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ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ H.Π.: 39537/ 1918/ E104
ΤΜΗΜΑ ΔΔ & EOK
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:   Αμαλιάδος 15
ΤΑΧ. ΚΩΔ.:    115-23  ΑΘΗΝΑ

Προς: ΜΕΑ – ΕΕ 
           υπόψη κας Καρποδίνη
           φαξ: 00322-5515651

ΠΛΗΡΟΦ.: Χ. Ελευθεριάδου
                  Ε. Αλεξοπούλου
ΤΗΛΕΦ. :  213-1515666
FAX        : 210-6434470

Koιν.:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γρ. Γεν. Γραμματέα 
3. Γεν. Δ/ντρια Προγρ/σμού & Έργων
4. Γεν. Δ/ντρια Περ/ντος

ΘΕΜΑ: Συνοπτική παροχή πληροφοριών για Αναφορές στο Ευρωκοινοβούλιο σχετικά με 
α. τη διαχείριση απορριμμάτων στην Αχαΐα, β. την επεξεργασία των αστικών λυμάτων και 
διαχείριση απορριμμάτων στις Σπέτσες, γ. τον ΧΥΤΑ στο Καρβουνάρι Θεσπρωτίας και δ. 
τον ΧΥΤΑ Λευκίμης

Σε συνέχεια της επίσημης αποστολής των φακέλων από τις αρμόδιες υπηρεσίες Περιφερειακού 
και Νομαρχιακού επιπέδου για τις κάτωθι υποθέσεις αναφορών στο Ευρωκοινοβούλιο, συνοπτικά
σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Χώρος Υγειονομικής Ταφής ΑΣΑ στην περιοχή Ερινεός Αχαΐας:
Ο ΧΥΤΑ 3ης Διαχειριστικής Ενότητας (Δ.Ε.) Νομού Αχαΐας χωροθετήθηκε με την υπ’ αριθ. 
5130/12-8-2003 γνωμοδότηση της ΠΕΧΩ/Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ.Ε.) στη θέση 
Παπανικολού Δήμου Συμπολιτείας, η περιβαλλοντική μελέτη εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 
6701/17-10-03 απόφαση της ΠΕΧΩ/Π.Δ.Ε. και εγκρίθηκε η κατασκευή του με την υπ’ αριθμ. 
9966/20-12-05 απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Π.Δ.Ε. Ο εν λόγω ΧΥΤΑ θα εξυπηρετεί τους 
Δήμους της Δυτικής Αιγιαλείας (7 ΟΤΑ, Αιγίου, Αροανίας, Ερινεού, Καλαβρύτων, Λευκασίου, 
Παϊων και Συμπολιτείας), σύμφωνα με την αρ. πρωτ6. C(2004)5365/17.12.04 Απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει εγκριθεί η συγχρηματοδότηση της υλοποίησης του έργου από το 
Ταμείο Συνοχής με προϋπολογισμό 6.298.000 ευρώ αλλά το έργο δεν έχει ξεκινήσει ακόμα
Κατά των αποφάσεων της Διοίκησης για τη δημιουργία του ΧΥΤΑ εκκρεμεί προσφυγή ακύρωσης 
των Περιβαλλοντικών Όρων εκ μέρους περιοίκων και της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Ερινεού 
στο Συμβούλιο της Επικράτειας, που αναμένεται να εκδικαστούν τον Οκτώβριο. Η Δημοτική Αρχή 
ισχυρίζεται ότι το σχέδιο αντίκειται στη νομοθεσία της ΕΕ για τα απόβλητα, την ποιότητα του 
πόσιμου νερού, τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. Συνεπώς, βρισκόμαστε σε φάση αναμονής έως τη συνεδρίαση του ΣΤΕ.

Β. Διαχείριση των αστικών λυμάτων και των απορριμμάτων στις Σπέτσες: 
Η διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) στην Περιφέρεια Αττικής γίνεται σύμφωνα 
με το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχειρίσεις Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Αττικής, 
στην οποία ανήκει η ηπειρωτική Αττική και τα νησιά (πλην Κυθήρων και Αντικυθήρων) και 
αποτελούν την 1η Διαχειριστική Ενότητα της Περιφέρειας στην οποία προβλέπεται η δημιουργία 
τριών Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ). Τα ΑΣΑ θα οδηγούνται 
στις 3 ΟΕΔΑ μέσω ενός δικτύου Σταθμών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ). Ο ΣΜΑ Τροιζηνίας 
στον οποίο μεταξύ άλλων θα συγκεντρώνονται και τα ΑΣΑ των Σπετσών βρίσκεται σε διαδικασία 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής.
Όσον αφορά τη διαχείριση των αστικών λυμάτων, βρίσκεται υπό εξέλιξη η διαδικασία των 
εγκρίσεων των μελετών που έχουν εκπονηθεί για την κατασκευή του έργου της Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λυμάτων Σπετσών, ήτοι η έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων και της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η επικαιροποίηση των οικονομικών Τευχών, των Τευχών 
Δημοπράτησης και η έγκριση του συνόλου της μελέτης, καθώς και η διαβίβαση του φακέλου του 
έργου στη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ.ΠΕΡ.Α.Α. για την έγκριση της χρηματοδότησης του έργου. 
Συνεπώς, το θέμα της ρύπανσης στην παραλία «Αγριόπετρες» λόγω της απόρριψης των 
αποβλήτων θα αποφευχθεί μόλις ολοκληρωθεί το έργο διαχείρισης των αστικών λυμάτων και 
απορριμμάτων στο νησί, όπως αναφέρθηκε άνωθεν.  



Γ. ΧΥΤΑ στο Καρβουνάρι Δήμου Παραμυθιάς, νομού Θεσπρωτίας 
Με την υπ’ αριθμ. 6077/28-12-04 Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφερείας Ηπείρου εγκρίθηκε ο 
σχεδιασμός του Διανομαρχιακού ΧΥΤΑ Καρβουναρίου, ο οποίος προβλέπεται να εξυπηρετεί τους 
Δήμους Παραμυθιάς, Αχέροντα, Μαργαριτίου, Σύβοτων, Πέρδικάς και Σουλίου του ν. 
Θεσπρωτίας και τους Δήμους Ζαλόγγου, Λούρου, Πάργας, Πρεβέζης και Φαναρίου του ν. 
Πρεβέζης. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Συνοχής σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
CCI: 2003GR16CPE015/16.12.03 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνολικού 
προϋπολογισμού 6.446.364€. Για την επεξεργασία και την ανακύκλωση των αποβλήτων πριν την 
εναπόθεσή τους στο Διανομαρχιακό ΧΥΤΑ Καρβουναρίου καθώς και την ανάκτηση χρήσιμων 
υλικών, δραστηριοποιούνται τα εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών 
και άλλων προϊόντων που υπάρχουν στους νομούς Θεσπρωτίας και Πρεβέζης, ήτοι το Σύστημα 
Εναλλακτικής διαχείρισης Συσκευασιών, το Σύστημα Εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων 
Λιπαντικών Ελαίων, το Σύστημα Εναλλακτικής διαχείρισης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών 
στηλών και συσσωρευτών, το Σύστημα Εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), το Σύστημα Εναλλακτικής διαχείρισης οχημάτων τέλους 
κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) και το Σύστημα Εναλλακτικής διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών. 
Το έργο έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται σε φάση δοκιμαστικής λειτουργίας.

Δ. ΧΥΤΑ Λευκίμης νήσου Κέρκυρας:
Με την υπ’ αριθμ. 8532/28-7-06 Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφερείας Ιονίων Νήσων 
εγκρίθηκε ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, στη θέση Μισοραχιά 
του Δήμου Λευκιμμαίων. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Συνοχής σύμφωνα με την 
υπ’ αριθμ. CCI: 2002GR16CPE010/24.12.02 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνολικού 
προϋπολογισμού 4.612.900€. Για την επεξεργασία και την ανακύκλωση των αποβλήτων πριν την 
εναπόθεσή τους στο ΧΥΤΑ Λευκίμης καθώς και την ανάκτηση χρήσιμων υλικών, 
δραστηριοποιούνται τα εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων 
προϊόντων που υπάρχουν στο νομό, ήτοι το Σύστημα Εναλλακτικής διαχείρισης Συσκευασιών, το 
Σύστημα Εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων, το Σύστημα Εναλλακτικής 
διαχείρισης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, το Σύστημα Εναλλακτικής 
διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), το Σύστημα 
Εναλλακτικής διαχείρισης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) και το Σύστημα Εναλλακτικής 
διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών. Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε την κα Erminia Mazzoni Πρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών του 
Ευρωκοινοβουλίου. 

Ε.Δ.:          Η Προϊσταμένη Δ.Δ. και ΕΟΚ
1) Τμ. ΔΔ και ΕΟΚ                                                       
2) Μ. Πέππα
3) Ε. Αλεξοπούλου                            
4) Χ. Ελευθεριάδου  
                                                                                                   Μ. Πέππα
                                                                                          Αρχ. Μηχ. με Ά βαθμό
               


