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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύσκεψη σήμερα στην Τρίπολη για την πορεία εξέλιξης των
έργων διαχείρισης των απορριμμάτων

Η πορεία εξέλιξης και ο συντονισμός των έργων διαχείρισης των
απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ήταν το αντικείμενο ευρείας
σύσκεψης, που πραγματοποιήθηκε, σήμερα, στην Τρίπολη, με πρωτοβουλία
του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, για θέματα ΕΣΠΑ και συντονιστή της διυπουργικής επιτροπής για
τη διαχείριση των αποβλήτων, Κυριάκου Βιρβιδάκη.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου Μανώλης Αγγελάκας, η
Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης - Έργων & Περιφερειακής Ενημέρωσης

Πελοποννήσου Ντίνα Νικολάκου, ο Δήμαρχος Τρίπολης και Πρόεδρος του
Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Πελοποννήσου, Γιάννης
Σμυρνιώτης, ο Δήμαρχος Καλαμάτας και Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Παναγιώτης
Νίκας, ο Δήμαρχος Κορίνθου Αλέξανδρος Πνευματικός, ο Δήμαρχος
Άργους και Μυκηνών Δημήτρης Καμπόσος, ο Δήμαρχος Ναυπλιέων
Δημήτρης Κωστούρος και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Σύσκεψη στην Τρίπολη

Στην εισήγησή του, ο Γενικός Γραμματέας επεσήμανε ότι το μεγάλο πρόβλημα
της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει
πολλές παραμέτρους, που δυσχέραιναν, μέχρι τώρα, την εξεύρεση μιας
οριστικής και βιώσιμης λύσης. Παρ’ όλα αυτά, όπως επεσήμανε ο κ.
Αγγελάκας, η παρουσία στη σύσκεψη του κ. Βιρβιδάκη, ως ειδικού
απεσταλμένου του Πρωθυπουργού, δείχνει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του να
οδηγηθούμε,

σύντομα,

στη

λύση

του

προβλήματος,

δηλαδή,

της

ολοκληρωμένης διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην Πελοπόννησο.
Από την πλευρά της, η κ. Νικολάκου ενημέρωσε τους συμμετέχοντες στη
σύσκεψη ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει την ευθύνη διεκπεραίωσης δύο
σημαντικών έργων, που πρόκειται να αλλάξουν τη σημερινή εικόνα στον
τομέα της διάθεσης των απορριμμάτων. Το πρώτο αφορά την αποκατάσταση
των

82

χώρων

ανεξέλεγκτης

διάθεσης

αποβλήτων

(Χ.Α.Δ.Α.)

της

Πελοποννήσου, που χρηματοδοτείται από Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» και το δεύτερο, την εξεύρεση αναδόχου
για το μεγάλο έργο της ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων της
Πελοποννήσου.

Μανώλης Αγγελάκας, Γιάννης Σμυρνιώτης, Κυριάκος Βιρβιδάκης

Ο Δήμαρχος Τρίπολης ανέφερε ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα ταλανίζει την
περιοχή για πάρα πολλά χρόνια, τονίζοντας η Πελοπόννησος είναι η μοναδική
Περιφέρεια της χώρας που δεν διαθέτει ούτε ένα νόμιμο χώρο διαχείρισης
στερεών αποβλήτων. Ευχήθηκε, δε η σημερινή σύσκεψη να αποτελέσει την
αφετηρία για την εξεύρεση της οριστικής του λύσης.
Κλείνοντας τη σύσκεψη, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης ανέφερε ότι αποβλέπει σε
μια εργώδη προσπάθεια και συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων,
που θα οδηγήσει σύντομα στην οριστική λύση του προβλήματος, τονίζοντας,
συγχρόνως και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού για το θέμα.
Επεσήμανε δε ότι τα χρονικά περιθώρια στενεύουν, αφού για την ερχόμενη
προγραμματική περίοδο 2014-2020 δεν προβλέπονται πιστώσεις από την

Ε.Ε. για την αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. και έργων μη ολοκληρωμένης
διαχείρισης απορριμμάτων.
Νωρίτερα,

το

πρωί,

ο

Υφυπουργός

και

ο

Γενικός

Γραμματέας

πραγματοποίησαν αυτοψία σε τρεις χώρους διάθεσης απορριμμάτων σε
περιοχές της Κορίνθου και της Τρίπολης.

