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Προς:
Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Μεσογείων 119, Αθήνα
Γ.Γ. Συντονισμού Αποβλήτων
Υπουργείο Εσωτερικών
Ευαγγελιστρίας 2 & Μητροπόλεως, 10563 Αθήνα
Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής
Λ. Κατεχάκη 56, 115 25 Αθήνα
Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου
Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 158, 26442 Πάτρα
Γραφείο Περιφερειάρχη Πελοποννήσου
Πλ. Εθνικού Μακαρίου, 22100 Τρίπολη
ΣΥΓΑΠΕΖ
Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα
Περιφέρεια Πελοποννήσου
α) Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Υποδομών
28ης Οκτωβρίου 29, 22100 Τρίπολη
β) Δ/νση Τεχνικών Έργων
Οπλαρχηγού Σεχιώτη 1,22100 Τρίπολη
γ)Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας
Ελ. Βενιζέλου 34, 22100 Τρίπολη
Δήμος Τρίπολης
Λαγοπάτη και Αταλάντης, 22100 Τρίπολη
Θέμα: Συσσώρευση απορριμμάτων στους δρόμους του Δήμου Τρίπολης
Αξιότιμοι κύριοι,
Επανερχόμαστε στην αναφορά των κατοίκων Δήμου Τρίπολης σχετικά με τη
συσσώρευση απορριμμάτων στους δρόμους του Δήμου Τρίπολης, με αποτέλεσμα την
πρόκληση σοβαρής και συστηματικής ρύπανσης του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων
και επαπειλούμενο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, την οποία εξετάζει ο Συνήγορος του Πολίτη
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κατά το άρ. 103 § 9 του Συντάγματος και το ν.3094/2003.
Στο πλαίσιο του διαμεσολαβητικού του ρόλου ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε την υπ’ αρ.
πρωτ. 5195/13-2-2015 απάντηση του Δήμου Τρίπολης, με την οποία ο Δήμος ενημέρωσε
την Ανεξάρτητη Αρχή σχετικά με τις ενέργειες και τις αποφάσεις των αρμόδιων φορέων για
την αντιμετώπιση της συσσώρευσης απορριμμάτων στους δρόμους του Δήμου.
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Από την ως άνω απάντηση προκύπτει ότι με την υπ’ αρ. 642/2011 απόφαση του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης έκλεισε ο ΧΑΔΑ στη θέση Πλάτωμα που
χρησιμοποιούσε ο Δήμος. Σύμφωνα με το έγγραφο ο Δήμος αναζήτησε χώρους για
ενδιάμεση λύση, οι οποίοι, όμως, προσέκρουαν είτε στο δασικό καθεστώς είτε σε στην
ύπαρξη μικρών ιδιοκτησιών. Επειδή οι προσπάθειες του Δήμου δεν τελεσφόρησαν, από την
11/12/2014 έως σήμερα δεν γίνεται αποκομιδή των απορριμμάτων με αποτέλεσμα να
συσσωρευτούν εντός της πόλης πλέον των 2.000 τόνοι απορριμμάτων. O Περιφερειάρχης
Πελοποννήσου με την υπ΄αρ. 6561/2556/14-1-15 απόφασή του κήρυξε το Δήμο Τρίπολης σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως και τις 13-4-2015. Τέλος σύμφωνα με το έγγραφο, με την
υπ’ αρ. 10056/118/28-1-2015 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Στερεάς
αποφασίστηκε η διάθεση των απορριμμάτων του Δήμου Τρίπολης σε νόμιμη εγκατάσταση
ΧΥΤΑ.
Η Αρχή έλαβε, επίσης, την υπ’ αρ. πρωτ. 20164/7205/20-2-2015 απάντηση του
Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροϊκονομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου σύμφωνα με
την οποία «..με την υπ΄αρ. 3372/378/13-1-2012...απόφαση .Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης...ανατέθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου ...η
ωρίμανση και υλοποίηση των έργων προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, αξιοποίησης
και διάθεσης των αστικών αποβλήτων που προβλέπονται από τον ΠΕΣΔΑ του 2010 και
αποτελούν αντικείμενο του διαγωνισμού Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Απορριµµάτων
Περιφέρειας Πελοποννήσου µε ΣΔΙΤ...». Ωστόσο, αναφερόμενοι στην ουσία του
συγκεκριμένου προβλήματος, σημειώνεται απλώς ότι «...εφόσον συλλεχθούν από τους
κάδους τα συσσωρεμένα απορρίμματα, τα μέτρα προστασίας και αποκατάστασης του
περιβάλλοντος που θα πρέπει να εφαρμοστούν είναι η απολύμανση και πλύσιμο των κάδων
και των σημείων πέριξ αυτών...».
Πρόσφατα, η Ανεξάρτητη Αρχή ενημερώθηκε, από τα δημοσιεύματα του ημερήσιου
τύπου, σχετικά με την απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για την ανάληψη της
ευθύνης απομάκρυνσης των απορριμμάτων από την Περιφέρεια και την παροχή οικονομικής
και τεχνικής βοήθειας προς το Δήμο, ώστε τα απορρίμματα να μεταφερθούν σε νόμιμο
αδειοδοτημένο χώρο, χωρίς όμως να διευκρινίζεται ποιός θα είναι ο χώρος αυτός.
Κατόπιν των ως άνω απαντήσεων σε συνδυασμό με τη διερεύνηση της Αρχής προκύπτουν
τα εξής:
¾ Η μέχρι σήμερα κατάσταση διαχείρισης των απορριμμάτων τόσο στο Δήμο Τρίπολης όσο
και συνολικά στην Περιφέρεια δεν είναι συμβατή με τα προβλεπόμενα στην εθνική και
ευρωπαϊκή νομοθεσία και ενέχει τεράστιες επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια
υγεία. Εξ αιτίας των καθυστερήσεων που ανέκυψαν διαχρονικά στη χωροθέτηση των
έργων ασφαλούς διάθεσης που προβλέπονταν από το αρχικά εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ (το
2004) κανένας ΧΥΤΑ δεν λειτουργεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (ο ΧΥΤΑ του Κιάτου
είναι κορεσμένος και του Ξυλοκάστρου είναι μικρής χωρητικότητας) με αποτέλεσμα η
διάθεση των απορριμμάτων να γίνεται σε ΧΑΔΑ.
¾ Ο Δήμος Τρίπολης έχει πολλές φορές αντιμετωπίσει πρόβλημα συσσώρευσης
απορριμμάτων στους δρόμους, καθώς δεν υπάρχει χώρος τελικής διάθεσης αυτών. Το
πρόβλημα αυτό υφίσταται εδώ και τρία χρόνια, εκτός από μικρά ενδιάμεσα διαστήματα
που φαινόταν ότι λύνεται προσωρινά. Αποκορύφωμα υπήρξε τους τελευταίους μήνες,
όταν τόνοι απορριμμάτων συσσωρεύτηκαν μέσα στην πόλη, με σοβαρές επιπτώσεις για
τη δημόσια υγεία, κατά παράβαση του άρθρου 12 του Ν. 1650/1986, όπως
τροποποιήθηκε με τον Ν. 3010/2002, του άρθρου 4 της Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 και του
άρθρου 29 του ν. 4042/2012 - ενσωμάτωση της Κοινοτικής Οδηγίας 2008/98/ΕΚ –
Πλαίσιο Παραγωγής και Διαχείρισης Αποβλήτων.
¾ Το γεγονός αυτό οδήγησε στην απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου να κηρύξει
την πόλη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως τον Απρίλιο του 2015, μέτρο ωστόσο που
έχει χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, η πόλη
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κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για πρώτη φορά το 2013, λόγω του όγκου
των απορριμμάτων που είχαν συσσωρευτεί στους δρόμους. Τότε με την υπ’ αρ.
17206/1873/2013(ΦΕΚ Β’ 597/14-3-2013) ΚΥΑ αποφασίστηκε η μεταφορά των
απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ της Φυλής, για συγκεκριμένο μικρό χρονικό διάστημα, το οποίο
στη συνέχεια επιμηκύνθηκε με την υπ’ αρ. 67346/5213/2013(ΦΕΚ Β’ 3103/16-12-2013)
ΚΥΑ. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις ως άνω αποφάσεις, οι αρμόδιες αρχές όφειλαν
να μεριμνήσουν για την ταχεία υλοποίηση των έργων διαχείρισης αστικών στερεών
αποβλήτων προκειμένου να είναι δυνατόν να τεθούν σε λειτουργία, το αργότερο εντός
εξαμήνου, οι αναγκαίες υποδομές. Ωστόσο το γεγονός της μη έναρξης λειτουργίας των
υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων, που προβλέπονται από τον ισχύοντα
Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (Π.Ε.Σ.Δ.Α.), οδήγησε ξανά στη
συσσώρευση των απορριμμάτων με αποτέλεσμα, με νεότερες αποφάσεις του
Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, να κηρυχτεί ξανά η πόλη σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης.
Συνεπώς, διαπιστώνεται ότι, το εξαιρετικά «έκτακτο» μέτρο, της κήρυξης της πόλης σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ως εκ τούτου της δυνατότητας μεταφοράς των
απορριμμάτων σε άλλο ΧΥΤΑ, τείνει να γίνει μόνιμο και να αποτελέσει μια στρεβλή
μέθοδο διαχείρισης των απορριμμάτων της περιοχής, κατά παράβαση των διατάξεων
της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας. Μάλιστα, από τη στιγμή που καταχρηστικά
χρησιμοποιείται ο όρος της έκτακτης ανάγκης, για να καλύψει την αδυναμία της
διοίκησης να αντιμετωπίσει ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, καταλύεται κάθε έννοια δικαίου
και νομιμότητας.
Με αφορµή σοβαρά προβλήματα στην υφιστάμενη διαχείριση απορριμμάτων σε
διάφορες περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα μάλιστα στις πιο τουριστικές περιοχές όπως η
Ερµιονίδα στην Πελοπόννησο, ο Συνήγορος του Πολίτη εξέφρασε την ανησυχία του για
αυτό το σημαντικότατο κοινωνικό και περιβαλλοντικό ζήτηµα1.
Όσον αφορά στη χωροθέτηση των έργων ασφαλούς διάθεσης απορριμμάτων της
Περιφέρειας Πελοποννήσου που αναμένεται να επιλύσουν οριστικά το πρόβλημα
προβλέπονται τα εξής:
¾ Με την 5154/2-12-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου
εγκρίθηκε το νέο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) για την
Περιφέρεια Πελοποννήσου σύμφωνα με το οποίο καθορίστηκαν τρεις Διαχειριστικές
Ενότητες και προβλέφθηκαν 3 μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων, οι οποίες
συνοδεύονται από τους αντίστοιχους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων
(ΧΥΤΥ) καθώς και έργα για τη μεταβατική περίοδο, μέχρι την έναρξη λειτουργίας των
έργων διαχείρισης με σκοπό την παύση των ΧΑΔΑ.
¾ Οι αρμόδιοι φορείς για την υλοποίηση των στόχων των Περιφερειακών Σχεδίων
Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) είναι οι ΦοΣΔΑ. Ωστόσο, εν προκειμένω, ο Γ.Γ. της
1

http://www.synigoros.gr/resources/deltio-typoy-xada.pdf
Η Ανεξάρτητη Αρχή τόνισε ότι, «...αδυνατώντας να επιλύσει το γενικότερο ζήτηµα διαχείρισης των
στερεών αποβλήτων λόγω της µακροχρόνιας καθυστέρησης αφενός στην υλοποίηση των έργων των
εγκεκριµένων Περιφερειακών Σχεδίων ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων (ΠΕΣ∆Α) και αφετέρου στην
εξυγίανση και αποκατάσταση των υφιστάµενων ΧΑ∆Α, η Πολιτεία στρέφεται σε προσωρινές λύσεις
διαχείρισης, όπως η δεµατοποίηση και η προσωρινή αποθήκευση. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η
αναποτελεσµατικότητα των παραπάνω προσωρινών λύσεων διαχείρισης δηµιούργησε σε
συγκεκριµένους δήµους σοβαρό πρόβληµα συσσώρευσης και αδυναµίας διαχείρισης των
παραγόµενων απορριµµάτων. Στις περιπτώσεις αυτές η Πολιτεία επέλεξε, ως λύση, τη διάθεση των
απορριµµάτων των δήµων αυτών στο ΧΥΤΑ Φυλής γεγονός το οποίο, σε βάθος χρόνου θα επιφέρει
τον κορεσµό του χώρου και θα οδηγήσει σε ακύρωση του Περιφερειακού Σχεδιασµού Αττικής. Ας
σηµειωθεί ότι παράλληλα το κόστος µεταφοράς των απορριµµάτων από άλλες περιφέρειες στην Αττική
είναι σηµαντικό....»

3

Περιφέρειας Πελοποννήσου, δυνάμει της παρ. 5, του άρ. 30, του ν.3536/20072, εξέδωσε
την υπ΄αρ. 39953/19886/7-12-2010 απόφαση, με την οποία ανέθεσε «την ωρίμανση και
υλοποίηση των έργων προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, αξιοποίησης και
διάθεσης των αστικών αποβλήτων που προβλέπονται από το νέο ΠΕΣΔΑ στις υπηρεσίες
της Περιφέρειας».
¾ Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3389/2005 η Περιφέρεια Πελοποννήσου υπέβαλε στην
Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ) πρόταση για
την υλοποίηση του Έργου που αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή,
συντήρηση και λειτουργία υποδομών που θα χρησιμοποιηθούν για την ολοκληρωμένη
διαχείριση απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου με Σύμπραξη Δημοσίου και
Ιδιωτικού Τομέα, η οποία εγκρίθηκε με την από 27-12-2011 απόφαση της Διυπουργικής
Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα ΔΕΣΔΙΤ.
¾ Μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4042/2012 και ενόψει της ένταξης του έργου
«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου» στις διατάξεις
του ν. 3389/2005, περί ΣΔΙΤ, ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εξέδωσε την υπ΄αρ.
3372/378/13-1-2012 σχετική διαπιστωτική πράξη δυνάμει της παρ. 2 του αρ.35 του
ν.4042/2012 με την οποία ανέθεσε στις υπηρεσίες της Περιφέρειας «την ωρίμανση και
υλοποίηση των έργων προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, αξιοποίησης και
διάθεσης των αστικών αποβλήτων που προβλέπονται από το νέο ΠΕΣΔΑ που εγκρίθηκε
με την 5154/2-12-2010 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου
στις υπηρεσίες της Περιφέρεια Πελοποννήσου και αποτελούν αντικείμενο του
διαγωνισμού ΣΔΙΤ»
¾ Εκπονήθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το ως άνω έργο
σύμφωνα με την οποία θα κατασκευαστούν τρεις μονάδες επεξεργασίας (μηχανική
διαλογή-βιολογική επεξεργασία ΧΥΤΥ) και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της
εξυπηρετούµενης περιοχής. Επιπλέον επιλέχτηκε να κατασκευαστούν και να
λειτουργήσουν τμήματα των έργων για την προσωρινή διαχείριση των απορριμμάτων της
Περιφέρειας που θα παραμείνουν στις θέσεις των έργων προς περαιτέρω αξιοποίηση και
κατά τη φάση κανονικής λειτουργίας. Η φάση κατασκευής των έργων προβλέπεται να
διαρκέσει 10 μήνες.
¾ Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στην ΜΠΕ στοιχεία, τα υφιστάμενα ποσοστά
ανακύκλωσης με τα εφαρμοζόμενα συστήματα Διαλογής στην Πηγή για την Περιφέρεια
Πελοποννήσου ανέρχονται σε περίπου 8% κατά βάρος επί του συνόλου των
παραγόμενων απορριμμάτων (20% επί της εκτιμώμενης ποσότητας ανακυκλώσιμων
υλικών στα παραγόμενα απορρίμματα) τα οποία υπολείπονται κατά πολύ από τους
στόχους που έχουν τεθεί από την οδηγία 2008/98/ΕΚ και το ν. 4042/2012. Σύμφωνα με
την ως άνω μελέτη, οι στόχοι για την ανάκτηση των ανακυκλώσιμων υλικών θα
καλυφθούν με το προτεινόμενο έργο (μηχανική ανακύκλωση – βιολογική επεξεργασία
σύμμεικτων απορριμμάτων) επικουρικά με τα συστήματα διαλογής στην πηγή των
Δήμων. Πάντως, σε κάθε περίπτωση απαιτείται ένας χώρος για την τελική διάθεση των
υπολοίπων.
¾ Με την Α.Π. οικ. 173714/9-7-2014 απόφαση του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου: «Ολοκληρωµένη
∆ιαχείριση Απορριµµάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου µε Σ∆ΙΤ» της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, µε φορέα του έργου την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Με βάση την
απόφαση αυτή η θέση χωροθέτησης των Μονάδων Ολοκληρωµένων Συστηµάτων
∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΟΣ∆Α), που αφορούν στη ΜΕΑ – ΧΥΤΥ της 1ης Υποενότητας,

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5, του άρ. 30, του ν.3536/2007 αν η λειτουργία των ΦΟΣΔΑ
είναι πλημμελής ή ανεπαρκής ο Γ.Γ. της οικείας Περιφέρειας, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του
μπορεί να αναθέσει την υλοποίηση των δραστηριοτήτων τους, στις αρμόδιες υπηρεσίες αυτής
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διοικητικά υπάγεται στη ∆ηµοτική Ενότητα (∆Ε) Βαλτετσίου, του ∆ήµου Τρίπολης,
βρίσκεται βόρεια του οικισµού Παλαιοχούνη, σε ευθεία απόσταση 550 m.
Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι:
¾ Οι εργασίες συλλογής και μεταφοράς των απορριμμάτων εκτελούνται με ευθύνη των
οικείων ΟΤΑ (άρθρο 7 παρ. 1β της Η.Π.50910/2727/22-12-2003 ). Οι τελευταίοι
υποχρεούνται να διαθέτουν τα συλλεγόμενα απορρίμματα στις εγκαταστάσεις της οικείας
διαχειριστικής ενότητας που ορίζει ο ΠΕΣΔΑ. Αναφορικά με την ωρίμανση και υλοποίηση,
όμως, των αναγκαίων εγκαταστάσεων για την ασφαλή τελική διαχείριση των
απορριμμάτων αρμόδιες είναι, εν προκειμένω, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας
¾ ο Δήμος ευθύνεται για το γεγονός ότι δεν έλαβε όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, ώστε να
αυξήσει τα ποσοστά ανακύκλωσης και ως εκ τούτου να μειώσει την ποσότητα των προς
διάθεση απορριμμάτων
¾ η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι υπεύθυνη για το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρώσει
ακόμη τα προβλεπόμενα έργα από τον ΠΕΣΔΑ του 2010, η πρώτη φάση των οποίων
έπρεπε να βρίσκεται σε λειτουργία
¾ οι τρίμηνες ή/και ετήσιες παρατάσεις που έχουν δοθεί και εξακολουθούν να δίνονται (ήδη
έχουν παρέλθει περίπου 4 έτη από την έγκριση του νέου ΠΕΣΔΑ του 2010) για την
προσωρινή διάθεση των απορριμμάτων δεν επαρκούν, ώστε να επιλυθεί οριστικά το
πρόβλημα
¾ η επί σειρά ετών σημειούμενη καθυστέρηση στην υλοποίηση των έργων του
εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου, η προσπάθεια διαχείρισης του προβλήματος με
προσωρινές λύσεις, η καθυστέρηση εξυγίανσης και αποκατάστασης των τοπικών ΧΑΔΑ
επέφερε την αναγκαιότητα εξεύρεσης άμεσης λύσης δημιουργώντας επιπρόσθετα
προβλήματα. Η επιλογή του ΧΥΤΑ Φυλής ως χώρου διάθεσης των απορριμμάτων δήμων
της Περιφέρειας Πελοποννήσου - και ως γνωστόν και άλλων δήμων της ελληνικής
επικράτειας – αποτελεί λύση ανάγκης, η οποία σε βάθος χρόνου θα επιφέρει τον
κορεσμό του εν λόγω χώρου και θα οδηγήσει σε ακύρωση του Περιφερειακού
Σχεδιασμού Αττικής. Σε αυτό θα πρέπει να συνυπολογισθεί και το κόστος μεταφοράς των
απορριμμάτων από άλλες περιφέρειες στην Αττική
¾ η επίκληση του επείγοντος για την εισαγωγή αποκλίσεων από τις ισχύουσες διατάξεις,
δεν προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Σημειωτέον ότι οι Ελληνικές Αρχές μετά την
από 6-10-2005 καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
επανειλημμένα δεσμεύτηκαν για το κλείσιμο και την αποκατάσταση του συνόλου των
ΧΑΔΑ, θέτοντας αποκλειστικές προθεσμίες (έως το τέλος του 2007, στη συνέχεια ως το
τέλος του 2008, μετά έως τις 16 Ιουλίου 2010 και κατόπιν έως την 1η Ιουλίου 2011), οι
οποίες δυστυχώς παρήλθαν άκαρπες.
¾ τίθεται εν αμφιβόλω η επίλυση του ζητήματος με τα έργα υποκατάστασης των ΧΑΔΑ
καθώς δεν διασφαλίζεται εάν ο εκάστοτε «χώρος νόμιμης προσωρινής αποθήκευσης»,
όπως εν προκειμένω ο χώρος τον οποίο αναζητά για ενδιάμεση λύση ο Δήμος Τρίπολης,
θα παραμείνει σε λειτουργία μόνο για ένα έτος και δεν θα μετατραπεί σε νέο ΧΑΔΑ3.
Τούτο διότι δεν έχουν ξεκινήσει, μέχρι σήμερα, οι διαδικασίες για την κατασκευή των
προβλεπόμενων από τον εγκεκριμένο περιφερειακό σχεδιασμό έργων διαχείρισης, ενώ η
συνολική διαδικασία της δημοπράτησης, κατασκευής και θέσης σε αποδοτική λειτουργία
των έργων έχει αποδειχθεί ότι χρειάζεται χρονικό διάστημα πέραν του έτους για να
ολοκληρωθεί. Σημειώνεται ότι ένας χώρος προσωρινής αποθήκευσης δεν παύει να

3

Σύμφωνα με την παρ. η, του άρθρου 2, της ΚΥΑ 29407/3508/2002 «Μέτρα και όροι για την
υγειονομική ταφή αποβλήτων» «...χώρος υγειονομικής ταφής...κάθε χώρος διάθεσης αποβλήτων...επί
ή εντός του εδάφους...κάθε μόνιμος (δηλαδή χρησιμοποιούμενος άνω του έτους) χώρος προσωρινής
αποθήκευσης αποβλήτων...»
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χρήζει αναγκαίων υποδομών (γηπέδου, εγκαταστάσεων διαχείρισης στραγγισμάτων και
βιοαερίου)
¾ η Διοίκηση ενέκρινε πρόσφατα την μελέτη για το έργο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση
Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου», σύμφωνα με την οποία με το προτεινόμενο
έργο επιτυγχάνεται ένα σημαντικό ποσοστό ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών
επικουρικά με τα συστήματα διαλογής στην πηγή
¾ η εν λόγω «δραστηριότητα» εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΠΔ148/2009
«Περιβαλλοντικής Ευθύνης» σύμφωνα με του Παρ. 1.2. του
Παραρτήματος ΙΙΙ
«...διαδικασίες διαχείρισης αποβλήτων...» απαιτώντας τη λήψη άμεσων μέτρων για την
αποκατάσταση της προκληθείσης ζημίας,
¾ και τέλος έχοντας κατά νου ότι:
1.

ο υφιστάμενος εγκεκριμένος σχεδιασμός ο οποίος παρέχει το αναγκαίο διαχειριστικό
πλαίσιο ουδόλως έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα

2.

η εφαρμογή ενός ΠΕΣΔΑ απαιτεί χρόνο για να καταλήξει σε ώριμες και βιώσιμες
λύσεις

3.

η προώθηση ενός νέου σχεδιασμού θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη το
διαθέσιμο χρόνο σε συνδυασμό με τον ενδεχόμενο κίνδυνο των επιπτώσεων από
τις νέες καθυστερήσεις που τυχόν προκύψουν και αναχαιτίσουν τη διαχείριση των
απορριμμάτων σε τοπικό επίπεδο για μία ακόμη φορά

κρίνεται αναγκαία:
1.

η άμεση εξυγίανση-αποκατάσταση των χώρων απόθεσης του Δήμου Τρίπολης μετά
την επί πολλούς μήνες απόθεση των απορριμμάτων και η λήψη μέτρων για την
αποκατάσταση της προκληθείσης ζημίας

2.

η ενίσχυση των συστημάτων διαλογής στην πηγή εκ μέρους του Δήμου ώστε να
επιτευχθεί μείωση των προς διαχείριση απορριμμάτων

3.

η επίσπευση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση ώστε να λειτουργήσει άμεσα η
πρώτη φάση δηλαδή τα τμήματα των έργων για την προσωρινή διαχείριση των
απορριμμάτων της Περιφέρειας

4.

εναλλακτικά, αντί να αναζητούν τόσο ο Δήμος Τρίπολης όσο και οι υπόλοιποι δήμοι της
Περιφέρειας Πελοποννήσου χώρους για ενδιάμεση λύση, οι οποίοι ουσιαστικά θα
αποτελέσουν τελικώς και δυστυχώς και μόνιμη λύση για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα
μπορούσε να διερευνηθεί η περίπτωση να χρησιμοποιηθούν οι χώροι που έχουν
εξεταστεί, επιλεγεί από την μελέτη και έχουν λάβει έγκριση περιβαλλοντικών όρων.
Στην περίπτωση αυτή, βέβαια, θα πρέπει να υπάρξει ειδική πρόβλεψη ώστε στους
χώρους αυτούς να οδηγείται μόνο η υπόλοιπη ποσότητα απορριμμάτων, αφού
ληφθούν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων για την
επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση κατά τα προβλεπόμενα στο άρ. 27 του
ν.4042/2012 δηλαδή τουλάχιστον στο 50% κατά βάρος έως το 2020.

Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τις απόψεις σας επί
του θέματος και για την αμεσότητα των ενεργειών σας τις τυχόν ενέργειες στις οποίες
προτίθεστε να προβείτε.
Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση θα είμαστε στη διάθεσή σας.
Με τιμή
Καλλιόπη Σπανού
Συνήγορος του Πολίτη
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Κοινοποίηση:
1.Περιφέρεια Αττικής
Γραφείο Περιφερειάρχη
Λεωφ. Συγγρού 15-17, 11743 Αθήνα
2. ******
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