχή  του  ιδιωτικού  τομέα  στους  τομείς  που  παρουσιάζουν 
επιχειρηματικό ενδιαφέρον

• Αποκατάσταση όλων των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων 

• Ασφαλής τελική διάθεση των αποβλήτων

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

Α1. Βιοαποδομήσιμα Αστικά Απόβλητα (ΒΑΑ)
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 29407/3508/02 για την υγειονομική ταφή, όπως μεταφέρθηκε και 
στην  ΚΥΑ  50910/2727/03  οι  στόχοι  για  τα  ΒΑΑ  στην  Περιφέρεια  Πελοποννήσου 
εξειδικεύονται ως εξής:

Έτος-Στόχος
Ποσότητα ΒΒΑ που 
μπορεί να οδηγείται 

σε ταφή, τόνοι

Ποσότητα ΒΒΑ 
που πρέπει να 

εκτρέπεται, τόνοι
2010 90.000 98.000
2013 61.000 133.000
2020 45.300 165.000

Α2. Υλικά Συσκευασίας (ΥΣ)
Σύμφωνα με τον Ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 9268/469/2007 (ΦΕΚ 
286/Β/2007),  οι  στόχοι  για  τα  υλικά  συσκευασίας  στην  Περιφέρεια  Πελοποννήσου 
εξειδικεύονται ως εξής:

Υλικό Στόχος ανακύκλωσης 
ανά υλικό (τν), 2011

Στόχος ανακύκλωσης 
ανά υλικό (τν), 2015

Στόχος ανακύκλωσης 
ανά υλικό (τν), 2020

Χαρτί 19.600 20.700 22.000
Γυαλί 5.500 5.810 6.200

Μέταλλα 5.800 6.100 6.500
Πλαστικό 4.100 9.550 10.150

Ξύλο 550 580,00 620
Σύνολο 35.550 42.740 45.470

Οι τιθέμενοι στόχοι για την Πελοπόννησο  όπως έχουν εξειδικευτεί στη βάση των στόχων 
που τίθενται στον ΕΣΔΑ δύναται να τροποποιηθούν ανάλογα με το σχεδιασμό του ΣΕΔΑ. 
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Α3. Έργα μεταφόρτωσης και ασφαλούς διάθεσης 
H Περιφέρεια Πελοποννήσου σύμφωνα με την πρόταση του ΠΕΣΔΑ αποτελείται από τρεις 
διαχειριστικές ενότητες, οι οποίες θα διέπονται  από κοινούς στόχους διαχείρισης. 
Τα έργα ασφαλούς διάθεσης, καθώς και το δίκτυο των σταθμών μεταφόρτωσης που θα 
εξυπηρετούν την Περιφέρεια, παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Έργα μεταφόρτωσης & ασφαλούς διάθεσης ΑΣΑ 
Διαχ. 

Ενότητα Νομός Δήμοι Έργα Σ.Μ.Α και Χ.Υ.Τ

1η

Κορινθίας ΟΛΟΙ Ένας  (1)  Χώρος  Υγειονομικής  Ταφής 
Υπολειμμάτων Χ.Υ.Τ.Υ

Ενδεικτικά 5 ΣΜΑ

Αργολίδας ΟΛΟΙ

Αρκαδίας
ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
Ν. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

2η

Μεσσηνίας ΟΛΟΙ Ένας  (1)  Χώρος  Υγειονομικής  Ταφής 
Υπολειμμάτων Χ.Υ.Τ.Υ

Ενδεικτικά 3 ΣΜΑ
Αρκαδίας ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΓΟΡΤΥΝΟΣ

3η Λακωνίας ΟΛΟΙ

Ένας  (1)  Χώρος  Υγειονομικής  Ταφής 
Υπολειμμάτων Χ.Υ.Τ.Υ

Ενδεικτικά 3 ΣΜΑ

Ο ακριβής αριθμός και η χωροθέτηση των ΣΜΑ θα οριστικοποιηθεί μετά τη χωροθέτηση 
των Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ).
  
Α4. Έργα αξιοποίησης/επεξεργασίας
Η στρατηγική της Περιφέρειας αποβλέπει στην αξιοποίηση/επεξεργασία του συνόλου των 
σύμμεικτων  ΑΣΑ  και  την  παράλληλη  εφαρμογή  προγραμμάτων  Διαλογής  στην  Πηγή 
(ΔσΠ) των υλικών συσκευασίας και των οργανικών αποβλήτων.
Τα  προτεινόμενα  έργα  για  την  επεξεργασία  για  κάθε  Διαχ.  Ενότητα  είναι  τρεις  (3) 
Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α),  οι οποίες εντάσσονται  στις ΟΕΔΑ που 
προβλέπονται  για  την  περιφέρεια  και  συνοδεύονται  από  τους  αντίστοιχους  Χώρους 
Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ):

• Μ.Ε.Α με ή χωρίς ενεργειακή αξιοποίηση 1ης Διαχ. Ενότητας
• Μ.Ε.Α με ή χωρίς ενεργειακή αξιοποίηση 2ης Διαχ. Ενότητας
• Μ.Ε.Α με ή χωρίς ενεργειακή αξιοποίηση 3ης Διαχ. Ενότητας

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.

Α5. Δράσεις για την ανακύκλωση υλικών συσκευασίας
Προβλέπεται εντατικοποίηση των δράσεων ανακύκλωσης: 

• Εντατική  καμπάνια  ενημέρωσης  του  κοινού  :  Χρήση  όλων  των  τρόπων  για 
ενημέρωση του κοινού: φυλλάδια, ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά σποτ, καμπάνιες σε 
σχολεία,  κ.λ.π.  Το  φαινόμενο  στη  Βόχα  όπου  οι  κάτοικοι  αντιδρούν  στην 
εγκατάσταση ΚΔΑΥ είναι χαρακτηριστικό: οι πολίτες πρέπει να ενημερωθούν, να 
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ευαισθητοποιηθούν και να παύσουν να είναι δύσπιστοι και αρνητικοί απέναντι σε 
όποια προσπάθεια. Πρέπει να τονιστεί ότι για την προσπάθεια αυτή δεν πρέπει να 
βασιστούν οι ΟΤΑ μόνο στην ΕΕΑΑ αλλά να αναλάβουν και οι ίδιοι πρωτοβουλία 
για την ενεργοποίηση των πολιτών τους

• Επέκταση  και  αναβάθμιση  των  υποδομών συλλογής  :  είναι  σαφές  ότι  πρέπει  να 
«πυκνώσει» το δίκτυο των κάδων ώστε να εξυπηρετούνται όλοι οι πολίτες, ενώ και 
σε περιοχές  όπου ήδη υπάρχουν κάδοι,  να τοποθετηθούν  περισσότεροι  ώστε να 
«προσελκύεται» το κοινό. Οι συχνότητες συλλογής και τα οχήματα συλλογής θα 
πρέπει να αυξηθούν πιθανότατα,  ώστε να μην παραμένουν οι  κάδοι γεμάτοι  για 
μεγάλο διάστημα γιατί τότε οι συσκευασίες καταλήγουν στον κοινό κάδο. 

• Αξιοποίηση των υποδομών Διαλογής  :  Στην περιφέρεια λειτουργούν δύο ΚΔΑΥ: 
ένα στην Καλαμάτα (πλήρη λειτουργία) και ένα στη ΒΙΠΕ Τρίπολης (ακόμη δεν 
δέχεται  το  σύνολο  της  δυναμικότητάς  του).  Επίσης  υπάρχει  ΑΕΠΟ  για 
κατασκευή/λειτουργία  ΚΔΑΥ  στη  θέση  «Μεσοράχη  ή  Κοκορέτσα»  του  Δ.Δ. 
Μπολατίου του Δήμου Βόχας του Νομού Κορινθίας (απόφαση έγκρισης Π.Ο της 
Δ.νσης ΠΕΧΩ Πελ/σου με Αρ. Πρωτοκ.  4796/2009 /  8-4-2010).  Τα ΚΔΑΥ της 
περιφέρειας  πρέπει  να τεθούν  και  τα τρία σε πλήρη λειτουργία,  ώστε  με μικρή 
επέκταση  ή  προσθήκη  βάρδιας,  να  μπορούν  να  καλύψουν  το  σύνολο  της 
Περιφέρειας.

• Δημιουργία χωριστού τμήματος ανακύκλωσης εντός του φορέα διαχείρισης ώστε 
να παρακολουθεί και να συντονίζει απρόσκοπτα την όλη προσπάθεια. 

• Αύξηση των πόρων που διατίθενται για την ανακύκλωση και βελτιστοποίηση του 
συστήματος:

o Βελτιστοποίηση διαδρομών/συχνότητας συλλογής, 

o Βελτιστοποίηση αριθμού και χωροθέτησης κάδων 

o Αναβάθμιση μηχανολογικού εξοπλισμού των ΚΔΑΥ, 

o Αυτοματοποίηση  διαλογής  στα  ΚΔΑΥ  ώστε  να  μην  απαιτείται  υψηλό 
κόστος προσωπικού

o Διαρκής και εντατικότερη προσπάθεια ενημέρωσης του κοινού ώστε στον 
μπλε κάδο να καταλήγουν τα υλικά-στόχος.

Α6. Δράσεις/έργα για τη χωριστή συλλογή ΟΑΣΑ
Προτείνεται η εξής στόχευση σε σχέση με τα Οργανικά Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΟΑΣΑ) 
για την περιφέρεια Πελοποννήσου:

[1].Χωριστή συλλογή ποσοστού 15% των οργανικών των ΑΣΑ (υπολείμματα 
φαγητού και «υγρά» χαρτιά, π.χ. χαρτί κουζίνας) έως το 2013 

[2].25% των οργανικών των ΑΣΑ (υπολείμματα φαγητού και «υγρά» χαρτιά) 
έως το 2020

Απαιτείται τουλάχιστον μία διετία για την προσαρμογή του πολίτη στο νέο σύστημα 
συλλογής. Επομένως αυτή την περίοδο το πρόγραμμα μπορεί να εστιάσει στους «εύκολους 
στόχους» δηλαδή ξενοδοχεία-τουριστικές  μονάδες, εστιατόρια,  νοσοκομεία,  στρατόπεδα, 
κ.λ.π.,  και  παράλληλα  να  γίνει  εντατική  καμπάνια  ενημέρωσης  του  κοινού  ώστε  να 
μπορέσει το πρόγραμμα να «επεκταθεί» και στα νοικοκυριά. Στα πλαίσια της καμπάνιας 
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και προκειμένου να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα, πρέπει να τοποθετηθούν πιλοτικά 
κάδοι στο δρόμο στα αστικά κέντρα και τις τουριστικές περιοχές. 

Με το πέρας της πιλοτικής δοκιμής το σύστημα θα πρέπει να επεκταθεί και στα νοικοκυριά 
με  βάση  τα  αποτελέσματα  των  πιλοτικών  εφαρμογών  αλλά  και  κατόπιν  μελέτης 
βελτιστοποίησης που πρέπει να γίνει σε επίπεδο Δήμου. Οι μελέτες αυτές θα πρέπει να 
οδηγήσουν στο βέλτιστο συνδυασμό συστημάτων συλλογής αλλά και να θέσουν επιμέρους 
στόχους  εκτροπής  ανάλογα  με  το  προφίλ  του  κάθε  δήμου  (αγροτικός,  αστικός, 
τουριστικός).  Οι στόχοι επίσης πρέπει να αφορούν και την ποιότητα των συλλεχθέντων 
οργανικών (δηλ. το ποσοστό των προσμίξεων). 

Η  επεξεργασία των αποβλήτων κουζίνας (υπολείμματα φαγητού, υγρά χαρτιά) μετά τη 
ΔσΠ μπορεί να πραγματοποιηθεί με βιολογικές μεθόδους, κομποστοποίηση ή αναερόβια 
χώνευση σε κεντρικές εγκαταστάσεις. 
Τα πράσινα απόβλητα (κλαδέματα, γρασίδι. κ.λπ. από κήπους, πάρκα, πλατείες) μπορούν 
να οδηγούνται στις παραπάνω μονάδες επεξεργασίας οργανικών για να συνεπεξεργάζονται. 
Αν  κάποιος  ΟΤΑ  το  επιθυμεί  μπορεί  να  εγκαταστήσει  μονάδα  κομποστοποίησης 
αποκλειστικά πράσινων αποβλήτων, σε επίπεδο δήμου. 

Προτείνεται  το σύστημα συλλογής αποβλήτων κουζίνας (υπολείμματα φαγητού,  υγρά 
χαρτιά) να είναι χωριστό από το σύστημα συλλογής των πράσινων αποβλήτων. 

Δεδομένου ότι τα ΒΑΑ περιλαμβάνουν κυρίως απόβλητα κουζίνας τα οποία δεν μπορούν 
να μεταφέρονται για μεγάλες αποστάσεις, ενώ δεν έχει νόημα η χρήση ΣΜΑ σε τέτοια 
απόβλητα, προτείνεται ο αριθμός των μονάδων κομποστοποίησης ή αναερόβιας χώνευσης 
να μην είναι μία ανά νομό, αλλά τουλάχιστον δύο και η χωροθέτησή τους να λάβει υπόψη 
τη  χωρική  κατανομή  της  παραγωγής  των  ΒΑΑ,  ώστε  να  κατασκευαστούν  όσο  γίνεται 
εγγύτερα στις περιοχές με τη μεγαλύτερη παραγωγή ΒΑΑ. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να 
διερευνηθεί  η  δυνατότητα  αξιοποίησης  της  ΜΟΛΑΚ  προς  αυτή  την  κατεύθυνση.  Η 
χωροθέτηση των μονάδων αυτών καλό είναι  να λάβει  υπόψη τη χωρική κατανομή των 
γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων (πού παράγονται οι μεγαλύτερες ποσότητες). Έτσι θα 
είναι  δυνατή  η  συν-επεξεργασία  με  κάποια  ρεύματα  (π.χ.  κλαδέματα)  ή  η  «φιλοξενία» 
χωριστών  γραμμών  επεξεργασίας  ρευμάτων  γεωργοκτηνοτροφικών  αποβλήτων  (π.χ. 
αποσυρόμενα  φρούτα),  στο  ίδιο  οικόπεδο.  Η  χωροθέτηση  και  λειτουργία  μονάδων 
αξιοποίησης των προδιαλεγμένων  οργανικών ή /  και  γεωργικών αποβλήτων οφείλει  να 
ωριμάσει παράλληλα με την εφαρμογή των προγραμμάτων. Οι μονάδες αυτές θα πρέπει να 
συνδυαστούν με χώρο ταφής των υπολειμμάτων. 

Α7. Έργα αποκατάστασης-απαιτούμενες δράσεις 

• Να γίνουν συντονισμένες ενέργειες ώστε κατά το μεταβατικό στάδιο μέχρι και την 
εφαρμογή  του  ΠΕΣΔΑ  οι  όποιες  δράσεις  διαχείρισης  των  αποβλήτων  να 
συμπεριλαμβάνουν στους στόχους τους και την αποκατάσταση κάποιων ΧΑΔΑ (π.χ 
παραγωγή compost  μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υλικό επικάλυψης)

• Να  φτιαχτεί  και  να  επικαιροποιείται  με  ευθύνη  της  Περιφέρειας  μητρώο 
αξιολόγησης  των  ΧΑΔΑ,  αλλά  και  άλλων  ρυπασμένων  χώρων  που  πρέπει  να 
αποκατασταθούν. Η συγκρότηση του μητρώου μπορεί να γίνει με τη μορφή βάσης 
δεδομένων, ενώ η διαδικασία αξιολόγησης των χώρων θα μπορεί να γίνεται είτε 
από  την  Περιφέρεια  είτε  από  τους  Δήμους  και  τα  αποτελέσματα  εφόσον 
επαληθευτούν θα καταχωρούνται.  Με τον  τρόπο αυτό θα επιτευχθεί  η βέλτιστη 
αξιοποίηση  των  εκάστοτε  διαθέσιμων  πόρων  και  θα  εξασφαλιστεί  η  μέγιστη 
διαφάνεια στις διαδικασίες κατανομής πόρων. 
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• Οι αποκαταστάσεις θα πρέπει να συσχετιστούν, με τις απαιτούμενες χρήσεις γης και 
τις  ιδιαιτερότητες  της  περιοχής  όπου  βρίσκονται.  Η  απόδοση  των 
αποκαταστημένων ΧΑΔΑ στο περιβάλλον κατά τρόπο τέτοιο που δεν έρχεται σε 
αντίθεση  ,  πρέπει  να  αποτελεί  βασική  προτεραιότητα  κατά  το  σχεδιασμό  της 
αποκατάστασης. 

• Να περάσουν τα κόστη παρακολούθησης και μεταφροντίδας των χώρων στα κόστη 
διαχείρισης αποβλήτων, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.  

• Να κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα της μελέτης στους ενδιαφερόμενους Δήμους 
για να  υλοποιήσουν αυτοί, σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα τις επιμέρους μελέτες 
αποκατάστασης.

• Για να παρακολουθείται συστηματικά η πρόοδος των εργασιών, αλλά και για να 
εξασφαλίζεται η τήρηση των στόχων και η βελτιστοποίηση της αξιοποίησης των 
οικονομικών πόρων, απαιτείται ενίσχυση των διοικητικών δομών της Περιφέρειας.

Β. Άλλα είδη αποβλήτων

Β1. Μη Επικίνδυνα Στερεά Βιομηχανικά Απόβλητα
Σε επίπεδο Περιφέρειας  συνολικός  στόχος για τα ΣΒΑ θα είναι  η συνεχής  μείωση και 
ολοκληρωμένη  αντιμετώπιση  των  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  από  τη  βιομηχανική 
δραστηριότητα. Προς την κατεύθυνση αυτή υιοθετούνται οι στόχοι που έχουν τεθεί για τα 
μη επικίνδυνα στερεά βιομηχανικά απόβλητα σε εθνικό επίπεδο. 
Οι βασικοί άξονες δράσεις για τη διαχείριση των ΣΒΑ θα είναι εναρμονισμένες με την 
ιεράρχηση που προτάσσει η ευρωπαϊκή και εθνική στρατηγική:

• Πρόληψη / ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων

• Επαναχρησιμοποίηση 

• Αξιοποίηση  αποβλήτων  μέσω  της  ανάκτησης/  ανακύκλωσης  /  ενεργειακής 
αξιοποίησης

• Ασφαλή επεξεργασία των αποβλήτων και διάθεση των υπολειμμάτων σε χώρους 
υγειονομικής ταφής

• και  η  υλοποίηση  των  παραπάνω  θα  γίνεται  μέσω  της  εφαρμογής  βέλτιστων 
διαθέσιμων τεχνικών και καθαρών τεχνολογιών. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι τεχνικές και πρακτικές διαχείρισης ΣΒΑ που θα επιλεγούν οφείλουν 
να ακολουθήσουν την ιεράρχηση αυτή,  προκειμένου  να επιτευχθεί  ο  μέγιστος  κατά το 
δυνατό βαθμός προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Β2. Ιλύες από ΕΕΛ
Σε  επίπεδο  Περιφέρειας  συνολικός  στόχος  για  την  ορθή  διαχείριση  της  ιλύος  από  τις 
εγκαταστάσεις  επεξεργασίας  λυμάτων  (Ε.Ε.Λ)  είναι  η  καταρχήν  τήρηση  των 
περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των Ε.Ε.Λ και η προώθηση της αξιοποίησής της με 
αντίστοιχη μείωση του ποσοστού τελικής διάθεσης. 
Προς την κατεύθυνση αυτή υιοθετούνται οι στόχοι που έχουν τεθεί για την ιλύ σε εθνικό 
επίπεδο και  οι οποίοι  περιλαμβάνουν δράσεις  αξιοποίησής της είτε  ως  πηγή οργανικής 
ουσίας  (εδαφοβελτιωτικό,  μέσο  αποκατάστασης  εδαφών)  είτε  ως  καυσίμου  για  την 
παραγωγή  ενέργειας,  εφόσον  πληρούνται  οι  προϋποθέσεις  και  σχετικοί  όροι  από  την 
κείμενη νομοθεσία.
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Η Περιφέρεια θα μπορούσε να συνεισφέρει με τη σειρά της στη ορθολογική διαχείριση της 
ιλύος μέσω ανάλογων υποστηρικτικών δράσεων προκειμένου να προωθηθεί η αξιοποίηση 
αλλά και η ασφαλής τελική διάθεση. Τέτοιες δράσεις περιλαμβάνουν: 

• ενέργειες  για  τη  διευκόλυνση  δημιουργίας  υποδομών  για  την  επεξεργασία  και 
αξιοποίηση της ιλύος 

• την προώθηση προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της αγοράς για 
τη μεγιστοποίηση της απορρόφησης της επεξεργασμένης ιλύος

• την  ανάπτυξη  αποτελεσματικού  συστήματος  καταγραφής  αναφορικά  με  την 
παραγωγή και διαχείριση της ιλύος 

• τη  δημιουργία  γραφείου  αποβλήτων  εντός  της  Περιφέρειας  για  τη  συνεχή 
ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις, το συντονισμό πολλών διαφορετικών φορέων 
και  παρακολούθηση  της  επίτευξης  των  στόχων  που  τίθενται  για  κάθε  ρεύμα 
αποβλήτων

Η  περίπτωση  συνδιάθεσης  με  τα  αστικά  στερεά  απόβλητα,  εφόσον  τα  ποσοτικά  και 
ποιοτικά χαρακτηριστικά τους το επιτρέπουν, θα είναι ευθύνη του ΦοΔΣΑ και θα αποτελεί 
αντικείμενο συμφωνίας των φορέων, με την προϋπόθεση ότι η διαστασιολόγηση των έργων 
διαχείρισης το επιτρέπει.

Β3. Μεταχειρισμένα ελαστικά 
Η συνεισφορά της Περιφέρειας στους εθνικούς στόχους ανέρχεται στο 4%. Οι τιθέμενοι 
στόχοι αυτή τη στιγμή σε Εθνικό Επίπεδο αφορούν το έτος 2006. Αφού επικαιροποιηθούν 
οι εθνικοί στόχοι για τα επόμενα έτη θα εξειδικευτούν οι στόχοι για την Περ. Πελ/σου. Οι 
στόχοι που θα τεθούν πρέπει να λάβουν υπόψη τους στόχους και τα αποτελέσματα του 
εγκεκριμένου ΣΕΔ Ecoelastica
Διατηρώντας  τα  ίδια  ποσοστά  αξιοποίησης  και  ανακύκλωσης,  οι  ποσοτικοί  στόχοι, 
ενδεικτικά, για τα μεταχειρισμένα ελαστικά σε επίπεδο Περιφέρειας το έτος 2010, μπορούν 
να είναι:

Εξειδίκευση στόχων για τα μεταχειρισμένα ελαστικά στην Περιφέρεια
Έτος στόχος Αξιοποίηση 65%(tn/yr) Ανακύκλωση 10%(tn/yr)
2010 1720 265

Πρωταρχικός στόχος, για τα μεταχειρισμένα ελαστικά πρέπει να είναι η συνεργασία των 
επιχειρήσεων  που  δραστηριοποιούνται  με  την  πώληση,  επισκευή,  κ.λπ.,  ελαστικών  και 
είναι  κάτοχοι  παλαιών  ελαστικών,  με  συμβεβλημένες,  (με  την  ECO-ELASTICA- 
Συλλογικό  Σύστημα  Εναλλακτικής  Διαχείρισης  Μεταχειρισμένων  Ελαστικών), 
επιχειρήσεις συλλογής-μεταφοράς παλαιών ελαστικών. 
Επιπρόσθετα, στα πλαίσια αυτά μπορούν να καλύπτονται και θέματα όπως:

- η συλλογή των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων των ΟΤΑ

- η συλλογή μεταχειρισμένων ελαστικών από χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης και κατά 
τις αποκαταστάσεις παλαιών χωματερών

- η συνδιοργάνωση προγραμμάτων για τη διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών 
(οργάνωση χώρων προσωρινής αποθήκευσης, κλπ)

- η ανάθεση της συλλογής μεταχειρισμένων ελαστικών, εκ μέρους του ΣΕΔΑ, από τα 
σημεία συλλογής στις υπηρεσίες των ΟΤΑ 
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Η Περιφέρεια Πελοποννήσου με τη σειρά της θα μπορούσε να συνεισφέρει σημαντικά στη 
διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών. Η συνεισφορά αυτή μπορεί να περιλαμβάνει 
τα εξής:

- Ενδυνάμωση των ελεγκτικών μηχανισμών

- Συντονισμός της συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων

- Οργάνωση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

- Λειτουργία Γραφείου Αποβλήτων εντός της Περιφέρειας για τη συνεχή ενημέρωση 
σχετικά  με  τις  εξελίξεις,  το  συντονισμό  πολλών  διαφορετικών  φορέων  και 
παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων που τίθενται για κάθε ρεύμα αποβλήτων

Β4. Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΚΤΖ) 
Η  Περιφέρεια  υιοθετεί  τους  αντίστοιχους  εθνικούς  στόχους  για  την  αξιοποίηση  και 
ανακύκλωση των ΟΤΚΖ, 95% και 85% αντίστοιχα κατά μέσο βάρος ανά όχημα και ανά 
έτος.
Οι  ΟΤΑ  σε  συνεργασία  με  τον  ΦοΔΣΑ  πρέπει  να  υποδείξουν  χώρους  προσωρινής 
αποθήκευσης  και  σε  συνεργασία  με  την  ΕΔΟΕ  (Συλλογικό  Σύστημα  Εναλλακτικής 
Διαχείρισης),  να  μεταφέρονται  τα  οχήματα  στα  κέντρα  παράδοσης  ή  στα  σημεία 
επεξεργασίας.  Στην περίπτωση αυτή,  οι  ΟΤΑ είναι  υπεύθυνοι  και  για  την έκδοση του 
πιστοποιητικού  καταστροφής,  αφού  προβούν  στις  προβλεπόμενες  από  τη  νομοθεσία 
ενέργειες για τη μεταφορά του οχήματος σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας, 
σε συνεργασία με το εγκεκριμένο ΣΣΕΔ.
Αναφορικά με τα εγκαταλελειμμένα ΟΤΚΖ, είναι αρμοδιότητα των ΟΤΑ η συλλογή και 
παράδοσή τους σε κατάλληλα αδειοδοτημένα σημεία συλλογής ή σε χώρους προσωρινής 
αποθήκευσης που θα έχουν οριστεί. 
Η Περιφέρεια θα πρέπει να ενημερώσει και να υποστηρίξει τους ΟΤΑ και τον ΦοΔΣΑ 
αναφορικά με την ανάγκη εξεύρεση χώρων προσωρινής αποθήκευσης των ΟΤΚΖ. Με την 
ύπαρξη των χώρων αυτών θα εξαλειφθεί η ανεξέλεγκτη εγκατάλειψη των ΟΤΚΖ και θα 
επιτευχθεί  πολύ  μεγάλο  ποσοστό  συλλογής  των  ΟΤΚΖ,  τα  οποία  στη  συνέχεια  θα 
οδηγηθούν προς επεξεργασία.
Επιπλέον  η  Περιφέρεια  μπορεί  να  συνδράμει  στη  διαχείριση  των  ΟΚΤΖ  μέσω  της 
δημιουργίας γραφείου αποβλήτων για το συντονισμό πολλών διαφορετικών φορέων, αλλά 
και της ενδυνάμωσης των ελεγκτικών μηχανισμών. Επιπλέον θα μπορούσε να συμβάλλει 
στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης μέσω της συμμετοχής της στη 
διοργάνωση σχετικών προγραμμάτων και δράσεων.

Β5. Αδρανή απόβλητα από κατασκευές,  εκσκαφές και κατεδαφίσεις

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου εκτιμάται ότι παράγονται ετησίως 2.212.173 tn ΑΕΚΚ. 
Από αυτά, εξαιρώντας τα απόβλητα εκσκαφών (κατηγορίες 17 05 04 και 17 05 06 του 
ΕΚΑ) που δεν περιλαμβάνονται στους ποσοτικούς στόχους που θέτει το σχέδιο Π.Δ. για 
την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ, προκύπτουν 151.359 και 81.246 tn ετησίως για τα 
απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων αντίστοιχα.
Η συμμετοχή της Περιφέρειας στην παραγωγή ΑΕΚΚ στο σύνολο της χώρας ανέρχεται 
κοντά στο 5,2%.  
Ως εκ τούτου, η εξειδίκευση των στόχων σε επίπεδο Περιφέρειας για το 2015 προκύπτει 
ως ακολούθως:

Εξειδίκευση στόχων για τα ΑΕΚΚ στην Περιφέρεια
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Έτος - Στόχος Αξιοποίηση Ανακύκλωση
[%] [χιλ. τόν/έτος] [%] [χιλ. τόν/έτος]

2015 80% 186.084 40%

Για να εξασφαλιστεί  η  καλή λειτουργία  του συστήματος  διαχείρισης  των ΑΕΚΚ στην 
Περιφέρεια, οι αναγκαίες δράσεις και μέτρα που θα πρέπει να προβλεφθούν είναι: 
• Πλαίσιο συνεργασίας της τοπικής αυτοδιοίκησης και του φορέα διαχείρισης των 
ΑΕΚΚ για τη συλλογή των ΑΕΚΚ 
• Ανάπτυξη συστήματος συλλογής και καταγραφής της παραγωγής και διαχείρισης 
ΑΕΚΚ και δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης.  Η καταγραφή της ποσότητας και 
ποιότητας των παραγόμενων ΑΕΚΚ θεωρείται επιβεβλημένη για τον ορθό σχεδιασμό των 
δράσεων και υποδομών διαχείρισης των ΑΕΚΚ.
• Προϋποθέσεις και όροι διαχείρισης ΑΕΚΚ κατά την αδειοδότηση όλων των έργων 
και δραστηριοτήτων που παράγουν ΑΕΚΚ 
• Καθιέρωση προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού
Σημειώνεται ότι υπάρχει ένα πλήθος δραστηριοτήτων από τις οποίες προκύπτουν ΑΕΚΚ 
και για τις οποίες δεν εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του παραγωγού των 
ΑΕΚΚ. Για παράδειγμα τα έργα υποδομής συνεισφέρουν κοντά στο 50% της παραγωγής 
ΑΕΚΚ.  Από  την  άλλη,  οι  ανάδοχοι  κατασκευαστές  δεν  υποχρεούνται  να  υποβάλουν 
στοιχεία στις πολεοδομικές υπηρεσίες για τη διαχείρισή τους. Για τους παραπάνω λόγους 
επιβάλλεται  οι  ανάδοχοι  κατασκευαστές  να  συμβάλλονται  υποχρεωτικά  με  το  ΣΣΕΔ 
ΑΕΚΚ,  το  οποίο  θα  αναλαμβάνει  τη  διαχείριση  των  ΑΕΚΚ  και  θα  βεβαιώνει  την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, αναφορικά με την εναλλακτική διαχείριση 
των ΑΕΚΚ. Εναλλακτικά, οι ανάδοχοι των έργων θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
διαχειριστούν οι ίδιοι τα παραγόμενα ΑΕΚΚ, προτείνοντας θέσεις αποθεσιοθάλαμων, ενώ 
θα είναι υπόχρεοι τόσο για την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών, όσο και για τη 
μεταφορά και τη διάθεση των αδρανών υλικών.
Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η πιθανή αδυναμία απορρόφησης του συνόλου των 
ΑΕΚΚ από την αγορά δεδομένου ότι πρόκειται και για σημαντική ποσότητα. 
Για την Περιφέρεια, προτείνεται να η κατασκευή  ενός ΧΥΤ Αδρανών  σε κάθε Νομό, οι 
οποίοι όμως στη συνέχεια και με την εφαρμογή της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/23.8.10 για τα 
ΑΕΚΚ, θα πρέπει να λειτουργήσουν συνδυαστικά με το εναλλακτικό σύστημα. Μία καλή 
πρακτική θα μπορούσε να αποδειχθεί η χρήση εγκαταλελειμμένων λατομείων/μεταλλείων. 
Η  Περιφέρεια  μπορεί  επιπλέον  να  συνδράμει  στη  διαχείριση  των  ΑΕΚΚ  μέσω  της 
δημιουργίας γραφείου αποβλήτων για τη συνεχή ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις, το 
συντονισμό πολλών διαφορετικών φορέων και παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων 
που τίθενται για κάθε ρεύμα αποβλήτων, αλλά και δράσεων ενδυνάμωσης των ελεγκτικών 
μηχανισμών 

Β6. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
Η συνεισφορά της Περιφέρειας στους εθνικούς στόχους για τα ΑΗΗΕ ανέρχεται σε 5,1%. 
Επιπλέον, η Περιφέρεια υιοθετεί τους αντίστοιχους εθνικούς στόχους για την αξιοποίηση, 
ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των ΑΗΗΕ, που κυμαίνονται από 50% έως 80% 
κατ'  ελάχιστο,  του  μέσου  βάρους  ανά  συσκευή  και  ανάλογα  με  την  κατηγορία  του 
εξοπλισμού
Θα  πρέπει  να  ενθαρρυνθεί  η  σύναψη  συμβάσεων  μεταξύ  όλων  των  ΟΤΑ  και  της 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ για την προώθηση της ανακύκλωσης των ηλεκτρικών 
και ηλεκτρονικών συσκευών. Οι συμβάσεις θα πρέπει να καλύπτουν θέματα συνεργασίας 
σε  ότι  αφορά τη  συλλογή των  ΑΗΕΕ,  την  οργάνωση  προγραμμάτων  ενημέρωσης  και 
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ευαισθητοποίησης  και  τυχόν  οικονομικά  κίνητρα  για  την  επίτευξη  του  επιδιωκόμενου 
στόχου συλλογής.
Παράλληλα, η Περιφέρεια θα μπορούσε να συνεισφέρει σημαντικά στη διαχείριση των 
ΑΗΕΕ μέσω της λειτουργίας Γραφείου Αποβλήτων για τη συνεχή ενημέρωση σχετικά με 
τις  εξελίξεις,  του  συντονισμού  της  συνεργασίας  των  εμπλεκόμενων  φορέων,  της 
οργάνωσης  δράσεων  ενημέρωσης  και  ευαισθητοποίησης  και  της  ενδυνάμωση  των 
ελεγκτικών μηχανισμών

Β7. Γεωργικά υπολείμματα και άχρηστα γεωργικά προϊόντα
Σε  επίπεδο Περιφέρειας  συνολικός  στόχος  για  τα  γεωργικά  υπολείμματα  και  άχρηστα 
γεωργικά προϊόντα είναι η μεγιστοποίηση της αξιοποίησή τους και η συνεχής μείωση του 
ποσοστού τελικής διάθεσής τους με πρακτικές και τεχνικές που αποβλέπουν στην υψηλή 
κατά το δυνατόν προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στο οικονομικό και επενδυτικό 
ενδιαφέρον. 
Προς  την  κατεύθυνση  αυτή  υιοθετούνται  οι  στόχοι  που  έχουν  τεθεί  για  τα  γεωργικά 
απόβλητα σε εθνικό επίπεδο και αφορούν δύο εναλλακτικές διαχείρισης,
• αξιοποίηση  ως  πηγή  οργανικής  ουσίας  για  την  παραγωγή  εδαφοβελτιωτικού  ή 
μέσου αποκατάστασης εδαφών
• ενεργειακή αξιοποίηση είτε ως βιοκαύσιμο είτε για την παραγωγή ενέργειας
Η κάλυψη των στόχων που έχουν τεθεί για τα απόβλητα αυτά εξαρτάται κυρίως από τους 
φορείς εκμετάλλευσης της γεωργικών καλλιεργειών.
Τα  απόβλητα  της  συγκεκριμένης  κατηγορίας  θα  υφίστανται  διαχείριση  με  ευθύνη  του 
παραγωγού και κατόχου τους, οι οποίοι και θα πρέπει να τηρούν τις κείμενες διατάξεις.
Για την όσο το δυνατό καλύτερη αξιολόγηση των δυνατοτήτων αξιοποίησής τους, είναι 
επιθυμητό  η  Περιφέρεια  να  συνδράμει  στην  προώθηση  των  παρακάτω  δράσεων  και 
ενεργειών: 
• την ανάπτυξη συστήματος συλλογής και καταγραφής δεδομένων αναφορικά με την 
παραγωγή  και  τη  διαχείριση  των  γεωργικών  υπολειμμάτων  και  άχρηστων  γεωργικών 
προϊόντων
• την  οργάνωση  προγραμμάτων  πληροφόρησης  του  κοινού  και  των  φορέων 
εκμετάλλευσης σχετικά με τις διαθέσιμες πρακτικές και τεχνικές αξιοποίησης 
• την υποστήριξη σε θέματα αδειοδότησης και κοινωνικής αποδοχής των υποδομών 
επεξεργασίας και αξιοποίησης
• τη  δημιουργία  γραφείου  αποβλήτων  για  τη  συνεχή  ενημέρωση  σχετικά  με  τις 
εξελίξεις, το συντονισμό πολλών διαφορετικών φορέων και παρακολούθηση της επίτευξης 
των στόχων που τίθενται για κάθε ρεύμα αποβλήτων
Η  περίπτωση  συνδιάθεσης  με  τα  αστικά  στερεά  απόβλητα,  εφόσον  τα  ποσοτικά  και 
ποιοτικά τους επιτρέπουν, θα είναι ευθύνη του ΦοΔΣΑ της Περιφέρειας και θα αποτελεί 
αντικείμενο  συμφωνίας  των  φορέων,  με  την  προϋπόθεση  ότι  η  διαστασιολόγηση  των 
έργων διαχείρισης το επιτρέπει.

Β8. Νοσοκομειακά και Ιατρικά Απόβλητα
Η  διαχείριση  της  συγκεκριμένης  κατηγορίας  αποβλήτων  δεν  περιλαμβάνεται  στους 
στόχους  του  εν  λόγω ΠΕΣΔΑ καθώς  για  αυτά  εφαρμόζεται  η  ΚΥΑ 37591/2031/2003 
(ΦΕΚ 1419/Β/2003).  Η αναφορά σε  αυτά γίνεται,  διότι  σε  αυτά υπάρχει  κλάσμα που 
προσομοιάζει με Αστικά Στερεά Απόβλητα. 
Τα απόβλητα όλων των υγειονομικών μονάδων που προσομοιάζουν με ΑΣΑ θα υπόκεινται 
στην  ίδια  διαχείριση  με  τα  υπόλοιπα  ΑΣΑ  της  Περιφέρειας.  Η  «ίδια»  διαχείριση 
περιλαμβάνει ακριβώς τα ίδια στάδια συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης, 
όπως και των υπολοίπων ΑΣΑ. Αυτό έχει ληφθεί υπόψη κατά την επικαιροποίηση  του 
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ΠΕΣΔΑ,  με  την  έννοια  ότι  έχει  ληφθεί  υπόψη  η  αναμενόμενη  ποσότητα  αυτών  των 
αποβλήτων  που  θα  παράγονται  από  τις  υγειονομικές  μονάδες  της  Περιφέρειας.  Η 
ποσότητα αυτή συμπεριλαμβάνεται στη συνολικά αναμενόμενη παραγωγή αποβλήτων.      

Β9. Απόβλητα από πλοία και πλωτές εγκαταστάσεις
Η  διαχείριση  της  συγκεκριμένης  κατηγορίας  αποβλήτων  δεν  περιλαμβάνεται  στους 
στόχους  του  εν  λόγω ΠΕΣΔΑ καθώς  για  αυτά εφαρμόζεται  η  ΚΥΑ 3418/2002  (ΦΕΚ 
712/Β/2002).  Η  διαχείριση  των  αποβλήτων  αυτών  θα  γίνεται  με  ευθύνη  του  φορέα 
διαχείρισης κάθε λιμανιού.  Σύμφωνα με το αρ.7, παρ.4 της ΚΥΑ 50910/2727/2003, σε 
περίπτωση που δεν είναι δυνατή η συλλογή και μεταφορά των αστικών αποβλήτων στα 
λιμάνια,  από  τον  οικείο  φορέα  διαχείρισης  του  Λιμένα,  τότε  αυτές  οι  διαδικασίες  θα 
γίνονται με ευθύνη του ΦοΔΣΑ της Περιφέρειας.

Γ. Αποκλεισμός περιοχών για την υποδοχή των κύριων έργων διαχείρισης

Τα κριτήρια αποκλεισμού (ή καταλληλότητας) των περιοχών για την υποδοχή των κύριων 
έργων διαχείρισης σύμφωνα με την εγκύκλιο 69751/1999 σχεδιάζονται με στόχο:

• Τον  εντοπισμό  των  «ευρύτερων»  περιοχών,  εντός  των  οποίων  ενδέχεται  να 
χωροθετηθεί  το  προβλεπόμενο  έργο.  Ουσιαστικά  με  τον  όρο «ευρύτερες  περιοχές» 
νοούνται  οι  περιοχές  εκείνες  που  θα  προκύψουν  αφού  εφαρμοστούν  τα  κριτήρια 
αποκλεισμού και μειωθεί η έκταση των προς εξέταση περιοχών για την χωροθέτηση. 

• Την  εναρμόνιση  με  αναπτυξιακούς  σχεδιασμούς  (Χωροταξικές  μελέτες,  οικιστική 
διάρθωση κλπ)

• Την προφύλαξη πόρων, υδάτινων, ενεργειακών, ανθρώπινων, φυσικών.

Η  εφαρμογή  των  κριτηρίων  αποκλεισμού  λαμβάνει  υπόψη  τις  ιδιαιτερότητες  της 
Περιφέρειας και συνεκτιμά την υφιστάμενη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.
Στους  παρακάτω  πίνακες  παρατίθεται  το  σύνολο  των  προτεινόμενων  κριτηρίων 
αποκλεισμού τα οποία θα αποτελέσουν έναν οδηγό για την διαδικασία χωροθέτησης 
των κύριων έργων διαχείρισης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Προτεινόμενα κριτήρια αποκλεισμού για τη χωροθέτηση ΧΥΤ/ΟΕΔΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  ΣΕ 
ΕΠΙΠΕΔΟ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΓΙΑ  ΤΗ 
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΧΥΤ/ΟΕΔΑ

Απόσταση Αποκλεισμού 
Γενικότερων Περιοχών

1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

α) Απόσταση από οικιστική χρήση

> 0,5 km από τα όρια οικισμών
>  1,0  km από  όρια  σχεδίου  πόλης  και  από 
όρια ΓΠΣ εγκεκριμένου με τις διατάξεις του 
Ν. 1337/83

β)  Απόσταση  από  Αρχαιολογικά  και 
Πολιτιστικά  μνημεία  (σημειακή 
πληροφορία)

> 0,5 km

γ) Αποκλεισμός Ζώνης Α θεσμοθετημένων 
αρχαιολογικών περιοχών -

δ) Αποκλεισμός αεροδρομίων Ισχύουν τα οριζόμενα στην Απόφαση με αριθ. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  ΣΕ 
ΕΠΙΠΕΔΟ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΓΙΑ  ΤΗ 
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΧΥΤ/ΟΕΔΑ

Απόσταση Αποκλεισμού 
Γενικότερων Περιοχών

Δ3/Β/26901/6554/18.7.06  της  Υπηρεσίας 
Πολιτικής Αεροπορίας

ε) Αποκλεισμός ΒΙΠΕ/ΒΕΠΕ -

στ) Αποκλεισμός Θεσμοθετημένων Ζωνών 
Ειδικών Χρήσεων Γης > 0,5 km (από τα όρια αυτών)

2. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ – ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
α)  Απόσταση  από  κοίτες  ποταμών  ή 
μεγάλων ρεμάτων > 0,5 km

β) Απόσταση από λίμνες,  λιμνοδεξαμενές 
& φράγματα > 1,0 km

3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
α) Απόσταση από Ακτογραμμή > 0,5 km
β) Αποκλεισμός Δασών -
γ)  Αποκλεισμός   Γεωργικών  Εκτάσεων 
υψηλής Παραγωγικότητας  ή περιοχών με 
συγκεκριμένες χρήσεις γης

-

δ) Αποκλεισμός περιοχών 
χαρακτηρισμένων ως RAMSAR, SPA, 
ΝΑTURA και Εθνικά Πάρκα

-

ε)  Αποκλεισμός  ζωνών  προστασίας  & 
περιοχών φυσικού κάλλους 

-
0,5 km για σημειακά στοιχεία

Κριτήρια αποκλεισμού για τη χωροθέτηση ΧΥΤ ΑΔΡΑΝΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ 
ΧΥΤ ΑΔΡΑΝΩΝ

Απόσταση  Αποκλεισμού 
Γενικότερων Περιοχών

1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

α) Απόσταση από οικισμούς

> 0,5 km από τα όρια οικισμών
> 1,0  km από όρια σχεδίου πόλης και 
από  όρια  ΓΠΣ  εγκεκριμένου  με  τις 
διατάξεις του Ν. 1337/83

β) Απόσταση από Αρχαιολογικά και Πολιτιστικά 
μνημεία > 0,5 km

γ)  Αποκλεισμός  Ζώνης  Α  θεσμοθετημένων 
αρχαιολογικών περιοχών -

δ)  Αποκλεισμός  Θεσμοθετημένων  Ζωνών 
Ειδικών Χρήσεων Γης > 0,5 km (από τα όρια αυτών)

ε) Αποκλεισμός ΒΙΠΕ -
2.  ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ  –  ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ 
ΧΥΤ ΑΔΡΑΝΩΝ

Απόσταση  Αποκλεισμού 
Γενικότερων Περιοχών

α)  Απόσταση  από  κοίτες  ποταμών  ή  μεγάλων 
ρεμάτων > 0,5 km

3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

α) Απόσταση από Ακτογραμμή > 0,5 km
β) Αποκλεισμός Δασών -
γ)  Αποκλεισμός   Γεωργικών  Εκτάσεων  υψηλής 
Παραγωγικότητας & υγροτοπικών εκτάσεων -

δ)  Αποκλεισμός  περιοχών  χαρακτηρισμένων  ως 
RAMSAR, SPA, ΝΑTURA και Εθνικά Πάρκα -

ε) Αποκλεισμός ζωνών προστασίας και περιοχών 
φυσικού κάλλους 

-
>0,5 km από σημειακά στοιχεία

Σε  κάθε  περίπτωση,  βέβαια,  ο  τελικός  αποκλεισμός  μιας  θέσης  έργου  διαχείρισης  θα 
γίνεται  κατά την διάρκεια της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, λαμβάνοντας 
υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά του κάθε επί μέρους έργου και με τη σύμφωνη γνώμη των 
αρμοδίων φορέων και υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι σε περιοχές όπου θεσπίζονται Ζώνες Προστασίας ή Χρήσεων Γης (όπως 
Ζ.Ο.Ε,  ΣΧΟΟΑΠ,  Γ.Π.Σ.  του  Ν.  2508/97,  Εθνικά  Πάρκα,  Λατομικές  Ζώνες,  Χώροι 
εξορύξεως ορυκτών, Ζώνες Αρχαιολογικών Χώρων, κ.λ.π.),  δεν αποκλείεται το σύνολο 
της περιοχής, αλλά οι Ζώνες εκείνες, όπου με βάση τις ειδικές ρυθμίσεις που έχουν 
θεσπιστεί, απαγορεύεται η εν λόγω δραστηριότητα.

Δ. Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ)

Ως  βέλτιστη  επιλογή  για  την  Περιφέρεια  Πελοποννήσου  διαφαίνεται  αυτή  της 
συγκρότησης και ανάπτυξης ενός ενιαίου φορέα διαχείρισης, με τη μορφή του Συνδέσμου 
σε  περιφερειακό  επίπεδο,  ο  οποίος  θα  αναλάβει  τη  διαχείριση  και  λειτουργία  των 
υφιστάμενων και προγραμματιζόμενων έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων.  

Με δεδομένο, ότι  η διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί  ένα θέμα με κατά κύριο λόγο 
κοινωνική  διάσταση αλλά και  των υποχρεώσεων των ΦοΔΣΑ που απορρέουν  από την 
εφαρμογή της νέας νομοθεσίας,  η τελική επιλογή δεν μπορεί παρά να αποτελέσει  θέμα 
διαβούλευσης των εμπλεκομένων φορέων ή/και πολιτικής απόφασης.    

Παρόλα’ αυτά, τόσο κατά το μεταβατικό στάδιο μέχρι την ανάπτυξη του ενιαίου φορέα 
διαχείρισης, όσο και μετά τη συγκρότησή του, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική και ουσιώδης 
η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων στα θέματα που αφορούν τη διαχείριση 
των  παραγόμενων  απορριμμάτων.  Άλλωστε,  η  διαχείριση  των  στερεών  αποβλήτων 
αποτελεί ένα κοινωνικό ζήτημα το οποίο απαιτεί αλληλεπίδραση, συναίνεση και διαρκή 
διαβούλευση  μεταξύ  όλων  των  εμπλεκόμενων  κοινωνικών  ομάδων  και  φορέων,  όπως 
φαίνεται  και  από  το  παρακάτω  σχήμα.  Η  εποικοδομητική  συνεργασία  όλων  των 
εμπλεκομένων φορέων, μπορεί μόνο να αποτελέσει εχέγγυο για την επιτυχή πορεία του 
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ΦοΔΣΑ  και  την   καθιέρωσή  του  ως  ενός  αξιόπιστου  φορέα  διαχείρισης  στερεών 
αποβλήτων. 

Το σχέδιο μετάβασης στο νέο ενιαίο σύνδεσμο διαχείρισης αποβλήτων στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου θα ακολουθήσει τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 104 του Προγράμματος 
‘Καλλικράτης’.

Ε. Μεταβατική περίοδος διαχείρισης 

Για το μεταβατικό στάδιο πρέπει να εφαρμοστούν λύσεις βιώσιμες-υλοποιήσιμες και όχι 
προσωρινές, βασισμένες στους ακόλουθους άξονες:

- Στην  εκτεταμένη ανακύκλωση συσκευασιών στο σύνολο της Περιφέρειας και στη 
μέγιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων ΚΔΑΥ.

- Στη  στοχευμένη ‘διαλογή στην  πηγή’  οργανικού κλάσματος σε περιοχές  κυρίως 
τουριστικές, όπου υπάρχει σημαντικός αριθμός εστιατορίων και ξενοδοχείων και στη 
δημιουργία μικρών μονάδων κομποστοποίησης, αποβλέποντας πέραν των άλλων στην 
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών.

-  Στην αξιοποίηση του ΧΥΤΑ Κιάτου στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, του ΧΥΤΑ 
Ξυλοκάστρου  με  βελτιωτικές  παρεμβάσεις,  για  μέγιστη  λειτουργία  πέντε  (5)  ετών, 
καθώς και σε όλες  τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία πρακτικές,  οι 
οποίες   θα επιτρέψουν την εξάλειψη των ΧΑΔΑ, που αποτελεί  και  την άμεση και 
απαρέγκλιτη  υποχρέωσή  μας  και  θα  αποτρέψει  τις  αρνητικές  συνέπειες  της 
ανεξέλεγκτης διάθεσης.

- Στη  δημιουργία  χώρων  στους  οποίους  θα  λειτουργήσουν  Σταθμοί  Μεταβατικής 
Διαχείρισης, όπου θα λαμβάνει χώρα μία τεχνικά και περιβαλλοντικά άρτια διαχείριση 
των αποβλήτων που δεν ανακυκλώνονται και δεν κομποστοποιούνται σε υφιστάμενες 
μονάδες,  με  εύλογα  οικονομικά  δεδομένα.  Οι  σταθμοί  αυτοί  δύναται  να 
χρησιμοποιηθούν  και  στο  μέλλον  ως  ΣΜΑ,  στα  πλαίσια  της  ολοκληρωμένης 
διαχείρισης, προβαίνοντας ο Περιφερειακός ΦοΔΣΑ στη βελτιστοποίηση του δικτύου 
μεταφοράς.

- Στη  βελτιστοποίηση  της  υπάρχουσας  εναλλακτικής  διαχείρισης  των  ειδικών 
ρευμάτων στο  σύνολο  της  Περιφέρειας,  αξιοποιώντας  τη  δραστηριότητα  των 
εγκεκριμένων ΣΕΔΑ.
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ΣΤ. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης ΠΕΣΔΑ
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ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΣΔΑ
ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦ. 
ΦοΔΣΑ/ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΦοΔΣΑ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ Τ.Μ.Π.Α

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΧΔΑ

ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΔΑ *
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΥΤΑ ΚΙΑΤΟΥ(ΜΕΛΕΤΕΣ 
/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ 
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ(ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Εξεύρεση θέσων 
εγκατάστασης, επιλογή διαχείρισης, 
αδειδότηση, επιλογή αναδόχου)

ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ 
/ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 

ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ/ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - Τ.Δ. 
ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ **

ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ  *

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΔΑΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (γίνεται από 
ιδιώτη - επενδυτή)

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΣΟΥ 

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ/ΠΕΡΙΒ. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ  
ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞ. ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ***

ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ/ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - Τ.Δ. 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞ. ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ *

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞ. ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ*

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ Ο.Ε.Δ.Α 
***
ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ/ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - Τ.Δ. 
Ο.Ε.Δ.Α
ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ο.Ε.Δ.Α *
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ Σ.Μ.Α ***
ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ/ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - Τ.Δ. 
Σ.Μ.Α **
ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Σ.Μ.Α *

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΜΕΛΕΤΕΣ

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

*** ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

* ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

** ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Λειτουργία ΟΕΔΑ

Λειτουργία ΣΜΑ

Λειτουργία Π.Σ

Λειτουργία ΚΔΑΥ

Λειτουργία Μονάδων
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Ζ.  Η  παρούσα  απόφαση  συντάχθηκε  σε  πλήρη  εναρμόνιση  με  την  υπ’  αριθ.  οικ. 
132751/24-11-2010 (ΑΔΑ: 4I010-5/30-11-2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση έγκρισης της 
αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.), σχετ. (11), 
από  την  οποία  συνοδεύεται  αναπόσπαστα  και  της  οποίας  οι  όροι,  περιορισμοί  και 
κατευθύνσεις θα πρέπει να τηρούνται κατά την εξειδίκευση, έγκριση και υλοποίηση του 
προγράμματος, με μέριμνα της αρχής σχεδιασμού.  

Η.  Από την έκδοση της  παρούσης  απόφασης παύει  να  ισχύει  η  προηγούμενη υπ’αριθ. 
486/10-2-2005.

Ο Γενικός Γραμματέας
Περιφέρειας Πελοποννήσου

Φώτης Χατζημιχάλης
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1. Νομαρχιακό Συμβούλιο Αργολίδας
2. Νομαρχιακό Συμβούλιο Αρκαδίας
3. Νομαρχιακό Συμβούλιο Κορινθίας
4. Νομαρχιακό Συμβούλιο Λακωνίας
5. Νομαρχιακό Συμβούλιο Μεσσηνίας

6. ΤΕΔΚ Αργολίδας
7. ΤΕΔΚ Αρκαδίας
8. ΤΕΔΚ Κορινθίας
9. ΤΕΔΚ Λακωνίας
10. ΤΕΔΚ Μεσσηνίας

11. Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Πελοποννήσου, ενταύθα

12. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, ενταύθα

13. Γραφείο Γενικού Δ/ντή Περιφέρειας Πελοποννήσου, ενταύθα

14. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
α) Τμήμα Διαχ. Στερ. Αποβλήτων 
Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα
β) Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος
Λ. Αλεξάνδρας 11, 114 73 Αθήνα

15. Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευαγγελιστρίας 2, 105 63 Αθήνα

16. ΕΠΕΜ Α.Ε.
Αχαρνών 141Β, 112 51 Αθήνα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Φ.5.4 Γενικά 
2. Μυλωνάς Γιάννης
3. Κολλάς Σταύρος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ
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