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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ανάγκη για άµεση λύση στη ∆ιαχείριση των Απορριµµάτων της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου. 
  

  

Πραγµατοποιήθηκε σήµερα, µε πρωτοβουλία του Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ 
Σταύρου Καλαφάτη, ευρεία σύσκεψη στο ΥΠΕΚΑ για τη βραχυπρόθεσµη και 
µεσοπρόθεσµη διαχείριση των απορριµµάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. 
  
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν, ο Υπουργός Αναπληρωτής κ. Καλαφάτης, η Γενική 
Γραµµατέας του ΥΠΕΚΑ κα. Ευαγγελίδου, ο Γενικός Γραµµατέας Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησηςΠελοποννήσου–∆υτ.Ελλάδας & Ιονίου κ. Αγγελάκας, ο Περιφερειάρχης 
Πελοποννήσου κ. Τατούλης, ο ∆ήµαρχος Τρίπολης και Πρόεδρος του Φο∆ΣΑ κ. 
Σµυρνιώτης, ο ∆ήµαρχος Καλαµάτας και Πρόεδρος της ΠΕ∆ Πελοποννήσου κ. Νίκας 
και οι ∆ήµαρχοι Ερµιονίδας κ. Καµιζής, Πύλου κ. Καφαντάρης, Ευρώτα κ. Γρυπιώτης 
και Ανατολικής Μάνης κ. Ανδρεάκος, καθώς και Υπηρεσιακοί παράγοντες και 
στελέχη της ∆ιαχειριστικής Αρχής του ΕΠΠΕΡΑΑ. 
  
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, έγινε ευρύτατη συζήτηση προς την κατεύθυνση της 
αποσαφήνισης αρµοδιοτήτων και ευθυνών και συµφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 
  
·       Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αναλαµβάνει την αδειοδότηση, προµήθεια και 
εγκατάσταση του εξοπλισµού µεταβατικής διαχείρισης που έχει προτείνει ο 
Περιφερειακός Φο∆ΣΑ (διαλογή, κοµποστοποίηση, δεµατοποίηση, προσωρινή 

 



αποθήκευση), καθώς και όλα τα απαιτούµενα έργα υποδοµής στις περιοχές που 
έχουν υποδειχθεί, ή θα υποδειχθούν από τον Περιφερειακό Φο∆ΣΑ και τους ∆ήµους. 
·       Οι ∆ήµοι επισπεύδουν µε ενέργειές τους την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων. 
·       Ο Περιφερειακός Φο∆ΣΑ αναλαµβάνει τη λειτουργία των σταθµών µεταβατικής 
διαχείρισης 
·       Μέσα στην εβδοµάδα από 19 έως 22 Μαρτίου, θα διοργανωθούν στην Τρίπολη 
τεχνικές συσκέψεις από το Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης κ. Μ. 
Αγγελάκα, µε τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Π. Τατούλη, τους εµπλεκόµενους 
∆ήµους και εκπροσώπους του ΥΠΕΚΑ, προκειµένου να οριστικοποιηθούν οι 
ενέργειες, οι αρµόδιοι, οι επισπεύδοντες και όλες οι λεπτοµέρειες για την ταχύτατη 
ωρίµανση και υλοποίηση των υποδοµών µεταβατικής περιόδου. 
·       Η ΕΥ∆ ΕΠΠΕΡΑΑ θα επισπεύσει τις απαραίτητες τροποποιήσεις και λοιπές 
ενέργειες για τη χρηµατοδότηση των δράσεων µεταβατικής διαχείρισης που κρίνονται 
επιλέξιµες. 

Ειδικότερα για τους ∆ήµους Ερµιονίδας και Τρίπολης θα οριστικοποιηθεί, κατά 
προτεραιότητα, σχέδιο βραχυπρόθεσµης αντιµετώπισης της διαχείρισης 
απορριµµάτων, στο αµέσως προσεχές χρονικό διάστηµα. 


