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Από το πρακτικό της αριθμ. 9/2014 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ ΑΜ-Θ. 

Αριθµ. Απόφασης:   92/2014    

Θέμα:  «Διαχείριση απορριμμάτων στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ» 

 

Στην Κομοτηνή σήμερα, 17 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 14.00, συνήλθε σε 

συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας 

- Θράκης (ΠΕ∆/ΑΜ-Θ), στα επί της οδού Στίλπωνος Κυριακίδη 17, 3ος όροφος, Κομοτηνή 69 100, 

γραφεία της, κατόπιν της με Α.Π 765/12-12-2014 πρόσκλησης-ημερήσιας διάταξης, του 

Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευάγγελου Λαμπάκη, Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, που 

επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε µέλος της, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 16 παρ. 1 του Π.Δ 

75/2011 (ΦΕΚ 182 Α /22-8-2011) «ΠΕΔ & ΚΕΔΕ».   

Ύστερα από διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, αφού σε σύνολο 21 µελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα 14 και απόντα 7, συγκεκριμένα: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Λαμπάκης Ευάγγελος, Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Πρόεδρος Δ.Σ. 
2. Τσανάκα Δήμητρα, Δήμαρχος Καβάλας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
3. Μαμσάκος Χριστόδουλος, Δήμαρχος Δράμας, Μέλος Δ.Σ. 
4. Μαυρίδης Βασίλειος, Δήμαρχος Ορεστιάδας, Μέλος Δ.Σ. 
5. Δαλακάκης Δημήτριος, Δήμαρχος Δοξάτου, Μέλος Δ.Σ. 
6. Τσιτιρίδης Γεώργιος, Δήμαρχος Αβδήρων, Μέλος Δ.Σ. 
7. Γιαννόπουλος Βασίλειος, Δήμαρχος Κάτω Νευροκοπίου, Μέλος Δ.Σ. 
8. Σωτηριάδου Αλεξάνδρα, Δήμαρχος Παρανεστίου, Μέλος Δ.Σ. 
9. Καζάκου Φελίνα, Δημοτική Σύμβουλος Κομοτηνής, Μέλος Δ.Σ. 
10. Τσέπελης Εμμανουήλ, Δημοτικός Σύμβουλος Ξάνθης, Μέλος Δ.Σ. 
11. Γραβάνης Αντώνιος, Δημοτικός Σύμβουλος Κομοτηνής, Μέλος Δ.Σ. 
12. Γκαράνης Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος Κομοτηνής, Μέλος Δ.Σ. 
13. Τσολακίδης Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος Αβδήρων, Μέλος Δ.Σ. 
14. Μιχαηλίδης Παύλος, Δημοτικός Σύμβουλος Αλεξανδρούπολης, Μέλος Δ.Σ. 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Αναστασιάδης Φίλιππος, Δήμαρχος Παγγαίου, Μέλος Δ.Σ. 
2. Χατζηεμμανουήλ Κωνσταντίνος, Δήμαρχος Θάσου, Μέλος Δ.Σ. 
3. Καδή Ισμέτ, Δήμαρχος Ιάσμου, Μέλος Δ.Σ. 
4. Τσομπανόπουλος Ευάγγελος, Δήμαρχος Νέστου, Μέλος Δ.Σ. 
5. Αθανασιάδης Θεόδωρος, Δημοτικός Σύμβουλος Προσοτσάνης, Γραμματέας Δ.Σ. 
6. Φιλόσογλου Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος Καβάλας, Μέλος Δ.Σ. 
7. Σιμιτσής Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος Καβάλας, Μέλος Δ.Σ. 

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν και οι Δήμαρχοι Ξάνθης, Διδυμοτείχου και Προσοτσάνης. 

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που 

έχουν ως εξής: 
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ κ. Ευάγγελος Λαμπάκης – Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης 

εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έκανε εκτενή αναφορά σε εκκρεμή ζητήματα 

που αφορούν στη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ, βασιζόμενος σε 

ενημερωτικό σημείωμα που συνέταξαν τα στελέχη του Τμήματος Προγραμματισμού και 

Ανάπτυξης της ΠΕΔ, με ιδιαίτερη μνεία στην ανάγκη υλοποίησης του ΟΕΔΑ Δυτικού τομέα και της 

επικαιροποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ). 

Επεσήμανε με έμφαση ότι η νέα Διοίκηση της ΠΕΔ ΑΜ-Θ ιεραρχεί υψηλά στις προτεραιότητές της 

την αντιμετώπιση του θέματος της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, και ως εκ τούτου 

κρίνεται σκόπιμη η διερεύνηση της δυνατότητας συνεργασίας της ΠΕΔ με την ΔΙΑΑΜΑΘ, στη 

κατεύθυνση προώθησης και επίλυσης υφισταμένων προβλημάτων σχετικών με την προώθηση της 

υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ ΑΜ-Θ. Διευκρίνισε δε ιδιαίτερα ότι η όποια μελλοντική συνεργασία 

προκριθεί, θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των διακριτών ρόλων των δύο φορέων, με πλήρη 

σεβασμό στη μεταξύ τους αυτονομία και στις αρμοδιότητες που έχουν, μετά και από σχετικές 

αποφάσεις των αντίστοιχων συλλογικών τους Οργάνων. Στη συνέχεια ανέφερε ότι μετά τη 

συζήτηση και τη λήψη σχετικής απόφασης από το Δ.Σ. της ΔΙΑΑΜΑΘ θα πρέπει να εξειδικευτούν 

οι επιμέρους ενέργειες και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτών από τα επιστημονικά στελέχη 

της ΠΕΔ και της ΔΙΑΑΜΑΘ και να υπάρξει εκ νέου ενημέρωση και συζήτηση στο Δ.Σ. της ΠΕΔ. 

Το Δ.Σ μετά από ανταλλαγή διαφόρων γνωμών, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ. 
Προέδρου και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 75/2011(ΦΕΚ 182/Α/22-8-2011) «Περιφερειακές 
Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας»  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α 

1. Να προκρίνει την συνεργασία με την ΔΙΑΑΜΑΘ στο πεδίο των θεμάτων που 
αναλυτικά αναφέρονται στο επισυναπτόμενο ενημερωτικό σημείωμα προκειμένου 
να υποστηριχθεί ο φορέας διαχείρισης στη προώθηση της υλοποίησης των 
συγκεκριμένων θεμάτων. 

2. Να εξειδικευτεί το πλαίσιο της συνεργασίας από κοινού με την ΔΙΑΑΜΑΘ, αφού 
προηγουμένως έχει ληφθεί σχετική απόφαση και από το Δ.Σ. της ΔΙΑΑΜΑΘ. 

3. Να υπάρξει ενημέρωση του Δ.Σ. της ΠΕΔ ΑΜ-Θ επί του περιεχομένου της 
συνεργασίας και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των επιμέρους ενεργειών. 

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 92/2014 
 
Ακριβές Απόσπασμα 
που βγήκε για υπηρεσιακή χρήση 
 
 
 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
     ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ    ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ         ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ ΑΜ-Θ 

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ - ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 

Η νέα Διοίκηση της ΠΕΔ ΑΜ-Θ ιεραρχεί υψηλά στις προτεραιότητές της την αντιμετώπιση του 

θέματος της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Δεδομένου αυτού, και εκ του γεγονότος ότι 

στον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) ουσιαστικά και τυπικά συμμετέχουν όλοι 

οι Δήμοι της ΑΜ-Θ (πλην του Δήμου Τοπείρου), κρίνεται σκόπιμη η διερεύνηση της 

δυνατότητας συνεργασίας των δύο φορέων (ΠΕΔ – ΔΙΑΑΜΑΘ) στη κατεύθυνση 

προώθησης και επίλυσης υφισταμένων προβλημάτων σχετικών με την υλοποίηση του 

Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) ΑΜ-Θ.  

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας (στις 13/11/2014) μεταξύ στελεχών 

της ΠΕΔ ΑΜ-Θ και της ΔΙΑΑΜΑΘ η οποία συνέβαλε ουσιαστικά στον εντοπισμό των προβλημάτων 

και στην ενημέρωση των συμβούλων ανάπτυξης της ΠΕΔ για την τρέχουσα κατάσταση σε θέματα 

που χειρίζεται η ΔΙΑΑΜΑΘ. Διευκρινίστηκε ιδιαίτερα ότι η όποια μελλοντική συνεργασία 

θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των διακριτών ρόλων των δύο φορέων, με πλήρη 

σεβασμό στη μεταξύ τους αυτονομία και στις αρμοδιότητες που έχουν, μετά από 

σχετικές αποφάσεις των αντίστοιχων συλλογικών τους Οργάνων. 

Το σύνολο των θεμάτων που συζητήθηκαν διεξοδικά στο πλαίσιο της συνάντησης, για λόγους 

καλύτερης αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης παρουσιάζονται στις ενότητες που 

περιγράφονται ακολούθως. 

Α. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ 

Ο ΠΕΣΔΑ ΑΜ-Θ, ο οποίος αποτελεί την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων 

(ΕΣΔΑ) σε επίπεδο Περιφέρειας (ΚΥΑ 50910/2727/2003), εγκρίθηκε στις 26-07-2002 και 

αναθεωρήθηκε με τις αποφάσεις 4292/14-11-2006 και 9424/9/03-09-2009 του Γενικού 

Γραμματέα της ΠΑΜ-Θ. Σύμφωνα με τη 2η αναθεώρηση και θεωρώντας την ΠΑΜ-Θ μια ενιαία 

διαχειριστική ενότητα και Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων τη ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ, 

προβλέπονται ιδιαίτερα για τη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων τα εξής:  

1. Κατασκευή δικτύου μεταφόρτωσης απορριμμάτων (15 Σταθμοί Μεταφόρτωσης 

Απορριμμάτων (ΣΜΑ)). 

2. Κατασκευή και λειτουργία δύο Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης 

Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ), μία για τον Ανατολικό τομέα στον Ν. Έβρου και μια για το 

Δυτικό τομέα στον Ν. Καβάλας. Η κάθε μία ΟΕΔΑ θα περιλαμβάνει Μονάδα 
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Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων 

(ΧΥΤΥ). 

3. Κατασκευή ενός μικρού ΧΥΤ στη Σαμοθράκη. 

4. Κατασκευή δικτύου ανακύκλωσης (6 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών 

(ΚΔΑΥ). 

5. Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. 

6. Αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων της ΠΑΜ-Θ 

(ΧΑΔΑ). 

7. Προμήθεια κινητού μηχανολογικού εξοπλισμού1, αναγκαίου για την λειτουργία 

τόσο του δικτύου μεταφόρτωσης απορριμμάτων όσο και του δικτύου ανακύκλωσης, ο 

οποίος έχει παραληφθεί στο σύνολό του. 

Στη μεταβατική περίοδο και έως την κατασκευή των δύο ΧΥΤΥ – ΜΕΑ, οι Νομοί Καβάλας, Ξάνθης 

και Ροδόπης θα εξυπηρετούνται από τους υφιστάμενους ΧΥΤΑ και οι Νομοί Δράμας και Έβρου θα 

εξυπηρετούνται είτε από κατάλληλες υποδομές προεπεξεργασίας και προσωρινής αποθήκευσης 

στερεών αποβλήτων που θα δημιουργηθούν, είτε με μεταφορά των απορριμμάτων μέσω του 

δικτύου ΣΜΑ σε αδειοδοτημένους ΧΥΤΥ, είτε με συνδυασμό των δύο λύσεων. 

Β. ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ – ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΜΑ 

 Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή δέκα τριών (13) ΣΜΑ (Κ. Νευροκοπίου, 

Ελευθερούπολης, Θάσου, Ν. Βύσσας, Φερών, Χρυσούπολης, Σαμοθράκης, Σαπών, 

Ξάνθης, Δράμας, Κομοτηνής, Διδυμοτείχου και Σουφλίου). 

 Δεν έχουν κατασκευασθεί δύο (2) ΣΜΑ. Ο ΣΜΑ Καβάλας (ο οποίος είχε 

χρηματοδότηση από το έργο του Ταμείου Συνοχής) καθώς και ο ΣΜΑ Μύκης (η 

                                                           
1 Ο κινητός μηχανολογικός εξοπλισμός περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 Συρμοί μεταφόρτωσης – συμπίεσης απορριμμάτων / 32 τμχ 

 Φορτηγό / 1 τμχ 

 Ερπυστριοφόρος φορτωτής / 1 τμχ 

 Ερπυστριοφόρος συμπιεστής / 1 τμχ 

 Ημιρυμουλκούμενα –Τρακτόρες / 12 τμχ 

 Οχήματα Συλλογής και Μεταφοράς / 15 τμχ 

 Ελαστιχοφόρος Φορτωτής / 2 τμχ 

 Διάφορα (containers) / 20 τμχ 

 Πλαστικοί κάδοι ανακυκλώσιμων υλικών / 1000 τμχ 

 Περονοφόρα οχήματα / 4 τμχ 

 Ελαστιχοφόροι φορτωτές / 4 τμχ 

 Πρέσα δεματοποιήσης αυτόματης τροφοδοσίας / 1 τμχ 

 Πρέσα δεματοποιήσης χειροκίνητης τροφοδοσίας / 3 τμχ 
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κατασκευή του οποίου προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους και 

αποτελεί ειδικό όρο στο χρηματοδοτούμενο έργο από το Ταμείο Συνοχής). 

 Έχουν υπογραφεί προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ της ΔΙΑΑΜΑΘ και των 

οικείων Δήμων και λειτουργούν οι ΣΜΑ Σαμοθράκης, Θάσου, Φερών, 

Ελευθερούπολης, Κομοτηνής, Κ.Νευροκοπίου, Δράμας.  

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 

 Να υπογραφούν οι αναγκαίες προγραμματικές συμβάσεις για τη λειτουργία του 

συνόλου των ΣΜΑ (υπολείπεται η λειτουργία 6 ΣΜΑ – Σαπών, Βύσσας, Διδυμοτείχου, 

Χρυσούπολης, Ξάνθης και Σουφλίου). 

Για το θέμα αυτό προτείνεται να εμπλακεί η ΠΕΔ με ενέργειες διαμεσολαβητικού 

χαρακτήρα. Κινητοποίηση Δήμων-ΔΙΑΑΜΑΘ, παρακολούθηση πορείας αποφάσεων 

(Δ.Σ., Αποκεντρωμένη κλπ). 

 Να διερευνηθεί ο βαθμός «ωριμότητας» των έργων για τη δημιουργία των δύο ΣΜΑ 

(Καβάλας και Μύκης). 

Για το θέμα αυτό προτείνεται να εμπλακεί η ΠΕΔ με ενέργειες διαμεσολαβητικού 

χαρακτήρα. Κινητοποίηση Δήμων -ΔΙΑΑΜΑΘ-Περιφέρειας. 

 Να διερευνηθεί η δυνατότητα οδικής πρόσβασης στους κατασκευασμένους ΣΜΑ για 

την ανεμπόδιστη και ασφαλή προσέγγισή τους από τους συρμούς μεταφόρτωσης – 

συμπίεσης απορριμμάτων και στη συνέχεια να προσδιοριστεί η υλοποίηση των 

πιθανών αναγκαίων παρεμβάσεων. 

Για το θέμα αυτό προτείνεται να εμπλακεί η ΠΕΔ με ενέργειες διαμεσολαβητικού 

χαρακτήρα. Κινητοποίηση Δήμων και Υπηρεσιών στη κατεύθυνση εκπόνησης των 

μελετών και εξεύρεσης χρηματοδότησης των έργων. 

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΔΑΥ 

 Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή 5 Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών - 

ΚΔΑΥ (Δράμας, Κομοτηνής, Διδυμοτείχου, Ξάνθης με χρηματοδότηση από το έργο 

του Ταμείου Συνοχής και Αλεξανδρούπολης από Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης 

Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.)). 

 Δεν έχει υλοποιηθεί το ΚΔΑΥ Καβάλας (το οποίο θα κατασκευαζόταν από την 

Ε.Ε.Α.Α.). 

 Σε κανονική λειτουργία από την Ε.Ε.Α.Α. βρίσκεται το ΚΔΑΥ 

Αλεξανδρούπολης. Για το ΚΔΑΥ Δράμας έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός για 

την ανάθεση της περαιτέρω λειτουργίας του ενώ για το ΚΔΑΥ Ξάνθης έχει επέλθει 

συμφωνία με την Ε.Ε.Α.Α. για την λειτουργία αυτού εκ μέρους της. 
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 Εξελίσσεται πλέον ομαλά (μετά τη σχετική νομοθετική ρύθμιση για τη 

χρηματοδότηση του ΦΠΑ) η υλοποίηση του υποέργου που έχει ως αντικείμενο 

την προμήθεια 35 απορριμματοφόρων 16 κ.μ. και 4.000 πλαστικών κάδων 

ανακυκλώσιμων υλικών που θα εξυπηρετήσουν τα ΚΔΑΥ Δράμας, Ξάνθης, Κομοτηνής 

και Διδυμοτείχου ώστε να καλυφθεί το σύνολο της Περιφέρειας από σύστημα 

ανακύκλωσης συσκευασιών. Το σύνολο του εξοπλισμού παραδόθηκε ήδη στη 

ΔΙΑΑΜΑΘ. 

 Δεν έχουν υπογραφεί από το σύνολο των Δήμων οι τριμερείς (μεταξύ ΔΙΑΑΜΑΘ 

– ΕΕΑΑ – εκάστοτε ΔΗΜΟΥ) συμβάσεις που αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την 

έναρξη του προγράμματος ανακύκλωσης και την ένταξη του κάθε Δήμου σε αυτό.  

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 

 Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού ανάθεσης της 

περαιτέρω λειτουργίας του ΚΔΑΥ Δράμας και να ικανοποιηθούν οι αναγκαίες 

προϋποθέσεις για την λειτουργία εκ μέρους της ΕΕΑΑ του ΚΔΑΥ Ξάνθης. 

Για το θέμα αυτό θα μπορούσε να εμπλακεί η ΠΕΔ με ενέργειες διαμεσολαβητικού 

ή/και υποκινητικού χαρακτήρα. 

 Να διερευνηθεί η δυνατότητα και να τύχει επεξεργασίας ο τρόπος λειτουργίας των 

ΚΔΑΥ Διδυμοτείχου και Κομοτηνής. 

Για το θέμα αυτό προτείνεται να μην εμπλακεί η ΠΕΔ. 

 Να διερευνηθεί ο βαθμός «ωριμότητας» του έργου για τη δημιουργία του ΚΔΑΥ 

Καβάλας. 

Για το θέμα αυτό θα μπορούσε να εμπλακεί η ΠΕΔ με ενέργειες διαμεσολαβητικού 

ή/και υποκινητικού χαρακτήρα. 

 Να αντιμετωπισθεί η προβληματική οδική πρόσβαση στο ΚΔΑΥ Διδυμοτείχου μέσω 

της «ωρίμανσης» της αναγκαίας παρέμβασης. 

Για το θέμα αυτό θα μπορούσε να εμπλακεί η ΠΕΔ με ενέργειες διαμεσολαβητικού 

ή/και υποκινητικού χαρακτήρα. 

 Να υπογραφεί από το σύνολο των Δήμων η αναγκαία τριμερής σύμβαση (από κοινού 

με ΔΙΑΑΜΑΘ – ΕΕΑΑ). Η καταγραφή των εναπομεινάντων Δήμων θα γίνει από την 

ΔΙΑΑΜΑΘ. 

Για το θέμα αυτό προτείνεται να εμπλακεί η ΠΕΔ με ενέργειες διαμεσολαβητικού 

χαρακτήρα. Κινητοποίηση Δήμων-ΔΙΑΑΜΑΘ. 

 Να εγκριθεί από όλους τους Δήμους η σύναψη των αναγκαίων προγραμματικών 

συμβάσεων που αφορούν τη διάθεση εκ μέρους της ΔΙΑΑΜΑΘ του απαραίτητου για 
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κάθε Δήμο εξοπλισμού για τη λειτουργία της ανακύκλωσης. να υπογραφούν οι 

συμβάσεις και να παραδοθεί ο εξοπλισμός στους Δήμους. Η αποστολή των σχετικών 

προγραμματικών συμβάσεων πραγματοποιήθηκε ήδη από την ΔΙΑΑΜΑΘ, από την 

18η/11ου μέχρι την 1η/12ου. 

Για το θέμα αυτό προτείνεται να εμπλακεί η ΠΕΔ με ενέργειες διαμεσολαβητικού 

χαρακτήρα. Κινητοποίηση Δήμων-ΔΙΑΑΜΑΘ. 

3. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ - ΟΕΔΑ 

 Έχουν υπογραφεί οι προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ Δήμου 

Αλεξανδρούπολης και ΔΙΑΑΜΑΘ για την δρομολόγηση όλων των αναγκαίων 

ενεργειών για τη υλοποίηση του ΟΕΔΑ Ανατολικού τομέα. Στο πλαίσιο αυτό έχει 

υποβληθεί προς χρηματοδότηση το έργο του ΧΥΤΥ Ανατολικού τομέα το οποίο και 

εντάχθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ και είναι σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία για την 

δημιουργία της ΜΕΑ Ανατολικού τομέα μέσω ΣΔΙΤ.  

 Για την ΟΕΔΑ Δυτικού τομέα παρουσιάζεται σημαντική καθυστέρηση σε όλες 

τις συναφείς με τη δημιουργία της διαδικασίες, με σημαντικότερο εμπόδιο ως προς 

την τελική της δημιουργία ή μη, την προσφυγή που έχει κατατεθεί κατά της Απόφασης 

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) στο ΣΤΕ, τόσο από πλευράς Δ. Νέστου όσο 

και από κατοίκους της περιοχής. Η συγκεκριμένη προσφυγή πρόκειται να 

συζητηθεί στο ΣΤΕ, μετά από την αναβολή της 26ης Νοεμβρίου 2014, στις 28 

Ιανουαρίου 2015. 

 Δεν έχει υπάρξει πρόοδος στη κατεύθυνση της δημιουργίας του 

προβλεπομένου μικρού ΧΥΤ στη Σαμοθράκη. 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 

 Να δρομολογηθούν οι αναγκαίες ενέργειες που απομένουν για την έγκαιρη και κατά 

το δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωση της ΟΕΔΑ Ανατολικού τομέα, ήτοι 

o Την δημιουργία του ΧΥΤΥ (προώθηση όλων των ενεργειών έως την ανάδειξη 

αναδόχου και ολοκλήρωση του έργου – θα καταγραφούν σε συνεργασία με 

τον Δ. Αλεξανδρούπολης). 

o Την κατασκευή της ΜΕΑ (προώθηση όλων των ενεργειών έως την ολοκλήρωση 

της διαγωνιστικής διαδικασίας και κατασκευή του έργου – θα καταγραφούν σε 

συνεργασία με τον Δ. Αλεξανδρούπολης). 

Για το θέμα αυτό προτείνεται να μην εμπλακεί η ΠΕΔ. 

 Να διερευνηθούν και στη συνέχεια προωθηθούν όλες οι αναγκαίες ενέργειες για την 

δημιουργία του ΟΕΔΑ Δυτικού τομέα, λαμβανομένων υπόψη των δυσκολιών που 
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υφίστανται λόγω των προσφυγών στο ΣΤΕ και της εν γένει αντίθεσης της τοπικής 

κοινωνίας.  

Για το θέμα αυτό προτείνεται να εμπλακεί η ΠΕΔ με ενέργειες διαμεσολαβητικού 

χαρακτήρα. Κινητοποίηση - Ενημέρωση Δήμων Δυτικού τομέα.  

 Να επιταχυνθεί η διαδικασία μέσω της εξειδίκευσης των απαραίτητων ενεργειών για 

τη δημιουργία του μικρού ΧΥΤ στη Σαμοθράκη μετά από συνεργασία ΔΙΑΑΜΑΘ και Δ. 

Σαμοθράκης. 

Για το θέμα αυτό προτείνεται να εμπλακεί η ΠΕΔ με ενέργειες διαμεσολαβητικού 

χαρακτήρα. 

4. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ – ΕΩΣ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΑ-ΧΥΤΥ 

Προβλέπεται η επέκταση και η εφαρμογή σχεδίων διευθέτησης τριών (3) 

υφιστάμενων αδειοδοτημένων ΧΥΤΑ2 με την παράλληλη δημιουργία τριών (3) 

χώρων προεπεξεργασίας απορριμμάτων (Καβάλας, Ξάνθης, Κομοτηνής) καθώς 

και η δημιουργία τριών (3) χώρων προεπεξεργασίας και προσωρινής 

αποθήκευσης απορριμμάτων (Δράμα, Αλεξανδρούπολη, Διδυμότειχο).  

Ταυτόχρονα προβλέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία του αναγκαίου 

εξοπλισμού μέσω της προμήθειας 6 τεμαχιστών, 6 διαχωριστών απορριμμάτων δύο 

ρευμάτων, 6 τεμαχιστών φυτικών υπολειμμάτων, 6 συστημάτων αερόβιας επεξεργασίας 

(κομποστοποίηση), 6 ελαστιχοφόρων φορτωτών με κάδο γενικής χρήσης, 3 μονάδων 

συμπίεσης – δεματοποίησης και 3 ελαστιχοφόρων φορτωτών για τη μεταφορά των 

δεμάτων.  

 Ως προς τα έργα στους τρεις υφιστάμενους αδειοδοτημένους ΧΥΤΑ 

o Έχει δημοπρατηθεί και είναι σε φάση κατασκευής το έργο της επέκτασης του 

ΧΥΤΑ Κομοτηνής, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το Φεβρουάριο του 2015. 

o Η επέκταση και εφαρμογή του σχεδίου διευθέτησης του ΧΥΤΑ Ξάνθης 

έχει υποβληθεί για χρηματοδότηση στο ΕΠΠΕΡΑΑ. 

o Η επέκταση και εφαρμογή του σχεδίου διευθέτησης του ΧΥΤΑ 

Καβάλας έχει ενταχθεί και θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΠΠΕΡΑΑ. 

Επισημαίνεται η αναγκαιότητα ανανέωσης των περιβαλλοντικών 

όρων του υπάρχοντος ΧΥΤΑ. 

                                                           
2 Υπογραμμίζεται ότι οι υποδομές αυτές θα λειτουργούν σύμφωνα με τη νομοθεσία ως Χώροι Υγειονομικής Ταφής 
Υπολειμμάτων (XYTY) αφού σχεδιάζεται στις επεκτάσεις αυτές να εφαρμόζεται προεπεξεργασία των απορριμμάτων με 
χαμηλού αρχικού και λειτουργικού κόστους διεργασίες όπως: τεμαχισμός, αφαίρεση σιδηρούχων μετάλλων, 
διαχωρισμός κλασμάτων με ανακύκλωση του “ελαφρού” κλάσματος και αερόβια επεξεργασία-κομποστοποίηση του 
“οργανικού' κλάσματος. Αποτέλεσμα των διεργασιών είναι τα υψηλότερα επίπεδα ανακύκλωσης, εκτροπή και 
επεξεργασία του βιοαποδομήσιμου “οργανικού” κλάσματος και συνεπώς η ταφή δραστικά μικρότερης ποσότητας 
περιβαλλοντικά “ανενεργών” υπολειμμάτων όπως προβλέπεται από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. 
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 Ως προς τη δημιουργία των χώρων προεπεξεργασίας και προσωρινής αποθήκευσης 

απορριμμάτων 

o Βρίσκεται σε εκκρεμότητα η επιλογή του χώρου στη Καβάλα και κατά συνέπεια 

η διαδικασία για την περιβαλλοντική αδειοδότησή του. Σχετικά με την 

περιβαλλοντική αδειοδότηση των υπολοίπων χώρων  

 Είναι προς υπογραφή στην ΕΥΠΕ η αδειοδότηση του Περιβαλλοντικού 

Πάρκου στη Δράμα.  

 Ο χώρος της Αλεξανδρούπολης έχει αδειοδοτηθεί μέσω της ΑΕΠΟ της 

ΟΕΔΑ του Ανατολικού τομέα της ΠΑΜ-Θ. 

 Ο χώρος του Διδυμοτείχου μελετάται από το Δήμο Διδυμοτείχου. 

 Οι χώροι σε Ξάνθη και Κομοτηνή έχουν αντιμετωπισθεί στο πλαίσιο των 

διαδικασιών επέκτασης των αντίστοιχων ΧΥΤΑ.  

o Δεν καταγράφονται ενέργειες για την προετοιμασία και «ωρίμανση» των έργων 

υποδομής μικρής κλίμακας που κρίνονται αναγκαία να κατασκευασθούν, 

προκειμένου να καταστεί δυνατή η εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού 

για την επεξεργασία και προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων. 

 Η διαγωνιστική διαδικασία για τη προμήθεια του εξοπλισμού (2ο υποέργο) έχει 

ανασταλεί λόγω αίτησης ακύρωσης του 1ου Πρακτικού του διαγωνισμού που έχει 

ασκηθεί στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής και εκκρεμεί η εκδίκαση της, με άγνωστη 

την χρονική τελεσφόρηση αυτής.  

Πρέπει να αναφερθεί ότι στο σύμφωνο αποδοχής όρων που συνοδεύει την απόφαση 

ένταξης της προμήθειας του εξοπλισμού, υπάρχουν ειδικοί όροι που προβλέπουν ότι 

δεν είναι δυνατή η υπογραφή σύμβασης προμήθειας πριν την περιβαλλοντική 

αδειοδότηση και προετοιμασία των χώρων που θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός. 

Παράλληλα προβλέπει την αρχική προμήθεια 4 συστημάτων με προαίρεση για τα 

υπόλοιπα 2 (Διδυμοτείχου, Καβάλας). 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 

 Ως προς την επέκταση και εφαρμογή των σχεδίων διευθέτησης των τριών (3) 

υφιστάμενων αδειοδοτημένων ΧΥΤΑ  

o Να διευκρινιστεί η «κατάσταση» που βρίσκεται το αίτημα χρηματοδότησης από 

το ΕΠΠΕΡΑΑ για την επέκταση και εφαρμογή του σχεδίου διευθέτησης του 

ΧΥΤΑ Ξάνθης με παράλληλη αποτύπωση των αναγκαίων ενεργειών 

μέσω της συνεργασίας με τα στελέχη του ΣΔΑΝΞ. 
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o Να προσδιορισθούν οι αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίηση του έργου της 

επέκτασης και εφαρμογής του σχεδίου διευθέτησης του ΧΥΤΑ Καβάλας μέσω 

της συνεργασίας με τα στελέχη του Δ. Καβάλας. 

Για το θέμα αυτό θα μπορούσε να εμπλακεί η ΠΕΔ με ενέργειες διαμεσολαβητικού 

ή/και υποκινητικού χαρακτήρα.  

 Ως προς τη δημιουργία των χώρων προεπεξεργασίας και προσωρινής αποθήκευσης 

απορριμμάτων 

o Να διερευνηθεί ο βαθμός υλοποίησης ή μη των αναγκαίων ενεργειών και να 

προσδιοριστούν τα επόμενα βήματα για την αδειοδότηση των αντίστοιχων 

χώρων σε Καβάλα και Διδυμότειχο μέσω της συνεργασίας με τα στελέχη των 

αντίστοιχων Δήμων. 

o Να προσδιορισθούν τα αναγκαία έργα που πρέπει να κατασκευασθούν 

στους χώρους επεξεργασίας και προσωρινής αποθήκευσης 

απορριμμάτων και να εξειδικευτούν οι απαραίτητες ενέργειες 

«ωρίμανσής» τους μέσω της συνεργασίας με τα στελέχη των 

αντίστοιχων Δήμων και του ΣΔΑΝΞ. 

Για το θέμα αυτό προτείνεται να εμπλακεί η ΠΕΔ με ενέργειες διαμεσολαβητικού 

χαρακτήρα. Κινητοποίηση Δήμων- ΣΔΑΝΞ. 

 Να διερευνηθούν οι αναγκαίες – δυνατές ενέργειες που θα στοχεύουν στη προώθηση 

της διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια του εξοπλισμού (2ο υποέργο). 

Για το θέμα αυτό προτείνεται να μην εμπλακεί η ΠΕΔ. 

Γ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΠΑΜΘ 

Η υπογραφείσα νέα ΚΥΑ με αριθμό οικ. 52890/4174/13.11.2014 (ΦΕΚ Β’ 3120-

20.11.2014) σε αντικατάσταση της πρώτης με αριθμό οικ. 49599/3925/21.10.2014 (ΦΕΚ Β’ 

2855-23.10.2014) θέτει επί της ουσίας την επιτακτική αναγκαιότητα εφαρμογής του ΠΕΣΔΑ μέσω 

της αξιοποίησης και λειτουργίας όλων των έτοιμων προς χρήση κατασκευασμένων υποδομών και 

του μηχανολογικού εξοπλισμού που έχει προμηθευτεί ο ΦΟΔΣΑ, με άμεσο στόχο την παύση 

λειτουργίας των εναπομεινάντων & ενεργών ΧΑΔΑ, την αποκατάσταση αυτών και την αποφυγή 

επιβολής των αναμενομένων προστίμων3. Παράλληλα αναδεικνύεται η αναγκαιότητα ουσιαστικής 

                                                           
3 Τον Οκτώβριο 2005 η Ελλάδα καταδικάσθηκε από το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τη διάθεση αστικών 

αποβλήτων σε Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) (1128 ενεργοί ΧΑΔΑ) και έδωσε προθεσμία για την 
αποκατάστασή τους έως το τέλος του 2008.  

Τον Απρίλιο 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε προδικαστική διαδικασία για επιβολή χρηματικών κυρώσεων και τον 
Ιούνιο 2013 ανακοινώθηκε η εκ νέου παραπομπή της χώρας λόγω μη συμμόρφωσης με την απόφαση του 2005. Είχαν 
απομείνει 396 (90 ενεργοί και 306 ανενεργοί) από τους 3.036 ΧΑΔΑ που καταγράφτηκαν διαχρονικά. 
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επιτάχυνσης των ενεργειών για την υλοποίηση όλων των προβλεπομένων παρεμβάσεων στο 

πλαίσιο της ενδιάμεσης φάσης, όπως αυτές προαναφέρθηκαν.  

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ 

Για την ικανοποίηση των προβλεπομένων στην νέα ΚΥΑ θα πρέπει 

 Η ΔΙΑΑΜΑΘ να συνάψει προγραμματικές συμβάσεις με τους Δήμους για τη 

λειτουργία των ΣΜΑ και την παραχώρηση του αναγκαίου μηχανολογικού εξοπλισμού 

(συρμούς μεταφόρτωσης – συμπίεσης απορριμμάτων). Η ΔΙΑΑΜΑΘ συνέταξε ήδη τα 

σχέδια προγραμματικής σύμβασης τα οποία απέστειλε την 17η/11ου και απομένει στη 

συνέχεια η έγκριση και υπογραφή αυτών από τους αντίστοιχους Δήμους. 

(η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου θέματος αναφέρεται προηγούμενα στο Β.1) 

 Η ΔΙΑΑΜΑΘ να θέσει άμεσα σε λειτουργία όλα τα ΚΔΑΥ που έχουν κατασκευασθεί 

στο πλαίσιο του ΠΕΣΔΑ για την υποστήριξη εφαρμογής προγραμμάτων εναλλακτικής 

διαχείρισης συσκευασιών στο σύνολο των Δήμων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 

– Θράκης. 

(η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου θέματος αναφέρεται προηγούμενα στο Β.2) 

 Οι Δήμοι να δρομολογήσουν τις απαραίτητες ενέργειες στην περιοχή ευθύνης τους, 

στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, για την εφαρμογή της ΚΥΑ καθώς και για την 

υποστήριξη και λειτουργία των υποδομών σε εφαρμογή του ισχύοντος σχετικού 

ΠΕΣΔΑ.  

Ιδιαίτερα μνεία πρέπει να γίνει για τις υποχρεώσεις του Δ. Δράμας ως προς τις ενέργειες 

που θα στοχεύουν στην δημιουργία του Περιβαλλοντικού Πάρκου, δεδομένου ότι 

από την ΚΥΑ δεν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της διαχείρισης των 

απορριμμάτων στην ΠΕ Δράμας. 

(αναδεικνύεται η αναγκαιότητα και επιβάλλεται η άμεση εμπλοκή των Δήμων σε σειρά 

θεμάτων που έχουν προαναφερθεί) 

 Οι Δήμοι να μεριμνήσουν για την άμεση διακοπή λειτουργίας των Χ.Α.Δ.Α. της 

περιοχής ευθύνης τους και την ταχεία υλοποίηση των έργων αποκατάστασης 

αυτών. Προς τούτο θα πρέπει ανά ενεργό ΧΑΔΑ (Δράμας, Νέστου, Αλεξανδρούπολης, 

                                                           
Η εκδίκαση της υπόθεσης έγινε τον Ιούνιο 2014 και επειδή είχαν ήδη αποκατασταθεί πλήρως στο μεταξύ 103 ΧΑΔΑ, τη 
μέρα της εκδίκασης (3 Ιουνίου 2014) υπήρχαν 70 ενεργοί ΧΑΔΑ και 223 ανενεργοί (συνολικά 293).  

Το Σεπτέμβριο 2014 η Γενική Εισαγγελέας ανακοίνωσε ότι εισηγείται: 

 Κατ’ αποκοπή πρόστιμο 22 εκατομμυρίων Ευρώ για τη μη συμμόρφωση με τη δικαστική απόφαση του 2005.  

 Ημερήσιο πρόστιμο 54.450 ευρώ/ημέρα (μειωμένο σε σχέση με την εισήγηση της Επιτροπής, που ήταν 71.180), 
που υπολογίσθηκε για τους 293 ΧΑΔΑ που υπήρχαν προς αποκατάσταση τον Ιούνιο.  

 Το ημερήσιο πρόστιμο θα απομειώνεται κατά 150 ευρώ κάθε φορά που είτε παύει η λειτουργία ενός ενεργού ΧΑΔΑ 
είτε αποδεικνύεται ότι δρομολογήθηκε η αποκατάσταση ενός ΧΑΔΑ. 

Η απόφαση του Δικαστηρίου εκδόθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2014.  
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Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας, Σουφλίου) ο αντίστοιχος Δήμος να διαμορφώσει ένα 

ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα όλων των αναγκαίων ενεργειών, συνεκτιμομένων όλων των 

παραμέτρων, μέχρι την ολοκλήρωση των έργων οριστικής αποκατάστασης αυτών. 

Για το θέμα αυτό προτείνεται να εμπλακεί η ΠΕΔ με ενέργειες διαμεσολαβητικού 

χαρακτήρα. Κινητοποίηση Δήμων-ΔΙΑΑΜΑΘ, επιβεβαίωση χρηματοδότησης έργων, 

παρακολούθηση πορείας αποφάσεων (Δ.Σ., Αποκεντρωμένη κλπ). 

 Να διερευνηθεί και αποτυπωθεί η φάση υλοποίησης των έργων αποκατάστασης 

όλων των καταγραφέντων ανενεργών ΧΑΔΑ στο σύνολο των Δήμων στην Περιφέρεια ΑΜ-

Θ, στην κατεύθυνση αντιμετώπισης τυχόν καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση 

αυτών. 

Για το θέμα αυτό προτείνεται να εμπλακεί η ΠΕΔ με ενέργειες διαμεσολαβητικού 

χαρακτήρα. Κινητοποίηση Δήμων-ΔΙΑΑΜΑΘ. 

Δ. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΣΔΑ 

Με το με αριθμ. πρωτ. 1332/01.04.2014 έγγραφό του, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας 

και Κλιματικής Αλλαγής κάλεσε τους αρμόδιους φορείς του άρθ. 35 του Ν. 4042/2012 – μεταξύ 

αυτών και την ΔΙΑΑΜΑΘ, να προχωρήσουν στην επικαιροποίηση των ΠΕΣΔΑ, όπου 

απαιτείται, με αργότερο χρονικό ορίζοντα τον Οκτώβριο 2014, ώστε να είναι συμβατά με το 

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) καθώς και το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης 

Παραγωγής Αποβλήτων. Η αναγκαιότητα της διαδικασίας αυτής προκύπτει, μεταξύ άλλων, και 

από την υποχρέωση εκπλήρωσης σχετικής αιρεσιμότητας4 του ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι 

προθεσμίες που συνδέονται με την συγκεκριμένη αιρεσιμότητα είναι οι ακόλουθες: 

 Αξιολόγηση των 13 ΠΕΣΔΑ η οποία έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 30/9/2014 

 Εκπόνηση αναθεώρησης των 13 ΠΕΣΔΑ μέχρι την 31/12/2014 

 Διενέργεια Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης ΠΕΣΔΑ - Δημόσια 

Διαβούλευση - Ενσωμάτωση παρατηρήσεων στους ΠΕΣΔΑ μέχρι την 31/6/2015 

 Θεσμοθέτηση νέου ΠΕΣΔΑ μέχρι την 30/9/2015. 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 

                                                           
4 Πρόκειται για την αιρεσιμότητα 6.2 του ΕΣΠΑ 2014-2020: «6.2 Προώθηση οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων 

επενδύσεων στον τομέα αποβλήτων, ιδίως με την ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με την Οδηγία 

2008/98/EC για τα απόβλητα και σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων». Η αιρεσιμότητα αυτή έχει 

συμπεριληφθεί σε παράρτημα του εγκεκριμένου από την Ε.Ε. Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 

(ΕΣΠΑ) 2014-2020, καθώς και σε παράρτημα του ΠΕΠ Αν. Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020 που 

υποβλήθηκε για έγκριση. Η μη τήρηση της μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία χρηματοδότησης ή/και σε 

αναστολή πληρωμών. 
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Για την ανταπόκριση στις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο υποχρεώσεις, θα πρέπει 

 Η ΔΙΑΑΜΑΘ να προχωρήσει με κατεπείγουσες διαδικασίες 

o Στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης για τη συμβατότητα του ΠΕΣΔΑ Αν. 

Μακεδονίας - Θράκης με το ΕΣΔΑ – διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη  

o Στην διατύπωση ενός αναλυτικού σχεδίου δράσης με τις ενέργειες που 

απομένουν να γίνουν καθώς και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης ανά στάδιο π.χ. 

εκπόνηση μελέτης, διάρκεια κατάρτισης ΠΕΣΔΑ, χρονοδιάγραμμα διαδικασίας ΣΠΕ 

(εκπόνηση ΣΜΠΕ, γνωμοδοτήσεις, διαβούλευση, έγκριση ΣΜΠΕ), χρονοδιάγραμμα 

οριστικοποίησης και έγκρισης ΠΕΣΔΑ από το Περιφερειακό Συμβούλιο – το σχέδιο 

δράσης θα έπρεπε να έχει αποσταλεί στο ΥΠΕΚΑ μέχρι την 7η Απριλίου 

2014. 

Για το θέμα αυτό προτείνεται να εμπλακεί η ΠΕΔ με ενέργειες διαμεσολαβητικού 

χαρακτήρα. Κινητοποίηση Δήμων-ΔΙΑΑΜΑΘ. 

 Η ΔΙΑΑΜΑΘ να εξειδικεύσει άμεσα τον τρόπο εκπόνησης των μελετών για την 

επικαιροποίηση του ΠΕΣΔΑ και να υλοποιήσει τη σχετική διαδικασία.  

Για το θέμα αυτό προτείνεται να εμπλακεί η ΠΕΔ για την υποβοήθηση στη διαδικασία 

εξεύρεσης επιπλέον μακροχρόνιας τεχνικής υποστήριξης της ΔΙΑΑΜΑΘ μέσω συνεργατών, 

ενδεχομένως και μέσω τεχνικής βοήθειας Περιφέρειας. 

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ θα πρέπει επιπρόσθετα να αντιμετωπισθεί το ζήτημα 

της λειτουργίας του ΣΔΑΝΞ και των ασκούμενων από αυτόν αρμοδιοτήτων σε 

συνδυασμό με τον ρόλο και τις αρμοδιότητες της ΔΙΑΑΜΑΘ ως περιφερειακού ΦΟΔΣΑ.  

Ε. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “POMIS” 

Η ΔΙΑΑΜΑΘ υλοποιεί το έργο “Pilot Operation of the Municipal Integrated Solid waste 

management system” – “POMIS”, χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Εδαφικής 

Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013, στα πλαίσια του οποίου πραγματοποιεί την 

Πιλοτική Δράση της Οικιακής Κομποστοποίησης στο σύνολο της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – 

Θράκης. 

Αυτή η δράση έχει ως σκοπό την παρακολούθηση της διεργασίας της Οικιακής Κομποστοποίησης 

σε όλη την έκταση της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης, τη λήψη αποτελεσμάτων και την 

εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με τις ποσότητες των οργανικών αποβλήτων που 

παράγονται και τα ποσοστά εκτροπής του οργανικού / βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αστικών 

στερεών αποβλήτων. 

Οι ενδιαφερόμενοι που θα δηλώσουν συμμετοχή, θα παραλάβουν Κάδο Οικιακής 

Κομποστοποίησης, ο οποίος είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε χώμα (όχι σε τσιμέντο ή 

ΑΔΑ: 74Υ1ΟΚΜΗ-Υ4Λ



μπαλκόνι). Η λειτουργία του Κάδου Οικιακής Κομποστοποίησης θα παρακολουθηθεί καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους, προκειμένου να αξιολογηθεί και να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία του. 

Κατά την παρούσα χρονική στιγμή υλοποιείται πρόγραμμα παράδοσης κάδων και διεξαγωγής 

ενημερωτικών εκδηλώσεων ανά Δήμο, στους ενδιαφερομένους που εκδήλωσαν σχετικό 

ενδιαφέρον. 

Για το θέμα αυτό προτείνεται να εμπλακεί η ΠΕΔ με ενέργειες διαμεσολαβητικού χαρακτήρα. 

Κινητοποίηση Δήμων-ΔΙΑΑΜΑΘ. 

 

Κομοτηνή, 12 Δεκεμβρίου 2014 
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