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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

Σε λειτουργία σύντοµα τα έργα προσωρινής διαχείρισης  

των απορριµµάτων στην Πελοπόννησο 

 

Ευρεία σύσκεψη για την προσωρινή διαχείριση των απορριµµάτων στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου πραγµατοποιήθηκε σήµερα, στην Τρίπολη, ύστερα από πρόσκληση 

του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής 

Ελλάδας & Ιονίου Μανώλη Αγγελάκα. 

  

Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν ο  Περιφερειάρχης  Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, 

αντιπροσωπεία  του Περιφερειακού Συνδέσµου ΦΟ∆ΣΑ αποτελούµενη από τους 

∆ήµαρχους, Τρίπολης Ιωάννη Σµυρνιώτη, Κορινθίων Αλέξανδρο Πνευµατικό, 

Καλαµάτας Παναγιώτη Νίκα, Σπάρτης Σταύρο Αργειτάκο, Πύλου - Νέστορος 

∆ηµήτριο Καφαντάρη και Οιχαλίας Φίλιππο Μπάµη, καθώς και Υπηρεσιακούς 

παράγοντες. 

 



  

Η σηµερινή σύσκεψη πραγµατοποιήθηκε σε συνέχεια των αποφάσεων, που 

ελήφθησαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 

(ΥΠΕΚΑ), σε αντίστοιχη σύσκεψη, στις 11 Μαρτίου, υπό την προεδρία του 

Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ Σταύρου Καλαφάτη µε το ίδιο αντικείµενο. 

 

Έως σήµερα, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έχουν εγκατασταθεί 3 δεµατοποιητές, 

ενώ έχουν προταθεί 8 νέοι χώροι για την εγκατάσταση των υπολοίπων. Τα 

προτεινόµενα έργα αφορούν την εφαρµογή µιας  ολοκληρωµένης διαχείρισης των 

απορριµµάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, βασιζόµενη στο τρίπτυχο 

ανακύκλωση - κοµποστοποίηση - δεµατοποίηση υπολειµµάτων (RDF). 

 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επισηµάνθηκε η αναγκαιότητα να προχωρήσει, 

άµεσα, η εφαρµογή της προσωρινής διαχείρισης, καθώς δεν υπάρχουν, πλέον, άλλα 

περιθώρια χρόνου, και καταγράφηκε η κοινή βούληση και αποφασιστικότητα όλων 

των εµπλεκόµενων φορέων για άµεση λύση. 

  

Ξεκαθαρίστηκε, επίσης, ο ρόλος των ∆ήµων και της Περιφέρειας και τέθηκαν 

συγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα για την ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών. 

Κάθε εµπλεκόµενος, ∆ήµοι – Περιφέρεια – Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση ανέλαβαν 

την υλοποίηση συγκεκριµένων αντικειµένων – ενεργειών εντός συγκεκριµένου 

χρονικού διαστήµατος.  

 

Οι ∆ήµοι θα αναλάβουν την λειτουργία των εγκαταστάσεων µέσω των Φορέων 

∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΣ∆Α), ενώ η Περιφέρεια θα χρηµατοδοτήσει τα 

απαραίτητα έργα διαµόρφωσης και προµήθειας εξοπλισµού µέσω του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΕΡΑΑ). 

Θα αναζητηθούν, επίσης, πιθανοί τρόποι χρηµατοδότησης των Σταθµών 

Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ) και των Κέντρων ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων 

Υλικών (Κ∆ΑΥ) από το ΕΠΕΡΑΑ ή άλλα χρηµατοδοτικά εργαλεία. 

 

Μετά το τέλος της συνεδρίασης, κοινή πεποίθηση όλων των εµπλεκόµενων φορέων 

είναι ότι σε σύντοµο χρονικό διάστηµα τα πρώτα έργα προσωρινής διαχείρισης των 

απορριµµάτων στην Πελοπόννησο θα έχουν τεθεί σε λειτουργία.   

Οι συναντήσεις αυτές πρόκειται να επαναλαµβάνονται  σε τακτά χρονικά διαστήµατα, 

έως την οριστική λύση του προβλήµατος. 
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