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             Συγκέντρωση  -  δεματοποίηση  απορριμμάτων στη  ΒΙ.ΠΕ Τρίπολης 
 
Η απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Πελ/σου να συγκεντρώνονται και να δεματοποιούνται 
όλα τα απορρίμματα της Αρκαδίας στη Βιομηχανική περιοχή, σε χώρο που παραχώρησε ο 
Δήμος Τρίπολης δίπλα από τον Βιολογικό Καθαρισμό, και μετά να πηγαίνουν σε έναν 
χώρο προσωρινής αποθήκευσης στον Αχλαδόκαμπο αποτελεί μία αυθαίρετη, πρόχειρη και 
παράνομη απόφαση σε βάρος της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. 
 

• Η προώθηση ενός τόσο σοβαρού μέτρου για την προστασία του περιβάλλοντος και 
της ποιότητας της ζωής των πολιτών πραγματοποιείται χωρίς διαδικασίες 
συζήτησης και διαλόγου με την τοπική κοινωνία και τους φορείς της περιοχής.  

• Δεν έχει συνταχθεί καμία μελέτη για τον συγκεκριμένο τρόπο διαχείρισης των 
απορριμμάτων και την επιλογή του χώρου. 

• Η επιλογή αυτή θα πλήξει την ήδη υποβαθμισμένη περιβαλλοντικά περιοχή, η 
οποία βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από την Τρίπολη.  

• Οι επιπτώσεις θα είναι πολλές όχι μόνο για τη Βιομηχανική Περιοχή και για τα 
διπλανά δημοτικά διαμερίσματα αλλά και για την ίδια την Τρίπολη, αφού τα 
απορριμματοφόρα θα διέρχονται από κεντρικούς δρόμους της πόλης. 

• Δεν μπορεί να γίνει η δεματοποίηση χωρίς να προϋπάρξει διαχωρισμός υλικών ενώ 
τα τοξικά απόβλητα τα οποία θα προκύπτουν από την συμπίεση των 
απορριμμάτων και θα πέφτουν στον Βιολογικό Καθαρισμό θα δημιουργήσουν 
κίνδυνο για την περιοχή (Διαμερίσματα - ΒΙ.ΠΕ) καθώς και για τους εργαζόμενους 
της Δ.Ε.Υ.Α.Τ.  

 
Η επίλυση ενός τόσο σημαντικού και χρόνιου προβλήματος αντιμετωπίστηκε διαχρονικά 
από την πολιτεία (κυβέρνηση, Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ - Γ.Γ.Π.Π, κ.λ.π) με προχειρότητα, παλινωδίες 
και αποσπασματικούς σχεδιασμούς χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. 
Σοβαρές ευθύνες αναλογούν και στους Ο.Τ.Α (Δήμοι - ΤΕΔΚΝΑ - ΦοΔΣΑ) για αδυναμία 
ουσιαστικής πίεσης και διεκδίκησης, λύσεων ολοκληρωμένης διαχείρισης των στερεών 
αποβλήτων.  
Ειδικότερα για την παραπάνω επιλογή η σημερινή δημοτική Αρχή της Τρίπολης 
επωμίζεται τεράστιες και σοβαρές ευθύνες αφού όχι μόνο δεν συζήτησε με τους 
εργαζομένους, τους εργοδότες και τους κατοίκους των Τοπικών Δημοτικών 
Διαμερισμάτων αλλά δεν συζήτησε και δεν υπήρξε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
της πόλης μας. 
Καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης να αναλάβει τις ευθύνες του για τη 
παραπάνω επιλογή έναντι των επιπτώσεων που θα προκαλέσει στους κατοίκους και την 
ευρύτερη περιοχή. 
Καλούμε την Περιφέρεια Πελοποννήσου να ξεκινήσει την Εναλλακτική Διαχείριση 
των Απορριμμάτων και στο πλαίσιο αυτό να αναζητήσει σχεδιασμούς και ενέργειες για 
την εξεύρεση, κατασκευή και λειτουργία Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων 
(Χ.Υ.Τ.Υ). 
Καλούμε τους πολίτες και τους εργαζόμενους σε αγωνιστική διεκδίκηση για να 
αποτρέψουμε αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ποιότητας ζωής τους. 
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