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                  Θέμα :  Διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Αρκαδία  
 

Προκειμένου η Ελλάδα να γλιτώσει τα πρόστιμα (34.000 € για κάθε ημέρα 
λειτουργίας των σκουπιδότοπων!) που θα αρχίσουν να «πέφτουν» σαν .. βροχή από την 
πρώτη ημέρα του 2009, η Περιφέρεια Πελοποννήσου επεξεργάστηκε ένα σχέδιο το 
οποίο προβλέπει όλα τα σκουπίδια της Αρκαδίας να συγκεντρώνονται σε ένα χώρο στη 
ΒΙ.ΠΕ., να δεματοποιούνται και μετά να πηγαίνουν σε έναν χώρο προσωρινής 
αποθήκευσης, ο οποίος θα γίνει στον Αχλαδόκαμπο. Για την δουλειά αυτή 
παραχωρήθηκε μία έκταση στο Βιολογικό Καθαρισμό της Τρίπολης (στη Βιομηχανική 
Περιοχή) η οποία ανήκει στο Δήμο Τρίπολης, χωρίς να υπάρξει απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου και της ΔΕΥΑΤ, γεγονός που προκάλεσε πολλές αντιδράσεις. 
  

Συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει σ’ ένα κτίριο 250-300 τ.μ να 
εισέρχονται καθημερινά 300 περίπου τόνοι σκουπιδιών του Ν. Αρκαδίας οι οποίοι θα 
συμπιέζονται, στη συνέχεια θα δεματοποιούνται και θα μεταφέρονται για εναπόθεση 
σε κάποιο σημείο της Κοινότητας του Αχλαδόκαμπου.  Ουσιαστικά αυτό θα σημάνει 
την παρέλαση μέσα και γύρω από την Τρίπολη περίπου 50 απορριμματοφόρων, σε 
ημερήσια βάση, που θα μεταφέρουν τα σκουπίδια, από όλο το νομό, στη ΒΙ.ΠΕ., και τα 
τοξικά απόβλητα από την συμπίεση αυτών των απορριμμάτων, θα πέφτουν στη 
Βολιμή, αφού  ο Βιολογικός της Τρίπολης δεν έχει τη δυνατότητα να διαχωρίζει τα 
τοξικά από τα μη τοξικά απόβλητα και να εκτελείται κατάλληλη επεξεργασία και κατά 
συνέπεια κινδυνεύουν να διατίθενται πλημμελώς επεξεργασμένα στη Βολιμή. 

Οι κάτοικοι ανησυχούν για το πρόγραμμα αυτό που σύμφωνα με τη γνώμη τους  
στέλνει προς αχρήστευση και μάλλον αργότερα προς καύση, χρήσιμα υλικά που 
αποτελούν το 60% περίπου των απορριμμάτων τους.  
 

Για όλους αυτούς τους λόγους θα έπρεπε να δοθεί οριστική λύση του 
προβλήματος της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, όχι μόνο στην περιφέρεια της 
Πελοποννήσου αλλά σε ολόκληρη τη χώρα, ακολουθώντας τους κανόνες της ορθής 
περιβαλλοντικής διαχείρισης που είναι διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση και τέλος 
δημιουργία ΧΥΤΥ και εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων. 
 
Με βάση όλα τα παραπάνω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 
 
    1) Τι προβλέπει ο περιφερειακός σχεδιασμός για την Αρκαδία, σε ότι αφορά στα 
χρονοδιαγράμματα προκειμένου να δοθεί οριστική λύση της διαχείρισης των 
στερεών αποβλήτων, και αν περιλαμβάνεται σε αυτόν η μέθοδος της 
δεματοποίησης; 
    2) Ποια είναι η εμπειρία της μεθόδου της δεματοποίησης στην Ελλάδα; 



    3) Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, και αν ναι 
να μας κατατεθεί ο σχετικός φάκελος;  
    4) Σε ποια φάση υλοποίησης βρίσκονται οι συμβατικές υποχρεώσεις της χώρας 
που προκύπτουν από τον Νόμο 2939/01, ο οποίος ενσωμάτωσε την οδηγία 
94/62/ΕΚ, για τα απορρίμματα συσκευασιών, τη μείωση του όγκου 
απορριμμάτων, καθώς και της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης; 
    5) Έχουν συνταχθεί οι μελέτες για την προμήθεια του συστήματος 
μπαλοποίησης και αληθεύουν οι πληροφορίες ότι αφορά μόνο στη δεματοποίηση  
χαρτιού; 
 

        Οι ερωτώντες βουλευτές 
 

             Νίκος Τσούκαλης 
 

       Μιχάλης Παπαγιαννάκης 


