Αθήνα, 31.05.2017
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ:
1.Τον Υπουργό Επικρατείας
2.Τον Υπουργό Εσωτερικών
3.Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
4.Τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης
Θέμα: «Έργο Διαχείρισης Απορριμμάτων με ΣΔΙΤ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»
Η ανεξέλεγκτη διαχείριση των απορριμμάτων συνεπάγεται τεράστιο περιβαλλοντικό,
κοινωνικό και οικονομικό κόστος, ενώ συνιστά διαρκή κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Στη χώρα
μας η κύρια μέθοδος διαχείρισης των δημοτικών απορριμμάτων είναι η διάθεση σε Χώρους
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), καθώς και σε παράνομες χωματερές. Η διάθεση
εκτός οργανωμένης διαδικασίας των αστικών αποβλήτων στην Ελλάδα έχει μεν περιοριστεί
αλλά το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται.
Το ποσοστό ανεξέλεγκτης απόρριψης ή ελλιπούς εφαρμογής της υγειονομικής ταφής
παραμένει υψηλό, δημιουργώντας προβλήματα ρύπανσης των επιφανειακών και υπογείων
υδάτων, ενώ η αυτανάφλεξη των απορριμμάτων στους εν λόγω χώρους ευθύνεται για την
επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με τοξικά αέρια καθώς και σε ένα ποσοστό και για την
πρόκληση πυρκαγιών. Επιπλέον, η παράτυπη διακίνηση και εναπόθεση στερεών αποβλήτων
μεταφράζεται σε αλλεπάλληλα πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπονομεύει το βασικό
εξαγωγικό προϊόν της χώρας μας (Τουρισμός και νέα υψηλών απαιτήσεων Γεωργία), και
δημιουργεί εκτεταμένη φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή καθώς συντελείται εκτός του
επίσημου οικονομικού κύκλου.
Το μεγαλύτερο έργο διαχείρισης απορριμμάτων με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
(ΣΔΙΤ), το οποίο είχε προσωρινό ανάδοχο ήδη από τον Αύγουστο του 2014 και οριστικό
ανάδοχο από τον Ιανουάριο του 2016 μετά την έγκριση όλων των συμβάσεων από το
Ελεγκτικό Συνέδριο, πρόκειται να υλοποιηθεί έπειτα από χρόνια κωλυσιεργιών στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου. Κατά την Διυπουργική Σύσκεψη υπό τον Υπουργό
Επικρατείας στις 08/04/2017, με τη συμμετοχή του Υπουργού Εσωτερικών, του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, του
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Υφυπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης, καθώς και με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Περιφέρειας και του Φορέα
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Πελοποννήσου, αποφασίστηκε να δοθεί το
«πράσινο φως» ώστε να ολοκληρωθούν τα απαραίτητα βήματα, εντός του Απριλίου 2017,
για την υπογραφή της σύμβασης του έργου.

Επειδή είναι επιτακτική η ανάγκη τερματισμού της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της
ποιότητας ζωής εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διαχείρισης των απορριμμάτων,
Επειδή ο περιορισμός της ποσότητας και της βλαπτικότητας των παραγόμενων στερεών
αποβλήτων, η προτεραιότητα της ανακύκλωσης έναντι της καύσης, η ασφαλής τελική διάθεση
και η ορθολογική και ασφαλής μεταφορά αποτελούν υποχρεώσεις που απορρέουν και από τη
συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
Επειδή η μη συμμόρφωση της χώρας μας προς τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες έχει ως
συνέπεια συστηματικά χρηματικά πρόστιμα, πέραν των υπολοίπων δυσμενών οικονομικών
συνεπειών,

Ερωτώνται οι συναρμόδιοι Υπουργοί:
-Σε ποια φάση βρίσκονται οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης
του έργου διαχείρισης απορριμμάτων με ΣΔΙΤ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου;
-Η λύση που έχει προκριθεί ανταποκρίνεται στην υποχρέωση της τήρησης των βασικών
στρατηγικών στόχων που έχουν υιοθετηθεί διεθνώς, καθώς και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης;

Ο ερωτών Βουλευτής
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