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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε λειηοςπγία ζύνηομα ηα έπγα πποζωπινήρ διασείπιζηρ
ηων αποππιμμάηων ζηην Πελοπόννηζο
Επξεία ζύζθεςε γηα ηελ πξνζσξηλή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ζηελ Πεξηθέξεηα
Πεινπνλλήζνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζήκεξα, ζηελ Σξίπνιε, ύζηεξα από πξόζθιεζε
ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Δπηηθήο
Ειιάδαο & Ινλίνπ Μανώλη Αγγελάκα.
ηε ζύζθεςε παξαβξέζεθαλ ν Πεξηθεξεηάξρεο Πεινπνλλήζνπ Πέηπορ Ταηούληρ,
αληηπξνζσπεία

ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πλδέζκνπ ΦΟΔΑ απνηεινύκελε από ηνπο

Δήκαξρνπο, Σξίπνιεο Ιωάννη Σμςπνιώηη, Κνξηλζίσλ Αλέξανδπο Πνεςμαηικό,
Καιακάηαο Παναγιώηη Νίκα, πάξηεο Σηαύπο Απγειηάκο, Πύινπ - Νέζηνξνο
Δημήηπιο Καθανηάπη θαη Οηραιίαο Φίλιππο Μπάμη, θαζώο θαη Τπεξεζηαθνύο
παξάγνληεο.

Η ζεκεξηλή ζύζθεςε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλέρεηα ησλ απνθάζεσλ, πνπ
ειήθζεζαλ ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Ελέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο
(ΤΠΕΚΑ), ζε αληίζηνηρε ζύζθεςε, ζηηο 11 Μαξηίνπ, ππό ηελ πξνεδξία ηνπ
Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ ΠΕΚΑ Σηαύπος Καλαθάηη κε ην ίδην αληηθείκελν.
Έσο ζήκεξα, ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί 3 δεκαηνπνηεηέο,
ελώ έρνπλ πξνηαζεί 8 λένη ρώξνη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ππνινίπσλ. Σα
πξνηεηλόκελα έξγα αθνξνύλ ηελ εθαξκνγή κηαο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ
απνξξηκκάησλ

ηεο

Πεξηθέξεηαο

Πεινπνλλήζνπ,

βαζηδόκελε

ζην

ηξίπηπρν

αλαθύθισζε - θνκπνζηνπνίεζε - δεκαηνπνίεζε ππνιεηκκάησλ (RDF).
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο επηζεκάλζεθε ε αλαγθαηόηεηα λα πξνρσξήζεη,
άκεζα, ε εθαξκνγή ηεο πξνζσξηλήο δηαρείξηζεο, θαζώο δελ ππάξρνπλ, πιένλ, άιια
πεξηζώξηα ρξόλνπ, θαη θαηαγξάθεθε ε θνηλή βνύιεζε θαη απνθαζηζηηθόηεηα όισλ
ησλ εκπιεθόκελσλ θνξέσλ γηα άκεζε ιύζε.
Ξεθαζαξίζηεθε, επίζεο, ν ξόινο ησλ Δήκσλ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηέζεθαλ
ζπγθεθξηκέλα ρξνλνδηαγξάκκαηα γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηώλ.
Κάθε εμπλεκόμενορ, Δήμοι – Πεπιθέπεια – Αποκενηπωμένη Διοίκηζη ανέλαβαν
ηην ςλοποίηζη ζςγκεκπιμένων ανηικειμένων – ενεπγειών ενηόρ ζςγκεκπιμένος
σπονικού διαζηήμαηορ.
Οη Δήκνη ζα αλαιάβνπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ κέζσ ησλ Φνξέσλ
Δηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ (ΦΟΔΑ), ελώ ε Πεξηθέξεηα ζα ρξεκαηνδνηήζεη ηα
απαξαίηεηα

έξγα

δηακόξθσζεο

θαη

πξνκήζεηαο

εμνπιηζκνύ

κέζσ

ηνπ

Επηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ - Αεηθόξνο Αλάπηπμε» (ΕΠΕΡΑΑ).
Θα

αλαδεηεζνύλ,

επίζεο,

πηζαλνί

ηξόπνη

ρξεκαηνδόηεζεο

ησλ

ηαζκώλ

Μεηαθόξησζεο Απνξξηκκάησλ (ΜΑ) θαη ησλ Κέληξσλ Δηαινγήο Αλαθπθιώζηκσλ
Τιηθώλ (ΚΔΑΤ) από ην ΕΠΕΡΑΑ ή άιια ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία.
Μεηά ην ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο, θνηλή πεπνίζεζε όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ θνξέσλ
είλαη όηη ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα ηα πξώηα έξγα πξνζσξηλήο δηαρείξηζεο ησλ
απνξξηκκάησλ ζηελ Πεινπόλλεζν ζα έρνπλ ηεζεί ζε ιεηηνπξγία.
Οη ζπλαληήζεηο απηέο πξόθεηηαη λα επαλαιακβάλνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα,
έσο ηελ νξηζηηθή ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο.
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