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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Ναυπλίου 57,  221 32 Τρίπολη
Πληροφορίες: Παν. Μαντζουράνης
Τηλέφωνο: 2713 610 121
Ηλεκτρ. Δ/νση: perivallon@ppel.gov.gr

Τρίπολη, 11-11-2022

ΠΡΟΣ):
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
(Υ.Π.ΕΝ.)
1. Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα

Ηλεκτρ. Δ/νση: secmin@ypen.gr
2. Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης 

Αποβλήτων
Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα
Ηλεκτρ. Δ/νση: gensec.wst@ypen.gr

ΚΟΙΝ.: Δήμος Τρίπολης / Γραφείο Δημάρχου
Ταχ. Δ/νση: Λαγοπάτη 45 & Αταλάντης
Ηλεκτρ. Δ/νση: dimos@tripolis.gr

ΘΕΜΑ: 

ΣΧΕΤ.: 

Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης καταγεγραμμένων και μη ΧΑΔΑ Περιφέρειας 
Πελοποννήσου.

1. Το υπ’ αριθ. 245851/2-8-2021 έγγραφό μας.
2. Το υπ’ αριθ. 32601/4-11-2022 έγγραφο Δήμου Τρίπολης / Γραφείο Δημάρχου

Κύριε Υπουργέ,

              Πριν ένα χρόνο περίπου με το ανωτέρω (1) σχετικό, για το οποίο δεν έχουμε λάβει απάντηση, 

σας ζητήσαμε εγγράφως να ξεκινήσει η μελέτη της αποκατάστασης των ΧΑΔΑ. Παρά τις αποκαταστάσεις 

που έγιναν στο παρελθόν στους καταγεγραμμένους ΧΑΔΑ, η έλλειψη νόμιμου χώρου διάθεσης αστικών 

στερεών απορριμμάτων οδήγησε πολλούς Δήμους  στη συνέχιση της χρήσης ακόμη και αποκατεστημένων 

ΧΑΔΑ και στη δημιουργία νέων ΧΑΔΑ που δεν έχουν καταγραφεί.

Πλησιάζοντας στην έναρξη πλήρους λειτουργίας των εργοστασίων επεξεργασίας και διάθεσης 

απορριμμάτων στην Περιφέρειά μας θεωρούμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να κλείσει οριστικά το θέμα των 

ΧΑΔΑ με νέα καταγραφή των ρυπασμένων χώρων και μελέτες αποκατάστασής τους.

Σε συνέχεια του ανωτέρω (1) σχετικού και με αφορμή το ανωτέρω (2) έγγραφο του Δήμου Τρίπολης 

με το οποίο ζητά τη βοήθεια της Περιφέρειας για την εκπόνηση μελετών αποκατάστασης των ΧΑΔΑ Αγίου 

Βλάση και Αγίας Τριάδας του Δήμου Τρίπολης, επανερχόμεθα στο ερώτημά μας εάν προτίθεται το 

υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας να προβεί στη σύνταξη μελετών για την αποκατάσταση 

καταγεγραμμένων και μη ΧΑΔΑ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Σε περίπτωση αδυναμίας του υπουργείου θα θέλαμε να αναλάβουμε εμείς ως Περιφέρεια την 

εκπόνηση των μελετών αποκατάστασης των ΧΑΔΑ της χωρικής αρμοδιότητάς μας. Η εκπόνηση των μελετών 

θα γίνει σε άμεση συνεργασία με το ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου και τους Δήμους της Περιφέρειας.
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Αναμένουμε την απάντησή σας ευελπιστώντας ότι θα υπάρξει σύντομα επίλυση ενός σημαντικού 

περιβαλλοντικού προβλήματος της Περιφέρειάς μας.  

                                                                                                                                                Με εκτίμηση,

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ
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