INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.04.11 18:23:28
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΩΒΠΜΟΡ05-0ΚΓ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ
ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ
ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ
ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΔΓΡΟΤ
ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα
Πιεξνθνξίεο: Υ. ηαζνπνχινπ
Tει.:213-214 8314, Fax: 210- 6777238
E-mail: stathopoulou@edsna.gr

1ε ΤΝΔΓΡΗΑΖ
Σνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Δηδηθνχ Γηαβαζκηδηθνχ πλδέζκνπ
Ννκνχ Αηηηθήο
Αξηζκφο Απφθαζεο : 01/16
ΠΔΡΗΛΖΦΖ
ΘΔΜΑ: Έγθξηζε 2εο Αλαζεψξεζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ
(ΠΔΓΑ) Αηηηθήο.
ηελ Αζήλα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ηεο Γ/λζεο Μεηαθνξψλ,
(Μεζνγείσλ 156, Παπάγνπ-Υνιαξγφο, ζηελ έμνδν αθξηβψο ηνπ ΜΔΣΡΟ ζηάζε ΔΘΝΗΚΖ
ΑΜΤΝΑ), ζήκεξα Παξαζθεπή, ηελ 15ε Μαξηίνπ 2016 θαη ψξα 10.00 ην πξσί, ζπλεδξίαζε ην
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ηνπ ΔΗΓΗΚΟΤ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ,
χζηεξα απφ ηελ απφ ππ’ αξ. 2887/10-03-16 έγγξαθε πξφζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ ηνπ ΔΓΝΑ,
πνπ επηδφζεθε ζην θάζε κέινο ηνπ Γ.. ηνπ Δηδηθνχ Γηαβαζκηδηθνχ πλδέζκνπ, ζχκθσλα κε ηα
άξζξα 211 ηνπ Ν.3852/2010 θαη 7 ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 52546/16.12.2011 (ΦΔΚ
2854/2011).
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, ζε ζχλνιν 61 κειψλ ήηαλ παξφληα 43 κέιε,
δειαδή:

ΠΑΡΟΝΣΔ:
1. ΑΝΑΓΝΧΣΟΠΟΤΛΟ ΑΘΑΝΑΗΟ (ΝΑΟ) - ΠΔΡ. ΤΜΒΟΤΛΟ ΑΝ. ΑΣΣΗΚΖ
2. ΒΑΒΟΤΛΑ ΑΡΗΣΔΑ – ΠΔΡ. ΤΜΒΟΤΛΟ ΓΤΣ. ΑΣΣΗΚΖ
3. ΒΑΡΔΛΑ ΑΝΓΡΔΑ – ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ
4. ΒΑΗΛΑΚΟ ΘΔΟΓΧΡΟ – ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΟ ΑΓ. ΒΑΡΑΒΑΡΑ
5. ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ – ΑΝΣΗΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ ΓΤΣ. ΑΣΣΗΚΖ
6. ΒΡΟΤΣΖ ΑΡΗΣΔΗΓΖ – ΠΔΡ. ΤΜΒΟΤΛΟ Β.Σ. ΑΘΖΝΧΝ
7. ΒΡΤΝΑ ΦΧΣΔΗΝΖ – ΠΔΡ. ΤΜΒΟΤΛΟ Β.Σ. ΑΘΖΝΧΝ
8. ΓΑΒΑΛΑ ΑΓΓΔΛΟ – ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΟ ΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ
9. ΓΑΒΡΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ – ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Β.Σ. ΑΘΖΝΧΝ
10. ΓΑΒΡΗΛΖ ΓΔΧΡΓΗΟ – ΑΝΣΗΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ ΠΔΗΡΑΗΑ
11. ΓΑΨΣΑΝΑΡΟ ΣΔΛΗΟ – ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΔΗΡΑΗΑ
12. ΓΑΜΗΑΝΟ ΠΔΣΡΟ – ΠΔΡ. ΤΜΒΟΤΛΟ Β.Σ. ΑΘΖΝΧΝ
13. ΓΑΝΑΚΟ ΥΡΗΣΟΦΟΡΟ – ΠΔΡ. ΤΜΒΟΤΛΟ Γ.Σ. ΑΘΖΝΧΝ
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14. ΓΟΤΡΟΤ ΡΔΝΑ – ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ ΑΣΣΗΚΖ
15. ΔΤΑΓΓΔΛΗΟΤ ΠΑΡΑΚΔΤΑ (ΠΑΡΖ) – ΠΔΡ. ΤΜΒΟΤΛΟ ΑΝ. ΑΣΣΗΚΖ
16. ΔΤΘΤΜΗΟΤ ΑΝΓΡΔΑ – ΓΖΜΑΡΥΟ ΜΟΥΑΣΟΤ-ΣΑΤΡΟΤ
17. ΗΑΣΡΟΤ ΣΑΤΡΟ – ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΟ ΛΑΤΡΔΧΣΗΚΖ
18. ΚΑΜΑΡΑ ΠΑΤΛΟ- ΠΔΡ. ΤΜΒΟΤΛΟ ΑΝ. ΑΣΣΗΚΖ
19. ΚΑΠΑΣΑΖ ΥΡΖΣΟ – ΑΝΣΗΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ Ν.Σ. ΑΘΖΝΧΝ
20. ΚΑΡΑΜΑΝΟ ΥΡΖΣΟ- ΠΔΡ. ΤΜΒΟΤΛΟ Κ.Σ. ΑΘΖΝΧΝ
21. ΚΑΡΑΜΔΡΟ ΓΔΧΡΓΗΟ – ΑΝΣΗΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ Β.Σ. ΑΘΖΝΧΝ
22. ΚΑΡΑΜΠΔΛΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ – ΠΔΡ. ΤΜΒΟΤΛΟ Γ.Σ. ΑΘΖΝΧΝ
23. ΚΟΡΟΒΔΖ ΣΤΛΗΑΝΟ – ΠΔΡ. ΤΜΒΟΤΛΟ ΑΝ. ΑΣΣΗΚΖ
24. ΚΟΡΧΝΑΗΟΤ-ΚΑΜΠΑ ΟΦΗΑ – ΠΔΡ. ΤΜΒΟΤΛΟ Β.Σ. ΑΘΖΝΧΝ
25. ΚΟΤΣΔΛΑΚΖ ΓΗΧΡΓΟ – ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΟ Ν. ΗΧΝΗΑ
26. ΚΤΠΡΗΑΝΗΓΟΤ ΔΡΜΗΟΝΖ (ΔΡΜΗΝΑ) – ΑΝΣΗΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ Κ.Σ. ΑΘΖΝΧΝ
27. ΛΑΚΑΡΖ-ΚΡΑΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ – ΠΔΡ. ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΔΗΡΑΗΑ
28. ΛΔΚΚΑ ΑΝΓΡΔΑ – ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΟ ΧΡΧΠΟΤ
29. ΛΟΤΜΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ – ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΟ ΦΤΛΖ
30. ΜΠΗΕΑ ΑΦΡΟΓΗΣΖ – ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ-ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ
31. ΜΠΟΤΡΑΨΜΖ ΓΖΜΖΣΡΖ – ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΟ ΦΤΛΖ
32. ΜΠΡΟΤΛΗΑ ΓΔΧΡΓΗΟ – ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ
33. ΞΤΡΗΓΑΚΖ ΠΑΝΣΔΛΖ – ΓΖΜΑΡΥΟ ΦΗΛΟΘΔΖ-ΦΤΥΗΚΟΤ
34. ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΤ ΠΤΡΗΓΧΝ – ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΟ ΓΑΛΑΣΗΟΤ
35. ΠΑΠΠΟΤ ΥΡΖΣΟ – ΓΖΜΑΡΥΟ ΦΤΛΖ
36. ΠΟΤΛΑΚΖ ΠΔΣΡΟ- ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΑΣΧΝ-ΑΡΣΔΜΗΓΟ
37. ΑΡΑΝΣΖ ΝΗΚΟ – ΓΖΜΑΡΥΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ-ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ
38. ΜΔΡΟ ΗΧΑΝΝΖ – ΠΔΡ. ΤΜΒΟΤΛΟ ΑΝ. ΑΣΣΗΚΖ
39. ΣΔΡΓΗΟΤ–ΚΑΦΑΛΖ ΓΖΜΖΣΡΖ – ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΔΝΣΔΛΖ
40. ΦΗΛΗΠΠΟΤ ΠΔΣΡΟ – ΑΝΣΗΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ ΑΝ. ΑΣΣΗΚΖ
41. ΥΑΜΑΛΗΓΖ ΘΟΓΧΡΟ – ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΟ Ν. ΗΧΝΗΑ
42. ΥΑΣΕΖΓΑΚΖ ΓΗΟΝΤΖ – ΓΖΜΑΡΥΟ Π. ΦΑΛΖΡΟΤ
43. ΥΗΧΣΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ – ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΖΦΗΗΑ

ΑΠΟΝΣΔ:
1. ΓΗΑΚΟΛΗΟΤ ΜΑΗΡΖ – ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΟ ΑΜΑΡΟΤΗΟΤ
2. ΚΑΣΑΝΣΧΝΖ ΓΖΜΖΣΡΖ- ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ-ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ
3. ΚΟΡΟΒΔΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ – ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ-ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ
4. ΚΧΝΣΑΝΣΔΛΛΟ ΓΡΖΓΟΡΖ – ΓΖΜΑΡΥΟ ΒΑΡΖ-ΒΟΤΛΑ-ΒΟΤΛΗΑΓΜΔΝΖ
5. ΛΤΜΠΔΡΑΣΟ ΓΔΡΑΗΜΟ – ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΟ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ
6. ΜΑΝΟΤΡΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ – ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΟ Ν. ΗΧΝΗΑ
7. ΜΑΝΣΟΤΒΑΛΟ ΠΔΣΡΟ- ΠΔΡ. ΤΜΒΟΤΛΟ ΑΝ. ΑΣΣΗΚΖ
8. ΜΑΤΡΗΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ- ΓΖΜΑΡΥΟ ΛΤΚΟΒΡΤΖ-ΠΔΤΚΖ
9. ΜΗΥΑΛΔΛΖ ΓΖΜΖΣΡΖ – ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΔΝΣΔΛΖ
10. ΜΟΤΡΣΕΖ ΓΖΜΖΣΡΖ – ΓΖΜΑΡΥΟ ΑΗΓΗΝΑ
11. ΠΡΧΣΟΝΟΣΑΡΗΟ ΗΧΑΝΝΖ – ΠΔΡ. ΤΜΒΟΤΛΟ Κ.Σ. ΑΘΖΝΧΝ
12. ΑΚΟΤΣΖ ΝΗΚΟ – ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ
13. ΣΑΤΡΗΑΝΟΤΓΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ – ΓΖΜΑΡΥΟ ΓΑΦΝΖ-ΤΜΖΣΣΟΤ
14. ΧΦΡΟΝΖ ΓΗΧΡΓΟ – ΓΖΜΑΡΥΟ ΑΡΧΝΗΚΟΤ
15. ΣΕΖΜΔΡΟ ΓΛΑΤΚΟ-ΑΘΑΝΑΗΟ – ΠΔΡ. ΤΜΒΟΤΛΟ Κ.Σ. ΑΘΖΝΧΝ
16. ΣΗΓΚΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΠΟΛΤΥΡΟΝΖ – ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ
17. ΣΗΟΤΜΠΡΖ ΓΖΜΖΣΡΖ – ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΟ ΦΤΛΖ
18. ΣΟΤΚΑΛΑ ΓΗΧΡΓΟ – ΓΖΜΑΡΥΟ ΔΛΔΤΗΝΑ

Ζ θα Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 1εο ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο θαη αθνχ δηαπίζησζε απαξηία
δήηεζε απφ ην ζψκα, λα εγθξίλεη, ψζηε ηελ Πξνεδξία ηεο ζπλεδξίαζεο λα αλαιάβεη ε
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αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.. Δξκίλα Κππξηαλίδνπ. Σν ζψκα ελέθξηλε ηελ πξφηαζε ηεο Πξνέδξνπ (κε 1
ιεπθφ) θαη έηζη ε θα Δξκίλα Κππξηαλίδνπ, αλέιαβε ρξέε Πξνέδξνπ ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ..
Ζ πξνεδξεχνπζα ηνπ Γ.., θαη αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.. ηνπ ΔΓΝΑ Δξκίλα Κππξηαλίδνπ, αξρηθά
θάιεζε ηελ Πξφεδξν ηνπ ΔΓΝΑ Ρ. Γνχξνπ, λα αλνίμεη ηελ ζπδήηεζε.
Ζ πξφεδξνο ηνπ ΔΓΝΑ Ρ. Γνχξνπ έιαβε ην ιφγν θαη αξρηθά θαηέζεζε ηελ δηαδηθαζηηθή πξφηαζε,
ην Γ.. ηνπ ΔΓΝΑ λα ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά, κε ζπγθεθξηκέλν ζεκαηνιφγην θαη ζπγθεθξηκέλεο
εκεξνκελίεο.
ην ζεκείν απηφ δήηεζε δηαδηθαζηηθά ην ιφγν ν θ. Υακαιίδεο ν νπνίνο είπε ηα εμήο:
“αλ ΛΑΨΚΖ ΤΠΔΗΡΧΖ είρακε εθηηκήζεη φηη δχζθνια ζα κπνξνχζε λα ζπλεδξηάζεη ην
Γ ιφγσ ηεο επηινγήο ηφζν ηεο ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίαο φζν θαη ηεο ψξαο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ
είρακε, κέζα ζηα ρξνληθά φξηα πνπ κπνξνχζακε, ππνβάιιακε αίηεκα γηα ηελ κεηάζεζε ηεο
ζπλεδξίαζεο ψζηε θαη λα κε ηίζεην ζέκα απαξηίαο αιιά θαη λα ππήξρε ε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε
πξνεηνηκαζία ησλ κειψλ .
Γηα έλα ηέηνην ζνβαξφ ζέκα πνπ είλαη γηα ζπδήηεζε θαη ςήθηζε πξέπεη λα δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα ηεο κεγαιχηεξεο ζπκκεηνρήο αιιά θαη ηεο νπζηαζηηθήο ηνπνζέηεζεο ηεο πιεηνςεθίαο
ησλ, κειψλ ηνπ Γ .
Οη πξνβιέςεηο καο απηέο επηβεβαηψζεθαλ, αθνχ ε ζπλεδξίαζε άξρηζε κε ΜΗΑ ΧΡΑ
θαζπζηέξεζε θαη κε ΟΡΗΑΚΖ ΑΠΑΡΣΗΑ, θαη κε αξθεηνχο απφ ηνπο παξεπξηζθφκελνπο λα είλαη
έηνηκνη γηα απνρψξεζε ιφγσ θαη άιισλ ππνρξεψζεσλ ηνπο, γη απηφ ππνβάιιακε εθ λένπ , ζην
ζψκα πιένλ , ηελ πξφηαζε γηα κεηαθνξά ηεο ζπλεδξίαζεο ζε πξνζθεξφηεξε κέξα θαη ΧΡΑ.
Ζ πξνεδξεχνπζα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έζεζε ηε δηαδηθαζηηθή πξφηαζε ζε
ςεθνθνξία, θαη απηή απεξξίθζε αθνχ έιαβε κία κφλν ζεηηθή ςήθν, ηνπ πξνηείλνληνο.
Μεηά ηελ ςεθνθνξία ν θ. Υακαιίδεο αλέθεξε φηη ε κε απνδνρή ηεο πξφηαζεο καο, καο
νδεγεί ζην λα βγάινπκε ην ζπκπέξαζκα φηη επηδηψθεηαη λα γίλεη << πθαξπαγή >> ζεηηθήο ςήθνπ
απφ ην Γ πνπ ζα ζπλνδεχεη ην πξνο αλαζεψξεζε ΠΔΓΑ .
Όια απηά καο βξίζθνπλ θάζεηα αληίζεηνπο.
Παξακέλνπκε ζηελ δηαδηθαζία, ζα αλαπηχμνπκε ηηο ζέζεηο καο φπσο επίζεο θαη ζα θαηαζέζνπκε
θείκελν πνπ επεμεξγαζηήθακε ζπιινγηθά. Θα ζπλερίζνπκε δε ηελ θαζεκεξηλή καο παξέκβαζε
ψζηε νη πξνηάζεηο καο απηέο λα γίλνπλ θηήκα θαη ζηφρνη πάιεο ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο”.
ηελ ζπλέρεηα έιαβε πάιη ην ιφγν ε Πξφεδξνο ηνπ ΔΓΝΑ Ρέλα Γνχξνπ θαη επί ηνπ ελφο θαη
κνλαδηθνχ ζέκαηνο αλέθεξε ηα εμήο:
πλεδξηάδνπκε ζήκεξα, γηα δεχηεξε θνξά, κε αληηθείκελν ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΠΔΓΑ.
Σελ πξψηε θνξά, ηνλ Αχγνπζην πέξζη, ζπδεηήζακε αλνηθηά, θαη κε επξεία πιεηνςεθία
πξνηείλακε έλα θείκελν πνπ ζήκαλε νπζηαζηηθά ηελ έλαξμε ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο.
Γεκφζηαο δηαβνχιεπζεο πνπ θξάηεζε θνληά πέληε κήλεο.
ήκεξα, βάδνπκε ηηο ηειεπηαίεο πηλειηέο, θαζψο εηζεξρφκαζηε ζηελ ηειηθή επζεία ηεο
ηειηθήο έγθξηζεο απφ ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην.
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Γελ βξηζθφκαζηε ζήκεξα εδψ ηπραία. Ή γξαθεηνθξαηηθά. Άιισζηε ηε ζεκεξηλή δηαδηθαζία
δελ ηελ πξνβιέπεη ν λφκνο. Σελ πξνβιέπεη φκσο ε αξρή ηεο ζπιινγηθφηεηαο. Κη εθείλε ηεο
επξείαο δηαβνχιεπζεο θαη ηεο ζπλέξγεηαο ησλ δχν βαζκψλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
Φέξακε έηζη, πέξζη ηνλ Οθηψβξην, ην θείκελν ζε δεκφζηα ζπδήηεζε ζην Πεξηθεξεηαθφ
πκβνχιην, κε παξνπζία θαη ζπκκεηνρή ησλ δήκσλ. Ζ ζπλεδξίαζε ηνπ ΠΔ.Τ ζηηο 8
Οθησβξίνπ 2015, ήηαλ επνηθνδνκεηηθή. Αθνχζηεθαλ πξνηάζεηο, ππνδείμεηο, αληηξξήζεηο.
Λήθζεθαλ, ζην κέηξν πνπ επζπγξακκίδνληαη κε ηνλ Δζληθφ ρεδηαζκφ, φιεο ππφςε.
Σν ππφ αλαζεψξεζε θείκελν, πνπ ελέθξηλε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, είλαη ζεκαληηθά
εκπινπηηζκέλν γηαηί ιακβάλεη ππφςε ηνπ: α) ηα Σνπηθά ρέδηα Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ,
β) ηηο παξαηεξήζεηο ηεο πεληάκελεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε
απφθαζε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο Αηηηθήο γ) ηηο παξαηεξήζεηο ησλ
ππνπξγείσλ Δζσηεξηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο θαζψο θη εθείλεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο
Πεξηθέξεηαο.
Να ππνγξακκίζνπκε, ζην ζεκείν απηφ, δχν πξσηηέο γηα ηηο νπνίεο πξέπεη λα είκαζηε φινη
πεξήθαλνη. Δίκαζηε ε πξψηε Πεξηθέξεηα ηεο ρψξαο πνπ βάδεη κε ηέηνην ηεθκεξησκέλν
ηξφπν ην θξίζηκν ζηνίρεκα ησλ Σνπηθψλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο. Δίκαζηε ε πξψηε
Πεξηθέξεηα πνπ έθαλε ηέηνηαο πνηφηεηαο δεκφζηα δηαβνχιεπζε, ζε δηάξθεηα θαη ζε επίπεδν
νξγάλσλ, ζεζκηθψλ θαη κε: Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο, Πεξηθεξεηαθφ
πκβνχιην, αλνηθηή δηαδηθηπαθή δηαβνχιεπζε κε ζπκκεηνρή νξγαλψζεσλ, πνιηηψλ,
ζπιινγηθνηήησλ…
Έηζη, κέζα ζε 12 κήλεο ζρεδφλ, δειαδή ζε ρξφλν – ξεθφξ, έρνπκε θαιχςεη έλα κεγάιν
κέξνο ηνπ δξφκνπ γηα ηελ νινθιήξσζε ελφο ζρεδηαζκνχ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ
απνξξηκκάησλ ηεο ζεκαληηθφηεξεο Πεξηθέξεηαο ηεο ρψξαο, κε ηνπο κεγαιχηεξνπο φγθνπο
απνξξηκκάησλ, έηζη φπσο ηνλ επηβάιιεη ν λφκνο. Γειαδή, ζε πιήξε ελαξκφληζε κε ηηο
αξρέο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ ζέηεη ν Δζληθφο ρεδηαζκφο. Σηο αξρέο δειαδή ηεο κείσζεο,
ηεο πξφιεςεο, ηεο Γηαινγήο ζηελ Πεγή, ηεο αλαθχθισζεο, ηεο αλάθηεζεο, ηεο
θνκπνζηνπνίεζεο.
Πξνρσξάκε ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ζε πιήξε επίζεο ελαξκφληζε κε ηηο
επξσπατθέο επηηαγέο, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηελ απαξαίηεηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηα
επξσπατθά πξνγξάκκαηα.
ηε ζπλέρεηα ε πξνεδξεχνπζα έδσζε ην ιφγν ζηελ θα Γεσξγία Αζεκαθνπνχινπ Πξφεδξν ηεο
νκάδαο εξγαζίαο ηνπ ΔΓΝΑ, λα παξνπζηάζεη ηελ ζπκπιεξσκαηηθή κειέηε γηα ηελ αλαζεψξεζε
ηνπ ΠΔΓΑ .
Ζ θπξία Αζεκαθνπνχινπ παξνπζίαζε ηηο ελέξγεηεο θαη ην έξγν ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο φπσο
εμειίρηεθαλ κεηά ηελ 31ε πλεδξίαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ (ζεκ.: ζηα πξαθηηθά ηεο
Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο έρνπλ θαηαηεζεί ηα ζρεηηθά έγγξαθα κε αξ. πξση. 4995/2015, 11519/2311-2015,11846/27-11-2015, 13105/17-12-2015,1504/9-2-2016).
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Αλαθέξζεθε εηδηθφηεξα, ζηηο πξνυπνζέζεηο πνπ είραλ ηεζεί (ζεκ.: ζηνλ ππνβιεζέληα «Οδηθφ
Υάξηε πξνθεηκέλνπ γηα ηε 2ε Αλαζεψξεζε») γηα εμεηδηθεπκέλε ηερληθή ππνζηήξημε πξνο ηελ Ο.Δ.
πξνθεηκέλνπ γηα ζέκαηα φπσο πνχ θαη πφζεο κνλάδεο επεμεξγαζίαο απνξξηκκάησλ ζα γίλνπλ,
πνχ θαη πφζα ππεξηνπηθήο εκβέιεηαο πξάζηλα ζεκεία θαη ΥΤΣ. εκείσζε, παξαπέκπνληαο θαη
ζην 1504/9-2-2006 έγγξαθν ηεο Ο.Δ., φηη θάηη ηέηνην δελ έγηλε, ηνπιάρηζηνλ φζνλ είλαη ζε γλψζε
ηεο Οκάδαο, γεγνλφο πνπ δελ επηηξέπεη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ πνπ ηεο αλαηέζεθε.
ηε ζπλέρεηα αλέπηπμε κέξνο ησλ ζηνηρείσλ εμ φζσλ αλαιπηηθά παξαηίζεληαη ζην πιηθφ πνπ
εθπφλεζε ε Οκάδα Δξγαζίαο θαη είρε δηαβηβαζηεί ςεθηαθά ζηα κέιε ηνπ Γ ελφςεη ηεο παξνχζαο
ζπλεδξίαζεο ( 2ν Παξαδνηέν πνπ αθνξά ζην πεξηερφκελν ησλ ΣΓ θαη ησλ παξεκβάζεσλ πνπ
θαηαηέζεθαλ θαηά ηε δηαβνχιεπζε) θαη παξνπζίαζε ηνλ «Υάξηε

ησλ

Γξάζεσλ»

πνπ

πξνηείλνληαη απφ ηνπο δήκνπο ζχκθσλα κε ηα ππνβιεζέληα ΣΓ.
Παξαπέκπνληαο ζην απφ 1504/9-2-2016 έγγξαθν αιιά θαη ζε ελ εμειίμεη εξγαζίεο ηεο Γ/λζεο
Πνηφηεηαο, Πξφιεςεο θαη Δπαλαρξεζηκνπνίεζεο, ελεκέξσζε ην ζψκα γηα ηα λεφηεξα ζηνηρεία
πνπ ήξζαλ ζε γλψζε ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο κεηά ηελ απφ 17/12/2015 ππνβνιή ηνπ 2νπ
Παξαδνηένπ πξνηείλνληαο λα ιεθζνχλ ππφςε θαη νπσζδήπνηε λα δνζνχλ ζηνλ Μειεηεηή πνπ
ζα εθπνλήζεη ηε ΜΠΔ. Ζ Οκάδα Δξγαζίαο ζεσξεί σο πνιχ θαζνξηζηηθφ ην επφκελν ζηάδην
θαηάξηηζεο θαη δηαβνχιεπζεο γηα ηελ έγθξηζε ΜΠΔ.
Δλδεηθηηθά αλαθέξζεθαλ νη δξάζεηο ζηελ επξχηεξε έθηαζε ηεο ΟΔΓΑ Φπιήο, δξάζεηο ησλ ΟΣΑ,
γηα πνιιέο εθ ησλ νπνίσλ δελ έρνπλ ππνβιεζεί ζηνηρεία ζηνλ ΔΓΝΑ πρ ΣΓ ηνπ Γ. Αιίκνπ, ε
πξφζθαηε έθδνζε ΑΔΠΟ γηα δξάζεηο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ ζην Αγθίζηξη, ε ππνβνιή ζηνλ
ΔΓΝΑ αληηξξήζεσλ γηα ηελ δηαδηθαζία/πξφηαζε ρσξνζέηεζεο Πξάζηλνπ εκείνπ ζην Γήκν
Παιιήλεο, ε απφθαζε ηνπ Γ Μάλδξαο-Δηδπιίαο γηα ηνλ απνραξαθηεξηζκφ ηεο ζέζεο Μειεηάλη, ε
πξφζθαηε απφθαζε ηνπ Γ Μαξαζψλα γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ΣΓ.
Αθνινχζσο ηα κέιε ηνπ Γ.. έθαλαλ δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο απάληεζε ε θα
Αζεκαθνπνχινπ, επηζεκαίλνληαο εηδηθφηεξα ην ζεζκηθφ θελφ πνπ ππάξρεη, θαηά ηελ άπνςε ηεο,
φζνλ αθνξά ζηελ έλλνηα ηεο «ελζσκάησζεο» ησλ ΣΓ ζην ΠΔΓΑ θαη ηελ αλάγθε ηήξεζεο ησλ
δηαδηθαζηψλ δηαθάλεηαο θαη δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο ζηελ πινπνίεζε ησλ ΣΓ.
ηε ζπλέρεηα ε πξνεδξεχνπζα έδσζε ην ιφγν ζην κέινο ηεο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ θ. ηαχξν Ηαηξνχ, ν
νπνίνο παξνπζίαζε ηελ απφθαζε 84/2016 ηεο Δ.Δ. γηα ηελ έγθξηζε ηεο 2εο αλαζεψξεζεο ηνπ
ΠΔΓΑ Αηηηθήο.
Ο θ. Ηαηξνχ επηπιένλ ηφληζε φηη θαηά ηε δηαβνχιεπζε ππήξμαλ θαη ελαιιαθηηθά ζελάξηα φπσο
αλαθέξνληαη ζην 11519/23-11-2015 έγγξαθν ηεο Ο.Δ. (ΠΡΧΤΝΑΣ, Πξάζηλε πξφηαζε,
Παξαηεξεηήξην Πεξηβάιινληνο θ.α.). Δίλαη γλσζηφ επίζεο απφ ην πιηθφ ηεο πξψηεο απφθαζεο ηεο
Δ.Δ. γηα ην ΠΔΓΑ (5-8-15) φηη ππήξρε θαη ε κειέηε πνπ είρε παξαγγείιεη ε πξνεγνχκελε δηνίθεζε
σο αλαζεψξεζε ηνπ ΠΔΓΑ ε νπνία αμηνινγήζεθε θαη σο ζελάξην έρεη απνξξηθζεί αθνχ ήδε ε
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Δ.Δ. θαηήξγεζε ηνπο ηέζζεξηο δηαγσληζκνχο κε ΓΗΣ. Σέινο δήηεζε λα θαηαηεζνχλ ζηελ ζπδήηεζε
πξνηάζεηο, θαη λα δηακνξθσζνχλ θαη άιιν ή άιια ελαιιαθηηθά ζρέδηα.
Αλέθεξε φηη ην ζέκα ηεο λεζησηηθήο Αηηηθήο δελ έρεη θιείζεη, αθνχ δελ θαηαηέζεθαλ φια ηα ηνπηθά
ζρέδηα, ελψ πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ε πξφηαζε γηα ηα Μέγαξα ζχκθσλα κε ηε λέα πξφηαζε ηνπ
Γήκνπ. Δπίζεο πξνηείλεη ζην θεθάιαην θαηλνηνκία ζηνλ ηίηιν θαη ην πεξηερφκελν λα πξνζηεζεί θαη
ε έξεπλα φπσο πξνέθπςε απφ παξαηεξήζεηο κεηά ηελ απφθαζε ηεο ΔΔ.
Σέινο δηαηχπσζε ηηο ζέζεηο ηνπ γηα ηε δηαθσλία ηνπ κε ην άξζξν 33 λ.3164/2003 θαη δήηεζε νη
Γήκνη λα αμηνπνηήζνπλ ηα αληαπνδνηηθά ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη λα επελδχζνπλ ζηελ πινπνίεζε
ησλ Σνπηθψλ ρεδίσλ.
ηε ζπλέρεηα έγηλαλ δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο θαη δφζεθαλ απαληήζεηο απφ ηνλ εηζεγεηή.
Αθνινχζσο ε πξνεδξεχνπζα ηνπ Γ.. θάιεζε ηα κέιε ηνπ Γ.. λα ηνπνζεηεζνχλ επί ηεο
εηζήγεζεο.
Σν ιφγν έιαβε ν θ.ηεξγίνπ, Γήκαξρνο Πεληέιεο, ν νπνίνο δήισζε φηη ηφζν απηφο φζν θαη ε
παξάηαμή ηνπ ππεξςεθίδνπλ ηελ πξφηαζε-εηζήγεζε, παξαηήξεζε φηη δελ ζπκθσλεί λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ιαηνκεία αλελεξγά ηεο Πεληέιεο, παξά κφλν γηα απνθαηάζηαζε, κε ήδε
ππάξρνληα πιηθά ηνπ ιαηνκείνπ (φρη θαηλνχξγηα).
ηε ζπλέρεηα ν θ. Υαηδεδάθεο, Γήκαξρνο Π. Φαιήξνπ, ηφληζε φηη ελψ αξρηθά ήηαλ αληίζεηνο κε ηε
λέα θηινζνθία γηα ην ΠΔΓΑ, ηψξα ζπκθσλεί αθνχ δφζεθαλ δηεπθξηλίζεηο θαη έγηλε ελεκέξσζε,
δήισζε φηη ππεξςεθίδεη ηελ πξφηαζε, επηζεκαίλνληαο φηη νη Γήκνη δελ έρνπλ πφξνπο.
Αθνινχζσο ν Γεκνηηθφο χκβνπινο Αγ. Βαξβάξαο θ. Βαζηιάθνο δήισζε φηη δηαθσλεί κε ηελ
πξφηαζε ηνπ Γήκνπ ηνπ γηα πξάζηλα ζεκεία θαη πξνηείλεη ηε ζέζε Βηνρξψκ.
Σν ιφγν έιαβε ν θ. Κακάξαο ν νπνίνο δήισζε φηη ε παξάηαμή ηνπ ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο απέρεη
ηεο ςεθνθνξίαο αθνχ αθπξψζεθε ην πξνεγνχκελν ζρέδην θαη ην λέν δελ θαίλεηαη λα έρεη
πξννπηηθή. Εήηεζε λα νλνκαηηζηνχλ νη ρψξνη πνπ ζα ππνδέρνληαη εγθαηαζηάζεηο δηαρείξηζεο
απνξξηκκάησλ, λα αλαγξαθεί ην θφζηνο θαη νη πνζφηεηεο απηψλ.
ε παξέκβαζή ηνπ ν θ. ηεξγίνπ δήισζε φηη ε παξάηαμε Δλσκέλε Απηνδηνίθεζε Αηηηθήο αξλείηαη
ηελ πνιηηηθή εθκεηάιεπζε, δεηά ζπλεξγαζία, ζηεξίδεη ηελ πξφηαζε θαη επηζεκαίλεη φηη ε
αξκνδηφηεηα δηαρείξηζεο αλήθεη ζηνπο Γήκνπο.
Σν ιφγν πήξε ν θ.Μπνπξατκεο , κέινο ηεο Δ.Δ., ν νπνίνο επεζήκαλε ηε γελλαηφηεηα θαη ηε θαιή
πξφζεζε ηεο Πξνέδξνπ ηνπ ΔΓΝΑ θαη θαηέζεζε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ γξαπηψο επί ηνπ λένπ
ΠΔΓΑ σο εμήο:
«Α. Χο πξνο ηηο Μνλάδεο ζπκκείθησλ πξνβιέπνληαη:
Η. Μία ιε Γχν Μνλάδεο ζηελ πεξηνρή ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κεληξηθνχ Σνκέα Αζελψλ
ζπλνιηθήο

δπλακηθφηεηαο έσο 260.000 tn

εηεζίσο. Οη Μνλάδεο

ζα

ρσξνζεηεζνχλ

θαηά

πξνηεξαηφηεηα ζε ήδε αδεηνδνηεκέλνπο ρψξνπο γηα ηελ θαηαζθεπή θεληξηθψλ .Μ.Α.

ηελ πεξηνρή ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κεληξηθνχ Σνκέα Αζελψλ έρνπλ ρσξνζεηεζεί δχν ΜΑ:
έλαο ζηνλ Διαηψλα θαη έλαο ζην Μεηξνπνιηηηθφ Πάξθν Γνπδή.
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Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ πξψηνπ (ΜΑ Διαηψλα) ππάξρεη Πξνγξακκαηηθή χκβαζε κεηαμχ ΔΓΝΑ
θαη Γήκνπ Αζελψλ, ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο ν δήκνο έρεη πξνθεξχμεη αλνηθηφ δηεζλή δηαγσληζκφ
πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε (ήδε έρεη δεκνζηνπνηεζεί ην Πξαθηηθφ γηα ην ζηάδην ηεο πιεξφηεηαο ησλ
ηερληθψλ πξνζθνξψλ). Πψο πξνβιέπεηαη λα θαηαζθεπαζηεί ζηνλ ίδην ρψξν Μνλάδα επεμεξγαζίαο
ζπκκείθησλ απνξξηκκάησλ; Θα αθπξσζεί ε Πξνγξακκαηηθή χκβαζε θαη ζα δηαθνπεί ν
δηαγσληζκφο; Έρνπλ γίλεη νη ζρεηηθέο ζπλελλνήζεηο κε ηνλ δήκν;
Βέβαηα, αθφκε θαη αλ θαηαξγεζεί ν δηαγσληζκφο, ε επηθάλεηα ηνπ ελ ιφγσ νηθνπέδνπ (πεξί ηα 20
ζηξ.) δελ επαξθεί γηα ηελ αλάπηπμε κνλάδαο κεραληθήο θαη βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο.
Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν δήκνο δηαζέηεη ζηελ ίδηα πεξηνρή δχν αθφκε νηθφπεδα (ζηα νπνία
δελ έρεη ρσξνζεηεζεί ΜΑ). ην έλα απ’ απηά πξνβιέπεηαη λα θαηαζθεπαζηεί Μνλάδα αλαεξφβηαο
ρψλεπζεο δπλακηθφηεηαο 40.000 tn/έηνο (έρεη εγγξαθεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ δήκνπ δαπάλε
γηα ηελ σξίκαλζε ηνπ έξγνπ). ην δεχηεξν πξνβιέπεηαη ε κεηεγθαηάζηαζε ηεο ππεξεζίαο
θαζαξηφηεηαο.
Δπνκέλσο, πνχ ζα θαηαζθεπαζηεί ην εξγνζηάζην ζπκκείθησλ;
Γηα ηελ δεχηεξε ζέζε (Μεηξνπνιηηηθφ Πάξθν Γνπδή) δελ κπνξεί λα γίλεη θαλ ζπδήηεζε. Γελ
πξφθεηηαη νπδείο λα ην επηηξέςεη.
Όια ηα παξαπάλσ ζα έπξεπε λα δηεπθξηληζηνχλ ζαθψο ζην πξνηεηλφκελν ζρέδην.
πκπεξαζκαηηθά, θαλείο απφ ηνπο δχν πξνηεηλφκελνπο ρψξνπο δελ είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ
θαηαζθεπή Μνλάδαο ζπκκείθησλ.
ΗΗ. Μία Μνλάδα ζηελ Μνλάδα ζηελ πεξηνρή ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Πεηξαηψο
δπλακηθφηεηαο έσο 180.000 tn εηεζίσο. Ζ Μνλάδα ζα ρσξνζεηεζεί θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε
ήδε αδεηνδνηεκέλν ρψξν γηα ηελ θαηαζθεπή θεληξηθνχ .Μ.Α.
Πξνθαλψο ελλνείηαη ην νηθφπεδν ζην νπνίν ήδε ιεηηνπξγεί ν ΜΑ ρηζηνχ. ε ηέηνηα πεξίπησζε ηη
πξνβιέπεηαη; Θα θαηεδαθηζηεί ν ππάξρσλ ΜΑ; Γελ ζα έπξεπε λα ππάξρεη ζαθήο αλαθνξά, ψζηε
λα δεηεζεί ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γ.. θαη ησλ δήκσλ πνπ ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ; Καη ζ’ απηή ηελ
πεξίπησζε ε επηθάλεηα ην νηθνπέδνπ δελ επαξθεί γηα ηελ αλάπηπμε κνλάδαο ζεξκηθήο
επεμεξγαζίαο.
Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ζε γεηηλίαζε κε ηνλ ΜΑ ππάξρεη νηθφπεδν ηδηνθηεζίαο ηνπ δήκνπ
Πεηξαηά, ην νπνίν ζην παξειζφλ ν δήκνο επξφθεηην λα παξαρσξήζεη ζηνλ ΔΓΝΑ γηα ηελ
θαηαζθεπή ΜΑ νγθσδψλ. Μήπσο ελλνείηαη απηφ ην νηθφπεδν; Έρνπλ γίλεη ζπλελλνήζεηο κε ηνλ
δήκν; ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε πνηνο ζα είλαη ν θνξέαο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ; Ο ΔΓΝΑ ή κήπσο
πάιη ζα εθρσξεζεί ε αξκνδηφηεηα ζην δήκν Πεηξαηά;
Πηζαλνινγψ φηη ε επηθάλεηα θαη απηνχ ηνπ νηθνπέδνπ δελ επαξθεί γηα ηελ αλάπηπμε κνλάδαο
κεραληθήο θαη βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη λα θαηεδαθηζηεί ν ΜΑ θαη λα
ζπλελσζνχλ ηα δχν νηθφπεδα.
ε θάζε πεξίπησζε απαηηνχληαη δηεπθξηλίζεηο.
ΗΗΗ. Μία Μνλάδα ζηελ λφηηα Αηηηθή, δπλακηθφηεηαο έσο 150.000 tn εηεζίσο.
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Γελ δηεπθξηλίδεηαη αλ ε Μνλάδα ζα θαηαζθεπαζηεί ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηαο Νφηηνπ Σνκέα
Αζελψλ (Διιεληθφ) ή ζηε Νφηηα Αηηηθή (Κεξαηέα). Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ππάξρνπλ
αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο. Έρνπλ γίλεη νη απαξαίηεηεο ζπλελλνήζεηο;
IV. Μία Μνλάδα ζηε Βφξεην-αλαηνιηθή Αηηηθή, δπλακηθφηεηαο έσο 60.000 tn εηεζίσο, πνπ
πξνζδηνξίδεηαη ζηελ ΟΔΓΑ Β.Α. Αηηηθήο.
Ζ κνλαδηθή ζέζε πνπ αλαθέξεηαη ζαθψο. Θα κπνξνχζε λα θαηαζθεπαζηεί αλ θακθζνχλ νη
αληηδξάζεηο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ.
Πξφθεηηαη γηα κνλάδα πνπ δηαζέηεη πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε (ΑΔΠΟ)-απαηηείηαη κφλν
ηξνπνπνίεζε ηεο σο πξνο ηε δπλακηθφηεηα (απφ 127.500 ζε 60.000tn).
πκπεξαζκαηηθά, κπνξεί λα πξνρσξήζεη άκεζα ε θαηαζθεπή ηεο ηειεπηαίαο.
Γηα ηηο άιιεο πξέπεη λα μεθηλήζνπλ απφ ηελ αξρή νη εμαηξεηηθά ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο
αδεηνδφηεζεο.

B. Χο πξνο ηε δηαρείξηζε βηναπνβιήησλ πξνβιέπνληαη:
Η. Μεηαηξνπή ηεο κηαο εθ ησλ ηξηψλ γξακκψλ επεμεξγαζίαο νξγαληθψλ ηνπ ΔΜΑΚ ζε
γξακκή επεμεξγαζίαο βηναπνβιήησλ απφ ΓζΠ, δπλακηθφηεηαο ~ 100.000 tn/εηεζίσο.
Γίλεηαη αλαθνξά ζε επέθηαζε ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπ ΔΜΑΚ Ληνζίσλ έσο θαη ηνπο 350.000 tn
εηεζίσο. ’ απηή ηελ πνζφηεηα πεξηέρνληαη πεξίπνπ 140.000 tn (40%) νξγαληθψλ απνβιήησλ. Αλ
πξνζζέζνπκε θαη ηνπο 100.000 tn απφ ηελ ΓζΠ, απαηηείηαη κνλάδα θνκπνζηνπνίεζεο κε
δπλακηθφηεηα ηνπιάρηζηνλ 240.000 tn εηεζίσο. Ζ δπλακηθφηεηα ηεο αληίζηνηρεο κνλάδαο ηνπ
ΔΜΑΚ δελ ππεξβαίλεη ηνπο 150.000 tn εηεζίσο, φπνηε δελ επαξθεί.
εκεησηένλ φηη ε αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπ ΔΜΑΚ αθνξά κφλν ζηε δηαδηθαζία ηεο κεραληθήο
δηαινγήο θαη κπνξεί λα γίλεη είηε κε αχμεζε ησλ βαξδηψλ ιεηηνπξγίαο ζε ηξεηο είηε κε αχμεζε ησλ
εκεξψλ ιεηηνπξγίαο ζε έμη (ην ΔΜΑΚ ιεηηνπξγεί ζε δχν 5σξεο βάξδηεο επί πέληε εκέξεο ηελ
εβδνκάδα). Ζ δπλακηθφηεηα ηεο κνλάδαο θνκπνζηνπνίεζεο δελ κπνξεί λα απμεζεί, αθνχ ηα
νξγαληθά απνξξίκκαηα παξακέλνπλ ζ’ απηή θαζ’ φιν ην 24σξν επί επηά εκέξεο.
ΗΗ. Μία Μνλάδα ζηνλ Γήκν Μεγαξέσλ, δπλακηθφηεηαο 10.000 tn εηεζίσο (κε δπλαηφηεηα
επέθηαζεο)
Πξνθαλψο πξφθεηηαη γηα ηελ κνλάδα θνκπνζηνπνίεζεο πηελνηξνθηθψλ ππνιεηκκάησλ ηεο
εηαηξείαο Megaeco (ζπγαηξηθήο ηεο Polyeco), εμ νπ θαη ε αλαθνξά ζε ζπλδηαρείξηζε αζηηθψλ κε
γεσξγνθηελνηξνθηθά απφβιεηα. Σελ εληάζζνπκε ζην ΠΔΓΑ;
ΗΗΗ. Μία Μνλάδα ζηελ Βνξεην-αλαηνιηθή Αηηηθή, δπλακηθφηεηαο 20.000 tn εηεζίσο, πνπ
πξνζδηνξίδεηαη ζηελ ΟΔΓΑ Β.Α. Αηηηθήο σο ηκήκα ηεο αληίζηνηρεο ΜΔΑ.
Πξφθεηηαη γηα κνλάδα πνπ δηαζέηεη πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε (ΑΔΠΟ) – απαηηείηαη κφλν
ηξνπνπνίεζε ηεο σο πξνο ηε δπλακηθφηεηα (απφ 40.000 ζε 20.000 tn).
Γ. Χο πξνο ηνπο ΥΤΣΤ πξνβιέπνληαη:
Η. Αληηκεηψπηζε βξαρππξφζεζκσλ αλαγθψλ ζε ρψξνπο ηαθήο κε αμηνπνίεζε ησλ
δπλαηνηήησλ ζην Υ.Τ.Σ. Φπιήο ή/θαη αμηνπνίεζε ζέζεσλ πνπ έρεη ήδε εγθξηζεί ε
θαηαιιειφηεηα ηνπο σο Υ.Τ.Σ.Τ. (Ν. 3164/2003).
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α. Φπιή. Πξέπεη λα ππάξμεη δέζκεπζε γηα ην ρξφλν παχζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηελ πινπνίεζε
ησλ έξγσλ γηα ηελ νξηζηηθή απνθαηάζηαζή ηνπ.
β. Γηα ηνπο άιινπο ρψξνπο:
i) Πξνθαλψο ζα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ν ΥΤΣΤ Γξακκαηηθνχ
ii) Ση πξνβιέπεηαη γηα ηνλ ΥΤΣΤ Κεξαηέαο;
iii) Να απνθιεηζηεί ε ρξήζε ηνπ ιαηνκείνπ Μνπζακά
ΗΗ. Γηα ηελ νξηζηηθή ρσξνζέηεζε ησλ λέσλ Υ.Τ.Σ.Τ. ηεξαξρνχληαη σο πξνο ηα θξηηήξηα
θαηαιιειφηεηαο ηνπ ζεκείνπ 11 θαηά πξνηεξαηφηεηα ηα εμνθιεκέλα αλελεξγά ιαηνκεία –
κεηαιιεία πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί απφ ηνλ Οξγαληζκφ Ρπζκηζηηθνχ ρέδηνπ Αζήλαο.
Θα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί ην λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ιαηνκείσλ, αθνχ
ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ζα πξέπεη λα απνθαζίζηαληαη κε πξντφληα ΑΔΚΚ.
Απηφ ην έξγν, ην ζεαηξηθφ έξγν δειαδή ην έρσ δεη 35 ρξφληα. Όρη κε ηνπο ίδηνπο πξσηαγσληζηέο
θαη

εζνπνηνχο

νχηε

βέβαηα

κε

ηνλ

ίδην

ζθελνζέηε.

Αιιάδνπλ πάληα νη πξσηαγσληζηέο θαη νη εζνπνηνί αιιά ην ζέκα ηνπ ζεαηξηθνχ έξγνπ είλαη πάληα
ην ίδην θαη πεξηγξάθεηαη σο εμήο:
Μφιηο γίλνπλ νη άιινη ρψξνη ζα αξρίδεη λα θιείλεη ε Φπιή».
Σν ιφγν θαηφπηλ πήξε ε Πεξηθεξεηαθή ζχκβνπινο θ.Βξχλα, ε νπνία ηφληζε ηελ αλάγθε
αλαθχθισζεο θαη δήισζε φηη ςεθίδεη ζεηηθά.
Αθνινχζσο ν θ. Λνπκηψηεο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Φπιήο αλέθεξε ηα εμήο, θαηαζέηνληαο θαη
γξαπηφ θείκελν φηη:
«Απφ ηνλ πεξαζκέλν Αχγνπζην, ελεκεξψλακε απηφ ην ζψκα, φηη ε Ρηδνζπαζηηθή Κίλεζε Φπιήο
αγσλίδεηαη γηα λα πάςεη: «λα απνηειεί ν ΟΔΓΑ Φπιήο έλα ζπγθεληξσηηθφ κνληέιν, αλεμέιεγθηεο
ηαθήο θαη δηάζεζεο απνξξηκκάησλ, κε ρακειά πνζνζηά αλαθχθισζεο θαη θνκπνζηνπνίεζεο
νξγαληθψλ απνβιήησλ». Γειαδή νη ζέζεηο καο, ε θξηηηθή καο θαη ε ςήθνο καο είλαη απφ ηελ κεξηά
φισλ φζσλ ππνζηεξίδνπλ ην απνθεληξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο, κε δεκφζην ραξαθηήξα θαη
έκθαζε ζηελ πξνδηαινγή ησλ πιηθψλ.
Να ζπκίζνπκε αθφκα, φηη είρακε θαηαςεθίζεη, ηνλ ΠΔΓΑ επεηδή:]
Γελ ππήξρε ζαθήο δέζκεπζε γηα ην νξηζηηθφ θιείζηκν ηνπ ΥΤΣΑ κφιηο νινθιεξσζεί ε Β΄
Φάζε,
Γελ είρε νινθιεξσκέλα θαη αμηνινγεκέλα Σνπηθά ρέδηα Γηαρείξηζεο (ΣΓ)
Μάιηζηα ν Γήκνο Φπιήο εμαθνινπζεί λα κελ έρεη Σνπηθφ ζρέδην,
Γηαηεξνχζε θαη κεγέζπλε ην ΔΜΑΚ Φπιήο ζηνπο 400.000 tn εηεζίσο,
Γελ πξνέβιεπε φηη, ιφγσ ηνπ θνξεζκνχ ηνπ ΥΤΣΑ Φπιήο, νη λένη ΥΤΣΤ ζα ήηαλ αλαγθαίνη
απφ ηηο αξρέο ηνπ 2019,
Γελ φξηδε πνπ, πφζνπο θαη πφζεο δπλακηθφηεηαο ΥΤΣΤ ζα ρξεηαζηνχκε θαη ζε πνηεο
δηαρεηξηζηηθέο ελφηεηεο,
Γελ ήηαλ πξνυπνινγηζκέλνο θαη ηέινο εμαηηίαο φισλ απηψλ ζεσξήζακε φηη
Γελ ήηαλ νινθιεξσκέλνο ζρεδηαζκφο.
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Απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα θαη ρσξίο λα εξσηεζεί ην Γ.. ε Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ πήξε δχν θξίζηκεο
απνθάζεηο, πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ην λέν ΠΔΓΑ:
-

Πξνρψξεζε ζηελ απεπζείαο αλάζεζε ηνπ ΔΜΑΚ Φπιήο, ζηνλ ίδην αλάδνρν γηα ηξία ρξφληα
θαη,

-

Αλαλέσζε ηελ εθκίζζσζε ηνπ απνηεθξσηήξα πγεηνλνκηθψλ απνβιήησλ ηεο Φπιήο, γηα ζπλ
ηξία ρξφληα.

Με ηηο ελέξγεηεο απηέο νπζηαζηηθά απνθαζίζηεθε, ε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο πνπ ζπλφινπ
ηεο εγθαηάζηαζεο ηεο Φπιήο, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην 2021.
Αλ ζθεθηνχκε κάιηζηα φηη:
Ο ΥΤΣΑ Φπιήο ζπλερίδεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ γηα απξνζδηφξηζην δηάζηεκα,
Κακία αληίδξαζε δελ ππάξρεη γηα ηελ θαηαζθεπή λέαο ηδησηηθήο (WATT) κνλάδαο επεμεξγαζίαο
ζχκκεηθησλ θαη γηα ηε ζρεδηαδφκελε θαηαζθεπή κνλάδαο θαχζεο ζηε Φπιή,
ηφηε, ηελ Φπιή ηελ έρνπλ θάεη ηα καχξα κεζάλπρηα.
Πνηα λέα ζηνηρεία πξνηείλεη ν ζεκεξηλφο ΠΔΓΑ;
Ο πξνηεηλφκελνο ΠΔΓΑ είλαη αληίγξαθν ηνπ πξνεγνχκελνπ θαη ηα ειάρηζηα λέα ζηνηρεία πνπ
κπαίλνπλ φπσο ηα ηνπηθά ζρέδηα, νη ΜΔΑ θαη νη ΥΤΣΤ, δελ ηνλ θαζηζηνχλ ιηγφηεξν αζαθή απφ ηνλ
πξνεγνχκελν.
1. ην θεθάιαην 4.3 γίλεηαη κηα απαξίζκεζε βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ηνπηθψλ ζρεδίσλ
(ΣΓ) πνπ έρνπλ εθπνλεζεί θαη θαηαηεζεί. πλερίδνπκε φκσο λα έρνπκε ηελ άπνςε φηη δελ
είλαη αμηνινγεκέλα θαη σο πξνο ηε ζπκβαηφηεηά ηνπο κε ην λέν ΔΓΑ θαη σο πξνο ηελ
έληαμή ηνπο ζην λέν ΠΔΓΑ.
ρεηηθά κε ηηο ΜΔΑ
Τπνζηεξίδνπκε πσο νη 900.000 tn πνπ θαίλνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ 2020 πξέπεη λα
θαηαλεκεζνχλ ζε θαηά ην δπλαηφλ κηθξφηεξεο δπλακηθφηεηαο κνλάδεο επεμεξγαζίαο.
Πην ζπγθεθξηκέλα: ην ΔΜΑΚ Φπιήο θαηά θαλέλα ηξφπν δελ ζα πξέπεη λα επεθηαζεί ζηνπο
350.000 tn.
Μεηψζαηε ηελ δπλακηθφηεηα ηνπ Γξακκαηηθνχ απφ ηνπο 120.000 tn ζε 60.000 tn θαη
απμήζαηε ηελ δπλακηθφηεηα ηνπ ΔΜΑΚ απφ ηνπο 250.000 ζηνπο 350.000 ρσξίο θακηά
απνιχησο εμήγεζε .
Ζ κείσζε ηεο δπλακηθφηεηαο ηεο κνλάδαο ηνπ Γξακκαηηθνχ κε ηελ ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο
δπλακηθφηεηαο ηνπ ΔΜΑΚ είλαη θπζηθφ λα γελλά αίζζεζε αδηθίαο δεδνκέλνπ πσο ην ΔΜΑΚ
βξίζθεηαη ζε κηα πεξηνρή ηδηαίηεξα ππνβαζκηζκέλε ιφγσ ηνπ ΥΤΣΑ ηεο Φπιήο.
Ζ ΜΔΑ ηεο ΝΑ Αηηηθήο πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί κε ζαθήλεηα ην πνχ ζα ρσξνζεηεζεί. Ζ
ηνπνζέηεζε ηεο κνλάδαο γεληθά «θάπνπ ζηα λφηηα» ζεσξνχκε πσο είλαη θνξνΨδία.
Γηα ηηο ΜΔΑ ηνπ θεληξηθνχ ηνκέα. Ο δήκνο Αζελαίσλ είλαη κε ηεξάζηηα δηαθνξά ν
κεγαιχηεξνο παξαγσγφο ΑΑ ηεο πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη πξέπεη λα αλαιάβεη ηα βάξε θαη
ηηο επζχλεο πνπ ηνπ αλαινγνχλ. Πξέπεη λα γλσξίδνπκε μεθάζαξα ηηο απνθάζεηο ηνπ δήκνπ
Αζελαίσλ γηα απηφ ην δήηεκα.
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ρεηηθά κε ηνλ ΥΤΣΑ Φπιήο θαη ην δίθηπν ησλ ΥΤΣΤ.
Ζ πξφηαζε ιέεη ην εμήο:
Κάιπςε ησλ βξαρππξφζεζκσλ αλαγθψλ απφ ην ΥΤΣΑ Φπιήο ή/θαη αμηνπνίεζε
ζέζεσλ πνπ έρεη ήδε εγθξηζεί ε θαηαιιειφηεηα ηνπο σο ΥΤΣΤ κε ην λ. 3164/2003
(πξαθηηθά, ην ΥΤΣΑ Γξακκαηηθνχ, αθνχ δελ ππάξρεη άιινο έηνηκνο ρψξνο ηαθήο).
Αμηνπνίεζε ησλ εμνθιεκέλσλ αλελεξγψλ ιαηνκείσλ – κεηαιιείσλ πνπ θαηαγξαθεί
απφ ηνλ Οξγαληζκφ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ Αζήλαο (ΟΡΑ-2013) θαη επηιέγνληαη ηα
θαηαιιειφηεξα εμ απηψλ, πνπ αζξνηζηηθά αληηπξνζσπεχνπλ ρσξεηηθφηεηα
ππνδνρήο πιηθψλ 12 εθ. m3.
Δλψ φινη γλσξίδνπλ πσο ν ΥΤΣΑ Φπιήο ζε 2-2.5 ρξφληα δελ ζα κπνξεί πιένλ λα δέρεηαη
ζθνππίδηα, κέρξη ηελ ψξα πνπ κηιάκε δελ έρεη θηλεζεί θακηά δηαδηθαζία γηα ηηο κειέηεο εμεχξεζεο
λέσλ ρψξσλ. Απηφ εκάο καο θάλεη θαρχπνπηνπο ζρεηηθά κε ηελ επέθηαζε ηεο ΟΔΓΑ Φπιήο.
ηελ λέα πξφηαζε, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ θαη ην δίθηπν λέσλ Υ.Τ.Σ.Τ. κε
πιεζπζκηαθά θαη ρσξνηαμηθά θξηηήξηα κε ηελ παξάιιειε αιιά ζαθή δέζκεπζε γηα νξηζηηθφ
θιέίζηκν ηνπ ΥΤΣΑ Φπιήο κε ηελ πιήξσζε ησλ θπηηάξσλ ηεο Β Φάζεο. Οη θνπβέληεο
πιένλ πξέπεη λα είλαη θαζαξέο.
Πξέπεη λα μεθαζαξηζηεί ζήκεξα εδψ πσο ΥΤΣΤ ζα έρνπκε θαη ζηελ ΒΑ Αηηηθή θαη ζηελ ΝΑ
Αηηηθή. Γελ κπνξεί λα ζπλερηζηεί απηφ ην ζέαηξν ηνπ παξαιφγνπ κε ηελ δπηηθή Αηηηθή. Ζ
δπηηθή Αηηηθή λα αλαιάβεη ηα βάξε πνπ ηεο αλαινγνχλ, αιιά φρη πηα ηα βάξε φινπ ηνπ
ιεθαλνπεδίνπ.
2. ην θεθάιαην 13 παξαηίζεηαη κηα πξφρεηξε θαη αηεθκεξίσηε εθηίκεζε θφζηνπο πινπνίεζεο ηνπ

ΠΔΓΑ, ην νπνίν εμαηξνπκέλσλ ησλ δξάζεσλ ησλ ΔΓ, πξνυπνινγίδεηαη ζε 408.000.000€ θαη
αλαιχεηαη ζηηο βαζηθέο ηνπ δξάζεηο σο αθνινχζσο:
Μνλάδεο αλάθηεζεο ππνιεηπφκελσλ ζπκκείθησλ 150.000.000
Κεληξηθέο Μνλάδεο Κνκπνζηνπνίεζεο Βηναπνβιήησλ 90.000.000
Γίθηπν δηάζεζεο ππνιεηκκάησλ (Υ.Τ.Σ.Τ.) 50.000.000
Γίθηπν ηαζκψλ Μεηαθφξησζεο Απνβιήησλ (ΜΑ) 5.000.000
Γεκηνπξγία «Πξάζηλσλ εκείσλ» θαη Γηθηχσζή ηνπο 60.000.000
Μνλάδεο δεκνηηθήο θνκπνζηνπνίεζεο 3.000.000
Αλάπηπμε πζηεκάησλ ρσξηζηήο ζπιινγήο βηναπνβιήησλ 40.000.000
Οξγάλσζε δηθηχσλ νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο 1.000.000
Γίθηπν ζπιινγήο έληππνπ ραξηηνχ 3.000.000
Γξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο θαη δεκνζηφηεηαο 4.000.000
Σερληθή ππνζηήξημε 2.000.000
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Ο αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ηνπ ΠΔΓΑ ζα εθηηκεζεί
κε αζθάιεηα κε ηελ νινθιήξσζε θαη έγθξηζε ησλ κειεηψλ ζρεδηαζκνχ ησλ απαξαίηεησλ
ππνδνκψλ.
Απηέο είλαη φιεο θη φιεο νη αιιαγέο απφ ηνλ πξνεγνχκελν ζρεδηαζκφ, πνπ
ζπκπεξηειήθζεζαλ απφ ηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε, πνπ ζηφρν είρε λα ελζσκαηψζεη φιεο ηηο
πξνηάζεηο πνπ είραλ ζεηηθφ πξφζεκν ζην απνθεληξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ
απνξξηκκάησλ. Με ιίγα ιφγηα έγηλε «πνιχο ζνξπβνο γηα ην ηίπνηα».
πκπεξαζκαηηθά, ν πξνηεηλφκελνο ΠΔΓΑ ζπλερίδεη λα είλαη αζαθήο θαη άδηθνο.
Αθνχ:
Ζ αμηνιφγεζε θαη ε ελζσκάησζε ζηνλ ΠΔΓΑ ησλ Σνπηθψλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο
ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ΔΓΑ, νχηε
θαη ζε απηά πνπ πξνβιέπεη ν νδεγφο ηνπ ΔΓΝΑ γηα ηε ζχληαμε ησλ ΣΓ
ησλ δήκσλ,
Οη κνλάδεο επεμεξγαζίαο ππνιεηκκαηηθψλ ζχκκεηθησλ, ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο
900.000 ηφλσλ/έηνο, πεξηγξάθνληαη δεηιά θαη γηα ηηο πεξηζζφηεξεο έρνπκε
αξλεηηθή ηνπνζέηεζε ησλ Γεκνηηθψλ αξρψλ. Οη κφλεο βέβαηεο απηέο ηεο Φπιήο
θαη ηνπ Γξακκαηηθνχ,
Ζ ίδηα ανξηζηία ζπλερίδεηαη θαη γηα ηνπο ΥΤΣΤ κε κφλν ζίγνπξν απηφλ ηεο Φπιήο,
Γηαηεξνχληαη θαη απμάλνπλ ηα βάξε ζηελ Φπιή. ηα φξηα ηεο εγθαηάζηαζεο ηεο
ΟΔΓΑ Φπιήο «μεθχηξσζε» κηα λέα, ηδησηηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο ζχκκεηθησλ,
δπλακηθφηεηαο 120.000 ηφλσλ/έηνο, ρσξίο πεξηβαιινληηθή θαη πνιενδνκηθή
αδεηνδφηεζε, πνπ επηδηψθεη λα θάλεη θαη κνλάδα θαχζεο θαη κε ηελ άκεζε
εκπινθή ηνπ δήκνπ Φπιήο,
Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ηνπ ΠΔΓΑ, κε δεδνκέλε ηε
κεγάιε αζάθεηα θαη ανξηζηία ζηα έξγα ππνδνκψλ, κνηάδεη πεξηζζφηεξν ζαλ κηα
ηππηθή ππνρξέσζε θαη ιηγφηεξν ζαλ κηα ξεαιηζηηθή απεηθφληζε ηνπ πξαγκαηηθνχ
θφζηνπο.
Μεηά απφ φια απηά αλαξσηηφκαζηε, «Απηή είλαη ε δίθαηε θαηαλνκή ησλ βαξψλ;»
Με βάζε ηηο ζέζεηο καο, ηηο αμίεο καο θαη ηελ ζπλέπεηά καο ζα θαηαςεθίζνπκε θαη απηφλ ηνλ
ΠΔΓΑ.
ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζεθε ν θ. Υακαιίδεο ηεο Λατθήο πζπείξσζεο ν νπνίνο αλέθεξε ηα εμήο θαη
ηα νπνία θαηέζεζε θαη ζε γξαπηφ θείκελν:
«Α. Σν 2ν ζρέδην ηνπ ΠΔΓΑ Αηηηθήο (ην 1ν θξίζεθε αλεπαξθέο θαη απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο
ησλ Τπ. Δζ. θαη Τ.Π.ΔΝ) έξρεηαη αηθληδηαζηηθά γηα ζπδήηεζε ζην Γ ηνπ ΔΓΝΑ ην πξσί ηεο
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επνκέλεο ηνπ ηξηήκεξνπ ηεο Καζαξήο Γεπηέξαο! Παξφι’ απηά ε Λ.. δελ αηθληδηάζηεθε,
παξαθνινχζεζε θαη ζηε θάζε απηή ηελ αλαδηακφξθσζή ηνπ ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηηο ζρεηηθέο
αιιαγέο ζε λνκνζεηηθφ επίπεδν, πνπ ζηφρεπαλ ζην λα εμαζθαιηζηεί ε νξηζηηθή έγθξηζή ηνπ θαηά
ηελ γλσζηή ηαθηηθή «Γιάννηρ κεπνάει και Γιάννηρ πίνει».
Αλαθεξφκαζηε εδψ ζηελ δηα λφκνπ εθπαξαζχξσζε ησλ πην πάλσ αξκφδησλ Τπεξεζηψλ ησλ
ππφςε δχν ππνπξγείσλ απφ ηε δηαδηθαζία ησλ γλσκνδνηήζεσλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ
ηνπο αληίζηνηρνπο Γεληθνχο Γξακκαηείο ησλ ίδησλ ππνπξγείσλ (βι. άξζξν 31, Ν. 4342/15, ΦΔΚ
143 Α’/9.11.15). Μεζφδεπζε, πνπ εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη θαη ην λέν ζρέδην ηνπ ΠΔΓΑ
δηαηεξεί ηα θελά, ηηο ειιείςεηο θαη ηηο αλεπάξθεηεο ηνπ πξψηνπ, θαζψο – πξνζζέηνπκε εκείο – θαη
ηηο ίδηεο αληηιατθέο καδί θαη αληηπεξηβαιινληηθέο θαηεπζχλζεηο.
Με ηελ ίδηα δηάηαμε, ηα ΠΔΓΑ δελ εγθξίλνληαη ζηελ νπζία απφ ηα Π.. αιιά απφ ηνπο ππνπξγνχο
Δζσηεξηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, πνπ «επικςπώνοςν» ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο
ηνπο, εθφζνλ θξίλνληαη αξεζηέο. Καη κφλν ηφηε ηίζεληαη ζε ηζρχ, κε ηε δεκνζίεπζή ηνπο ζην νηθείν
ΦΔΚ.
ρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηνπ λένπ ζρεδίνπ, ζε ειάρηζηα ζεκεία δηαθέξεη ηνπ 1νπ, πνπ απφ φιεο
ηηο πιεπξέο είρε ήδε θξηζεί αλεπαξθέο. Ζ αλεπάξθεηα θαη ηνπ λένπ ζρεδίνπ αλαγλσξίδεηαη θαη
απφ ηελ Οκάδα Δξγαζίαο (ΟΔ) ηεο Μειέηεο, φπσο έρεη απνηππσζεί ζην ζθεπηηθφ ηεο
απφθαζεο ηεο ΔΔ (84/23.2.16, δεκνζηεπζείζα ηελ 10.3.16!), πνπ ελέθξηλε ην πξνο ζπδήηεζε 2ν
ζρέδην. Αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα (νη ππνγξακκίζεηο δηθέο καο):
« Η Οκάδα Εξγαζίαο, αμηνινγεί όηη ενώ ο σπόνορ ηπέσει νη πξνϋπνζέζεηο πνπ έρνπλ ηεζεί ζην β
ζσεηικό [ζ.ζ.: είλαη απαξαίηεην λα ηηο γλσξίδεη ην ζψκα] γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο Μειέηεο ηνπ
ΠΕΣΔΑ δεν έσοςν ικανοποιηθεί, ηνπιάρηζηνλ όζνλ είλαη ζε γλώζε ηεο Οκάδαο, γεγονόρ πος
δεν επιηπέπει ηην ολοκλήπωζη ηος έπγος πος ηηρ αναηέθηκε».
Β. Οχησο ερφλησλ ησλ πξαγκάησλ, παξακέλεη απηνχζηα ζηα βαζηθά ζεκεία ηεο θαη ε δηθή καο
θξηηηθή, φπσο ηελ αζθήζακε ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΔΓΝΑ ηελ 28.8.15, νπφηε εγθξίζεθε ην
1ν ζρέδην ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΠΔΓΑ.
πγθεθξηκέλα:
1. Γηαηεξνχληαη νη φξθνη πίζηεο ππέξ ηεο επξσελσζηαθήο Οδεγίαο γηα ηα απφβιεηα (2008/98/ΔΚ)
θαη ηνπ «δηθνχ καο» λφκνπ 4042/2012. Γεληθφηεξα, νκνινγείηαη επζέσο ε «ζςμμόπθωζη» ηνπ
ΠΔΓΑ κε ηε «ηπαηηγική “Δςπώπη 2020”», ηελ «ππόηαζη για ηο 7ο Ππόγπαμμα Γπάζηρ για
ηο Πεπιβάλλον» θαη ην «Υάπηη Ποπείαρ για ηην αποδοηικόηηηα ηων πόπων», ζηξαηεγηθέο θαη
πνιηηηθέο, πνπ δεδεισκέλα ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο ζέζεο ησλ επξσελσζηαθνχ θεθαιαίνπ
ζε ζπλζήθεο άγξηνπ ελδνκνλνπσιηαθνχ αληαγσληζκνχ.
2. ην πιαίζην απηφ παξακέλεη ζηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπ ΠΔΓΑ ε εμππεξέηεζε ησλ
ζπκθεξφλησλ

ηνπ

θεθαιαίνπ.

Ζ

«ανάπηςξη

ςγιούρ

και

πεπιβαλλονηικά

οπθήρ

επισειπημαηικόηηηαρ ζηον ηομέα διασείπιζηρ ηων αποβλήηων» ζεσξείηαη σο έλα απφ ηα
βαζηθά ζηνηρεία γηα ηε «δηαζθάιηζε ηεο πςειήο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο
αλζξώπηλεο πγείαο». Δπίζεο, δελ ππάξρεη νπζηαζηηθφο ζρεδηαζκφο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ
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ξεχκαηνο ησλ βηνκεραληθψλ απνβιήησλ, πνιχ πεξηζζφηεξν ησλ επηθίλδπλσλ, κφλν
γεληθφινγεο – εθηεηακέλεο απηή ηε θνξά -αλαθνξέο ελψ ε ιήςε νπζηαζηηθψλ κέηξσλ, κε
ζπγθεθξηκέλα δίθηπα θαη ππνδνκέο, παξαπέκπεηαη γηα ην κέιινλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ δίλεηαη
κηα κεγάιε «πεξίνδνο ράξηηνο» ζηηο βηνκεραλίεο, λα ζπλερίζνπλ λα ξππαίλνπλ «θαη κε ην
λφκν». Αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα κεηαμχ ησλ «ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΦΩΝ» ηνπ ΠΔΓΑ: «10. Εμάιεηςε
ηεο αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο αζηηθώλ απνβιήησλ έωρ ηο 2015 θαη λοιπών αποβλήηων έωρ ηο
2018». Αθφκε ρεηξφηεξα, κεηαηνπίδεηαη ε «απνθαηάζηαζε ησλ θπξηφηεξσλ ξππαζκέλσλ [ζ.ζ.: κε
επηθίλδπλα βηνκεραληθά θ.ά. απφβιεηα] ρψξσλ δηάζεζεο απνβιήησλ έσο ην 2020 [!]».
3. Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηνχλ ηα θέξδε ησλ νκίισλ, πνπ ζα επελδχζνπλ ζηηο θεληξηθέο θαη
απνθεληξσκέλεο ππνδνκέο θαη δίθηπα δηαρείξηζεο, εμαπνιχεηαη κηα παξαπέξα επίζεζε ζην
ιεειαηεκέλν εηζφδεκα ηεο ιατθήο νηθνγέλεηαο κέζσ ησλ επξσελσζηαθήο έκπλεπζεο
«νηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ», φπσο ην ραξάηζη ηαθήο, ην ζχζηεκα «πιεξψλσ φζν πεηάσ» θαη
άιινη «πεξηβαιινληηθνί θφξνη».
4. Οη δηαβεβαηψζεηο ππέξ ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα σο ππιψλα πινπνίεζεο ηνπ λένπ ΠΔΓΑ,
απνηεινχλ ζθέηε θνξντδία αθνχ νη αλεπαξθέζηαηνη θεληξηθνί δεκφζηνη πφξνη, πνπ δηαηίζεληαη
γηα ηελ πινπνίεζε θεληξηθψλ θαη απνθεληξσκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο θαη εμνπιηζκνχ,
νδεγνχλ, ζε αγαζηή ζπλεξγαζία κε ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Σνπηθήο Γηνίθεζεο, ζηελ
ηδησηηθνπνίεζε θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ε νπνία άιισζηε θπξηαξρεί θαη ζηηο ζεκεξηλέο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΔΓΝΑ. Πξνβιέπεηαη, αθφκε, ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ΔΓΑ, ε «δπλαηόηεηα ησλ
θοπέων κοινωνικήρ οικονομίαρ (ΚΟΙΝΔΠ κ.α.) να αζκούν Γιαλογή ζηην Πηγή θαη
Δκπαίδεςζη» ελψ ζηειέρε πεξηβαιινληηθψλ ΜΚΟ εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ ξφιν, κε ην
αδεκίσην. Ζ ηδησηηθνπνίεζε απφ ηελ πίζσ πφξηα.
5. ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, εληζρχεηαη θαη ν ξφινο ηεο ΔΔΑΑ ΑΔ («Διιεληθή Δηαηξεία Αμηνπνίεζεο Αλαθχθισζεο ΑΔ») γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο, πνπ είλαη δεκνηηθά
απφβιεηα κε θαηνρχξσζε αθφκε θαη ηεο εκπινθήο ηεο ζηα πξνγξάκκαηα απνθνκηδήο ησλ
δήκσλ. Πξνβιέπεηαη: «Εηδηθόηεξα ζε όηη αθνξά ηα πεύμαηα ςλικών εναλλακηικήρ διασείπιζηρ
απαηηείηαη (ζηα πιαίζηα ηεο αλακόξθσζεο ηων επισειπηζιακών ζσεδίων ηων ΔΓ, ζύκθσλα κε
ην ΕΣΔΑ) ν ζςνηονιζμόρ ηων ΣΓ με ηιρ δπάζειρ ηων ΔΓ θαη ε δηεξεύλεζε ηεο δπλαηόηεηαο
κοινήρ ζςλλογήρ ανακςκλώζιμων & ςλικών ζςζκεςαζίαρ ανά ςλικό (σαπηί, γςαλί, μέηαλλο,
πλαζηικό) ή νκάδαο πιηθώλ …».
6. Γηαηεξείηαη ν ξφινο ησλ ΣΓΑ, φπσο άιισζηε ππαγνξεχεη θαη ην ΔΓΑ («ζεζκνζέηεζε ησλ
αξκνδηνηήησλ ησλ δήκσλ, ώζηε να μποπούν να ςλοποιούν όλο ηο θάζμα ηων δπάζεων ηων
ηοπικών ζσεδίων διασείπιζηρ»), κε βάζε ηνλ νπνίν νη δήκνη, ν θαζέλαο ρσξηζηά ή θαηά νκάδεο,
θαινχληαη λα αλαιάβνπλ, πέξα απφ ην παξαδνζηαθφ ηνπο αληηθείκελν - πνπ είλαη ε απνθνκηδή ησλ
απνξξηκκάησλ ηνπο (πξνδηαιεγκέλσλ θαη κε) -, θαη ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ
δηαρείξηζεο απνβιήησλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ θνξηψλεηαη απ’ επζείαο ζηα ιατθά ζηξψκαηα
αθφκε πην βαξχ ην θνξηίν ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ κε πξφζζεην νηθνλνκηθφ θαη
πεξηβαιινληηθφ θφζηνο.
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7. ην πιαίζην απηφ εληζρχεηαη παξαπέξα ν ξφινο ησλ δεκνηηθψλ «Πξάζηλσλ εκείσλ» (Π..)
(πξνβιέπεηαη

ε

«θαζηέξσζε

ηοςλάσιζηον

ελόο

Πξάζηλνπ

Σεκείνπ

αλά

Δήκν»)

πξνζαλαηνιηζκέλνο θπξίσο ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ηδησηηθψλ ΔΓ (πζηήκαηα Δλαιιαθηηθήο
Γηαρείξηζεο). Γηαηίζεληαη έηζη ππνδνκέο, πνπ πινπνηνχληαη κε δεκφζηνπο (δεκνηηθνχο ζηελ
πιεηνςεθία ηνπο) πφξνπο θαη ζε ρψξνπο πνπ πξνζθέξνπλ νη δήκνη, γηα ηε δεκηνπξγία θέληξσλ
ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο θαη δηαθίλεζεο εηδηθψλ απνβιήησλ (ειεθηξηθφο θαη ειεθηξνληθφο
εμνπιηζκφο, ζπζζσξεπηέο, θακέλα ειαηνιηπαληηθά, ιάζηηρα νρεκάησλ, θ.ά.), ηα νπνία ζηε
ζπλέρεηα εθκεηαιιεχνληαη ηα ΔΓ. Τπεχζπλεο, φκσο, γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απηψλ
είλαη, κέζσ ησλ νηθείσλ ΔΓ, νη εηαηξείεο πνπ παξάγνπλ ή/θαη δηαθηλνχλ ηα αληίζηνηρα πξντφληα κε
ρξήκαηα πνπ έρνπλ ήδε εηζπξάμεη απφ ηα ιατθά, θπξίσο, ζηξψκαηα θαηά ηελ πψιεζε ησλ
πξντφλησλ ηνπο. Πξνθεηκέλνπ δε λα δηεπθνιπλζεί ε ρσξνζέηεζε ησλ Π..,

πξνβιέπνληαη

«ζεζκηθέο παξεκβάζεηο», πνπ κεηαμχ άιισλ ζα αλαηξέπνπλ επί ηα ρείξσ, κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν
ηξφπν, ηηο πθηζηάκελεο ρξήζεηο γεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη ειάρηζηνη ειεχζεξνη ρψξνη, φζνη
απφκεηλαλ ζην ππθλνδνκεκέλν Λεθαλνπέδην, ή ειεχζεξα θηήξηα πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζνχλ γηα
πνιηηηζηηθνχο ή άιινπο ζθνπνχο, θηλδπλεχνπλ ηψξα λα θαηαζηνχλ ρψξνη ππνδνρήο,
επεμεξγαζίαο θαη δηαθίλεζεο απνβιήησλ.
8. Δπηιέγεηαη ν κεδεληζκφο ηεο πγεηνλνκηθήο ηαθήο ησλ πξσηνγελψο παξαγφκελσλ
απνβιήησλ, κεζφδνπ πην πξνζηηήο ζηνπο δήκνπο θαη καθξάλ νηθνλνκηθφηεξεο. Αθφκε, έλα
πξφζζεην κπφλνπο δίλεηαη ζην θεθάιαην κε ηελ θαηλνθαλή ζέζε (ζε αληίζεζε κε ηελ πξφηαζε
ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο ηεο Μειέηεο ηνπ ΠΔΓΑ) λα νδεγνχληαη ηα ππνιείκκαηα ησλ κνλάδσλ
αλαθχθισζεο ησλ πξνδηαιεγκέλσλ απνβιήησλ φρη ζε ΥΤΣΤ αιιά ζηηο κνλάδεο επεμεξγαζίαο
ζχκκεηθησλ απνβιήησλ (ΜΔΑ)!
9. ε ζπλδπαζκφ κε ην παξαπάλσ, επαλέξρεηαη ε κέζνδνο ηεο θαχζεο ησλ ΑΑ σο ζεκαληηθή
παξάκεηξνο ζηελ επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ θαζψο ζηνπο «ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΣΤΟΦΟΥΣ» αλαθέξεηαη
θαη ν παξαθάησ: «Ανάκηηζη ενέπγειαρ ζε ζπκπιεξσκαηηθό ξόιν, όηαλ έρνπλ εμαληιεζεί ηα
πεξηζώξηα άιινπ είδνπο αλάθηεζεο». ηε ζπλέρεηα, μεθαζαξίδεηαη κε πιήζνο δηαηππψζεσλ (βι.
π.ρ. ελφηεηα «β) Γίκηςο μεηαθοπάρ και επεξεπγαζίαρ ζύμμεικηων ΑΑ») φηη ζεκαληηθφ κέξνο
ησλ αλαθηψκελσλ απνβιήησλ κέζσ ησλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο ζχκκεηθησλ απνβιήησλ (ην
ιεγφκελν «απνξξηκκαηνγελέο θαύζηκν»), αθφκε θαη ππνιείκκαηά ηνπο, ζα νδεγείηαη γηα θαχζε.
Σίζεηαη, κάιηζηα, σο πξνηεξαηφηεηα ε «αμηνπνίεζε ηεο ενεπγοβόπος εγσώπιαρ βιομησανίαρ
(ηζιμενηοβιομησανία, κεπαμοποιία θ.ιπ.) γηα ηελ απνξξόθεζε ησλ παξαγόκελσλ ελαιιαθηηθώλ
θαπζίκσλ»,

καδί

θαη

ε

«δηεξεύλεζε

δπλαηνηήησλ

ζε

ςποδομέρ

ζςνεπεξεπγαζίαρ/ζςναποηέθπωζηρ», δείρλνληαο εδψ ζηαζκνχο παξαγσγήο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο κε θαχζηκν ην ιηγλίηε. Ζ ίδηα κνίξα ηεο θαχζεο επηθπιάζζεηαη θαη γηα ηα βηνκεραληθά
απφβιεηα, αθφκε θαη γηα ηα επηθίλδπλα θαη κάιηζηα θαηά πξνηεξαηφηεηα έλαληη ηεο αζθαινχο
ηαθήο ηνπο.
10. Χο πξνο ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ππνδνκψλ ησλ ΣΓΑ επηρεηξείηαη απφ ηε δηνίθεζε κηα
εμαπάηεζε νιθήο ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ, θαζψο αλαθέξνληαη πνζά πνπ θακία ζρέζε δελ
έρνπλ κε ηηο ελιφγσ ππνδνκέο.
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Αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα: «Γηα ηα αζηηθά θπξίσο απόβιεηα, κύπιο βάπορ ηηρ σπημαηοδόηηζηρ
θέξεη ην Δ.Π. ΤΜΔΠΔΡΑΑ 2014-20, όπνπ πξνγξακκαηίδνληαη νη αθόινπζεο επελδύζεηο ζην
πιαίζην ηνπ Άξονα 14 πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από ην Τακείν Σπλνρήο». Σν δεηνχκελν, φκσο, είλαη ηί
ζπγθεθξηκέλα πνζά δηαηίζεληαη γηα ηα ΣΓΑ Αηηηθήο. Ζ απάληεζε είλαη ζαθήο: Με βάζε ηελ ΤΑ
ππ’αξ. 3848/18.3.15 (ΦΔΚ 805/6.5.15) πξνθχπηεη φηη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ (θσδηθνί
17 θαη 18 πνπ αθνξνχλ θαη ηα ΣΓΑ) εθρσξνχληαη απφ ην ΤΜΔΠΔΡΑΑ 345,7 εθ. € ζηηο 12
Πεξηθέξεηεο κέζσ ησλ ΔΤΓ [Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο] ησλ ΠΔΠ [Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ
Πξφγξακκα] κε ηελ Αηηηθή λα κελ παίξλεη νχηε έλα επξψ! Γηα ηα ιεγφκελα «κεγάια έξγα»
δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ, ζην ΤΜΔΠΔΡΑΑ πξνβιέπεηαη λα δηαηεζνχλ ζπλνιηθά («δεκφζηα
Γαπάλε» - Γ.Γ.) 567 εθ. επξψ. Απφ απηά ν ΔΓΝΑ θηινδνμεί λα δηαηεζνχλ γηα ηελ Αηηηθή ηα 408
εθ., ηα νπνία φκσο – γηα ηελ ψξα – αθνξνχλ ζηηο δχν ηεξάζηηεο κνλάδεο ζχκκεηθησλ απνξ/ησλ
ζηε Φπιή, ε θαηαζθεπή ησλ νπνίσλ αθπξψζεθε. Ο ΔΓΝΑ θηινδνμεί, αθφκε, λα δηαρεηξηζηεί απηφο
(ζε ζπλεξγαζία ελδερνκέλσο κε ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο) ηα ρξήκαηα απηά ρξεκαηνδνηψληαο θαηά
έλα κέξνο ηνπο ηα ΣΓΑ. Με βάζε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ ΠΔΓΑ (βι. «13. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΟΣΟΤ») νη
θεληξηθέο κνλάδεο ηνπ ΔΓΝΑ (ζπκκείθησλ, βηναπνβιήησλ, ΥΤΣΤ, έληππν ραξηί) απαηηνχλ 293 εθ.
€. Δάλ εθηηκήζνπκε φηη ε ρξεκαηνδφηεζε θάπνησλ άιισλ δξάζεσλ (ΜΑ, Πξάζηλα εκεία, ηερληθή
ππνζηήξημε, επαηζζεηνπνίεζε /δεκνζηφηεηα), ζπλνιηθήο δαπάλεο 71 εθ. €, ζα επηκεξηζηεί εμ ίζνπ
ζηνλ ΔΓΝΑ θαη ζηνπο δήκνπο, πξνθχπηεη φηη ζηελ θαιχηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ αληηζηνηρνχλ ζηνλ
ΔΓΝΑ 328,5 εθ. €. θαη ζηνπο δήκνπο ηεο Αηηηθήο 79.5 εθ. €.
Όζν γηα ηα άιια δχν ρξεκαηνδνηηθά κέζα πνπ επηθαιείηαη ην ΠΔΓΑ, ην κελ ΠΔΠ Αηηηθήο
πξνβιέπεη ηε δηάζεζε ζπλνιηθά 13,2 εθ. € θαη ην ΔΠΑΝΔΚ πεξίπνπ ηίπνηα! Πξάγκαηη, ηα 102 εθ.
€ ηνπ ΔΠΑΝΔΚ, πνπ αλαθέξεη ην ΠΔΓΑ, θαηαλέκνληαη ζε ηξείο «επενδςηικέρ πποηεπαιόηηηερ»,
απφ ηηο νπνίεο ε έρνπζα ζρέζε κε ηνλ ηνκέα ησλ απνβιήησλ (ζε εζληθφ πάληα επίπεδν)
αλαθέξεηαη ζηελ «πξνώζεζε θαηλνηόκσλ ηερλνινγηώλ» ζηνπο ηνκείο «ηεο πποζηαζίαρ ηος
πεπιβάλλονηορ θαη ηεο απνδνηηθόηεξεο ρξήζεο ησλ πόξσλ ζηνλ ηνκέα ησλ αποβλήηων, ησλ
ςδάηωλ, θαη ζε ζρέζε κε ηο έδαθορ, ή γηα ηε κείσζε ηεο αημοζθαιπικήρ πύπανζηρ». Σί κπνξεί
λα αληηζηνηρεί ζηα ΣΓΑ ηεο Αηηηθήο; Πεξίπνπ ηίπνηα!
Με βάζε ηα παξαπάλσ, ζχκθσλα κε ηηο θηινδνμίεο ηεο δηνίθεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηνπ ΔΓΝΑ,
απηφ πνπ έρνπλ λα πξνζδνθνχλ νη δήκνη σο επηρνξήγεζε γηα ηηο ππνδνκέο θαη ηνλ εμνπιηζκφ ησλ
ΣΓΑ δελ μεπεξλάεη ηα 85 εθ. επξψ. Δάλ πάξνπκε ππφςε φηη ζχκθσλα κε ην νηθείν Παξάξηεκα
ηνπ ΠΔΓΑ («Πίλαθαο 5») ην θφζηνο δηθηχσλ, ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ ησλ ΣΓΑ 55 δήκσλ ηεο
Αηηηθήο (δελ πεξηιακβάλνληαη νη δήκνη Αζήλαο θαη Πεηξαηά θαη 9 δήκνη πνπ δελ ππέβαιαλ ΣΓΑ)
αλέξρεηαη ζε 203 εθ. € (ρσξίο λα πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα ηελ φπνηα απφθηεζε γεπέδσλ θαη
πθηζηάκελσλ θηεξίσλ), αληηιακβάλεηαη θαλείο ην κεγάιν θνξηίν πνπ πέθηεη ζηνπο δήκνπο, ζηηο
πιάηεο ηεο ιατθήο νηθνγέλεηαο θαηά θχξην ιφγν. Φνξηίν πνπ πνιιαπιαζηάδεηαη εάλ
πξνζζέζνπκε ζε απηφ θαη ην αθφκε κεγαιχηεξν βάξνο απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ λέσλ ππνδνκψλ
θαη δηθηχσλ, θεληξηθψλ θαη απνθεληξσκέλσλ. Καη φια απηά ηε ζηηγκή πνπ ην εμνλησηηθφ ραξάηζη
ηαθήο θαη ην ζχζηεκα «πιεξψλσ φζν πεηάσ» βξίζθνληαη ήδε πξν ησλ ππιψλ.
Κη αθφκε:
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11. Παξαηείλεηαη επ’ αφξηζην, αθφκε κηα θνξά, ε ιεηηνπξγία ηνπ «ΥΤΣΑ» Φπιήο, θαζψο ην
θιείζηκφ ηνπ εμαξηάηαη απφ ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ ππνδνκψλ πνπ πηζαλνινγνχληαη
ζην ΠΔΓΑ. Σν ίδην θαη ν απνηεθξσηήξαο ησλ λνζνθνκεηαθψλ θαη ησλ άιισλ επηθίλδπλσλ
απνβιήησλ πγείαο ζηελ ΟΔΓΑ Φπιήο ελψ ε εηήζηα δπλακηθφηεηα ηνπ ΔΜΑΚ απμάλεηαη ζηνπο
350.000 ηνλ. Σαπηφρξνλα ελεξγνπνηείηαη ε πεξηβφεηε «ηξνπνινγία Βάζσο Παπαλδξένπ» (άξζ.
33, Ν.3164/2003), πνπ ζεκαίλεη φηη: (α) εγθξίλεηαη ην αλελεξγφ ιαηνκείν «Μνπζακά», ζε επαθή
κε ηε Ενθξηά θαη κηα αλάζα απφ ηελ Πεηξνχπνιε, σο ρψξνο θαηάιιεινο γηα ΥΤΣΤ(!), (β)
μαλακπαίλεη ζην «παηρλίδη» ην απνθαηεζηεκέλν, πιένλ, ιαηνκείν «Κπξηαθνχ» θαη (γ)
επηθαηξνπνηείηαη ε θαηαιιειφηεηα ηεο θπζηθά αλαδαζσκέλεο πεξηνρήο ζηε ζέζε «Μειεηάλη» ζηε
Μάλδξα. Γηα ηελ ΟΔΓΑ (καδί θαη ηνλ ΥΤΣΑ/ΥΤΣΤ) Γξακκαηηθνχ δελ γίλεηαη ιφγνο αθνχ ην ίδην ην
ΠΔΓΑ ζεσξεί δεδνκέλε ηελ πεξηνρή ζηελ «ΟΔΓΑ Β.Α. Αηηικήρ» γηα ηελ θαηαζθεπή θαη κηαο ΜΔΑ
«δπλακηθόηεηαο έσο 60.000tn εηεζίσο».
12. Σν πεξηερφκελνπ θαη ηνπ λένπ ζρεδίνπ εμαθνινπζεί λα κελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο
ελφο ζπλεθηηθνχ, ηεθκεξησκέλνπ πεξηθεξεηαθνχ ζρεδηαζκνχ. Μεξηθά παξαδείγκαηα, πέξαλ
φζσλ πην πάλσ αλαθέξζεθαλ (π.ρ. γηα ηα βηνκεραληθά απφβιεηα) είλαη ραξαθηεξηζηηθά:
12.1. Ο απζαίξεηνο, ρσξίο θακηά ηεθκεξίσζε επηκεξηζκφο ησλ ζχκκεηθησλ ΑΑ θαη ησλ
ππνιεηκκάησλ επεμεξγαζίαο ησλ πξνδηαρσξηζκέλσλ (ρσξηζηά ζπιιεγνκέλσλ) απνβιήησλ
(ζχλνιν πεξίπνπ 900.000 ηνλ/έηνο) ζε 4 ή 5 (!) ΜΔΑ (βι. ελφηεηα «β) Γίκηςο μεηαθοπάρ και
επεξεπγαζίαρ ζύμμεικηων ΑΑ») ηίπνηε λέν δελ πξνζζέηεη. Πνιχ πεξηζζφηεξν, πνπ ρψξνη ζηηο
Π.Δ. Κεληξηθνχ Σνκέα Αζελψλ θαη Πεηξαηά, φπνπ θαηά ην ΠΔΓΑ ζα κπνξνχλ λα «ρσξνζεηεζνύλ
θαηά πξνηεξαηόηεηα» νη δχν ή ηξείο ΜΔΑ (εηήζηαο δπλακηθφηεηαο 440.000 ηφλσλ), δελ ππάξρνπλ.
Πξάγκαηη, ν κφλνο ρψξνο ζηελ Αηηηθή, πνπ δηαζέηεη πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε γηα θεληξηθφ
ΜΑ είλαη ην γήπεδν ηνπ ΜΑ Διαηψλα ζην δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Αηγάιεσ, πνπ ζα κεηαθνξηψλεη
ηα απνξξίκκαηα ηνπ ππφςε δήκνπ θαη κηθξνχ κέξνπο ηνπ δ. Αζήλαο. χκθσλα φκσο κε ην
ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ θαη ηελ ηζρχνπζα Απφθαζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ δελ
πεξηζζεχεη ρψξνο γηα ηε δεκηνπξγία θεληξηθήο ΜΔΑ. Όζν γηα ην ΜΑ ρηζηνχ ζηελ Π.Δ.
Πεηξαηά, απηφο ιεηηνπξγεί απφ ην 1991 θαη έρεη θαηαιάβεη φιε ηελ αδεηνδνηεκέλε πξνο ηνχην
έθηαζε.
12.2. Όπσο ζην 1ν ζρέδην, έηζη θαη ζην πξνο ζπδήηεζε, δελ ππάξρεη ράξηεο ηεο Αηηηθήο φπνπ ζα
έπξεπε λα απεηθνλίδνληαη κε ζαθήλεηα νη δψλεο απνθιεηζκνχ αλά είδνο εγθαηάζηαζεο.
Έιιεηςε, πνπ απνηειεί ινγηθή ζπλέπεηα ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα «κπιηήπια αποκλειζμού», πνπ
πηνζεηεί ην ΠΔΓΑ, δελ ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη, πνηνηηθά θαη πνζνηηθά, αλά είδνο
εγθαηάζηαζεο αιιά έρνπλ έλα γεληθφινγν ραξαθηήξα. Αλαθέξνληαη π.ρ. σο «θξηηήξηα
απνθιεηζκνχ»:
- «Απόζηαζε από ππξήλεο βηνηόπσλ, πγξνηόπσλ, …»
- «Απόζηαζε από ηελ αθηνγξακκή …»
- «Απόζηαζε από θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, νηθηζκνύο, αζηηθέο πεξηνρέο …»
- «Απόζηαζε από ραξαθηεξηζκέλεο Αλαπηπγκέλεο Τνπξηζηηθά Πεξηνρέο …»
- «Απόζηαζε από αθηέο θνιύκβεζεο …», θ.ν.θ.
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Γηα λα έρνπκε φκσο πξαγκαηηθά θξηηήξηα απνθιεηζκνχ ζα έπξεπε λα νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλα ην
ειάρηζην επηηξεπφκελν κέγεζνο απφζηαζεο (π.ρ. 300 κ.) γηα θάζε θξηηήξην αλά είδνο
εγθαηάζηαζεο.
12.3. Παξακέλεη ν βαζηθφο αξλεηηθφο παξάγνληαο ηεο ανξηζηίαο, πνπ δηαθαηέρεη ην ΠΔΓΑ, ζε
ζρέζε κε ηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΓΑ, ζπλέπεηα θαη ηεο αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο ησλ δήκσλ λα
εθπνλήζνπλ έλα ζαθέο ηνπηθφ ζρέδην, πνπ λα θαιχπηεη ηα δεηνχκελα ηνπ Οδεγνχ ηνπ ΔΓΝΑ, ζην
πιαίζην ελφο γεληθφινγνπ ζρεδίνπ ΠΔΓΑ, φπσο ήηαλ ην 1ν ζρέδην (θαη παξακέλεη, κε ειάρηζηεο
δηαθνξέο, θαη ην 2ν ζρέδην).
12.4. Αιιά θαη απηέο νη γεληθφινγεο «δξάζεηο» πνπ πξνβιέπνληαη θαη ζην λέν ζρέδην δελ
δξνκνινγνχληαη ζηε βάζε ελφο θάπνηνπ ζηνηρεηψδνπο ρξνλνδηαγξάκκαηνο. Γηαρσξίδνληαη
απιψο ζε «βξαρππξφζεζκεο», απηέο πνπ ζα πινπνηεζνχλ κέζα ζην 2015 - 2016 θαη ζε
«κεζνπξφζεζκεο», απηέο πνπ ζα πινπνηεζνχλ – ππνηίζεηαη – θάπσο, θάπνπ, θάπνηε κέζα ζηελ
4εηία 2017 – 2020! Αθφκε ρεηξφηεξα, ην ππφςε «ρξνλνδηάγξακκα» (πίλ. ζει. 36 ηνπ
επηθαηξνπνηεκέλνπ ΣΓΑ) δελ είλαη κφλν αφξηζην θαη, σο πξνο ηηο ηειηθέο πξνζεζκίεο ηνπ,
αλέθηθην, αιιά είλαη εκθαλψο αλαθφινπζν: Πξνβιέπεη (ζε φ,ηη αθνξά ηα «απφβιεηα αζηηθνχ
ηχπνπ») ην ζρεδηαζκφ, κειέηε θαη πινπνίεζε κέρξη ην 2016 (!) ησλ πιένλ ζχλζεησλ θαη
ρξνλνβφξσλ

ππνδνκψλ

ΥΤΣΑ/ΥΤΣΤ) ελψ κεηαζέηεη

ηνπ

ΠΔΓΑ

(κνλάδεο

βηναπνβιήησλ,

κνλάδεο

ζχκκεηθησλ,

γηα ηελ 4εηία 2017 – 20) πην απιέο θαη πξνζηηέο ππνδνκέο θαη

δξάζεηο φπσο είλαη ηα «πξάζηλα ζεκεία», ε «αλάπηπμε/επέθηαζε δηθηχνπ ΚΓΑΤ», αθφκε θαη ε
«Μειέηε δηθηχνπ ΜΑ».

Γ. Οινθιεξψλνληαο ηελ ηνπνζέηεζή καο νθείινπκε λα ζεκεηψζνπκε φηη ε πην πάλσ θξηηηθή καο
ζην λέν ΠΔΓΑ δελ είλαη επθαηξηαθή. ηεξίδεηαη πάλσ ζε έλα ζηαζεξφ δηαρξνληθά πιαίζην
ζέζεσλ ην νπνίν θαηά θαηξνχο έρνπκε παξνπζηάζεη σο θνκκνπληζηέο δεκνηηθνί (αιιά θαη
πεξηθεξεηαθνί) ζχκβνπινη εθιεγκέλνη κε ηε Λατθή πζπείξσζε.
Βαζηθή καο ζέζε είλαη φηη ε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ κε γλψκνλα ηηο ιατθέο αλάγθεο, κε
ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ, ζηελ πγεία, ζηνπο θπζηθνχο πφξνπο, ζην ιατθφ εηζφδεκα, κφλν ζην
πιαίζην ελφο άιινπ, ξηδηθά δηαθνξεηηθνχ δξφκνπ αλάπηπμεο, κε ιατθή εμνπζία θαη
νηθνλνκία, κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί. Ζ θηινιατθή ιχζε, πξνυπνζέηεη εμνπζία θαη νηθνλνκία, πνπ
θαηαξγεί ηηο αηηίεο πνπ δεκηνπξγνχλ θαη νμχλνπλ ηα ζεκεξηλά πξνβιήκαηα, πνπ δεκηνπξγεί ηηο
ζηέξεεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, φισλ
ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ, δεκηνπξγψλ ηνπ θνηλσληθνχ πινχηνπ. Σέηνηεο πξνυπνζέζεηο είλαη: Ο
επηζηεκνληθφο θεληξηθφο ζρεδηαζκφο, ν εληαίνο θξαηηθφο θνξέαο θαηαζθεπψλ πνπ ζα πινπνηεί
θηινιατθά έξγα, ε θνηλσληθή θξαηηθή ηδηνθηεζία ζηα ζπγθεληξσκέλα κέζα παξαγσγήο, ε θξαηηθή
ηδηνθηεζία ζηε γε θαη ζηηο ηερληθέο ππνδνκέο, ν εξγαηηθφο-ιατθφο έιεγρνο, ε εξγαηηθή ιατθή
εμνπζία.
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Γηα λα αλνίμνπκε απηφλ ηνλ ειπηδνθφξν δξφκν ηθαλνπνίεζεο ησλ ιατθψλ αλαγθψλ
παιεχνπκε ζήκεξα γηα ηε βειηίσζε ησλ φξσλ αλαπαξαγσγήο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο, ηεο
πνηφηεηαο δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ, πξνβάιινληαο έλα ξηδνζπαζηηθφ πιαίζην αηηεκάησλ γηα
άκεζε δηεθδίθεζε θαη πάιε θαη ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ κε πξνκεησπίδα:
- ΟΥΗ ζηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ. ΟΥΗ ζηε κεηαηφπηζε
ησλ βαξψλ ζηηο πιάηεο ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ κέζα απφ ηα αληαπνδνηηθά ηέιε θαη κε
νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν φπσο ην ραξάηζη ηαθήο θαη ην «πιεξψλσ φζν πεηάσ».
- ΟΥΗ ζηε ηδησηηθνπνίεζε, ζηηο ΓΗΣ θαη ζηηο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο. Παιεχνπκε γηα ηελ
απφιπηε δηαζθάιηζε φισλ ησλ εξγαδφκελσλ ρσξίο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, κε πιήξε
εξγαζηαθά δηθαηψκαηα.
Δηδηθφηεξα:
1. ρεηηθά κε ηνλ Δζληθφ ρεδηαζκφ Γηαρείξηζεο ησλ ΑΑ
Απαηηείηαη ε δηακφξθσζε ελφο Δζληθνχ ρεδηαζκνχ δηαρείξηζεο ησλ αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ
(ΑΑ), ζηνλ νπνίν λα πεξηιακβάλνληαη ηα παξαθάησ:
α. Καζνξηζκφο θαη ηεξάξρεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ, κε θχξην ηελ πξφιεςε ηεο παξαγσγήο
απνξξηκκάησλ. Αθνινπζεί ε πξνψζεζε ηεο αλαθχθισζεο κε δηαινγή ζηελ πεγή ησλ
ζπζθεπαζηψλ, ησλ κεηάιισλ, ηνπ έληππνπ ραξηηνχ θαη ηνπ νξγαληθνχ θιάζκαηνο (βηναπνβιήησλ)
κε θνκπνζηνπνίεζε. Σν κέξνο ησλ ζχκκεηθησλ .Α. πνπ δελ ππφθεηηαη ζε επεμεξγαζία θαζψο θαη
ηα ππνιείκκαηα ησλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο ησλ ζχκκεηθησλ θαη ησλ πξνδηαρσξηζκέλσλ
ξεπκάησλ, νδεγνχληαη ζε ρψξνπο αζθαινχο πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνβιήησλ (ΥΤΣΑ].
β. Καζνξηζκφο ζχγρξνλσλ φξσλ γηα ηελ νξζνινγηθή θαη αζθαιή απνθνκηδή (ζπιινγή θαη ηνπηθή
κεηαθνξά) ησλ απνξξηκκάησλ απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ νηθείνπ δήκνπ θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε
ζχγρξνλνπ εμνπιηζκνχ θαη ππνδνκήο. Δίλαη απαξαίηεην λα εμεηάδεηαη θάζε θνξά, κε ζπλδπαζκέλα
θξηηήξηα, ε θαηαζθεπή ζηαζκψλ κεηαθφξησζεο (ΜΑ).
γ. Δηδηθή κέξηκλα νθείιεηαη ζηνπο ρψξνπο αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο απνβιήησλ (ΥΑΓΑ) γηα ηελ
νπζηαζηηθή απνθαηάζηαζε φισλ, θαη φρη ηελ απιή επηρσκάησζε, κε βάζε ζπγθεθξηκέλν
ρξνλνδηάγξακκα έξγσλ πνπ ζα ηεξείηαη θαη ρξεκαηνδνηήζεσλ απφ θεληξηθνχο δεκφζηνπο πφξνπο,
θνηλνηηθνχο θαη εζληθνχο.
δ. Καζνξηζκφο ησλ θξηηεξίσλ θαηαιιειφηεηαο ζε θάζε Πεξηθέξεηα μερσξηζηά αλά είδνο
εγθαηάζηαζεο, θαη ζχληαμε ραξηψλ κε ηηο πεξηνρέο απνθιεηζκνχ. Καζνξηζκφο ησλ θξηηεξίσλ
αμηνιφγεζεο μερσξηζηά αλά είδνο εγθαηάζηαζεο γηα ηε βαζκνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ ρψξσλ
πξνθεηκέλνπ λα επηιεγεί ν πιένλ πξφζθνξνο γηα ηελ εμππεξεηνχκελε πεξηνρή κε ζαθή θαη
δεζκεπηηθφ νδεγφ γηα ηε βαζκνιφγεζε πνπ αληηζηνηρεί ζην θάζε θξηηήξην. Απφ ηελ πιεπξά καο
δελ ζα πάςνπκε λα απνθαιχπηνπκε φηη ζε έλα κεγάιν βαζκφ ππαίηηα γηα ηε δπζθνιία εμαζθάιηζεο
θαηάιιεισλ ρψξσλ γηα ηε δεκηνπξγία κνλάδσλ δηάζεζεο θαη επεμεξγαζίαο απνξξηκκάησλ είλαη ε
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πνιηηηθή γεο ησλ θνκκάησλ ηεο άξρνπζαο ηάμεο, πνπ νδήγεζε – θαη ζπλερίδεη λα ην θάλεη - ζηελ
θαηαπάηεζε, νηθνπεδνπνίεζε, μεπνχιεκα ζην κεγάιν θεθάιαην, ηεξάζηησλ εθηάζεσλ δεκφζηαο
γεο, ζηελ εκπνξεπκαηνπνίεζή ηεο.
ε. Αληηκεηψπηζε ηνπ ηδηαίηεξνπ πξνβιήκαηνο ησλ κηθξφηεξσλ λεζηψλ κε ζέζπηζε θαλφλσλ θαη
παξνρή εμνπιηζκνχ γηα ηε ζαιάζζηα κεηαθνξά πξνδηαρσξηζκέλσλ ζηελ πεγή μεξψλ πιηθψλ
αιιά θαη ζχκκεηθησλ απνβιήησλ γηα λεζηά κε πνιχ κηθξφ πιεζπζκφ.
ζη. Οπζηαζηηθή ελίζρπζε ζε αξηζκφ, εμνπιηζκφ θαη νξγάλσζε ηνπ έκςπρνπ δπλακηθνχ άζθεζεο
πεξηβαιινληηθνχ ειέγρνπ κε κφληκε ζρέζε εξγαζίαο ζην δεκφζην.
2. Γηα ην ΠΔΓΑ Αηηηθήο θαη ζην πιαίζην ησλ πην πάλσ θαηεπζχλζεσλ
ηνπ Δζληθνχ ρεδηαζκνχ:
α. Όζν ηξέρεη ν ρξφλνο απνθηά φιν θαη κεγαιχηεξε πξνηεξαηφηεηα ην άκεζν θαη νξηζηηθφ
θιείζηκν ηνπ «ΥΤΣΑ Φπιήο». Αθφκε, λα κεηεγθαηαζηαζεί ζε θαηάιιειε θαη εθηφο Θξηαζίνπ ζέζε ν
απνηεθξσηήξαο ησλ κνιπζκαηηθψλ, λα αξρίζεη άκεζα ε απνξξχπαλζε θαη πεξηβαιινληηθή
απνθαηάζηαζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο θαη λα απαγνξεπζεί θάζε λέα δξαζηεξηφηεηα
δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ζην Θξηάζην. Παξάιιεια, λα εθπνλεζεί πιήξεο επηδεκηνινγηθή
κειέηε πνπ λα πεξηιακβάλεη ηνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο κφληκνπο εξγαδφκελνπο ζηε δψλε επηξξνήο
ηεο ΟΔΓΑ Φπιήο - Άλσ Ληνζίσλ ζε ζπλδπαζκφ (εμαηηίαο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζπλέξγεηαο ησλ
ξχπσλ) θαη κε ηε ιεηηνπξγία ησλ άιισλ, πςειήο φριεζεο, εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζπλσζηίδνληαη ζην
βεβαξεκέλν Θξηάζην.
β. Παίξλνληαο, αθφκε, ππφςε θαη ηελ νκνινγεκέλε πιένλ αθαηαιιειφηεηα ηεο ζέζεο ζην
«Οβξηφθαζηξν» Κεξαηέαο θαη ηελ απνδεδεηγκέλε αθαηαιιειφηεηα ηεο ζέζεο «Μαχξν Βνπλφ»
Γξακκαηηθνχ, λα επηιεγνχλ κε θπβεξλεηηθή επζχλε, ρσξίο άιιε θαζπζηέξεζε, νη λένη ρψξνη
ηειηθήο δηάζεζεο ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ θαη ησλ ππνιεηκκάησλ επεμεξγαζίαο (ΥΤΣΑ/ΥΤΣΤ),
κε αλαδήηεζε ππνςήθησλ ρψξσλ θαη ζε εθηφο Αηηηθήο πεξηνρέο ζην πιαίζην κηαο
δηαπεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο. Όρη ζηε λεθξαλάζηαζε ηεο «Σξνπνινγίαο Βάζσο Παπαλδξένπ»
(άξζ. 33, Ν. 3164/2003) απφ ηηο Κπβεξλήζεηο ΝΓ θαη, ηψξα, ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ.
Σειεηψλνληαο ηελ ηνπνζέηεζή καο, ζπκπέξαζκά καο είλαη φηη θακηά θηινιατθή δηέμνδνο δελ
δίλεηαη κε ην ΠΔΓΑ Αηηηθήο, πνπ ςήθηζαλ ζηελ ΔΔ ηνπ ΔΓΝΑ (κε κία απνρή) νη εθπξφζσπνη
ησλ θνκκάησλ ηνπ επξσκνλφδξνκνπ, κε ην ΤΡΗΕΑ ζε πξψην ξφιν. Αληίζεηα, κήλα κε ην κήλα ε
θαηάζηαζε νδεγείηαη ζε έλα φιν θαη πην επηθίλδπλν γηα ηε δεκφζηα πγεία θαη ην πεξηβάιινλ
αδηέμνδν, πξνζθηιήο ηαθηηθή θαη ησλ πξνεγνχκελσλ θπβεξλήζεσλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη δεκνηηθψλ
αξρψλ, ψζηε λα θαηαζηεί πην «εχπεπηε» γηα ηα ιατθά ζηξψκαηα ε «ζσηήξηα» παξέκβαζε, φηαλ
έξζεη ε θαηάιιειε ζηηγκή, ησλ κεγάισλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ, ζε βάξνο θαη ηνπ ιεειαηεκέλνπ
εηζνδήκαηνο ηεο ιατθήο νηθνγέλεηαο. Ύζηεξα απ’ φια ηα παξαπάλσ κηα κφλν θξάζε ηαηξηάδεη:

20

ΑΔΑ: ΩΒΠΜΟΡ05-0ΚΓ

Γελ πάεη άιιν! Γηα ηε Λατθή πζπείξσζε θαη ην ΚΚΔ είλαη μεθάζαξν: Μφλν ην
αλαζπληαγκέλν ιατθφ θίλεκα κπνξεί θαη ζα βάιεη ηε ζθξαγίδα ηνπ θαη ζηε ιχζε απηνχ ηνπ
νμπκέλνπ ιατθνχ πξνβιήκαηνο.
Γηα φινπο ηνπο ιφγνπο πνπ εθζέζακε, θαηαςεθίδνπκε ην ππνβιεζέλ ΠΔΓΑ Αηηηθήο».
Αθνινχζσο ηνλ ιφγν έιαβε ν Α. Βαξειάο Αληηδήκαξρνο Αζελαίσλ ν νπνίνο αλαθέξζεθε ζηα
ζεκαληηθά ζέκαηα φπσο ν Απνηεθξσηήξαο Ννζνθνκεηαθψλ Απνβιήησλ, ην ΔΜΑΚ θ.α. φηη έπξεπε
λα ζπδεηεζνχλ ζην Γ.. Σφληζε φηη ζηνλ ΔΓΝΑ ε ηνπηθή Απηνδηνίθεζε είλαη πιεηνςεθία ζε ζρέζε
κε ηελ Πεξηθέξεηα ελψ δήηεζε ζηελ απφθαζε λα γίλεη ζαθήο αλαθνξά ζε φζα έξγα ηνπ
πθηζηάκελνπ ΠΔΓΑ είλαη ζε εμέιημε φηη ζπλερίδνληαη, (o δηαγσληζκφο ν νπνίνο ζπλερίδεηαη γηα ηνλ
ΜΑ Διαηψλα), δελ ακθηζβεηνχληαη θαη ζεσξνχληαη αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ λένπ ΠΔΓΑ.
Σέινο αλέθεξε φηη ε Αζήλα έρεη ζηφρν ζε κία 10-εηία λα δηαρεηξίδεηαη ηα απνξξίκκαηα απηφλνκα.
Σνλ ιφγν αθνινχζσο έιαβε ν θ. Αλαγλσζηφπνπινο Πεξηθεξεηαθφο χκβνπινο Αηηηθήο ν νπνίνο
ηφληζε φηη φιε ε εξγαζία πνπ έγηλε ζε έλα έηνο είλαη άζινο, πξφηεηλε δε ζαλ ελαιιαθηηθή ιχζε, λα
έρνπκε ιχζε-ζελάξην πνπ λα πξνζεγγίδεη ηελ πξννπηηθή ησλ κεδεληθψλ απνβιήησλ. Πξφηεηλε
επηπιένλ λα γίλεη Μεηξψν κε Υψξνπο θαη εγθαηαζηάζεηο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ θαη λα
ιεηηνπξγήζεη παξαηεξεηήξην γηα ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ ΠΔΓΑ.
ηε ζπλέρεηα κίιεζε ν θ. Π. Δπαγγειίνπ Πεξηθεξεηαθφο χκβνπινο Αηηηθήο ν νπνίνο ηφληζε φηη ε
παξάηαμή ηνπ ππεξςεθίδεη ηελ εηζήγεζε. Αλέθεξε φηη ζηαδηαθά νη ΜΑ θαηά ηελ εμέιημε ησλ
έξγσλ ελζσκαηψλνληαη ζηηο Μ.Δ.Α φηη απαηηείηαη λνκνζεηηθή ξχζκηζε γηα ηηο ρξήζεηο γεο γηα ηα
πξάζηλα ζεκεία θαη φηη πξέπεη ηάρηζηα λα γίλνπλ πηινηηθά 1-2 πξάζηλα ζεκεία, πνπ ζα
απνηειέζνπλ παξάδεηγκα.
Σν ιφγν αθνινχζσο έιαβε ηέινο ε Αληηπξφεδξνο ηεο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ θα Μπηδά, ε νπνία έθαλε
γεληθή αλαθνξά γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πξέπεη λα ςεθηζηεί ε εηζήγεζε.
Σέινο ην ιφγν πήξε ε πξφεδξνο ηνπ ΔΓΝΑ θαη πεξηθεξεηάξρεο θα Ρέλα Γνχξνπ ε νπνία
δηεπθξίλεζε φηη ζα ζπζηαζεί επηηξνπή παξαθνινχζεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ΠΔΓΑ κεηά
απφ δηαβνχιεπζε θαη πξνηάζεηο.
Εήηεζε ηε ζπλεξγαζία ησλ δχν βαζκψλ Απηνδηνίθεζεο ηδίσο γηα ηε δηεθδίθεζε ησλ απαηηνχκελσλ
πφξσλ θαη

πξφηεηλε ηε δεκηνπξγία νδεγνχ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δξάζεσλ πινπνίεζεο ησλ

ηνπηθψλ ζρεδίσλ θαη ηνπ ΠΔΓΑ.
Δπηπιένλ αλέθεξε ηα εμήο:
Ζ ζεκεξηλή Γηνίθεζε ηνπ ΔΓΝΑ αζθεί κε έξγα ρξεζηή δηνίθεζε, πξνο φθεινο ησλ
πνιηηψλ, βάδνληαο ηέινο ζε παξαζηηηθέο ινγηθέο πνπ απνκείσλαλ ην ξφιν ηνπ Γεκνζίνπ.
Έρνπκε θαηλφκελα παξαπιεξνθφξεζεο, πνπ αγγίδεη ηα φξηα ηεο ζπθνθαληίαο αιιά θαη
άγλνηαο.
Ο ΠΔΓΑ δξνκνινγεί, ζηε βάζε ζνβαξνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ην ηέινο ηνπ πιήξσο
απνηπρεκέλνπ θαη ζε βάξνο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, κνληέινπ δηαρείξηζεο ζχκκεηθησλ
απνξξηκκάησλ πνπ επέβαιε ηελ ΟΔΓΑ ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο σο εζαεί θχξην ππνδνρέα ηνπ
85% ησλ παξαγνκέλσλ απνβιήησλ.
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Ο ΔΓΝΑ πξνσζεί, έρνληαο εγγξάςεη γηα πξψηε θνξά ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θαη ηα
ζρεηηθά θνλδχιηα, ζνβαξά έξγα αλάπιαζεο ηεο Α’ θάζεο ΥΤΣΑ Φπιήο, θχηεπζεο ηνπ
ΥΤΣΑ Η Γπη. Αηηηθήο, δελδξνθχηεπζεο ηνπ ΥΓΑ Άλσ Ληνζίσλ.
Ο ππφ αλαζεψξεζε ΠΔΓΑ είλαη έλαο ζρεδηαζκφο πνπ αληαπνθξίλεηαη ζπγθεθξηκέλα ζηα
δεηήκαηα ηεο ρσξνζέηεζεο, ηεο δπλακηθφηεηαο, ηφζν ησλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο απείξσο κηθξφηεξεο δπλακηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ -, νη νπνίεο είλαη ηζνκεξψο,
ζην πιαίζην ηνπ δπλαηνχ, θαηαλεκεκέλεο ζηελ Αηηηθή. Όζν θαη ρψξσλ ηειηθήο δηάζεζεο,
ζηε βάζε ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ θαηαιιειφηεηαο.
Έρνπκε ινηπφλ ζηα ρέξηα καο έλα θείκελν – εξγαιείν, πνπ ζεκαηνδνηεί κηα λέα αθεηεξία
ζηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ.
Πεξλάκε πιένλ απφ ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, ζηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ.
Οη πξνηάζεηο είλαη ζπγθεθξηκέλεο πιένλ θαη ζηεξίδνληαη ζηελ αξρή ηεο εγγχηεηαο

ζε

θξηηήξηα πιεζπζκηαθά ρσξνηαμηθά νηθνλνκηθά θαη βησζηκφηεηαο.
Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηεο Πξνέδξνπ έγηλαλ ζπκπιεξσκαηηθέο εξσηήζεηο θαη δφζεθαλ απαληήζεηο.
ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ :
1. Σελ ππ’ αξ. 84/16 Απφθαζε Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο.
2. Σελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ.
3. Σελ

ζπκπιεξσκαηηθή

κειέηε

γηα

ην

ΠΔΓΑ

φπσο

παξνπζηάζηεθε

απφ

ηελ

Αλαπιεξψηξηα Γηεπζχληξηα Πνηφηεηαο, Πξφιεςεο θαη Δπαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη
Πξφεδξν ηεο Ο.Δ. θαο Αζεκαθνπνχινπ.
4. Σελ εηζήγεζε ηνπ κέινπο ηεο Δ.Δ. θ. Ηαηξνχ.
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ θψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (A΄ 114).
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (Α΄ 87).
7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη
ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ» (Α΄ 85).
8. Σελ ππ’ αξ. 52546/16.12.2011 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ ««Σύζηαζε Εηδηθνύ
Δηαβαζκηδηθνύ Σπλδέζκνπ γηα ηε δηαρείξηζε ζηεξεώλ απνβιήησλ ζηελ κεηξνπνιηηηθή
πεξηθέξεηα Αηηηθήο»» (Β΄ 2854).
9. Σηο ηνπνζεηήζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
Ύζηεξα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη θαηφπηλ ςεθνθνξίαο ην Γ..
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ
(Οη θ.θ. Υακαιίδεο Θεφδσξνο–Γ.. Ν. Ησλίαο, Μπνπξατκεο Γεκήηξεο-Γ.. Φπιήο θαη
Λνπκηψηεο Κσλ/λνο-Γ.. Φπιήο ςήθηζαλ ΚΑΣΑ
Οη θ.θ. Καξάκπειαο Κσλ/λνο-Πεξ. χκβνπινο Γ.Σ. Αζελψλ, Κακάξαο Παχινο-Πεξ.
χκβνπινο Αλ. Αηη. θαη κέξνο Ησάλλεο-Πεξ. χκβνπινο Αλ. Αηη. απέρνπλ).
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Δγθξίλεη ηελ «Μειέηε 2εο Αλαζεψξεζεο Πεξηθεξεηαθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ
Αηηηθήο», θαη ηελ «πκπιήξσζε ηεο Μειέηεο 2εο Αλαζεψξεζεο Πεξηθεξεηαθνχ ρεδίνπ
Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ Αηηηθήο – 1Ο Παξαδνηέν», θαη ζπκπιεξψλεη απηή, ιακβάλνληαο
ππφςε φιεο ηηο παξαηεξήζεηο φπσο πξνηάζεθαλ θαηά ηε ζπδήηεζε, σο εμήο (χλνςε – 2ν
Παξαδνηέν):
ΕΙΣΑΓΩΓΘ
Σν Πεξηθεξεηαθφ ρέδην δηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΠΔΓΑ) Αηηηθήο αλαζεσξήζεθε ην 2006 θαη ηζρχεη έσο ζήκεξα. Ζ
παξνχζα αλαζεψξεζε ηνπ ΠΔΓΑ Αηηηθήο επηβάιιεηαη γηα ηνπο θάησζη ιφγνπο:


Αιιαγή ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ κε ηελ εηζαγσγή ηνπ Νφκνπ 4042/2012, ν νπνίνο ελζσκαηψλεη ζην ειιεληθφ
δίθαην ηελ Οδεγία 2008/98/ΔΚ



Δθπφλεζε λένπ Δζληθνχ ρεδηαζκνχ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ Ν.4042/2012



Γεκνζηνπνίεζε ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Πξφιεςεο Γεκηνπξγία Απνβιήησλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν
23 ηνπ Ν.4042/2012



Αιιαγέο ζηελ πνιηηηθή θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ζην
πιαίζην ηεο λέαο θηινζνθίαο γηα κηα δίθαηε θαη βηψζηκε, νηθνλνκηθά θαη νηθνινγηθά, απνθεληξσκέλε θαη κε
δεκφζην ραξαθηήξα δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ηεο ζεκεξηλήο Γηνίθεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο, φπσο απηή
δηαηππψζεθε ζηελ επηζηνιή ηεο Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο, Ρέλαο Γνχξνπ, πξνο φινπο ηνπο Γεκάξρνπο ηεο
Πεξηθέξεηαο, ζηηο 2 Οθησβξίνπ 2014.

Σν παξφλ ΠΔΓΑ, σο πνιηηηθφο θαη ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο, αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη
ζηε πεξηθέξεηα Αηηηθήο (εθηφο ησλ δσηθψλ ππνπξντφλησλ θαη ησλ εμνξπθηηθψλ απφβιεησλ). Οη πξνβιέςεηο ηνπ γηα ηα
γεσξγνθηελνηξνθηθά απφβιεηα έρνπλ απνθιεηζηηθά θαηεπζπληήξην ραξαθηήξα.
Σν παξφλ ΠΔΓΑ έρεη ρξνληθφ νξίδνληα έσο ην 2020. ε ζπκθσλία κε ην Νφκν 4042/2012 (Α΄ 24), ε αλαζεψξεζε /
ηξνπνπνίεζε ηνπ είλαη δπλαηή πξηλ ηελ πάξνδν ηεο εμαεηίαο ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: (α) ηξνπνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο
λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ, (β) εθφζνλ απφ ηελ ελδηάκεζε αμηνιφγεζε ηνπ ΔΓΑ πξνθχςεη ηεθκεξησκέλε πξνο ηνχην αλάγθε,
(γ) ζε εμαηξεηηθέο θαη απξφβιεπηεο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ
δηαρείξηζεο.
Δλδηάκεζε αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ παξφληνο ΠΔΓΑ ζα γίλεη ζε πεξίνδν ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ έλαξμε
ηζρχνο ηνπ.
Σν παξφλ ζρέδην απφθαζεο ζπληάρηεθε κε βάζε


Σελ κειέηε 2εο αλαζεψξεζεο ΠΔΓΑ Αηηηθήο



Σελ απφθαζε 281/5-8-2015 ηεο Δ.Δ. ΔΓΝΑ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε σο άλσ κειέηε θαη ζπληάρζεθε ην αξρηθφ
ζρέδην απφθαζεο



Σελ απφθαζε 8/2015 ηνπ Γ.. ΔΓΝΑ



Σελ Απφθαζε 1/2015 ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο Αηηηθήο



Σελ απφθαζε 293/2015 ηνπ πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Αηηηθήο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην αξρηθφ ζρέδην
απφθαζεο γηα ηελ 2ε αλαζεψξεζε ηνπ ΠΔΓΑ Αηηηθήο κε ηηο παξαηεξήζεηο/ζπκπιεξψζεηο πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ



Σηο γλσκνδνηήζεηο: Α.Π.41830/3995/07-10-2015-ΤΠΔΚΑ/Σκήκα Αζηηθψλ Βηνκεραληθψλ θαη πλαθψλ
Απνβιήησλ, Α.Π.30525/30-09-2015 – ΤΠΔ/Γηεχζπλζε Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ,
Α.Π.168930/30-09-2015 Πεξ. Αηη./Γηεχζπλζε Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ, Α.Π.16900/29-09-2015 Πεξ. Αηη./Γηεχζπλζε
Πεξηβάιινληνο



Σα ζηνηρεία ηεο αλνηθηήο δηαβνχιεπζεο, φπσο θαηαγξάθεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ
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Σα Σνπηθά ρέδηα Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ πνπ ζπλέηαμαλ νη Γήκνη ηεο Αηηηθήο, ηελ γλψκε ηεο ΠΔΓΑ θαη ηα
ζηνηρεία ηεο δηαβνχιεπζεο κε ηνπο Γήκνπο ηεο Αηηηθήο

1.

ΡΟΛΙΤΙΚΘ – ΣΤΑΤΘΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΣΤΘΝ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΘ

Ζ παξνχζα αλαζεψξεζε – επηθαηξνπνίεζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ Αηηηθήο (ΠΔΓΑ
ΑΣΣΗΚΖ) αθνινπζεί ηηο αξρέο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ (ΔΓΑ) πνπ
ζηεξίδεηαη ζηηο βαζηθέο αξρέο, θαηεπζχλζεηο θαη ζηφρνπο ηεο Οδεγίαο Πιαίζην γηα ηα απφβιεηα 2008/98/ΔΚ, φπσο
απηέο ελζσκαηψζεθαλ ζην εζληθφ δίθαην κε ην Νφκν Πιαίζην 4042/2012 (Α΄ 24).
Παξάιιεια θαζνξίδεη ηηο πξννπηηθέο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ζηελ Αηηηθή έσο ην 2020 ζε ζπκκφξθσζε κε ηε
ηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020», ηελ πξφηαζε γηα ην 7ν Πξφγξακκα Γξάζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ην Υάξηε Πνξείαο γηα
ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ πφξσλ.
Σν ΠΔΓΑ Αηηηθήο πηνζεηεί ζην ζχλνιν ηεο ηελ εζληθή πνιηηηθή γηα ηα απφβιεηα θαη ηνπο άμνλεο απηήο, φπσο
εκπεξηέρνληαη ζην ΔΓΑ, ην νπνίν εηδηθφηεξα γηα ηα Αζηηθά ηεξεά Απφβιεηα (ΑΑ) είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζηνπο
εμήο ζηφρνπο‐ νξφζεκα γηα ην 2020:
θ κατά κεφαλι παραγωγι αποβλιτων να ζχουν μειωκεί ςθμαντικά
θ προετοιμαςία προσ επαναχρθςιμοποίθςθ και θ ανακφκλωςθ με χωριςτι ςυλλογι ανακυκλϊςιμων

-

βιοαποβλιτων να εφαρμόηεται ςτο 50% του ςυνόλου των ΑΣΑ
θ ανάκτθςθ ενζργειασ να αποτελεί ςυμπλθρωματικι μορφι διαχείριςθσ, όταν ζχουν εξαντλθκεί τα περικϊρια
κάκε άλλου είδουσ ανάκτθςθσ και
θ υγειονομικι ταφι να αποτελεί τθν τελευταία επιλογι και να ζχει περιοριςτεί ςε λιγότερο από το 30% του
ςυνόλου των ΑΣΑ

Οη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο εζληθήο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ζηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο
είλαη νη εμήο:


Κατάρτιςη ολοκληρωμζνου πλαιςίου ςχεδιαςμϊν διαχείριςησ αποβλήτων, που θα περιλαμβάνει:
Εξειδίκευςθ των μζτρων και δράςεων του εκνικοφ ςτρατθγικοφ ςχεδίου πρόλθψθσ δθμιουργίασ αποβλιτων
Εξειδίκευςθ των μζτρων και δράςεων των ειδικϊν εκνικϊν ςχεδίων για τα επικίνδυνα απόβλθτα και τα
επικίνδυνα απόβλθτα υγειονομικϊν μονάδων.
Ανακεϊρθςθ του υφιςτάμενου ΡΕΣΔΑ Αττικισ, κυρίωσ των μθ επικίνδυνων αποβλιτων, ωσ επιχειρθςιακοφ
ςχεδιαςμοφ για τα ρεφματα αυτά.
Εναρμόνιςθ με το Ρεριφερειακό Ρλαίςιο Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ Αττικισ
(υκμιςτικό Σχζδιο Αττικισ).
Συντονιςμόσ τθσ διαδικαςίασ εκπόνθςθσ, ζγκριςθσ και υλοποίθςθσ των τοπικϊν ςχεδίων αποκεντρωμζνθσ
διαχείριςθσ αποβλιτων των Διμων τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ και ενςωμάτωςθσ τουσ ςτον ΡΕΣΔΑ.



Διαςφάλιςη τησ υψηλήσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και τησ ανθρϊπινησ υγείασ
Ανάπτυξθ καταλλιλων υποδομϊν ανάκτθςθσ και διάκεςθσ αποβλιτων.
Ολοκλιρωςθ τθσ αποκατάςταςθσ ρυπαςμζνων περιοχϊν διάκεςθσ αποβλιτων.
Δθμιουργία προχποκζςεων για τθν μείωςθ τθσ εξαγωγισ αποβλιτων.
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Εξάλειψθ παράνομθσ διακίνθςθσ αποβλιτων, για τθν ανάπτυξθ υγιοφσ και περιβαλλοντικά ορκισ
επιχειρθματικότθτασ ςτο τομζα διαχείριςθσ αποβλιτων.


Εφαρμογή τησ Διαλογήσ ςτη Πηγή (ΔςΠ) ωσ του πλζον δόκιμου τρόπου ςυλλογήσ με ςκοπό την επίτευξη
υψηλήσ ποιότητασ ανακφκλωςησ, με τη λήψη των ακόλουθων μζτρων:
Κακιζρωςθ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ αποβλιτων. Στα ρεφματα προτεραιότθτασ περιλαμβάνονται τουλάχιςτον
τα βιοαπόβλθτα κακϊσ και το γυαλί, το χαρτί, το μζταλλο και το πλαςτικό.
Δθμιουργία δικτφου Ρράςινων Σθμείων και Κζντρων Ανακφκλωςθσ Εκπαίδευςθσ για τθν ΔςΡ
Υιοκζτθςθ μζτρων ϊςτε να επιτευχκεί ο ςτόχοσ του Ν.4042/2012 (Α’ 24) ζωσ το 2020 ςχετικά με τθν
προετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ, ανακφκλωςθ και ανάκτθςθ άλλων υλικϊν μθ επικίνδυνων
αποβλιτων καταςκευϊν και κατεδαφίςεων.
Συμπλθρωματικι χριςθ μεκόδων ανάκτθςθσ ενζργειασ, με τθν προχπόκεςθ ότι δεν αλλοιϊνουν τουσ
ςτόχουσ προδιαλογισ και ανάκτθςθσ υλικϊν. Ρροτεραιότθτα ςτθν περαιτζρω ανάκτθςθ υλικϊν, ζναντι τθσ
παραγωγισ δευτερογενϊν καυςίμων ςτα εργοςτάςια επεξεργαςίασ αποβλιτων.
Ρεριοριςμόσ τθσ διάκεςθσ ςε χϊρουσ υγειονομικισ ταφισ ςτο λιγότερο δυνατό επίπεδο.



Εξορθολογιςμόσ κόςτουσ υπηρεςιϊν διαχείριςησ αποβλήτων και προϊθηςη οικονομικά και περιβαλλοντικά
βιϊςιμων επενδφςεων ςτον τομζα των αποβλήτων, με ανταποδοτικό όφελοσ προσ τον πολίτη από την
ανακφκλωςη, ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε εθνικζσ ςτρατηγικζσ.



Εξειδίκευςη των ωσ άνω ςτρατηγικϊν ανά ρεφμα αποβλήτων



Ερευνα,καινοτομία, αξιολόγηςη και εφαρμογή ςφγχρονων μεθόδων διαχείριςησ αποβλήτων

2.

ΡΕΔΙΟ ΑΝΑΦΟΑΣ ΡΕΣΔΑ ΑΤΤΙΚΘΣ

Σν παξφλ ΠΔΓΑ, σο πνιηηηθφο θαη ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο, αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ
απνβιήησλ (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επηθηλδχλσλ απνβιήησλ) πνπ παξάγνληαη ζηε
πεξηθέξεηα Αηηηθήο, εθηφο ησλ δσηθψλ ππνπξντφλησλ θαη ησλ εμνξπθηηθψλ

απφβιεησλ. Οη

πξνβιέςεηο ηνπ γηα ηα γεσξγνθηελνηξνθηθά απφβιεηα έρνπλ θαηεπζπληήξην ραξαθηήξα.
2.1.ΠΡΟΔΛΔΤΖ – ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ
Σα δηάθνξα είδε απνβιήησλ νκαδνπνηνχληαη ζε ηέζζεξεο βαζηθέο θαηεγνξίεο θαηά πξνέιεπζε θαη
ζπλαθή ζχζηαζε, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη σο αθνινχζσο:
Η. Απφβιεηα Αζηηθνχ Σχπνπ
ηα απφβιεηα αζηηθνχ ηχπνπ πεξηιακβάλνληαη ηα αζηηθά ζηεξεά απφβιεηα (ΑΑ) θαη νη ηιχεο
αζηηθνχ ηχπνπ.
Σα ΑΑ πεξηιακβάλνπλ:
(α) ηα απφβιεηα ησλ λνηθνθπξηψλ,
(β) ηα απφβιεηα ηνπ θεθαιαίνπ 20 ηνπ ΔΚΑ πνπ παξάγνληαη απφ ηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, ηνπο
θνηλσθειείο νξγαληζκνχο (π.ρ. ιηκάληα, αεξνδξφκηα, ζηδεξνδξνκηθνί ζηαζκνί), ηηο βηνκεραλίεο, ηηο
πγεηνλνκηθέο κνλάδεο θαη ηηο κνλάδεο ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ.
ην ξεχκα ησλ ΑΑ εκπεξηέρνληαη:
1. ηα απφβιεηα ζπζθεπαζηψλ,
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2. ηα απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ) νηθηαθήο πξνέιεπζεο,
θαζψο θαη
3. νη κηθξέο πνζφηεηεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ (ΜΠΔΑ) ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη
κεηαμχ άιισλ ηα απφβιεηα θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ (Ζ&), νη
ιακπηήξεο θζνξηζκνχ, ηα απνζπξφκελα θάξκαθα, ηα κειαλνδνρεία θαη δηάθνξα
απνξξππαληηθά πξντφληα (καδί κε ηε ζπζθεπαζία ηνπο) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ
θαζαξηζκφ, ηελ απνιχκαλζε θαη ηε ζπληήξεζε ησλ λνηθνθπξηψλ.
Οη ηιχεο αζηηθνχ ηχπνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο ηιχεο πνπ παξάγνληαη απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο
επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ:
(α) αζηηθήο πξνέιεπζεο,
(β) ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ,
(γ) ησλ βηνκεραληψλ ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, φπσο νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ ηεο ΚΤΑ
5673/400/1997 (Β’ 192), θαζψο θαη
(δ) θνηλσθειψλ νξγαληζκψλ θαη άιισλ πεγψλ.
ΗΗ. Βηνκεραληθά απφβιεηα θαη απφβιεηα ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ
Πεξηιακβάλνληαη φια ηα απφβιεηα βηνκεραληθήο θαη ζπλαθνχο κε απηήλ πξνέιεπζεο, ηα νπνία
πξνθχπηνπλ θπξίσο απφ ηνπο ηνκείο ηεο κεηαπνίεζεο θαη ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο, θαζψο θαη ηα
απφβιεηα ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζπγθεθξηκέλα ηα απφβιεηα ησλ πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ θαη ηα
απφβιεηα απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο σθέιεηαο, εμππεξέηεζεο θνηλνχ θ.ιπ.
ηελ θαηεγνξία απηή ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα ξεχκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο:
1. απφβιεηα έιαηα (ΑΔ)
2. απφβιεηα ζπζζσξεπηψλ νρεκάησλ θαη βηνκεραλίαο (ΑΟΒ)
3. νρήκαηα ηέινπο θχθινπ δσήο (ΟΣΚΕ)
4. κεηαρεηξηζκέλα ειαζηηθά νρεκάησλ (ΜΔΟ)
5. απφβιεηα ειεθηξηθνχ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ) βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο
Απφ ηελ θαηεγνξία εμαηξνχληαη ηα απφβιεηα αζηηθνχ ηχπνπ θαη ηα απφβιεηα εθζθαθψλ,
θαηαζθεπψλ θαη θαηεδαθίζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο βηνκεραληθέο θαη ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο
ζηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.
ΗΗΗ. Απφβιεηα εθζθαθψλ, θαηαζθεπψλ θαη θαηεδαθίζεσλ
Ζ θαηεγνξία ησλ απνβιήησλ εθζθαθψλ, θαηαζθεπψλ θαη θαηεδαθίζεσλ (ΑΔΚΚ) πεξηιακβάλεη ην
ζχλνιν ησλ απνβιήησλ πνπ θαηαηάζζνληαη ζην θεθάιαην 17 ηνπ ΔΚΑ, θαη ζπγθεθξηκέλα:
απφβιεηα απφ ηελ νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα (αλεγέξζεηο, θαηεδαθίζεηο, αλαθαηλίζεηο,
επηζθεπέο θ.ιπ.),
απφβιεηα απφ ηερληθά έξγα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ έξγσλ θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο,
αλαθαίληζεο ή απνμήισζεο νδηθψλ αξηεξηψλ, θ.ιπ),
απφβιεηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο (ζεηζκνί, πιεκκχξεο),
ξππαζκέλα απφ επηθίλδπλεο νπζίεο ΑΔΚΚ πνπ πξνθχπηνπλ απφ βηνκεραληθέο πεξηνρέο,
βπζνθνξήκαηα (ππνζαιάζζηεο εθζθαθέο),
θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία θαη κνλσηηθά πιηθά πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην.
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ΗV. Γεσξγνθηελνηξνθηθά απφβιεηα
ηελ θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη:
απφβιεηα θηελνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο,
ππνιείκκαηα θαιιηεξγεηψλ,
απνζπξφκελα θξνχηα θαη ιαραληθά,
πιαζηηθά θάιπςεο ζεξκνθεπίσλ,
απφβιεηα ζπζθεπαζηψλ ιηπαζκάησλ, αγξνρεκηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ, θαζψο θαη
απνζπξφκελα πιηθά άξδεπζεο θαη ηκήκαηα γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ.

2.2. ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΔ ΠΟΟΣΖΣΔ ΑΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ
Σν έηνο αλαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ είλαη ην 2011. ηελ πεξίπησζε ησλ ΑΑ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα
δηαζέζηκα αλαιπηηθά ζηνηρεία ηνπ ΔΓΝΑ. Γηα ηα ππφινηπα ξεχκαηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία
θαη εθηηκήζεηο ηνπ ΔΓΑ-2015.
ηνλ Πίλαθα 1 παξνπζηάδεηαη ε παξαγσγή ησλ απνβιήησλ ηεο πεξηθέξεηαο Αηηηθήο γηα ην έηνο
2011, ε νπνία επηκεξίδεηαη ζηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο θαη ξεχκαηα απνβιήησλ. Ζ παξαγσγή
επηπξφζζεηα νκαδνπνηείηαη γηα θάζε θαηεγνξία θαη ξεχκα απνβιήησλ ζε επηθίλδπλα θαη κε
επηθίλδπλα απφβιεηα.
ηνλ Πίλαθα 2 παξνπζηάδεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ βαζηθψλ θαηεγνξηψλ απνβιήησλ ζηε ζπλνιηθή
παξαγσγή.
ηνλ πίλαθα 3 παξνπζηάδεηαη ε παξαγσγή ΑΑ ηεο πεξηθέξεηαο Αηηηθήο γηα ηελ νπνία ππάξρνπλ
δηαζέζηκα ζηνηρεία θαη πέξαλ ηνπ έηνπο 2011.
Ζ πησηηθή πνξεία ζηελ παξαγσγή ΑΑ ηε πεξίνδν 2011-2014 ηνπ πίλαθα 3, εθηηκάηαη φηη αθνξά
θαη ζηε παξαγσγή θαη ησλ ππφινηπσλ θαηεγνξηψλ απνβιήησλ, σο απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο
χθεζεο.
Πίλαθαο 1: Τθηζηάκελε παξαγωγή απνβιήηωλ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (έηνο αλαθνξάο 2011)
Καηεγνξία απνβιήηωλ
Η‐ ΑΠΟΒΛΖΣΑ
ΣΤΠΟΤ

ΑΣΗΚΟΤ

[1] Αζηηθά ζηεξεά απφβιεηα (*)
Βιοαπόβλητα
Απόβλητα ςυςκευαςιών
Λοιπά ανακυκλώςιμα υλικά
Απόβλητα ηλεκτρικοφ
ηλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ
οικιακήσ προζλευςησ

ύληκεζε

ΑΣ

Με επηθίλδπλα
απόβιεηα
(tn)

2.143.425

Δπηθίλδπλα
απόβιεηα
(tn)

ύλνιν
απνβιήηωλ
(tn)

2.356

2.145.781

ΑΑ

2.102.325

2.356

2.104.681

ΒΙΟ

917.641

-

917.641

ΣΥΣΚ

564.054

-

564.054

ΛΟΙΠΑ
ΑΥ

492.495

-

492.495

28.510

478

28.988

ΑΗΗΔ‐Α
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Απόβλητα φορητών
ηλεκτρικών ςτηλών και
ςυςςωρευτών

ΦΗΣ&Σ
ΛΟΙΠΑ

Λοιπά ΑΣΑ
[2] Ηιχεο αζηηθνχ ηχπνπ επί μεξνχ
(**)
ΗΗ‐ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ
ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΚΑΗ
ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΛΟΗΠΩΝ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ (**)

ΗΛΤ

ΒΗΟΛΠ

-

478

478

99.625

1.400

101.025

41.100

-

41.100

1.029.700

100.500

1.130.200

[1] Βηνκεραληθά απφβιεηα

ΒΗΟΜ

969.700

47.700

1.017.400

[2] Απφβιεηα εγθαηαζηάζεσλ
θνηλήο σθέιεηαο,
εμππεξέηεζεο θνηλνχ θ.ιπ.

ΟΚΧ

700

12.700

13.400

ΑΔ

-

16.300

16.300

[4] Απφβιεηα ζπζζσξεπηψλ
νρεκάησλ θαη βηνκεραλίαο

ΑΟΒ

-

16.600

16.600

[5] Ορήκαηα ηέινπο θχθινπ δσήο

ΟΣΚΕ

44.500

400

44.900

[6] Μεηαρεηξηζκέλα ειαζηηθά
νρεκάησλ

ΜΔΟ

12.200

-

12.200

[7] Απφβιεηα ειεθηξηθνχ
ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ
βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο

ΑΗΗΔ‐Β

2.600

-

2.600

[8] Απφβιεηα πγεηνλνκηθψλ
κνλάδσλ

ΑΤΜ

-

6.800

6.800

[3] Απφβιεηα έιαηα

ΗΗΗ‐ ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΔΚΚΑΦΩΝ,
ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΗ
ΚΑΣΔΓΑΦΗΔΩΝ (**)

ΑΔΚΚ

456.100

-

456.100

ΗV‐
ΓΔΩΡΓΟΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΑ
ΑΠΟΒΛΖΣΑ (**)

ΓΚΣ

73.900

-

73.900

3.703.125

102.856

3.805.981

ΤΝΟΛΑ
(*) Πεγή ΔΓΝΑ
(**) Πεγή ΔΓΑ (2015)

Πίλαθαο 2: πκκεηνρή βαζηθώλ θαηεγνξηώλ απνβιήηωλ ζηε ζπλνιηθή παξαγωγή ηεο ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΑΣΣΗΚΖ
(έηνο αλαθνξάο 2011)
Δπηθίλδπλα
Με
ΤΝΟΛΟ
απόβιεηα
επηθίλδπλα
Βαζηθή θαηεγνξία απνβιήηωλ
ύληκεζε
(%)
απόβιεηα (%)
(%)
Η‐ ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΣΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ
ΗΗ‐ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΚΑΗ

ΑΣ

56,32%

0,06%

56,38%

ΒΗΟΛΠ

27,05%

2,64%

29,70%
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ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΛΟΗΠΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ
ΗΗΗ‐ ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΔΚΚΑΦΧΝ, ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ
ΚΑΗ ΚΑΣΔΓΑΦΗΔΧΝ
ΗV‐ ΓΔΧΡΓΟΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ

ΑΔΚΚ

11,98%

0,00%

11,98%

ΓΚΣ

1,94%

0,00%

1,94%

97,30%

2,70%

100,00%

ΤΝΟΛΑ

Πίλαθαο 3: Γηαρξνληθή εμέιημε παξαγωγήο απνβιήηωλ αζηηθνύ ηύπνπ ζηε ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ (tn)
Έηε
Καηεγνξία απνβιήηωλ
ύληκεζε
2010
2011
2012
2013
2014
Αζηηθά ζηεξεά απφβιεηα

3.

ΑΑ

2.519.985

2.104.681

1.923.839

1.861.246

1.897.502

ΡΟΛΘΨΘ ΤΘΣ ΔΘΜΙΟΥΓΙΑΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΣΤΘΝ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΘΣ

χκθσλα κε ην Ν. 4042/12 (άξζξν 29) ζρεηηθά κε ηελ ηεξάξρεζε ησλ δξάζεσλ θαη ησλ εξγαζηψλ
δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ, ε πξφιεςε ηίζεηαη σο πξψηε πξνηεξαηφηεηα. Χο πξφιεςε λννχληαη
(άξζξν 11 παξ. 12) ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη σο πξνο κηα νπζία, πιηθφ ή πξντφλ πξηλ θαηαζηνχλ
απφβιεηα θαη ηα νπνία κεηψλνπλ:
 Σελ πνζφηεηα ησλ απνβιήησλ, κέζσ επαλαρξεζηκνπνίεζεο ή παξάηαζεο ηεο δηάξθεηαο δσήο ησλ
πξντφλησλ
 Σηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ αλζξψπηλε πγεία ή
 Σελ πεξηεθηηθφηεηα ησλ πιηθψλ θαη πξντφλησλ ζε επηθίλδπλεο νπζίεο
χκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Ν. 4042/12, ην Δζληθφ ρέδην Πξφιεςεο Γεκηνπξγίαο
Απνβιήησλ (ΔΠΓΑ) πνπ δεκνζηνπνηήζεθε ην Γεθέκβξην ηνπ 2014 θαζνξίδεη (α) ηνπο γεληθνχο
ζηφρνπο (β) ηνπο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο θαη (γ) ην πξνζδηνξηζκφ κέηξσλ θαη δξάζεσλ γηα ηελ
πινπνίεζε ηεο Δζληθήο ζηξαηεγηθήο, σο αθνινχζσο:
Α) ΣΟΥΟΗ
1. βειηίσζε ηεο ελεκέξσζεο θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ ζε ζρέζε κε ηελ πξφιεςε
δεκηνπξγίαο απνβιήησλ
2. πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο θαηαλάισζεο πξντφλησλ
3. πξνψζεζε ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο πξντφλησλ
Β) ΣΟΜΔΗ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ
ην ρέδην αλαγλσξίδνληαη ηέζζεξα ξεχκαηα απνβιήησλ σο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο θαη
ζεζπίδνληαη πνηνηηθνί ζηφρνη γη’ απηά. Σα ξεχκαηα απνβιήησλ είλαη (α) απφβιεηα ηξνθίκσλ –
θιαδέκαηα θήπσλ, (β) ραξηί, (γ) πιηθά/απφβιεηα ζπζθεπαζίαο θαη (δ) απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη
ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ).
Β) ΓΡΑΔΗ
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Σν παξφλ ΠΔΓΑ πεξηιακβάλεη ηηο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ελφο ζρεδίνπ
Πξφιεςεο Γεκηνπξγίαο Απνβιήησλ ζηελ Πεξηθέξεηα θαη πξνηείλνληαη εμεηδηθεπκέλα κέηξα γηα ηελ
πξνψζεζή ηεο. Σα κέηξα απηά αθνξνχλ δξάζεηο πνπ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ ζε πεξηθεξεηαθφ
επίπεδν, ελψ δελ αθνξνχλ εζληθά κέηξα ή εζληθνχο θνξείο. Πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε ηνπ ρεδίνπ
Πξφιεςεο, ζα πινπνηεζεί κεηά ηελ ζέζπηζε ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Πξφιεςεο.
Οη δξάζεηο πνπ αθνινπζνχλ επηθεληξψλνληαη ζηνπο σο άλσ ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο θαη ζηνρεχνπλ:
4. Σελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ, βηνκεραλίαο, εκπνξίνπ θιπ. γηα ηελ
αλάγθε κείσζεο ησλ απνβιήησλ
5. Σελ βειηίσζε ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο, πξνσζψληαο ηελ αγνξά πεξηβαιινληηθά
θηιηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ βηψζηκε θαηαλάισζε
6. Σελ αχμεζε ηεο δηάξθεηαο δσήο ησλ πξντφλησλ θαη αγαζψλ
7. Σελ ελζάξξπλζε επαλαρξεζηκνπνίεζεο πξντφλησλ
8. Σνλ νηθνινγηθφ ζρεδηαζκφ πξντφλησλ
9. Σελ βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ πιηθψλ ζηηο θχξηεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ
10. ηελ επηδίσμε κηαο βηψζηκεο πνιηηηθήο ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά θαη θαηαλάισζε αγαζψλ
11. Σε κείσζε ηεο ρξήζεο νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ ρεκηθψλ νπζηψλ θαη αληηθαηάζηαζε κε
ιηγφηεξν επηθίλδπλεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο
12. Σελ ελίζρπζε ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ηε κείσζε θαη ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ
13. Σε πεξαηηέξσ πξνψζεζε ησλ πξάζηλσλ πξνκεζεηψλ

Σύπνο Γξάζεο

Πεξηγξαθή

Δκπιεθόκελνη
Φνξείο

Γξάζεηο Δπηθνηλωλίαο

Δθζηξαηείεο ελεκέξσζεο &
επαηζζεηνπνίεζεο

Δηδηθή ελφηεηα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΓΝΑ θαη ησλ
Γήκσλ γηα ηελ πξφιεςε. Δληάζζνληαη ζε φιεο ηηο
εθζηξαηείεο επαηζζεηνπνίεζεο & ελεκέξσζεο δξάζεηο
ελεκέξσζεο γηα ηελ πξφιεςε ηεο δεκηνπξγίαο
απνβιήησλ.

ΔΓΝΑ/ΓΖΜΟΗ

Πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο
ηερληθέο πξφιεςεο ησλ
απνβιήησλ

Γηα θάζε ξεχκα πξνηεξαηφηεηαο θαηαξηίδεηαη ιίζηα κε
πξαθηηθέο/ηερληθέο πξφιεςεο, πέξαλ ησλ εμεηδηθεπκέλσλ
ηερληθψλ πνπ αλακέλεηαη λα αληηκεησπηζηνχλ ζε εζληθφ
επίπεδν.

ΔΓΝΑ/ΓΖΜΟΗ

Γηάρπζε ηεο πιεξνθφξεζεο

Γηάρπζε ηεο πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε
πξαθηηθέο/ηερληθέο πξφιεςεο

ΔΓΝΑ,
ΓΖΜΟΗ,
ΚΑΔΓΗΠ

Πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο
ζηειερψλ

Οξγάλσζε πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο ζηειερψλ ησλ
Γήκσλ, Δπηκειεηεξίσλ, θιπ. γηα ζέκαηα πξφιεςεο ζε
θάζε ξεχκα πξνηεξαηφηεηαο (πξνυπνζέηεη εμεηδηθεπκέλε
δνκή ζηνλ ΔΓΝΑ).

ΔΓΝΑ
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Δλεκεξσηηθέο εθζηξαηείεο γηα ηα νηθνινγηθά ζήκαηα ησλ
πξντφλησλ κε έκθαζε ζε απηά πνπ παξάγνληαη ζηελ
Αηηηθή κέζσ ησλ επηκειεηεξίσλ. Δλεκέξσζε θαη
θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πξνο ηα Δπηκειεηήξηα.

Δπηκειεηήξηα,
ΔΓΝΑ

Πξνψζεζε εζεινληηθψλ
ζπκθσληψλ

Πξνψζεζε εζεινληηθψλ ζπκθσληψλ γηα πεξηνξηζκφ/
θαηάξγεζε ηεο ρξήζεο ηεο πιαζηηθήο ζαθνχιαο ή άιισλ
απνβιήησλ

Κιαδηθνί
Φνξείο, ΔΓΝΑ

Γεκηνπξγία θέληξσλ
επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη
επηδηφξζσζεο πξντφλησλ

Γεκηνπξγία δηθηχνπ επαλαρξεζηκνπνίεζεο πξντφλησλ γηα
δηάθνξεο θαηεγνξίεο (ξνχρα, παηρλίδηα, βηβιία, έπηπια,
θιπ.).

ΔΓΝΑ/Γήκνη/
Πξάζηλα
εκεία/ΚΟΗΝΔ
Π

Πξνψζεζε ησλ ζπζηεκάησλ
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο

Πξνψζεζε ησλ ζπζηεκάησλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
ζε Οξγαληζκνχο θαη Δπηρεηξήζεηο – αμηνπνίεζε
ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ.

Πεξηθέξεηα
Αηηηθήο

Πξνψζεζε ηεο έξεπλαο θαη
θαηλνηνκίαο

Πξνψζεζε ηεο έξεπλαο επηρεηξήζεσλ γηα ηελ πξφιεςε αμηνπνίεζε ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ.

Πεξηθέξεηα
Αηηηθήο /
ΔΓΝΑ

Οηθνινγηθά ζήκαηα

Γξάζεηο Πξνώζεζεο

Γξάζεηο Καλνληζηηθνύ Πιαηζίνπ
Πεξηνξηζηηθά κέηξα

Φνξνινγηθά κέηξα θαη
επηβαξχλζεηο

Δπζχλε ηνπ παξαγσγνχ

Πνιηηηθή πξάζηλσλ πξνκεζεηψλ

4.

(Γξάζεηο κόλν ζε εζληθό επίπεδν)
Τινπνίεζε πηινηηθνχ ζπζηήκαηνο ‘Πιεξψλσ φζν Πεηάσ’
ζε Γήκν/νπο ηεο Πεξηθέξεηαο –Έληαμε πηινηηθνχ έξγνπ
πξνο ρξεκαηνδφηεζε

Πεξηθέξεηα
Αηηηθήο ,
ΔΓΝΑ,
Γήκνο/νη

(Γξάζεηο κόλν ζε εζληθό επίπεδν)
Πξνψζεζε Πξάζηλσλ Γεκφζησλ πκβάζεσλ απφ ηελ
Πεξηθέξεηα, ηνπο Γήκνπο θαη άιινπο θνξείο ζηελ
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο

Γεκφζηνη Φνξείο

ΓΔΝΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΠΔΓΑ ΑΣΣΗΚΖ

4.1. ΓΔΝΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ
Οη γεληθνί ζηφρνη ηνπ ΠΔΓΑ Αηηηθήο είλαη νη παξαθάησ:


ηαζεξνπνίεζε παξαγσγήο απνβιήησλ ζηα επίπεδα ηνπ 2011 (2014 γηα ηα ΑΑ), κε
θζίλνπζα ηάζε.



Δθπφλεζε θαη εθαξκνγή ηνπηθψλ ζρεδίσλ απνθεληξσκέλεο δηαρείξηζεο απφ φινπο ηνπο
Γήκνπο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ΔΓΑ.



Πξνηεξαηφηεηα ζηε ΓζΠ ησλ απνβιήησλ θαη δηαρείξηζε ηνπο ζε απνθεληξσκέλεο ππνδνκέο.



Γεκηνπξγία δηθηχνπ Πξάζηλσλ εκείσλ – ΚΑΔΓΗΠ θαη νινθιήξσζε ηνπο έσο ην 2020.



Ρηδηθφο αλαζρεδηαζκφο ηνπ πθηζηάκελνπ ζρεδηαζκνχ ππνδνκψλ δηαρείξηζεο θαη Οινθιήξσζε
ηνπ αλαγθαίνπ δηθηχνπ ζε ππνδνκέο δηαρείξηζεο απνβιήησλ έσο ην 2020.
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Μείσζε ζην ειάρηζην δπλαηφ ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο αλαθηήζηκσλ απνβιήησλ πνπ
δηαηίζεληαη γηα πγεηνλνκηθή ηαθή.



Πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε δεπηεξνγελψλ πιηθψλ (θνκπφζη/ θνκπφζη ηχπνπ Α) κε εμαζθάιηζε
απζηεξψλ πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ.



Αλάθηεζε ελέξγεηαο ζε ζπκπιεξσκαηηθφ ξφιν, φηαλ έρνπλ εμαληιεζεί ηα πεξηζψξηα άιινπ
είδνπο αλάθηεζεο.



Δμάιεηςε ηεο αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο αζηηθψλ απνβιήησλ έσο ην 2015 θαη ινηπψλ απνβιήησλ
έσο ην 2018.



Οξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ ηζηνξηθά απνζεθεπκέλσλ απνβιήησλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ
ρψξσλ απνζήθεπζήο ηνπο έσο ην 2016.



Απνθαηάζηαζε ησλ θπξηφηεξσλ ξππαζκέλσλ ρψξσλ δηάζεζεο απνβιήησλ έσο ην 2020.

4.2. ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ
χκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΠΔΓΑ Αηηηθήο (2006), ε Αηηηθή ππνδηαηξείηαη ζε
δπν Γηαρεηξηζηηθέο Δλφηεηεο σο αθνινχζσο: ε 1ε Γ.Δ. απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν ηεο πεξηθέξεηαο
Αηηηθήο πιελ Κπζήξσλ θαη Αληηθπζήξσλ θαη ε 2ε Γ.Δ. απνηειείηαη απφ ηα λεζηά Κπζήξσλ θαη
Αληηθπζήξσλ.
ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο αλαζεψξεζεο δηαηεξνχληαη

νη πθηζηάκελεο Γ.Δ., φπσο απηέο

εγθξίζεθαλ θαηά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΠΔΓΑ Αηηηθήο ην 2006.
Σα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηεο 1εο θαη 2εο Γ.Δ. ζηε παξαγσγή απνβιήησλ ηεο Πεξηθέξεηαο
αληηζηνηρνχλ ζην 99,89% θαη 0,11% αληίζηνηρα.

4.3. ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΣΟΠΗΚΑ ΥΔΓΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ
ην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ελφο λένπ κνληέινπ δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ, πνπ αθνξά ζηελ
απνθεληξσκέλε δηαρείξηζε κε έκθαζε ζηελ πξνδηαινγή ησλ πιηθψλ βαζηθφ εξγαιείν απνηειεί ε
εθπφλεζε θαη ε εθαξκνγή ηνπηθψλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ (ΣΓ) απφ ηνπο Γήκνπο.
ηφρνο είλαη ε δηαρείξηζε ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ησλ απνξξηκκάησλ λα γίλεηαη ζην επίπεδν ηνπ
Γήκνπ, κε ζπλέπεηα ηε δξαζηηθή κείσζε ησλ απνβιήησλ πνπ παξακέλνπλ ζε ζχκκεηθηε κνξθή
θαη νδεγνχληαη ζε επεμεξγαζία θαη ζε ηειηθή δηάζεζε.
Με ηελ κε αξηζκ. 84/2015 απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΔΓΝΑ εγθξίζεθε ν νδεγφο
ζχληαμεο ησλ ΣΓ , ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν:.
Α) Σα Σνπηθά ρέδηα Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ:
1) Γξαζηεξηφηεηεο πξφιεςεο θαη δηαινγήο ζηελ πεγή, ζε επίπεδν δήκνπ κέζσ ησλ νπνίσλ
επηδηψθεηαη ε εθηξνπή ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ησλ απνξξηκκάησλ κε ρξνληθφ νξίδνληα ην
2020 (δίθηπν θάδσλ γηα ηελ πξνδηαινγή νξγαληθψλ θαη αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζε δηαθξηηά
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ξεχκαηα, μερσξηζηή ζπιινγή ησλ απνβιήησλ θήπνπ, δίθηπν Πξάζηλσλ εκείσλ, ζχζηεκα
απνθνκηδήο θαη κεηαθνξάο).
2) Δλίζρπζε ηεο πθηζηάκελεο μερσξηζηήο ζπιινγήο νγθσδψλ θαη πξνψζεζε ηνπο ζηα αληίζηνηρα
δηαθξηηά ξεχκαηα δηαρείξηζεο.
3) Γξάζεηο ελεκέξσζεο, επαηζζεηνπνίεζεο, πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη ππνθίλεζεο ηεο
ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ
Β) Σα Σνπηθά ρέδηα Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ δχλαληαη λα πεξηιακβάλνπλ θαη
4) Γξαζηεξηφηεηεο θνκπνζηνπνίεζεο - δηαινγήο – δηαρσξηζκνχ - επεμεξγαζίαο ζε επίπεδν
δήκνπ ή νκάδαο δήκσλ (Υψξνπο ππνδνρήο θαη δηαινγήο ησλ αλαθπθιψζηκσλ, Μνλάδεο
δηαρείξηζεο

ησλ

πξνδηαιεγκέλσλ

βηναπνβιήησλ,

κνλάδεο

κεραληθήο

δηαινγήο

ησλ

ζχκκεηθησλ). Οη παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα αζθνχληαη ζε δηαθξηηνχο ρψξνπο ή λα
πεξηιακβάλνληαη ζε κηα Απνθεληξσκέλε Δγθαηάζηαζε Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ (ΑΔΓΑ).
5) Υψξνπο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Τπνιεηκκάησλ ζε επίπεδν νκάδαο Γήκσλ.
Με βάζε ηα αλσηέξσ ππνβιήζεθαλ ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΔΓΝΑ, ΣΓ απφ ηνπο
Γήκνπο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο πνπ επηζπλάπηνληαη ζην Παξάξηεκα I ηνπ παξφληνο.
Σα σο άλσ ΣΓ ελζσκαηψλνληαη θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο παξνχζαο 2εο
αλαζεψξεζεο ηνπ ΠΔΓΑ Αηηηθήο, κε ηηο αθφινπζεο παξαηεξήζεηο θαη φξνπο:


ε φια ζρεδφλ ηα ΣΓ γίλνληαη απνδεθηνί νη ζηφρνη πνπ ζέηεη ν ΠΔΓΑ, θαη ηαπηφρξνλα
δηαπηζηψλεηαη ε αλάγθε λα ππάξρεη κηα κεηαβαηηθή πεξίνδνο δηεηνχο ή ηξηεηνχο δηάξθεηαο γηα
ηελ αιιαγή ηνπ κνληέινπ δηαρείξηζεο απνβιήησλ. Άιισζηε ηα ΣΓ είλαη δπλακηθά εξγαιεία
πνπ δηαξθψο εμειίζζνληαη & επαλαπξνζδηνξίδνληαη δηαξθψο ζηηο πθηζηάκελεο ζπλζήθεο. Σν
δηάζηεκα απηφ ζα αμηνπνηεζεί γηα λα γίλνπλ νη αλαγθαίεο πξνεηνηκαζίεο & πξνζαξκνγέο ζε φιν
ην θάζκα ηεο δηαρείξηζεο & λα δηεμαρζεί έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα πνηνηηθήο ζχζηαζεο
απνβιήησλ πνπ ζα επηθαηξνπνηήζεη ηα πθηζηάκελα ζηνηρεία. Παξάιιεια ζα αμηνπνηεζνχλ
πιήξσο νη πθηζηάκελεο ππνδνκέο ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο, ηηο πξνηεξαηφηεηεο & ηηο
επηινγέο ηνπ λένπ κνληέινπ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ ηεο Αηηηθήο. Σα απνηειέζκαηα & νη
εκπεηξίεο ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ ζα αμηνπνηεζνχλ ζηελ ελδηάκεζε αλαζεψξεζε ηνπ ΠΔΓΑ
Αηηηθήο. ε θάζε πεξίπησζε ηζρχνπλ νη πνζνζηηθνπνηεκέλνη ζηφρνη ηεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ
πνπ ζέηεη ε παξνχζα 2ε αλαζεψξεζε ηνπ ΠΔΓΑ Αηηηθήο.



Σα ΣΓ θαηαγξάθνπλ φηη ε εκπινθή ησλ Γήκσλ ζηε δηαρείξηζε ησλ δηάθνξσλ επηκέξνπο
ξεπκάησλ απνβιήησλ (πιηθά ζπζθεπαζίαο, πξάζηλα, νγθψδε, βηναπφβιεηα ππνιεηκκαηηθά
ζχκκεηθηα, ινηπά απφβιεηα) & ζηα ζηάδηα δηαρείξηζεο ηνπο (ζπιινγή, δηαινγή, επεμεξγαζία,
δηάζεζε) αλαπηχζζεηαη ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ απφ Γήκν ζε Γήκν. Ηδηαίηεξα επηζεκαίλεηαη, ε
αλάγθε βειηίσζεο ησλ δξάζεσλ ησλ ΣΓ ζε φηη αθνξά αθ’ ελφο ζην ζχλνιν ησλ
παξαγφκελσλ απνβιήησλ (εηδηθά απφβιεηα, ΑΔΚΚ θιπ.) θαη αθ’ εηέξνπ ζηελ αλάπηπμε
δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο κεγάινπο παξαγσγνχο απνβιήησλ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ.
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Ζ αλάπηπμή ησλ δηθηχσλ ρσξηζηήο ζπιινγήο (αλαθπθισζίκσλ, πξαζίλσλ, βηναπνβιήησλ,
νγθσδψλ & ινηπψλ εηδηθψλ ξεπκάησλ) απνηειεί δήηεκα πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο ζην ζχλνιν
ησλ ΣΓ.



Δηδηθφηεξα ζε φηη αθνξά ηα ξεχκαηα πιηθψλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απαηηείηαη (ζηα πιαίζηα
ηεο αλακφξθσζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ ησλ ΔΓ, ζχκθσλα κε ην ΔΓΑ) ν
ζπληνληζκφο ησλ ΣΓ κε ηηο δξάζεηο ησλ ΔΓ θαη ε δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο θνηλήο
ζπιινγήο αλαθπθιψζηκσλ & πιηθψλ ζπζθεπαζίαο αλά πιηθφ (ραξηί, γπαιί, κέηαιιν, πιαζηηθφ)
ή νκάδαο πιηθψλ γηα ηελ επίηεπμε νηθνλνκίαο θιίκαθαο & ρψξνπ.



Σα Πξάζηλα εκεία & ηα Κέληξα Δπαλαρξεζηκνπνίεζεο ελζσκαηψλνληαη σο αλαγθαία
εξγαιεία ζηε θηινζνθία ηνπ λένπ ζρεδηαζκνχ δηαρείξηζεο. Σν επελδπηηθφ & ην ιεηηνπξγηθφ
θφζηνο ησλ Πξάζηλσλ εκείσλ είλαη ζεκαληηθνί παξάκεηξνη πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε
ζηηο ηειηθέο επηινγέο.



χκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ζρεδφλ φισλ ησλ ΣΓ ην ξεχκα ησλ πξαζίλσλ ζα ζπιιέγεηαη
ρσξηζηά πξνο δηαθξηηή δηαρείξηζε επί ηφπνπ ή ζε θεληξηθέο εγθαηαζηάζεηο. Άκεζα κεηαβαηηθά ή
ελαιιαθηηθά δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη θηλεηνί ιεηνηεκαρηζηέο ηνπ ΔΓΝΑ ζε ρψξν πνπ
ζα ππνδεηρζεί απφ ηνπο δήκνπο & ζηε ζπλέρεηα λα πξνσζνχληαη πξνο επεμεξγαζία ζην ΔΜΑΚ
είηε λα αμηνπνηνχληαη σο έρνπλ απφ ηνλ δήκν.



Οκνίσο ην ξεχκα ησλ νγθσδψλ πνπ ζα ζπιιέγεηαη ρσξηζηά θαη νδεγείηαη ζηα Π,
απνκαθξχλνληαη ηα πξνο επαλαρξεζηκνπνίεζε & ηα ππφινηπα πξνσζνχληαη πξνο ηειηθή
δηαρείξηζε (ΔΓ ή ΦνΓΑ) κε ή ρσξίο ηεκαρηζκφ.



Ζ νηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε φπσο & νη κεραληθνί θνκπνζηνπνηεηέο ζε κεγάινπο παξαγσγνχο
επηιέγνληαη ζηα ΣΓ σο δξάζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά ηνπ δηθηχνπ ρσξηζηήο
ζπιινγήο βηναπνβιήησλ & σο ηέηνηεο έρνπλ κηθξή ζπκβνιή ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο.



Ο ζπληνληζκφο ησλ δξάζεσλ πξφιεςεο, επαλάρξεζεο θαη αλαθχθισζεο ησλ ΣΓ θξίλεηαη
αλαγθαίνο γηα ηελ πεξαηηέξσ θιηκάθσζε ησλ δξάζεσλ θαη επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο. Ο
ζπληνληζκφο ησλ δξάζεσλ αθνξά ηφζν φκνξνπο Γήκνπο ή νκάδεο Γήκσλ φζν θαη ηνπο
Γήκνπο κε ηνλ ΦΟΓΑ. ηα πιαίζηα απηά ε αλάπηπμε & ιεηηνπξγία δηαδξαζηηθήο πιαηθφξκαο
γηα κηα θνηλσλία κεδεληθψλ απνβιήησλ απνηειεί δξάζε πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο. Ζ δεκηνπξγία
ηεο είλαη ην απαξαίηεην εξγαιείν γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη
πξνγξακκάησλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Τπαθνχεη ζηηο αξρέο ηεο βηνκεραληθήο νηθνινγίαο, κε
ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αληαιιαγή πιηθψλ θαη ελέξγεηαο, ζπκβάιινληαο θαζνξηζηηθά ζηελ
πξφιεςε & ζηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε. Υξεζηκνπνηψληαο ηε ραξηνγξάθεζε ησλ δεδνκέλσλ
θαη ηελ αλάιπζε ηεο ξνήο ησλ πιηθψλ (ΑΡΤ) γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο δηαζεζηκφηεηαο
(πξνζθνξάο) ησλ πφξσλ θαη ηεο δήηεζεο κέζα ζε ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή δίλεη ηε
δπλαηφηεηα λα ππνινγηζηνχλ δείθηεο, λα αλαπηπρηνχλ ζηξαηεγηθέο θαη κέηξα γηα ηε βειηίσζε
ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηελ ξνήο ησλ πιηθψλ.



ε φηη αθνξά δξάζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε ΣΓ θαη αθνξνχλ ζε εγθαηαζηάζεηο
επεμεξγαζίαο

βηναπνβιήησλ,

κεηαθνξάο/επεμεξγαζίαο/ηειηθήο

δηάζεζεο

ζχκκεηθησλ
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απνξξηκκάησλ φπσο θαη δξάζεηο ρσξηζηήο ζπιινγήο έληππνπ ραξηηνχ, ηζρχνπλ ηα
αλαθεξφκελα ζηα αληίζηνηρα θεθάιαηα ηνπ παξφληνο.


Δληφο ηξηκήλνπ απφ ηελ έγθξηζε ηνπ παξφληνο, ην ΣΓ νθείινπλ λα ελαξκνληζηνχλ κε ηνλ
ΠΔΓΑ, ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ην ζεκείν (10.). ηα πιαίζηα ηεο ελδηάκεζε αλαζεψξεζεο ηνπ
ΠΔΓΑ Αηηηθήο θαη ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηηο αλσηέξσ παξαηεξήζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα
εθαξκνγήο ηεο πξψηεο πεξηφδνπ, επαλαδηαηππψλνληαη νη δξάζεηο ησλ ΣΓ κέρξη ην 2020.



Ζ ζχληαμε θαη ππνβνιή ΣΓ απφ ηνπο Γήκνπο ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ δελ ππέβαιιαλ ΣΓ, ζα
πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 31/03/2016.

5. ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΑΣΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ
5.1. ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ
5.1.1. Σπγθεληξσηηθά ζηνηρεία πθηζηάκελεο δηαρείξηζεο
Σν έηνο αλαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ είλαη ην 2011. Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηα δηαζέζηκα αλαιπηηθά
ζηνηρεία ηνπ ΔΓΝΑ.
ηνλ Πίλαθα 4 απνηππψλνληαη νη πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ αζηηθνχ ηχπνπ πνπ
εθαξκφδνληαη ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. Οη πξαθηηθέο απηέο δηαθξίλνληαη ζε εξγαζίεο αλάθηεζεο
(R), εξγαζίεο δηάζεζεο (D) θαη ελδηάκεζε απνζήθεπζε πξηλ απφ εξγαζίεο αλάθηεζεο / δηάζεζεο
(A). Γηα ηηο πεξηπηψζεηο νξηζκέλσλ ξεπκάησλ απνβιήησλ πνπ δελ ππήξραλ επαξθή ζηνηρεία ηεο
δηαρείξηζεο, ε ππνιεηπφκελε πνζφηεηα ηεο παξαγσγήο απνδίδεηαη ζηε κε θαηαγεγξακκέλε
δηαρείξηζε (Υ). Ζ πθηζηάκελε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ παξνπζηάδεηαη θαηά θαηεγνξίεο θαη
ξεχκαηα απνβιήησλ θαη νκαδνπνηείηαη ζηε δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ θαη κε επηθίλδπλσλ
απνβιήησλ.
ηνλ Πίλαθα 5 θαηαγξάθεηαη ε θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ δηαρείξηζεο αλά βαζηθή θαηεγνξία
απνβιήησλ, μερσξηζηά γηα ηα κε επηθίλδπλα θαη ηα επηθίλδπλα απφβιεηα.
Πίλαθαο 4: Τθηζηάκελε δηαρείξηζε απνβιήηωλ (έηνο αλαθνξάο 2011)

Καηεγνξία απνβιήηωλ

Αλάθηεζε (R)
(tn)

Απνζήθεπζε
(Α)
(tn)

Γηάζεζε (D)
(tn)

Με
θαηαγεγξακκέλε
δηαρείξηζε (Υ)
(tn)

Με επηθίλδπλα απόβιεηα
Η‐
ΑΠΟΒΛΖΣΑ
ΣΤΠΟΤ (*)

ΑΣΗΚΟΤ

254.005

1.887.920

-

1.500

[1] Αζηηθά ζηεξεά απφβιεηα

214.405

1.887.920

-

0

[2] Ηιχεο αζηηθνχ ηχπνπ

39.600

0

-

1.500

Δπηθίλδπλα απόβιεηα
ΗΗ‐ ΑΠΟΒΛΖΣΑ
ΣΤΠΟΤ (*)

ΑΣΗΚΟΤ

733

1.610

13

-
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[1] Αζηηθά ζηεξεά απφβιεηα

733

1.610

13

-

Απόβλητα φορητών
ηλεκτρικών ςτηλών και
ςυςςωρευτών
ΑΗΗΕ οικιακήσ
προζλευςησ(λαμπτήρεσ
φθοριςμοφ)

255

210

13

-

478

-

-

-

-

1.400

-

-

Λοιπά ΜΠΕΑ

(*) Πεγή ΔΓΝΑ θαη εθηηκήζεηο (ηα αλαθηήζηκα πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάθηεζε ζηα ΚΓΑΤ, ζηα ΔΓ ΑΖΖΔ θαη ηα
αλαθηεζέληα πιηθά ζην ΔΜΑΚ)
Πίλαθαο 5: πγθεληξωηηθά ζηνηρεία πθηζηάκελεο δηαρείξηζεο απνβιήηωλ (έηνο αλαθνξάο 2011)

Καηεγνξία απνβιήηωλ

Αλάθηεζε (R)
(%)

Γηάζεζε (D)
(%)

Απνζήθεπζε
(Α)
(%)

Με
θαηαγεγξακκέλε
δηαρείξηζε (Υ)
(%)

ΤΝΟΛΑ

0,00%

0,07%

100,00%

0,55%

0,00%

100,00%

Με επηθίλδπλα απόβιεηα
Η-ΑΠΟΒΛΖΣΑ
ΑΣΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ

11,85%

88,08%

Δπηθίλδπλα απόβιεηα
ΗΗ‐ ΑΠΟΒΛΖΣΑ
ΑΣΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ

31,11%

68,34%

(*) Ηζρχνπλ νη παξαηεξήζεηο ηνπ πίλαθα 4

5.1.2. Υφιςτάμενα δίκτυα και εγκαταςτάςεισ
1) Αζηηθά ζηεξεά απόβιεηα
α) Γίθηπν ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ΑΑ
1. Θ ςυλλογι ‐ μεταφορά των ΑΣΑ πραγματοποιείται από τισ υπθρεςίεσ κακαριότθτασ των Διμων. Επιπλζον
υπάρχουν και αδειοδοτθμζνεσ επιχειριςεισ ςυλλογισ και μεταφοράσ μθ επικίνδυνων αποβλιτων, ςτισ οποίεσ
οριςμζνοι Διμοι ανακζτουν τθν αποκομιδι/ μεταφορά των ΑΣΑ.
2. Θ αποκομιδι των ΑΣΑ καλφπτει το ςφνολο τθσ Ρεριφζρειασ.
3. Το δίκτυο ςυλλογισ και μεταφοράσ περιλαμβάνει ςιμερα τον ΣΜΑ Σχιςτοφ και Κθφιςιάσ και 10 Τοπικοφσ ΣΜΑ.
Επίςθσ, ο ΣΜΑ Ελαιϊνα βρίςκεται ςε Φάςθ Δθμοπράτθςθσ. Οι προβλεπόμενοι από τον ΡΕΣΔΑ-2006 κεντρικοί
ΣΜΑ Ελλθνικοφ και Υμθττοφ δεν υλοποιικθκαν.
4. Στο δίκτυο ςυλλογισ περιλαμβάνεται θ ξεχωριςτι ςυλλογι των ογκωδϊν (με ανοικτά φορτθγά), χωρίσ πάντα να
εξαςφαλίηεται ο διακριτόσ χειριςμόσ τουσ ανά ρεφμα.
β) Αλαθχθισζε/ αλάθηεζε
5. Το ςφνολο ςχεδόν του πλθκυςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ (64 από τουσ 66 Διμουσ) εξυπθρετείται για χωριςτι
ςυλλογι Ανακυκλϊςιμων Υλικϊν (ΑΥ) από το ςφςτθμα μπλε κάδων, ενϊ ςε 52 διμουσ ζχει ξεκινιςει πρόςφατα
διακριτι ςυλλογι γυάλινων ςυςκευαςιϊν (μπλε κϊδωνασ). Καταγράφεται επίςθσ δίκτυο ξεχωριςτισ ςυλλογισ
Βιομθχανικϊν και Εμπορικϊν αποβλιτων ςυςκευαςίασ (ΒΕΑΣ). Ταυτόχρονα Ο ΕΔΣΝΑ υλοποιεί πρόγραμμα
χωριςτισ ςυλλογισ ζντυπου χαρτιοφ.
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6. Θ Ρεριφζρεια εξυπθρετείται ςιμερα από 4 ΚΔΑΥ, ενϊ επίςθσ λειτουργεί το ΕΜΑΚ Λιοςίων, όπου ανακτϊνται
δευτερογενζσ ςτερεό καφςιμο (RDF), κομπόςτ τφπου Α’ και μζταλλα από τα ςφμμεικτα ΑΣΑ. Εξ’ αυτϊν τα
ανακτθμζνα μζταλλα διατίκενται ςτθν αγορά, ενϊ το κομπόςτ τφπου Α’ και, το παραγόμενο RDF οδθγείται προσ
ταφι (λόγω κακισ ποιότθτασ και ζλλειψθσ αγοράσ).
7. Με ςχετικι απόφαςι τθσ, ςτισ 29/12/2014 θ Διοίκθςθ του ΕΔΣΝΑ, ςτο πλαίςιο τθσ νζασ πολιτικισ διαχείριςθσ
των ΑΣΑ, ακφρωςε τισ διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με αντικείμενο τθ Μελζτθ, Χρθματοδότθςθ, Καταςκευι,
Συντιρθςθ, Τεχνικι Διαχείριςθ και Λειτουργία των τεςςάρων Μονάδων Επεξεργαςίασ Αςτικϊν Απορριμμάτων
ςτισ Ολοκλθρωμζνεσ Εγκαταςτάςεισ Διαχείριςθσ Απορριμμάτων τθσ Αττικισ με ΣΔΙΤ, εκτιμϊντασ ότι ο
ςχεδιαςμόσ αυτόσ: Α) βριςκόταν ςε αντίκεςθ με τθν ευρωπαϊκι ςτρατθγικι διαχείριςθσ των απορριμμάτων και
Β) υπθρετοφςε το παρωχθμζνο, πλιρωσ αποτυχθμζνο και ςε βάροσ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ, μοντζλο
διαχείριςθσ ςφμμεικτων απορριμμάτων που επζβαλε τθν ΟΕΔΑ τθσ Δυτικισ Αττικισ ωσ εςαεί κφριο υποδοχζα
του 85% των παραγομζνων αποβλιτων.
8. Θ ανάκτθςθ του οργανικοφ κλάςματοσ ΑΣΑ πραγματοποιείται ςτο ΕΜΑ Λιοςίων, ενϊ τθν περίοδο 2013-2014
εφαρμόςτθκε πιλοτικό πρόγραμμα ΔςΡ αποβλιτων ςτουσ Διμουσ Ακινασ και Κθφιςίασ με κομποςτοποίθςθ
των ςυλλεγόμενων ποςοτιτων ςτο ΕΜΑ Λιοςίων.
γ) Γηάζεζε
9. Θ Ρεριφζρεια καλφπτει το ςφνολο των απαιτιςεων ςτθ τελικι διάκεςθ των ΑΣΑ κατά κφριο λόγο ςτον Χ.Υ.Τ.Α.
Φυλισ. Το υφιςτάμενο ΡΕΣΔΑ (ανακεϊρθςθ 2006) προζβλεπε τθν καταςκευι πζντε νζων ΧΥΤΥ. Από αυτοφσ δφο
για τα νθςιά Κφκθρα και Αντικφκθρα που είναι ςε φάςθ προγραμματιςμοφ και τρεισ ςτο θπειρωτικό τμιμα τθσ
Ρεριφζρειασ, ωσ τμιματα ευρφτερων ΟΕΔΑ. Από αυτοφσ ο ΧΥΤΥ Φυλισ ζχει καταςκευαςτεί και λειτουργεί και ο
ΧΥΤΥ Γραμματικοφ βρίςκεται ςε προχωρθμζνο ςτάδιο καταςκευισ ενϊ ο ΧΥΤΥ Κερατζασ δεν ζχει υλοποιθκεί.
δ) Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ
10. Στισ αρχζσ του 2015 εκ των ςυνολικά 29 μθ αποκατεςτθμζνων ΧΑΔΑ εκ των οποίων οι 25 ιταν ενεργοί και οι 4
ανενεργοί που αναφζρονται ςτον υφιςτάμενο ΡΕΣΔΑ Αττικισ (ανακεϊρθςθ 2006), αναφζρονται (Υπουργείο
Εςωτερικϊν, Γ.Γ. Συντονιςμοφ Διαχείριςθσ Αποβλιτων, Σχζδιο δράςθσ για τθν παφςθ λειτουργίασ και
αποκατάςταςθ των χϊρων ανεξζλεγκτθσ διάκεςθσ απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) ςτθν Ελλάδα, α.π.26/27-1-2015) 3
ενεργοί ΧΑΔΑ (Κυκιρων, Αντικυκιρων και Φδρασ) και 8 ανενεργοί που δεν είχαν ακόμθ αποκαταςτακεί αλλά
βρίςκονταν ςε διάφορα ςτάδια αποκατάςταςθσ. Θ αποκατάςταςθ των ΧΑΔΑ Φδρασ, Καλυβίων, Ραλαιάσ
Φϊκαιασ, Κερατζασ και Μεγάρων είναι ςε φάςθ υλοποίθςθσ.
2) Απόβιεηα ειεθηξηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ (ΑΖΖΔ) νηθηαθήο πξνέιεπζεο
11. Θ διαχείριςθ των ΑΘΘΕ γίνεται μζςω των 2 ΣΕΔ πανελλαδικισ εμβζλειασ που ζχουν οργανωκεί από τουσ
υπόχρεουσ παραγωγοφσ.
12. Στο δίκτυο ςυλλογισ, μεταφοράσ και επεξεργαςίασ καταγράφονται ςτθν Αττικι 1 κζντρο ςυλλογισ και 3
εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ / ανακφκλωςθσ.
3) Απόβιεηα θνξεηώλ ειεθηξηθώλ ζηειώλ θαη ζπζζωξεπηώλ (Ζ&)
13. Θ διαχείριςθ των αποβλιτων φορθτϊν ΘΣ&Σ γίνεται από το πανελλαδικισ εμβζλειασ ςυλλογικό ΣΕΔ που ζχει
οργανωκεί από τουσ υπόχρεουσ παραγωγοφσ, ςφμφωνα με το ιςχφον νομικό πλαίςιο.
14. Θ ςυλλογι και μεταφορά των αποβλιτων γίνεται από αδειοδοτθμζνεσ εταιρείεσ που ςυνεργάηονται με το ΣΕΔ.
Θ αποκικευςθ των αποβλιτων γίνεται ςτισ αδειοδοτθμζνεσ εγκαταςτάςεισ, ςυνεργαηόμενεσ με το ΣΕΔ.
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15. Θ ανακφκλωςθ των ςυλλεγόμενων αποβλιτων φορθτϊν ΘΣ&Σ Ni-Cd γίνεται ςε κατάλλθλεσ μονάδεσ του
εξωτερικοφ ζπειτα από διαςυνοριακι μεταφορά. Θ ανακφκλωςθ των ςυλλεγόμενων αποβλιτων φορθτϊν ΘΣ&Σ
Pb‐οξζοσ, γίνεται ςτισ 2 μονάδεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα, μια εκ των οποίων ευρίςκεται ςτθν Αττικι.
4) Ηιύεο αζηηθνύ ηύπνπ
Ζ δηαρείξηζε ησλ ηιχσλ ησλ κεγάισλ ΔΔΛ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (ΚΔΛ Φπηάιιεηαο, Μεηακφξθσζεο, Θξηαζίνπ)
πξαγκαηνπνηείηαη κε επζχλε ηεο ΔΤΓΑΠ Α.Δ. ην ΚΔΛ Φπηάιιεηαο πξαγκαηνπνηείηαη ζεξκηθή μήξαλζε ηνπ ζπλφινπ
ηεο ηιχνο θαη ε παξαγφκελε μεξά ηιχο (92% ζε ζηεξεά), νδεγείηαη ζε ελεξγεηαθή αλάθηεζε. Ζ δηαρείξηζε ησλ ηιχσλ
ησλ κηθξφηεξσλ ΔΔΛ (Μέγαξα, Λαπξεσηηθή, Κεξαηέα, Βίιιηα, Δξπζξέο) θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο
απνβιήησλ ησλ βηνκεραληψλ ηξνθίκσλ ηνπ Παξ. ΗΗΗ ηεο ΚΤΑ 5673/400/1997 πνπ εθηηκψληαη ζπλνιηθά ζε 1.500 tn
D/yr δελ είλαη απνζαθεληζκέλε.

5.1.3. Αξιολόγηςη Υφιςτάμενησ Κατάςταςησ Διαχείριςησ και Υλοποίηςησ Υφιςτάμενου
ΠΕΣΔΑ
ηε παξνχζα ελφηεηα γίλεηαη ε αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ζηε
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ζε ζρέζε κε ην πθηζηάκελν Ννκνθαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο θαη ην ΔΓΑ, θαζψο θαη ε
αμηνιφγεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ πθηζηάκελνπ ΠΔΓΑ.
Ζ αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ζηε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο,
ζπλνςίδεηαη ζηα αθφινπζα:
16. Κυριαρχία τθσ ταφισ ωσ κφριασ μεκόδου διαχείριςθσ.
17. Ελλείψεισ ςε εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ και ςτθν ανάπτυξθ αγορϊν διάκεςθσ των προϊόντων τουσ.
18. Κακυςτεριςεισ ςτθν ανάπτυξθ τθσ ανακφκλωςθσ και ανάκτθςθσ από ΔςΡ.
19. Απουςία δράςεων πρόλθψθσ τθσ παραγωγισ αποβλιτων και επαναχρθςιμοποίθςθσ.
20. Ελλείψεισ ςτθ ενθμζρωςθ ευαιςκθτοποίθςθ και ςυμμετοχι των πολιτϊν και Φορζων.

Δηδηθφηεξα δηαπηζηψλνληαη ηα αθφινπζα:
Σα δίθηπα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ ΑΑ ηεο Πεξηθέξεηαο, σζηφζν ην κεγαιχηεξν κέξνο
ηνπο ζπιιέγεηαη σο έλα εληαίν ξεχκα (ζχκκεηθηα απφβιεηα).
Ζ αλαθχθισζε κε ΓζΠ ησλ ΑΑ θαη ε αλάθηεζε ηνπ νξγαληθνχ θιάζκαηνο (βηναπφβιεηα) βξίζθνληαη ζε ρακειά
επίπεδα.
Ζ επεμεξγαζία ησλ ζπκκείθησλ εθαξκφδεηαη ζε κηθξφ ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ησλ ΑΑ ζην ΔΜΑ Ληνζίσλ,
αμηνπνηψληαο κέξνο κφλν ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπ. Σα παξαγφκελα πξντφληα νδεγνχληαη θαηά ην πιείζηνλ ζε ηαθή. Σα
παξαπάλσ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ κε θάιπςε ησλ ζηφρσλ εθηξνπήο ησλ ΒΑΑ απφ ηελ ηαθή, πνπ εμαθνινπζεί λα
απνηειεί ηελ θχξηα κέζνδν δηαρείξηζεο ησλ ΑΑ.
Ζ ηαθή ησλ ΑΑ εμαθνινπζεί λα γίλεηαη απνθιεηζηηθά ζηνλ Υ.Τ.Σ.Α. Φπιήο, ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ νπνίνπ εμαληιείηαη
θαζ’ φζνλ δελ πινπνηήζεθαλ νη πξνβιεθζείζεο δξάζεηο, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ.
ε φηη αθνξά ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο πνπ δηαρεηξίδεηαη ην Παλειιαδηθήο εκβέιεηαο ΔΓ αλαθέξεηαη επίηεπμε ησλ
ζηφρσλ αλαθχθισζεο γηα ην ζχλνιν ησλ πιηθψλ πιελ ηνπ γπαιηνχ.
Ζ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ΑΖΖΔ θαη Ζ& νηθηαθήο πξνέιεπζεο πνπ γίλεηαη κέζσ
ΔΓ παλειιαδηθήο εκβέιεηαο θξίλεηαη επαξθήο.
Γηαπηζηψλεηαη κε πινπνίεζε βαζηθψλ ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ ηεο αλαθχθισζεο φπσο ηα πξάζηλα ζεκεία θαζψο θαη
ειιηπήο ζπληνληζκφο ησλ ΟΣΑ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ΔΓ.
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ε φηη αθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ ηιχσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε θξίλεηαη επαξθήο θαη
ηθαλνπνηεηηθή, κε εμαίξεζε ηελ κε πξφβιεςε ιχζεο γηα ηηο κηθξέο δεκνηηθέο ΔΔΛ θαη ηηο κεκνλσκέλεο
εγαθαηαζηάζεηο μελνδνρείσλ ή βηνκεραληψλ ηξνθίκσλ
5.2. ΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΡΟΥ
Πξνβιέςεηο παξαγσγήο Αζηηθψλ ηεξεψλ Απνβιήησλ
Γηα ηελ πξφβιεςε παξαγσγήο ησλ ΑΑ γηα ην έηνο 2020 ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα δηαζέζηκα αλαιπηηθά ζηνηρεία ηνπ
ΔΓΝΑ θαη νη αθφινπζεο εθηηκήζεηο - παξαδνρέο.
Καη’ αξράο εθηηκάηαη ε δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Με βάζε ηελ ηειεπηαία
αλαζεψξεζε ηεο απνγξαθήο ηνπ 2011 (πεγή ΔΛΣΑΣ) ν κφληκνο πιεζπζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ην 2011
αλέξρεηαη ζε 3.828.434 θαη ε εηήζηα κεηαβνιή ζηε δεθαεηία 2001-2011 είλαη

-0,17%. Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ

πξφζθαηε κειέηε ηεο EUROSTAT θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο πνπ παξαηεξείηαη ζηελ Διιάδα ηα
ηειεπηαία ρξφληα πηνζεηνχληαη νη αθφινπζνη ζπληειεζηέο κεηαβνιήο ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Γηα ηα έηε 2011-2016 ζ.κ. -0,08%, 2017-2020 ζ.κ. 0,00%.
Χο βάζε αλαθνξάο γηα ηηο πξνβιέςεηο παξαγσγήο ΑΑ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο παξαγσγήο
ηνπ ΔΓΝΑ γηα ηα έηε 2010-2014 (πίλαθαο 3). Δπηπξφζζεηα ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηηο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο
χθεζεο φπσο θαη ηελ επίδξαζε ησλ δξάζεσλ πξφιεςεο παξαγσγήο απνβιήησλ εθηηκάηαη φηη ν εηήζηνο ζπληειεζηήο
παξαγσγήο απνξξηκκάησλ (Kg/θάηνηθν/έηνο) δηαηεξείηαη ζηαζεξφο γηα ηα έηε 2015-2020.
Ζ παξαδνρή ζχζηαζεο ησλ ΑΑ θαη ν επηκεξηζκφο ησλ ξεπκάησλ ζε ζπζθεπαζίεο /ινηπά ζηεξίρηεθε ζηε κειέηε
δηαρείξηζεο βηναπνβιήησλ (ΔΠΠΔΡΑΑ, 2012) θαη ζε κειέηεο θαη έξεπλεο ηεο ζχζηαζεο ησλ ΑΑ ηεο Πεξηθέξεηαο
Αηηηθήο (2008,2011).
Πξνβιέςεηο παξαγσγήο ινηπψλ ξεπκάησλ απνβιήησλ
Ζ παξαγσγή ηιχνο ΔΔΛ δελ αλακέλεηαη λα κεηαβιεζεί έσο ην 2020, παξφηη αλακέλεηαη έσο ηφηε λα εμππεξεηνχληαη
απφ ΔΔΛ θαη νη κε εμππεξεηνχκελνη ζήκεξα νηθηζκνί ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο.
ηνλ Πίλαθα 6 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ εθηηκήζεσλ.
Πίλαθαο 6: Πξνβιεπόκελε παξαγωγή απνβιήηωλ αζηηθνύ ηύπνπ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (έηνο 2020)
Καηεγνξία απνβιήηωλ
ΑΠΟΒΛΖΣΑ
ΣΤΠΟΤ

ΑΣΗΚΟΤ

[1] Αζηηθά ζηεξεά απφβιεηα
Βιοαπόβλητα
Απόβλητα ςυςκευαςιών
Λοιπά ανακυκλώςιμα υλικά
Απόβλητα ηλεκτρικοφ
ηλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ
οικιακήσ προζλευςησ
Απόβλητα φορητών
ηλεκτρικών ςτηλών και
ςυςςωρευτών

ύληκεζε

ΑΣ

Με επηθίλδπλα
απόβιεηα
(ηόλνη)

Δπηθίλδπλα
απόβιεηα
(ηόλνη)

1.932.604

ύλνιν
απνβιήηωλ
(ηόλνη)

2.113

1.934.717

ΑΑ

1.891.504

2.113

1.893.617

ΒΙΟ

825.617

-

825.617

ΣΥΣΚ

507.489

-

507.489

ΛΟΙΠΑ
ΑΥ

443.106

-

443.106

25.655

428

26.083

-

428

428

ΑΗΗΔ‐Α

ΦΗΣ&Σ
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Λοιπά ΑΣΑ
[2] Ηιχεο αζηηθνχ ηχπνπ επί μεξνχ

ΛΟΙΠΑ

89.637

1.257

90.894

ΗΛΤ

41.100

-

41.100

5.3. ΕΡΙΚΑΙΟΡΟΙΘΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΘΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΑΡΟΔΟΜΘΣΙΜΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΡΟΒΛΘΤΑ
Με ηελ παξνχζα αλαζεψξεζε ηνπ ΠΔΓΑ γίλεηαη επηθαηξνπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο κείσζεο
ησλ βηναπνδνκήζηκσλ αζηηθψλ απνβιήησλ (ΒΑΑ), ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο (ΥΤΣ), πνπ
αλαθέξεηαη ζην άξζξν 5 ηεο Οδεγίαο 1999/31/ΔΚ, ζε ζπκθσλία κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ
Νφκνπ 4042/2012 (Α’ 24) θαη ην ΔΓΑ.

5.3.1. Στόχοι εκτροπήσ
Οη ζηφρνη κείσζεο ησλ ΒΑΑ απφ ηελ ηαθή, ζε πινπνίεζε ηνπ άξζξνπ 4 ηεο αλσηέξσ ΚΤΑ29407/3508/2002,
παξαηίζεληαη ζηνλ αθφινπζν Πίλαθα 7.
Πίλαθαο 7: ηόρνη γηα ηε κείωζε ηωλ ΒΑΑ από ηελ ηαθή ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ (2020)
Παξαγφκελα ΒΑΑ [Βηναπφβιεηα & Υαξηί‐ Υαξηφλη]
tn
1.357.723
ηφρνο κείσζεο ΒΑΑ πνπ πξννξίδνληαη γηα πγεηνλνκηθή ηαθή θαηά 35% ζε
ζρέζε κε ηελ παξαγφκελε πνζφηεηα ΒΑΑ ηνπ 1995 (βάζεη ηνπ πθηζηάκελνπ
ΠΔΓΑ)

%

35

tn

403.404

ηφρνο εθηξνπήο ΒΑΑ (min)

tn

954.319

Σαθή ζε ζρέζε κε ηελ ηξέρνπζα παξαγσγή ΒΑΑ

%

29,70

Δθηξνπή απφ ηαθή ζε ζρέζε κε ηελ ηξέρνπζα παξαγσγή ΒΑΑ

%

70,30

5.3.2. Στρατηγική εκτροπήσ ΒΑΑ
Ζ ζηξαηεγηθή εθηξνπήο ησλ ΒΑΑ ζηεξίδεηαη ζηελ πνιηηηθή θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ λένπ ΔΓΑ, ζε ζπκθσλία κε ηηο
επηηαγέο ηνπ Νφκνπ Πιαηζίνπ γηα ηα απφβιεηα Ν. 4042/2012 (Α’ 24). Ζ επίηεπμε ηεο ζηαδηαθήο απνδέζκεπζεο ηεο
δηάζεζεο ησλ ΒΑΑ ζε ΥΤΣ πξνυπνζέηεη εηδηθφηεξα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ πξνο αλψηεξεο ηεξαξρηθά επηινγέο
δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ. Οη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ εθηξνπή ησλ ΒΑΑ απφ ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή είλαη νη
αθφινπζεο:
1)

Θ εφαρμογι ςυνδυαςμζνων δράςεων για τθν προϊκθςθ τθσ πρόλθψθσ (ενθμερωτικζσ δράςεισ, οικονομικά και
άλλα εργαλεία).

2)

Θ εφαρμογι τθσ χωριςτισ ςυλλογισ των ΒΑΑ (βιοαποβλιτων και χαρτιοφ) ςτα μζγιςτα δυνατά επίπεδα για τθν
προϊκθςθ τθσ ανακφκλωςθσ υψθλισ ποιότθτασ.

3)

Θ ανάπτυξθ ολοκλθρωμζνου και βιϊςιμου ςυςτιματοσ διαχείριςθσ των ΑΣΑ μζςω του ςυνδυαςμοφ των
διακζςιμων τεχνολογικϊν επιλογϊν για τθ δραςτικι μείωςθ των βιοαποδομιςιμων αποβλιτων που οδθγοφνται
προσ υγειονομικι ταφι. Ρρϊτθ προτεραιότθτα αποτελεί θ δθμιουργία αποκεντρωμζνων μονάδων ανάκτθςθσ
(κομποςτοποίθςθ, αναερόβια χϊνευςθ) χωριςτά ςυλλεγζντων οργανικϊν και κατά δεφτερον θ επεξεργαςία ςε
μονάδεσ μθχανικισ βιολογικισ επεξεργαςίασ υπολειμματικϊν ςυμμείκτων, ςτθ βάςθ τθσ εγγφτθτασ και με το
ελάχιςτο κόςτοσ λειτουργίασ και μεταφοράσ.
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4)

Θ ανάπτυξθ ςυνεργειϊν με άλλουσ παραγωγικοφσ κλάδουσ (γεωργία, κτθνοτροφία, κ.λπ.) για τθ ςυνδιαχείριςθ
των οργανικϊν αποβλιτων και τθν εξαςφάλιςθ τθσ τεχνικοοικονομικισ βιωςιμότθτασ των μονάδων
επεξεργαςίασ.

5)

Θ ανάκτθςθ υλικϊν ωσ λφςθ πρϊτθσ επιλογισ και ςυμπλθρωματικά θ ανάκτθςθ ενζργειασ από τα ΒΑΑ.

Τηνζεηνχληαη νη παξαθάησ ζηξαηεγηθέο θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο:
1) Πρόληυη- Επανατρηζιμοποίηζη
Τηνζεηνχληαη πιήξσο νη θαηεπζχλζεηο θαη ζηφρνη ηνπ Δζληθνχ Πξφγξακκα Πξφιεςεο Γεκηνπξγίαο Απνβιήησλ.
2) Ανακύκλφζη ‐ Ανάκηηζη
(Α) Υσξηζηή ζπιινγή θαη αλάθηεζε ΒΑΑ κε πξνηεξαηφηεηα ηελ αλαθχθισζε πςειήο πνηφηεηαο, κε έκθαζε ζην
ραξηί‐ ραξηφλη θαη ζηαδηαθή εθαξκνγή ζηα βηναπφβιεηα.
Χαρτί‐ χαρτόνι: μεγιςτοποίθςθ ανακφκλωςθσ για δφο υλικά ςτόχουσ, το χαρτί ςυςκευαςίασ και το ζντυπο χαρτί.
Βιοαπόβλθτα, προϊκθςθ και εφαρμογι ςυνεργιςτικά και ςυμπλθρωματικά των παρακάτω ςυςτθμάτων
χωριςτισ ςυλλογισ και ανάκτθςθσ,


Στα πράςινα ςθμεία κα πραγματοποιείται και ξεχωριςτι ςυλλογι πράςινων αποβλιτων.



Οικιακι κομποςτοποίθςθ με ζμφαςθ ςτα νοικοκυριά περιοχϊν με αγροτικό και θμιαςτικό χαρακτιρα και
επιτόπια μθχανικι κομποςτοποίθςθ ςε δθμόςιουσ χϊρουσ πραςίνου, ςχολεία, οικιςτικά ςυγκροτιματα,
ξενοδοχεία, ςτρατόπεδα κ.λπ.



Εκτροπι των αποβλιτων βρϊςιμων λιπϊν και ελαίων με ζμφαςθ ςτουσ μεγάλουσ παραγωγοφσ τζτοιων
αποβλιτων, όπωσ οι χϊροι μαηικισ εςτίαςθσ, μονάδεσ catering, ςτρατόπεδα, νοςοκομεία, ξενοδοχεία και
παραςκευαςτιρια ζτοιμων τροφίμων.



Χωριςτι ςυλλογι βιοαποβλιτων μζςω των Τοπικϊν Σχεδίων Διαχείριςθσ με ζμφαςθ ςτουσ μεγάλουσ
παραγωγοφσ βιοαποβλιτων (χϊρουσ μαηικισ εςτίαςθσ, μονάδεσ catering, ξενοδοχεία, ςτρατόπεδα, νοςοκομεία,
λαχαναγορζσ, λαϊκζσ αγορζσ κ.λπ.). Επζκταςθ του υφιςτάμενου δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ πραςίνων.



Ανάκτθςθ των προδιαλεγμζνων οργανικϊν αποβλιτων ςε μονάδεσ επεξεργαςίασ, ςε επίπεδο Διμου ι όμορων
Διμων και ςε κεντρικζσ μονάδεσ.



Επίτευξθ υψθλισ ποιότθτασ του παραγόμενου προϊόντοσ και ανάπτυξθ ςυςτθμάτων διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και
πιςτοποίθςθσ τθσ.



Ρροωκθτικζσ ενζργειεσ – ανάπτυξθ αγορϊν για τθν επανατοποκζτθςθ του προϊόντοσ ςτον οικονομικό κφκλο.



Επιλεκτικι ανάκτθςθ και επεξεργαςία βιο-αποβλιτων προσ υλικά υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ (ηωοτροφζσ,
κόλλεσ κ.λπ.)

(Β) Δπεμεξγαζία ΒΑΑ ζε θεληξηθέο κνλάδεο επεμεξγαζίαο ππνιεηπφκελσλ ζχκκεηθησλ ΑΑ γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ
ζηφρσλ εθηξνπήο ΒΑΑ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κνλάδεο αλάθηεζεο πξνδηαιεγκέλσλ νξγαληθψλ . Ζ επηινγή ηνπ
θαηάιιεινπ δηθηχνπ είλαη απνηέιεζκα ησλ παξαθάησ βαζηθψλ πξνυπνζέζεσλ:


Θ αξιοποίθςθ του εκτρεπόμενου κλάςματοσ ΒΑΑ με προτεραιότθτα τθν ανάκτθςθ υλικϊν, εφόςον
εξαςφαλίηονται οι προχποκζςεισ για τθν επίτευξθ των προδιαγραφϊν για κομπόςτ ι χϊνευμα τφπου Α τθσ ΚΥΑ
οικ. 56366/4351/2014 για τθν τελικι χριςθ των παραγόμενου προϊόντοσ ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ τθσ
ανωτζρω ΚΥΑ.



Θ ανάκτθςθ ενζργειασ από τα ΒΑΑ ςτισ περιπτϊςεισ που δεν είναι εφικτι θ ανάκτθςθ υλικϊν κατάλλθλων
προδιαγραφϊν που να μποροφν να διατεκοφν ςτθν αγορά ι/και όταν θ εφαρμογι των ανϊτερων ιεραρχικά
λφςεων δεν επαρκεί για τθν επίτευξθ των ςτόχων εκτροπισ από τθν ταφι.
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Για τθν αξιολόγθςθ τθσ οικονομικισ βιωςιμότθτασ και αποδοτικότθτασ των εναλλακτικϊν επιλογϊν διαχείριςθσ
κα πρζπει να προβλζπεται ςτισ μονάδεσ επεξεργαςίασ ςυμμείκτων, θ δυνατότθτα παράλλθλθσ επεξεργαςίασ
προδιαλεγμζνων αποβλιτων και να λαμβάνεται υπ’ όψιν θ προοπτικι μελλοντικισ αφξθςθσ των αποδόςεων
χωριςτισ ςυλλογισ και ανακφκλωςθσ.



Για τθν αξιολόγθςθ τθσ οικονομικισ βιωςιμότθτασ και αποδοτικότθτασ κα πρζπει επίςθσ να λαμβάνεται υπ’
όψιν το κόςτοσ του ςυνόλου των ςταδίων επεξεργαςίασ των ΒΑΑ μζχρι τθν τελικι χριςθ των δευτερογενϊν
υλικϊν ςτθν αγορά και τθν τελικι διάκεςθ.

5.3.3. Σχζδιο εκτροπήσ ΒΑΑ
Με βάζε ηελ αλσηέξσ επηθαηξνπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηα ΒΑΑ, ε παξνχζα αλαζεψξεζε ηνπ ΠΔΓΑ
πξνζαξκφδεη ην ζρέδην δηαρείξηζεο ησλ ΒΑΑ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη θαηά πξνηεξαηφηεηα (α) ηελ θαζηέξσζε δηθηχσλ
ρσξηζηήο ζπιινγήο ΒΑΑ, (β) ηελ αλάθηεζε πξνδηαιεγκέλσλ βηναπνβιήησλ ζε απνθεληξσκέλεο κνλάδεο αλάθηεζεο
(γ) δίθηπν κεραληθήο – βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο ππνιεηπφκελσλ ζπκκείθησλ ΑΑ θαη (δ) ηελ νηθηαθή
θνκπνζηνπνίεζε.
ΠΟΟΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΣΟΥΧΝ
Πίλαθαο 8: Πνζνηηθνπνίεζε ζηόρωλ ζρεδηαζκνύ εθηξνπήο ΒΑΑ από ηελ ηαθή ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ
(2020)
ηόρνη
tn
% ΒΑΑ
1.079.351*

100

Δθηξνπή απφ δίθηπν βηναπνβιήησλ

330.247

40%

Δθηξνπή ραξηηνχ

357.118

67%

687.365

64%

391.987

36%

πλνιηθόο ζηόρνο εθηξνπήο ΒΑΑ
Δπηκέξνπο ζηόρνη
Γίθηπα ΓζΠ

Σύλνιν εθηξνπήο από ΓζΠ
Δθηξνπή ΒΑΑ από ππνιεηπόκελα ζύκκεηθηα

(*) Ο ζπλνιηθφο ζηφρνο εθηξνπήο ΒΑΑ πξνθχπηεη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ειάρηζην ζηφρν ηνπ πίλαθα 7 (954.319 tn) γηα
ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο αλαθχθισζεο θαη ηεο αλαθχθισζεο/αλάθηεζεο ησλ
απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο.
Γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ, θαηά ηελ ελδηάκεζε
αμηνιφγεζε ηνπ ΠΔΓΑ, ζα αμηνινγεζεί ε πξφνδνο πινπνίεζεο , πξνθεηκέλνπ λα απνηππσζνχλ νη ηπρφλ απαξαίηεηεο
αλαζεσξήζεηο ή λα δξνκνινγεζνχλ έγθαηξα δηνξζσηηθέο δξάζεηο.
ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΑ
α) Γίθηπα ρωξηζηήο ζπιινγήο θαη αλάθηεζεο
α1) βηναπόβιεηα
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πηνζεηείηαη ε ζηαδηαθή αλάπηπμε δηθηχνπ ρσξηζηήο ζπιινγήο βηναπνβιήησλ θπξίσο
κέζσ ησλ Γεκνηηθψλ Σνπηθψλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο. Αλαιπηηθά πηνζεηνχληαη νη παξαθάησ ελέξγεηεο αλάπηπμεο ησλ
απαξαίηεησλ δηθηχσλ θαη ππνδνκψλ.
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Γίθηπν

Δλέξγεηεο

Δπηηφπηα / νηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε

-

Ανάλθψθ δράςεων από τα Τοπικά Σχζδια Διαχείριςθσ για τθν
οργάνωςθ και ςταδιακι προϊκθςθ τθσ κομποςτοποίθςθσ ςτο
ςπίτι και τθσ επιτόπιασ μθχανικισ κομποςτοποίθςθσ κζτοντασ
κατ’ ελάχιςτο 3% εκτροπι βιοαποβλιτων ζωσ το 2020.

Ξερσξηζηφ δίθηπν ζπιινγήο θαη

-

πξάζηλα ζεκεία

Αναδιοργάνωςθ και επζκταςθ του υφιςτάμενου δικτφου
χωριςτισ ςυλλογισ πραςίνων με ςτόχο τθν κατά 60% εκτροπι
τουσ ζωσ το 2020.

-

Ανάπτυξθ δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ με ζμφαςθ ςτουσ
μεγάλουσ παραγωγοφσ βιοαποβλιτων Εμπορικϊν
Δραςτθριοτιτων & Υπθρεςιϊν (χϊρουσ μαηικισ εςτίαςθσ,
μονάδεσ catering, ξενοδοχεία, ςτρατόπεδα, νοςοκομεία,
λαχαναγορζσ, λαϊκζσ αγορζσ κ.λπ.) με ςτόχο τθν κατά 50%
εκτροπι βιοαποβλιτων ζωσ το 2020.

-

Σταδιακι ανάπτυξθ δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ αποβλιτων
οικιϊν ςε επιλεγμζνουσ ηϊνεσ ανά Διμο, αξιοποιϊντασ τθν
εμπειρία από το πιλοτικό πρόγραμμα ΔςΡ αποβλιτων ςτουσ
Διμουσ Ακινασ και Κθφιςίασ, με ςτόχο τθν κατά 32% εκτροπι
τουσ ζωσ το 2020.

-

Στα πράςινα ςθμεία (τουλάχιςτον ζνα ανά Διμο) δφναται να
πραγματοποιείται και ξεχωριςτι ςυλλογι και προεπεξεργαςία
πράςινων αποβλιτων.

Δθηξνπή απνβιήησλ βξψζηκσλ



ιηπψλ θαη ειαίσλ

Μεγιςτοποίθςθ των επιπζδων εκτροπισ των «διακζςιμων για
ςυλλογι» βρϊςιμων λιπϊν και ελαίων με ςτόχο το 75% ζωσ το
2020

Αλάθηεζε βηναπνβιήησλ ζε κνλάδεο



Μετατροπι τθσ μιασ εκ των τριϊν γραμμϊν επεξεργαςίασ

επεμεξγαζίαο πξνδηαιεγκέλσλ

οργανικϊν του ΕΜΑΚ ςε γραμμι επεξεργαςίασ βιοαποβλιτων από

απνβιήησλ

ΔςΡ, δυναμικότθτασ ~ 100.000 tn/ετθςίωσ.
3

Ενςωμάτωςθ

ςτο

ΡΕΣΔΑ

των

μονάδων

επεξεργαςίασ

βιοαποβλιτων από ΔςΡ που προβλζπονται ςτα Τοπικά Σχζδια
Διαχείριςθσ.
Σε πρώτθ Φάςθ υλοποιοφνται κατά προτεραιότθτα μονάδεσ
με δυναμικό ανάπτυξθσ ςυνεργειϊν για τθ ςυνδιαχείριςθ των
οργανικϊν αποβλιτων με τα γεωργοκτθνοτροφικά απόβλθτα
και τθν εξαςφάλιςθ τθσ τεχνικοοικονομικισ βιωςιμότθτασ, ωσ
ακολοφκωσ:
I. Μία Μονάδα ςτoν Διμο Μεγαρζων, δυναμικότθτασ 10.000
tn ετθςίωσ (με δυνατότθτα επζκταςθσ)
ΙΙ. Μία Μονάδα ςτθν Βόρειο-ανατολικι Αττικι, δυναμικότθτασ
20.000 tn ετθςίωσ, που προςδιορίηεται ςτθν ΟΕΔΑ Β.Α.
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Αττικισ ωσ τμιμα τθσ αντίςτοιχθσ ΜΕΑ.
Σε δεφτερθ Φάςθ αναπτφςςεται το πλιρεσ δίκτυο μονάδων
επεξεργαςίασ για τθν από κοινοφ εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν
όμορων Διμων ι ομάδασ Διμων μετά από επεξεργαςία των
διαπιςτωκζντων αναγκϊν και των προτακζντων μονάδων από
τα ΤΣΔ, ςε εξειδικευμζνεσ προσ τοφτο εγκαταςτάςεισ ι ςε
λειτουργικι ςυνάφεια με τισ προβλεπόμενεσ Μονάδεσ
Επεξεργαςίασ Σφμμεικτων Απορριμμάτων.
Υποςτθρίηεται θ δθμιουργία απλϊν εκτατικϊν εγκαταςτάςεων
κομποςτοποίθςθσ για τθν 2

θσ

Δ.Ε.. και τα νθςιά τθσ

Ρεριφζρειασ, ςτα πλαίςια αναμόρφωςθσ και εξειδίκευςθσ των
Τοπικϊν Σχεδίων Διαχείριςθσ των αποριμμάτων τουσ.
α2) Χαξηί
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πηνζεηείηαη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε δηθηχνπ ρσξηζηήο ζπιινγήο ραξηηνχ ην νπνίν ζα
εμππεξεηεί ηαπηφρξνλα θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ γηα ηελ αλαθχθισζε ηνπ ραξηηνχ θαη ησλ ζηφρσλ γηα ηελ
αλαθχθισζε θαη αλάθηεζε ησλ απνβιήησλ ράξηηλεο ζπζθεπαζίαο. Αλαιπηηθά πηνζεηνχληαη νη παξαθάησ ελέξγεηεο
αλάπηπμεο ησλ απαξαίηεησλ δηθηχσλ θαη ππνδνκψλ.
Γίθηπν
Υσξηζηή ζπιινγή θαη αλαθχθισζε

Δλέξγεηεο
-

ράξηηλεο ζπζθεπαζίαο

Διατιρθςθ

του

υψθλοφ

ποςοςτοφ

ανακφκλωςθσ

των

παραγόμενων αποβλιτων χάρτινθσ ςυςκευαςίασ με ςτόχο
92% ζωσ το 2020 (μζςω των ΣΕΔ και των πράςινων ςθμείων)

Υσξηζηή ζπιινγή θαη αλαθχθισζε

-

έληππνπ ραξηηνχ

Ανάπτυξθ δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ ζντυπου χαρτιοφ με
ςταδιακι αφξθςθ ανακφκλωςθσ ςτο 70% τθσ παραγόμενθσ
ποςότθτασ αποβλιτων ζντυπου χαρτιοφ ζωσ το 2020 (μζςω
νζου ΣΕΔ ι προγραμμάτων Διμων και των πράςινων ςθμείων)

-

Ανάπτυξθ του προγράμματοσ του ΕΔΣΝΑ «Κάντο και Εςφ» για
τθ χωριςτι ςυλλογι ζντυπου χαρτιοφ ςε ςτοχευμζνουσ
παραγωγοφσ

όπωσ

δθμόςιεσ

εκπαιδευτικοφ

ενδιαφζροντοσ,

υπθρεςίεσ,

επιχειριςεισ

και

μονάδεσ
άλλουσ

ςθμαντικοφσ παραγωγοφσ,
β) Γίθηπα επεμεξγαζίαο ππνιεηπόκελωλ ζύκκεηθηωλ ΑΑ
πκπιεξσκαηηθά κε ηα δίθηπα ρσξηζηήο ζπιινγήο βηναπνβιήησλ θαη ραξηηνχ /ραξηνληνχ θαη ησλ κνλάδσλ αλάθηεζεο
βηναπνβιήησλ απφ ΓζΠ ηα Γίθηπα επεμεξγαζίαο ππνιεηπφκελσλ ζχκκεηθησλ ΑΑ εμππεξεηνχλ ηελ επίηεπμε ηνπ
ζηφρνπ εθηξνπήο ησλ ΒΑΑ απφ ηελ ηαθή έσο ην 2020.
πσο αλαιπηηθά παξαηίζεληαη θαησηέξσ (ζρέδην δηαρείξηζεο ΑΑ) ζηηο πξνβιεπφκελεο θεληξηθέο ππνδνκέο ζε θάζε
πεξίπησζε ζα ηεξείηαη:


θ ιεράρχθςθ των εργαςιϊν διαχείριςθσ των αποβλιτων με τθν αξιοποίθςθ του εκτρεπόμενου κλάςματοσ ΒΑΑ με
προτεραιότθτα τθν ανάκτθςθ υλικϊν, εφόςον εξαςφαλίηονται οι απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ για τθν τελικι
χριςθ των παραγόμενων δευτερογενϊν προϊόντων.



θ δυνατότθτα παράλλθλθσ επεξεργαςίασ προδιαλεγμζνων αποβλιτων και κα λαμβάνεται υπ’ όψιν θ προοπτικι
μελλοντικισ αφξθςθσ των αποδόςεων χωριςτισ ςυλλογισ και ανακφκλωςθσ.
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5.4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΡΟΥ
Πέξαλ ησλ γεληθψλ ζηφρσλ, θαζνξίδνληαη νη αθφινπζνη εμεηδηθεπκέλνη ζηφρνη γηα θάζε επηκέξνπο ξεχκα απνβιήησλ.


Αςτικά Στερεά Απόβλθτα

Σν λέν, νηθνινγηθφ πξφηππν ηεο δηαρείξηζεο ησλ ΑΑ ραξαθηεξίδεηαη απφ :
Εφαρμογι του κφκλου : διαχωριςμόσ ςτθν πθγι, ανάκτθςθ υλικϊν, ανακφκλωςθ, κομποςτοποίθςθ, αξιοποίθςθ,
ταφι υπολειμμάτων
Αποκζντρωςθ των δραςτθριοτιτων και μικρι κλίμακα
Χωροκζτθςθ εγκαταςτάςεων ζπειτα από διαβοφλευςθ και με βάςθ τθν αρχι τθσ εγγφτθτασ και τθν αρχι: «κάκε
περιοχι αναλαμβάνει το βάροσ που τθσ ανικει», ςτο πλαίςιο τθσ των Τοπικϊν Σχεδίων Διαχείριςθσ ΑΣΑ
Ενκάρρυνςθ τθσ κοινωνικισ ςυμμετοχισ
Αξιοποίθςθ του εγχϊριου παραγωγικοφ δυναμικοφ
Διατιρθςθ και υπεράςπιςθ του δθμόςιου χαρακτιρα ςτθν διαχείριςθ των ΑΣΑ
Καζνξίδνληαη νη αθφινπζνη εμεηδηθεπκέλνη ζηφρνη γηα ηα ΑΑ.
Δθαξκνγή πξνγξακκάησλ πξφιεςεο.
Θέζπηζε ησλ αθφινπζσλ πνζνηηθψλ ζηφρσλ δηαρείξηζεο, σο ειαρίζησλ, ζε ζπκθσλία κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ην ΔΓΑ:
Ρεύκα απνβιήηωλ

Πίλαθαο 9: Πνζνηηθνί ζηόρνη δηαρείξηζεο ΑΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ
Έηνο
Πεξηγξαθή ζηόρνπ

Βηναπνδνκήζηκα
Αζηηθά Απόβιεηα
(ΚΤΑ 29407/3508/2002)

Μείσζε απνβιήησλ πνπ νδεγνχληαη ζε πγεηνλνκηθή
ηαθή ζην 35% θ.β. ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα
παξαγσγήο ηνπ 1995(βάζεη ηνπ πθηζηάκελνπ
ΠΔΓΑ)

2020

2015

5%

2020

40%

Βηναπόβιεηα (Ν. 4042/2012)
Αλαθπθιώζηκα πιηθά
(Ν. 4042/2012 –
Απφθαζε 2011/753/ΔΔ,
κέζνδνο ππνινγηζκνχ 2)

ηνπ ζπλνιηθνχ βάξνπο ζε ρσξηζηή ζπιινγή

2015

Καζηέξσζε ρσξηζηήο ζπιινγήο ηνπιάρηζηνλ γηα
ραξηί, γπαιί θαη κέηαιια/ πιαζηηθφ.

2020

65% θ.β. πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε &
αλαθχθισζε ηνπιάρηζηνλ γηα ραξηί, κέηαιια,
πιαζηηθφ θαη γπαιί

Λεηηνπξγία νινθιεξσκέλνπ δηθηχνπ αλάθηεζεο ΑΑ εμππεξεηψληαο πνζνζηφ αλάθηεζεο 70% θαη’ ειάρηζηνλ.
Κάιπςε ηνπ ζπλφινπ ηεο Πεξηθέξεηαο κε ππνδνκέο πγεηνλνκηθά αζθαινχο δηάζεζεο.


εφματα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ

Γηα ην ζχλνιν ησλ ξεπκάησλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο πηνζεηνχληαη νη ζηφρνη ηνπ ΔΓΑ.
Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ ελεκέξσζεο ‐ επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ θαη ζηνρεπκέλσλ νκάδσλ/ θνξέσλ.
Δπίηεπμε πνζνηηθψλ ζηφρσλ ζπιινγήο – αλάθηεζεο – πξνεηνηκαζίαο γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε - αλαθχθισζε.
Δλίζρπζε ηνπ ξφινπ θαζψο θαη παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο Γήκνπο γηα ηελ νξγάλσζε ‐ παξαθνινχζεζε ‐ θαηαγξαθή
ησλ εξγαζηψλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο φισλ ησλ ξεπκάησλ θαη πξσηίζησο ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ θαη ελεξγφ
ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο εξγαζίεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο.
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Έληαμε ησλ πξάζηλσλ ζεκείσλ θαη ησλ ΚΑΔΓΗΠ ζηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε.
a.

Απόβλθτα ςυςκευαςιών

Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο (άξζξν 5 ηνπ Ν. 2939/01), ηα νπνία θαη’ ειάρηζην ζα
πεξηιακβάλνπλ: κέηξα ελίζρπζεο γηα ηελ επίηεπμε / βειηίσζε πνζνηηθψλ ζηφρσλ, κεζφδνπο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο
ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζπζθεπαζηψλ.
Κάιπςε ηνπ ζπλφινπ ηεο Πεξηθέξεηαο απφ δίθηπα δηαινγήο ζηελ πεγή απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο.
Πξνψζεζε άκεζα ηεο ρσξηζηήο ζπιινγήο ραξηηνχ, γπαιηνχ κεηάιισλ θαη πιαζηηθνχ.
Τηνζέηεζε θαη ηήξεζε πξνδηαγξαθψλ γηα ηα αλαθηεζέληα απφβιεηα ζπζθεπαζίαο αλά πιηθφ (ΚΑΓΑΤ-Πξάζηλσλ
ζεκείσλ, ΚΑΔΓΗΠ).
Οξγάλσζε ζπζηεκάησλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζπζθεπαζηψλ πνπ εκπεξηέρνπλ θαηάινηπα επηθίλδπλσλ νπζηψλ.
Οη πνζνηηθνί ζηφρνη γηα ηελ αλάθηεζε – αλαθχθισζε απνβιήησλ ζπζθεπαζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε
λνκνζεζία θαη ην ΔΓΑ είλαη νη αθφινπζνη θαη’ ειάρηζηνλ:
Πίλαθαο 10: Πνζνηηθνί ζηόρνη αλάθηεζεο – αλαθύθιωζεο απνβιήηωλ ζπζθεπαζίαο ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΑΣΣΗΚΖ
(2020)
Αλαθύθιωζε
Απόβιεηα ζπζθεπαζίαο
Αλάθηεζε
(ΚΤΑ 9268/469/2007)
min
max
60%

55%

80%

Διάρηζηνη ζηφρνη αλαθχθισζεο
60% θ.β. ραξηί – ραξηφλη
60% θ.β. γπαιί
50% θ.β. κέηαιια
22,5% θ.β. πιαζηηθά
15% θ.β. μχιν

b. Απόβλθτα Θλεκτρικοφ και Θλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ)
Δλίζρπζε ζπιινγήο ΑΖΖΔ κε ηε ζπκκεηνρή ησλ Πξάζηλσλ ζεκείσλ θαη ΚΑΔΓΗΠ.
Δπίηεπμε πςειψλ ζηφρσλ ρσξηζηήο ζπιινγήο ΑΖΖΔ, θπξίσο θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε απφβιεηα εμνπιηζκνχ
αληαιιαγήο ζεξκφηεηαο (ςχμεο θαη θαηάςπμεο), ιακπηήξσλ θζνξηζκνχ, θσηνβνιηατθψλ πιαηζίσλ θαη
εμνπιηζκνχ κηθξνχ κεγέζνπο (θαηεγνξίεο 5 & 6 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηεο νδεγίαο 2012/19/ΔΔ).
Πξνεηνηκαζία

γηα

επαλαρξεζηκνπνίεζε

ησλ

ΑΖΖΔ,

ησλ

θαηαζθεπαζηηθψλ

ηνπο

ζηνηρείσλ

ησλ

ζπλαξκνινγνχκελσλ κεξψλ θαη ησλ αλαιψζηκσλ, φπνπ ελδείθλπηαη.
Οη πνζνηηθνί ζηφρνη ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ ΑΖΖΔ αλαθνξηθά κε ηε ζπιινγή είλαη:
 Μζχρι το τζλοσ του 2015, ο ποςοτικόσ ςτόχοσ ςυλλογισ για τα ΑΘΘΕ οικιακισ προζλευςθσ διαμορφϊνεται,
ανάλογα με το ποια είναι θ μεγαλφτερθ ποςότθτα από τισ παρακάτω, είτε ςε 4 kg/κάτοικο ετθςίωσ, είτε ςε
ποςότθτα ίςθ με το μζςο ετιςιο βάροσ των ΑΘΘΕ που ςυλλζχκθκαν κατά τθν προθγοφμενθ τριετία.
 Από το 2016 το ελάχιςτο ποςοςτό ςυλλογισ ορίηεται ςε 45% και υπολογίηεται βάςει του ςυνολικοφ βάρουσ
των ΑΘΘΕ, τα οποία ςυλλζχκθκαν ςε ζνα δεδομζνο ζτοσ, εκφράηεται δε ωσ ποςοςτό του μζςου ετιςιου
βάρουσ του ΘΘΕ που διατζκθκε ςε κυκλοφορία κατά τα τρία προθγοφμενα ζτθ ςτθ χϊρα.
 Από το 2019 το ελάχιςτο ποςοςτό ςυλλογισ ορίηεται ςε 65% του μζςου ετιςιου βάρουσ των ΘΘΕ που
διατζκθκε ςτθν αγορά κατά τθν προθγοφμενθ τριετία ι εναλλακτικά ςτο 85% των ΑΘΘΕ που παράγονται
ανά βάροσ.
Πξνψζεζε ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ ειαθξνχ θιάζκαηνο ηεκαρηζκνχ ΑΖΖΔ γηα ηελ αλάθηεζε πιηθψλ θαη ελέξγεηαο.
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c.

Απόβλθτα φορθτών θλεκτρικών ςτθλών και ςυςςωρευτών

Δλίζρπζε ηεο ζπιινγήο ησλ απνβιήησλ θνξεηψλ Ζ& κε ηε ζπκκεηνρή ησλ Πξάζηλσλ ζεκείσλ θαη ΚΑΔΓΗΠ.
Πνζνηηθφο ζηφρνο ζπιινγήο: κέρξη 26‐9‐2016, ζπιινγή ηνπιάρηζηνλ ηνπ 45% θ.β., εθθξαδφκελν σο πξνο ηηο
πνζφηεηεο θνξεηψλ Ζ& πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά (κέζνο φξνο ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο).
d. Μικρζσ Ροςότθτεσ Επικίνδυνων Αποβλιτων (ΜΡΕΑ)
Υσξηζηή ζπιινγή ησλ ΜΠΔΑ. Πξνγξάκκαηα επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ (άκεζε εθαξκνγή).


Ιλφεσ Αςτικοφ Τφπου
Θέζπηζε ησλ αθφινπζσλ πνζνηηθψλ ζηφρσλ ζηε δηαρείξηζε ηιχνο έσο ην 2020: Δξγαζίεο αλάθηεζεο 100% θ.β. επί
ηεο παξαγφκελεο πνζφηεηαο.
Αληηκεηψπηζε ηεο ηιχνο σο πφξν ‐ πεγή νξγαληθήο νπζίαο γηα ρξήζε επ’ σθειεία ηεο γεσξγίαο ή γηα ηελ αλάθηεζε
ελέξγεηαο.
Δλεκέξσζε – επαηζζεηνπνίεζε ηδησηψλ παξαγσγψλ ηιχνο αζηηθνχ ηχπνπ, ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο νξζήο
δηαρείξηζεο.
Τπνρξεσηηθή δηάζεζε ησλ ηιχσλ ησλ δεκνηηθψλ ΔΔΛ θαη ησλ κεκνλσκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ μελνδνρείσλ θαη
βηνκεραληψλ ηξνθίκσλ ζηηο κνλάδεο επεμεξγαζίαο βην-απνβιήησλ ή ζηηο κνλάδεο επεμεξγαζίαο ηιχνο ηεο ΔΤΓΑΠ

5.5. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΡΟΥ
Αςτικά ςτερεά απόβλθτα
Α. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ – ΠΟΟΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΣΟΥΧΝ
Α.1. Γεληθά ζηνηρεία ηεο δηαρείξηζεο ΑΑ
Σα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ζρεδηαζκνχ δηαρείξηζεο ησλ ΑΑ πεξηιακβάλνπλ:
1.

τθν κακιζρωςθ δικτφων χωριςτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν και βιοαποβλιτων και

2.

τθν ανάπτυξθ δικτφων επεξεργαςίασ για το ςφνολο των υπολειπόμενων ςφμμεικτων ΑΣΑ.

3.

Επάρκεια ςε χϊρουσ τελικισ διάκεςθσ υπολειμμάτων με χρονικό ορίηοντα εξυπθρζτθςθσ 20ετίασ.

ηνλ πίλαθα 11 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ην γεληθφ ηζνδχγην ηεο δηαρείξηζεο ησλ ΑΑ ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο
γηα ην έηνο 2020, ην νπνίν επηηπγράλεη ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηφρσλ δηαρείξηζεο ησλ ΑΑ.
Σα δίθηπα ρσξηζηήο ζπιινγήο (ΓζΠ) πεξηιακβάλνπλ:
1.

τα ρεφματα αποβλιτων ςυςκευαςίασ (χαρτί, γυαλί, μζταλλο, πλαςτικό, ξφλο)

2.

τα ρεφματα λοιπϊν ανακυκλϊςιμων αποβλιτων και

3.

τα βιοαπόβλθτα

Σα δίθηπα επεμεξγαζίαο ππνιεηπφκελσλ ζχκκεηθησλ ΑΑ ζπλεηζθέξνπλ:
4.

ςτθν επίτευξθ των ςτόχων ανακφκλωςθσ

5.

ςτθν επίτευξθ του ςτόχου εκτροπισ των ΒΑΑ από τθν ταφι και

6.

ςτθν ανάκτθςθ ανακυκλϊςιμων υλικϊν.

πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζνχλ ηα ππνιείκκαηα πνπ θαηαιήγνπλ ζε ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο.
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Χο απνηέιεζκα ην ζρέδην δηαρείξηζεο ησλ ΑΑ ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο νδεγεί ζηα αθφινπζα:
7.

ανάκτθςθ με προδιαλογι ςτο 53% τθσ ποςότθτασ των παραγόμενων ΑΣΑ κατά το 2020.

8.

ανάκτθςθ από επεξεργαςία ςυμμείκτων ςτο 25% τθσ ποςότθτασ κατά το 2020.

9.

Τελικι διάκεςθ με ταφι ςτο 22% τθσ ποςότθτασ κατά το 2020.

εκεηψλεηαη φηη ζην πνζνζηφ ηειηθήο δηάζεζεο κε ηαθή ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζζεί θαη ε πνζφηεηα ησλ πξνζκίμεσλ
ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ απφ ηελ ΓζΠ πνπ νδεγνχληαη πξνο ηαθή. ε θάζε πεξίπησζε ην ζρέδην δηαρείξηζεο ΑΑ
πξνζβιέπεη ζηε δηαξθψο κεηνχκελε πνζφηεηα ησλ πιηθψλ απηψλ.
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Πίλαθαο 11: Γεληθό ηζνδύγην δηαρείξηζεο ηωλ ΑΑ ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο (έηνο 2020)
ΑΝΑΚΤΘΣΘ ΑΡΟ ΔςΡ
ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΡΑΑΓΩΓΘ ΑΣΑ (tn)

ΑΡΟΒΛΘΤΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

%

tn

Οργανικά

43,60%

825.617

Γυαλί Συςκευαςίασ

3,30%

62.489

Γυαλί (Λοιπά)
Χαρτί/Χαρτόνι
Συςκευαςίασ
Χαρτί/Χαρτόνι
ζντυπο και λοιπά
Μζταλλα
Συςκευαςίασ
Μζταλλα (λοιπά)
Ρλαςτικό
Συςκευαςίασ
Ρλαςτικό (λοιπά)
Ξφλο Συςκευαςίασ
Ξφλο λοιπά
Λοιπά ανακτιςιμα
Λοιπά

0,10%

1.894

9,20%

174.213

18,90%

357.894

2,90%

54.915

0,40%

7.574

10,20%

193.149

2,80%
1,20%
1,20%
1,40%
4,80%

53.021
22.723
22.723
26.511
90.894

100,00%

1.893.617

ΣΥΝΟΛΟ

%

70,00%

tn

ΛΟΙΡΑ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ
%

ΒΙΟΑΡΟΒΛΘΤΑ

%

tn

tn

40,00%

330.247

495.370

43.742

ΣΥΜΒΟΛΘ ΣΤΘΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ ΑΡΠ ΜΕΑ
%

% ΣΥΝ.

ΣΥΜ
ΜΕΙΚΤΑ

ΡΑΑΓΩ
ΓΘ

1.326

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΡΑΑΓΩΓΘ

100,00%

21,41%

196.842

% ΣΥΝ.

ΣΥΜ
ΜΕΙΚΤΑ

ΡΑΑΓΩΓΘ

tn

321.991

35,00%

21,00%

173.380

100%

30,00%

19.315

16.474
1.894

48.287
29.162

60,00%
70,00%

13.634
18.558

13,81%

261.414

23.859
4.545
9.089
7.953
90.894

18.178

ΑΝΑΚΤΘΣΘ ΜΕ ΡΟΔΙΑΛΟΓΘ

26.248

40,00% 13,2%

45,00%

14,80%

78.745

10,01%

3,55%

2.217

69.996

90,00% 31,91%

19.939

25,00%

18.037

5.680

144.862
55,00%

4,9%

161.052

38.441

405.499

%

tn

13.937

25,00%

80,00%

% ΣΥΝ.
ΡΑΑΓΩ
ΓΘ

65,00% 39,0%

15,00%

75,00%

%
ΣΥΜ
ΜΕΙΚΤΑ

ΤΕΛΙΚΘ ΔΙΑΘΕΣΘ

568

160.276
55,00%

70,00%

tn

ΕΚΤΟΡΘ ΒΑΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΘΣΘ
ΑΡΠ ΜΕΑ

18.747
70,00%

92,00%

tn

ΑΝΑΚΤΘΣΘ ΑΡΟ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ
ΥΡΟΛ.
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ
ΡΟΣ ΕΡΕΞ.

17,44%

330.247
52,66%

896.455

7,3%

15,00%

4,50%

1.193

7,30%

3,45%

65.416

35,00% 10,3%

25.251

40,00%

11,72%

28.859

10,00%

1.363

90,00%

27,00%

12.271

6,0%

46,70% 22,11%

ΑΝΑΚΤΘΣΘ ΑΡΠ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ

85,00%
25,50%
100,00% 100,00%

6.760
90.894

418.601

46,01%

21,78%

412.441

25,56%

ΤΕΛΙΚΘ ΔΙΑΘΕΣΘ

21,78%

[1] ηα "Λνηπά αλαθηήζηκα" ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα ξεχκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ΑΖΖΔ, Λακπηήξεο θαη Απφβιεηα Φνξεηψλ Ζ&.
[2] ηα "Λνηπά " ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα ΜΠΔΑ θαη ην κε αλαθηήζηκν θιάζκα πνπ νδεγείηαη ζε δηάζεζε.
[3] Σα πνζνζηά αλάθηεζεο απφ ΓζΠ εθθξάδνληαη επί ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ΑΑ, ελψ ηα πνζνζηά αλάθηεζεο απφ επεμεξγαζία ζπκκείθησλ θαη ηειηθήο δηάζεζεο εθθξάδνληαη
επί ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ησλ ΑΑ θαη επί ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο ησλ ζπκκείθησλ.
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Α.2. Βηναπνδνκήζηκα Αζηηθά Απφβιεηα
Οη επηκέξνπο ζηφρνη ζρεδηαζκνχ εθηξνπήο ησλ ΒΑΑ απφ ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή αλαθέξζεθαλ ζηνλ πίλαθα 8 αλσηέξσ.
Α.3. Αλαθπθιψζηκα πιηθά
Οη ζηφρνη ζρεδηαζκνχ ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ηεο αλαθχθισζεο ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ
ππνινγίδνληαη βάζεη ηεο 2εο κεζφδνπ ηεο Απφθαζεο 2011/753/ΔΔ.
Οη πνζνηηθνί ζηφρνη θαηαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 12 πνπ αθνινπζεί
Πίλαθαο 12: Πνζνηηθνπνίεζε ζηόρωλ ζρεδηαζκνύ ηεο δηαρείξηζεο αλαθπθιώζηκωλ πιηθώλ
ΠΑΡΑΓΩΓΖ
(tn)

ΤΛΗΚΟ

ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΓΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ
tn

%

Υαξηί-ραξηφλη

532.106

383.366

72,05%

Γπαιί

64.383

45.068

70,00%

Μέηαιια

62.489

60.273

96,45%

Πιαζηηθά

246.170

192.060

78,02%

905.149

680.767

75,21%

ΤΝΟΛΑ

Α.4. Απφβιεηα ζπζθεπαζηψλ
Οη ζηφρνη ζρεδηαζκνχ ηεο αλαθχθισζεο ησλ απνβιήησλ ζπζθεπαζηψλ θαηαγξάθνληαη αλά πιηθφ ζηνλ Πίλαθα 13 πνπ
αθνινπζεί:
Πίλαθαο 13: Πνζνηηθνπνίεζε ζηόρωλ ζρεδηαζκνύ ηεο αλαθύθιωζεο απνβιήηωλ ζπζθεπαζίαο
ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ
ΤΛΗΚΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΖ
(tn)

ηόρνη min %

ηόρνη ζρεδηαζκνύ
(tn)

ηόρνη ζρεδηαζκνύ
%

Υαξηί-ραξηφλη

174.213

60

160.276

92,00%

Γπαιί

62.489

60

43.742

70,00%

Μέηαιια

54.915

50

38.441

70,00%

Πιαζηηθά

193.149

22,5

144.862

75,00%

Ξχιν

22.723

15

18.178

80,00%

507.489

55

405.499

79,90%

ΤΝΟΛΑ

Α.5. Λνηπά ξεχκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο
Πεξηιακβάλνπλ ηα απφβιεηα θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ (ΦΖ&) θαη ηα απφβιεηα ειεθηξηθνχ
ειεθηξνληθνχ πιηθνχ νηθηαθήο πξνέιεπζεο (ΑΖΖΔ), ε δηαρείξηζε ησλ νπνίσλ πεξηγξάθεηαη ζε δηαθξηηέο ελφηεηεο,
θαησηέξσ.
Β. ΑΠΑΗΣΖΔΗ Δ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
Β.1. Με επηθίλδπλα ΑΑ

50

ΑΔΑ: ΩΒΠΜΟΡ05-0ΚΓ

(α) Γίθηπα ρωξηζηήο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο
Γίθηπν
Πξάζηλα εκεία

Δλέξγεηεο


Κακιζρωςθ και ανάπτυξθ δικτφου Ρράςινων Σθμείων για τθ χωριςτι ςυλλογι
και προετοιμαςία για ανακφκλωςθ ανακυκλϊςιμων υλικϊν, ρευμάτων
αποβλιτων τθσ εναλλακτικισ διαχείριςθσ, πραςίνων και άλλων αποβλιτων
κακϊσ και ογκωδϊν ΑΣΑ. Για τισ επιτρεπόμενεσ κατθγορίεσ αποβλιτων ςτα
Ρράςινα Σθμεία εφαρμόηονται κατ’ αρχιν οι προβλζψεισ του Οδθγοφ
Ρράςινων Σθμείων-Κ.Α.Ε.ΔΙ.ΣΡ.(Ζκδοςθ 1/2015) του ΕΟΑΝ. Τα Ρράςινα Σθμεία
μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και για τθ ςυλλογι άλλων ειδϊν αποβλιτων
εκτόσ από τα αςτικά ςτερεά απόβλθτα (π.χ. ΑΕΚΚ). Επιπλζον μποροφν να
λειτουργιςουν ωσ χϊροι ςυλλογισ αντικειμζνων προσ επαναχρθςιμοποίθςθ/
προετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ και χϊροι των ΚΑΕΔΙΣΡ.



Κακιζρωςθ τουλάχιςτον ενόσ Ρράςινου Σθμείου ανά Διμο τθσ Ρεριφζρειασ
Αττικισ. Στουσ μεγάλουσ διμουσ να εξεταςτεί θ δυνατότθτα κακιζρωςθσ
Ρράςινων Σθμείων ανά Δθμοτικό Διαμζριςμα. Κακιζρωςθ βοθκθτικϊν/
υποςτθρικτϊν εγκαταςτάςεων (αντζνεσ), όπου κρίνεται απαραίτθτο.



Χωροκζτθςθ των Ρράςινων Σθμείων κατά το δυνατόν ςε κεντρικό, εφκολα
προςβάςιμο ςθμείο του Διμου με αξιοποίθςθ των κεςμικϊν παρεμβάςεων
του ΕΣΔΑ ςε ηθτιματα χριςεων γθσ. Αξιοποίθςθ των υφιςτάμενων υποδομϊν
του Διμου (π.χ. ΣΜΑ, Αμαξοςτάςιο κλπ.).



Συντονιςμόσ τθσ ανάπτυξθσ και λειτουργίασ του Ρράςινων Σθμείων με τα
υφιςτάμενα και νζα ΣΕΔ, τισ τοπικζσ και περιφερειακζσ δομζσ διαχείριςθσ
αποβλιτων. Συντονιςμόσ των Ρράςινων Σθμείων τθσ περιφζρειασ μεταξφ
τουσ.

Σα Πξάζηλα εκεία απνηεινχλ θνκβηθή παξέκβαζε ζηελ θαζηέξσζε ησλ Σνπηθψλ
ρεδίσλ Γηαρείξηζεο απνβιήησλ θαη νξγαλψλνληαη θαη αλαπηχζζνληαη κε επζχλε
ηνπ Γήκνπ.
Βηναπφβιεηα

Ωο ζεκείν 5.3

Απφβιεηα ζπζθεπαζηψλ



Ρεραιτζρω ανάπτυξθ του δικτφου ςυλλογισ αποβλιτων ςυςκευαςιϊν (ΣΕΔ)
για τθν επίτευξθ των ςτόχων και ςτοχευμζνεσ ενζργειεσ ςτουσ μεγάλουσ
θσ

παραγωγοφσ και τισ νθςιωτικζσ περιοχζσ περιλαμβανομζνθσ τθσ 2 Δ.Ε..


Κακιζρωςθ χωριςτισ ςυλλογισ τριϊν τουλάχιςτον ρευμάτων (χαρτί, γυαλί,
λοιπά ανακυκλϊςιμα ςυςκευαςιϊν) ςτθν Ρεριφζρεια Αττικισ.

Αλαθπθιψζηκα πιηθά



Ανάπτυξθ δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν για τθν επαρκι
κάλυψθ τθσ Ρεριφζρειασ.



Το δίκτυο αναπτφςςεται ςε επίπεδο Διμου με επίκεντρο το Ρράςινο Σθμείο
και με ςτοχευμζνεσ ενζργειεσ ςτουσ μεγάλουσ παραγωγοφσ.



Ρροτεραιότθτα ςτθν ενίςχυςθ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ ζντυπου χαρτιοφ.
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Ανάπτυξθ

νζων

ι

επζκταςθ

τθσ

δυναμικότθτασ

των

υφιςτάμενων

εγκαταςτάςεων διαλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν για τθν κάλυψθ των
τικζμενων ςτόχων.
Ογθψδε



Επζκταςθ του υφιςτάμενου δικτφου και ςε ςυνζργεια με τα πράςινα ςθμεία,
ϊςτε να επιτυγχάνεται θ προεπεξεργαςία και θ διακριτι διαχείριςθ των
επιμζρουσ ςυςτατικϊν τουσ.

(β) Γίθηπν κεηαθνξάο θαη επεμεξγαζίαο ζύκκεηθηωλ ΑΑ
Γίθηπν
ΓΗΚΣΤΟ ΜΑ 1εο Γ.Δ.

Δλέξγεηεο


Επανεξζταςθ τθσ ςκοπιμότθτασ και επαναςχεδιαςμόσ τθσ λειτουργίασ των
υφιςτάμενων και υπό καταςκευι ΣΜΑ κακϊσ και των προτακζντων από ΤΣΔ,
ςε κατεφκυνςθ τοπικότθτασ και μείωςθσ τθσ δυναμικότθτασ τουσ, ςτα πλαίςια
του γενικότερου ςχεδίου διαχείριςθσ των ΑΣΑ και ειδικότερα των

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ
ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ

Εγκαταςτάςεων Επεξεργαςίασ Συμμείκτων, ωσ κατωτζρω.


Ανάπτυξθ δικτφου εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ ςυμμείκτων για τθν κάλυψθ
των προβλεπόμενων ποςοτιτων με τθν αναβάκμιςθ και επζκταςθ τθσ
δυναμικότθτασ του ΕΜΑΚ Λιοςίων ζωσ και τουσ 350.000 tn ετθςίωσ και τθ
δθμιουργία νζων μονάδων ςυνολικισ δυναμικότθτασ ζωσ 650.000 tn ετθςίωσ.
Το δίκτυο των νζων μονάδων ςχεδιάηεται λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τθν αρχι τθσ
εγγφτθτασ

ςτουσ χϊρουσ

παραγωγισ,

τθν

ιςόρροπθ

αποκεντρωμζνθ

εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν και κριτιρια οικονομίασ κλίμακασ ωσ ακολοφκωσ:
Ι. Μία ι Δφο Μονάδεσ ςτθν περιοχι τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κεντρικοφ
Τομζα Ακθνϊν ςυνολικισ δυναμικότθτασ ζωσ 260.000 tn ετθςίωσ. Οι Μονάδεσ
κα χωροκετθκοφν κατά προτεραιότθτα ςε ιδθ αδειοδοτθμζνουσ χϊρουσ για
τθν καταςκευι κεντρικϊν Σ.Μ.Α.
ΙΙ. Μία Μονάδα ςτθν περιοχι τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Ρειραιϊσ
δυναμικότθτασ ζωσ 180.000 tn ετθςίωσ. Θ Μονάδα κα χωροκετθκεί κατά
προτεραιότθτα ςε ιδθ αδειοδοτθμζνο χϊρο για τθν καταςκευι κεντρικοφ
Σ.Μ.Α.
ΙΙΙ. Μία Μονάδα ςτθν νότια Αττικι, δυναμικότθτασ ζωσ 150.000 tn ετθςίωσ.
ΙV. Μία Μονάδα ςτθν Βόρειο-ανατολικι Αττικι, δυναμικότθτασ ζωσ 60.000 tn
ετθςίωσ, που προςδιορίηεται ςτθν ΟΕΔΑ Β.Α. Αττικισ
Οι μονάδεσ του δικτφου χωροκετοφνται ανεξάρτθτα από τουσ χϊρουσ τελικισ
διάκεςθσ. Για τθν οριςτικι χωροκζτθςθ των μονάδων κα εκπονθκεί ςχετικι
μελζτθ και κα τθρθκοφν τα κριτιρια καταλλθλότθτασ του ςθμείου 12, ενϊ κα
εξεταςτοφν κατά προτεραιότθτα κζςεισ που υφίςτανται δραςτθριότθτεσ
διαχείριςθσ αποβλιτων (π.χ. ΚΔΑΥ, ΣΜΑ) ι ζχει ιδθ εγκρικεί θ καταλλθλότθτα
τουσ για τζτοιεσ δραςτθριότθτεσ.
Οι μονάδεσ ςχεδιάηονται με προτεραιότθτα ςτθν περαιτζρω ανάκτθςθ υλικϊν,
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ζναντι τθσ παραγωγισ δευτερογενϊν καυςίμων, ϊςτε να ςυμβάλλουν: i) ςτουσ
ςτόχουσ τθσ ανακφκλωςθσ υλικϊν ii) ςτθν εκτροπι από τθν ταφι και ανάκτθςθ
ρευμάτων αποβλιτων που μποροφν να αξιοποιθκοφν είτε ωσ υλικά είτε
ενεργειακά.
Εξαςφάλιςθ ευελιξίασ των μονάδων ωσ προσ το ρεφμα επεξεργαςίασ ΒΑΑ, με
δυνατότθτα παράλλθλθσ επεξεργαςίασ προδιαλεγμζνων αποβλιτων.
θ

Δεν προβλζπεται θ καταςκευι Μονάδασ για τθν 2 Δ.Ε..
Ανάπτυξθ

εφαρμογϊν

του

παραγόμενου

κομπόςτ

τφπου

Α

κατά

προτεραιότθτα ςτα πλαίςια ςχεδίων αποκατάςταςθσ των ανενεργϊν
λατομικϊν χϊρων τθσ Ρεριφζρειασ ςε ςυνζργεια με δράςεισ τθσ διαχείριςθσ
ΑΕΚΚ.
Κατά προτεραιότθτα αξιοποίθςθ τθσ ενεργοβόρου εγχϊριασ βιομθχανίασ
(τςιμεντοβιομθχανία,

κεραμοποιία

κ.λπ.)

για

τθν

απορρόφθςθ

των

παραγόμενων εναλλακτικϊν καυςίμων και διερεφνθςθ δυνατοτιτων ςε
υποδομζσ ςυνεπεξεργαςίασ /ςυναποτζφρωςθσ.
(γ) Γίθηπν δηάζεζεο ππνιεηκκάηωλ (Υ.Τ.Σ.Τ.)
Γίθηπν
Υ.Τ.Σ.Τ.

Δλέξγεηεο


Αντιμετϊπιςθ βραχυπρόκεςμων αναγκϊν ςε χϊρουσ ταφισ με αξιοποίθςθ των
δυνατοτιτων ςτο Χ.Υ.Τ Φυλισ ι/και αξιοποίθςθ κζςεων που ζχει ιδθ εγκρικεί
θ καταλλθλότθτα τουσ ωσ Χ.Υ.Τ.Υ. (Ν. 3164/2003).



Δθμιουργία δικτφου νζων χϊρων διάκεςθσ υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) για τθν
κάλυψθ των μεςο-μακροπρόκεςμων αναγκϊν (20ετίασ). Το δίκτυο των νζων
Χ.Υ.Τ.Υ. ςχεδιάηεται ανεξάρτθτα από τθν χωροκζτθςθ των εγκαταςτάςεων
επεξεργαςίασ ςυμμείκτων. Για τθν οριςτικι χωροκζτθςθ των νζων Χ.Υ.Τ.Υ.
ιεραρχοφνται ωσ προσ τα κριτιρια καταλλθλότθτασ του ςθμείου 12 κατά
προτεραιότθτα τα εξοφλθμζνα ανενεργά λατομεία – μεταλλεία που ζχουν
καταγραφεί από τον Οργανιςμό υκμιςτικοφ Σχζδιου Ακινασ (Ο..Σ.Α. -2013)
και

επιλζγονται

τα

καταλλθλότερα

εξ

1

αυτϊν ,

που

ακροιςτικά

3

αντιπροςωπεφουν χωρθτικότθτα υποδοχισ υλικϊν 12 εκ. m . Οι εργαςίεσ
τελικισ διάκεςθσ κα είναι ενταγμζνεσ ςτο πρόγραμμα αποκατάςταςθσ τουσ.
Μετά από περιβαλλοντικι τεκμθρίωςθ είναι δυνατόν να κακοριςτεί ανϊτατο
όριο δυναμικότθτασ για κάκε μονάδα του δικτφου.


Οριςτικό κλείςιμο του Χ.Υ.Τ. Φυλισ με τθν άμεςθ εκπόνθςθ ςχεδίου

1

Θ μελζτθ ιεράρχθςθσ τθσ καταλλθλότθτασ των εξαντλθμζνων Λατομείων αναφζρεται ςτο ςφνολο των κατθγοριϊν
των χϊρων ταφισ αποβλιτων τθσ Οδθγίασ 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου, τθσ 26θσ Απριλίου 1999 (επικίνδυνων, μθ
επικίνδυνων και αδρανϊν αποβλιτων), με γνϊμονα τθν κάλυψθ των αναγκϊν ςε χϊρουσ ταφισ τόςο των αςτικϊν
όςο και των βιομθχανικϊν αποβλιτων και των ΑΕΕΚ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ.
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αποκατάςταςθσ του και ενεργοποίθςθ του με τθν ζναρξθ λειτουργίασ των νζων
χϊρων.


θσ

Καταςκευι Χ.Υ.Τ.Υ. 2 Δ.Ε.

Β.2. Δπηθίλδπλα ΑΑ


Οργάνωςθ ςυςτιματοσ χωριςτισ ςυλλογισ των μικρϊν ποςοτιτων επικίνδυνων αποβλιτων (ΜΡΕΑ), με
αξιοποίθςθ των πράςινων ςθμείων.



Για τα απόβλθτα φορθτϊν θλεκτρικϊν ςτθλϊν και ςυςςωρευτϊν, κακϊσ και τουσ λαμπτιρεσ φκοριςμοφ που
εμπεριζχονται ςτο ρεφμα των αποβλιτων θλεκτρονικοφ θλεκτρικοφ εξοπλιςμοφ, οι επιμζρουσ απαιτιςεισ ςε
δίκτυα περιγράφονται ακολοφκωσ.
Απόβλθτα θλεκτρικοφ θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ) οικιακισ προζλευςθσ

Α. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ – ΠΟΟΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΣΟΥΧΝ
Ο ζρεδηαζκφο δηαρείξηζεο ησλ ΑΖΖΔ απνζθνπεί ζηε ζπλερή επίηεπμε ησλ εζληθψλ ζηφρσλ ζπιινγήο θαη δηαρείξηζεο.
Σν ζχλνιν ησλ ζπιιεγφκελσλ ΑΖΖΔ νδεγείηαη ζε θέληξα παξαιαβήο, απφ φπνπ ηα ΑΖΖΔ δηνρεηεχνληαη ζε
εγθαηαζηάζεηο απνξξχπαλζεο/αλαθχθισζεο/αλάθηεζεο.
Β. ΑΠΑΗΣΖΔΗ Δ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
Δπέθηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ ζπιινγήο ψζηε λα θαιπθζνχλ φιεο νη πεξηνρέο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη πεξαηηέξσ
πχθλσζή ηνπ. Γεκηνπξγία ππνδνκήο ζπιινγήο ΑΖΖΔ ζηα Πξάζηλα εκεία ηνπ θάζε Γήκνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηα
αληίζηνηρα ΔΓ.
Απόβλθτα φορθτών θλεκτρικών ςτθλών και ςυςςωρευτών (ΘΣ&Σ)
Α. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ – ΠΟΟΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΣΟΥΧΝ
Ο ζρεδηαζκφο δηαρείξηζεο ησλ ΑΖ& απνζθνπεί ζηε ζπλερή επίηεπμε ησλ εζληθψλ ζηφρσλ ζπιινγήο θαη
δηαρείξηζεο.
Β. ΑΠΑΗΣΖΔΗ Δ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
Δπέθηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ ζπιινγήο ψζηε λα θαιπθζνχλ φιεο νη πεξηνρέο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη πεξαηηέξσ
πχθλσζή ηνπ ψζηε λα κεγηζηνπνηεζεί ην πνζνζηφ ζπιινγήο απνβιήησλ θνξεηψλ Ζ&. Πξφβιεςε ππνδνκήο
ζπιινγήο ζηα Πξάζηλα εκεία ηνπ θάζε Γήκνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηα αληίζηνηρα ΔΓ
Ιλφεσ αςτικοφ τφπου
Α. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ – ΠΟΟΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΣΟΥΧΝ
Δξγαζίεο αλάθηεζεο 100% θ.β. επί ηεο παξαγφκελεο πνζφηεηαο.
Ζ αλάθηεζε ηεο ηιχνο αζηηθνχ ηχπνπ έπεηηα απφ ηελ θαηάιιειε επεμεξγαζία (μήξαλζε, πγηεηλνπνίεζε, αδξαλνπνίεζε,
ζηαζεξνπνίεζε, θ.ιπ.) ζα γίλεηαη κέζσ:


χριςθσ τθσ ξθράσ ιλφοσ ωσ δευτερογενζσ καφςιμο ςτθ εγχϊρια βιομθχανία και ςε κερμοθλεκτρικοφσ ςτακμοφσ
παραγωγισ ενζργειασ.



χριςθσ τθσ αφυδατωμζνθσ ιλφοσ ςε μονάδεσ παραγωγισ βιοαερίου με αναερόβια χϊνευςθ.
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χριςθσ τθσ ιλφοσ επ’ ωφελεία τθσ γεωργίασ ι για τθν αποκατάςταςθ τοπίου και λατομείων, είτε κατόπιν
κομποςτοποίθςθσ είτε με απευκείασ διάκεςθ ςτθ γεωργία μετά από υγιεινοποίθςθ, αδρανοποίθςθ‐
ςτακεροποίθςθ και τθρουμζνων των τικζμενων προδιαγραφϊν.

Β. ΑΠΑΗΣΖΔΗ Δ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ


Αξιοποίθςθ του υφιςτάμενου δικτφου τθσ ΕΥΔΑΡ Α.Ε. με ζνταξθ ς’ αυτό ποςοτιτων ιλφοσ που προζρχονται από
μικρζσ ΕΕΛ αςτικϊν και ΕΕΛ τουριςτικϊν και βιομθχανικϊν μονάδων.



Ρροϊκθςθ, εναλλακτικά, τθσ αφυδατωμζνθσ ιλφοσ των ανωτζρω τουριςτικϊν και βιομθχανικϊν μονάδων ςε
μονάδεσ παραγωγισ εδαφοβελτιωτικϊν – ανάπτυξθ μονάδων ςυνεπεξεργαςίασ ρευμάτων αποβλιτων
οργανικισ προζλευςθσ ι ανάπτυξθ μονάδων παραγωγισ βιοαερίου και ενεργειακι ανάκτθςθ.

5.6. ΔΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΡΟΥ
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ αζηηθνχ ηχπνπ ζα αλαπηπρζνχλ νη παξαθάησ δξάζεηο ζε
ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.
Γηα θάζε δξάζε πξνβιέπεηαη ρξνλνδηάγξακκα θαη ηεξάξρεζε εθαξκνγήο. Χο βξαρππξφζεζκεο ραξαθηεξίδνληαη νη
δξάζεηο κε άκεζε εθαξκνγή απφ ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ παξφληνο ΔΓΑ θαη ηνπνζεηνχληαη ρξνληθά εληφο ηνπ 20152016. Μεζνπξφζεζκεο ραξαθηεξίδνληαη νη δξάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη λα πινπνηεζνχλ εληφο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ
2017‐2020. Δπηπιένλ, νη δξάζεηο ηεξαξρνχληαη σο πξνο ηελ ζπνπδαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζε δξάζεηο Α θαη Β
πξνηεξαηφηεηαο.
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Α/Α

Γξάζε

Πεξηγξαθή / Παξαηεξήζεηο

Τινπνίεζε

Βξαρππξόζεζκε

Μεζνπξόζεζκε

Ηεξάξρεζε

Ηεξάξρεζε

Α

Α

Β

1

Γίθηπα ζπιινγήο απνβιήησλ

Ωο ζεκείν 4.3 , 5.3.3. θαη 5.5

Γήκνη
πληνληζκφο /ππνζηήξημε :
ΔΓΝΑ

2

Πξάζηλα εκεία

Αμηνιφγεζε θαη ζπληνληζκφο ηεο αλάπηπμεο ηνπ δηθηχνπ πξάζηλσλ ζεκείσλ θαη ΚΑΔΓΗΠ

ΔΓΝΑ, Γήκνη, ΔΓ
πληνληζκφο /ππνζηήξημε :
ΔΓΝΑ

3

Μειέηε ζχζηαζεο ΑΑ

Δπηθαηξνπνίεζε ηεο ζχζηαζεο ησλ ΑΑ ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο θαη επηκέξνπο ξεπκάησλ
ελδηαθέξνληνο (π.ρ. ζπζθεπαζίαο/ινηπά, νγθψδε θιπ.)

ΔΓΝΑ

+

4α

Μειέηε ζρεδηαζκνχ δηθηχνπ
επεμεξγαζίαο βηναπνβιήησλ απφ
ΓζΠ

Έληαμε ηνπ ΔΜΑΚ ζην δίθηπν επεμεξγαζίαο ΒΑΑ απφ ΓζΠ. Νέεο Μνλάδεο επεμεξγαζίαο
βηναπνβιήησλ απφ ΓζΠ.

ΔΓΝΑ

+

4β

Τινπνίεζε ππνδνκψλ δηθηχνπ
επεμεξγαζίαο βηναπνβιήησλ απφ
ΓζΠ

Υξεκαηνδφηεζε – Καηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ δηθηχνπ επεμεξγαζίαο
βηναπνβιήησλ απφ ΓζΠ

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ /ΔΓΝΑ

+

5

Αλάπηπμε /επέθηαζε δηθηχνπ
ΚΓΑΤ

Αλάπηπμε λέσλ ή επέθηαζε ηεο δπλακηθφηεηαο ησλ πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ δηαινγήο
αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ.

ΔΓ, Γήκνη (κεκνλσκέλα ή απφ
θνηλνχ)

6α

Μειέηε ζρεδηαζκνχ δηθηχνπ
εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο
ζπκκείθησλ

1. Μειέηε Αλαβάζκηζεο ηνπ ΔΜΑΚ Ληνζίσλ
2. Μειέηε Υσξνζέηεζεο θαη ρεδηαζκνχ Νέσλ Μνλάδσλ επεμεξγαζίαο ζπκκείθησλ.

ΔΓΝΑ

+

6β

Τινπνίεζε ππνδνκψλ δηθηχνπ
εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο
ζπκκείθησλ

Υξεκαηνδφηεζε – Καηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ δηθηχνπ επεμεξγαζίαο
ζπκκείθησλ.

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ /ΔΓΝΑ

+

7α

Μειέηε δηθηχνπ ΜΑ

Αλαζεψξεζε θαη επαλαζρεδηαζκφο ηνπ δηθηχνπ ΜΑ ζχκθσλα κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ
δηθηχνπ επεμεξγαζίαο ζπκκείθησλ.

ΔΓΝΑ

+

7β

Τινπνίεζε ππνδνκψλ δηθηχνπ
ΜΑ

Υξεκαηνδφηεζε – Καηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ δηθηχνπ ΜΑ.

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ /ΔΓΝΑ

+

Αληηκεηψπηζε άκεζσλ αλαγθψλ ζε ρψξνπο ηαθήο θαη ρέδην απνθαηάζηαζεο ηνπ Υ.Τ.Σ.
Φπιήο. Υξεκαηνδφηεζε – Καηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία.

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ /ΔΓΝΑ

8

Αληηκεηψπηζε άκεζσλ αλαγθψλ ζε
ρψξνπο ηαθήο θαη ζρέδην

Β

+

+

+

+
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απνθαηάζηαζεο ηνπ Υ.Τ.Σ. Φπιήο.

9α

Μειέηε ζρεδηαζκνχ δηθηχνπ λέσλ
ρψξσλ δηάζεζεο ππνιεηκκάησλ
(Υ.Τ.Σ.Τ.)

Αμηνιφγεζε – ηεξάξρεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ εμνθιεκέλσλ αλελεξγψλ ιαηνκείσλκεηαιιείσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ. γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηαθήο επηθίλδπλσλ, κε
επηθίλδπλσλ θαη αδξαλψλ απνβιήησλ ηεο Πεξ. Αηηηθήο . Δπηινγή ρψξσλ θαη ζρεδηαζκφο
εγθαηαζηάζεσλ δηάζεζεο ππνιεηκκάησλ (Υ.Τ.Σ.Τ.) γηα ηελ θάιπςε ησλ κέζν καθξνπξφζεζκσλ αλαγθψλ, ζηα πιαίζηα νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο απνθαηάζηαζεο
ηνπο.

9β

Τινπνίεζε ππνδνκψλ δηθηχνπ
λέσλ ρψξσλ δηάζεζεο
ππνιεηκκάησλ (Υ.Τ.Σ.Τ.)

Υξεκαηνδφηεζε – Καηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ δηθηχνπ επεμεξγαζίαο
ζπκκείθησλ.

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ /ΔΓΝΑ

10

Αλάπηπμε αγνξψλ αλαθηψκελσλ
πιηθψλ

Αλάπηπμε ρξήζεσλ, εθαξκνγψλ θαη αγνξψλ γηα ηα αλαθηψκελα πιηθά ηνπ ζρεδίνπ
δηαρείξηζεο Α θαη ηδίσο γηα ην θνκπφζη απφ ΓζΠ, ην θνκπφζη ηχπνπ Α’ θαη ηα δεπηεξνγελή
θαχζηκα. Πξνγξακκαηηθέο ζπκθσλίεο.

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
/ΔΓΝΑ/ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ

11

Αμηνιφγεζε πινπνίεζεο ζρεδίνπ
ΒΑΑ

Αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ γηα ηα ΒΑΑ - απαξαίηεηεο
αλαζεσξήζεηο ή δηνξζσηηθέο δξάζεηο

ΔΓΝΑ

ΔΓΝΑ

+

+

+

+
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6. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΘΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
Ζ δηαρείξηζε ησλ βηνκεραληθψλ απνβιήησλ (πιελ ησλ επηθηλδχλσλ) απνηεινχζε αληηθείκελν ηνπ πθηζηάκελνπ ΠΔΓΑ
(αλαζεψξεζε 2006). Σν αληηθείκελν απηφ δελ πινπνηήζεθε εθηφο ησλ ξεπκάησλ ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο κε
απνηέιεζκα λα ππάξρεη αζάθεηα ζε φηη αθνξά ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη ηηο ζπλνιηθέο αλάγθεο δηαρείξηζεο ζην
επίπεδν ηεο πεξηθέξεηαο.
ηε παξνχζα αλαζεψξεζε ηνπ ΠΔΓΑ γίλεηαη κηα πξψηε πξνζπάζεηα ζρεδηαζκνχ ηεο δηαρείξηζεο κε βάζε ηηο
πξνβιέςεηο ηνπ ΔΓΑ. Ο ζρεδηαζκφο ζα εμεηδηθεπηεί πεξαηηέξσ κεηά απφ πξφζζεηε θαη ζε βάζνο δηεξεχλεζε ησλ
αλαγθψλ κε αμηνπνίεζε θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Απνβιήησλ ησλ άξζξσλ 42 &58 ηνπ Ν.
4042/12.
6.1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ

6.1.1. Συγκεντρωτικά ςτοιχεία υφιςτάμενησ διαχείριςησ
Σν έηνο αλαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ είλαη ην 2011. Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζηνηρεία θαη νη εθηηκήζεηο ηνπ ΔΓΑ-2015, κε
αλαγσγή ζηε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. Ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ζηα ζηνηρεία ησλ απνβιήησλ πνπ ππφθεηληαη ζε ελαιιαθηηθή
δηαρείξηζε απαηηείηαη ε πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε κε αμηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ αληίζηνηρσλ ΔΓ.
ηνλ Πίλαθα 14 απνηππψλνληαη νη πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο.
Οη πξαθηηθέο απηέο δηαθξίλνληαη ζε εξγαζίεο αλάθηεζεο (R), εξγαζίεο δηάζεζεο (D) θαη ελδηάκεζε απνζήθεπζε πξηλ
απφ εξγαζίεο αλάθηεζεο / δηάζεζεο (A). Γηα ηηο πεξηπηψζεηο νξηζκέλσλ ξεπκάησλ απνβιήησλ πνπ δελ ππήξραλ επαξθή
ζηνηρεία ηεο δηαρείξηζεο, ε ππνιεηπφκελε πνζφηεηα ηεο παξαγσγήο απνδίδεηαη ζηε κε θαηαγεγξακκέλε δηαρείξηζε (Υ).
Ζ πθηζηάκελε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ παξνπζηάδεηαη θαηά θαηεγνξίεο θαη ξεχκαηα απνβιήησλ θαη νκαδνπνηείηαη
ζηε δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ θαη κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ.
ηνλ Πίλαθα 15 θαηαγξάθεηαη ε θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ δηαρείξηζεο αλά βαζηθή θαηεγνξία απνβιήησλ, μερσξηζηά
γηα ηα κε επηθίλδπλα θαη ηα επηθίλδπλα απφβιεηα.
Πίλαθαο 14: Τθηζηάκελε δηαρείξηζε βηνκεραληθώλ απνβιήηωλ (έηνο αλαθνξάο 2011)

Καηεγνξία απνβιήηωλ

Αλάθηεζε (R)
(tn)

Γηάζεζε (D)
(tn)

Απνζήθεπζε
(Α)
(tn)

Με
θαηαγεγξακκέλε
δηαρείξηζε (Υ)
(tn)

Με επηθίλδπλα απόβιεηα
Η‐ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ
ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΚΑΗ
ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΛΟΗΠΩΝ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ (*)

115.340

793.500

30.100

90.760

[1] Βηνκεραληθά απφβιεηα
[2] Απφβιεηα εγθαηαζηάζεσλ
θνηλήο σθέιεηαο, εμππεξέηεζεο
θνηλνχ θ.ιπ.

68.200

789.200

25.800

89.800

[3] ΑΖΖΔ βηνκεραληθήο
πξνέιεπζεο
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[4] Ορήκαηα ηέινπο θχθινπ δσήο

35.900(***)

4.300

4.300

0

11.240

0

0

960

[5] Μεηαρεηξηζκέλα ειαζηηθά
νρεκάησλ

Δπηθίλδπλα απόβιεηα
ΗΗ‐ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ
ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΚΑΗ
ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΛΟΗΠΩΝ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ (*)

36.145

12.639

18.941

32.775

[1] Βηνκεραληθά απφβιεηα
[2] Απφβιεηα εγθαηαζηάζεσλ
θνηλήο σθέιεηαο, εμππεξέηεζεο
θνηλνχ θ.ιπ.

22.253

9.139

18.279

10.729

[3] Απφβιεηα έιαηα

7.568

0

582

8.150

[4] Απφβιεηα ζπζζσξεπηψλ
νρεκάησλ θαη βηνκεραλίαο

6.004

0

0

10.596

320

0

80

0

0

3.500

0

3.300

[5] Ορήκαηα ηέινπο θχθινπ δσήο
(**)
[8] Απφβιεηα πγεηνλνκηθψλ
κνλάδσλ (επηθίλδπλα) (***)

(*) Πεγή ΔΓΑ (2015)
(**) Πεξηιακβάλεη θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ζε πνζνζηφ 17%.
(***) Οη πνζφηεηεο πξνο δηάζεζε αθνξνχλ ηηο πνζφηεηεο πνπ απνηεθξψζεθαλ ζηνλ απνηεθξσηήξα ΔΗΑ πνπ ιεηηνπξγεί
ν ΔΓΝΑ
Πίλαθαο 15: πγθεληξωηηθά ζηνηρεία πθηζηάκελεο δηαρείξηζεο βηνκεραληθώλ απνβιήηωλ (έηνο αλαθνξάο 2011)

Καηεγνξία απνβιήηωλ

Αλάθηεζε (R)
(%)

Γηάζεζε (D)
(%)

Απνζήθεπζε
(Α)
(%)

Με
θαηαγεγξακκέλε
δηαρείξηζε (Υ)
(%)

ΤΝΟΛΑ

2,92

8,81

100%

18,85

32,61

100%

Με επηθίλδπλα απόβιεηα
Η‐ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ
ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΚΑΗ
ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΛΟΗΠΩΝ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ

11,20

77,06

Δπηθίλδπλα απόβιεηα
ΗΗ‐ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ
ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΚΑΗ
ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΛΟΗΠΩΝ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ

35,97

12,58

(*) Ηζρχνπλ νη παξαηεξήζεηο ηνπ πίλαθα 14
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6.1.2. Υφιςτάμενα δίκτυα και εγκαταςτάςεισ
1) Βηνκεραληθά απόβιεηα
α) Με επηθίλδπλα βηνκεραληθά απφβιεηα
21. Το πλικοσ των φορζων που δραςτθριοποιοφνται ςτθ ςυλλογι και μεταφορά αποβλιτων πανελλαδικά
ανζρχεται ςε 500 αδειοδοτθμζνεσ εταιρείεσ.
22. Το δίκτυο ανάκτθςθσ περιλαμβάνει τισ επιχειριςεισ επεξεργαςίασ και ανακφκλωςθσ αποβλιτων για τθν
παραγωγι εναλλακτικϊν πρϊτων υλϊν και καυςίμων, κακϊσ και τισ επιχειριςεισ που χρθςιμοποιοφν τα
παραγόμενα δευτερογενι υλικά (τςιμεντοβιομθχανία, χαλυβουργία, μεταλλουργία, κεραμοποιία, κ.λπ.), οι
οποίεσ πανελλαδικά ανζρχονται ςε 150 εγκαταςτάςεισ.
23. Ειδικότερα ςτθν Αττικι καταγράφονται 7 μονάδεσ, τρείσ (3) εκ των οποίων ζχουν ωσ αντικείμενο τθν
ανακφκλωςθ υλικϊν, δφο (2) εγκαταςτάςεισ ενεργειακισ αξιοποίθςθσ και ανακφκλωςθσ (τςιμεντοβιομθχανίεσ),
μία μονάδα ανάκτθςθσ οργανικϊν αποβλιτων και μια μονάδα επεξεργαςίασ βιομθχανικϊν αποβλιτων.
24. Τζλοσ, θ μακρόχρονθ αποκικευςθ των αποβλιτων αποτελεί ςυχνι επιλογι διαχείριςθσ.
β) Δπηθίλδπλα βηνκεραληθά απφβιεηα
25. Το υφιςτάμενο αδειοδοτθμζνο δίκτυο αποκικευςθσ και επεξεργαςίασ ςτθ Ρεριφζρεια Αττικισ περιλαμβάνει 12
μονάδεσ, ωσ ακολοφκωσ: δφο μονάδεσ προςωρινισ αποκικευςθσ, μια μονάδα ανάκτθςθσ μετάλλων, δυο
μονάδεσ επαναδιφλιςθσ πετρελαιοειδϊν αποβλιτων και ελαίων, δυο μονάδεσ ανάκτθςθσ οργανικϊν ουςιϊν,
δυο

μονάδεσ

αξιοποίθςθσ

και

ανακφκλωςθσ

(τςιμεντοβιομθχανίεσ),

τρείσ

μονάδεσ

επεξεργαςίασ

(ςτακεροποίθςθ- διαχείριςθ ελαιϊδουσ φάςθσ).
26. Οι εγκαταςτάςεισ ςυμπλθρϊνοντα με μια μονάδα τελικισ διάκεςθσ (ΧΥΤΕΑ) που αναφζρεται αποκλειςτικά ςτθν
εξυγίανςθ του Τεχνολογικοφ πάρκου Λαυρίου.
2) Απόβιεηα εγθαηαζηάζεωλ θνηλήο ωθέιεηαο, εμππεξέηεζεο θνηλνύ θ.ιπ.
27. Θ διαχείριςθ των αποβλιτων που παράγονται από οργανιςμοφσ κοινισ ωφζλειασ, εξυπθρζτθςθσ κοινοφ, κ.λπ.
πραγματοποιείται μζςω των υφιςτάμενων δικτφων διαχείριςθσ (Χ.Υ.Τ.Α., ΚΔΑΥ, ΕΜΑ, ΣΕΔ, Εγκαταςτάςεισ
διαχείριςθσ ΕΥΑΜ και βιομθχανικϊν αποβλιτων).
28. Οριςμζνεσ επιχειριςεισ ζχουν αναπτφξει ςχζδια διαχείριςθσ των αποβλιτων τουσ. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα
αποτελεί ο Διεκνισ Αερολιμζνασ Ακθνϊν Α.Ε. όπου εφαρμόηεται διακριτι ςυλλογι των παραγόμενων
ρευμάτων αςτικοφ και βιομθχανικοφ τφπου αποβλιτων και ΑΕΚΚ, τα οποία προωκοφνται ςτα ωσ άνω δίκτυα.
29. Ο ΟΛΡ Α.Ε. πζραν των ιδίων αποβλιτων διαχειρίηεται και τα απόβλθτα πλοίων και καταλοίπων φορτίου
ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθ διεκνι ςφμβαςθ για τθν Θαλάςςια ρφπανςθ MARPOL 73/78, ζχοντασ
καταρτίςει Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων Ρλοίων. Ειδικότερα για τθ ςυλλογι πετρελαιοειδϊν αποβλιτων και
των αποβλιτων ελαίων από πλοία χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ πλωτοί διαχωριςτιρεσ.
3) Απόβιεηα έιαηα
30. Για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων ελαίων λειτουργεί 1 ΣΕΔ πανελλαδικισ εμβζλειασ, ςτο οποίο είναι
ςυμβεβλθμζνοι 117 υπόχρεοι παραγωγοί.
31. Στθν Ρεριφζρεια Αττικισ καταγράφονται 1 κζντρο ςυλλογισ ‐ αποκικευςθσ και 2 εγκαταςτάςεισ αναγζννθςθσ
ΑΕ ςυμβεβλθμζνεσ με το ΣΕΔ.
4) Απόβιεηα ζπζζωξεπηώλ νρεκάηωλ θαη βηνκεραλίαο
32. Θ διαχείριςθ των αποβλιτων ςυςςωρευτϊν οχθμάτων και βιομθχανίασ γίνεται από 3 πανελλαδικισ εμβζλειασ
ΣΕΔ.
60

ΑΔΑ: ΩΒΠΜΟΡ05-0ΚΓ

33. Στθν Ρεριφζρεια Αττικισ είναι ςυμβεβλθμζνθ με τα ΣΕΔ, 1 εγκατάςταςθ ανακφκλωςθσ ςυςςωρευτϊν Pb‐οξζοσ.
34. Διαχείριςθ ςτο εξωτερικό με διαςυνοριακι μεταφορά γίνεται μόνο για τουσ ςυςςωρευτζσ Ni‐Cd.
5) Ορήκαηα ηέινπο θύθινπ δωήο
Γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ΟΣΚΕ έρεη νξγαλσζεί 1 ζπιινγηθφ ΔΓ παλειιαδηθήο εκβέιεηαο, ζην νπνίν είλαη
ζπκβεβιεκέλνη 36 ππφρξενη παξαγσγνί. Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ παξαγφκελσλ ΟΣΚΕ ην ΔΓ είλαη ζπκβεβιεκέλν ζηελ
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο κε 17 θέληξα ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο θαη 2 κνλάδεο ηεκαρηζκνχ.
6) Απόβιεηα ειεθηξηθνύ ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο
Σν πθηζηάκελν δίθηπν θαη νη εγθαηαζηάζεηο δηαρείξηζεο δελ δηαθνξνπνηνχληαη ζε ζρέζε κε ηα ΑΖΖΔ νηθηαθήο
πξνέιεπζεο.
7) Μεηαρεηξηζκέλα ειαζηηθά νρεκάηωλ
35. Λειτουργεί 1 ςυλλογικό ΣΕΔ πανελλαδικισ εμβζλειασ με ςυμμετοχι 165 υπόχρεων παραγωγϊν.
36. Το ΣΕΔ είναι ςυμβεβλθμζνο ςτθν Ρεριφζρεια Αττικισ με 809 ςθμεία ςυλλογισ (2014)
37. Το ΣΕΔ είναι ςυμβεβλθμζνο ςτθν Ρεριφζρεια Αττικισ με 2 εγκαταςτάςεισ μθχανικισ επεξεργαςίασ, κακϊσ και
με 1 μονάδα ενεργειακισ αξιοποίθςθσ ΜΕΟ (χριςθ ωσ δευτερογενζσ καφςιμο).
38. Επίςθσ πραγματοποιοφνται εξαγωγζσ, με ςκοπό τθν ενεργειακι αξιοποίθςθ (κυρίωσ) αλλά και τθν
επαναχρθςιμοποίθςθ.
8) Απόβιεηα πγεηνλνκηθώλ κνλάδωλ
39. Θ διαχείριςθ των ΕΑΥΜ γίνεται εντόσ και εκτόσ των ΥΜ, με αποςτείρωςθ ι αποτζφρωςθ για τα ΕΑΑΜ,
αποκλειςτικά με αποτζφρωςθ για τα ΜΕΑ και με αποτζφρωςθ ι άλλθ διαχείριςθ (ανάκτθςθ/διάκεςθ) για τα
ΑΕΑ.
40. Κεντρικι εγκατάςταςθ τθσ Διαχείριςθσ αποτελεί ο αποτεφρωτιρασ ΕΙΑ που λειτουργεί ο ΕΔΣΝΑ ςτθν ΟΕΔΑ
Δυτικισ Αττικισ και εξυπθρετεί Υγειονομικζσ μονάδεσ και εκτόσ Αττικισ.
41. Με απόφαςι τθσ, θ Διοίκθςθ του ΕΔΣΝΑ προχϊρθςε ςε ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ υπθρεςιϊν λειτουργίασ και
ςυντιρθςθσ του Αποτεφρωτιρα επικινδφνων αποβλιτων υγειονομικϊν μονάδων, με τρόπο που να
διαςφαλίηεται τόςο το δθμόςιο ςυμφζρον όςο και θ δθμόςια υγεία.

6.1.3. Αξιολόγηςη Υφιςτάμενησ Κατάςταςησ Διαχείριςησ και Υλοποίηςησ Υφιςτάμενου
ΠΕΣΔΑ
ηε παξνχζα ελφηεηα γίλεηαη ε αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ βηνκεραληθψλ
απνβιήησλ ζηε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ζε ζρέζε κε ην πθηζηάκελν Ννκν-θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο θαη ην
ΔΓΑ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο εηζαγσγηθήο παξαγξάθνπ ηνπ ζεκείνπ 7.
Ζ αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο ησλ βηνκεραληθψλ απνβιήησλ ζηε Πεξηθέξεηα
Αηηηθήο, ζπλνςίδεηαη θχξηα ζηηο ειιείςεηο ζηελ νινθιεξσκέλε θαηαγξαθή ηεο παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο ησλ
απνβιήησλ, σο βαζηθνχ εξγαιείνπ γηα ηελ δηαξθή αλαβάζκηζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ζε αλψηεξεο βαζκίδεο
ηεξάξρεζεο.
Δηδηθφηεξα, δηαπηζηψλνληαη ζεκαληηθά θελά ζηελ θαηαγξακκέλε δηαρείξηζε, θαη πνζφηεηεο ζε απνζήθεπζε γεγνλφο
πνπ παξαπέκπεη ζε αλεπάξθεηεο εγθαηαζηάζεσλ δηάζεζεο θαη αλάθηεζεο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ παξαγφκελσλ
απνβιήησλ νδεγείηαη ζε δηάζεζε, ελψ ηδηαίηεξα γηα ηα επηθίλδπλα απφβιεηα ζεκαληηθέο πνζφηεηεο κεηαθέξνληαη
δηαζπλνξηαθά πξνο ηειηθή δηαρείξηζε.
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Ζ θαηάζηαζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ ξεπκάησλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζε θαζεζηψο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο θξίλεηαη θαη’
αξρήλ ηθαλνπνηεηηθή.
Βειηηνχκελε θαη ηθαλνπνηεηηθή θξίλεηαη θαη ε δηαρείξηζε ησλ ΔΑΤΜ.
6.2. ΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ
Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζηνηρεία θαη νη εθηηκήζεηο ηνπ ΔΓΑ-2015, κε αλαγσγή ζηε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. ηνλ Πίλαθα
16 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ εθηηκήζεσλ.
Πίλαθαο 16: Πξνβιεπόκελε παξαγωγή βηνκεραληθώλ απνβιήηωλ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (έηνο 2020)
Καηεγνξία απνβιήηωλ
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ
ΚΑΗ ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΛΟΗΠΩΝ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ

ύληκεζε

ΒΗΟΛΠ

Με επηθίλδπλα
απόβιεηα
(ηόλνη)

Δπηθίλδπλα
απόβιεηα
(ηόλνη)

537.000

ύλνιν
απνβιήηωλ
(ηόλνη)

88.900

625.900

[1] Βηνκεραληθά απφβιεηα

ΒΗΟΜ

480.700

33.200

513.900

[2] Απφβιεηα εγθαηαζηάζεσλ
θνηλήο σθέιεηαο,
εμππεξέηεζεο θνηλνχ θ.ιπ.

ΟΚΧ

1.200

13.100

14.300

ΑΔ

-

18.000

18.000

[4] Απφβιεηα ζπζζσξεπηψλ
νρεκάησλ θαη βηνκεραλίαο

ΑΟΒ

-

17.100

17.100

[5] Ορήκαηα ηέινπο θχθινπ δσήο

ΟΣΚΕ

40.000

700

40.700

[6] Μεηαρεηξηζκέλα ειαζηηθά
νρεκάησλ

ΜΔΟ

12.200

-

12.200

[7] Απφβιεηα ειεθηξηθνχ
ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ
βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο

ΑΗΗΔ‐Β

2.900

-

2.900

[8] Απφβιεηα πγεηνλνκηθψλ
κνλάδσλ

ΑΤΜ

-

6.800

6.800

[3] Απφβιεηα έιαηα

6.3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ


Βιομθχανικά Απόβλθτα

Τηνζέηεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ΔΓΑ, σο αθνινχζσο
Γηαζθάιηζε ηρλειαζηκφηεηαο παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο βηνκεραληθψλ απνβιήησλ.
Γηαζθάιηζε νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ παξαγφκελσλ βηνκεραληθψλ απνβιήησλ ζηεξηδφκελε ζηελ ηεξάξρεζε
ησλ απνβιήησλ θαη ζηηο βέιηηζηεο δηαζέζηκεο ηερληθέο.
Αμηνπνίεζε ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο απνβιήησλ (ζε εζληθφ επίπεδν) κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο
ζπλέξγεηαο κεηαμχ ησλ βηνκεραληθψλ θιάδσλ γηα ηελ αλάθηεζε ησλ βηνκεραληθψλ απνβιήησλ. Πξνψζεζε
θιαδηθψλ εζεινληηθψλ ζπκθσληψλ.
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Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία επαξθνχο δηθηχνπ ππνδνκψλ δηάζεζεο βηνκεραληθψλ απνβιήησλ θαηά πξνηεξαηφηεηα
ζηνπο ρψξνπο βηνκεραληθήο ζπγθέληξσζεο.
Αλάθηεζε ελέξγεηαο ζε ζπκπιεξσκαηηθφ ξφιν φηαλ έρνπλ εμαληιεζεί ηα πεξηζψξηα άιινπ είδνπο αλάθηεζεο.
Αμηνπνίεζε ηεο έξεπλαο γηα αλαβάζκηζε ησλ κεζφδσλ δηαρείξηζεο ησλ βηνκεραληθψλ απνβιήησλ θαη ηεθκεξίσζε
ηεο βέιηηζηεο επηινγήο απφ ηηο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ εξγαζηψλ αλάθηεζεο ή θαη δηάζεζεο.


Απόβλθτα εγκαταςτάςεων κοινισ ωφζλειασ, εξυπθρζτθςθσ κοινοφ κ.λπ.

Τηνζέηεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ΔΓΑ, σο αθνινχζσο
Καζηέξσζε ρσξηζηήο ζπιινγήο γηα ηα κέηαιια, ην ραξηί, ην πιαζηηθφ θαη ην γπαιί πνπ ππάγνληαη ζηηο θαηεγνξίεο
ΔΚΑ 15 θαη 20 ζε φινπο ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαη εμππεξέηεζεο θνηλνχ.
Απνηξνπή ηεο αλάκημεο απνβιήησλ ειαίσλ κε πεηξειαηνεηδή θαηάινηπα (θαζαξηζκνί δεμακελψλ θαπζίκσλ,
δηάθνξα ειαθξά ή βαξέα θαχζηκα) θαη δηαρείξηζε ηνπο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα ηελ ελαιιαθηηθή
δηαρείξηζε.
Καζηέξσζε ρσξηζηήο ζπιινγήο ηνπ νξγαληθνχ θιάζκαηνο (θαθέ θάδνο) σο δηαθξηηνχ ξεχκαηνο.
Γηαρείξηζε ηπρφλ άιισλ ξεπκάησλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη θαη εληάζζνληαη ζηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε, σο
δηαθξηηψλ ξεπκάησλ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.
Τινπνίεζε δξάζεσλ ελεκέξσζεο – επαηζζεηνπνίεζεο θνηλνχ θαη ινηπψλ εκπιεθφκελσλ, ζρεηηθά κε ηα νθέιε ηεο
πξφιεςεο θαη αλάθηεζεο ησλ απνβιήησλ.


εφματα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ

Γηα ην ζχλνιν ησλ ξεπκάησλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο πηνζεηνχληαη νη ζηφρνη ηνπ ΔΓΑ.
Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ ελεκέξσζεο ‐ επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ θαη ζηνρεπκέλσλ νκάδσλ/ θνξέσλ.
Δπίηεπμε πνζνηηθψλ ζηφρσλ ζπιινγήο – αλάθηεζεο – πξνεηνηκαζίαο γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε - αλαθχθισζε.
Δλίζρπζε ηνπ ξφινπ θαζψο θαη παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο Γήκνπο γηα ηελ νξγάλσζε ‐ παξαθνινχζεζε ‐ θαηαγξαθή
ησλ εξγαζηψλ φισλ ησλ ξεπκάησλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο θαη πξσηίζησο ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ θαη ελεξγφ
ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο εξγαζίεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο.
Έληαμε ησλ πξάζηλσλ ζεκείσλ θαη ησλ ΚΑΔΓΗΠ ζηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε.
2.1 Απόβλθτα Ζλαια (ΑΕ)
Πεξαηηέξσ πξνψζεζε ηεο ρσξηζηήο ζπιινγήο ησλ απνβιήησλ ειαίσλ απφ κεγάινπο νξγαληζκνχο, βηνκεραλίεο θαη
θπξίσο ηα πινία.
Απνθπγή αλάκημεο απνβιήησλ ειαίσλ κε πεηξειαηνεηδή θαηάινηπα.
Άξζε ηπρφλ (αλαηηηνιφγεησλ) πεξηνξηζκψλ γηα ηελ αγνξά αλαγελλεκέλσλ ιηπαληηθψλ ειαίσλ.
Οη πνζνηηθνί εζληθνί ζηφρνη ηνπ ΠΓ 82/2004, ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ειαίσλ, ζα αλαζεσξεζνχλ
ζχκθσλα κε ην ΔΓΑ, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ησλ ζπιιεγφκελσλ απνβιήησλ ειαίσλ, θαζψο θαη ηνπ πνζνζηνχ
αλαγέλλεζεο.
2.2 Απόβλθτα ςυςςωρευτϊν οχημάτων και βιομηχανίασ
πιινγή ηνπ ζπλφινπ (100%)ησλ απνβιήησλ ζπζζσξεπηψλ νρεκάησλ θαη βηνκεραλίαο.
Οη ειάρηζηεο απνδφζεηο αλαθχθισζεο είλαη νη αθφινπζεο:
αλαθχθισζε ηνπ 65% θαηά κέζν βάξνο ησλ Ζ θαη ζπζζσξεπηψλ κνιχβδνπ−νμένο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
αλαθχθισζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ κνιχβδνπ ζηνλ πςειφηεξν δπλαηφ βαζκφ πνπ είλαη ηερληθά εθηθηφο ρσξίο
ππεξβνιηθέο δαπάλεο.
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αλαθχθισζε ηνπ 75% θαηά κέζν βάξνο ησλ Ζ θαη ζπζζσξεπηψλ ληθειίνπ−θαδκίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
αλαθχθισζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαδκίνπ ζηνλ πςειφηεξν δπλαηφ βαζκφ πνπ είλαη ηερληθά εθηθηφο ρσξίο
ππεξβνιηθέο δαπάλεο, θαη
αλαθχθισζε ηνπ 50% θαηά κέζν βάξνο ησλ άιισλ Ζ θαη ζπζζσξεπηψλ.
2.3 Οχιματα Τζλουσ Κφκλου Ηωισ (ΟΤΚΗ)
Δπέθηαζε ηεο γεσγξαθηθήο θάιπςεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηηο λεζησηηθέο πεξηνρέο ηεο Πεξηθέξεηαο.
Δπέθηαζε ηνπ δηθηχνπ αλάθηεζεο ζε επηρεηξήζεηο – παξαγσγνχο κεξψλ νρεκάησλ (ζπλεξγεία, κάληξεο
κεηαρεηξηζκέλσλ θαη αληαιιαθηηθψλ)
Δπεμεξγαζία ηνπ ειαθξνχ θιάζκαηνο ηεκαρηζκνχ ησλ ΟΣΚΕ γηα ηελ αλάθηεζε πιηθψλ θαη ελέξγεηαο.
Αχμεζε ηεο αλαθχθισζεο ησλ πιαζηηθψλ ηκεκάησλ ησλ ΟΣΚΕ.
Οη πνζνηηθνί ζηφρνη ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ ΟΣΚΕ είλαη νη αθφινπζνη:
 επαναχρθςιμοποίθςθ και ανάκτθςθ ςε ποςοςτό 95%
 επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθ ςε ποςοςτό 85%.
2.4 Μεταχειριςμζνα Ελαςτικά Οχθμάτων
πκβνιή ζηελ αλάπηπμε αγνξψλ αλαθηψκελσλ πιηθψλ απφ ηελ επεμεξγαζία κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθψλ.
Οη ζηφρνη ηνπ ΠΓ 109/2004 ζα αλαζεσξεζνχλ ζχκθσλα κε ην ΔΓΑ (αχμεζε ζηφρσλ) θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ζα
επεθηαζεί, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη άιιεο θαηεγνξίεο ειαζηηθψλ.
2.5 Απόβλθτα Θλεκτρικοφ και Θλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ)
Δλίζρπζε ζπιινγήο ΑΖΖΔ κε ηε ζπκκεηνρή ησλ Πξάζηλσλ ζεκείσλ θαη ΚΑΔΓΗΠ.
Δπίηεπμε πςειψλ ζηφρσλ ρσξηζηήο ζπιινγήο ΑΖΖΔ, θπξίσο θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε απφβιεηα εμνπιηζκνχ
αληαιιαγήο ζεξκφηεηαο (ςχμεο θαη θαηάςπμεο), ιακπηήξσλ θζνξηζκνχ, θσηνβνιηατθψλ πιαηζίσλ θαη
εμνπιηζκνχ κηθξνχ κεγέζνπο (θαηεγνξίεο 5 & 6 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηεο νδεγίαο 2012/19/ΔΔ).
Πξνεηνηκαζία

γηα

επαλαρξεζηκνπνίεζε

ησλ

ΑΖΖΔ,

ησλ

θαηαζθεπαζηηθψλ

ηνπο

ζηνηρείσλ

ησλ

ζπλαξκνινγνχκελσλ κεξψλ θαη ησλ αλαιψζηκσλ, φπνπ ελδείθλπηαη.
Οη πνζνηηθνί ζηφρνη ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ ΑΖΖΔ αλαθνξηθά κε ηε ζπιινγή είλαη:
 Μζχρι το τζλοσ του 2015, ο ποςοτικόσ ςτόχοσ ςυλλογισ για τα ΑΘΘΕ οικιακισ προζλευςθσ διαμορφϊνεται,
ανάλογα με το ποια είναι θ μεγαλφτερθ ποςότθτα από τισ παρακάτω, είτε ςε 4 kg/κάτοικο ετθςίωσ, είτε ςε
ποςότθτα ίςθ με το μζςο ετιςιο βάροσ των ΑΘΘΕ που ςυλλζχκθκαν κατά τθν προθγοφμενθ τριετία.
 Από το 2016 το ελάχιςτο ποςοςτό ςυλλογισ ορίηεται ςε 45% και υπολογίηεται βάςει του ςυνολικοφ βάρουσ
των ΑΘΘΕ, τα οποία ςυλλζχκθκαν ςε ζνα δεδομζνο ζτοσ, εκφράηεται δε ωσ ποςοςτό του μζςου ετιςιου
βάρουσ του ΘΘΕ που διατζκθκε ςε κυκλοφορία κατά τα τρία προθγοφμενα ζτθ ςτθ χϊρα.
 Από το 2019 το ελάχιςτο ποςοςτό ςυλλογισ ορίηεται ςε 65% του μζςου ετιςιου βάρουσ των ΘΘΕ που
διατζκθκε ςτθν αγορά κατά τθν προθγοφμενθ τριετία ι εναλλακτικά ςτο 85% των ΑΘΘΕ που παράγονται
ανά βάροσ.
Πξνψζεζε ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ ειαθξνχ θιάζκαηνο ηεκαρηζκνχ ΑΖΖΔ γηα ηελ αλάθηεζε πιηθψλ θαη ελέξγεηαο.


Απόβλθτα Υγειονομικών Μονάδων
Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία δηθηχσλ δηαρείξηζεο ησλ ΑΤΜ εληφο θαη εθηφο ησλ ΤΜ, ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ
νηθ.146163/2012 θαη ην πθηζηάκελν εηδηθφ ζρέδην (ΔΔΓΔΑΤΜ)
Δπέθηαζε εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ ρσξηζηήο ζπιινγήο ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο απφ ηηο νπνίεο
παξάγνληαη ΑΤΜ, φπσο ε θαη’ νίθνλ λνζειεία.



Απόβλθτα που περιζχουν υδράργυρο
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Αλάπηπμε δηθηχνπ ζπιινγήο θαη απνζήθεπζεο ηνπ κεηαιιηθνχ πδξαξγχξνπ. Τινπνίεζε ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ
γηα ελεκέξσζε – επαηζζεηνπνίεζε ησλ θαηφρσλ νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ κε πδξάξγπξν, ζρεηηθά κε ηνπο
θαηάιιεινπο ηξφπνπο δηαρείξηζεο.
6.4. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ
Βιομθχανικά απόβλθτα
Α. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ – ΠΟΟΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΣΟΥΧΝ
Ζ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ βηνκεραληθψλ απνβιήησλ έγθεηηαη ζηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ επηινγψλ
δηαρείξηζεο επηδηψθνληαο αλψηεξεο ηεξαξρηθά ιχζεηο. Καηά ηελ αλάπηπμε ησλ δηθηχσλ θαη ησλ ππνδνκψλ δηαρείξηζεο
ζα ιακβάλνληαη ππφςε ζπλδπαζηηθά νη παξαθάησ βαζηθέο πξνυπνζέζεηο θαη επηδηψμεηο:


Θ αφξθςθ ςτο μζγιςτο δυνατό τθσ ανάκτθςθσ των παραγόμενων Β.Α. κυρίωσ μζςω τθσ αξιοποίθςθσ:



των δυνατοτιτων απορρόφθςθσ των παραγόμενων Β.Α., είτε ωσ πρϊτθ φλθ είτε ωσ καφςιμο, από άλλουσ
παραγωγικοφσ κλάδουσ.



των δυνατοτιτων ανάκτθςθσ των υφιςτάμενων υποδομϊν επεξεργαςίασ αποβλιτων.



των δυνατοτιτων ςυνδιαχείριςθσ ρευμάτων Β.Α. με ομοειδι απόβλθτα άλλθσ προζλευςθσ, με ζμφαςθ ςτθ
ςυνεπεξεργαςία των φυτικϊν υπολειμμάτων βιομθχανικισ προζλευςθσ με οργανικά απόβλθτα άλλθσ
προζλευςθσ (π.χ. αςτικά, γεωργικά, κτθνοτροφικά).



Θ επιδίωξθ κατά το δυνατό τθσ αυτάρκειασ τθσ χϊρασ ςε δίκτυο διάκεςθσ Β.Α., λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ανάγκθ
ειδικϊν εγκαταςτάςεων για οριςμζνεσ κατθγορίεσ αποβλιτων.



Θ διαςφάλιςθ τεχνικοοικονομικά βιϊςιμων επιλογϊν διαχείριςθσ Β.Α. υιοκετϊντασ τισ βζλτιςτεσ διακζςιμεσ
τεχνικζσ.



Θ εφαρμογι κατά το δυνατό τθσ αρχισ τθσ εγγφτθτασ ςτοχεφοντασ ςτθ μείωςθ του ςυνολικοφ κόςτουσ
διαχείριςθσ.

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ απαηηείηαη ε δεκηνπξγία κηαο κφληκεο δνκήο ζπλεξγαζίαο ηνπ ΔΓΝΑ, ησλ
παξαγσγψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ δηαρείξηζεο Β.Α. θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δηαζέηνπλ παξαγσγηθέο ππνδνκέο κε
δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηνπο γηα ηελ αλάθηεζε ησλ Β.Α. Ζ αλσηέξσ δνκή αμηνπνηψληαο (α) ηελ θαηαγξαθή ησλ
παξαγφκελσλ Β.Α. (πνζφηεηεο, ζχζηαζε, ραξαθηεξηζηηθά θιπ.), (β) ηελ δηεζλή εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ησλ βέιηηζησλ
ιχζεσλ δηαρείξηζεο θαη (γ) ηηο δπλαηφηεηεο ησλ εθάζηνηε ππνδνκψλ, παξεκβαίλεη ζηελ δεκηνπξγία θπθισκάησλ
βηνκεραληθήο ζπλέξγεηαο γηα ηελ πξφιεςε, επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αλάθηεζε ή ηελ ηειηθή δηάζεζε ησλ κε
δπλάκελσλ λα αλαθηεζνχλ Β.Α. Ζ αλσηέξσ δνκή, αμηνπνηψληαο ηελ δηεζλή εκπεηξία επηδηψθεηαη λα ππνζηεξίδεηαη απφ
ειεθηξνληθή δηαδξαζηηθή πιαηθφξκα.
πκπιεξσκαηηθά κε ηα παξαπάλσ, ζε επίπεδν βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζα επηδηψθεηαη ε αμηνπνίεζε ζην
κέγηζην δπλαηφ ησλ δπλαηνηήησλ (i) πξφιεςεο, επαλαρξεζηκνπνίεζεο, αλαθχθισζεο θαη αλάθηεζεο θαηά ηελ
παξαγσγηθή δηαδηθαζία, (ii) κεγηζηνπνίεζεο ηεο αλαθπθισζηκφηεηαο/αλαθηεζηκφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ,
εθαξκφδνληαο ηηο βέιηηζηεο δηαζέζηκεο ηερληθέο θαη (ii) επεμεξγαζίαο θαη αμηνπνίεζεο εθηφο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο.
Ο ζρεδηαζκφο ηεο δηαρείξηζεο ησλ βηνκεραληθψλ απνβιήησλ ζπζρεηίδεηαη κε ηνπο επηκέξνπο ζρεδηαζκνχο ξεπκάησλ
απνβιήησλ, φπσο ηα απφβιεηα αζηηθνχ ηχπνπ θαη ηα ξεχκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο. Σα ηηζέκελα επίπεδα
αλάθηεζεο ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο είλαη ελδεηθηηθά θαη ζα επηβεβαησζνχλ απφ ηελ δηαζθάιηζε ηεο ηρλειαζηκφηεηαο
παξαγσγήο θαη ηελ πξναλαθεξζείζα πξφζζεηε θαη ζε βάζνο δηεξεχλεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ησλ
αλαγθψλ.
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Πίλαθαο 17: Πνζνηηθνπνίεζε ζηόρωλ ζρεδηαζκνύ δηαρείξηζεο βηνκεραληθώλ απνβιήηωλ(*)
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΖ
(tn)

ηόρνη αλάθηεζεο (R)

ηόρνη δηάζεζεο (D)

%

(tn)

%

(tn)

Με επηθίλδπλα απφβιεηα

969.700

20

193.940

80

775.760

Δπηθίλδπλα απφβιεηα

47.700

45

21.465

55

26.235

1.017.400

21,2

215.405

78,8

801.995

ΤΝΟΛΑ

(*) Δμαηξνύληαη ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο βηνκεραληθώλ απνβιήηωλ ηα απόβιεηα αζηηθήο πξνέιεπζεο, πνπ θαιύπηνληαη
από ην ζρέδην δηαρείξηζεο ηωλ αζηηθώλ ζηεξεώλ απνβιήηωλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ ζπζθεπαζηώλ) θαη ηα ξεύκαηα
απνβιήηωλ πνπ θαιύπηνληαη από εηδηθά ζρέδηα, όπωο: νη παξαγόκελεο ηιύεο από ηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ηωλ
βηνκεραληθώλ θιάδωλ ηνπ παξαξηήκαηνο ΙΙΙ ηεο ΚΥΑ 5673/400/97 (ηιύεο αζηηθνύ ηύπνπ) θαη ηα ξεύκαηα ελαιιαθηηθήο
δηαρείξηζεο βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο: απόβιεηα έιαηα, απόβιεηα ζπζζωξεπηώλ βηνκεραλίαο, νρήκαηα ζην ηέινο θύθινπ
δωήο, θ.ιπ. (ξεύκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο).
Β. ΑΠΑΗΣΖΔΗ Δ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
(α) Γίθηπα αλάθηεζεο βηνκεραληθψλ απνβιήησλ
Με επηθίλδπλα Β.Α.


Αξιοποίθςθ των διακζςιμων υποδομϊν τθσ βιομθχανίασ και εφαρμογϊν του καταςκευαςτικοφ κλάδου για τθν
ανάκτθςθ των ανόργανων Β.Α. – ενςωμάτωςθ τουσ ςτο δίκτυο ανάκτθςθσ μθ επικίνδυνων Β.Α.



Μεγιςτοποίθςθ ανάκτθςθσ φυτικϊν υπολειμμάτων και βιοαποδομιςιμων ιλφων βιομθχανικισ προζλευςθσ
μζςω τθσ ςυνζργειασ με επιχειριςεισ παραγωγισ προϊόντων επ’ ωφελεία τθσ γεωργίασ (εδαφοβελτιωτικϊν) και
παραγωγισ ενζργειασ από βιοαζριο. Επιδίωξθ, ςυνζργειασ με δίκτυα ανάκτθςθσ οργανικϊν αποβλιτων αςτικοφ
τφπου ι/και γεωργοκτθνοτροφικισ προζλευςθσ.



Μεγιςτοποίθςθ δυνατοτιτων αξιοποίθςθσ ιπιων εφαρμογϊν, όπωσ οι επιχϊςεισ και θ αποκατάςταςθ
"τραυματιςμζνων" αναγλφφων, οι οποίεσ ςυνιςτοφν εργαςίεσ ανάκτθςθσ.

Δπηθίλδπλα Β.Α.
 Διαμόρφωςθ επαρκϊν υποδομϊν επεξεργαςίασ ανακτιςιμων επικίνδυνων Β.Α. που δεν μποροφν να
αξιοποιθκοφν από τουσ παραγωγοφσ για τθν παραγωγι εναλλακτικϊν αϋ υλϊν και καυςίμων.


Ρλιρθσ αξιοποίθςθ των διακζςιμων υποδομϊν τθσ βιομθχανίασ - ενςωμάτωςι τουσ ςτο δίκτυο ανάκτθςθσ
επικίνδυνων Β.Α

(β) Γίθηπα δηάζεζεο βηνκεραληθψλ απνβιήησλ
Με επηθίλδπλα Β.Α.


Καταςκευι ιδιωτικϊν ΧΥΤ για τθν εξυπθρζτθςθ των ιδίων αναγκϊν των παραγωγϊν μεγάλων ποςοτιτων
βιομθχανικϊν απόβλθτων (άνω των 10.000 τόνων ετθςίωσ).



Υποχρζωςθ των ΒΙΟΡΑ και ΒΕΡΕ τθσ Ρεριφζρειασ να χωροκετιςουν ΧΥΤ εντόσ των ορίων τουσ, μζχρι το 2020.
Στουσ οργανωμζνουσ υποδοχείσ δραςτθριοτιτων ο φορζασ που αςκεί τθ διοίκθςθ και διαχείριςθ τουσ, ζχει τθν
αρμοδιότθτα για τθν οργάνωςθ τθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων που παράγονται, με τθν επιφφλαξθ των
υποχρεϊςεων των παραγωγϊν αποβλιτων που απορρζουν από τθν οδθγία 2008/98/ΕΕ και τον Ν. 4042/12.



Διάκεςθ ςτουσ ΧΥΤ αςτικϊν, των αποβλιτων βιομθχανικισ προζλευςθσ που προςομοιάηουν ι είναι ςυμβατά με
τα αςτικά, εφόςον δεν τίκενται ηθτιματα κορεςμοφ.



Καταςκευι ΧΥΤ μθ επικίνδυνων Β.Α ςε ζκταςθ εντόσ των γθπζδων του νζου δικτφου ΧΥΤ αςτικϊν.



Καταςκευι ξεχωριςτϊν ΧΥΤ για τα ανόργανα απόβλθτα κατά προτεραιότθτα ςε ζκταςθ εντόσ των γθπζδων των
ΧΥΤ αδρανϊν.
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Ππου δεν είναι εφικτι θ ςυνεγκατάςταςθ/ ςυνδιάκεςθ, εξεφρεςθ ΧΥΤ, κατά προτεραιότθτα, ςε εξοφλθμζνα
λατομεία και ςε παρεμφεροφσ λειτουργίασ χϊρουσ.



Ππου δεν είναι εφικτι θ ςυν-εγκατάςταςθ/ ςυν-διάκεςθ, δθμιουργία ΧΥΤ ςε υψθλισ προ τοφτο καταλλθλότθτασ
εξαντλθμζνα Λατομεία – μεταλλεία, όπωσ κα αποτυπωκεί από τθν μελζτθ τθσ Δράςθσ 9.α. του Σχεδίου
Διαχείριςθσ ΑΣΑ.



Αποτζφρωςθ οργανικϊν, μθ επικίνδυνων Β.Α. που δεν μποροφν να ανακτθκοφν κατά προτεραιότθτα μζςω τθσ
αξιοποίθςθσ υφιςτάμενων βιομθχανικϊν εγκαταςτάςεων. Ππου αυτό δεν είναι εφικτό, διάκεςθ ςε ΧΥΤ, εφόςον
πλθροφν τισ προδιαγραφζσ για ταφι.

Δπηθίλδπλα Β.Α.


Αξιοποίθςθ των υφιςτάμενων ιδιωτικϊν ΧΥΤΕΑ για τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν τρίτων, τουλάχιςτον ζωσ τθν
ολοκλιρωςθ των αναγκαίων υποδομϊν.



Καταςκευι ΧΥΤ επικίνδυνων βιομθχανικϊν αποβλιτων για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ περιφζρειασ Αττικισ, ςε
υψθλισ προ τοφτο καταλλθλότθτασ εξαντλθμζνο Λατομείο – μεταλλείο, όπωσ κα αποτυπωκεί από τθν μελζτθ
τθσ Δράςθσ 9.α. του Σχεδίου Διαχείριςθσ ΑΣΑ. Θ δυναμικότθτα κα προςδιοριςτεί μετά τθν προαναφερκείςα
πρόςκετθ και ςε βάκοσ διερεφνθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και των αναγκϊν.



Αποτζφρωςθ οργανικϊν, επικίνδυνων Β.Α. που δεν μποροφν να ανακτθκοφν κατά προτεραιότθτα μζςω τθσ
αξιοποίθςθσ υφιςτάμενων βιομθχανικϊν εγκαταςτάςεων και υποδομϊν. Ππου αυτό δεν είναι εφικτό, διάκεςθ
ςε ΧΥΤΕΑ, εφόςον πλθροφν τισ προδιαγραφζσ για ταφι.

(γ) Γηεπζέηεζε «ηζηνξηθά» απνζεθεπκέλσλ απνβιήησλ
χκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο θαη ηηο εηδηθέο πξνβιέςεηο ηνπ ΔΓΑ (2015)


Επικεϊρθςθ των βιομθχανικϊν εγκαταςτάςεων που ζχουν επί ςειρά ετϊν ςυςςωρεφςει βιομθχανικά απόβλθτα
και κατάρτιςθ ςχεδίων ςυμμόρφωςθσ.



Επιβολι προγραμμάτων ςυμμόρφωςθσ από τισ αδειοδοτοφςεσ περιβαλλοντικζσ αρχζσ ςτισ βιομθχανικζσ
εγκαταςτάςεισ που ζχουν επί ςειρά ετϊν ςυςςωρεφςει βιομθχανικά απόβλθτα.



Υλοποίθςθ των εγκεκριμζνων ςχεδίων/ προγραμμάτων ςυμμόρφωςθσ από τουσ υπόχρεουσ για τθν αςφαλι
διαχείριςθ των αποκθκευμζνων ποςοτιτων.



Υποβολι προγραμμάτων/ ςχεδίων ςυμμόρφωςθσ από τισ εγκαταςτάςεισ ζωσ το τζλοσ του α’ εξαμινου του 2016
για τθν απομάκρυνςθ/ διαχείριςθ των ιςτορικά αποκθκευμζνων αποβλιτων, με βάςθ τθν προαναφερκείςα
πρόςκετθ και ςε βάκοσ διερεφνθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και των αναγκϊν και κριτιρια τθν
επικινδυνότθτα και τθν ποςότθτα αυτϊν. Ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν διαχείριςθσ /αποκατάςταςθσ ζωσ το τζλοσ
του 2018.
Απόβλθτα από εγκαταςτάςεισ κοινισ ωφζλειασ, εξυπθρζτθςθσ κοινοφ κλπ.

Α. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ – ΠΟΟΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΣΟΥΧΝ
Οη εγθαηαζηάζεηο Κνηλήο Χθέιεηαο, εμππεξέηεζεο θνηλνχ θιπ. πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ΑΔΗ θαη ΣΔΗ ηεο
Πεξηθέξεηαο, είλαη αξκφδηεο γηα ηελ εθπφλεζε ζρεδίσλ νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ηνπο, πνπ ζα
πξνβιέπνπλ ηε δηαθξηηή ζπιινγή ησλ παξαγφκελσλ ξεπκάησλ αζηηθνχ θαη βηνκεραληθνχ ηχπνπ απνβιήησλ κε επζχλε
ηνπο θαη ηε κεηαθνξά θαη ηελ πεξαηηέξσ δηαρείξηζή ηνπο ζε ζπκθσλία κε ηνπο αληίζηνηρνπο θνξείο (ΔΓΝΑ, Γήκνπο,
αξκφδηα ΔΓ, θαη ινηπνχο αδεηνδνηεκέλνπο θνξείο δηαρείξηζεο).
ηηο κεγάιεο Δπηρεηξήζεηο, ζηα ΑΔΗ-ΣΔΗ θαη ζηηο κεγάιεο πγεηνλνκηθέο κνλάδεο ηα ζρέδηα νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο
ησλ απνβιήησλ ηνπο είλαη ζθφπηκν λα εληάζζνληαη ζε ζχζηεκα νινθιεξσκέλεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο.
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Οη εγθαηαζηάζεηο νθείινπλ λα δηαζθαιίζνπλ ηε ρσξηζηή ζπιινγή θαη λα αλαπηχμνπλ ζρεηηθά ζπζηήκαηα ζπιινγήο
γηα ηα απφβιεηα ησλ θεθαιαίσλ 15 θαη 20 ηνπ ΔΚΑ, φπσο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο ελαιιαθηηθήο
δηαρείξηζεο γηα ηα αληίζηνηρα ξεχκαηα, εθ’ φζνλ απηά πξνθχπηνπλ απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπο.
Γεδνκέλνπ φηη ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο πξνβιεπφκελεο παξαγσγήο εθηηκάηαη σο επηθίλδπλα βηνκεραληθά απφβιεηα,
ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην αληίζηνηρν ζεκείν ηεο παξνχζαο.
εκεηψλεηαη ηδηαίηεξα φηη ν ΟΛΠ Α.Δ. πέξαλ ησλ ηδίσλ απνβιήησλ δηαρεηξίδεηαη θαη ηα απφβιεηα πινίσλ θαη
θαηαινίπσλ θνξηίνπ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε δηεζλή ζχκβαζε γηα ηελ Θαιάζζηα ξχπαλζε MARPOL 73/78,
έρνληαο θαηαξηίζεη ρέδην Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ Πινίσλ. Δηδηθφηεξα γηα ηε ζπιινγή πεηξειαηνεηδψλ απνβιήησλ
θαη ησλ απνβιήησλ ειαίσλ απφ πινία ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο πισηνί δηαρσξηζηήξεο.
Β. ΑΠΑΗΣΖΔΗ Δ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ


Καζηέξσζε ρσξηζηήο ζπιινγήο γηα ηα κέηαιια, ην ραξηί, ην πιαζηηθφ θαη ην γπαιί πνπ ππάγνληαη ζηηο θαηεγνξίεο
ΔΚΑ 15 θαη 20 ζε φινπο ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαη εμππεξέηεζεο θνηλνχ.



Κακιζρωςθ χωριςτισ ςυλλογισ του οργανικοφ κλάςματοσ (καφζ κάδοσ) ωσ διακριτοφ ρεφματοσ



Κακιζρωςθ ςυλλογισ ρευμάτων άλλων αποβλιτων που εντάςςονται ςτθν εναλλακτικι διαχείριςθ.



Κακιζρωςθ ςυλλογισ και ανάκτθςθσ πετρελαιοειδϊν αποβλιτων και αποβλιτων ελαίων από πλοία, όπωσ και
απόβλθτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου



Ρροϊκθςθ τθσ εμποτιςμζνθσ με κρεοηωτζλαιο ξυλείασ προσ εργαςίεσ ανάκτθςθσ.
Απόβλθτα ζλαια

Α. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ – ΠΟΟΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΣΟΥΧΝ
Σν 100% ηεο πξνβιεπφκελεο παξαγσγήο εληάζζεηαη ζηα επηθίλδπλα βηνκεραληθά απφβιεηα.
Δπηβάιιεηαη ε ρσξηζηή ζπιινγή ησλ ΑΔ απφ ηα ινηπά απφβιεηα θαη λα απνθεχγεηαη ε αλάκημε ΑΔ κε ζεκαληηθή
δηαθνξά πεξηεθηηθφηεηαο ζε πγξαζία. Οη ζπιιεγφκελεο πνζφηεηεο ΑΔ λα νδεγνχληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε εξγαζίεο
R9‐αλαγέλλεζεο.
Σα ηηζέκελα επίπεδα αλάθηεζεο ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο είλαη ελδεηθηηθά θαη ζα επηβεβαησζνχλ απφ ηελ δηαζθάιηζε
ηεο ηρλειαζηκφηεηαο παξαγσγήο θαη ηελ πξναλαθεξζείζα πξφζζεηε θαη ζε βάζνο δηεξεχλεζε ηεο πθηζηάκελεο
θαηάζηαζεο θαη ησλ αλαγθψλ.
Πίλαθαο 18: Πνζνηηθνπνίεζε ζηόρωλ ζρεδηαζκνύ απνβιήηωλ ειαίωλ (*)
Διάρηζηνη ηόρνη (R)
ηόρνη ζρεδηαζκνύ (R)
ΔΣΟ


2020

ΤΛΛΟΓΖ

ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ
(*)

ΤΛΛΟΓΖ

ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ(*)

%

(tn)

%

(tn)

%

(tn)

%

(tn)

70

12.600

80

10.080

85

15.300

100

15.300

(*) Οη ζηφρνη αλαγέλλεζεο ππνινγίδνληαη επί ησλ πνζνηήησλ ΑΔ πνπ ζπιιέρζεθαλ.
Β. ΑΠΑΗΣΖΔΗ Δ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
-

Ανάπτυξθ χωριςτισ ςυλλογισ ΑΕ από τισ εγκαταςτάςεισ Κοινισ Ωφζλειασ, εξυπθρζτθςθσ κοινοφ κλπ. εφ’
όςον αυτά προκφπτουν από τθν δραςτθριότθτα τουσ.

-

Ρεραιτζρω ανάπτυξθ του δικτφου ςυλλογισ ΑΕ ςτον ΟΛΡ

-

Κακιζρωςθ χωριςτισ ςυλλογισ ΑΕ ςτουσ λοιποφσ Οργανιςμοφσ Λιμζνων τθσ Ρεριφζρειασ.
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Απόβλθτα ςυςςωρευτών οχθμάτων και βιομθχανίασ
Α. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ – ΠΟΟΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΣΟΥΧΝ
Σν 100% ηεο παξαγσγήο εληάζζεηαη ζηα επηθίλδπλα βηνκεραληθά απφβιεηα.
Οη πνζνηηθνί ζηφρνη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ Απνβιήησλ πζζσξεπηψλ Ορεκάησλ θαη Βηνκεραλίαο (ΑΟΒ), φπσο
νξίδνληαη απφ ηελ ΚΤΑ 41624/2057/Δ103/2010 θαη ελζσκαηψζεθαλ ζην εζληθφ ζρέδην, γηα ηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο
παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.
Σν ζχλνιν ησλ ζπιιεγφκελσλ ΑΟΒ κεηά ηε δηαινγή ζα νδεγείηαη ζε εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο (R13), απφ φπνπ νη
ζπζζσξεπηέο Pb-νμένο ζα νδεγνχληαη ζε εγθαηαζηάζεηο αλαθχθισζεο εληφο ηεο ρψξαο, ελψ νη ππφινηπνη
(ζπζζσξεπηέο Ni-Cd) ζα νδεγνχληαη γηα αλαθχθισζε ζην εμσηεξηθφ κέζσ δηαζπλνξηαθήο κεηαθνξάο.
Σα ηηζέκελα επίπεδα αλάθηεζεο ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο είλαη ελδεηθηηθά θαη ζα επηβεβαησζνχλ απφ ηελ δηαζθάιηζε
ηεο ηρλειαζηκφηεηαο παξαγσγήο θαη ηελ πξναλαθεξζείζα πξφζζεηε θαη ζε βάζνο δηεξεχλεζε ηεο πθηζηάκελεο
θαηάζηαζεο θαη ησλ αλαγθψλ.
Πίλαθαο 19: Πνζνηηθνπνίεζε ζηόρωλ ζρεδηαζκνύ ΑΟΒ
Διάρηζηνη ηόρνη ΤΛΛΟΓΖ ΑΟΒ
ΔΣΟ
2020

%

(tn)

100

17.100

Β. ΑΠΑΗΣΖΔΗ Δ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
Σν δίθηπν δηαρείξηζεο ζπζζσξεπηψλ Pb-νμένο είλαη επαξθέο γηα ηηο απαηηνχκελεο αλάγθεο αλαθχθισζεο θαη
αλάθηεζεο κέρξη ην 2020.

Οχιματα τζλουσ κφκλου ηωισ
Α. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ – ΠΟΟΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΣΟΥΧΝ
Ζ δηαρείξηζε ησλ ΟΣΚΕ αθνξά θαηά πξνηεξαηφηεηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 116/2004 φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΚΤΑ 15540/548/Δ103/2012 θαη αλαθέξεηαη:


ςτθν απορρφπανςθ των οχθμάτων και τθν αςφαλι διαχείριςθ των υλικϊν απορρφπανςθσ,



ςτθν επαναχρθςιμοποίθςθ ανταλλακτικϊν μερϊν των οχθμάτων,



ςτον τεμαχιςμό του υπολείμματοσ διάλυςθσ των οχθμάτων και το διαχωριςμό και χφτευςθ των μεταλλικϊν
μερϊν, και



ςτθν επεξεργαςία του ελαφροφ κλάςματοσ τεμαχιςμοφ με ςκοπό τθν ανάκτθςθ υλικϊν και ενζργειασ.
Πίλαθαο 20: Πνζνηηθνπνίεζε ζηόρωλ ζρεδηαζκνύ ΟΣΚΕ (2020)
ΣΟΥΟ
%
(tn)
Δπαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αλάθηεζε

95

38.665

Δπαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αλαθχθισζε

85

34.595

Β. ΑΠΑΗΣΖΔΗ Δ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
Σν δίθηπν δηαρείξηζεο ζεσξείηαη επαξθέο θαη δχλαηαη λα εμππεξεηήζεη ηηο εθηηκψκελεο αλάγθεο κέρξη ην 2020. Σν
δίθηπν κνλάδσλ επεμεξγαζίαο ΟΣΚΕ (δηαιπηήξηα) είλαη ζην ζχλνιφ ηνπ απνηέιεζκα ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο θαη
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ζε απηφ κπνξεί λα εληαρζεί νπνηαδήπνηε κνλάδα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο. Πξφζζεηεο θαηεπζχλζεηο θαη επηδηψμεηο γηα
ηελ νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ είλαη νη αθφινπζεο:


Ανάπτυξθ μονάδων ανάκτθςθσ υλικϊν από το ελαφρφ κλάςμα τεμαχιςμοφ ΟΤΚΗ.



Επζκταςθ δικτφου εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ του ελαφροφ κλάςματοσ τεμαχιςμοφ για τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ
ανάκτθςθσ υλικϊν και ενζργειασ.

Μεταχειριςμζνα ελαςτικά οχθμάτων
Α. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ – ΠΟΟΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΣΟΥΧΝ
Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθψλ νρεκάησλ (ΜΔΟ) ζα πξνσζεζεί ε αλαθχθισζε θαη δεπηεξεπφλησο
ε ελεξγεηαθή αλάθηεζε ζχκθσλα θαη κε ηελ αξρή ηεο ηεξάξρεζεο ησλ απνβιήησλ. Δπηπιένλ ζα δηεπξπλζεί ην πεδίν
εθαξκνγήο κε ηελ έληαμε ζηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε θαη ησλ ππφινηπσλ θαηεγνξηψλ ειαζηηθψλ (ειαζηηθά
πνδειάησλ θαη ειαζηηθά δηακέηξνπ άλσ ησλ 1.400 mm).
Οη ζηφρνη ζρεδηαζκνχ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ΜΔΟ, ζε ζπκθσλία κε ηα νξηδφκελα ζην Π.Γ. 109/2004 φπσο απηά
ελζσκαηψζεθαλ ζην εζληθφ ζρέδην, γηα ηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.
Σα ηηζέκελα επίπεδα αλάθηεζεο ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο είλαη ελδεηθηηθά θαη ζα επηβεβαησζνχλ απφ ηελ δηαζθάιηζε
ηεο ηρλειαζηκφηεηαο παξαγσγήο θαη ηελ πξναλαθεξζείζα πξφζζεηε θαη ζε βάζνο δηεξεχλεζε ηεο πθηζηάκελεο
θαηάζηαζεο θαη ησλ αλαγθψλ. Ήδε ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΔΓ ε ζπιιερζείζα πνζφηεηα θαηά ηε πεξίνδν 20102014 βαίλεη κεηνχκελε θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζε 9.800 tn πεξίπνπ.
Πίλαθαο 21: Πνζνηηθνπνίεζε ζηόρωλ ζρεδηαζκνύ ΜΔΟ
Διάρηζηνη ηόρνη
ηόρνη ζρεδηαζκνύ

ΔΣΟ


ΑΝΑΚΣΖΖ

(1)

ΔΚΣΟ
ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ

ΑΝΑΚΣΖΖ

ΑΝΑΚΣΖΖ

(1)

ΔΚΣΟ
ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ
ΑΝΑΚΣΖΖ (2)

(2)

2020

%

(tn)

%

(tn)

%

(tn)

%

(tn)

65

7.930

10

793

90

10.980

30

3.294

(1) Υπνινγίδεηαη επί ηωλ απνζπξόκελωλ ειαζηηθώλ.
(2) Υπνινγίδεηαη επί ηωλ αλαθηώκελωλ ΜΔΟ.
Β. ΑΠΑΗΣΖΔΗ Δ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
Σν δίθηπν είλαη επαξθέο γηα ηηο απαηηνχκελεο αλάγθεο αλαθχθισζεο θαη αλάθηεζεο κέρξη ην 2020.
Απόβλθτα θλεκτρικοφ θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ βιομθχανικισ προζλευςθσ
Σα ζηνηρεία ζρεδηαζκνχ θαη νη απαηηήζεηο ζε δίθηπα θαη ππνδνκέο δηαρείξηζεο δελ δηαθνξνπνηνχληαη ζε ζρέζε κε ηα
πξνβιεπφκελα γηα ηα ΑΖΖΔ νηθηαθήο πξνέιεπζεο.
Απόβλθτα υγειονομικών μονάδων
Α. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ – ΠΟΟΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΣΟΥΧΝ
Ο ζρεδηαζκφο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ βαζίδεηαη ζην εγθεθξηκέλν Δηδηθφ Δζληθφ ρέδην
Γηαρείξηζεο Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ (πνπ επηθαηξνπνηείηαη σο πξνο ηηο πνζφηεηεο ησλ
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παξαγφκελσλ ΔΑΤΜ) θαη πεξηιακβάλεη ηελ μερσξηζηή δηαρείξηζε ησλ ξεπκάησλ (α) ΑΑ, (β) ΔΑΤΜ θαη (γ) ησλ
ππφινηπσλ εηδηθψλ ξεπκάησλ απνβιήησλ.
Οη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ ΑΤΜ είλαη:


θ δθμιουργία κατάλλθλων υποδομϊν για χωριςτι ςυλλογι των ΕΑΥΜ εντόσ των υγειονομικϊν μονάδων και θ
ςυνεχισ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ και



θ ανάπτυξθ των απαιτοφμενων εγκαταςτάςεων διαχείριςθσ εντόσ και εκτόσ των υγειονομικϊν μονάδων.

Β. ΑΠΑΗΣΖΔΗ Δ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
(α) Αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ δηαρείξηζεο ΑΤΜ εληφο ησλ πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ.


Ανάπτυξθ υποδομϊν για χωριςτι ςυλλογι, μεταφορά και προςωρινι αποκικευςθ των ΕΑΥΜ εντόσ των ΥΜ.



Επζκταςθ του δικτφου ςυλλογισ ςυγκεκριμζνων ρευμάτων αποβλιτων (ςυςκευζσ που περιζχουν υδράργυρο,
υγρά απόβλθτα εμφανιςτθρίου).

(β) Αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ δηαρείξηζεο ΑΤΜ εθηφο ησλ πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ.


Αξιοποίθςθ τθσ μονάδασ αποτζφρωςθσ ΕΑΥΜ του ΕΔΣΝΑ για τθν επεξεργαςία ομοειδϊν αποβλιτων (π.χ.
λθγμζνα φάρμακα από φαρμακοβιομθχανίεσ και φαρμακαποκικεσ), εφόςον θ αποτζφρωςθ αποτελεί
ενδεδειγμζνθ μζκοδο τελικισ διάκεςισ τουσ και θ επιλεγείςα τεχνολογία αποτζφρωςθσ είναι θ κατάλλθλθ για
τα απόβλθτα αυτά.



Με ευκφνθ του ΕΔΣΝΑ εξετάηεται θ λιψθ πρόςκετων μζτρων πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ των
περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων από τθ λειτουργία του Αποτεφρωτιρα (περιλαμβανόμενων και μζτρων ορκισ
διαχείριςθσ τθσ τζφρασ), ζτςι ϊςτε αυτζσ να περιορίηονται ςτα ελάχιςτα δυνατά επίπεδα.



Με ευκφνθ του ΕΔΣΝΑ διερευνοφνται οι όροι και οι προχποκζςεισ για τθν μετεγκατάςταςθ του Αποτεφρωτιρα
Επικίνδυνων Αποβλιτων Υγειονομικϊν Μονάδων του Συνδζςμου, εντόσ τθσ περιφζρειασ Αττικισ.



Δθμιουργία δθμοτικϊν ςυςτθμάτων ςυλλογισ και μεταφοράσ ΕΑΥΜ που προζρχονται από οικιακζσ χριςεισ (π.χ.
από τθν κατ’ οίκον νοςθλεία). Ζνταξθ ςτα Τοπικά ςχζδια Διαχείριςθσ αποβλιτων

6.5. ΔΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο ησλ βηνκεραληθψλ απνβιήησλ ζα αλαπηπρζνχλ νη παξαθάησ δξάζεηο.
Γηα θάζε δξάζε πξνβιέπεηαη ρξνλνδηάγξακκα θαη ηεξάξρεζε εθαξκνγήο. Χο βξαρππξφζεζκεο ραξαθηεξίδνληαη νη
δξάζεηο κε άκεζε εθαξκνγή απφ ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ παξφληνο ΔΓΑ θαη ηνπνζεηνχληαη ρξνληθά εληφο ηνπ 20152016. Μεζνπξφζεζκεο ραξαθηεξίδνληαη νη δξάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη λα πινπνηεζνχλ εληφο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ
2017‐2020. Δπηπιένλ, νη δξάζεηο ηεξαξρνχληαη σο πξνο ηελ ζπνπδαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζε δξάζεηο Α θαη Β
πξνηεξαηφηεηαο.
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Α/Α

Γξάζε

Πεξηγξαθή / Παξαηεξήζεηο

Τινπνίεζε

Βξαρππξόζεζκε

Μεζνπξόζεζκε

Ηεξάξρεζε

Ηεξάξρεζε

Α

Β

Α

Δμεηδίθεπζε ζρεδίνπ
δηαρείξηζεο βηνκεραληθψλ
απνβιήησλ Πεξηθέξεηαο
Αηηηθήο

Δπηθαηξνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ παξαγσγήο βηνκεραληθψλ απνβιήησλ.
Ο ζρεδηαζκφο ζα εμεηδηθεπηεί πεξαηηέξσ κεηά απφ πξφζζεηε θαη ζε βάζνο
δηεξεχλεζε ησλ αλαγθψλ κε αμηνπνίεζε θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Ζιεθηξνληθνχ
Μεηξψνπ Απνβιήησλ ησλ άξζξσλ 42 &58 ηνπ Ν. 4042/12 (απνηχπσζε
πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο Β.Α., ελαιιαθηηθέο ηεο
δηαρείξηζεο θαη πξφγξακκα δηαρείξηζεο Β.Α.)

ΔΓΝΑ/ΔΒΔΑ
ΚΛΑΓΗΚΟΗ ΦΟΡΔΗ

2

Γεκηνπξγία δνκήο ζπλεξγαζίαο
ΠΔΓΑ, παξαγσγψλ,
επηρεηξήζεσλ δηαρείξηζεο θαη
επηρεηξήζεσλ πνπ δηαζέηνπλ
παξαγσγηθέο ππνδνκέο κε
δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηνπο
γηα ηελ αλάθηεζε ησλ Β.Α.

Γεκηνπξγία κφληκεο δνκήο ζπλεξγαζίαο ηνπ ΠΔΓΑ, ησλ παξαγσγψλ θαη ησλ
επηρεηξήζεσλ δηαρείξηζεο Β.Α. θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δηαζέηνπλ παξαγσγηθέο
ππνδνκέο κε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηνπο γηα ηελ αλάθηεζε ησλ Β.Α. Ζ αλσηέξσ
δνκή αμηνπνηψληαο (α) ηελ θαηαγξαθή ησλ παξαγφκελσλ Β.Α. (πνζφηεηεο,
ζχζηαζε, ραξαθηεξηζηηθά θιπ.), (β) ηελ δηεζλή εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ησλ
βέιηηζησλ ιχζεσλ δηαρείξηζεο θαη (γ) ηηο δπλαηφηεηεο ησλ εθάζηνηε ππνδνκψλ,
παξεκβαίλεη ζηελ δεκηνπξγία θπθισκάησλ βηνκεραληθήο ζπλέξγεηαο γηα ηελ
πξφιεςε, επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αλάθηεζε ή ηελ ηειηθή δηάζεζε ησλ κε
δπλάκελσλ λα αλαθηεζνχλ Β.Α. Ζ αλσηέξσ δνκή, αμηνπνηψληαο ηελ δηεζλή
εκπεηξία επηδηψθεηαη λα ππνζηεξίδεηαη απφ ειεθηξνληθή δηαδξαζηηθή πιαηθφξκα.

ΔΓΝΑ/ΔΒΔΑ
ΚΛΑΓΗΚΟΗ ΦΟΡΔΗ

+

3

Τινπνίεζε δηθηχνπ αλάθηεζεο
βηνκεραληθψλ απνβιήησλ

Γίθηπα αλάθηεζεο βηνκεραληθψλ απνβιήησλ κε πιήξε αμηνπνίεζε ησλ
δηαζέζηκσλ ππνδνκψλ θαη δπλαηνηήησλ ηεο βηνκεραλίαο θαη ελζσκάησζή απηψλ
ησλ ππνδνκψλ ζην δίθηπν αλάθηεζεο Β.Α., σο ζεκείν 6.4-1.Β

ΔΓΝΑ/ΔΒΔΑ
ΚΛΑΓΗΚΟΗ
ΦΟΡΔΗ/ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ

+

4

Τινπνίεζε δηθηχνπ ηειηθήο
δηάζεζεο βηνκεραληθψλ
απνβιήησλ

Γίθηπα ηειηθήο δηάζεζεο βηνκεραληθψλ απνβιήησλ, σο ζεκείν 6.4-1.Β

ΔΓΝΑ/ΔΒΔΑ/ΒΔΠΔ-ΒΗΟΠΑ
ΚΛΑΓΗΚΟΗ
ΦΟΡΔΗ/ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ

+

5

Γηαρείξηζε «ηζηνξηθά»
απνζεθεπκέλσλ βηνκεραληθψλ
απνβιήησλ»

Τινπνίεζε ελεξγεηψλ αζθαινχο δηαρείξηζεο απνζεθεπκέλσλ πνζνηήησλ θαη
απνθαηάζηαζε ρψξσλ κέρξη ηέινπο 2018

Φνξείο
Δθκεηάιιεπζεο

+

ρέδηα δηθηχσλ ρσξηζηήο ζπιινγήο/ κεηαθνξάο ησλ ξεπκάησλ απνβιήησλ
αζηηθνχ ηχπνπ, ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο θαη βηνκεραληθψλ πεξηιακβαλνκέλσλ
θαη ησλ απνβιήησλ πινίσλ (MARPOL 73/78).

Δγθαηαζηάζεηο Κνηλήο
Χθέιεηαο, εμππεξέηεζεο
θνηλνχ θιπ.

+

1

6

Αλάπηπμε επηρεηξεζηαθψλ
ζρεδίσλ ησλ απνβιήησλ ζε
εγθαηαζηάζεηο Κνηλήο
Χθέιεηαο, εμππεξέηεζεο

Β

+
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θνηλνχ θιπ.
7

Αλάπηπμε δηθηχσλ ελαιιαθηηθήο
δηαρείξηζεο.

Πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ δηθηχσλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο B.A.

ΔΓ

8

Αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ δηαρείξηζεο
ΑΤΜ εληφο θαη εθηφο ησλ
πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ

Πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ πεξηιακβαλφκελεο ηεο πιήξνπο αμηνπνίεζε ηεο κνλάδαο
απνηέθξσζεο ΔΑΤΜ ηνπ ΔΓΝΑ θαη ηεο δεκηνπξγίαο δεκνηηθψλ ζπζηεκάησλ ζπιινγήο
θαη κεηαθνξάο ΔΑΤΜ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηαηξεία θαη ηελ θαη’ νίθνλ λνζειεία.

ΔΓΝΑ/ΤΜ/ΓΖΜΟΗ

+

9

Απνηεθξσηήξαο Δπηθίλδπλσλ
Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθψλ
Μνλάδσλ ηνπ ΔΓΝΑ

Με επζχλε ηνπ ΔΓΝΑ εμεηάδεηαη ε ιήςε πξφζζεησλ κέηξσλ πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο
ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Απνηεθξσηήξα, θαη δηεξεπλνχληαη
νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ κεηεγθαηάζηαζε ηνπ, εληφο ηεο πεξηθέξεηαο Αηηηθήο.

ΔΓΝΑ

+

+

73

ΑΔΑ: ΩΒΠΜΟΡ05-0ΚΓ

7. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΘΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΕΚΚ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
Ζ δηαρείξηζε ησλ ΑΔΚΚ απνηεινχζε αληηθείκελν ηνπ πθηζηάκελνπ ΠΔΓΑ (αλαζεψξεζε 2006).
Με ηελ ε ΚΤΑ 36259/1757/E103/2010 «Μέηξα, όξνη θαη πξόγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ηωλ απνβιήηωλ
από εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ)» ε δηαρείξηζε ησλ ΑΔΚΚ εληάρζεθε ζε θαζεζηψο ελαιιαθηηθήο
δηαρείξηζεο. Ζ αλσηέξσ ΚΤΑ ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 181 «Μεηαιιεπηηθέο –Λαηνκηθέο εξγαζίεο εληόο δαζώλ –
δαζηθώλ εθηάζεωλ» ηνπ Ν. 4001/2011 θαη ην άξζξν 40 «Θέκαηα ζρεηηθά κε απόβιεηα από εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη
θαηεδαθίζεηο» ηνπ Ν.4030/2011 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη α-ληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 51 ηνπ Ν. 4280/2014
«Πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε θαη ηδησηηθή πνιενδφκεζε − Βηψζηκε αλάπηπμε νηθηζκψλ Ρπζκίζεηο δαζηθήο
Ννκνζεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»., αιιά θαη ην άξζξν 17 ηνπ Ν.4067/2012 «Νένο Οηθνδνκηθόο Καλνληζκόο».
χκθσλα κε ηελ αλσηέξσ Ννκνζεζία σο Γηαρεηξηζηέο ΑΔΚΚ ραξαθηεξίδνληαη νη αλάδνρνη ησλ δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ
έξγσλ (θαηαζθεπαζηέο, εξγνιήπηεο ηερληθψλ θαη νηθνδνκηθψλ έξγσλ, θνξείο εθκίζζσζεο εμνπιηζκνχ θαη παξνρήο
ππεξεζηψλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ησλ ΑΔΚΚ) ή ν θχξηνο ηνπ έξγνπ εθφζνλ δελ έρεη
αλαζέζεη ην έξγν ζε αλάδνρν. Γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπο ζπζηήλνληαη θαη ελεξγνπνηνχληαη ΔΓ απφ ην 2012 θαη έπεηηα.
Οη πξφζθαηεο απηέο εμειίμεηο επηβάιινπλ ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο αλάπηπμεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ
ζπζηεκάησλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο κε ζηφρν ηελ πιεξέζηεξε πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο ΑΔΚΚ.
7.1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ

7.1.1. Συγκεντρωτικά ςτοιχεία υφιςτάμενησ διαχείριςησ
Σν έηνο αλαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ είλαη ην 2011. Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζηνηρεία θαη νη εθηηκήζεηο ηνπ ΔΓΑ-2015, κε
αλαγσγή ζηε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο.
ηνλ Πίλαθα 22 απνηππψλνληαη νη πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο.
Οη πξαθηηθέο απηέο δηαθξίλνληαη ζε εξγαζίεο αλάθηεζεο (R), εξγαζίεο δηάζεζεο (D) θαη ελδηάκεζε απνζήθεπζε πξηλ
απφ εξγαζίεο αλάθηεζεο / δηάζεζεο (A). Δπεηδή γηα ηα ΑΔΚΚ δελ ππήξραλ επαξθή ζηνηρεία ηεο δηαρείξηζεο, ε
ππνιεηπφκελε πνζφηεηα ηεο παξαγσγήο απνδίδεηαη ζηε κε θαηαγεγξακκέλε δηαρείξηζε (Υ). Ζ πθηζηάκελε δηαρείξηζε
ησλ απνβιήησλ παξνπζηάδεηαη θαηά θαηεγνξίεο θαη ξεχκαηα απνβιήησλ θαη νκαδνπνηείηαη ζηε δηαρείξηζε
επηθίλδπλσλ θαη κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ.
ηνλ Πίλαθα 23 θαηαγξάθεηαη ε θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ δηαρείξηζεο αλά βαζηθή θαηεγνξία απνβιήησλ, μερσξηζηά
γηα ηα κε επηθίλδπλα θαη ηα επηθίλδπλα απφβιεηα.
Πίλαθαο 22: Τθηζηάκελε δηαρείξηζε απνβιήηωλ (έηνο αλαθνξάο 2011)

Καηεγνξία απνβιήηωλ

Αλάθηεζε (R)
(tn)

Απνζήθεπζε
(Α)
(tn)

Γηάζεζε (D)
(tn)

Με
θαηαγεγξακκέλε
δηαρείξηζε (Υ)
(tn)

Με επηθίλδπλα απόβιεηα
Η‐ ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΔΚΚΑΦΩΝ,
ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΗ
ΚΑΣΔΓΑΦΗΔΩΝ (*)

0

0

0

456.100

0

0

Δπηθίλδπλα απόβιεηα
ΗΗ‐ ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΔΚΚΑΦΩΝ,
ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΗ

0

0
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ΚΑΣΔΓΑΦΗΔΩΝ (*)
(*) Πεγή ΔΓΑ (2015)
Πίλαθαο 23: πγθεληξωηηθά ζηνηρεία πθηζηάκελεο δηαρείξηζεο απνβιήηωλ (έηνο αλαθνξάο 2011)

Καηεγνξία απνβιήηωλ

Αλάθηεζε (R)
(%)

Γηάζεζε (D)
(%)

Απνζήθεπζε
(Α)
(%)

Με
θαηαγεγξακκέλε
δηαρείξηζε (Υ)
(%)

ΤΝΟΛΑ

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Με επηθίλδπλα απόβιεηα
Η‐ ΑΠΟΒΛΖΣΑ
ΔΚΚΑΦΩΝ,
ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΗ
ΚΑΣΔΓΑΦΗΔΩΝ

0,00%

0,00%

Δπηθίλδπλα απόβιεηα
ΗΗ‐ ΑΠΟΒΛΖΣΑ
ΔΚΚΑΦΩΝ,
ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΗ
ΚΑΣΔΓΑΦΗΔΩΝ

0,00%

0,00%

7.1.2. Υφιςτάμενα δίκτυα και εγκαταςτάςεισ
1) Με επηθίλδπλα ΑΔΚΚ
ηε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ιεηηνπξγνχλ ηξία (3) ΔΓ ΑΔΚΚ, δχν πεξηθεξεηαθήο θαη έλα δηαπεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο θαη
θαηαγξάθνληαη νθηψ κνλάδεο επεμεξγαζίαο ΑΔΚΚ.
2) Δπηθίλδπλα ΑΔΚΚ πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην
ε εζληθφ επίπεδν, ην κεηξψν ησλ αδεηνδνηεκέλσλ ΔΑΚ ακηάληνπ πνπ ηεξείηαη απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο,
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο πεξηιακβάλεη 7 εηαηξείεο, νη νπνίεο είλαη επίζεο εγγεγξακκέλεο ζην Μεηξψν
δηαρεηξηζηψλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ. Ζ πθηζηάκελε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην είλαη ε
δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά ηνπο γηα δηάζεζε ζε ΥΤΣ ηνπ εμσηεξηθνχ (Γεξκαλία). Σν πθηζηάκελν δίθηπν δηάζεζεο ηεο
ρψξαο πεξηιακβάλεη 2 ΥΤΣ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηάζεζε ακηαληνχρσλ απνβιήησλ, εθηφο Αηηηθήο.

7.1.3. Αξιολόγηςη Υφιςτάμενησ Κατάςταςησ Διαχείριςησ και Υλοποίηςησ Υφιςτάμενου
ΠΕΣΔΑ
πσο έρεη πξναλαθεξζεί, δηαπηζηψλεηαη πξφνδνο θαηά ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ζηελ θαηεχζπλζε δηαθξηηήο θαη
πεξηβαιινληηθά νξζήο δηαρείξηζεο. Ζ επάξθεηα ησλ λενζχζηαησλ ΔΓ θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηά επηρεηξήζεσλ
ζηε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο δελ δχλαηαη λα αμηνινγεζεί

7.2. ΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΑΕΚΚ
Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζηνηρεία θαη νη εθηηκήζεηο ηνπ ΔΓΑ-2015, κε αλαγσγή ζηε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. ηνλ Πίλαθα
24 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ εθηηκήζεσλ.
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Πίλαθαο 24: Πξνβιεπόκελε παξαγωγή ΑΔΚΚ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (έηνο 2020)
Καηεγνξία απνβιήηωλ

ύληκεζε

ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΔΚΚΑΦΩΝ,
ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΗ
ΚΑΣΔΓΑΦΗΔΩΝ

Με επηθίλδπλα
απόβιεηα
(ηόλνη)

Δπηθίλδπλα
απόβιεηα
(ηόλνη)

ύλνιν
απνβιήηωλ
(ηόλνη)

246.400

19.100

265.500

ΑΔΚΚ

7.3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΕΚΚ
Δθαξκνγή ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ΑΔΚΚ ζηα δεκφζηα θαη ηδησηηθά έξγα.
Υσξηζηή ζπιινγή γηα ηα απφβιεηα εθζθαθψλ πνπ εμαηξνχληαη απφ ηνπο ζηφρνπο ησλ ΑΔΚΚ ,θαη νξζνινγηθή
δηαρείξηζε ηνπο θαζψο θαη γηα ηελ πεξίζζεηα ζθπξνδέκαηνο πνπ πξνθχπηεη θαηά ηα έξγα θαηαζθεπψλ. Δηδηθφηεξα
ε πεξίζζεηα ησλ απνβιήησλ εθζθαθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα Γεκφζηα έξγα ζα πξέπεη λα ζπιιέγεηαη δηαθξηηά
απφ ηπρφλ πιηθά θαζαηξέζεσλ, απνμειψζεσλ θιπ. θαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ δηαρείξηζε απηψλ λα
πεξηιακβάλεηαη ζηελ ΑΔΠΟ ηνπ έξγνπ θαη ζηελ ζχκβαζε κε ηνλ Αλάδνρν. Σα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα
ζπκπεξηιεθζνχλ ζε φια ηα ζηάδηα πινπνίεζεο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ, φπσο πξνθήξπμε, ζπκβάζεηο θιπ.
πκβνιή ζηελ αλάπηπμε αγνξψλ γηα ηα δεπηεξνγελή πιηθά ηεο επεμεξγαζίαο ΑΔΚΚ.
Οη πνζνηηθνί ζηφρνη πνπ ηίζεληαη αθνξνχλ ην πνζνζηφ ησλ παξαγφκελσλ ΑΔΚΚ πνπ νδεγνχληαη πξνο
πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε, αλαθχθισζε θαη αλάθηεζε θαη είλαη νη εμήο:
 Τουλάχιςτον 50% κ.β. των παραγόμενων ΑΕΚΚ ζωσ το τζλοσ του 2015.
 Τουλάχιςτον 70% κ.β. των παραγόμενων ΑΕΚΚ ζωσ το τζλοσ του 2020.
Γηα ηε ζπιινγή απνβιήησλ εθζθαθψλ ππνρξεσηηθή δηαινγή θαη κεηαθνξά (κε αληίζηνηρε ηηκνιφγεζε) ζηα
δεκφζηα έξγα θαη θίλεηξα γηα ηα ηδησηηθά έξγα.
Απόβιεηα πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην
Οξγάλσζε θαη δεκηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ δηάζεζήο ηνπο εληφο ηεο ρψξαο έσο ην 2020.
Καηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε δηαρείξηζεο παιαηψλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ πνπ έρνπλ πεξηέιζεη ζε αδξάλεηα θαη
πεξηέρνπλ επηθίλδπλα ή κε πιηθά ηα νπνία ρξνλίδνπλ θαη κεηαθέξνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο (ΔΚΑ) ζηνλ πδξνθφξν
νξίδνληα, (π.ρ. Διελίη, Ακηαληίη) ζην πιαίζην ηνπ ρψξνπ πνπ πινπνηείηαη ηεο «θαηαγξαθήο ησλ ξππαζκέλσλ
ρψξσλ»

7.4. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΕΚΚ
Με επηθίλδπλα ΑΔΚΚ
Α. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ – ΠΟΟΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΣΟΥΧΝ
Σα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ζρεδηαζκνχ δηαρείξηζεο ησλ κε επηθίλδπλσλ ΑΔΚΚ παξνπζηάδνληαη ζρεκαηηθά ζην πίλαθα 25
πνπ αθνινπζεί, ζηνλ νπνίν δελ ππνινγίδνληαη ηα επηκέξνπο απνηειέζκαηα ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη ηεο
πξνεηνηκαζίαο γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε.
Ζ θαη’ ειάρηζην βαζηθή πξνηεξαηφηεηα θαηά ηελ αλάπηπμε ησλ δηθηχσλ επαλαρξεζηκνπνίεζεο/ αλαθχθισζεο/
αλάθηεζεο είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο επίηεπμεο ησλ ηηζέκελσλ ζηφρσλ θαη ε πιήξεο εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο
ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο.
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Δηδηθφηεξα ε αλάπηπμε ησλ απαηηνχκελσλ δηθηχσλ θαη ππνδνκψλ δηαρείξηζήο ηνπο ζηεξίδεηαη ζηελ πινπνίεζε ησλ
παξαθάησ βαζηθψλ επηδηψμεσλ:


Ανάπτυξθ των ΣΕΔ με ςτόχο τθ κάλυψθ του ςυνόλου τθσ Ρεριφζρειασ και δθμιουργία των απαιτοφμενων
υποδομϊν επεξεργαςίασ (ςτακερζσ μονάδεσ ι αδειοδοτθμζνοι χϊροι υποδοχισ κινθτϊν μονάδων επεξεργαςίασ)
με ςτόχο τθν κάλυψθ των αναγκϊν του ςυνόλου τθσ Ρεριφζρειασ.



Διαχωριςμόσ των επιμζρουσ υλικϊν ςτθν πθγι παραγωγισ τουσ, ιδιαίτερα κατά τισ εργαςίεσ κατεδαφίςεων με
εφαρμογι τεχνικϊν επιλεκτικισ κατεδάφιςθσ.



Αφξθςθ ςτο μζγιςτο δυνατό βακμό τθσ ανακφκλωςθσ και ανάκτθςθσ, κατά προτεραιότθτα μζςω:



μεγιςτοποίθςθσ τθσ απορρόφθςθσ των δευτερογενϊν υλικϊν ωσ εναλλακτικζσ πρϊτεσ φλεσ ι εναλλακτικά
καφςιμα από ςχετικοφσ παραγωγικοφσ κλάδουσ.



χριςθσ των δευτερογενϊν αδρανϊν ορυκτισ προζλευςθσ ωσ υλικό πλιρωςθσ ςε ΧΥΤ, ςε ζργα αποκατάςταςθσ
ΧΑΔΑ, ςε εργαςίεσ επίχωςθσ ορυγμάτων κλπ.



χριςθσ των ανενεργϊν λατομικϊν χϊρων για τουσ ςκοποφσ ανάκτθςθσ με επίχωςθ.



Ανάπτυξθ του απαιτοφμενου δικτφου ΧΥΤ αδρανϊν για τθν αςφαλι διάκεςθ των αδρανϊν μθ ανακτιςιμων
υπολειμμάτων τθσ επεξεργαςίασ ΑΕΚΚ.

Πίλαθαο 25: Πνζνηηθνπνίεζε ζηόρωλ ζρεδηαζκνύ ΑΔΚΚ
ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΚΑΗ
ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΣΑΦΖ (D)
ΠΑΡΑΓΩΓΖ
ΑΝΑΚΣΖΖ (R)
(tn)
%
(tn)
%
(tn)

ΔΣΟ


ΔΗΓΟ

2020

ΑΓΡΑΝΖ

196.406

73

143.376

27

53.030

ΛΟΗΠΑ

49.994

57

28.497

43

21.497

ΤΝΟΛΟ

246.400

70

171.873

30

74.527

Β. ΑΠΑΗΣΖΔΗ Δ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
(α) Γίθηπν αλάθηεζεο ΑΔΚΚ


Κάλυψθ του ςυνόλου τθσ περιφζρειασ από ΣΕΔ.



Νζεσ μονάδεσ επεξεργαςίασ ΑΕΚΚ ςτισ Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ όπου δεν υφίςτανται μονάδεσ.



Στα νθςιά τθσ 1 Δ.Ε. τθσ περιφζρειασ, κατά προτεραιότθτα αδειοδότθςθ χϊρων υποδοχισ κινθτϊν μονάδων

θσ

επεξεργαςίασ, όπου κα λειτουργεί κινθτι μονάδα που κα καλφπτει τισ ανάγκεσ επεξεργαςίασ.


Ανάπτυξθ ςχεδίου αποκατάςταςθσ των λατομικϊν χϊρων τθσ περιφζρειασ Αττικισ, ςε όποια μποροφν να
χρθςιμοποιθκοφν για ανάκτθςθ του αδρανοφσ κλάςματοσ των ΑΕΚΚ (με επίχωςθ) ςε ςυνζργεια με κόμποςτ
τφπου Α.



Το δίκτυο ανάκτθςθσ ςυμπλθρϊνουν οι τελικοί αποδζκτεσ των δευτερογενϊν υλικϊν από τθν επεξεργαςία ΑΕΚΚ,
όπωσ ενδεικτικά:
o

Οι εταιρείεσ ανακφκλωςθσ των διαχωριηόμενων ανακυκλϊςιμων υλικϊν (πλαςτικό, μζταλλο, γυαλί,
χαρτί, ξφλο).

o

Οι βιομθχανικζσ μονάδεσ παραγωγισ ζτοιμου ςκυροδζματοσ (υποκατάςταςθ πρωτογενϊν
αδρανϊν).
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o

Οι βιομθχανικζσ μονάδεσ ανακφκλωςθσ των αδρανϊν ορυκτισ προζλευςθσ ωσ εναλλακτικζσ αϋ φλεσ
ι ανάκτθςθσ του μθ ανακυκλϊςιμου ξφλου ωσ εναλλακτικό καφςιμο (τςιμεντοβιομθχανία,
κεραμοποιία, μονάδεσ αποτζφρωςθσ).

o

Οι τεχνικζσ / καταςκευαςτικζσ εταιρείεσ (ανακφκλωςθ αδρανϊν ορυκτισ προζλευςθσ ςε τεχνικά
ζργα).

(β) Γίθηπν δηάζεζεο ππνιεηκκάησλ επεμεξγαζίαο ΑΔΚΚ


θ

Καταςκευι δικτφου ΧΥΤ αδρανϊν αποβλιτων για τθν 1 Δ.Ε. τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ ςε υψθλισ προ τοφτο
καταλλθλότθτασ εξαντλθμζνα Λατομεία – μεταλλεία, όπωσ κα αποτυπωκεί από τθν μελζτθ τθσ Δράςθσ 9.α. του
θσ

Σχεδίου Διαχείριςθσ ΑΣΑ. και καταςκευι κυττάρου διάκεςθσ αδρανϊν ςτουσ ΧΥΤ ΑΣΑ τθσ 2 Δ.Ε..
Δπηθίλδπλα ΑΔΚΚ πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην
Α. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ – ΠΟΟΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΣΟΥΧΝ
Ο ζρεδηαζκφο δηαρείξηζεο ησλ ΑΔΚΚ πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην ζηνρεχεη ζηελ εθηελή εθαξκνγή ηεο επηιεθηηθήο
θαηεδάθηζεο θαηά ηηο εξγαζίεο θαηεδάθηζεο θηηξίσλ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε μερσξηζηή ζπιινγή ησλ απνβιήησλ
ακηαληνηζηκέληνπ. Οη εξγαζίεο δηαρείξηζεο ησλ ΑΔΚΚ πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην ζα πξέπεη λα γίλνληαη απνθιεηζηηθά απφ
ηηο αδεηνδνηεκέλεο ΔΑΚ ακηάληνπ θαη ε δηάζεζή ηνπο ζα γίλεηαη ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπο ΥΤΣ.
Δπηδίσμε απνηειεί, κέζσ ηεο ηξνπνπνίεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ησλ πθηζηάκελσλ θαη ζρεδηαδφκελσλ
ηδησηηθψλ ΥΤΣΔΑ, λα είλαη δπλαηή ε δηάζεζε ζε απηνχο ησλ παξαγφκελσλ ακηαληνχρσλ απνβιήησλ.
Οη ζπλνιηθέο αλάγθεο δηάζεζεο απνβιήησλ πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην, γηα ην ζχλνιν ηνπ ρξνληθνχ νξίδνληα εθαξκνγήο
ηνπ ΠΔΓΑ αλέξρνληαη ζε 19.100 tn.
Β. ΑΠΑΗΣΖΔΗ Δ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
Γηακφξθσζε δηθηχνπ δηάζεζεο ακηαληνχρσλ απνβιήησλ θαηά πξνηεξαηφηεηα κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ πθηζηάκελσλ
θαη ζρεδηαδφκελσλ ηδησηηθψλ ΥΤΣΔΑ.

7.5. ΔΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΕΚΚ
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο ησλ ΑΔΚΚ ζα αλαπηπρζνχλ νη παξαθάησ δξάζεηο.
Γηα θάζε δξάζε πξνβιέπεηαη ρξνλνδηάγξακκα θαη ηεξάξρεζε εθαξκνγήο. Χο βξαρππξφζεζκεο ραξαθηεξίδνληαη νη
δξάζεηο κε άκεζε εθαξκνγή απφ ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ παξφληνο ΔΓΑ θαη ηνπνζεηνχληαη ρξνληθά εληφο ηνπ 20152016. Μεζνπξφζεζκεο ραξαθηεξίδνληαη νη δξάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη λα πινπνηεζνχλ εληφο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ
2017‐2020. Δπηπιένλ, νη δξάζεηο ηεξαξρνχληαη σο πξνο ηελ ζπνπδαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζε δξάζεηο Α θαη Β
πξνηεξαηφηεηαο.
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Βξαρππξόζεζκε
Α/Α

Γξάζε

Πεξηγξαθή / Παξαηεξήζεηο

Τινπνίεζε

Μεζνπξόζεζκε

Ηεξάξρεζε
Α

Β

Α

1

Δπηθαηξνπνίεζε δεδνκέλσλ
παξαγσγήο ΑΔΔΚ Πεξηθέξεηαο
Αηηηθήο

Δπηθαηξνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ παξαγσγήο ΑΔΔΚ.

ΔΓΝΑ

+

2

Αλάπηπμε δηθηχνπ αλάθηεζεο
ΑΔΚΚ

Κάιπςε ηνπ ζπλφινπ ηεο πεξηθέξεηαο απφ ΔΓ.
Νέεο κνλάδεο επεμεξγαζίαο ΑΔΚΚ ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο φπνπ δελ
πθίζηαληαη κνλάδεο.

ΔΓ

+

3

Αλάπηπμε αγνξψλ
δεπηεξνγελψλ πιηθψλ απφ ηελ
επεμεξγαζία ΑΔΚΚ

Αλάπηπμε αγνξψλ δεπηεξνγελψλ πιηθψλ απφ ηελ επεμεξγαζία ΑΔΚΚ (πιαζηηθφ,
κέηαιιν, γπαιί, ραξηί, μχιν, αδξαλή θιπ.)

ΔΓ/ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ

+

4

Αλάθηεζε ηνπ αδξαλνχο
θιάζκαηνο ησλ ΑΔΚΚ ζε
απνθαηάζηαζε ιαηνκείσλ

Αλάπηπμε ζρεδίνπ απνθαηάζηαζεο ησλ ιαηνκηθψλ ρψξσλ ηεο πεξηθέξεηαο
Αηηηθήο, ζε φπνηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα αλάθηεζε ηνπ αδξαλνχο
θιάζκαηνο ησλ ΑΔΚΚ (κε επίρσζε) ζε ζπλέξγεηα κε θφκπνζη ηχπνπ Α.

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ/ΦΟΡΔΗ
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ
ΛΑΣΟΜΔΗΧΝ/ΔΓ

+

5

Αλάπηπμε δηθηχνπ ΥΤΣ
αδξαλψλ ππνιεηκκάησλ ΑΔΚΚ.

Καηαζθεπή δηθηχνπ ΥΤΣ αδξαλψλ ππνιεηκκάησλ γηα ηελ 1ε Γ.Δ. ηεο
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη θαηαζθεπή θπηηάξνπ δηάζεζεο αδξαλψλ ζηνπο ΥΤΣ
ΑΑ ηεο 2εο Γ.Δ. σο ζεκείν 7.4.Β (β).

ΔΓΝΑ

+

6

Γίθηπν δηάζεζεο ακηαληνχρσλ
απνβιήησλ.

Γηακφξθσζε δηθηχνπ δηάζεζεο ακηαληνχρσλ απνβιήησλ θαηά πξνηεξαηφηεηα
κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ πθηζηάκελσλ θαη ζρεδηαδφκελσλ ηδησηηθψλ ΥΤΣΔΑ

Β

+
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8. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΘΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΓΕΩΓΟΚΤΘΝΟΤΟΦΙΚΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
Ο ζρεδηαζκφο ηεο δηαρείξηζε ησλ γεσξγνθηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ δελ απνηεινχζε αληηθείκελν ηνπ πθηζηάκελνπ
ΠΔΓΑ (αλαζεψξεζε 2006) θαη ε δηαρείξηζή ηνπο πξνβιέπεηαη λα γίλεηαη κε επζχλε ηνπ παξαγσγνχ κε ηελ
επηζήκαλζε φηη αλάινγα κε ηε ρσξνζέηεζε θαη ην είδνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ Γηαρείξηζεο ησλ ΑΑ, είλαη πνιχ πηζαλφ
(θαη ρξήζηκν) λα επηδηψθεηαη ζπλεπεμεξγαζία κέξνπο ησλ γεσξγηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ κε ηα ΑΑ.
8.1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ

8.1.1. Συγκεντρωτικά ςτοιχεία υφιςτάμενησ διαχείριςησ
Σν έηνο αλαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ είλαη ην 2011. Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζηνηρεία θαη νη εθηηκήζεηο ηνπ ΔΓΑ-2015, κε
αλαγσγή ζηε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο.
Δπηζεκαίλεηαη εμ’ αξρήο φηη παξαγφκελεο πνζφηεηεο ΓΚΣ απνβιήησλ ζηε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο είλαη κηθξέο θαη ρσξηθά
επηθεληξψλνληαη ζηελ Αλαηνιηθή θαη Γπηηθή Αηηηθή.
ηνλ Πίλαθα 26 απνηππψλνληαη νη πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο.
Οη πξαθηηθέο απηέο δηαθξίλνληαη ζε εξγαζίεο αλάθηεζεο (R), εξγαζίεο δηάζεζεο (D) θαη ελδηάκεζε απνζήθεπζε πξηλ
απφ εξγαζίεο αλάθηεζεο / δηάζεζεο (A). Δπεηδή γηα ηα γεσξγνθηελνηξνθηθά απφβιεηα δελ ππήξραλ επαξθή ζηνηρεία
ηεο δηαρείξηζεο, ε ππνιεηπφκελε πνζφηεηα ηεο παξαγσγήο απνδίδεηαη ζηε κε θαηαγεγξακκέλε δηαρείξηζε (Υ). Ζ
πθηζηάκελε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ παξνπζηάδεηαη θαηά θαηεγνξίεο θαη ξεχκαηα απνβιήησλ θαη νκαδνπνηείηαη ζηε
δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ θαη κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ.
ηνλ Πίλαθα 27 θαηαγξάθεηαη ε θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ δηαρείξηζεο αλά βαζηθή θαηεγνξία απνβιήησλ, μερσξηζηά
γηα ηα κε επηθίλδπλα θαη ηα επηθίλδπλα απφβιεηα.
Πίλαθαο 26: Τθηζηάκελε δηαρείξηζε απνβιήηωλ (έηνο αλαθνξάο 2011)
Αλάθηεζε (R)
(tn)

Καηεγνξία απνβιήηωλ

Απνζήθεπζε
(Α)
(tn)

Γηάζεζε (D)
(tn)

Με
θαηαγεγξακκέλε
δηαρείξηζε (Υ)
(tn)

Με επηθίλδπλα απόβιεηα
Η‐ ΓΔΩΡΓΟΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΑ
ΑΠΟΒΛΖΣΑ (*)

0

0

0

73.900

0

0

Δπηθίλδπλα απόβιεηα
ΗΗ‐ ΓΔΩΡΓΟΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΑ
ΑΠΟΒΛΖΣΑ (*)

0

0

(*) Πεγή ΔΓΑ (2015)
Πίλαθαο 27: πγθεληξωηηθά ζηνηρεία πθηζηάκελεο δηαρείξηζεο απνβιήηωλ (έηνο αλαθνξάο 2011)

Καηεγνξία απνβιήηωλ

Αλάθηεζε
(R)
(%)

Γηάζεζε (D)
(%)

Απνζήθεπζε
(Α)
(%)

Με
θαηαγεγξακκέλε
δηαρείξηζε (Υ)
(%)

ΤΝΟΛΑ

0,00%

100,00%

100%

Με επηθίλδπλα απόβιεηα
Η‐

0,00%

0,00%

ΓΔΩΡΓΟΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗ
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ΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ
Δπηθίλδπλα απόβιεηα
ΗΗ‐
0,00%

ΓΔΩΡΓΟΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗ
ΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

8.1.2. Υφιςτάμενα δίκτυα και εγκαταςτάςεισ
42. Θ διαχείριςθ των γεωργοκτθνοτροφικϊν αποβλιτων αποτελεί ευκφνθ των παραγωγϊν και πραγματοποιείται
ςφμφωνα με τουσ Κϊδικεσ Ορκισ Γεωργικισ Ρρακτικισ (i) για τα γεωργικά και δαςικά υπολείμματα κυρίωσ επί
τόπου (in situ) με τεμαχιςμό και διάκεςθ ςτο ζδαφοσ ι καφςθ, και (ii) για τα απόβλθτα τθσ κτθνοτροφικισ
εκμετάλλευςθσ με διάκεςθ ςτο ζδαφοσ για λίπανςθ ι μζςω μονάδων κομποςτοποίθςθσ.
43. Στθν Ρεριφζρεια Αττικισ καταγράφεται μια μονάδα αξιοποίθςθσ (κομποςτοποίθςθσ) πτθνοτροφικϊν
αποβλιτων, ςτα Μζγαρα.

8.1.3. Αξιολόγηςη Υφιςτάμενησ Κατάςταςησ Διαχείριςησ
Ζ δηαρείξηζε ησλ γεσξγνθηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ εμαθνινπζεί λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ειιείςεηο ζηελ θαηαγξαθή
ησλ πνζνηήησλ, ηελ επζχλε ηνπ παξαγσγνχ θαη ηελ έιιεηςε ζρεδηαζκνχ θαη εγθαηαζηάζεσλ.
8.2. ΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΓΕΩΓΟΚΤΘΝΟΤΟΦΙΚΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ
Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζηνηρεία θαη νη εθηηκήζεηο ηνπ ΔΓΑ-2015, κε αλαγσγή ζηε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. ηνλ Πίλαθα
28 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ εθηηκήζεσλ, ελψ ζηνλ πίλαθα 29 παξνπζηάδεηαη ε εθηηκψκελεο
πνζφηεηεο ΓΚΣ αλά ππνθαηεγνξία.
Πίλαθαο 28: Πξνβιεπόκελε παξαγωγή ΓΚΣ απνβιήηωλ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (έηνο 2020)
Καηεγνξία απνβιήηωλ

ύληκεζε

ΓΔΩΡΓΟΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΑ
ΑΠΟΒΛΖΣΑ

Με επηθίλδπλα
απόβιεηα
(ηόλνη)

Δπηθίλδπλα
απόβιεηα
(ηόλνη)

ύλνιν
απνβιήηωλ
(ηόλνη)

96.800

-

96.800

ΓΚΣ

Πίλαθαο 29: Δθηηκώκελε ζύλζεζε ηεο παξαγωγή ΓΚΣ απνβιήηωλ ζηελ Αηηηθή (έηνο 2020)
(Α)
Τπνιείκκαηα
Καιιηεξγεηώλ (t)

(Β)
Απνζπξόκελα
θξνύηα θαη
Λαραληθά (t)

(Γ)
Απόβιεηα
θηελνηξνθηθήο
εθκεηάιιεπζεο (t)

(Γ)
Πιαζηηθά
Θεξκνθεπίωλ (t)

(Δ)
πζθεπαζίεο
Ληπαζκάηωλ,
θπηνθαξκάθωλ
θ.ιπ. (t)

30.800

10.900

54.070

990

40

(Σ)
ΤΝΟΛΟ(t)

96.800

8.3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΓΕΩΓΟΚΤΘΝΟΤΟΦΙΚΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ
Τηνζέηεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ΔΓΑ, σο αθνινχζσο
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Πιήξεο αλάπηπμε δηθηχνπ ζπιινγήο βηναπνδνκήζηκσλ απνβιήησλ γεσξγνθηελνηξνθηθήο πξνέιεπζεο γηα ηελ
αλάθηεζε επ’ σθειεία ηεο γεσξγίαο, ηελ παξαγσγή πξντφλησλ (π.ρ. δσνηξνθψλ, θ.ιπ.) ή ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο
απφ βηναέξην/ βηνκάδα.
Υσξηζηή ζπιινγή θαη αλάθηεζε ησλ πιαζηηθψλ γεσξγνθηελνηξνθηθήο πξνέιεπζεο κε έκθαζε ζηα πιαζηηθά
ζεξκνθεπίνπ θαη ηα απφβιεηα ζπζθεπαζίαο.
Υσξηζηή ζπιινγή θαη θαηάιιειε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ πνπ πεξηέρνπλ
επηθίλδπλεο νπζίεο κέζσ ζπζηεκάησλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο.
Πξφβιεςε γηα θίλεηξν πξνδηαινγήο πιαζηηθψλ θαη βηναπνδνκήζηκσλ Γεσξγνθηελνηξνθηθψλ Απνβιήησλ π.ρ. κε
αληάιιαγκα νξγαληθά ιηπάζκαηα θαη εδαθνβειηησηηθά.
8.4. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΓΕΩΓΟΚΤΘΝΟΤΟΦΙΚΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ
Α. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ – ΠΟΟΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΣΟΥΧΝ
Ζ δηαρείξηζε ησλ γεσξγνθηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ πεξηιακβάλεη:


εφαρμογι των Κωδίκων Ορκισ Γεωργικισ Ρρακτικισ.



ςυλλογι του ςυνόλου των παραγόμενων γεωργοκτθνοτροφικϊν αποβλιτων και δυνατότθτα ςυνεπεξεργαςίασ
με το οργανικό κλάςμα των ΑΣΑ και ΒΑΑ (από ΔςΡ).



ανακφκλωςθ ι άλλου είδουσ ανάκτθςθ, κατά προτεραιότθτα μζςω:
-

ανακφκλωςθσ επ’ ωφελεία τθσ γεωργίασ ωσ οργανικι ουςία (α) με άμεςθ ενςωμάτωςθ, (β) ζπειτα από
βόςκθςθ, (γ) ζπειτα από κοπι και ενςωμάτωςθ ςτο ζδαφοσ.

-

ανακφκλωςθσ επ’ ωφελεία τθσ γεωργίασ, ωσ εδαφοβελτιωτικό (α) ζπειτα από κομποςτοποίθςθ, (β) ζπειτα
από ηφμωςθ κτθνοτροφικϊν αποβλιτων, (γ) ζπειτα από χϊνευςθ του υπολείμματοσ των μονάδων
βιοαερίου.

-

χριςθσ ωσ δευτερογενζσ καφςιμο (ανάκτθςθ ςε μονάδεσ παραγωγισ βιοαερίου με απόδοςθ του χωνζματοσ
επ’ ωφελεία τθσ γεωργίασ, ανάκτθςθ ςε μονάδεσ ςυναποτζφρωςθσ).

Υσξηζηή ζπιινγή θαη αλάθηεζε ησλ πιαζηηθψλ γεσξγνθηελνηξνθηθήο πξνέιεπζεο κε έκθαζε ζηα πιαζηηθά
ζεξκνθεπίνπ θαη ηα απφβιεηα ζπζθεπαζίαο.
Υσξηζηή ζπιινγή θαη θαηάιιειε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ πνπ πεξηέρνπλ
επηθίλδπλεο νπζίεο κέζσ ζπζηεκάησλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο.
Β. ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΗ Δ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
Οργανικής προέλεσζης


Ανάπτυξθ τοπικϊν δικτφων ςυλλογισ των οργανικϊν γεωργοκτθνοτροφικϊν αποβλιτων.



Ρλιρθσ αξιοποίθςθ του διακζςιμου δικτφου παραγωγισ εδαφοβελτιωτικϊν για τθν απορρόφθςθ των οργανικϊν
γεωργοκτθνοτροφικϊν αποβλιτων – Εξζταςθ δυνατοτιτων ςυνεπεξεργαςίασ με οργανικά απόβλθτα άλλων
οικονομικϊν δραςτθριοτιτων.



Ρλιρθσ αξιοποίθςθ των υφιςτάμενων και ςχεδιαηόμενων μονάδων παραγωγισ βιοαερίου για τθν ενεργειακι
ανάκτθςθ γεωργοκτθνοτροφικϊν αποβλιτων.

Μη οργανικής προέλεσζης


Ανάπτυξθ τοπικϊν δικτφων ςυλλογισ και μεταφοράσ γεωργοκτθνοτροφικϊν αποβλιτων μθ οργανικισ
προζλευςθσ (πλαςτικά κερμοκθπίων, μζταλλα, ςυςκευαςίεσ λιπαςμάτων, κ.λπ.) ϊςτε τα εν λόγω απόβλθτα να
εντάςςονται

ςτα

διακζςιμα

δίκτυα

ανάκτθςθσ
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8.5. ΔΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΓΕΩΓΟΚΤΘΝΟΤΟΦΙΚΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο ησλ ΓΚΣ απνβιήησλ ζα αλαπηπρζνχλ νη παξαθάησ δξάζεηο.
Γηα θάζε δξάζε πξνβιέπεηαη ρξνλνδηάγξακκα θαη ηεξάξρεζε εθαξκνγήο. Χο βξαρππξφζεζκεο ραξαθηεξίδνληαη νη δξάζεηο κε άκεζε εθαξκνγή απφ ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ παξφληνο
ΔΓΑ θαη ηνπνζεηνχληαη ρξνληθά εληφο ηνπ 2015-2016. Μεζνπξφζεζκεο ραξαθηεξίδνληαη νη δξάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη λα πινπνηεζνχλ εληφο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ 2017‐2020.
Δπηπιένλ, νη δξάζεηο ηεξαξρνχληαη σο πξνο ηελ ζπνπδαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζε δξάζεηο Α θαη Β πξνηεξαηφηεηαο.
Βξαρππξόζεζκε
/Α

Γξάζε

Πεξηγξαθή / Παξαηεξήζεηο

Τινπνίεζε

Ηεξάξρεζε
Α

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ/
ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ
ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ
ΚΑΗ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ

Μεζνπξόζεζκε

Β

Α

1

Δθαξκνγή ησλ Κσδίθσλ Οξζήο
Γεσξγηθήο Πξαθηηθήο

Δθαξκνγή ησλ Κσδίθσλ Οξζήο Γεσξγηθήο Πξαθηηθήο

2

Πξάζηλα εκεία Γήκσλ κε
ΓΚΣ απφβιεηα

Δπέθηαζε δξαζηεξηφηεηαο Πξάζηλσλ εκείσλ ψζηε λα πεξηιακβάλεη ηα ΓΚΣ
απφβιεηα

3

Γίθηπν ζπιινγήο/ επεμεξγαζίαο
νξγαληθψλ ΓΚΣ απνβιήησλ

πιινγή ησλ παξαγφκελσλ νξγαληθψλ γεσξγνθηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ θαη
ζπλεπεμεξγαζία ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ ΒΑΑ (απφ ΓζΠ).

ΔΓΝΑ/ΓΖΜΟΗ

+

4

Γίθηπν ζπιινγήο/ επεμεξγαζίαο
ΓΚΣ απνβιήησλ ελαιιαθηηθήο
δηαρείξηζεο

πιινγή θαη αλάθηεζε ησλ παξαγφκελσλ γεσξγνθηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ
ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο

ΔΓΝΑ/ΔΓ

+

5

Γίθηπν ζπιινγήο/ δηαρείξηζεο
ΓΚΣ απνβιήησλ πνπ πεξηέρνπλ
επηθίλδπλεο νπζίεο

ΔΓΝΑ/ΓΖΜΟΗ

+

πιινγή θαη δηαρείξηζε σο ΜΠΔΑ ΑΑ

ΔΓΝΑ/ΓΖΜΟΗ

Β

+

+
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9. ΕΝΘΜΕΩΣΘ – ΕΥΑΙΣΘΘΤΟΡΟΙΘΣΘ – ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ
ρεδηάδεηαη

θαη

εθαξκφδεηαη

εληαίν,

εηήζηα

θπιηφκελν,

Πξφγξακκα

Δλεξγεηψλ

Δλεκέξσζεο-

Δπαηζζεηνπνίεζεο- Δθπαίδεπζεο ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, πνπ επηθεληξψλεηαη ζηηο δξάζεηο πςειήο
ηεξάξρεζεο ζηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ (πξφιεςε – επαλάρξεζε – αλαθχθισζε/αλάθηεζε).
ην ηνκέα ηεο πξφιεςεο, ην Πξφγξακκα Δλεξγεηψλ πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ επηθνηλσλίαο θαη
πξνψζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πξφιεςεο ηεο δεκηνπξγίαο απνβιήησλ θαζψο θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ
αληίζηνηρσλ δξάζεσλ Καλνληζηηθνχ πιαηζίνπ (ζεκείν 4).
Σν πξφγξακκα δνκείηαη αλά βαζηθή θαηεγνξία πξνέιεπζεο ησλ απνβιήησλ. Κνηλφ-ζηφρνο ησλ επί κέξνπο
ππνπξνγξακκάησλ

απνηειεί

ν

παξαγσγφο

ησλ

απνβιήησλ

(λνηθνθπξηά

γηα

ηα

αζηηθά,

επηρεηξήζεηο/επαγγεικαηίεο γηα ηα βηνκεραληθά θαη ζπλαθή, εκπιεθφκελνη ζηνλ νηθνδνκηθφ-θαηαζθεπαζηηθφ
ηνκέα γηα ηα ΑΔΚΚ, αγξφηεο γηα ηα γεσξγν-θηελνηξνθηθά απφβιεηα) αιιά θαη ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ελ
γέλεη πνπ κε ηηο επηινγέο ηνπ είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζεη ηελ παξαγσγή απνβιήησλ ηνπ παξαγσγηθνχ ηνκέα
(βηνκεραληθά, ΑΔΚΚ, γεσξγνθηελνηξνθηθά) .
Οη δξάζεηο ησλ πξνγξακκάησλ εμεηδηθεχνληαη ζηηο αθφινπζεο ελφηεηεο :
α) ελεκέξσζε (πιεξνθφξεζε γηα ηηο δπλαηφηεηεο πξφιεςεο, αλαθχθισζεο θ.ιπ. - ζπλερήο)
β) επαηζζεηνπνίεζε (εζηθή ή θαη πιηθή παξνρή θηλήηξσλ γηα βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο - ζηνρεπκέλε)
γ) εθπαίδεπζε (απεπζχλεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηελ πξν-ζρνιηθή θαη ζρνιηθή θνηλφηεηα, έληαμε
ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζπλδπάδεη ηα ζηνηρεία α) θαη β))
Σα πξνγξάκκαηα ελεξγεηψλ ελεκέξσζεο-επαηζζεηνπνίεζεο – εθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ηα ΑΑ
πινπνηνχληαη

θπξίσο

ζε

ηνπηθφ/δεκνηηθφ

επίπεδν,

ζην

κέηξν

πνπ

νη

ελέξγεηεο

πξφιεςεο-

επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη αλαθχθισζήο ηνπο ζα αλαιεθζνχλ κέζσ ησλ Σνπηθψλ ρεδίσλ. Σα πξνγξάκκαηα
πνπ αθνξνχλ ζε βηνκεραληθά απφβιεηα, ΑΔΚΚ θαη γεσξγνθηελνηξνθηθά πινπνηνχληαη ζε πεξηθεξεηαθφ
επίπεδν, κε θιαδηθή ζηφρεπζε.
Υξνληθά, ην Πξφγξακκα αλαπηχζζεηαη, εμεηδηθεχεηαη θαη εκπινπηίδεηαη ζε αληηζηνηρία κε ηελ πνξεία
εμεηδίθεπζεο θαη πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ηνπ ΠΔΓΑ:


Αληηθείκελν ηνπ πξψηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεσλ απνηειεί ν ίδηνο ν ΠΔΓΑ (επηθνηλσλία,
δηάρπζε, δηαβνχιεπζε επί ηεο πινπνίεζεο ησλ ρεδίσλ θαη δξάζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη)



Παξάιιεια κε ηελ ζπγθξφηεζε θαη εγθαζίδξπζε ησλ Σνπηθψλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο ΑΑ
ελεξγνπνηνχληαη αληίζηνηρεο ελφηεηεο ηνπ (ππν)πξνγξάκκαηνο γηα ηα ΑΑ θ.ν.θ.

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, θάζε κία απφ ηηο δξάζεηο πινπνίεζεο ηνπ ΠΔΓΑ ζπλνδεχεηαη απφ ζψκα πξνηάζεσλ
γηα έληαμε θαη αμηνπνίεζε απφ ην πξφγξακκα ελεξγεηψλ ελεκέξσζεο-επαηζζεηνπνίεζεο-εθπαίδεπζεο.
Δπηθεθαιήο θνξέαο πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηίζεηαη ν ΔΓΝΑ, επηθνπξνχκελνο απφ ηνλ ΔΟΑΝ θαη
νκφινγνπο θνξείο εζληθνχ επηπέδνπ (ΌΠΔΠΘ- Σκήκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, Τπ. Αλάπηπμεο, Γ.Γ.
Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή θ.ιπ.).

Γξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλαθείο κε ην εθάζηνηε

αληηθείκελν αλαιακβάλνπλ νη Γήκνη θαη νη θνξείο πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ηνπ ΠΔΓΑ ζην ζχλνιν ηνπο.
Σν εθπαηδεπηηθφ ζθέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαιακβάλεηαη απφ ηηο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κέζσ Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κε ηνλ ΔΓΝΑ.
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10. ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΤΘΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΘΣ ΕΕΥΝΑΣ
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ, ην ΠΔΓΑ ππνζηεξίδεη παληφο ηχπνπ δξάζεηο ηερλνινγηθήο θαη
νξγαλσηηθήο θαηλνηνκίαο θαζψο θαη ηελ ζπζηεκαηηθή έξεπλα ζην ζχλνιν ησλ ζηαδίσλ ηεο δηαρείξηζεο ησλ
απνβιήησλ (πξφιεςε, επαλάρξεζε, αλαθχθισζε, επεμεξγαζία, δηάζεζε).
Έκθαζε δίδεηαη
Α. ηηο θαζαξέο ηερλνινγίεο παξαγσγήο (πξφιεςε παξαγσγήο απνβιήησλ), ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο,
ζηελ αλαθχθισζε απνβιήησλ θαη θαηαζθεπαζηηθψλ πιηθψλ, ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ ησλ αλαθηεκέλσλ
πιηθψλ, θαη ζε ηερλνινγίεο φπσο:
● Πξνεγκέλεο Αλαεξφβηεο Γηεξγαζίεο Δπεμεξγαζίαο Απνβιήησλ
● Αεξφβηεο βηνινγηθέο δηεξγαζίεο επεμεξγαζίαο
● Πξνεγκέλεο Θεξκηθέο Μέζνδνη Δπεμεξγαζίαο Απνβιήησλ
● Μέζνδνη αδξαλνπνίεζεο επηθίλδπλσλ ξχπσλ
● Απνθαηάζηαζε εδαθψλ θαη πδάηηλσλ απνδεθηψλ
● Πξνεγκέλεο πξνζεγγίζεηο κεραληθήο αλαθχθισζεο
● Πξνεγκέλεο κέζνδνη πεξηβαιινληηθήο παξαθνινχζεζεο
Β. ε ζεκαηηθνχο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο φπσο:
● ηεξεά αζηηθά απνξξίκκαηα
● Γηαρείξηζε αγξν-θηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ
● Γηαρείξηζε βηνκεραληθψλ απνβιήησλ
● Γηαρείξηζε απνβιήησλ εθζθαθψλ, θαηαζθεπψλ θαη θαηεδαθίζεσλ (ΑΔΚΚ).
● Γηαρείξηζε ειαζηηθψλ
● Γηαρείξηζε πγξψλ απνβιήησλ
● Γηαρείξηζε ηνμηθψλ θαη επηθίλδπλσλ απνβιήησλ (βηνκεραληθά θαη νηθηαθά)
● Αληηξξχπαλζε, απνξξχπαλζε, απνθαηάζηαζε εδαθψλ θαη ππνγείσλ πδάησλ
Δπηδηψθεηαη ε ζπλεξγαζία ησλ παξαγσγψλ θαη δηαρεηξηζηψλ απνβιήησλ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα,
ηνπ εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ αιιά θαη θνηλσληθψλ δνκψλ ηεο Πεξηθέξεηαο, ψζηε :
να επιτευχκεί μεγαλφτερου βακμοφ εκμετάλλευςθ τθσ αξίασ των αποβλιτων ωσ υλικοφ για
επαναχρθςιμοποίθςθ, ανακφκλωςθ ι ενεργειακι αξιοποίθςθ.
να ςτθριχκεί θ επιχειρθματικότθτα και θ καινοτομία ςε προϊόντα και υπθρεςίεσ αντιρρφπανςθσ και
απορρφπανςθσ με ζμφαςθ ςτθν βιομθχανικι ςυμβίωςθ
να αναπτυχκοφν νζα προϊόντα – εφαρμογζσ των ανακτοφμενων και ανακυκλοφμενων υλικϊν ςτθν
κατεφκυνςθ τθσ κυκλικισ οικονομίασ,
να ειςαχκεί θ Κοινωνικι και Αλλθλζγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ) ςτθν διαχείριςθ των αποβλιτων
Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ην ΠΔΓΑ αμηνπνηεί ηηο δηαζέζηκεο δνκέο, ππνδνκέο θαη πφξνπο πξνγξακκάησλ φπσο ην
ΔΠΑλΔΚ, ην Πξφγξακκα ηξαηεγηθή Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (RIS3), Κνηλνηηθά
Πξνγξάκκαηα θαη Πξσηνβνπιίεο (Horizon, Life+ θ.ιπ.)

11. ΣΥΝΕΓΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΜΕ ΑΛΛΑ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΑ
ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΑΣΕΙΣ ΤΘΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
11.1. ΣΥΝΕΓΕΙΑ ΜΕ ΤΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΑΝΕΝΕΓΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ
Απφ ην Ρπζκηζηηθφ ζρέδην Αηηηθήο θαη ζπλαθείο πξνγξακκαηηζκνχο έρεη ηεθκεξησζεί ε αλάγθε
απνθαηάζηαζεο ησλ δηάζπαξησλ αλελεξγψλ ιαηνκηθψλ ρψξσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο πνπ ζε ζρεηηθή
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κειέηε ηνπ ΟΡΑ (2013) ζην ζχλνιν ηνπο αξηζκνχληαη ζε 154. Δμ’ απηψλ 65 θαηαγξάθνληαη σο αλελεξγνί,
14 εθ ησλ νπνίσλ αλήθνπλ ζην Γεκφζην. Αζξνηζηηθά νη αλελεξγνί ρψξνη θαηαιακβάλνπλ έθηαζε 3.606
ζηξεκκάησλ θαη απαηηνχλ ζεκαληηθέο πνζφηεηεο πιηθψλ επίρσζεο θαη εδαθνθάιπςεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε
ηνπο.
Απφ ηνλ ΠΔΓΑ πξνθχπηεη ε δπλαηφηεηα αλάθηεζεο ή ε αλάγθε ηειηθήο δηάζεζεο δηαθφξσλ ξεπκάησλ
απνβιήησλ ζε ζεκαληηθέο πνζφηεηεο πνπ δχλαληαη λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ
απνθαηάζηαζεο ησλ ιαηνκηθψλ ρψξσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα νη αλσηέξσ δπλαηφηεηεο εληνπίδνληαη ζηα
αθφινπζα.


Κομπόςτ υψθλισ ποιότθτασ από επεξεργαςία των ΒΑΑ (ΔςΡ)



Κομπόςτ τφπου Α’ από τθν επεξεργαςία ςυμμείκτων



Υπολείμματα τθσ επεξεργαςίασ ςυμμείκτων ΑΣΑ



Ανόργανα βιομθχανικά απόβλθτα



Επεξεργαςμζνα ΑΕΚΚ για ανάκτθςθ κακϊσ και υπολείμματα τθσ επεξεργαςίασ για διάκεςθ

Ζ ζπληνληζκέλε ζπλεξγηζηηθή πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ πξνγξακκάησλ (ΠΔΓΑ, απνθαηάζηαζε ιαηνκείσλ),
φπνπ νη εξγαζίεο ηειηθήο δηάζεζεο απνβιήησλ ζε αλελεξγφ ιαηνκηθφ ρψξν ζα είλαη εληαγκέλεο ζην
πξφγξακκα απνθαηάζηαζεο ηνπ, νδεγνχλ ζηελ απφ θνηλνχ εθπιήξσζε ησλ επηδησθφκελσλ απνηειεζκάησλ
κε ηαπηφρξνλε εμνηθνλφκεζε θπζηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ.
Χο εθ ηνχηνπ πηνζεηείηαη ε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ απφ ηνλ ΔΓΝΑ θαη ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο γηα ηελ
εμέηαζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ζπλεξγεηψλ κεηαμχ ησλ αλσηέξσ πξνγξακκάησλ (ΠΔΓΑ, απνθαηάζηαζε
ιαηνκείσλ) ζηε θάζε εμεηδίθεπζεο θαη κειέηεο ησλ ζπλαθψλ δξάζεσλ.

11.2. ΣΥΝΕΓΕΙΑ ΜΕ ΤΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΑΝΑΔΑΣΩΣΘΣ ΤΩΝ ΟΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ
Γηα ηελ πξνγξακκαηηζκέλε αλαδάζσζε ησλ νξεηλψλ φγθσλ ηεο Αηηηθήο, φπσο θαη γηα ηηο παξεκβάζεηο
αληηκεηψπηζεο ηεο εξεκνπνίεζεο δχλαληαη λα αλαπηπρζνχλ ζπλέξγεηεο κε ηηο δξάζεηο ηνπ ΠΔΓΑ θαη
ηδηαίηεξα ζην ηνκέα ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ εδαθνβειηησηηθνχ πιηθνχ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ ΒΑΑ.

11.3. ΣΥΝΕΓΕΙΑ ΜΕ ΤΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΝΤΑΞΘΣ ΣΤΘΝ ΑΓΟΑ ΕΓΑΣΙΑΣ
Οη επηινγέο ηεο δηαρείξηζεο κε ηελ παξνχζα αλαζεψξεζε ηνπ ΠΔΓΑ δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο
αλψηεξεο βαζκίδεο ηεο ηεξάξρεζεο (πξφιεςε, επαλάρξεζε, αλαθχθισζε) ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ
ζπλεπάγεηαη δξαζηεξηφηεηεο πςειήο έληαζεο εξγαζίαο. Χο εθ ηνχηνπ εληνπίδνληαη πςειέο ζπλέξγεηεο ηνπ
ΠΔΓΑ κε πξνγξάκκαηα θαηαπνιέκεζεο ηεο αλεξγίαο θαη έληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.

11.4. ΣΥΝΕΓΕΙΑ ΜΕ ΤΘΝ ΣΤΑΤΘΓΙΚΘ ΕΞΥΡΝΘΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΘΣ ΤΘΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΘΣ (RIS)
Tν ΠΔΓΑ δξά ζπλεξγηζηηθά ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Έξεπλαο, ηεο θαηλνηνκίαο θαη
ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, φπσο απνηππφλσληαη ζην Πξφγξακκα RIS3.
Δηδηθφηεξα πξνζδίδεη ζην RIS3 ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο, πξνηεξαηφηεηεο θαη πεξηερφκελν γηα δξάζεηο ηνπ
Τπνπξνγξάκκαηνο «Βηψζηκε Οηθνλνκία ησλ Αλαγθψλ» ζην πεδίν ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ θαη ζε
ζεκαηηθέο φπσο :
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● Αλάπηπμε ηερλνινγηψλ θαη κεζφδσλ γηα ηε κείσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο ζηνλ αγξνδηαηξνθηθφ ηνκέα
● Πεξηβάιινληα δηάρπηεο λνεκνζχλεο γηα εμαηνκίθεπζε ππεξεζηψλ θαη δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ (smart grids,
internet of things θιπ.)
● Δλζσκάησζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη κεζφδσλ ζε ππάξρνληα θαη λέα θηίξηα θαη ζην αζηηθφ θαη δνκεκέλν
πεξηβάιινλ
● Αλάπηπμε θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ επεμεξγαζίαο θαη ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ θαη δσνηξνθψλ
● Αλάπηπμε θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ απνβιήησλ,
απνξξηκκάησλ θαη ππνιεηκκάησλ γηα παξαγσγή ελέξγεηαο θαη πξντφλησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο
● Mobile apps - ςεθηαθέο πιαηθφξκεο ππεξεζηψλ
● Eθαξκνγέο ΣΠΔ θαη γεσπιεξνθνξηθήο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ελεκέξσζεο θαη ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ θαη
θνξέσλ ζηα ζπζηήκαηα θαη ηηο δξάζεηο ηεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ
1. Συνεργατικοί ςχθματιςμοί (Clusters) ςτθν διαχείριςθ και εκμετάλλευςθ αποβλιτων, απορριμμάτων και
υπολειμμάτων
● πλεξγαηηθνί ζρεκαηηζκνί (Clusters) ζηελ θιαζζηθή θαη αλάζηξνθε εθνδηαζηηθή αιπζίδα κε ζηφρν ηε
κεηαπψιεζε, ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ή ηελ αλαθχθισζε απνβιήησλ ζε ηνπηθά, εζληθά θαη δηεζλή
δίθηπα
2. Αλάπηπμε θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ
απνβιήησλ, απνξξηκκάησλ θαη ππνιεηκκάησλ
3. ηφρεπζε αγνξψλ (αλάιπζε αγνξάο, αλάιπζε ηερλνινγίαο, ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο ηνπ
αληαγσληζκνχ) γηα ηελ επαλαηνπνζέηεζε ζηελ αγνξά αλαθηεκέλσλ πιηθψλ
4. Ενίςχυςθ τθσ Κοινωνικισ και Αλλθλζγγυασ Οικονομίασ (ΚΑΟ) και επιχειρθματικότθτασ ςτο πεδίο τθσ
διαχείριςθσ των αποβλιτων

12. ΓΕΝΙΚΑ ΚΙΤΘΙΑ ΚΑΤΑΛΛΘΛΟΤΘΤΑΣ ΓΙΑ ΤΘ ΧΩΟΘΕΤΘΣΘ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ
ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ

12.1. ΚΙΤΘΙΑ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΡΙΣΜΟΥ ΕΥΥΤΕΩΝ ΚΑΤΑΛΛΘΛΩΝ
ΡΕΙΟΧΩΝ
Καηά ηε δηεξεχλεζε επξχηεξσλ πεξηνρψλ γηα ηε ρσξνζέηεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ,
ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα θξηηήξηα απνθιεηζκνχ πεξηνρψλ, φπσο απηά απνξξένπλ απφ ην ηζρχνλ
λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νηθηζκψλ, ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, ησλ
πνιηηηζηηθψλ κλεκείσλ θιπ θαη ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ απαγνξεχζεηο ή εηδηθνχο πεξηνξηζκνχο
ρσξνζέηεζεο ζρεηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ θαη εμαζθαιίδνπλ θαηαξρήλ ζπκβαηφηεηα ρξήζεσλ.
Πεξηνρέο απνθιεηζκνχ θαη δψλεο αζπκβαηφηεηαο είλαη απαξαίηεην λα ππάξρνπλ γηα ηνλ αξρηθφ εληνπηζκφ
ησλ "επξχηεξσλ θαηάιιεισλ πεξηνρψλ", εληφο ησλ νπνίσλ ελδέρεηαη λα ρσξνζεηεζεί έλα πξνηεηλφκελν ή
πξνβιεπφκελν έξγν δηαρείξηζεο απνβιήησλ, έηζη ψζηε λα ηεξνχληαη νη φξνη πνπ ζέηεη ην άξζξν 14 ηνπ Ν.
4042/2012 (Α΄ 24). Γηα φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ εθηεινχλ εξγαζίεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ D & R,
εμεηάδεηαη πάληα ν βαζκφο φριεζεο θαη αληηζηνίρσο ρσξνζεηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
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Σα θξηηήξηα απνθιεηζκνχ γηα ηε ρσξνζέηεζε εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ πνπ ιακβάλνληαη
ππφςε, ρσξίο λα ζεκαίλεη ξεηά φηη εθαξκφδνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο αλάινγα κε ην είδνο, ηα ραξαθηεξηζηηθά
θαη ην βαζκφ φριεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εγθαηάζηαζεο, νκαδνπνηνχληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο:


Κριτήρια Περιβαλλοντικήσ Προςταςίασ
i.

Οι κεςμοκετθμζνεσ περιοχζσ προςταςίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ρροςτατευόμενων Ρεριοχϊν,
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία (Ν.3937/11) και τουσ όρουσ και περιοριςμοφσ που κζτουν
τα ειδικά κακεςτϊτα προςταςίασ τουσ.

ii.

Άλλεσ εκτόσ Εκνικοφ Συςτιματοσ Ρροςτατευόμενεσ Ρεριοχζσ, όπωσ ορίηονται από τθν κείμενθ
νομοκεςία και ςτα ειδικά κακεςτϊτα προςταςίασ τουσ, όπωσ ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά θ
οικολογικά ευαίςκθτθ ηϊνθ από όχκεσ λιμνϊν ι λιμνοδεξαμενϊν, κοίτεσ ποταμϊν ι μεγάλων
υδατορεμάτων μόνιμθσ ροισ, ςφμφωνα με τθν ςχετικι νομοκεςία (ΚΥΑ 125347/04 άρκ. 14).

iii.

Απόςταςθ από πυρινεσ βιοτόπων, υγροτόπων, ςθμειακά διατθρθτζα μνθμεία τθσ φφςθσ και του
τοπίου κ.ά, όπωσ ορίηεται από τθ κείμενθ νομοκεςία ι εφόςον ορίηεται ρθτά ςτα ειδικά ςχζδια και
κακεςτϊτα προςταςίασ τουσ.

iv.

Τα Δάςθ και οι περιοχζσ Γεωργικισ Γθσ Υψθλισ Ραραγωγικότθτασ (ΓΓΥΡ), όπωσ προβλζπεται από
τθν κείμενθ νομοκεςία (Ν. 998/79 και Ν.2637/98 αντίςτοιχα, όπωσ ιςχφουν).

v.

Θ κρίςιμθ παρακαλάςςια/παράκτια ηϊνθ και θ οικολογικά ευαίςκθτθ ηϊνθ των ακτϊν τθσ
Ρεριφζρειασ με απόςταςθ από τθν ακτογραμμι, ςφμφωνα με τθν ςχετικι νομοκεςία και τουσ
όρουσ και περιοριςμοφσ που προβλζπονται ςε ειδικζσ διατάξεισ.



Κριτήρια Προςταςίασ Υδατικϊν Πόρων
vi.

Οι ανάντθ λεκάνεσ απορροισ‐ τροφοδοςίασ ταμιευτιρων φδρευςθσ ι και άρδευςθσ με υδρευτικζσ
χριςεισ, ςτισ ηϊνεσ εκείνεσ όπου με βάςθ τισ ειδικζσ ρυκμίςεισ που ζχουν κεςπιςτεί,
απαγορεφονται οι εν λόγω εγκαταςτάςεισ και δραςτθριότθτεσ.

vii.

Οι ηϊνεσ ελεγχόμενθσ προςταςίασ ςθμείων και ζργων υδρολθψίασ για χριςθ πόςιμου νεροφ που
προβλζπονται ςτο Σχζδιο Διαχείριςθσ Λεκανϊν Απορροισ Ροταμϊν του Υδατικοφ Διαμερίςματοσ
Αττικισ.

viii.

Θ προςτατευτικι ηϊνθ περιμετρικά ιαματικϊν πθγϊν κάκε κατθγορίασ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα
νομοκεςία (Ν.3498/06) και τουσ όρουσ και περιοριςμοφσ που κζτουν ειδικά κακεςτϊτα
προςταςίασ τουσ.



Οικιςτικά ‐ Πολεοδομικά, Χωροταξικά και Αναπτυξιακά Κριτήρια
ix.

Απόςταςθ από κατοικθμζνεσ περιοχζσ, οικιςμοφσ, αςτικζσ περιοχζσ και οικιςτικζσ ενότθτεσ, όπωσ:
τα κεςμοκετθμζνα όρια Σχεδίου Ρόλθσ, όρια οικιςμϊν <2000 κατ. ι οικιςμϊν προ του 1923,
περιοχϊν ιδιωτικισ πολεοδόμθςθσ,

όρια οικιςτικϊν επεκτάςεων προβλεπόμενων από

ΓΡΣ/ΣΧΟΟΑΡ ι ΤΧΣ και το κζντρο μθ οριοκετθμζνων οικιςμϊν βάςει ΕΛΣΤΑΤ 2011, ςφμφωνα με το
Άρκ. 4, παρ. 3, του Ρ.Δ./24‐5‐85 και το Άρκ. 1, παρ.9.3 του Ρ.Δ.16‐5‐89, όπωσ ιςχφουν.
x.

Απόςταςθ από χαρακτθριςμζνεσ Αναπτυγμζνεσ Τουριςτικά Ρεριοχζσ (Α1) του ΕΡΧΣΑΑ για τον
Τουριςμό (ΦΕΚ 3155/Β/13), από Οργανωμζνουσ Υποδοχείσ Τουριςτικϊν Δραςτθριοτιτων όπωσ
ΡΟΤΑ, ΡΟΑΡΔ Τουριςμοφ, ΡΕΡΟ Τουριςμοφ‐ Αναψυχισ, ΕΣΧΑΔΑ με βαςικό χωρικό προοριςμό
τον Τουριςμό‐ Αναψυχι, ΕΣΧΑΣΕ ςτον τομζα του τουριςμοφ (Ν.4179/13), Τουριςτικοφσ Λιμζνεσ,
από όρια περιοχϊν Τουριςμοφ‐ Αναψυχισ προβλεπόμενων από ΓΡΣ/ ΣΧΟΟΑΡ ι ΤΣΧ και λοιπζσ
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Τουριςτικζσ Ηϊνεσ από κεςμοκζτθςθ τθσ ΗΟΕ ι από άλλο κεςμοκετθμζνο κακοριςμό χριςεων γθσ
κατ' αναλογία με τισ οικιςτικζσ περιοχζσ και με βάςει τθν ιςχφουςα νομοκεςία.
xi.

Απόςταςθ

από

ακτζσ

κολφμβθςθσ

που

περιλαμβάνονται

καταρχιν

ςτο

πρόγραμμα

παρακολοφκθςθσ του ΥΡΕΚΑ, κατ' αναλογία με τισ τουριςτικζσ περιοχζσ και με βάςει τθν ςχετικι
νομοκεςία όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.
xii.

Οι ηϊνεσ που υπάγονται ςε ειδικό κακεςτϊσ χριςεων γθσ, όπωσ ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά,
Αεροδρόμια, περιοχζσ ενδιαφζροντοσ για λόγουσ εκνικισ άμυνασ κλπ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτθν ιςχφουςα γι' αυτζσ τισ περιοχζσ νομοκεςία και τουσ όρουσ και περιοριςμοφσ που κζτουν τα
ειδικά κακεςτϊτα ίδρυςθσ και λειτουργίασ τουσ.



Κριτήρια Προςταςίασ Πολιτιςτικήσ Κληρονομιάσ

xiii.

Οι οριοκετθμζνεσ Αρχαιολογικζσ Ηϊνεσ προςταςίασ Α κεςμοκετθμζνων αρχαιολογικϊν χϊρων και
άλλων πολιτιςτικϊν μνθμείων εφόςον υφίςτανται ειδικοί όροι και περιοριςμοί (Ν.3028/02).

xiv.

Απόςταςθ από κθρυγμζνα Διατθρθτζα Μνθμεία τθσ Ραγκόςμιασ Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ,
Μνθμεία Μείηονοσ Σθμαςίασ και άλλα μνθμεία εφόςον υπάρχουν ειδικοί όροι προςταςίασ.

Ζ εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ ρσξνζέηεζεο εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ ιακβάλεη απαξαίηεηα
ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο πεξηθέξεηαο θαη ζπλεθηηκά ηδηαίηεξα ηελ πθηζηάκελε δηαρείξηζε θαη ρσξηθή
θαηαλνκή ηεο παξαγσγήο ησλ απνβιήησλ.
ε θάζε πεξίπησζε, ν ηειηθφο απνθιεηζκφο κηαο ζέζεο έξγνπ ή εγθαηάζηαζεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ζα
γίλεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ηνπ Ν. 4014/11, ιακβάλνληαο ππφςε ηα εηδηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε επί κέξνπο έξγνπ θαη κεηά ηε γλσκνδφηεζε ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ.

12.2. ΚΙΤΘΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ
Α. Γηα ηελ θαηαιιειφηεηα, ηε δηεξεχλεζε ελαιιαθηηθψλ ζέζεσλ θαη ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε θαη επηινγή
ρψξσλ γηα εγθαηαζηάζεηο απνβιήησλ πνπ εθηεινχλ εξγαζίεο R θαη D ιακβάλνληαη ππφςε ελδεηθηηθά θαη κε
βάζεη δφθηκεο κεζφδνπο, νη παξαθάησ απαηηήζεηο θαη θξηηήξηα.
Δηδηθά γηα ηελ ρσξνζέηεζε ππνδνκψλ κε ΓζΠ (Πξάζηλα εκεία θαη ΚΑΔΓΗΠ) θαη θνκπνζηνπνίεζεο
κηθξήο θιίκαθαο πξνδηαιεγκέλνπ νξγαληθνχ πιηθνχ ρακειήο φριεζεο ζηνλ αζηηθφ ηζηφ ηα θξηηήξηα ζα
εμεηδηθεπηνχλ κεηά απφ λνκνζεηηθή ξχζκηζε.


Γεωλογικά– Υδρογεωλογικά και Υδρολογικά κριτήρια
xv.

Υδρογεωλογικά χαρακτθριςτικά υποκείμενων ςχθματιςμϊν: υδροπερατότθτα εδάφουσ και
υπεδάφουσ, πάχοσ ςτρϊματοσ, πορϊδεσ, ικανότθτα αυτοκακαριςμοφ, ετερογζνεια εδαφικοφ
υλικοφ, φπαρξθ αξιόλογου και αξιοποιιςιμου δυναμικοφ υπόγειων υδροφορζων.

xvi.

Σθμεία υδρολθψίασ: απόςταςθ από υδρολθπτικά ζργα, φπαρξθ πθγϊν ι γεωτριςεων ςθμαντικισ
παροχισ που επθρεάηονται υδρογεωλογικά από τθ λειτουργία του ζργου, ςπουδαιότθτα χριςθσ
των υπόγειων νερϊν, αν το ζργο βρίςκεται ανάντθ ι κατάντθ ζργου υδρολθψίασ ι
υδρομάςτευςθσ, βάκοσ ςτάκμθσ.

xvii.

Υδρολογικά χαρακτθριςτικά: ζκταςθ λεκάνθσ απορροισ ανάντθ του ζργου και όγκοσ επιφανειακϊν
απορροϊν αυτισ, απόςταςθ και ςθμαντικότθτα υδατορεμάτων τθσ άμεςθσ κατάντθ περιοχισ,
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χριςθ τθσ λεκάνθσ απορροισ των διερχόμενων από τθν κατάντθ περιοχι του ζργου
υδατορεμάτων τα οποία εν δυνάμει μποροφν να επθρεαςτοφν κακϊσ και των τελικϊν αποδεκτϊν
τουσ, ζλεγχοσ κινδφνων πλθμμφρων και κατάκλυςθσ τθσ περιοχισ με πλθμμυρικά νερά.
xviii.

Γεωτεκτονικά και λοιπά γεωλογικά χαρακτθριςτικά: φπαρξθ ενεργϊν τεκτονικϊν ρθγμάτων,
κίνδυνοσ για εκδιλωςθ φαινομζνων κατολίςκθςθσ, ι κακίηθςθσ ι ερπυςμοφ, φπαρξθ ςθμαντικοφ
ορυκτοφ πλοφτου.



Περιβαλλοντικά κριτήρια

xix.

Θζςθ εγκατάςταςθσ ςε ςχζςθ με ευαίςκθτα οικοςυςτιματα και κζςθ του ζργου ςε ςχζςθ με τθν
ευρφτερθ λεκάνθ απορροισ που περικλείει τα ευαίςκθτα οικοςυςτιματα.

xx.

Βλάςτθςθ και ενδιαιτιματα κζςθσ και ευρφτερθσ περιοχισ: βλάςτθςθ προσ κοπι, εκρίηωςθ και
εκχζρςωςθ, απόςταςθ από ςθμαντικά ενδιαιτιματα πανίδασ.

xxi.

Θζςθ εγκατάςταςθσ ςε ςχζςθ με Τοπία Διεκνοφσ και Εκνικισ ςθμαςίασ: προςτατευόμενα τοπία
και ςτοιχεία του τοπίου, περιοχζσ ιδιαίτερου φυςικοφ κάλουσ.

xxii.

Θζςθ εγκατάςταςθσ ςε ςχζςθ με προςτατευόμενουσ φυςικοφσ ςχθματιςμοφσ: προςτατευόμενα
μνθμεία τθσ φφςθσ, γεϊτοποι, ιδιαίτεροι γεωμορφολογικοί ςχθματιςμοί.

xxiii.

Αποφυγι οχλιςεων από οςμζσ και αζριουσ ρφπουσ, ςε κατοικθμζνεσ ι επιςκζψιμεσ περιοχζσ:
προςανατολιςμόσ του χϊρου και ζκκεςθ ςε ανζμουσ βάςει κατανομισ κατεφκυνςθσ των
επικρατοφντων ςτθν περιοχι ανζμων, εφαρμογι μοντζλου διαςποράσ ρφπων.

xxiv.

Βακμόσ επιβάρυνςθσ και υποβάκμιςθσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ από πλευράσ ρφπανςθσ αερίων,
υγρϊν, ςτερεϊν αποβλιτων.


xxv.

Οικιςτικά και Χωροταξικά κριτήρια
Θζςθ εγκατάςταςθσ ςε ςχζςθ με οικιςτικζσ περιοχζσ όπωσ αναλφονται ςτθν παρ. 12.1 αλλά και
ςτρατόπεδα, ατφπωσ διαμορφωμζνεσ εκτόσ ςχεδίου οικιςτικζσ περιοχζσ και μεμονωμζνεσ
κατοικίεσ.

xxvi.

Θζςθ εγκατάςταςθσ ςε ςχζςθ με τουριςτικζσ περιοχζσ όπωσ αναλφονται ςτθν παρ. 12.1 αλλά και
μεμονωμζνεσ τουριςτικζσ εγκαταςτάςεισ, ατφπωσ διαμορφωμζνεσ εκτόσ ςχεδίου τουριςτικζσ
περιοχζσ, κολυμβθτικζσ ακτζσ κ.α.

xxvii.

Θζςθ εγκατάςταςθσ ςε ςχζςθ με αρχαιολογικζσ περιοχζσ, μνθμεία και χϊρουσ αναψυχισ όπωσ
αναλφονται ςτθν παρ. 12.1 αλλά και επιςκζψιμουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, μουςεία, μοναςτιρια,
ςθμειακά ςθμαντικά αρχαιολογικά & πολιτιςτικά μνθμεία, επιςκζψιμουσ χϊρουσ τθσ φφςθσ κλπ.

xxviii.

Θζαςθ από κατοικθμζνεσ ι πολυςφχναςτεσ περιοχζσ: απόςταςθ και οπτικι επαφι από οικιςμοφσ,
κφριο οδικό και ςιδθροδρομικό δίκτυο, χϊρουσ με μόνιμθ και εποχιακι παρουςία μεγάλου
αρικμοφ ατόμων.


xxix.

Λειτουργικά και γενικήσ φφςησ κριτήρια
Επαρκζσ μζγεκοσ (χωρθτικότθτα, ζκταςθ) με δυνατότθτα επζκταςθσ για τθν εξυπθρζτθςθ των
παραμζτρων ςχεδιαςμοφ του ζργου.

xxx.

Δυνατότθτα δθμιουργίασ εγκατάςταςθσ και άλλου ζργου διαχείριςθσ εντόσ του χϊρου.

xxxi.

Απόςταςθ από τα κζντρα παραγωγισ αποβλιτων – Κεντροβαρικότθτα ςε κυβοχιλιόμετρα ι
τονοχιλιόμετρα.

xxxii.

Εγγφτθτα με άλλεσ εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ και διάκεςθσ αποβλιτων.
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xxxiii.

Δυνατότθτα ευχεροφσ οδικισ πρόςβαςθσ και βακμόσ επιβάρυνςθσ ςτθν κυκλοφοριακι
ςυμφόρθςθ.

xxxiv.

Ευχζρεια παράκαμψθσ οικιςμϊν και άλλων ανκρωπογενϊν δραςτθριοτιτων για τθν πρόςβαςθ.

xxxv.

Συνζργεια με τυχόν άλλεσ οχλοφςεσ δραςτθριότθτεσ.

xxxvi.

Εντόσ εξαντλθμζνου ορυχείου μεταλλευμάτων ι εξαντλθμζνου λατομείου αδρανϊν.



Οικονομικά κριτήρια

xxxvii.

Ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ του χϊρου και ευχζρεια απόκτθςισ του.

xxxviii.

Αξία γθσ ςε ςχζςθ και με τισ χριςεισ γθσ.

xxxix.

Ευχζρεια εκτζλεςθσ, μζγεκοσ και τεχνικι απλότθτα των απαιτουμζνων ζργων υποδομισ,
περιλαμβανομζνθσ και τθσ ςυνδετιριασ οδοφ.

xl.

Γεωμορφολογικά χαρακτθριςτικά, εκςκαψιμότθτα εδαφικϊν υλικϊν, φπαρξθ δανειοκαλάμων για
τθν καταςκευι και λειτουργία των ζργων.

xli.

Διακεςιμότθτα ςε αναγκαίεσ υποδομζσ δικτφων ΟΚΩ με βάςει τθν απόςταςθ από αυτά.

xlii.

Ρροχπολογιςμόσ ζργου.

xliii.

Κόςτοσ μεταφοράσ.

Σα αλσηέξσ θξηηήξηα εμεηάδνληαη ζην πιαίζην πνιπθξηηεξηαθήο αλάιπζεο ηνπ θάζε πξνηεηλφκελνπ ρψξνπ
θαηά ηε δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ.
Β. Δηδηθφηεξα γηα ηα επηθίλδπλα απφβιεηα (Δ.Α). θαη γηα ηελ αλάπηπμε ελφο νινθιεξσκέλνπ θαη θαηάιιεινπ
γηα ηε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο δηθηχνπ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο απηψλ, πέξα ησλ παξαπάλσ
θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο, θαζνξίδνληαη επηπιένλ βαζηθά θαη ηα αθφινπζα.
1.

Χωροταξική κατανομή τησ παραγωγήσ των Ε.Α.

Ζ δηεξεχλεζε ησλ πηζαλά θαηάιιεισλ ζέζεσλ ζπλαξηάηαη θπξίσο κε:
xliv.

Τθν χωρικι παραγωγι των ποςοτιτων Ε.Α. ςτθν Ρεριφζρεια Αττικισ.

xlv.

Τθν παραγωγι ςθμαντικϊν ποςοτιτων Ε.Α., τα οποία είναι ςυμβατά για διάκεςι τουσ από κοινοφ.

xlvi.

Τθν φπαρξθ ςθμαντικϊν ποςοτιτων "ιςτορικά" αποκθκευμζνων Ε.Α.

2.

Περιοχζσ εξοφλημζνων μεταλλευτικϊν και λατομικϊν εκμεταλλεφςεων.

Καηά ηε δηεξεχλεζε ελαιιαθηηθψλ ζέζεσλ γηα ηελ θαηαζθεπή εγθαηάζηαζεο δηάζεζεο Δ.Α., ζε εθαξκνγή
θαη ηεο αξρήο ηεο εγγχηεηαο, εθηφο ησλ ζέζεσλ πνπ κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ κε βάζε ηα θξηηήξηα ησλ
παξαγξάθσλ 12.1 θαη 12.2(Α) εμεηάδνληαη θαη πεξηνρέο εμαληιεκέλσλ νξπρείσλ κεηαιιεπκάησλ θαη
αλελεξγψλ ιαηνκείσλ, εθφζνλ απηέο πιεξνχλ ηα πξναλαθεξφκελα θξηηήξηα.
3.

Καταςκευή εγκατάςταςησ επεξεργαςίασ – διάθεςησ Ε.Α. εντόσ των γηπζδων βιομηχανικϊν
εγκαταςτάςεων μεγάλου μεγζθουσ.

Ζ θαηαζθεπή εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο – δηάζεζεο Δ.Α. εληφο ησλ γεπέδσλ βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ
κεγάινπ κεγέζνπο, νη νπνίεο παξάγνπλ ζεκαληηθέο πνζφηεηεο Δ.Α. (π.ρ. κνλάδεο παξαγσγήο ελέξγεηαο,
ραιπβνπξγίεο, κνλάδεο παξαγσγήο αινπκηλίνπ, κνλάδεο παξαγσγήο ζηδεξνληθειίνπ, θ.α.) πξνο εμππεξέηεζε
απηψλ ή ηξίησλ, εμαηξείηαη απφ ηα θξηηήξηα ησλ παξαγξάθσλ 12.1 θαη 12.2.(Α), ιακβάλνληαο ζε θάζε
πεξίπησζε ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αλζξψπηλεο πγείαο.
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13. ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΧΑΔΑ
ε ζπλέρεηα ησλ δηαρξνληθψλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ εμάιεηςε ηεο αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο αζηηθψλ απνβιήησλ
ζε ΥΑΓΑ, παξάιιεια κε ηηο ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ζχγρξνλσλ ππνδνκψλ αλάθηεζεο θαη δηάζεζεο,
βξίζθεηαη ζε εμέιημε ην πξφγξακκα παχζεο ιεηηνπξγίαο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ ππνιεηπφκελσλ Υψξσλ
Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο. Σα πξνβιήκαηα έρνπλ πιένλ πεξηνξηζηεί ζε
ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο θαη ην πξφγξακκα απνθαηάζηαζεο, πνπ ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ πινπνηείηαη
κέζσ ρξεκαηνδφηεζεο απφ επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ 2007‐2013, πξνγξακκαηίδεηαη λα
νινθιεξσζεί κέρξη ην ηέινο ηνπ 2016 .

14. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΡΟΟΙ ΚΑΙ ΕΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΤΟΥ ΡΕΣΔΑ
ΑΤΤΙΚΘΣ
Ο αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ηνπ ΠΔΓΑ ζα εθηηκεζεί κε αζθάιεηα κε
ηελ νινθιήξσζε θαη έγθξηζε ησλ κειεηψλ ζρεδηαζκνχ ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ.
Σν επελδπηηθφ θφζηνο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο ησλ ΑΑ, εμαηξνπκέλσλ ησλ δξάζεσλ ησλ
ΔΓ, πξνυπνινγίδεηαη ζε 408.000.000€ θαη αλαιχεηαη ζηηο βαζηθέο ηνπ δξάζεηο σο αθνινχζσο:
Μνλάδεο αλάθηεζεο ππνιεηπφκελσλ ζπκκείθησλ

150.000.000

Κεληξηθέο Μνλάδεο Κνκπνζηνπνίεζεο Βηναπνβιήησλ

90.000.000

Γίθηπν δηάζεζεο ππνιεηκκάησλ (Υ.Τ.Σ.Τ.)

50.000.000

Σνπηθνί ηαζκνί Μεηαθφξησζεο Απνβιήησλ (ΜΑ)

5.000.000

Γεκηνπξγία «Πξάζηλσλ εκείσλ» θαη Γηθηχσζή ηνπο

60.000.000

Μνλάδεο δεκνηηθήο θνκπνζηνπνίεζεο

3.000.000

Αλάπηπμε πζηεκάησλ ρσξηζηήο ζπιινγήο βηναπνβιήησλ

40.000.000

Οξγάλσζε δηθηχσλ νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο

1.000.000

Γίθηπν ζπιινγήο έληππνπ ραξηηνχ

3.000.000

Γξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο θαη δεκνζηφηεηαο

4.000.000

Σερληθή ππνζηήξημε

2.000.000

Οη απαηηνχκελνη πφξνη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ΠΔΓΑ είλαη δπλαηφλ λα πξνέιζνπλ απφ ην ζχλνιν ησλ
επξσπατθψλ θαη εζληθψλ πφξσλ (θεληξηθνί, πεξηθεξεηαθνί, ηνπηθνί) δεδνκέλεο ηεο ππνρξέσζεο εθαξκνγήο
ηεο αξρήο «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη»
Σα ρξεκαηνδνηηθά κέζα πνπ είλαη δπλαηφλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ
επελδχζεσλ γηα έξγα θαη δξάζεηο δηαρείξηζεο απνβιήησλ δηαθξίλνληαη ζηα αθφινπζα :
Α. Δπηδνηήζεηο – Δληζρχζεηο Δ.Π. ΤΜΔΠΔΡΑΑ 2014-20 , Δ.Π. ΑλΔΚ 2014-20, Π.Δ.Π. Αηηηθήο 2014-20)
Δ.Π.Α.Α 2014-20 γηα ηελ δηαρείξηζε γεσξγνθηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ, Δ.Π. ΜΓΣ 2014-20 γηα ηελ
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ελίζρπζε ηεο Γηνίθεζεο ζηνλ ηνκέα ησλ απνβιήησλ, Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα (LIFE, HORIZON 2000) θαη
Δπξσπατθέο Πξσηνβνπιίεο (LEADER, INTERREG), ην Πξάζηλν Σακείν θαζψο θαη νη Πφξνη Κνηλσληθήο
Οηθνλνκίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο.
Ζ πινπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ θαη νη ινηπέο δξάζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ
απνβιήησλ πξνο κία νηθνλνκία θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ απνηεινχλ κία απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΔΠΑ
2014-20 θαη πξφθεηηαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηα Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά Πξνγξάκκαηα, θπξίσο απφ ην
Σακείν πλνρήο θαη θαηά δεχηεξν ιφγν απφ ην ΔΣΠΑ.
Γηα ηα αζηηθά θπξίσο απφβιεηα, θχξην βάξνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θέξεη ην Δ.Π. ΤΜΔΠΔΡΑΑ 2014-20,
φπνπ πξνγξακκαηίδνληαη νη αθφινπζεο επελδχζεηο ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα 14 πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην
Σακείν πλνρήο:


Δηδηθφο ηφρνο 26: Πξφιεςε παξαγσγήο απνβιήησλ, πξνεηνηκαζία πξνο επαλαρξεζηκνπνίεζε, ρσξηζηή
ζπιινγή θαη αλαθχθισζε απνβιήησλ ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο θνκπνζηνπνίεζεο, Καηεγνξία
Παξέκβαζεο 17 (Γηαρείξηζε νηθηαθψλ απνβιήησλ ζπκπεξηιακβαλφκελσλ κέηξσλ ειαρηζηνπνίεζεο,
δηαινγήο, αλαθχθισζεο) κε Π/Τ ζπλδξνκήο ηεο Δ.Δ 102 εθ. €.

Υξεκαηνδνηνχληαη Γξάζεηο γηα ηελ πξφιεςε ηεο παξαγσγήο απνβιήησλ, ηελ νηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε, ηελ
αλάπηπμε ζπζηεκάησλ ρσξηζηήο ζπιινγήο αλαθπθιψζηκσλ θαη βηναπνβιήησλ, ηελ θνκπνζηνπνίεζε
βηναπνβιήησλ, ηελ δεκηνπξγία Πξάζηλσλ εκείσλ θαη ηελ δηθηχσζε ηνπο, δξάζεηο παξαθνινχζεζεο θαη
ππνζηήξημεο ηεο εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 2008/98/ΔΚ θαη ησλ Δζληθψλ ρεδίσλ Πξφιεςεο θαη Γηαρείξηζεο
ησλ Απνβιήησλ.
-

Δηδηθφο ηφρνο 27: Βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζε ησλ
απνβιήησλ κε βάζε ηνλ ΠΔΓΑ – δηαζθάιηζε ηεο απηάξθεηαο ζε δίθηπα ππνδνκψλ αλάθηεζεο θαη
δηάζεζεο, Καηεγνξία Παξέκβαζεο 18 (Γηαρείξηζε νηθηαθψλ απνβιήησλ ζπκπεξηιακβαλφκελσλ
κέηξσλ κεραληθήο επεμεξγαζίαο, ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο, απνηέθξσζεο θαη πγεηνλνκηθήο ηαθήο ) κε
Π/Τ ζπλδξνκήο ηεο Δ.Δ 580 εθ. €.

Υξεκαηνδνηνχληαη Γξάζεηο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ζε λεζηά, ε
νινθιήξσζε θαη ζπκπιήξσζε ππνδνκψλ νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ, ε αλάπηπμε κνλάδσλ
δηάζεζεο ΑΔΚΚ ζε λεζηά, δξάζεηο ππνζηήξημεο Γήκσλ θαη ηνπ ΔΓΝΑ, δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο θνηλνχ.
-

Δηδηθφο ηφρνο 28: Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ θαη ηεο απνθαηάζηαζεο
ξππαζκέλσλ ρψξσλ απφ βηνκεραληθά επηθίλδπλα απφβιεηα κε Π/Τ ζπλδξνκήο ηεο Δ.Δ 45 εθ. €. ζηηο
Καηεγνξίεο Παξέκβαζεο 19 (Γηαρείξηζε εκπνξηθψλ, βηνκεραληθψλ ή επηθίλδπλσλ απνβιήησλ) πνπ
ρξεκαηνδνηεί ηελ δεκηνπξγία κνλάδσλ δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ φπσο ΥΤΣΔΑ θαη
Απνηεθξσηήξεο ΑΤΜ κε κφριεπζε ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ θαη ζηελ Καηεγνξία Παξέκβαζεο 89 (
Απνθαηάζηαζε βηνκεραληθψλ ρψξσλ θαη κνιπζκέλεο γεο) πνπ ρξεκαηνδνηεί ηελ απνθαηάζηαζε
εγθαηαιεηκκέλσλ ξππαζκέλσλ ρψξσλ θαη πεξηνρψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Πξφγξακκα
Απνθαηάζηαζεο Ρππαζκέλσλ Υψξσλ ηνπ ΤΠΑΠΔΝ

Απφ ηνπο πην πάλσ πφξνπο, ην 25% πεξίπνπ εθρσξείηαη ζηηο Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο.
Απφ ην Δ.Π. Αληαγωληζηηθόηεηα, Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη Καηλνηνκία (Δ.Π.ΑλΔΚ) 2014-20 θαη ηωλ
ΠΔΠ 2014-20, πξνβιέπεηαη ε δηάζεζε πφξσλ χςνπο 100 εθ. € απφ ην ΔΣΠΑ γηα δξάζεηο δηαρείξηζεο
απνβιήησλ.
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Οη δξάζεηο πνπ ρξεκαηνδνηεί ην ΔΠ.ΑλΔΚ ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηνλ
ζεκαηηθφ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ (δεκηνπξγία ππνδνκψλ θαη αλάπηπμε δξάζεσλ) κε κφριεπζε
ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ. Δλδεηθηηθά, νη δξάζεηο απηέο είλαη :
-

Τπνδνκέο γηα ηελ δηαρείξηζε θαη αλάθηεζε ρξήζηκσλ πιηθψλ απφ βηνκεραληθά απφβιεηα

-

Γεκηνπξγία Κέληξσλ Δπαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη Πξάζηλσλ εκείσλ

-

Γξάζεηο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηελ κείσζε ηεο επίπησζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο ζην
πεξηβάιινλ θαη ηεο αχμεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ

-

Δθαξκνγή κεζφδσλ θαη πξντφλησλ αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο

Οη δξάζεηο ηνπ ΠΔΠ Αηηηθήο ζπλνιηθήο Γεκφζηα Γαπάλεο ζπγθεληξψλνληαη ζηνλ Θεκαηηθφ Άμνλα (Θ.Α.)
6 :Γηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνψζεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ θαη αθνξνχλ
ηελ Πξνψζεζε ησλ δξάζεσλ αλαθχθισζεο & επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ, ηελ δηαινγή ζηελ πεγή ησλ
ΒΑΑ, ηελ πξνψζεζε δξάζεσλ πξφιεςεο, επαλαρξεζηκνπνίεζεο θιπ ησλ απνβιήησλ ζχκθσλα κε ηηο
απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο 2008/98/ΔΚ.
Ζ θνηλνηηθή πλδξνκή (ΔΣΠΑ) ηνπ Θ.. 6 είλαη 124,4 εθ. € γηα ηελ απφ θνηλνχ ζηήξημε δξάζεσλ ζηνπο
ηνκείο ησλ απνβιήησλ, ηνπ λεξνχ, ηεο δηαηήξεζεο ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ
αζηηθψλ αλαπιάζεσλ.
Σν Πξάζηλν Σακείν κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ θαη έξγσλ ηνπ ΠΔΓΑ θπξίσο κέζσ
ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ « Πεξηβαιινληηθή Έξεπλα-Καηλνηνκία, Δπηδεηθηηθέο δξάζεηο» θαη
«Αζηηθή Αλαδσνγφλεζε». Σα εληαζζφκελα έξγα είληα δπλαηφλ λα ζπγρξεκαηνδνηνχληαη θαηαπφ άιιεο
δεκφζηεο ή επξσπατθέο πεγέο ή θαη ηδησηηθνχο πφξνπο πνπ δαλεηνδνηνχληαη απφ ηελ ΔΣΔπ ή άιινπο θνξείο ,
κε ηελ κνξθή επηρνξήγεζεο, δαλείνπ, θεθαιαηαθήο ζπκκεηνρήο ή άιιεο ηζνδχλακεο κνξθέο ελίζρπζεο
θεθαιαίνπ
Σν Πξόγξακκα LIFE , ζην ζθέινο ηνπ «Πεξηβάιινλ» (75% ηωλ δηαζέζηκωλ πόξωλ) θαιύπηεη ηξεηο
ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο (πεξηβάιινλ θαη απνδνηηθφηεηα πφξσλ, θχζε θαη βηνπνηθηιιφηεηα, πεξηβαιινληηθή
δηαθπβέξλεζε θαη πιεξνθφξεζε)

ηνλ ηνκέα ησλ απνβιήησλ είλαη δπλαηφλ λα εληαρζνχλ έξγα

νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο-αλάπηπμεο δηθηχσλ ρσξηζηήο ζπιινγήο εμεηδηθεπκέλσλ ξεπκάησλ θ.α.
Γίλεηαη

επίζεο

ε

δπλαηφηεηα

Αμηνπνίεζεο

Κνηλνηηθψλ

Πξσηνβνπιηψλ

γηα

ηελ

δηακόξθωζε

ρξεκαηνδνηηθώλ εξγαιείωλ ηωλ ΔΓΔΣ ζε δεηήκαηα ηεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο
ή ηνκείο πνπ ρξήδνπλ ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ
Δπξσπατθέο Πξσηνβνπιίεο: LEADER, INTERREG, θ.ά.
Άιια επξσπατθά ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία: JEREMIE, JESSICA, θ.ιπ.
Ίδηνη πφξνη/ κέζα ησλ ππφρξεσλ θνξέσλ
Β. Πεξηβαιινληηθά Οηθνλνκηθά Δξγαιεία θαη Μέζα, φπσο ε Δθαξκνγή ηεο Γηεπξπκέλεο Δπζχλεο
Παξαγσγνχ θαη ε Δθαξκνγή Πεξηβαιινληηθψλ Οηθνλνκηθψλ Δξγαιείσλ (Σέινο Σαθήο, Πιεξψλσ ζν
Πεηάσ-ΠΟΠ)
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ε αληηδηαζηνιή κε ηα ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα (Α) ηα Πεξηβαιινληηθά Δξγαιεία θαη Μέζα κπνξνχλ λα
εμαζθαιίζνπλ πξφζζεηνπο πφξνπο νρη κφλν γηα ηηο επελδπηηθέο αιιά θαη γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ησλ
αλαγθψλ ηεο δηαρείξηζεο.
Σα πην δηαδνκέλα νηθνλνκηθά εξγαιεία είλαη ηα αθφινπζα :


Δηδηθά ηέιε θαη θφξνη δηάζεζεο απνβιήησλ



ρήκαηα δηεπξπκέλεο επζχλεο παξαγσγνχ



πζηήκαηα «πιεξψλσ φζν πεηάσ» (ΠΟΠ)



Δπηδνηήζεηο γηα ρξήζε δεπηεξνγελψλ πιηθψλ /θνξνιφγεζε ησλ θπζηθψλ πξψησλ πιψλ πνπ
ππνθαζηζηνχλ



πζηήκαηα εγγπνδνζίαο

Σν εξγαιείν (ii) εθαξκφδεηαη ήδε ζηελ Διιάδα κε ηνλ Ν. 2329/2001 γηα ηελ Δλαιιαθηηθή Γηαρείξηζε ησλ
Απνβιήησλ, ελψ ην (i) (Σέινο Σαθήο) πξνβιέπεηαη απά ηνλ Ν 4042/2012 λα εθαξκνζηεί απφ ηελ 01/01/2016
. πζηήκαηα Π.Ο.Π δελ έρνπλ ηχρεη αθφκα εθαξκνγήο ζηελ Διιάδα παξφηη πξνβιέπνληαη σο δπλαηφηεηα
ζηνλ Ν.4042/2012 θαη ηπγράλνπλ επξείαο εθαξκνγήο ζε ρψξεο ηεο Δ.Δ.
Η. Δηδηθό Σέινο Σαθήο (Ν 4042/2012, αξζ. 43) : πγθεθξηκέλα (θαηά εμαςήθην αξ. ΔΚΑ) ΑΑ θαη ΑΔΚΚ
πνπ δηαηίζεληαη ζε ΥΤΣ ρσξίο λα έρνπλ ππνζηεί πξνεγνχκελα ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο (D13, R3, R4, R5,
R12) πξνβιέπεηαη λα επηβαξχλνληαη κε ρξνληθά θιηκαθνχκελα πνζά αλά ηφλν. Σα ζπιιεγφκελα πνζά
ζπγθεληξψλνληα ζην Πξάζηλν Σακείν θαη δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ
θαη έξγσλ αλάθηεζεο θαη δηάζεζεο απνβιήησλ. Ζ

πξφβιεςε απηή ελεξγνπνηείηαη κε ΚΤΑ εθφζνλ

δηαζθαιηζηνχλ νη πξνυπνζέζεηο θαη ππνδνκέο πξνδηαινγήο θαη αλάθηεζεο .
ΗΗ. ρήκαηα δηεπξπκέλεο Δπζύλεο Παξαγωγνύ
ε εθαξκνγή ηνπ Ν. 2939/2001, νη παξαγσγνί πιεξψλνπλ ρξεκαηηθή εηζθνξά γηα ηελ νξγάλσζε ηεο
δηαθξηηήο ζπιινγήο θαη αλαθχθισζεο ζπγθεθξηκέλσλ ξεπκάησλ απνβιήησλ κε ζηφρν ηελ επίηεπμε εζληθψλ
ζηφρσλ ηεο αλαθχθισζεο ησλ ξεπκάησλ απηψλ. ε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ έρνπλ ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ
ζεηξά πζηεκάησλ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο (ΔΓ) κεηά απφ έγθξηζε θαη επνπηεία ηνπ Δζληθνχ
Οξγαληζκνχ Αλαθχθισζεο (ΔΟΑΝ), πνπ επνπηεχεηαη απφ ην ΤΠΑΠΔΝ. ην πιαίζην επηθαηξνπνίεζεο ησλ
επηρεηξεζηαθψλ ηνπο ζρεδίσλ, ηα πθηζηάκελα ΔΓ (ή απηά

πνπ πξνηείλεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ)

αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επελδπηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ δξάζεσλ ζηνλ
ηνκέα επζχλεο ηνπο
ΗΗΗ. πζηήκαηα Π.Ο.Π.
Ζ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ Π.Ο.Π. απφ ηνπο Γήκνπο ζε αληηθαηάζηαζε ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ Αληαπνδνηηθψλ
Σειψλ απνηειεί εξγαιείν «εζσηεξηθήο» ρξεκαηνδφηεζεο έξγσλ θαη δξάζεσλ ηνπ ΠΔΓΑ, ζην κέηξν πνπ
κνριεχεη αληαπνδνηηθά ηελ «ηδησηηθή» πξνζπάζεηα ησλ δεκνηψλ θαη ησλ ινηπψλ παξαγσγψλ απνβιήησλ
ζηελ κεηάβαζε ζε ηεξαξρηθά αλψηεξεο βαζκίδεο ηεο δηαρείξηζεο (απνθπγή, επαλάρξεζε, αλαθχθισζε) κέζσ
αιιαγψλ ζην πιαίζην –βάζε ηηκνιφγεζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ.
πζηαηηθά ζηνηρεία ηεο εθαξκνγήο ησλ ΠΟΠ είλαη ε αλαγλψξηζε ηνπ παξαγσγνχ, ε κέηξεζε ηεο πνζφηεηαο
θαη ε ρξέσζε αλά κνλάδα απνβιήησλ. Πξφζθαηε κειέηε ηνπ ΔΟΑΝ πεξηιακβάλεη πξφηαζε λνκνζεηηθήο
ξχζκηζεο ζρεηηθά κε ηελ εζεινληηθή δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Π.Ο.Π. απφ Γήκνπο.
Αλά θαηεγνξία δξάζεσλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΠΔΓΑ, νη δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη, κε
πεξηνξηζηηθά, νη αθφινπζεο :
Δ.Π. ΤΜΔΠΔΡΑΑ 2014-20 , Δ.Π. ΑλΔΚ 2014-20, Π.Δ.Π. Αηηηθήο 2014Υποδομές – Έργα
20 Δ.Π.Α.Α 2014-20 Πξάζηλν Σακείν
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Οργανφηικά – διοικηηικά μέηρα

Δ.Π. ΤΜΔΠΔΡΑΑ 2014-20 , Δ.Π. ΜΓΣ 2014-20, Δζληθνί Πφξνη

Ενημέρφζη – εσαιζθηηοποίηζη
και εκπαίδεσζη κοινού

Δ.Π. ΤΜΔΠΔΡΑΑ 2014-20 , Δ.Π. ΜΓΣ 2014-20, Δπξσπατθέο
Πξσηνβνπιίεο, ΠΔΠ, Δζληθνί Πφξνη θαη θνηλσληθή νηθνλνκία (ΔΓΝΑ,
Γήκνη, ΔΓ, ΚΑΔΓΗΠ)

Προδιαγραθές – Πρόησπα –
Οδηγοί – Μελέηες

Δ.Π. ΤΜΔΠΔΡΑΑ 2014-20 , Δ.Π. ΜΓΣ 2014-20 Δπξσπατθά
Πξνγξάκκαηα LIFE θαη HORIZON 2000, Πξάζηλν Σακείν, Δζληθνί
Πφξνη (ΔΟΑΝ, ΔΓΝΑ, Γήκνη, ΔΓ, βηνκεραληθνί θνξείο)

15. ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΤΟΥ ΡΕΣΔΑ ΑΤΤΙΚΘΣ
ηνπο πίλαθεο ησλ δξάζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ΠΔΓΑ ζηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο απνβιήησλ
παξνπζηάδεηαη έλδεημε γηα ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπο.

16. ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΟΥ ΡΕΣΔΑ
ην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ δξάζεσλ ηνπ ΠΔΓΑ , επηβάιιεηαη ε εθαξκνγή θαη
ησλ θάησζη:
1.

Ζ εθαξκνγή ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ ΠΔΓΑ ζα πξέπεη λα γίλεη απφ φιεο ηηο εκπιεθφκελεο πιεπξέο:, ηφζν
απφ ηνλ αξκφδην ΦνΓΑ (ΔΓΝΑ) φζν θαη απφ ηνπο Γήκνπο θαη ηνπο πλδέζκνπο απηψλ νη νπνίνη
θαινχληαη λα ιάβνπλ πνιχ ζεκαληηθφηεξν θαη εγθπξφηεξν ξφιν απφ απηφλ πνπ κέρξη ζήκεξα έρνπλ ζηε
δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ. Ζ παξάιιειε θαη ζπγρξνληζκέλε πινπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ζα επηηξέςεη
ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί.
Δπίζεο αλαγθαίν είλαη λα πξνρσξήζνπλ παξάιιεια φιεο νη απαξαίηεηεο Ννκνζεηηθέο θαη Οξγαλσηηθέο
πξνβιέςεηο θαη δξάζεηο ηνπ Δζληθνχ ρεδηαζκνχ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ελφηεηα 3.6) κε βάζε ην
ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηφζν ηνπ ΠΔΓΑ φζν θαη ηνπ ΔΓΑ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα ππάξμεη ε
δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεζνχλ εγθαίξσο φιεο νη γεληθφηεξεο θαη εηδηθφηεξεο ζπλζήθεο ψζηε λα ππάξμεη
ε δπλαηφηεηα ηεο νξζήο θαη έγθαηξεο πινπνίεζεο ηνπ ΠΔΓΑ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο.

2.

Για τθ βζλτιςτθ εφαρμογι του ανακεωρθμζνου ΡΕΣΔΑ, πρζπει να γίνει άμεςα πλιρθσ και αναλυτικι
καταγραφι, για ενδεχόμενθ επαναξιολόγθςθ και επαναδιαπραγμάτευςθ, όλων των υφιςτάμενων
ςυμβάςεων και ςυμφωνιϊν του ΕΔΣΝΑ με τρίτα μζρθ.

3. χληαμε έθζεζεο ηεθκεξίσζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 34, παξ.3α ηνπ Ν.4277/2014 (Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ
Αζήλαο- Αηηηθήο) θαη ελεξγνπνίεζε ηεο αλαζεψξεζεο ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ ηειεπηαίνπ ζε φηη αθνξά ηε
δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ζχκθσλα κε ηε 2ε αλαζεψξεζε ηνπ ΠΔΓΑ. Απνζαθήληζε ηνπ
ζεζκηθνχ - πνιενδνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Πξάζηλσλ εκείσλ θαη ησλ ινηπψλ
εγθαηαζηάζεσλ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ΠΔΓΑ.
ιεο νη ρσξνζεηήζεηο εγθαηαζηάζεσλ – ππνδνκψλ ζα πξέπεη λα είλαη ιακβάλνπλ ππφςε κε ηηο
πξνβιέςεηο ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ Αζήλαο-Αηηηθήο θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη λα είλαη ζχκθσλεο
κε ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζην ΠΔΓΑ.
4.

Πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΠΔΓΑ θαη ζηα πιαίζηα ηνπ
Ννκνζεηηθνχ Πιαηζίνπ θαη νη πθηζηάκελεο ππνδνκέο ησλ Γήκσλ (π.ρ. ΜΑ, ρψξνη πξνζσξηλήο
Μεηαθφξησζεο βηναπνβιήησλ σο Πξάζηλα εκεία) πνπ ζήκεξα δελ θαιχπηνληαη απφ ζρεηηθέο
αδεηνδνηήζεηο λα εμεηαζηεί άκεζα ην ζέκα ηεο αδεηνδφηεζήο ηνπο (πεξηβαιινληηθήο θαη άιιεο)
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εμεηάδνληαο θαη πηζαλέο λνκνζεηηθέο θαη άιιεο ξπζκίζεηο (ζχκθσλα κε πξναλαθεξφκελα) πξνο απηήλ
ηελ θαηεχζπλζε
5.

Να εθνδηαζηνχλ άκεζα ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ ΠΔΓΑ φινη νη Γήκνη κε άδεηα ζπιινγήο θαη
κεηαθνξάο απνβιήησλ, γεγνλφο πνπ ζα βνεζήζεη λα θαηαγξαθεί θαη λα θσδηθνπνηεζεί εθ κέξνπο ησλ
Γήκσλ ε πθηζηάκελε λνκνζεζία δηαρείξηζεο απνβιήησλ.

6.

Να ςυςτακεί Επιτροπι Υλοποίθςθσ του ΡΕΣΔΑ που κα αναλάβει τον ςυντονιςμό / επιμεριςμό των
αρμοδιοτιτων μεταξφ Ρεριφζρειασ, ΕΔΣΝΑ, διμων και λοιπϊν φορϊν ςτθν υλοοίθςθ του ΡΕΣΔΑ ςτθν
βάςθ τθσ παραδοχισ ότι θ πλιρθσ αρμοδιότθτα ςτθ διαχείριςθ των αςτικϊν απορριμμάτων ανικει
ςτουσ Διμουσ, δθλαδι θ ςυλλογι και θ μεταφορά κακϊσ και θ επεξεργαςία διαχείριςθσ από τουσ
ΦΟΣΔΑ, ενϊ αυτι των παραγωγικϊν αποβλιτων (Βιαομθχανικά απόβλθτα, ΑΕΕΚ, Γεωργικά απόβλθτα)
ςτουσ εκάςτοτε παραγωγοφσ.
Σε πρϊτθ φάςθ , θ Επιτροπι Υλοποίθςθσ απαρτίηεται από τθν Ομάδα Εργαςίασ του ΕΔΣΝΑ ςε
ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ Ρεριβάλλοντοσ και Χωροταξίασ τθσ Ρεριφζρειασ, κακϊσ και με
τουσ μελετθτζσ, ςε ςυνεννόθςθ με τουσ Διμουσ. Θ Επιτροπι κα ζχει μόνιμο χαρακτιρα, κα δρά
ςυμβουλευτικά και κα προτείνει ζγκαιρα αλλαγζσ, προςαρμογζσ και ανακεωριςεισ, ςτα πλαίςια και
ςτθν φιλοςοφία του ΡΕΣΔΑ, ϊςτε να λειτουργιςει ο ΡΕΣΔΑ ωσ δυναμικό – εξελιςςόμενο ςχζδιο. Με
τον τρόπο αυτό κα προλαμβάνονται τα όποια προβλιματα και αςτοχίεσ που είναι φυςικό να
προκφψουν ςε τζτοια ζκταςθσ εφαρμογζσ.

7. χληαμε θαη έγθξηζε Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 2015-2018 ηνπ ΔΓΝΑ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 2εο
αλαζεψξεζεο ηνπ ΠΔΓΑ.
8.

Μνλάδα παξαθνινχζεζεο πινπνίεζεο ηνπ ΠΔΓΑ εληφο ηνπ ΔΓΝΑ, κε ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο
θαη επζχλεο, ε νπνία ζα παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε (ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ νξίδνληαη ζηνλ
ΠΔΓΑ),

9.

Να εμεηαζηνχλ θαη λα πινπνηεζνχλ φινη νη απαξαίηεηνη ζρεδηαζκνί θαη δξάζεηο γηα ηελ πξφιεςε
παξαγσγήο απνβιήησλ ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Πξφιεςεο Παξαγσγήο
απνβιήησλ πνπ έρεη εθδνζεί απφ ην ΤΠΑΠΔΝ., νη νπνίεο ζα ελζσκαησζνχλ ζην ΠΔΓΑ. ηα πιαίζηα
απηά ζα πξέπεη λα ζπγθεθξηκελνπνηεζνχλ φιεο νη δξάζεηο –

ελέξγεηεο ελεκέξσζεο θαη εθπαίδεπζεο

πνιηηψλ, θνξέσλ, επηρεηξήζεσλ γηα ηα ζέκαηα δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαηά ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΠΔΓΑ
νη νπνίεο ζα πξέπεη λα πινπνηνχληαη ζηαδηαθά. Γηα ηα ζέκαηα απηά πξνηείλεηαη λα ππάξμεη κέξηκλα
ζπληνληζκνχ θαη πινπνίεζεο απφ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ ΔΓΝΑ θαζψο θαη απφ εμεηδηθεπκέλν
πξνζσπηθφ ησλ Γεκφζησλ Οξγαληζκψλ .
10. Να ππάξμεη ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή απφ ηνλ ΔΓΝΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Γήκνπο, ην Τπνπξγείν
Πεξηβάιινληνο,

ηνλ ΔΟΑΝ θαη ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο φισλ ησλ ηδησηηθψλ

επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Αηηηθή ζηε δηαρείξηζε απνβιήησλ (ζπιινγή, κεηαθνξά,
δηαινγή,

επεμεξγαζία θιπ.) ψζηε λα ππάξρεη κηα ζπγθεθξηκέλε εηθφλα πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ

παξαθνινχζεζε ηεο δηαθίλεζεο απνβιήησλ αιιά θαη ζηε ζπλέξγεηα, φπνπ πξνβιέπεηαη, κε ηνπο
ππφινηπνπο ζρεδηαζκνχο ηνπ ΠΔΓΑ.
Να ππάξμεη πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο ειεθηξνληθνχ Μεηξψνπ θαηαγξαθήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ
(θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην ΠΔΓΑ) πνπ λα πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά θαη ηε δήισζε ζηνηρείσλ γηα
δηαθίλεζε φισλ ησλ ηχπσλ ησλ απνβιήησλ απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο (Γήκνπο,
επηρεηξήζεηο, βηνκεραλίεο, νξγαληζκνχο θνηλήο σθέιεηαο, δηαθηλεηέο – ζπιιέθηεο απνβιήησλ θαη
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κνλάδσλ δηαρείξηζεο). Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα ππάξμεη ηρλειαζηκφηεηα ηεο δηαθίλεζεο θαη ηεο νξζήο
δηάζεζεο – αμηνπνίεζεο ησλ απνβιήησλ . Δπηπιένλ απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζα ζπιιερζνχλ ζα ππάξμεη
θαη ε δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ησλ ζπλνιηθψλ πνζνηήησλ απνβιήησλ αλά θαηεγνξία, ζηνηρεία πνπ ζα
βνεζήζνπλ ζηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ ΠΔΓΑ.
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ζα αμηνπνηεζνχλ ζπλδπαζηηθά νη πιεξνθνξίεο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο
απνθιεηζηηθέο ή ζπληξέρνπζεο αξκνδηφηεηεο ηεο Πεξηθέξεηαο

θαηά ηελ δηαδηθαζία έγθξηζεο

Πεξηβαιινληηθψλ ξσλ θαη ινηπψλ αδεηνδνηήζεσλ ησλ Παξαγσγψλ θαη Φνξέσλ Γηαρείξηζεο
απνβιήησλ.
11. Να εμεηαζηεί ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΔΟΑΝ θαη ην Τπνπξγείν
Πεξηβάιινληνο ε επέθηαζε ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο θαη ζε άιια πιηθά (π.ρ. ηα βξψζηκα
ρξεζηκνπνηεκέλα έιαηα, φπνπ ήδε ππάξρνπλ κνλάδεο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ηνπο). Να δηεξεπλεζεί
ε επέθηαζε ζε επίπεδν Πξάζηλσλ εκείσλ ή άιισλ ζεκείσλ ε εζεινληηθή ρσξηζηή ζπιινγή θαη ζε άιια
είδε, φπσο επηθίλδπλα απφβιεηα πξνεξρφκελα απφ ΑΑ (π.ρ παιηέο ζπζθεπαζίεο ιεγκέλσλ θαξκάθσλ –
δξάζε πνπ ζήκεξα πθίζηαηαη ζε θαξκαθεία, νηθηαθψλ θαζαξηζηηθψλ ή εληνκνθηφλσλ θ.ι.π) ξνπρηζκφο
ή / θαη ηα έπηπια.
12. Να πξνσζεζνχλ ελέξγεηεο θαη δξάζεηο πνπ λα αθνξνχλ ηε ζπληνληζκέλε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ πνπ
παξάγνληαη ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο κεγάισλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ ζχκθσλα
κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΠΔΓΑ.
13. Σα Πξάζηλα εκεία λα νξγαλσζνχλ ζε δίθηπν πνπ ζα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη ζπλέξγεηεο κεηαμχ
Γήκσλ έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε δεκηνπξγία ηνπο ζε κηθξέο απνζηάζεηο αιιά λα επλνείηαη ε
ζπλεξγαζία ηνπο.
14. Καηά πξνηεξαηφηεηα, ζηα πιαίζηα ησλ αιιαγψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ πθηζηάκελε Δγθαηάζηαζε
Μεραληθήο Αλαθχθισζεο ΔΜΑΚ ζην ΟΔΑ Φπιήο – Άλσ Ληνζίσλ, λα γίλεη πνηνηηθή βειηίσζε ηνπ
παξαγφκελνπ θνκπφζη αιιά θαη ηνπ δεπηεξνγελνχο θαπζίκνπ πνπ παξάγεηαη ψζηε λα κπνξνχλ λα
δηαηεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΠΔΓΑ.

17. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΡΕΣΔΑ ΑΤΤΙΚΘΣ
Γηα ηελ απνηχπσζε ζε ζπλερή βάζε ηεο ζπλνιηθήο εηθφλαο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ, ηεο πξνφδνπ
επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ ΠΔΓΑ θαη ησλ εμειίμεσλ ζε επηκέξνπο δεηήκαηα, πηνζεηείηαη ζχζηεκα
παξαθνινχζεζεο, ζηε βάζε ησλ αθφινπζσλ αξρψλ:
1.

Συςτθματοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςυγκζντρωςθσ και επεξεργαςίασ των δεδομζνων που απαιτοφνται
για να υποςτθριχκεί και αξιολογθκεί ο ΡΕΣΔΑ.

2.

Υποχρεωτικότθτα υποβολισ δεδομζνων από ΣΕΔ, ΔΘΜΟΥΣ, παραγωγοφσ αποβλιτων κ.λπ.)

3.

Ρροςβαςιμότθτα ςτα δεδομζνα του ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ για όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ
ςτθν υλοποίθςθ των ςτόχων.

4.

Ενθμζρωςθ των ενδιαφερόμενων φορζων και του κοινοφ μζςω τθσ κοινοποίθςθσ ςχετικϊν αναφορϊν
ςτο διαδίκτυο.

5.

Ρεριοδικότθτα υποβολισ δεδομζνων ςε εξαμθνιαία βάςθ.
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17.1. ΥΡΟΧΕΟΙ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ ΤΘΣ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΤΟΥ ΡΕΣΔΑ ΑΤΤΙΚΘΣ
Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΠΔΓΑ γίλεηαη απφ ηνλ ΔΓΝΑ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο
ζπιινγήο/επεμεξγαζίαο θαη παξνρήο πξνο ηηο Αξκφδηεο Δζληθέο Αξρέο ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηε
δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ζηε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ ηεο Δ.Δ. γηα ηα
απφβιεηα.
Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ ηνπ ΠΔΓΑ είλαη άκεζα ζπλαξηψκελε κε ηελ
παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ Σνπηθψλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο θαη ησλ Φνξέσλ πινπνίεζεο δξάζεσλ
ηνπ ΠΔΓΑ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ν ΔΓΝΑ ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο Γήκνπο, ηνλ ΔΟΑΝ, ηα ΔΓ θαη ηνπο
ινηπνχο Φνξείο πινπνίεζεο δξάζεσλ ηνπ ΠΔΓΑ.
17.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΓΑΛΕΙΑ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ
Ζ δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο πεξηιακβάλεη ηα εμήο βαζηθά βήκαηα:
α. πγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηεο πξνφδνπ πινπνίεζεο δηθηχσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ.
β. πγθέληξσζε θαη αμηνιφγεζε απνηειεζκάησλ επηζεσξήζεσλ ζε εγθαηαζηάζεηο δηαρείξηζεο απνβιήησλ.
γ. Αμηνιφγεζε πξνφδνπ εθαξκνγήο ησλ ζηφρσλ ηνπ ΠΔΓΑ, ζπλνιηθά θαη αλά θαηεγνξία θαη ξεχκα
απνβιήησλ, ζε εηήζηα βάζε κε βάζε δείθηεο παξαθνινχζεζεο.
ε. Καηάξηηζε εηδηθψλ εθζέζεσλ γηα ηελ επίζπεπζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΠΔΓΑ ή ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ.
ζη. Δηζήγεζε γηα αλαγθαηφηεηα ελδηάκεζεο αλαζεψξεζεο ηνπ ΠΔΓΑ ζηε βάζε ηεο αμηνιφγεζεο.
Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΠΔΓΑ ζα αλαπηπρζνχλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ΔΓΑ
(2015), εξγαιεία ζηνπο ηνκείο (α) ζπιινγήο δεδνκέλσλ, (β) Γεηθηψλ παξαθνινχζεζεο, (γ) Δθζέζεσλ
πξνφδνπ θαη αλαθνξάο θαη (δ) αμηνιφγεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ.

18. ΕΝΔΙΑΜΕΣΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΡΕΣΔΑ ΑΤΤΙΚΘΣ
Δλδηάκεζε αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ παξφληνο ΠΔΓΑ ζα γίλεη ζε πεξίνδν ηξηψλ (3) εηψλ απφ
ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η
ΣΟΠΗΚΑ ΥΔΓΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ
ΓΖΜΩΝ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ
Α/Α

ΓΖΜΟΗ ΠΟΤ ΔΚΠΟΝΖΑΝ ΣΓ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΑΘΖΝΩΝ

1

ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ

2

ΓΖΜΟ ΒΤΡΧΝΟ

3

ΓΖΜΟ ΓΑΛΑΣΗΟΤ
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4

ΓΖΜΟ ΕΧΓΡΑΦΟΤ

5

ΓΖΜΟ ΖΛΗΟΤΠΟΛΔΧ

6

ΓΖΜΟ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ

7

ΓΖΜΟ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ - ΥΑΛΚΖΓΟΝΟ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΒΟΡΔΗΟΤ ΣΟΜΔΑ ΑΘΖΝΩΝ

8

ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ

9

ΓΖΜΟ ΑΜΑΡΟΤΗΟΤ

10

ΓΖΜΟ ΒΡΗΛΖΗΧΝ

11

ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ

12

ΓΖΜΟ ΚΖΦΗΗΑ

13

ΓΖΜΟ ΛΤΚΟΒΡΤΖ - ΠΔΤΚΖ

14

ΓΖΜΟ ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΔΧ

15

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ

16

ΓΖΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ - ΥΟΛΑΡΓΟΤ

17

ΓΖΜΟ ΠΔΝΣΔΛΖ

18

ΓΖΜΟ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΤΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΑΘΖΝΩΝ

19

ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

20

ΓΖΜΟ ΑΓΗΧΝ ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ - ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ

21

ΓΖΜΟ ΑΗΓΑΛΔΧ

22

ΓΖΜΟ ΗΛΗΟΤ

23

ΓΖΜΟ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ

24

ΓΖΜΟ ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΔΧ

25

ΓΖΜΟ ΥΑΨΓΑΡΗΟΤ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΝΟΣΗΟΤ ΣΟΜΔΑ ΑΘΖΝΩΝ

26

ΓΖΜΟ ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ

27

ΓΖΜΟ ΓΛΤΦΑΓΑ

28

ΓΖΜΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ - ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ

29

ΓΖΜΟ ΚΑΛΛΗΘΔΑ

30

ΓΖΜΟ ΜΟΥΑΣΟΤ - ΣΑΤΡΟΤ
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31

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ

32

ΓΖΜΟ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ

33

ΓΖΜΟ ΑΥΑΡΝΧΝ

34

ΓΖΜΟ ΒΑΡΖ - ΒΟΤΛΑ - ΒΟΤΛΗΑΓΜΔΝΖ

35

ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ

36

ΓΖΜΟ ΚΡΧΠΗΑ

37

ΓΖΜΟ ΛΑΤΡΔΧΣΗΚΖ

38

ΓΖΜΟ ΜΑΡΑΘΧΝΟ

39

ΓΖΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΔΟΓΑΗΑ

40

ΓΖΜΟ ΠΑΗΑΝΗΑ

41

ΓΖΜΟ ΠΑΛΛΖΝΖ

42

ΓΖΜΟ ΡΑΦΖΝΑ - ΠΗΚΔΡΜΗΟΤ

43

ΓΖΜΟ ΑΡΧΝΗΚΟΤ

44

ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ

45

ΓΖΜΟ ΧΡΧΠΟΤ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ

46

ΓΖΜΟ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ

47

ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΗΝΑ

48

ΓΖΜΟ ΜΑΝΓΡΑ - ΔΗΓΤΛΛΗΑ

49

ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΡΔΧΝ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΔΗΡΑΗΩ

50

ΓΖΜΟ ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ - ΓΡΑΠΔΣΧΝΑ

51

ΓΖΜΟ ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ

52

ΓΖΜΟ ΝΗΚΑΗΑ - ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΡΔΝΣΖ

53

ΓΖΜΟ ΠΔΗΡΑΗΧ

54

ΓΖΜΟ ΠΔΡΑΜΑΣΟ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΝΖΩΝ

55

ΓΖΜΟ ΑΗΓΗΝΑ

56

ΓΖΜΟ ΚΤΘΖΡΧΝ
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57

ΓΖΜΟ ΑΛΑΜΗΝΟ

58

ΓΖΜΟ ΠΔΣΧΝ

Α/Α

ΓΖΜΟΗ ΠΟΤ ΓΔΝ ΔΚΠΟΝΖΑΝ ΣΓ

1

ΑΓΚΗΣΡΗΟΤ

2

ΑΛΗΜΟΤ

3

ΓΑΦΝΖ - ΤΜΖΣΣΟΤ

4

ΠΟΡΟΤ

5

ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ

6

ΤΓΡΑ

7

ΦΗΛΟΘΔΖ- ΦΤΥΗΚΟΤ

8

ΦΤΛΖ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑII:
ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΟΥΩΝ ΔΓΑ ΓΗΑ ΣΑ ΑΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΑΣΣΗΚΖ
ΡΙΝΑΚΑΣ 1: ΡΛΘΘΥΣΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΔΘΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΘΤΑ

Μόνιμοσ Ρλθκυςμόσ
1991

2001

Μεταβολι
2011

1991‐2001

2001‐2011

ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΘΣ

3.594.817

3.894.573

3.828.434

8,34%

‐1,70%

ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΘΝΩΝ

1.197.601

1.179.308

1.029.520

‐1,53%

‐12,70%

816.556

789.166

664.046

‐3,35%

‐15,85%

ΔΘΜΟΣ ΒΥΩΝΟΣ

60.651

64.661

61.308

6,61%

‐5,19%

ΔΘΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

59.533

63.418

59.345

6,53%

‐6,42%

ΔΘΜΟΣ ΔΑΦΝΘΣ ‐ ΥΜΘΤΤΟΥ

37.003

36.804

33.628

‐0,54%

‐8,63%

ΔΘΜΟΣ ΗΩΓΑΦΟΥ

82.615

81.435

71.026

‐1,43%

‐12,78%

ΔΘΜΟΣ ΘΛΙΟΥΡΟΛΕΩΣ

77.476

81.024

78.153

4,58%

‐3,54%

ΔΘΜΟΣ ΚΑΙΣΑΙΑΝΘΣ

27.345

27.193

26.458

‐0,56%

‐2,70%

ΔΘΜΟΣ ΑΘΘΝΑΙΩΝ
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ΔΘΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ‐ ΧΑΛΚΘΔΟΝΟΣ

36.422

35.607

35.556

‐2,24%

‐0,14%

505.489

583.900

592.490

15,51%

1,47%

ΔΘΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ

48.557

60.065

59.704

23,70%

‐0,60%

ΔΘΜΟΣ ΑΜΑΟΥΣΙΟΥ

64.083

71.551

72.333

11,65%

1,09%

ΔΘΜΟΣ ΒΙΛΘΣΣΙΩΝ

16.521

26.567

30.741

60,81%

15,71%

ΔΘΜΟΣ ΘΑΚΛΕΙΟΥ

44.084

48.132

49.642

9,18%

3,14%

ΔΘΜΟΣ ΚΘΦΙΣΙΑΣ (Κθφιςιά,Εκάλθ,Νζασ Ερυκραία)

56.160

66.484

71.259

18,38%

7,18%

ΔΘΜΟΣ ΛΥΚΟΒΥΣΘΣ ‐ ΡΕΥΚΘΣ

24.387

29.320

31.153

20,23%

6,25%

ΔΘΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΦΩΣΕΩΣ

21.411

27.522

29.891

28,54%

8,61%

ΔΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

62.137

69.508

67.134

11,86%

‐3,42%

ΔΘΜΟΣ ΡΑΡΑΓΟΥ ‐ ΧΟΛΑΓΟΥ

48.391

47.714

44.539

‐1,40%

‐6,65%

ΔΘΜΟΣ ΡΕΝΤΕΛΘΣ (Ρεντζλθ, Νζα πεντζλθ,Μελίςςια)

20.146

30.956

34.934

53,66%

12,85%

ΔΘΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΘΣ ‐ ΨΥΧΙΚΟΥ

31.888

30.754

26.968

‐3,56%

‐12,31%

ΔΘΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΙΟΥ

67.724

75.327

74.192

11,23%

‐1,51%

471.456

499.883

489.675

6,03%

‐2,04%

ΔΘΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΒΑΑΣ

29.426

31.354

26.550

6,55%

‐15,32%

ΔΘΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΓΥΩΝ ‐ ΚΑΜΑΤΕΟΥ

49.577

58.244

62.529

17,48%

7,36%

ΔΘΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

81.607

77.917

69.946

‐4,52%

‐10,23%

ΔΘΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

80.564

85.572

84.793

6,22%

‐0,91%

141.971

146.743

139.981

3,36%

‐4,61%

ΔΘΜΟΣ ΡΕΤΟΥΡΟΛΕΩΣ

39.703

51.559

58.979

29,86%

14,39%

ΔΘΜΟΣ ΧΑΪΔΑΙΟΥ

48.608

48.494

46.897

‐0,23%

‐3,29%

490.519

542.171

529.826

10,53%

‐2,28%

ΔΘΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΘΜΘΤΙΟΥ

59.662

68.719

71.294

15,18%

3,75%

ΔΘΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

32.514

39.800

41.720

22,41%

4,82%

ΔΘΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

63.733

83.665

87.305

31,27%

4,35%

ΔΘΜΟΣ ΕΛΛΘΝΙΚΟΥ ‐ ΑΓΥΟΥΡΟΛΘΣ

44.802

51.299

51.356

14,50%

0,11%

116.731

115.150

100.641

‐1,35%

‐12,60%

ΔΘΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ‐ ΤΑΥΟΥ

38.317

39.870

40.413

4,05%

1,36%

ΔΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ

72.550

76.508

73.076

5,46%

‐4,49%

ΔΘΜΟΣ ΡΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΘΟΥ

62.210

67.160

64.021

7,96%

‐4,67%

277.207

386.067

502.348

39,27%

30,12%

65.035

82.555

106.943

26,94%

29,54%

ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΒΟΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΘΝΩΝ

ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΘΝΩΝ

ΔΘΜΟΣ ΡΕΙΣΤΕΙΟΥ

ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΘΝΩΝ

ΔΘΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΔΘΜΟΣ ΑΧΑΝΩΝ
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ΔΘΜΟΣ ΒΑΘΣ ‐ ΒΟΥΛΑΣ ‐ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΘΣ

28.928

42.127

48.399

45,63%

14,89%

ΔΘΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

17.249

32.504

40.193

88,44%

23,66%

ΔΘΜΟΣ ΚΩΡΙΑΣ

16.239

24.453

30.307

50,58%

23,94%

ΔΘΜΟΣ ΛΑΥΕΩΤΙΚΘΣ

18.826

22.261

25.102

18,25%

12,76%

ΔΘΜΟΣ ΜΑΑΘΩΝΟΣ

24.901

23.974

33.423

‐3,72%

39,41%

9.356

13.644

20.040

45,83%

46,88%

ΔΘΜΟΣ ΡΑΙΑΝΙΑΣ

15.518

19.767

26.668

27,38%

34,91%

ΔΘΜΟΣ ΡΑΛΛΘΝΘΣ

22.035

33.611

54.415

52,53%

61,90%

8.894

13.625

20.266

53,19%

48,74%

ΔΘΜΟΣ ΣΑΩΝΙΚΟΥ

13.008

22.866

29.002

75,78%

26,83%

ΔΘΜΟΣ ΣΡΑΤΩΝ ‐ ΑΤΕΜΙΔΟΣ

14.785

25.138

33.821

70,02%

34,54%

ΔΘΜΟΣ ΩΩΡΟΥ

22.433

29.542

33.769

31,69%

14,31%

122.365

149.794

160.927

22,42%

7,43%

ΔΘΜΟΣ ΑΣΡΟΡΥΓΟΥ

15.674

27.927

30.251

78,17%

8,32%

ΔΘΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

25.992

29.879

29.902

14,95%

0,08%

ΔΘΜΟΣ ΜΑΝΔΑΣ ‐ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

17.404

18.677

17.885

7,31%

‐4,24%

ΔΘΜΟΣ ΜΕΓΑΕΩΝ

29.564

34.174

36.924

15,59%

8,05%

ΔΘΜΟΣ ΦΥΛΘΣ

33.731

39.137

45.965

16,03%

17,45%

467.631

482.356

448.997

3,15%

‐6,92%

ΔΘΜΟΣ ΚΕΑΤΣΙΝΙΟΥ ‐ ΔΑΡΕΤΣΩΝΑΣ

86.381

91.809

91.045

6,28%

‐0,83%

ΔΘΜΟΣ ΚΟΥΔΑΛΛΟΥ

64.886

70.710

63.445

8,98%

‐10,27%

ΔΘΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ‐ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΘ ΕΝΤΘ

104.192

111.220

105.430

6,75%

‐5,21%

ΔΘΜΟΣ ΡΕΙΑΙΩΣ

187.399

181.933

163.688

‐2,92%

‐10,03%

ΔΘΜΟΣ ΡΕΑΜΑΤΟΣ

24.773

26.684

25.389

7,71%

‐4,85%

ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΝΘΣΩΝ

62.549

71.094

74.651

13,66%

5,00%

755

886

1.142

17,35%

28,89%

11.103

12.716

13.056

14,53%

2,67%

89

39

68

‐56,18%

74,36%

Δ.E. ΚΥΘΘΩΝ

3.018

3.532

3.973

17,03%

12,49%

ΔΘΜΟΣ ΡΟΟΥ

3.626

4.282

3.993

18,09%

‐6,75%

29.965

34.975

39.283

16,72%

12,32%

ΔΘΜΟΣ ΣΡΕΤΣΩΝ

3.612

3.780

4.027

4,65%

6,53%

ΔΘΜΟΣ ΤΟΙΗΘΝΙΑΣ

7.944

8.238

7.143

3,70%

‐13,29%

ΔΘΜΟΣ ΜΑΚΟΡΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΔΘΜΟΣ ΑΦΘΝΑΣ ‐ ΡΙΚΕΜΙΟΥ

ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ

ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΡΕΙΑΙΩΣ

ΔΘΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΙΟΥ
ΔΘΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Δ.E. AΝΤΙΚΥΘΘΩΝ

ΔΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
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ΔΘΜΟΣ ΥΔΑΣ

2.437

2.646

1.966

8,58%

‐25,70%

Ρθγι: ΕΛΣΤΑΤ ανακεϊρθςθ απογραφισ 2011
Ετιςια μεταβολι 2001‐2011= ‐0,171135%

ΡΙΝΑΚΑΣ 2: ΕΚΤΙΜΘΣΘ ΜΕΤΑΒΟΛΘΣ ΡΛΘΘΥΣΜΟΥ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΘΣ ΕΩΣ ΤΟ 2025
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΕΤΟΣ

Μόνιμοσ Ρλθκυςμόσ

Συντελεςτισ διαχρονικισ εξζλιξθσ

2001

3.894.573

2002

3.887.908

‐0,17%

2003

3.881.254

‐0,17%

2004

3.874.612

‐0,17%

2005

3.867.981

‐0,17%

2006

3.861.362

‐0,17%

2007

3.854.754

‐0,17%

2008

3.848.157

‐0,17%

2009

3.841.571

‐0,17%

2010

3.834.997

‐0,17%

2011

3.828.434

‐0,17%

2012

3.825.371

‐0,08%

2013

3.822.311

‐0,08%

2014

3.819.253

‐0,08%

2015

3.816.198

‐0,08%

2016

3.813.145

‐0,08%

2017

3.810.094

‐0,08%
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2018

3.810.094

0,00%

2019

3.810.094

0,00%

2020

3.810.094

0,00%

2021

3.810.094

0,00%

2022

3.810.094

0,00%

2023

3.814.857

0,125%

2024

3.819.626

0,125%

2025

3.824.400

0,125%
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ΡΙΝΑΚΑΣ 3: ΡΑΑΓΩΓΘ ΑΣΑ ΣΤΘ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΘΣ (tn)
2010

2011

2012

2013

2014

ΤΑΦΘ Da
ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ
ΔΘΜΟΤΙΚΑ

2.061.906

1.723.270

1.557.846

1.493.978

1.527.621

ΑΛΛΘΣ ΡΟΕΛΕΥΣΘΣ

152.611

44.691

32.879

43.630

49.838

ΥΡΟΛΛΕΙΜΑ ΚΔΑΥ

65.588

82.874

94.027

76.148

71.187

28.605

36.321

43.002

39.352

37.126

2.387

2.387

2.387

2.387

2.387

13.691

21.086

24.498

26.013

25.300

ΥΠΟΛΕΙΜΑ ΕΜΑ
ΤΑΦΘ Db
ΧΑΔΑ+
ΑΝΑΚΤΘΣΘ ΟΓΑΝ Rb
compost (τφπου Α)‐ΕΜΑ
compost Δ.Ελευςίνασ
RDF

131
37.745

55.599

71.963

81.901

92.527

ΚΔΑΥ

142.046

121.913

81.071

81.350

73.482

μεταλλα ‐ΕΜΑ

1.406

2.409

2.166

2.487

2.710

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ ΥΛΙΚΩΝ Ra

πλαςτικα ΕΜΑ

230

PET

495

PE

157

FILM

76

ΧΑΤΟΝΙ

366

λοιπά ανακτιςιμα ΣΕΔ

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

2.519.985

2.104.681

1.923.839

1.861.246

1.897.502

Ρλθκυςμόσ

3.834.997

3.828.434

3.825.371

3.822.311

3.819.253

Ραραγωγι Kg/κάτοικο/ζτοσ

657

550

503

487

497

Σφνολο
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ΡΙΝΑΚΑΣ 4: ΕΚΤΙΜΘΣΘ ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΑΣΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΘΣ 2015‐2025

ΕΤΟΣ

Μόνιμοσ
Ρλθκυςμόσ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ
ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΑΣΑ
Kg/ζτοσ

ΡΟΣΟΣΤΟ
ΜΕΤΑΒΟΛΘΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘ

2010

3.834.997

657

2011

3.828.434

550

‐16,34%

2.104.681

2012

3.825.371

503

‐8,52%

1.923.839

2013

3.822.311

487

‐3,18%

1.861.246

2014

3.819.253

497

2,03%

1.897.502

2015

3.816.198

497

0,00%

1.896.650

2016

3.813.145

497

0,00%

1.895.133

2017

3.810.094

497

0,00%

1.893.617

2018

3.810.094

497

0,00%

1.893.617

2019

3.810.094

497

0,00%

1.893.617

2020

3.810.094

497

0,00%

1.893.617

2021

3.810.094

498

0,20%

1.897.427

2022

3.810.094

499

0,20%

1.901.237

2023

3.814.857

500

0,20%

1.907.429

2024

3.819.626

501

0,20%

1.913.633

2025

3.824.400

502

0,20%

1.919.849

ΡΑΑΓΩΓΘ ΑΣΑ
tn/ζτοσ
2.519.985
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ΡΙΝΑΚΑΣ 5: ΕΚΤΙΜΘΣΘ ΕΞΕΛΙΞΘΣ ΣΥΣΤΑΣΘΣ ΡΑΑΓΩΜΕΝΩΝ ΑΣΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΘΣ 2011‐2025

ΕΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΘ
ΡΑΑΓΩΓΘ
ΑΣΑ
tn/ζτοσ

Γυαλί

Χαρτί/Χαρτόνι

ΟΓΑΝΙΚΑ

Μζταλλα

Ρλαςτικό

Ξφλο

Λοιπά

Συςκευαςίασ

Λοιπά

Συςκευαςίασ

Ζντυπο &
Λοιπά

Συςκευαςίασ

Λοιπά

Συςκευαςίασ

Λοιπά

Συςκευαςίασ

Λοιπά

Ανακτιςιμα*

Λοιπά

43,60%

3,30%

0,10%

9,20%

18,90%

2,90%

0,40%

10,20%

2,80%

1,20%

1,20%

1,40%

4,80%

2011

2.104.681

917.641

69.454

2.105

193.631

397.785

61.036

8.419

214.677

58.931

25.256

25.256

29.466

101.025

2012

1.923.839

838.794

63.487

1.924

176.993

363.606

55.791

7.695

196.232

53.867

23.086

23.086

26.934

92.344

2013

1.861.246

811.503

61.421

1.861

171.235

351.775

53.976

7.445

189.847

52.115

22.335

22.335

26.057

89.340

2014

1.897.502

827.311

62.618

1.898

174.570

358.628

55.028

7.590

193.545

53.130

22.770

22.770

26.565

91.080

2015

1.896.650

826.940

62.589

1.897

174.492

358.467

55.003

7.587

193.458

53.106

22.760

22.760

26.553

91.039

2016

1.895.133

826.278

62.539

1.895

174.352

358.180

54.959

7.581

193.304

53.064

22.742

22.742

26.532

90.966

2017

1.893.617

825.617

62.489

1.894

174.213

357.894

54.915

7.574

193.149

53.021

22.723

22.723

26.511

90.894

2018

1.893.617

825.617

62.489

1.894

174.213

357.894

54.915

7.574

193.149

53.021

22.723

22.723

26.511

90.894

2019

1.893.617

825.617

62.489

1.894

174.213

357.894

54.915

7.574

193.149

53.021

22.723

22.723

26.511

90.894

2020

1.893.617

825.617

62.489

1.894

174.213

357.894

54.915

7.574

193.149

53.021

22.723

22.723

26.511

90.894

2021

1.897.427

827.278

62.615

1.897

174.563

358.614

55.025

7.590

193.538

53.128

22.769

22.769

26.564

91.076

2022

1.901.237

828.939

62.741

1.901

174.914

359.334

55.136

7.605

193.926

53.235

22.815

22.815

26.617

91.259

2023

1.907.429

831.639

62.945

1.907

175.483

360.504

55.315

7.630

194.558

53.408

22.889

22.889

26.704

91.557

2024

1.913.633

834.344

63.150

1.914

176.054

361.677

55.495

7.655

195.191

53.582

22.964

22.964

26.791

91.854

2025

1.919.849

837.054

63.355

1.920

176.626

362.851

55.676

7.679

195.825

53.756

23.038

23.038

26.878

92.153

ΒΑΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

71,70%

26,80%

109

ΑΔΑ: ΩΒΠΜΟΡ05-0ΚΓ

ΑΦΖ, ΟΗΚΗΑΚΑ ΑΖΖΔ

ΡΙΝΑΚΑΣ 6: ΣΤΟΧΟΙ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΤΩΝ ΒΑΑ

ΕΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΘ
ΡΑΑΓΩΓΘ ΑΣΑ
tn/ζτοσ

ΡΑΑΓΩΓΘ ΒΑΑ
tn/ζτοσ

ΣΤΟΧΟΣ
ΕΚΤΟΡΘΣ ΒΑΑ
tn/ζτοσ

ΣΤΟΧΟΣ ΤΕΛΙΚΘΣ
ΔΙΑΘΕΣΘΣ ΒΑΑ
tn/ζτοσ

ΣΤΟΧΟΣ

1995

1.623.357

1.152.584

2010

2.519.985

1.806.829

942.391

864.438

75,00%

2011

2.104.681

1.509.056

644.618

864.438

75,00%

2012

1.923.839

1.379.393

514.955

864.438

75,00%

2013

1.861.246

1.334.513

758.221

576.292

50,00%

2014

1.897.502

1.360.509

784.217

576.292

50,00%

2015

1.896.650

1.359.898

783.606

576.292

50,00%

2016

1.895.133

1.358.810

782.518

576.292

50,00%

2017

1.893.617

1.357.723

781.431

576.292

50,00%

2018

1.893.617

1.357.723

781.431

576.292

50,00%

BAA

71,70%
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2019

1.893.617

1.357.723

781.431

576.292

50,00%

2020

1.893.617

1.357.723

954.319

403.404

35,00%

2021

1.897.427

1.360.455

957.051

403.404

35,00%

2022

1.901.237

1.363.187

959.783

403.404

35,00%

2023

1.907.429

1.367.627

964.223

403.404

35,00%

2024

1.913.633

1.372.075

968.671

403.404

35,00%

2025

1.919.849

1.376.532

973.128

403.404

35,00%
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ΡΙΝΑΚΑΣ 7: ΣΤΟΧΟΙ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΞΕΧΩΙΣΤΘ ΣΥΛΛΟΓΘ ΒΙΟΑΡΟΒΛΘΤΩΝ

ΕΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΘ
ΡΑΑΓΩΓΘ ΑΣΑ
tn/ζτοσ

ΡΑΑΓΩΓΘ
ΒΙΟΑΡΟΒΛΘΤΩΝ
tn/ζτοσ

ΣΤΟΧΟΣ ΞΕΧΩΙΣΤΘΣ
ΣΥΛΛΟΓΘΣ
ΒΙΟΑΡΟΒΛΘΤΩΝ %

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ
ΞΕΧΩΙΣΤΘΣ ΣΥΛΛΟΓΘΣ
ΒΙΟΑΡΟΒΛΘΤΩΝ
tn/ζτοσ

2011

2.104.681

917.641

1,00%

9.176

2012

1.923.839

838.794

2,00%

16.776

2013

1.861.246

811.503

3,00%

24.345

2014

1.897.502

827.311

4,00%

33.092

2015

1.896.650

826.940

5,00%

41.347

2016

1.895.133

826.278

10,00%

82.628

2017

1.893.617

825.617

15,00%

123.843

2018

1.893.617

825.617

20,00%

165.123

2019

1.893.617

825.617

30,00%

247.685

2020

1.893.617

825.617

40,00%

330.247

2021

1.897.427

827.278

41,00%

339.184

2022

1.901.237

828.939

42,00%

348.154

2023

1.907.429

831.639

43,00%

357.605

2024

1.913.633

834.344

44,00%

367.111

2025

1.919.849

837.054

45,00%

376.674
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ΡΙΝΑΚΑΣ 8: ΣΤΟΧΟΙ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΤΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΕΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΘ
ΡΑΑΓΩΓΘ ΑΣΑ
tn/ζτοσ

ΡΑΑΓΩΓΘ
ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
tn/ζτοσ

ΣΤΟΧΟΣ
ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΡΟΣ ΑΝΑΚΤΘΣΘ
tn/ζτοσ

Min ΣΤΟΧΟΣ
ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΡΟΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ
tn/ζτοσ

ΣΤΟΧΟΣ ΕΣΔΑ
ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΡΟΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ
tn/ζτοσ

2012

1.923.839

515.589

309.353

283.574

412.471

2013

1.861.246

498.814

299.288

274.348

399.051

2014

1.897.502

508.530

305.118

279.692

406.824

2015

1.896.650

508.302

304.981

279.566

406.642

2016

1.895.133

507.896

304.737

279.343

406.317

2017

1.893.617

507.489

304.494

279.119

405.991

2018

1.893.617

507.489

304.494

279.119

405.991

2019

1.893.617

507.489

304.494

279.119

405.991

2020

1.893.617

507.489

304.494

279.119

405.991

2021

1.897.427

508.510

305.106

279.681

406.808

2022

1.901.237

509.531

305.719

280.242

407.625

2023

1.907.429

511.191

306.715

281.155

408.953

2024

1.913.633

512.854

307.712

282.069

410.283

2025

1.919.849

514.519

308.712

282.986

411.616

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
ΣΥΣΤΑΣΘ % ΕΡΙ ΤΩΝ ΑΣΑ

26,80%

ΑΝΑΚΤΘΣΘ

60,00%

ΣΧ.ΕΣΔΑ min ανακυκλ.

55,00%

ΣΧ.ΕΣΔΑ ΣΤΟΧΟΣ ανακυκλ.

80,00%
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ΡΙΝΑΚΑΣ 9: ΣΤΟΧΟΙ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΘΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΤΩΝ ΑΣΑ ΤΟ 2020 ‐ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΘΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΘ ΜΕΘΟΔΟ 2

ΕΤΟΣ

2020

ΣΥΝΟΛΙΚΘ
ΡΑΑΓΩΓΘ ΑΣΑ
tn/ζτοσ

1.893.617

ΣΥΝΟΛΙΚΘ
ΡΑΑΓΩΓΘ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩ
Ν (Χ‐Μ‐Ρ‐Γ)
tn/ζτοσ
905.149

ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ
ΜΕ ΡΟΔΙΑΛΟΓΘ %
(ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΔΑ)*

65,00%

ΣΤΟΧΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΩΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ tn/ζτοσ

588.347

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ ΜΕ
ΡΟΔΙΑΛΟΓΘ & ΜΕΑ %
(ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΔΑ)*
75,00%

ΣΤΟΧΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΩΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ tn/ζτοσ

678.862
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ΡΙΝΑΚΑΣ 10: ΙΣΟΗΥΓΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΣΑ 2020
ΑΝΑΚΤΘΣΘ
ΔςΡ

ΑΡΟ

ΑΝΑΚΤΘΣΘ ΑΡΟ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΡΑΑΓΩΓΘ ΑΣΑ (tn)
ΑΡΟΒΛΘΤΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΛΟΙΡΑ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ

ΒΙΟΑΡΟΒΛΘΤΑ

ΥΡΟΛ.
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ
ΡΟΣ ΕΡΕΞ.

ΣΥΜΒΟΛΘ ΣΤΘΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ ΑΡΠ
ΜΕΑ
%

%

tn

Οργανικά

43,60%

825.617

Γυαλί Συςκευαςίασ

3,30%

62.489

Γυαλί (Λοιπά)

0,10%

1.894

Χαρτί/Χαρτόνι
Συςκευαςίασ

9,20%

174.213

Χαρτί/Χαρτόνι
ζντυπο και λοιπά

%

70,00%

tn

%

43.742

%

tn

tn

40,00%

330.247

495.370

ΣΥΜ
ΜΕΙΚΤΑ

357.894

Μζταλλα
Συςκευαςίασ

2,90%

54.915

1.326

160.276

Μζταλλα (λοιπά)

0,40%

7.574

Ρλαςτικό
Συςκευαςίασ

10,20%

193.149

Ρλαςτικό (λοιπά)

2,80%

53.021

Ξφλο Συςκευαςίασ

1,20%

22.723

Ξφλο λοιπά

1,20%

22.723

% ΣΥΝ.
ΡΑΑΓΩΓ
Θ

%

tn

321.991

% ΣΥΝ.

ΣΥΜ ΜΕΙΚΤΑ ΡΑΑΓΩΓΘ

tn

35,00%

21,00%

173.380

100%

30,00%

19.315

45,00%

14,80%

78.745

10,01%

3,55%

2.217

568

4,9%

26.248

40,00% 13,2%

69.996

161.052

16.474

1.894

144.862

90,00% 31,91%

19.939

25,00%

18.037

5.680

48.287

55,00%
80,00%

196.842

38.441

25,00%

75,00%

%
ΣΥΜ
ΜΕΙΚΤΑ

13.937

55,00%

70,00%

tn

65,00% 39,0%

15,00%
18,90%

% ΣΥΝ.
ΡΑΑΓΩΓ
Θ

18.747
70,00%

92,00%

tn

ΤΕΛΙΚΘ ΔΙΑΘΕΣΘ
ΕΚΤΟΡΘ ΒΑΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΘΣΘ
ΑΡΠ ΜΕΑ

29.162

18.178

7,3%

35,00% 10,3%

25.251

40,00%

11,72%

28.859

10,00%

1.363

90,00%

27,00%

12.271

23.859
4.545

60,00%

13.634

6,0%

9.089
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Λοιπά ανακτιςιμα

1,40%

26.511

Λοιπά

4,80%

90.894

100,00%

1.893.617

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΡΑΑΓΩΓΘ

ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΣΤΟΧΩΝ

100,00%

ΣΤΟΧΟΣ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ &
ΕΣΔΑ

70,00%

18.558

7.953

15,00%

4,50%

1.193

85,00%

90.894
21,41%

405.499

13,81%

261.414

ΑΝΑΚΤΘΣΘ ΜΕ ΡΟΔΙΑΛΟΓΘ

17,44%

330.247

52,66%

896.455

7,30%

3,45%

65.416

46,70% 22,11%

ΑΝΑΚΤΘΣΘ ΑΡΠ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ

418.601

25,56%

25,50%

6.760

100,00% 100,00%

90.894

46,01%

21,78%

412.441

ΤΕΛΙΚΘ ΔΙΑΘΕΣΘ

21,78%

ΣΤΟΧΟΣ ΡΕΣΔΑ ΑΤΤΙΚΘΣ

ΑΝΑΚΥΚΛ. ΣΥΣΚ. ΕΣΔΑ*

405.991

80,0%

405.499

79,90%

Ανακφκλ. Χαρτί‐χαρτόνι

160.276

92%

160.276

92,00%

Ανακφκλ. Γυαλί

43.743

70%

43.742

70,00%

Ανακφκλ. Μζταλλα

38.440

70%

38.441

70,00%

Ανακφκλ. Ρλαςτικά

135.204

70,0%

144.862

75,00%

Ανακφκλ. Ξφλο

18.179

80%

18.178

80,00%

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΣΑ

678.862

75%

680.767

75,21%

Ανακφκλ. Χαρτί‐χαρτόνι

367.153

69%

383.366

72,05%

Ανακφκλ. Γυαλί

52.150

81%

45.068

70,00%

Ανακφκλ. Μζταλλα

57.490

92%

60.273

96,45%

Ανακφκλ. Ρλαςτικά

192.013

78%

192.060

78,02%

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΣΑ ΑΡΠ
ΡΟΔΙΑΛΟΓΘ

588.347

65%

616.543

68,12%

ΔςΡ βιοαπόβλθτα (tn)

330.247

40%

330.247

40,00%
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ΕΚΤΟΡΘ ΒΑΑ (tn)

954.319

1.079.351

100%

ΔςΡ βιοαποβλιτων

35,00%

330.247

40%

ΔςΡ χαρτιοφ

25,00%

357.118

67%

Σφνολο από ΔςΡ

572.591

60,00%

687.364

64%

Εκτροπι από ςφμμεικτα

381.728

40,00%

391.986

36%

ΤΑΦΘ ΒΑΑ (tn)

403.404

35% του 1995

252.125

21,87%

ΤΕΛΙΚΘ ΔΙΑΘΕΣΘ

568.085

30% των ΑΣΑ

412.441

21,78%

α/α

ΡΙΝΑΚΑΣ 11: ΣΧΕΔΙΟ ΔςΡ ΒΙΟΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ‐ 2020
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ
Βιοαπόβλθτα ανά πθγι προζλευςθσ*
ΡΟΣΟΣΤΟ (%)
2020 (tn)

ΣΤΟΧΟΙ 2020

Α.

Απόβλθτα οικιών

86,00%

710.031

38,95%

276.582

Α.1

τροφϊν (76% του Α)

65,36%

539.623

32,31%

174.338
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Α.2

κιπων και πάρκων (24% του Α)

20,64%

170.407

60,00%

102.244

Β.

Βιοαπόβλθτα Εμπορικών Δραςτθριοτιτων &
Υπθρεςιών

13,00%

107.330

50,00%

53.665

Β.1

Επιχ. λιανικισ και χονδρικισ (23% του Β)

2,99%

24.686

50,00%

12.343

Β.2

Εμπορικζσ επιχειριςεισ διάφορεσ (20% του Β)

2,60%

21.466

50,00%

10.733

Β.3

Εςτίαςθσ – Διαςκζδαςθσ: (26% του Β)

3,38%

27.906

50,00%

13.953

Β.4

Εκπαίδευςθ (8% του Β)

1,04%

8.586

50,00%

4.293

Β.5

Γραφεία – Υπθρεςίεσ (8% του Β)

1,04%

8.586

50,00%

4.293

Β.6

Υγεία – Κοιν. Μζριμνα (15% του Β)

1,95%

16.100

50,00%

8.050

1,00%
0,09%
0,09%
0,39%
0,43%
100,00%

8.256
743
743
3.220
3.550
825.617

0,00%

0

40,00%

330.247

Γ.
Γ.1
Γ.2
Γ.3
Γ.4

Βιοαπόβλθτα Βιομθχανιών Τροφίμων
Φροφτα (9% του Γ)
Κρζασ (9% του Γ)
Λοιπά τρόφιμα (39% του Γ)
Οικιακοφ τφπου (43% του Γ)
Σφνολα
*Ρθγι: Οδθγόσ για ΒΑ (ΕΡΡΕΑΑ, 2012)
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ ΒΙΟΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 2020 (tn)

825.617

ΣΤΟΧΟΣ 40% ΔςΡ ΒΙΟΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 2020 (tn)

330.247
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Δπηπιένλ ην Γ.. χζηεξα απφ ηηο παξεκβάζεηο πνπ
έγηλαλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε απνθάζηζε:
1. Όζα έξγα ηνπ πθηζηάκελνπ ΠΔΓΑ είλαη ζε εμέιημε, ζπλερίδνληαη θαη
ζεσξνχληαη αλαπφζπαζην ηκήκα θαη ηνπ λένπ ΠΔΓΑ.
2. Οη δήκνη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ηηο ζέζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ θαηαηέζεθαλ
ζηε ζπλεδξίαζε.
3. Σα Σνπηθά ρέδηα Γηαρείξηζεο ησλ Γήκσλ λα πξνζαξκνζηνχλ κε ην λέν
ΠΔΓΑ Αηηηθήο απφ ηνπο Γήκνπο κε ηελ ζπλδξνκή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ
ΔΓΝΑ κε ην λέν ΠΔΓΑ.
4. Σν λέν ΠΔΓΑ λα ζπκπιεξσζεί εληφο δηεηίαο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα
πξνθχςνπλ απφ ηηο κειέηεο πνπ πξνβιέπνληαη θαη ηηο δξάζεηο.
5. Να πξνρσξήζεη άκεζα απφ φζνπο Γήκνπο ην επηζπκνχλ θαη έρνπλ πξφηαζε ε
πινπνίεζε πηινηηθψλ πξάζηλσλ ζεκείσλ ηα νπνία κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ
σο πξφηππα.
6. Με ζπληνληζκέλν ηξφπν, νη δχν βαζκνί Απηνδηνίθεζεο λα δξνκνινγήζνπλ
φιεο εθείλεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ελφςεη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ
ΠΔΓΑ.

ην

πιαίζην

απηφ

ζα

ήηαλ

ρξήζηκε

ε

ζχληαμε

Οδεγνχ

Υξεκαηνδφηεζεο ησλ δξάζεσλ ησλ ΣΓΑ θαη ηνπ ΠΔΓΑ, απφ ηνλ ΔΓΝΑ,
ηνπο Γήκνπο θαη ηηο ππεξεζίεο ησλ ζπλαξκφδησλ ππνπξγείσλ.
7. Να

δεκηνπξγεζεί

κεηξψν

ρψξσλ

θαη

εγθαηαζηάζεσλ

δηαρείξηζεο

απνξξηκκάησλ θαζψο θαη Παξαηεξεηήξην εμέιημεο ηνπ ΠΔΓΑ.
8. Ζ παξνχζα απφθαζε λα απνζηαιεί πξνο ηηο αξκφδηεο γλσκνδνηηθέο αξρέο,
πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη πξνο ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο
γηα ηελ ηειηθή έγθξηζε.
9. Δμνπζηνδνηεί ηελ Πξφεδξν γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο απφθαζεο.
Δθδφζεθε ε κε αξηζκφ 01/16 Απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ππνγξάθεηαη
φπσο αθνινπζεί:
Αζήλα

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΡΔΝΑ ΓΟΤΡΟΤ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ ΑΣΣΗΚΖ

15 - 03 - 2016

ΣΑ ΜΔΛΖ
(--------------------)
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