
 

  

 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
  

Λαµία, 14 ∆εκεµβρίου 2016 

 
 
Ψηφίστηκε το νέο Σχέδιο ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων  
 
Με διευρυµένη πλειοψηφία ψηφίστηκε από το Περιφερειακό Συµβούλιο η αναθεώρηση του 
Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
υιοθετώντας τους άξονες της εθνικής πολιτικής για τα απόβλητα, ενέκρινε το αναθεωρηµένο 
ΠΕΣ∆Α και υιοθετεί τους στόχους  - ορόσηµα για το 2020: τα κατά κεφαλή παραγόµενα 
απόβλητα να έχουν µειωθεί, η προετοιµασία προς επαναχρησιµοποίηση και η ανακύκλωση µε 

χωριστή συλλογή ανακυκλώσιµων ‐ βιοαποβλήτων να εφαρµόζεται στο 50% του συνόλου των 

ΑΣΑ, η ανάκτηση ενέργειας να αποτελεί συµπληρωµατική µορφή διαχείρισης, όταν έχουν 
εξαντληθεί τα περιθώρια κάθε άλλου είδους ανάκτησης και η υγειονοµική ταφή να αποτελεί την 
τελευταία επιλογή και να έχει περιοριστεί σε λιγότερο από το 30% του συνόλου των ΑΣΑ. 
 
 
Κατά τη συζήτηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας 
Μπακογιάννης, επισήµανε ότι πρόκειται για ένα σχέδιο που ανέκυψε έπειτα από εξαντλητική, 
αλλά και εποικοδοµητική διαβούλευση µε όλους τους δήµους της Περιφέρειας.  
 
 
Αντικείµενο του Νέου Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας είναι: 
 

• Η αναθεώρηση του ΠΕΣ∆Α (2005) λαµβάνοντας υπόψη κυρίως νεότερα θεσµικά, 
νοµοθετικά, περιβαλλοντικά και οικονοµικά δεδοµένα και τα δροµολογηµένα έργα µε 
ιδιαίτερη έµφαση στην επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων για τη µείωση των 
αποβλήτων προς τελική διάθεση και την επεξεργασία του οργανικού κλάσµατος. 

• Η επικαιροποίηση της υφιστάµενης κατάστασης για την προέλευση, ποσότητα και 
ποιότητα των αποβλήτων και πρόβλεψη στον απαιτούµενο εκ του νόµου χρονικό 
ορίζοντα. 

• Η διαµόρφωση προτάσεων και το πλαίσιο διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασίας, 
υλικών και των οργανικών αποβλήτων, σύµφωνα µε το νέο ΕΣ∆Α. 

• Η διαµόρφωση προτάσεων και το πλαίσιο διαχείρισης των ειδικών αποβλήτων (όπως 
συσκευασίες και απόβλητα συσκευασιών, λυµατολάσπη, απόβλητα ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού κ.ά). 



• Ο προσδιορισµός των αναγκαίων δράσεων για την ολοκληρωµένη διαχείριση στερεών 
αποβλήτων στην Περιφέρεια. 

 
Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κώστας Μπακογιάννης, µετά την ψήφιση του νέου ΠΕΣ∆Α, 
δήλωσε: «Σήµερα αποδείξαµε, για ακόµη µία φορά, ότι στα πλέον σηµαντικά ζητήµατα της 
Στερεάς Ελλάδας µπορούµε να δίνουµε λύσεις µέσα από διάλογο, ανταλλαγή ή και σύγκρουση 
απόψεων, αλλά µε έναν κοινό στόχο, να λύνουµε προβλήµατα και όχι να προκαλούµε 
µεγαλύτερα. Συζητήσαµε, καταθέσαµε σχέδιο και προτάσεις, αλλά κυρίως ακούσαµε πριν 
καταλήξουµε στο σηµερινό σχέδιο που ψηφίστηκε από το Περιφερειακό Συµβούλιο. Το νέο 
σχέδιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων δεν είναι θέµα που προσφέρεται για πολιτική 
αντιπαράθεση και σκοπιµότητα, είναι υπόθεση που αφορά στη ζωή και το µέλλον των παιδιών 
µας». 
 


