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Εδώ και τρία χρόνια τουλάχιστον προσπαθήσαμε με κάθε μέσο που είχαμε στη 
διάθεσή μας (ανακοινώσεις - συνεντεύξεις - δημόσιες εκδηλώσεις  - καταγγελίες - 
υπομνήματα σε αρμόδιους των ΟΤΑ και της Περιφερειακής Διοίκησης) να 
αναδείξουμε τη σοβαρότητα του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων 
και παράλληλα προτείναμε λύσεις εφικτές οικονομικές  και οικολογικά συμβατές. 
        Δυστυχώς η προηγούμενη Περιφερειακή Διοίκηση ενέκρινε τον Περιφερειακό 
Σχεδιασμό Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων  (ΠΕΣΔΑ) με θεμελιακό στοιχείο 
την χείριστη επιλογή της δημιουργίας ΧΥΤΑ για το θάψιμο των σκουπιδιών. 
        Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που ιδρύθηκε το 2006 
από τους ΟΤΑ Αρκαδίας για να υλοποιήσει στο νομό έργα, μέτρα και δράσεις στη 
βάση του ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου, με αδιαφανείς και πλήρως ατεκμηρίωτες 
αποφάσεις προσπάθησε να προκρίνει μεθόδους θερμικής επεξεργασίας, υψηλού 
κόστους και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης . 
         Την προσπάθεια αυτή εμείς την καταγγείλαμε δημόσια καταδεικνύοντας το 
υψηλό κόστος και την περιβαλλοντική επιβάρυνση. 
         
           Η νέα διοίκηση του Συνδέσμου χωρίς επεξεργασμένη άποψη για τον τρόπο 
διαχείρισης των απορριμμάτων, χωρίς καμιά δημόσια διαβούλευση με φορείς και 
πολίτες, χωρίς αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων, με συνοπτικές διαδικασίες και εν 
όψει  των επικρεμάμενων  προστίμων αποδέχτηκε την πρόταση της Περιφερειακής 
Διοίκησης για κοινή δράση των νομών Αρκαδίας, Αργολίδας και Κορινθίας υπό το 
εταιρικό σχήμα της ανώνυμης εταιρείας με σκοπό την δεματοποίηση των σύμμικτων 
σκουπιδιών.. 
         Με τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Τρίπολης και προέδρου του Συνδέσμου 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ο μεν δεματοποιητής του νομού Αρκαδίας θα 
εγκατασταθεί στη ΒΙΠΕ Τρίπολης ο δε χώρος εναπόθεσης των δεμάτων με επιλογή 
του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας ορίσθηκε χώρος στον  Αχλαδόκαμπο. 
           Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης  Στερεών Αποβλήτων Ν. Αρκαδίας χωρίς θέσεις για 
τη διαχείριση των απορριμμάτων «σύρθηκε» σε λύση της τελευταίας στιγμής που όχι 
μόνο δεν λύνει το πρόβλημα αλλά αντίθετα το περιπλέκει. 
           Η δεματοποίηση των σύμμικτων απορριμμάτων προγραμματίζεται να 
πραγματοποιηθεί στο χώρο του Βιολογικού Καθαρισμού της ΒΙΠΕ Τρίπολης χωρίς 
να ληφθεί υπόψη ούτε ότι  η ΒΙΠΕ προορίζεται για άλλες  χρήσεις, ούτε ότι ο χώρος 
που θα εγκατασταθεί ο δεματοποιητής  προορίζεται για την επεξεργασία της 
λυματολάσπης, ούτε ότι οι εγκαταστάσεις του Βιολογικού καθαρισμού δεν είναι σε 
θέση να επεξεργασθούν και τα λύματα της δεματοποίησης, ούτε ότι ο χώρος της 
ΒΙΠΕ είναι ήδη περιβαλλοντικά επιβαρυμένος. 



               Η επιλογή αυτή προκαλεί τη δικαιολογημένη αντίδραση των 
επιχειρηματιών της ΒΙΠΕ και των κατοίκων που γειτονεύουν με τη ΒΙΠΕ. 
                Όσον αφορά στο χώρο εναπόθεσης: 
                Με τι κριτήρια έγινε  η επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας; 
                Με βάση ποιες μελέτες; 
                Έγινε διάλογος με την τοπική κοινωνία; 
    Τέλος ο τρόπος της διαχείρισης  που επιλέχθηκε (δεματοποίηση σύμμικτων 
απορριμμάτων ) εκτός από τα προβλήματα που θα δημιουργήσει η εναπόθεση των 
δεμάτων (αναερόβιες ζυμώσεις κ.λ.π) ανοίγει διάπλατα το δρόμο για την μελλοντική 
θερμική επεξεργασία των απορριμμάτων υψηλού κόστους και περιβαλλοντικής 
επιβάρυνσης. 
           
          Εμείς οι τρεις κινήσεις εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε ότι η λύση 
υπάρχει  και είναι αυτή που κατ’  επανάληψη έχουμε δημόσια προτείνει: 
 
         Πρόληψη,  Μείωση,  Επαναχρησιμοποίηση,  Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση 
- Συμμετοχή των Δημοτών,  Διαλογή στην πηγή,   Ανακύκλωση, Λιπασματοποίηση 
- Κομποστοποίηση, Υγειονομική Ταφή Υπολειμμάτων που θα βαίνουν διαρκώς 
μειούμενα όπως και ο βαθμός επικινδυνότητάς τους. 
          
        Πρόκειται για την επιλογή εκείνη που μπορεί να ξεκινήσει να εφαρμόζεται/ 
υλοποιείται αμέσως, συμφέρει οικονομικά τους Δημότες, είναι προς  όφελος της 
υγείας τους, εξοικονομεί φυσικούς πόρους και ενέργεια και είναι λύση οικολογική. 
          Ο χρόνος που απαιτείται για την εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων 
δεν είναι περισσότερος σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο. Αντίθετα πιστεύουμε 
ότι το δίλημμα της επιλογής της μεθόδου εν ονόματι της συντόμευσης του χρόνου 
για την αποφυγή των προστίμων είναι ψευτοδίλημμα. Στο βάθος του χρόνου μέσα 
από την επιλογή της δεματοποίησης προβάλλουν απειλητικά μέθοδοι θερμικής 
επεξεργασίας. 
         
           Επιτέλους την ύστατη ώρα οι αρμόδιοι (Περιφερειακή Διοίκηση, Δήμοι) ας 
συναισθανθούν τις ευθύνες τους και ας προχωρήσουν στη δημιουργία Κέντρου 
Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλο) τοποθετώντας 
κάδους για την ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας. Επιτέλους να ξεκινήσουν τις 
δραστηριότητες για την εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων με τελικό στόχο 
την κομποστοποίηση - λιπασματοποίηση των οργανικών απορριμμάτων. 
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