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        ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 

  
πλεδξίαζε: 21ε 

05-08-2015 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
 

Απφ ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζ. 21εο/ 05-08-2015  πλεδξίαζεο ηεο ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. 

 
Αξηζκόο Απόθαζεο : 281/2015 

 
 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 

ΘΔΜΑ: 2ε Αλαζεώξεζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΠΔΓΑ) 

Αηηηθήο. 

 

 

ηελ Αζήλα θαη ζηα γξαθεία ηνπ Δηδηθνχ Γηαβαζκηδηθνχ πλδέζκνπ Ν. Αηηηθήο, Άληεξζελ 6 θαη 

Μσξαΐηε 90, ζήκεξα ηελ 05ε ηνπ κήλα Απγνύζηνπ ηνπ έηνπο 2015 εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 10:00 

ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Δ.Γ..Ν.Α., χζηεξα απφ έγγξαθε πξφζθιεζε 

ηεο Πξνέδξνπ κε αξ. πξση.: 7013/31-07-2015, πνπ επηδφζεθε ζε φια ηα ηαθηηθά θαη 

αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δ.Δ., ζχκθσλα κε ην άξζξν 111 ηνπ Ν. 3463/06 «Πεξί Κχξσζεο ηνπ 

Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». 

Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, ζε ζχλνιν επηά (7) ηαθηηθψλ κειψλ ήηαλ 

παξφληα ηα πέληε (5) κέιε θαη δχν (2) αλαπιεξσκαηηθά κέιε. 

ΠΑΡΟΝΣΔ: 

1. Γνχξνπ Ρέλα, Πξφεδξνο ηνπ ΔΓΝΑ, Πεξηθεξεηάξρεο Αηηηθήο. 

2. Μπηδά Αθξνδίηε, Αληηπξφεδξνο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ, Γ.. Αγ. Αλαξγχξσλ-Κακαηεξνχ. 

3. Κνξσλαίνπ-Κακπά νθία, Σαθηηθφ κέινο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ, Πεξ. χκβνπινο Β.Σ. Αζελψλ. 

4. Ηαηξνχ ηαχξνο, Σαθηηθφ κέινο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ, Γ.. Λαπξεσηηθήο. 

5. Μπνπξατκεο Γεκήηξεο, Σαθηηθφ κέινο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ, Γ.. Φπιήο (απνρψξεζε απφ ην 2ν 

ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο). 

6. Γακηαλφο Πέηξνο, 1νο Αλαπιεξσκαηηθφο, Πεξ. χκβνπινο Β.Σ. Αζελψλ (αλαπιεξψλεη ηνλ θ. 

Βξνχζηε Αξηζηείδε, Σαθηηθφ κέινο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ, Πεξ. χκβνπινο Β.Σ. Αζελψλ). 
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7. Γατηαλάξνο ηέιηνο, 2νο Αλαπιεξσκαηηθφο, Γ.. Πεηξαηά (αλαπιεξψλεη ηνλ θ. Παππνχ 

Υξήζην, Σαθηηθφ κέινο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ, Γήκαξρνο Φπιήο).   

 

ΑΠΟΝΣΔ: 

1. Βξνχζηεο Αξηζηείδεο, Σαθηηθφ κέινο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ, Πεξ. χκβνπινο Β.Σ. Αζελψλ. 

2. Παππνχο Υξήζηνο, Σαθηηθφ κέινο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ, Γήκαξρνο Φπιήο. 

 

ηελ ζπλεδξίαζε παξεπξέζεθαλ θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ ΔΓΝΑ, ν λνκηθφο πλεξγάηεο ηνπ 

ΔΓΝΑ, ηα κέιε ηεο νκάδαο εξγαζίαο ηνπ ΔΓΝΑ θαη ν ζχκβνπινο γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 

ΠΔΓΑ. 

 

Ζ θα Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 21εο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Δ.Γ..Ν.Α. θαη έδσζε ην ιφγν ζηνλ εηζεγεηή γηα ην 1o ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο, κέινο ηεο 

Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο θ. ηαχξν Ηαηξνχ, ν νπνίνο αλέθεξε ηα εμήο: 

«Σν πξψην ΠΔΓΑ Αηηηθήο ζπληάρζεθε κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ, 50910/2727/2003, 

ηελ ζπληαρζείζα κειέηε θαη εγθξίζεθε κε ηελ 44/28-04-2012 απφθαζε ηνπ κε αηξεηνχ ηφηε 

Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ. Με ηνλ λφκν 3164/2003 φπσο απηφο αλαθέξεη ζην άξζξν 33 

«νινθιεξψζεθε ν ΠΔΓΑ κε ηελ έγθξηζε θαηαιιειφηεηαο ησλ ρψξσλ νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο 

απνβιήησλ». 

Ζ πξψηε αλαζεψξεζε απηνχ ηνπ ΠΔΓΑ έγηλε κε ηελ απφθαζε 319/22-02-2006, απφθαζε 

ηνπ κε αηξεηνχ πεξηθεξεηάξρε, αθνχ ε ζπλεδξίαζε ηνπ Π.. ηφηε δηαθφπεθε απφ δηακαξηπξίεο. 

Γηα ηνπ πθηζηακέλνπ ΠΔΓΑ (319/22-2-2006 Απφθαζε Πεξηθεξεηάξρε) ζε ζπλδπαζκφ κε 

ην άξζξν 33 ηνπ λ. 3164/2003, απνθαζίζηεθαλ ηα εμήο (αθξηβήο αληηγξαθή) 

1. Οξίδνληαη Γηαρεηξηζηηθέο Δλφηεηεο  : 

1ε)  Ζπεηξσηηθή Αηηηθή θαη (Σξνηδελία, Μέζαλα, Όδξα, πέηζεο, Αγθίζηξη, Πφξνο) 

2ε) Κχζεξα-Αληηθχζεξα 

2. Οξίδνληαη Έξγα αλά Γηαρεηξηζηηθή Δλφηεηα ήηνη: 

Α. ηελ πξψηε (1ε) Γ.Δ. Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο: 

α) ΟΔΓΑ ζηε Γπηηθή Αηηηθή 

α1) Ο πθηζηάκελνο (ιεηηνπξγψλ) ρψξνο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνβιήησλ (Υ.Τ.Σ.Α.) Άλσ Ληνζίσλ , γηα φζν δηάζηεκα 

απηφο αθφκα ιεηηνπξγεί. 

α2)  Ο λένο Υ.Τ.Σ.Α.  πνπ ζα δηαδερζεί ηνλ ιεηηνπξγνχληα. (Με ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηεο 1εο Κεληξηθήο κνλάδαο 

Δπεμεξγαζίαο χκκεηθησλ Α..Α. , ν σο άλσ ΥΤΣΑ κεηαηξέπεηαη ζηαδηαθά ζε Υ.Τ.Σ.Τ.)  

α3)  Κέληξα Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ (ΚΓΑΤ) Γπηηθήο Αηηηθήο. Ο αθξηβήο αξηζκφο ησλ ΚΓΑΤ ζα θαζνξηζζεί απφ 

ην ζρεηηθφ ΔΓΑ.  

α4) 1ε Κεληξηθή Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο χκκεηθησλ Α..Α. Πξφθεηηαη γηα ην πθηζηάκελν εξγνζηάζην Μεραληθήο 

Αλαθχθισζεο-Κνκπνζηνπνίεζεο (ΔΜΑΚ), ην νπνίν βξίζθεηαη ζε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία. 

α5) 2ε Κεληξηθή Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο χκκεηθησλ Α..Α.  

ΑΔΑ: 6ΜΟΣΟΡ05-ΨΑ5



[3] 

 

 Απφ πιεπξάο ηερλνινγηψλ, κε βάζε θαη ηε δηεζλή εκπεηξία, έρεη θαηαδερζεί φηη φιεο νη ηερλνινγίεο 

ραξαθηεξίδνληαη νηθνλνκηθά βηψζηκεο ζε ηέηνηα κεγέζε. 

 

α6)  Μνλάδα Κνκπνζηνπνίεζεο πξνδηαιεγκέλσλ νξγαληθψλ πιηθψλ ή/θαη “πξάζηλσλ” απνβιήησλ. 

 

Β) ΟΔΓΑ ζηε Βνξεηαλαηνιηθή Αηηηθή.  

Ζ ΟΔΓΑ ζηε ΒΑ Αηηηθή πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

β1) ΥΤΣΑ (πνπ ζην κέιινλ ζα γίλεη Υψξνο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Τπνιεηκκάησλ-ΥΤΣΤ). 

β2) Έλα ΚΓΑΤ (ν αξηζκφο ησλ ΚΓΑΤ κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη απφ ην ζρεηηθφ ΔΓΑ). 

β3) Μνλάδα Κνκπνζηνπνίεζεο πξνδηαιεγκέλσλ νξγαληθψλ Τιηθψλ ή/θαη “πξάζηλσλ” απνβιήησλ. 

β4) Κεληξηθή Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο χκκεηθησλ Α..Α.  

Απφ πιεπξάο ηερλνινγηψλ, κε βάζε θαη ηε δηεζλή εκπεηξία, έρεη θαηαδερζεί φηη φιεο νη ηερλνινγίεο ραξαθηεξίδνληαη 

νηθνλνκηθά βηψζηκεο ζε ηέηνηα κεγέζε. 

 

Γ) ΟΔΓΑ ζηε Ννηηναλαηνιηθή Αηηηθή.  

Ζ ΟΔΓΑ ΝΑ Αηηηθήο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

γ1) Υ.Τ.Σ.Α. (πνπ ζην κέιινλ ζα γίλεη ΥΤΣΤ). 

γ2) Έλα ΚΓΑΤ  (ν αξηζκφο ησλ ΚΓΑΤ κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη απφ ην ζρεηηθφ ΔΓΑ).  

γ3) Μνλάδα Κνκπνζηνπνίεζεο πξνδηαιεγκέλσλ νξγαληθψλ Τιηθψλ ή/θαη “πξάζηλσλ” απνβιήησλ. 

γ4) Κεληξηθή Μνλάδα επεμεξγαζίαο ζχκκεηθησλ Α..Α. 

Απφ πιεπξάο ηερλνινγηψλ, κε βάζε θαη ηε δηεζλή εκπεηξία, έρεη θαηαδεηρζεί φηη φιεο νη ηερλνινγίεο ραξαθηεξίδνληαη 

νηθνλνκηθά βηψζηκεο ζε ηέηνηα κεγέζε. 

Γ2. ηε (2ε) Γ.Δ. Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 

 νη θχξηεο εγθαηαζηάζεηο Γ..Α. ηε 2ε Γ.Δ. Δίλαη νη αθφινπζεο: 

 Υ.Τ.Σ.Α. Νήζνπ Κπζήξσλ 

 Υ.Τ.Σ.Α. Νήζνπ Αληηθπζήξσλ 

 Δθηφο ησλ δχν Υ.Τ.Σ.Α. , ζε απηή ηελ ελφηεηα, δελ πξνηείλνληαη άιιεο ηδηαίηεξεο εγθαηαζηάζεηο ΓΑ, ιφγσ πνιχ 

κηθξνχ πιεζπζκνχ, πέξαλ ησλ ήπησλ παξεκβάζεσλ, πνπ ζα επηιεγνχλ απφ ην ΦΟΓΑ. 

 Δπίζεο απφ ηηο έσο ηψξα κειέηεο, πξνβιέπεηαη ε αλάπηπμε ελφο δηθηχνπ θεληξηθψλ ηαζκψλ Μεηαθφξησζεο 

απνβιήησλ (.Μ.Α.) θαη Σνπηθψλ .Μ.Α. (Σ..Μ.Α.), κέξνο ησλ νπνίσλ ήδε ιεηηνπξγεί. Ο αθξηβήο αξηζκφο ησλ ΜΑ θαη 

ΣΜΑ κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη, αλάινγα κε ηηο επηινγέο ησλ αξκφδησλ ΦΟΓΑ.  

3. Οξίδνληαη κέηξα θαη φξνη γηα ηα εηδηθά απφβιεηα, θαζψο θαη ηα αλαθπθιψζηκα κε πνζνηηθνχο ζηφρνπο. 

4. Οξίδεηαη έλαο Φνξέαο Γηαρείξηζεο ΦΟΓΑ, δειαδή ν ΔΓΝΑ κε δπλαηφηεηα λα ππάξρεη έλαο ΦΟΓΑ αλά ΟΔΓΑ. 

5. Χ πξνο ηηο κεζφδνπο δηαρείξηζεο, δηαηππψλεηαη ε απφθαζε “φηη φιεο νη ηερλνινγίεο αμηνπνίεζεο ΑΑ είλαη απνδεθηέο 

θαη κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ απφ πιεπξάο βησζηκφηεηαο γηα ηελ 1ε Γ.Δ.” 

6. Οξίδνληαη κέηξα γηα παχζε- ιεηηνπξγία θαη απνθαηάζηαζε ησλ ΥΑΓΑ. 
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Απφ ηα έξγα πνπ πξνβιέπνληαλ ζηνλ πθηζηάκελν ΠΔΓΑ Αηηηθήο έρνπλ πινπνηεζεί θαη 

ιεηηνπξγνχλ ηα εμήο: 

1. Τθηζηάκελν Δξγνζηάζην Μεραληθήο Αλαθχθισζεο θαη Κνκπνζηνπνίεζεο-ΔΜΑΚ, πνπ δελ 

επαξθεί γηα ηε ζπλνιηθή Γηαρείξηζε ησλ Αζηηθψλ Απνβιήησλ ηνπ Λεθαλνπεδίνπ. 

2. Ο ζηαζκφο Μεηαθφξησζεο Απνξξηκκάησλ (.Μ.Α.)  ζηελ πεξηνρή ρηζηνχ Πεηξαηά. 

3. Ο ζηαζκφο Μεηαθφξησζεο Απνξξηκκάησλ (.Μ.Α.)  ζηελ Κεθηζηά. 

4. Ο Υ.Τ.Σ.Α. Φπιήο, αιιά, σο ε κφλε αδεηνδνηεκέλε ιεηηνπξγνχζα εγθαηάζηαζε Γηάζεζεο 

αζηηθψλ απνβιήησλ ζηελ Πεξηθέξεηα πνπ δέρεηαη ηεξάζηηεο πηέζεηο. 

5. Καη ηα ΚΓΑΤ : 

Α) ΚΓΑΤ Ακαξνπζίνπ (έθιεηζε) 

Β) ΚΓΑΤ Διεπζίλαο 

Γ) ΚΓΑΤ Φπιήο (θαηεζηξάθε) 

Γ) ΚΓΑΤ Αζπξνπχξγνπ (θαηεζηξάθε) 

Δ) ΚΓΑΤ Κνξσπίνπ 

Έρεη πινπνηεζεί κεγάιν κέξνο  ηνπ έξγνπ Υ.Τ.Σ.Α. ΒΑ. Αηηηθήο, Γξακκαηηθνχ, αιιά δελ ιεηηνπξγεί, 

δελ έρνπλ πινπνηεζεί φζα άιια πξνβιέπνληαη ζηνλ ΟΔΓΑ Γξακκαηηθνχ ήηνη ΚΓΑΤ, Μνλάδα 

Κνκπνζηνπνίεζεο, Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο πκκείθησλ. 

Γελ έρνπλ πινπνηεζεί: 

– Σνπηθνί .Μ.Α 

 - Κεληξηθνί .Μ.Α. (Γνπδί-Πξνκπνλά-Διαηψλα-Διιεληθνχ, ππάξρνπλ βεβαίσο .Μ.Α. εθηφο 

ζρεδηαζκνχ). 

- Καλέλα έξγν ζηνλ ΟΔΓΑ Κεξαηέαο. 

 χκθσλα κε ηελ ΚΤ.Α 50910/2727/2003 ην ΠΔΓΑ κπνξεί λα αλαζεσξείηαη αλά πεληαεηία, 

ελψ πξνβιέπεηαη ππνρξεσηηθή αμηνιφγεζε, αλά πεληαεηία. 

 Γηαπηζηψλνπκε φηη απφ ην 2006 δελ έρεη γίλεη αιιαγή-αλαζεψξεζε ηνπ ΠΔΓΑ ελψ ΠΟΣΔ 

δελ έρεη γίλεη αμηνιφγεζε ηνπ πθηζηάκελνπ ΠΔΓΑ (απφ ην 2003 έσο ζήκεξα). 

 Δίλαη απηαπφδεηθην φηη ν πθηζηάκελνο ΠΔΓΑ είλαη έλαο απνηπρεκέλνο ΠΔΓΑ, αθνχ 14 

ρξφληα κεηά ηε ζχληαμή ηνπ δελ έρεη πινπνηεζεί παξά ζε κηθξφ πνζνζηφ. Μηθξά έξγα δελ έρνπλ 

πινπνηεζεί, ελψ ηα βαζηθά κεγάια ή δελ έρνπλ αθφκα μεθηλήζεη (Κεξαηέα) ή είλαη εκηηειή 

(Γξακκαηηθφ). 

Σν ΑΓΗΔΞΟΓΟ ηνπ απνηπρεκέλνπ ΠΔΓΑ θαζνξίδεηαη απφ ηελ απεηιή θνξεζκνχ ηεο Φπιήο . 

Απφ 13-02-2012 ςεθίζηεθε ν λ. 4042/2012 (ΦΔΚ 24/Α/2012) ζηνλ νπνίν ελζσκαηψζεθε ε 

θνηλνηηθή νδεγία 2008/98/ΔΚ. 

 ην θεθ. Β (άξζξα 10-45) ΑΛΛΑΕΔΗ ΠΛΖΡΧ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ πνπ ΔΠΗΒΑΛΛΔΗ ΝΔΑ ΥΔΓΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΜΔ ΔΜΦΑΖ ΣΖ ΠΤΡΑΜΗΓΑ 
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πξόιεςε-πξνεηνηκαζία γηα επαλάρξεζε - αλαθύθισζε- άιινπ είδνπο αλάθηεζε, όπσο 

αλάθηεζε ελέξγεηαο-ηειηθή δηάζεζε. 

ην άξζξν 35 νξίδνληαη κέηξα θαη φξνη ζχληαμεο - αλαζεψξεζεο ησλ ΠΔΓΑ θαη ηνπ ΔΓΑ. 

 Ζ αλαζεψξεζε ηνπ ΠΔΓΑ γίλεηαη κε βάζε ην άξζξν 35 ηνπ λ. 4042 γηα ηνλ Δζληθφ θαη 

Πεξηθεξεηαθφ ρεδηαζκφ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ, 

 Σν  ΠΔΓΑ ππφθεηηαη ζην ΔΓΑ . Δπζχλε εθπφλεζεο θαη πινπνίεζεο έρεη ν ΔΓΝΑ. Σν 

ΠΔΓΑ εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ, κεηά απφ γλψκε ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο θαη εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο  Πεξηβάιινληνο θαη 

Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ ηνπ ΤΠΔΚΑ 

(ΤΠΑΠΔΝ) πνπ εηζεγείηαη γηα ηε ζπκβαηφηεηα  ηνπ ΠΔΓΑ κε ην ΔΓΑ θαη ηνπ ηκήκαηνο 

Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ζε φιε ηε δηαδηθαζία-δηαβνχιεπζε απνθάζεσλ θαη γλσκνδνηήζεσλ ην 

ΠΔΓΑ δηαθνξνπνηείηαη. Παξάιιεια ζπληάζζεηαη ε ΜΠΔ εθ' φζνλ θξηζεί φηη απαηηείηαη. Αθνχ 

θαηαηεζεί ν θάθεινο Πεξηβαιινληηθνχ πξνειέγρνπ ε Τπεξεζία Πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ηνπ 

ΤΠΔΚΑ αμηνινγεί εάλ απαηηείηαη ΜΠΔ.  Δάλ απαηηείηαη, εθπνλείηαη ε ΜΠΔ ε δε έγθξηζή ηεο κε 

ηελ δεκνζίεπζή ηεο θνηλήο Τπνπξγηθήο απφθαζεο, απνηειεί ηελ έγθξηζε ηνπ λένπ ΠΔΓΑ.      

Σν ΔΓΑ κεηά απφ δηαδνρηθέο θάζεηο δηαβνχιεπζεο (ηειεπηαία Ηνχληνο-Ηνχιηνο 2015) 

δεκνζηνπνηήζεθε σο ηειηθφ ζρέδην ηελ 17/07/2015. 

Ζ αλαζεψξεζε ηνπ ΠΔΓΑ (ε κειέηε, αιιά θαη ππνρξεσηηθή ΜΠΔ πνπ αθνινπζεί 

παξάιιεια ηε κειέηε) αλαηέζεθαλ ην 2011 ζε δχν κειεηεηέο απφ ηελ Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή 

Αξρή ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Οη δηαδηθαζίεο είραλ μεθηλήζεη απφ ηε κε αηξεηή Πεξηθέξεηα ην 2010. 

 Ζ ζχκβαζε  έξγνπ μεθίλεζε ηελ 31/03/2011 θαη ε κειέηε είρε ηίηιν "Μειέηε 

Δπηθαηξνπνίεζεο  ηνπ ΠΔΓΑ Αηηηθήο". Μεηά απφ δηαδνρηθέο παξαηάζεηο, απηή παξαδφζεθε ηελ 

29/10/2013. 

 Ζ Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή-σο φθεηιε-δελ είρε παξαδψζεη ην έξγν (κειέηε) κέρξη ηελ 

01/09/2014 ζηνλ ΔΓΝΑ θαη ηελ Πεξηθέξεηα. ηαλ ην έξγν αλαδεηήζεθε  λα παξαδνζεί απφ ηνλ 

ΔΓΝΑ θαη ηε λέα Πεξηθεξεηαθή Αξρή, παξεδφζε ζηηο  αξρέο ηνπ 2015.   Με ηελ αλάιεςε ησλ 

θαζεθφλησλ ηεο λέαο πεξηθεξεηαθήο αξρήο θαη ηεο λέαο δηνίθεζεο ηνπ ΔΓΝΑ, πξσηαξρηθφ θαη 

πξνγξακκαηηθφ κέιεκα ήηαλ ε ξηδηθή αλαζεψξεζε ηνπ ΠΔΓΑ Αηηηθήο. 

 Γηα ην ιφγν απηφ παξειήθζε ε πξναλαθεξζείζα κειέηε, ελψ ηαπηφρξνλα ειήθζεζαλ κέηξα 

γηα ηε ζχληαμε λέαο κειέηεο σο θαη ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΠΔΓΑ. 

 ε απηφ πιαίζην, ζπγθξνηήζεθε νκάδα εξγαζίαο απφ ην επηζηεκνληθφ δπλακηθφ ηνπ 

ΔΓΝΑ, φπσο νξίδεη ν νξγαληζκφο ηνπ ΔΓΝΑ, ε νπνία αλέιαβε ηε ζχληαμε ηεο κειέηεο γηα ηε 2ε 

αλαζεψξεζε ηνπ ΠΔΓΑ Αηηηθήο (απφθαζε Πξνέδξνπ ΔΓΝΑ 3443/24.04.2015). 

 Κξίζεθε πεξαηηέξσ αλαγθαίν λα αλαηεζεί ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε ε επηθνπξηθή 

επηζηεκνληθή ζηήξημε ζην έξγν ηεο Ο.Δ.  

 Ζ Ο.Δ. θαη ν ζπλεξγάηεο, κε δηαδνρηθέο επαθέο θαη ζπζθέςεηο νινθιήξσζαλ ην έξγν ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 2015, πιελ φκσο ζηα κέζα Ηνπλίνπ πξνέθπςε ε λέα ηειηθή θάζε δηαβνχιεπζεο ηνπ 

ΔΓΑ θαη ε ηειηθή αλαθνίλσζή ηνπ ηελ 17/07/2015. 
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Απφ ηελ 17/07/2015 θαη γηα έλα δεθαήκεξν ε νκάδα εξγαζίαο, πξνζάξκνζε ηελ κειέηε ζηα φζα 

νξίδεη ην λέν ΔΓΑ θαη παξέδσζε ηελ ηειηθή κειέηε ηελ 28/07/2015. 

 Γεδνκέλνπ ησλ ρξνληθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ ζέηεη ην λέν ΔΓΑ, αιιά θαη ησλ λέσλ 

αηξεζηκνηήησλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ (30/09/2015) θαη ηεο 

πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν δηαβνχιεπζεο, ζέηνπκε ην ζέκα ζηελ Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ γηα ηε ιήςε 

απφθαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 35 ηνπ λφκνπ 4042/2012 (ην ΠΔΓΑ εθπνλείηαη θαη πινπνηείηαη 

απφ ηνλ ΔΓΝΑ, εγθξίλεηαη δε κε απφθαζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ)  

 ην θάθειιν ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ ηεο 05/08/2015 κε ηίηιν 

2ε ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ ΣΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: 

1. Μειέηε ηεο νκάδαο εξγαζίαο ηνπ ΔΓΝΑ κε ράξηεο θαη παξαξηήκαηα 

2. ρέδην απφθαζεο ηεο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ γηα ην ΠΔΓΑ Αηηηθήο 

3. Μειέηε αλαζεψξεζεο ΠΔΓΑ Αηηηθήο (2011-2014) 

4. Μειέηε αμηνιφγεζεο  ΠΔΓΑ Αηηηθήο (2003-2015) 

5. Τθηζηάκελνο ΠΔΓΑ Αηηηθήο (1ε αλαζεψξεζε) θαη πξψηνο ΠΔΓΑ Αηηηθήο 

Σν πιηθφ ησλ Σνπηθψλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο πνπ έρεη θαηαηεζεί απφ ηνπο Γήκνπο ηεο Αηηηθήο, 

πεξηιακβάλεηαη ζηα παξαξηήκαηα ηεο κειέηεο ηεο νκάδαο εξγαζίαο. 

 

 Αθνινχζσο ν θ. Ηαηξνχ δήηεζε απφ ηελ Πξφεδξν ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο λα παξνπζηάζεη ηελ 

ζπληαρζείζα απφ ηελ νκάδα κειέηε, αθνχ επραξίζηεζε γηα ην έξγν ηνπο ηα κέιε απηήο πνπ είλαη νη 

Αζεκαθνπνχινπ Γεσξγία, χςαο Κσλ/λνο, θηάδε ιγα, Μαληάηε Μαξία, Καξαθάζεο Παληειήο, 

Εαξκπνχηεο Θεφδσξνο, ηακαηνπνχινπ Δπζπκία, Κνηζεθίδνπ Αλαζηαζία θαη Αξβαλίηεο 

Γεψξγηνο. 

Ζ Πξφεδξνο ηεο Ο.Δ., θα Αζεκαθνπνχινπ Γεσξγία, παξνπζίαζε ζπλνπηηθά ηε κειέηε κε 

πξνβνιή επνπηηθψλ δηαθαλεηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνηεηλφκελνπ δηαγξάκκαηνο ξνήο 

ΑΑ), επεζήκαλε ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ηνπ ΔΓΝΑ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ΠΔΓΑ, αλαθέξζεθε 

εηδηθφηεξα ζηελ πξφηαζε ηεο ΟΔ γηα ηελ δηαρείξηζε ππνιεηκκαηηθψλ ζπκκείθησλ, γηα ην δίθηπν 

πξάζηλσλ ζεκείσλ θαη ηελ αλάγθε πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο γηα ηα ζρέδηα δηαρείξηζεο 

βηνκεραληθψλ απνβιήησλ θαη ζηε ζπλέρεηα απάληεζε ζηηο δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο. 

Ο Δηδηθφο πλεξγάηεο ηνπ ΔΓΝΑ θ. Παληαδφπνπινο Αλδξέαο, ππεχζπλνο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ Σνπηθψλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ ησλ Γήκσλ (Σ..Γ.), έθαλε 

παξνπζίαζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ απφ πιεπξάο δήκσλ κε ηα Σ..Γ. Αλέθεξε 

πνηνη Γήκνη έρνπλ νινθιεξψζεη θαη πνηνη είλαη ζε δηαδηθαζία νινθιήξσζεο ησλ Σ..Γ., ηνλίδνληαο 

φηη ζχκθσλα κε ην ΔΓΑ ζα πξέπεη νη Γήκνη φινη λα έρνπλ θαηαζέζεη έσο 15/9/15 ηα Σ..Γ. 

πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ ππ’ φςηλ ζηελ απφθαζε γηα ην ΠΔΓΑ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ. 
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Αθνινχζσο δφζεθε ν ιφγνο ζηνλ ζχκβνπιν (εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε) ηνπ ΔΓΝΑ γηα ηελ 

αλαζεψξεζε ηνπ ΠΔΓΑ θ. Κπξηάθν ηακέιν, ν νπνίνο παξνπζίαζε ην ζρέδην απφθαζεο πνπ 

πξνέθπςε απφ ηελ ζπλεξγαζία κε ηελ Οκάδα Δξγαζίαο. Αθνινχζσο έγηλαλ δηεπθξηληζηηθέο 

εξσηήζεηο θαη απαληήζεθαλ απφ ηνλ ζχκβνπιν. 

ηε ζπλέρεηα ε Πξφεδξνο δήηεζε απφ ηα κέιε ηεο Δ.Δ. λα ηνπνζεηεζνχλ επί ηνπ ζέκαηνο. 

Σνλ ιφγν έιαβε ν θ. Μπνπξατκεο ν νπνίνο επαίλεζε ην έξγν ηεο κειέηεο ηεο ΟΔ επεηδή έγηλε 

απφ ην Δπηζηεκνληθφ Γπλακηθφ ηνπ ΔΓΝΑ θαη δήισζε ηελ δηαθσλία ηνπ ζην ζρέδην απφθαζεο 

γηα ηελ επέθηαζε ηνπ απνηεθξσηήξα λνζνθνκεηαθψλ ζε άιινπ είδνπο απνξξίκκαηα. Δμέθξαζε 

ακθηβνιία γηα ηε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ Σνπηθψλ ρεδίσλ ησλ Γήκσλ θαη έθαλε 

εξψηεκα γηα ηελ δηαπεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία. Αθνινχζσο αλέιπζε ηελ πξφηαζή ηνπ, λα 

ζηακαηήζεη ε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΜΑ θαη ζηε ζέζε πνπ ζα απειεπζεξσζεί λα γίλεη θχηηαξν Υ.Τ.Σ.Τ. 

Σφληζε φηη δελ ππάξρεη αλαιπηηθή εθηίκεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο δηαρείξηζεο 

απνξξηκκάησλ ζηελ Αηηηθή θαη πξέπεη λα γίλεη. Δπίζεο φηη ν θεληξηθφο ζηφρνο πξέπεη λα είλαη ε 

ζχληαμε θαη εθαξκνγή ησλ Σνπηθψλ ρεδίσλ. 

Πξφηεηλε λα ππάξμεη δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΠΔΓΑ ζην πιαίζην 

εληαίαο ζηξαηεγηθήο ηνπ ΔΓΝΑ ελψ ζεψξεζε φηη πξέπεη λα ππάξμνπλ ζνβαξέο λνκνζεηηθέο 

ξπζκίζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ ρεδίνπ. 

ηε ζπλέρεηα ην ιφγν πήξε ν θ. Γατηαλάξνο ηέιηνο ν νπνίνο έζεζε ζέκα εθηθηφηεηαο 

πινπνίεζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδηαζκνχ, ν νπνίνο είλαη πνιχ θηιφδνμνο. Σφληζε φηη πξέπεη ε 

δηαβνχιεπζε λα έρεη άλεζε ρξφλνπ θαη νπζία. Σέινο αλέθεξε φηη ζηνλ Πεηξαηά επεμεξγάδνληαη ην 

ηνπηθφ ζρέδην ην νπνίν ζα νινθιεξσζεί ζε ζχληνκν ρξφλν. Ζ πξσηνβνπιία ηνπ Γ. Πεηξαηά ην 

2007, γηα ηελ νπνία εθθξάζηεθε δηαθσλία απφ ηνλ ηφηε ΔΓΚΝΑ, δελ είρε ζπλέρεηα. 

Αθνινχζσο ην ιφγν έιαβε ν θ. ηαχξνο Ηαηξνχ ν νπνίνο ηφληζε φηη ν παιαηφο ζρεδηαζκφο είρε 

σο θέληξν θαη θηινζνθία ηνπο ΥΤΣΑ θαη ιίγεο κεγάιεο κνλάδεο κε φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο καδί 

(ΟΔΓΑ). Δπί πιένλ απέθιεηε εγθαηαζηάζεηο ζηηο ηφηε Ννκαξρίεο Αζελψλ θαη Πεηξαηψο 

επηβάιινληαο απζαίξεηα φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο (ΟΔΓΑ) κφλν ζηελ Αλαηνιηθή θαη Γπηηθή Αηηηθή. 

Ζ θηινζνθία ηνπ λένπ ΠΔΓΑ είλαη αθξηβψο ε αληίζεηε, είλαη απφιπηα ζπκβαηή κε ηνλ λφκν, ηηο 

Δπξσπατθέο Οδεγίεο θαη ην λέν Δζληθφ ρέδην Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ. Εεηά απφ πνιινχο 

(δεκφηεο, δήκνπο, θνξείο θιπ) λα θάλνπλ ιίγα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ θαη φρη απφ 

ιίγνπο (Φπιή, Ληφζηα) λα δέρνληαη ηα πάληα. 

Γίλεη έκθαζε ζηηο ηνπηθέο δξάζεηο κε ηα Σνπηθά ρέδηα ησλ δήκσλ θαη ηελ δηαινγή ζηελ πεγή. 

Τηνζεηεί ηηο αξρέο ηεο εγγχηεηαο θαη ηεο επηθνπξηθφηεηαο, πνπ ζεκαίλεη φηη νη πεξηνρέο κε κεγάιε 

παξαγσγή (π.ρ. ιεθαλνπέδην) ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ εγθαηαζηάζεηο δηαρείξηζεο.   

Ο λένο ζρεδηαζκφο δελ πηνζεηεί ηελ έλλνηα ΟΔΓΑ αιιά ηε ινγηθή φηη νη κνλάδεο επεμεξγαζίαο 

ζα είλαη ζε άιιεο πεξηνρέο απφ ηηο κνλάδεο ηειηθήο δηάζεζεο. Σφληζε φηη κε ην λέν ζρέδην θαη κε ηηο 

ζπλέξγεηεο πνπ επηβάιινληαη γηα ηα ΑΑ, ηα ΑΔΚΚ θαη ηα γεσξγνθηελνηξνθηθά απφβιεηα, νη 

αλελεξγνί ρψξνη ιαηνκείσλ Αηηηθήο είλαη ρψξνη πνπ κπνξνχλ λα αλαπιαζηνχλ ή λα δερζνχλ 

δξάζεηο δηαρείξηζεο. 
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Σν λέν ζρέδην δηακνξθψλεη ην πιαίζην ψζηε λα ππάξρεη θνηλσληθή ζπλαίλεζε, ζπλεξγαζία θαη 

απνδνρή.  

Σέινο εμέθξαζε αληηξξήζεηο κε νξηζκέλα ζεκεία ηνπ ζρεδίνπ απφθαζεο σο εμήο: 

Σν ζρέδην έπξεπε λα έρεη αλαιπηηθά ζε εηδηθφ θεθάιαην ην πξφγξακκα θαη ην ρξνλνδηάγξακκα 

πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο ηνπ ΟΔΓΑ Φπιήο, Ά. Ληνζίσλ θαη ρηζηνχ, ζα έπξεπε λα 

ππάξρεη πξφβιεςε γηα πηινηηθά πξνγξάκκαηα, εηδηθή αλαθνξά ζηα λεζηά, θαη εμέθξαζε 

πξνβιεκαηηζκφ γηα ηηο πνιιέο απαηηνχκελεο κειέηεο. 

Σέινο ηφληζε φηη δελ ςεθίδεη νπνηαδήπνηε πξφηαζε ή αλαθνξά πνπ αθνξά ηηο πεξηνρέο ηνπ 

άξζξνπ 33 ηνπ Ν.3164/2003, φπσο απηφ έρεη ηξνπνπνηεζεί. 

Αθνινχζσο ην ιφγν έιαβε ε Αληηπξφεδξνο ηεο ΔΔ θα Α. Μπηδά ε νπνία επαίλεζε ην έξγν ηεο 

νκάδαο εξγαζίαο θαη αλέιπζε ηε λέα ινγηθή ηνπ ΠΔΓΑ κε ηελ απνθεληξσκέλε δηαρείξηζε θαη ηελ 

επηινγή εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ κε βάζε ηελ αξρή ηεο εγγχηεηαο.     

ην ηέινο πήξε ην ιφγν ε Πξφεδξνο ηνπ ΔΓΝΑ θα Ρέλα Γνχξνπ θαη ππνγξάκκηζε ηε ζεκαζία 

ηεο ζπκβνιήο ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΠΔΓΑ ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ΔΓΝΑ κε ηε 

ζρεηηθή Μειέηε ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο, ηφληζε φηη θαη κφλν ε αλάγλσζε ηεο Μειέηεο ηεο Οκάδαο 

Δξγαζίαο ηνπ ΔΓΝΑ θαζψο θαη εθείλε ηνπ ζρεδίνπ απφθαζεο ηεο ΔΔ ηνπ ΔΓΝΑ γηα ηνλ ΠΔΓΑ, 

απνδεηθλχνπλ ηελ πιήξσο δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε θαη θαηεχζπλζε ζηε δηαρείξηζε ησλ 

απνξξηκκάησλ ηεο λέαο Γηνίθεζεο ηνπ ΔΓΝΑ ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ.  

«Με ην λέν ΠΔΓΑ ππεξεηνχκε ηελ εζληθή πνιηηηθή γηα ηα απφβιεηα θαζψο θαη ηηο επξσπατθέο 

επηηαγέο. Καη ην θάλνπκε απηφ κέζα απφ ηελ πξνψζεζε ηεο λέαο ζηξαηεγηθήο, νη  βαζηθέο αξρέο 

ηεο νπνίαο παξαηίζεληαη θαη πεξηγξάθνληαη εθηελψο ηφζν ζηε Μειέηε φζν θαη ζην ρέδην 

Απφθαζεο», ηφληζε. 

πγθεθξηκέλα, ε ίδηα παξαηήξεζε φηη ην πξνο έγθξηζε ζρέδην Απφθαζεο απφ ηελ ΔΔ δηαζθαιίδεη:  

α) ηελ θαηνρύξσζε ηνπ δεκόζηνπ ραξαθηήξα ηεο δηαρείξηζεο,  

β) ηνλ νινθιεξσκέλν ζρεδηαζκό γηα ην ζύλνιν ησλ ξεπκάησλ απνβιήησλ ηεο Αηηηθήο ζε 

πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν,  

γ) ηελ πςειή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αλζξώπηλεο πγείαο,  

δ) ηελ πξνώζεζε ηεο απνδνηηθήο ρξήζεο ησλ πόξσλ πξνο όθεινο ηεο θνηλσλίαο θαη κε 

θνηλσληθά δίθαην ηξφπν,  

ε) ηελ ελίζρπζε ηεο εθαξκνγήο ηεο δηεπξπκέλεο επζύλεο ηνπ παξαγσγνύ ζηε δηαρείξηζε 

απνβιήησλ,  

ζη) ηελ αλαβάζκηζε ησλ δεκόζησλ/δεκνηηθώλ ππεξεζηώλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ πξνο 

πνιίηεο θαη παξαγσγνχο,  

δ) ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ε ελζάξξπλζε ηεο ελεξγνύ ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηώλ θαη ηέινο,  

ε) ηνλ εμνξζνινγηζκό ηνπ θόζηνπο ππεξεζηώλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαη ηελ πξνψζεζε 

νηθνλνκηθά βηψζηκσλ θαη πεξηβαιινληηθά απνδεθηψλ επελδχζεσλ, κε ηελ παξάιιειε ππνζηήξημε 

πεξηβαιινληηθά θηιηθώλ ηερλνινγηώλ θαη ηεο θαηλνηνκίαο κε ηε κέγηζηε δπλαηή αμηνπνίεζε 

πφξσλ δεκφζηαο  ρξεκαηνδφηεζεο.  
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Ζ Πεξηθεξεηάξρεο ππνγξάκκηζε επίζεο ηε κεγάιε ζεκαζία πνπ έρνπλ νη ζπλέξγεηεο πνπ πξνηείλεη 

ν αλαζεσξεκέλνο ΠΔΓΑ κε πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο φπσο ην πξφγξακκα απνθαηάζηαζεο ησλ 

ιαηνκείσλ Αηηηθήο, ην πξφγξακκα αλαδάζσζεο νξεηλψλ φγθσλ - θαηαπνιέκεζεο ηεο 

εξεκνπνίεζεο θαη ην πξφγξακκα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο απαζρφιεζεο, ζην πιαίζην κίαο πνιηηηθήο 

βηψζηκεο αλάπηπμεο, κε φξνπο αεηθνξίαο, πξνο φθεινο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ.   

Ζ ίδηα παξαηήξεζε ηελ αλάγθε θνηλσληθήο απνδνρήο σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ ΠΔΓΑ θαη ηελ πινπνίεζή ηνπ ζηα βέιηηζηα ρξνληθά πεξηζψξηα. Γηα 

ην ζθνπφ απηφ ππνγξάκκηζε ηελ αλάγθε άκεζεο νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο ζηνλ 

ΔΓΝΑ ησλ Σνπηθψλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, ππφ ην θσο ηνπ ΔΓΑ θαη ηνπ 

αλαζεσξεκέλνπ ΠΔΓΑ. 

 

Όζηεξα απφ ηα παξαπάλσ, παξαθαιψ λα απνθαλζείηε επί ηνπ ζέκαηνο. 

 

Ζ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 

Έρνληαο ιάβεη ππ’ όςηλ: 
 
1. Σηο εηζεγήζεηο. 

2. Σηο ηνπνζεηήζεηο ησλ κειψλ ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΔΓΝΑ θαη ησλ ππνινίπσλ 

παξεπξηζθνκέλσλ. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (Α΄ 114). 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηε» (Α' 87). 

5. Σηο  δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ 

απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ» (Α' 85). 

 
    Όζηεξα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Δ.Δ. 
  
 
                                              ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ 
 
1. Δγθξίλεη ηελ 2ε Αλαζεψξεζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΠΔΓΑ) 

Αηηηθήο, πνπ έρεη σο εμήο: 

 

1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

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 
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 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 

 

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 ηελ αμηνιφγεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ 

πθηζηάκελνπ ΠΔΓΑ θαζψο θαη ηελ κειέηε θαη αμηνιφγεζε ησλ πιένλ επίθαηξσλ ζηνηρείσλ θαη 

εθηηκήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε παξαγσγή θαη δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ζηε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο.   

 

2. ΠΟΛΗΣΗΚΖ – ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ 

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. 
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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:  

 ε θαηά θεθαιή παξαγσγή απνβιήησλ λα έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά 

 ε πξνεηνηκαζία πξνο επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ε αλαθχθισζε κε ρσξηζηή ζπιινγή 

αλαθπθιψζηκσλ  - βηναπνβιήησλ λα εθαξκφδεηαη ζην 50% ηνπ ζπλφινπ ησλ ΑΑ 

 ε αλάθηεζε ελέξγεηαο λα απνηειεί ζπκπιεξσκαηηθή κνξθή δηαρείξηζεο, φηαλ έρνπλ εμαληιεζεί 

ηα πεξηζψξηα θάζε άιινπ είδνπο αλάθηεζεο θαη  

 ε πγεηνλνκηθή ηαθή λα απνηειεί ηελ ηειεπηαία επηινγή θαη λα έρεη πεξηνξηζηεί ζε ιηγφηεξν απφ 

ην 30% ηνπ ζπλφινπ ησλ ΑΑ 

 

Οη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο εζληθήο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ζηελ 

πεξηθέξεηα Αηηηθήο είλαη νη εμήο: 

1. Καηάπηιζη ολοκληπυμένος πλαιζίος ζσεδιαζμών διασείπιζηρ αποβλήηυν, πος θα 

πεπιλαμβάνει: 

 Δμεηδίθεπζε ησλ κέηξσλ θαη δξάζεσλ ηνπ εζληθνχ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ πξφιεςεο 

δεκηνπξγίαο απνβιήησλ 

 Δμεηδίθεπζε ησλ κέηξσλ θαη δξάζεσλ ησλ εηδηθψλ εζληθψλ ζρεδίσλ γηα ηα επηθίλδπλα 

απφβιεηα θαη ηα επηθίλδπλα απφβιεηα πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ. 

 Αλαζεψξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ ΠΔΓΑ Αηηηθήο, θπξίσο ησλ κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, 

σο επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηα ξεχκαηα απηά. 

 Δλαξκφληζε κε ην Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ 

Αλάπηπμεο Αηηηθήο (Ρπζκηζηηθφ ρέδην Αηηηθήο). 

 πληνληζκφο ηεο δηαδηθαζίαο εθπφλεζεο, έγθξηζεο θαη πινπνίεζεο ησλ  ηνπηθψλ ζρεδίσλ 

απνθεληξσκέλεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ησλ Γήκσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη  

ελζσκάησζεο ηνπο ζηνλ ΠΔΓΑ. 

2. Διαζθάλιζη ηηρ ςτηλήρ πποζηαζίαρ ηος πεπιβάλλονηορ και ηηρ ανθπώπινηρ ςγείαρ  

 Αλάπηπμε θαηαιιήισλ ππνδνκψλ αλάθηεζεο θαη δηάζεζεο απνβιήησλ. 

 Οινθιήξσζε ηεο απνθαηάζηαζεο ξππαζκέλσλ πεξηνρψλ δηάζεζεο απνβιήησλ. 

 Γεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ κείσζε ηεο εμαγσγήο απνβιήησλ. 
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 Δμάιεηςε παξάλνκεο δηαθίλεζεο απνβιήησλ, γηα ηελ αλάπηπμε πγηνχο θαη πεξηβαιινληηθά 

νξζήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζην ηνκέα δηαρείξηζεο απνβιήησλ. 

3. Εθαπμογή ηηρ Διαλογήρ ζηη Πηγή (ΔζΠ) υρ ηος πλέον δόκιμος ηπόπος ζςλλογήρ με 

ζκοπό ηην επίηεςξη ςτηλήρ ποιόηηηαρ ανακύκλυζηρ, με ηη λήτη ηυν ακόλοςθυν 

μέηπυν: 

 Καζηέξσζε ηεο ρσξηζηήο ζπιινγήο απνβιήησλ. ηα ξεχκαηα πξνηεξαηφηεηαο 

πεξηιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα βηναπφβιεηα θαζψο θαη ην γπαιί, ην ραξηί, ην κέηαιιν θαη 

ην πιαζηηθφ. 

 Γεκηνπξγία δηθηχνπ Πξάζηλσλ εκείσλ θαη Κέληξσλ Αλαθχθισζεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ 

ΓζΠ  

 Τηνζέηεζε κέηξσλ ψζηε λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηνπ Ν.4042/2012 (Α’ 24) έσο ην 2020 

ζρεηηθά κε ηελ πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε, αλαθχθισζε θαη αλάθηεζε άιισλ 

πιηθψλ κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ θαηαζθεπψλ θαη θαηεδαθίζεσλ. 

 πκπιεξσκαηηθή ρξήζε κεζφδσλ αλάθηεζεο ελέξγεηαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ 

αιινηψλνπλ ηνπο ζηφρνπο πξνδηαινγήο θαη αλάθηεζεο πιηθψλ. Πξνηεξαηφηεηα ζηελ 

πεξαηηέξσ αλάθηεζε πιηθψλ, έλαληη ηεο παξαγσγήο δεπηεξνγελψλ θαπζίκσλ ζηα 

εξγνζηάζηα επεμεξγαζίαο απνβιήησλ.  

 Πεξηνξηζκφο ηεο δηάζεζεο ζε ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο ζην ιηγφηεξν δπλαηφ επίπεδν. 

4. Εξοπθολογιζμόρ κόζηοςρ ςπηπεζιών διασείπιζηρ αποβλήηυν και πποώθηζη 

οικονομικά και πεπιβαλλονηικά βιώζιμυν επενδύζευν ζηον ηομέα ηυν αποβλήηυν, με 

ανηαποδοηικό όθελορ ππορ ηον πολίηη από ηην ανακύκλυζη, ζύμθυνα με ηιρ εκάζηοηε 

εθνικέρ ζηπαηηγικέρ. 

5. Εξειδίκεςζη ηυν υρ άνυ ζηπαηηγικών ανά πεύμα αποβλήηυν 

 

3. ΠΔΓΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΔΓΑ ΑΣΣΗΚΖ 

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. 
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3.1 ΠΡΟΔΛΔΤΖ – ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

Σα δηάθνξα είδε απνβιήησλ νκαδνπνηνχληαη ζε ηέζζεξεο βαζηθέο θαηεγνξίεο θαηά πξνέιεπζε θαη 

ζπλαθή ζχζηαζε, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη σο αθνινχζσο: 

Η. Απόβιεηα Αζηηθνύ Σύπνπ 

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: 

 ηα απφβιεηα ζπζθεπαζηψλ, 

 ηα απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ) νηθηαθήο πξνέιεπζεο, θαζψο 

θαη 

 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 απόβιεηα θαη απόβιεηα ινηπώλ 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: 

 απφβιεηα έιαηα (ΑΔ) 

 απφβιεηα ζπζζσξεπηψλ νρεκάησλ θαη βηνκεραλίαο (ΑΟΒ) 
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 νρήκαηα ηέινπο θχθινπ δσήο (ΟΣΚΕ) 

 κεηαρεηξηζκέλα ειαζηηθά νρεκάησλ (ΜΔΟ) 

 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. Απόβιεηα εθζθαθώλ, θαηαζθεπώλ 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. 

ΗV. Γεσξγνθηελνηξνθηθά απόβιεηα 

 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. 
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3.2 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. 
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Ρίνακασ 1: Υφιςτάμενθ παραγωγι αποβλιτων Ρεριφζρειασ Αττικισ (ζτοσ αναφοράσ 2011) 

Κατθγορία αποβλιτων 
Σφντμθςθ 

 

Μθ επικίνδυνα 
απόβλθτα 

(tn) 

Επικίνδυνα 
απόβλθτα 

(tn) 

Σφνολο 
αποβλιτων 

(tn) 

Ι‐ ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΡΟΥ  ΑΣΤ 2.143.425 2.356 2.145.781 

*1+ Αςτικά ςτερεά απόβλθτα (*) ΑΑ 2.102.325 2.356 2.104.681 

 Βιοαπόβλθτα 
ΒΙΟ 

917.641 - 917.641 

 Απόβλθτα ςυςκευαςιών 
ΣΥΣΚ 

564.054 - 564.054 

 Λοιπά ανακυκλώςιμα υλικά 
ΛΟΙΠΑ ΑΥ 

492.495 - 492.495 

 Απόβλθτα θλεκτρικοφ 

θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ 

οικιακισ προζλευςθσ 
ΑΗΗΕ‐Α 

28.510 478 28.988 

 Απόβλθτα φορθτών 

θλεκτρικών ςτθλών και 

ςυςςωρευτών 
ΦΗΣ&Σ 

- 478 478 

 Λοιπά ΑΣΑ 
ΛΟΙΠΑ 

99.625 1.400 101.025 

*2+ Ιλφεσ αςτικοφ τφπου επί ξθροφ 
(**) 

ΙΛΤ 
41.100 - 41.100 

ΙΙ‐ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΑ ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΚΑΙ 
ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΛΟΙΡΩΝ 
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΩΝ (**) 

ΒΙΟΛΡ 1.029.700 100.500 1.130.200 

*1+ Βιομθχανικά απόβλθτα ΒΙΟΜ 969.700 47.700 1.017.400 

*2+ Απόβλθτα εγκαταςτάςεων 
κοινισ ωφζλειασ, 
εξυπθρζτθςθσ κοινοφ κ.λπ. 

ΟΚΩ 700 12.700 13.400 

*3+ Απόβλθτα ζλαια ΑΕ - 16.300 16.300 

*4+ Απόβλθτα ςυςςωρευτϊν 
οχθμάτων και βιομθχανίασ 

ΑΟΒ - 16.600 16.600 

*5+ Οχιματα τζλουσ κφκλου ηωισ ΟΣΚΗ 44.500 400 44.900 

*6+ Μεταχειριςμζνα ελαςτικά 
οχθμάτων 

ΜΕΟ 12.200 - 12.200 

*7+ Απόβλθτα θλεκτρικοφ 
θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ 
βιομθχανικισ προζλευςθσ 

ΑΗΗΕ‐Β 2.600 - 2.600 

*8+ Απόβλθτα υγειονομικϊν 
μονάδων 

ΑΤΜ - 6.800 6.800 

ΙΙΙ‐ ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (**)  

ΑΕΚΚ 456.100 - 456.100 

ΙV‐ ΓΕΩΓΟΚΤΘΝΟΤΟΦΙΚΑ 
ΑΡΟΒΛΘΤΑ (**) 

ΓΚΤ 73.900 - 73.900 

ΣΥΝΟΛΑ  3.703.125 102.856 3.805.981 

(*) Πθγι ΕΔΝΑ  
(**) Πθγι ΕΔΑ (2015) 
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Ρίνακασ 2: Συμμετοχι βαςικών κατθγοριών αποβλιτων ςτθ ςυνολικι παραγωγι τθσ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΘΣ 

(ζτοσ αναφοράσ 2011) 

Βαςικι κατθγορία αποβλιτων Σφντμθςθ 
Μθ 

επικίνδυνα 
απόβλθτα (%) 

Επικίνδυνα 
απόβλθτα (%) 

ΣΥΝΟΛΟ (%) 

Ι‐  ΑΠΟΒΛΘΣΑ ΑΣΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΑΣ 56,32% 0,06% 56,38% 

ΙΙ‐ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΘΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΘΣΑ 
ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΩΝ 

ΒΙΟΛΠ 27,05% 2,64% 29,70% 

ΙΙΙ‐ ΑΠΟΒΛΘΣΑ ΕΚΚΑΦΩΝ, ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΣΕΔΑΦΙΕΩΝ 

ΑΕΚΚ 11,98% 0,00% 11,98% 

ΙV‐ ΓΕΩΡΓΟΚΣΘΝΟΣΡΟΦΙΚΑ ΑΠΟΒΛΘΣΑ ΓΚΣ 1,94% 0,00% 1,94% 

ΣΥΝΟΛΑ  97,30% 2,70% 100,00% 

 

 

Ρίνακασ 3: Διαχρονικι εξζλιξθ παραγωγισ αποβλιτων αςτικοφ τφπου ςτθ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΘΣ (tn) 

Κατθγορία αποβλιτων Σφντμθςθ 
Ζτθ 

2010  2011 2012 2013 2014 

Αςτικά ςτερεά απόβλθτα ΑΑ 2.519.985 2.104.681 1.923.839 1.861.246 1.897.502 

 

4. ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΖ  ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ 

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 

 βειηίσζε ηεο ελεκέξσζεο θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ ζε ζρέζε κε ηελ πξφιεςε 

δεκηνπξγίαο απνβιήησλ 

 πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο θαηαλάισζεο πξντφλησλ 
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 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, (β) 

ραξηί, (γ) πιηθά/απφβιεηα ζπζθεπαζίαο θαη (δ) απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ 

(ΑΖΖΔ). 

Β) ΓΡΑΔΗ 

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:  

 Σελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ, βηνκεραλίαο, εκπνξίνπ θιπ. γηα ηελ αλάγθε 

κείσζεο ησλ απνβιήησλ 

 Σελ βειηίσζε ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο, πξνσζψληαο ηελ αγνξά πεξηβαιινληηθά 

θηιηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ βηψζηκε θαηαλάισζε 

 Σελ αχμεζε ηεο δηάξθεηαο δσήο ησλ πξντφλησλ θαη αγαζψλ 

 Σελ ελζάξξπλζε  επαλαρξεζηκνπνίεζεο πξντφλησλ 

 Σνλ νηθνινγηθφ ζρεδηαζκφ πξντφλησλ 

 Σελ βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ πιηθψλ ζηηο θχξηεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ 

 ηελ επηδίσμε κηαο βηψζηκεο πνιηηηθήο ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά θαη θαηαλάισζε αγαζψλ 

 Σε κείσζε ηεο ρξήζεο νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ ρεκηθψλ νπζηψλ θαη αληηθαηάζηαζε κε ιηγφηεξν 

επηθίλδπλεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο 

 Σελ ελίζρπζε ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ηε κείσζε θαη ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ 

 Σε πεξαηηέξσ πξνψζεζε ησλ πξάζηλσλ πξνκεζεηψλ 
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Τφποσ Δράςθσ Ρεριγραφι 
Εμπλεκόμενοι 

Φορείσ 

Δράςεισ Επικοινωνίασ  

Εκςτρατείεσ ενθμζρωςθσ & 
ευαιςκθτοποίθςθσ  

Ειδικι ενότθτα ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΔΝΑ για τθν 
πρόλθψθ. Εντάςςονται ςε όλεσ τισ εκςτρατείεσ 
ευαιςκθτοποίθςθσ & ενθμζρωςθσ του ΕΔΝΑ δράςεισ 
ενθμζρωςθσ για τθν πρόλθψθ τθσ δθμιουργίασ 
αποβλιτων.  

ΕΔΝΑ  

Πλθροφόρθςθ ςχετικά με τισ 
τεχνικζσ πρόλθψθσ των 
αποβλιτων  

Για κάκε ρεφμα προτεραιότθτασ καταρτίηεται λίςτα με 
πρακτικζσ/τεχνικζσ πρόλθψθσ, πζραν των εξειδικευμζνων 
τεχνικϊν  που αναμζνεται να αντιμετωπιςτοφν ςε εκνικό 
επίπεδο.  

ΕΔΝΑ  

Διάχυςθ τθσ πλθροφόρθςθσ 
Διάχυςθ τθσ πλθροφόρθςθσ ςχετικά με 
πρακτικζσ/τεχνικζσ πρόλθψθσ 

ΕΔΝΑ, ΔΘΜΟΙ, 
ΚΑΕΔΙΠ 

Προγράμματα κατάρτιςθσ 
ςτελεχϊν  

Οργάνωςθ προγραμμάτων κατάρτιςθσ ςτελεχϊν των 
Διμων, Επιμελθτθρίων, κλπ. για κζματα πρόλθψθσ ςε 
κάκε ρεφμα προτεραιότθτασ (προχποκζτει εξειδικευμζνθ 
δομι ςτον ΕΔΝΑ).  

ΕΔΝΑ  

Οικολογικά ςιματα  

Ενθμερωτικζσ εκςτρατείεσ για τα οικολογικά ςιματα των 
προϊόντων με ζμφαςθ ςε αυτά που παράγονται ςτθν 
Αττικι μζςω των επιμελθτθρίων. Ενθμζρωςθ και  
κατευκυντιριεσ οδθγίεσ προσ τα Επιμελθτιρια. 

Επιμελθτιρια, 
ΕΔΝΑ  

Δράςεισ Ρροώκθςθσ  

Προϊκθςθ εκελοντικϊν 
ςυμφωνιϊν  

Προϊκθςθ εκελοντικϊν ςυμφωνιϊν για περιοριςμό/ 
κατάργθςθ τθσ χριςθσ τθσ πλαςτικισ ςακοφλασ ι άλλων 
αποβλιτων  

Κλαδικοί 
Φορείσ, ΕΔΝΑ  

Δθμιουργία κζντρων 
επαναχρθςιμοποίθςθσ και 
επιδιόρκωςθσ προϊόντων  

Δθμιουργία δικτφου επαναχρθςιμοποίθςθσ προϊόντων 
για διάφορεσ κατθγορίεσ (ροφχα, παιχνίδια, βιβλία, 
ζπιπλα, κλπ.).  

ΕΔΝΑ/Διμοι/ 
Πράςινα 
θμεία/ΚΟΙΝΕΠ  

Προϊκθςθ των ςυςτθμάτων 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ  

Προϊκθςθ των ςυςτθμάτων περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ ςε Οργανιςμοφσ και Επιχειριςεισ – 
αξιοποίθςθ χρθματοδοτικϊν μζςων.  

Περιφζρεια 
Αττικισ  

Προϊκθςθ τθσ ζρευνασ  
Προϊκθςθ τθσ ζρευνασ επιχειριςεων για τθν πρόλθψθ - 
αξιοποίθςθ χρθματοδοτικϊν μζςων. 

Περιφζρεια 
Αττικισ  

Δράςεισ Κανονιςτικοφ Ρλαιςίου  

Περιοριςτικά μζτρα  (Δράςεισ μόνο ςε εκνικό επίπεδο)  

Φορολογικά μζτρα και 
επιβαρφνςεισ  

Τλοποίθςθ πιλοτικοφ ςυςτιματοσ ‘Πλθρϊνω όςο Πετάω’ 
ςε Διμο/ουσ τθσ Περιφζρειασ –Ζνταξθ πιλοτικοφ ζργου 
προσ χρθματοδότθςθ  

Περιφζρεια 
Αττικισ , ΕΔΝΑ, 
Διμοσ/οι  

Ευκφνθ του παραγωγοφ  (Δράςεισ μόνο ςε εκνικό επίπεδο)  

Πολιτικι πράςινων προμθκειϊν  
Προϊκθςθ Πράςινων Δθμόςιων υμβάςεων από τθν 
Περιφζρεια, τουσ Διμουσ και άλλουσ φορείσ ςτθν 
Περιφζρεια Αττικισ  

Δθμόςιοι Φορείσ  

 

5. ΓΔΝΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΠΔΓΑ ΑΣΣΗΚΖ 

5.1 ΓΔΝΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 

Οη γεληθνί ζηφρνη ηνπ ΠΔΓΑ Αηηηθήο είλαη νη παξαθάησ: 

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

θζίλνπζα ηάζε. 
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2. Δθπφλεζε θαη εθαξκνγή ηνπηθψλ ζρεδίσλ απνθεληξσκέλεο δηαρείξηζεο απφ φινπο ηνπο 

Γήκνπο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ ΔΓΑ. 

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

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

5. Ρηδηθφο αλαζρεδηαζκφο ηνπ πθηζηάκελνπ ζρεδηαζκνχ ππνδνκψλ δηαρείξηζεο θαη Οινθιήξσζε 

ηνπ αλαγθαίνπ δηθηχνπ ζε ππνδνκέο δηαρείξηζεο απνβιήησλ έσο ην 2020. 

6. Μείσζε ζην ειάρηζην δπλαηφ ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο αλαθηήζηκσλ απνβιήησλ πνπ 

δηαηίζεληαη γηα πγεηνλνκηθή ηαθή. 

7. Πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε δεπηεξνγελψλ πιηθψλ (θνκπφζη/ θνκπφζη ηχπνπ Α) κε εμαζθάιηζε 

απζηεξψλ πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

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

είδνπο αλάθηεζεο. 

9. Δθπφλεζε θαη εθαξκνγή ηνπηθψλ ζρεδίσλ απνθεληξσκέλεο δηαρείξηζεο απφ φινπο ηνπο 

Γήκνπο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ ΔΓΑ. 

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

έσο ην 2018. 

11. Οξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ ηζηνξηθά απνζεθεπκέλσλ απνβιήησλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ 

ρψξσλ απνζήθεπζήο ηνπο έσο ην 2016. 

12. Απνθαηάζηαζε ησλ θπξηφηεξσλ ξππαζκέλσλ ρψξσλ δηάζεζεο απνβιήησλ έσο ην 2020. 

 

5.2 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. 
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5.3 ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΣΟΠΗΚΑ ΥΔΓΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

Δηδηθφηεξα ζε φηη αθνξά ζηα Γεκνηηθά Σνπηθά ρέδηα Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ, κε ηελ κε αξηζκ. 

84/2015 απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΔΓΝΑ εγθξίζεθε ν νδεγφο ζχληαμεο ηνπο. 

Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηηο ζρεηηθέο θαηεπζχλζεηο ηνπ ΔΓΑ θαη ζε ζπκθσλία κε ηνπο ζηφρνπο θαη 

ηα ζρέδηα δηαρείξηζεο ηνπ παξφληνο ΠΔΓΑ, ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί/επηθαηξνπνηεζεί ε 

θαηάξηηζε ηνπο κέρξη 15/09/2015. 

 

Σα Σνπηθά ρέδηα Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ:  

 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 

ξεχκαηα, μερσξηζηή ζπιινγή ησλ απνβιήησλ θήπνπ, δίθηπν Πξάζηλσλ εκείσλ, ζχζηεκα 

απνθνκηδήο θαη κεηαθνξάο). 

 Δλίζρπζε ηεο πθηζηάκελεο μερσξηζηήο ζπιινγήο νγθσδψλ θαη πξνψζεζε ηνπο ζηα αληίζηνηρα 

δηαθξηηά ξεχκαηα δηαρείξηζεο. 

 Γξάζεηο ελεκέξσζεο, επαηζζεηνπνίεζεο, πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη ππνθίλεζεο ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ  

Σαπηφρξνλα ηα Σνπηθά ρέδηα Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ επηδηψθεηαη λα  πεξηιακβάλνπλ θαη  

 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). 

 Υψξνπο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Τπνιεηκκάησλ ζε επίπεδν νκάδαο Γήκσλ. 

 

Οη θαη’ ειάρηζηνλ δξάζεηο ησλ Σνπηθψλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ, κεηά απφ αμηνιφγεζε σο 

πξνο ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ΠΔΓΑ κε επζχλε ηνπ ΔΓΝΑ, 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην ζηνηρείν ησλ δξάζεσλ πινπνίεζεο ηνπ ΠΔΓΑ θαη ζπληνλίδνληαη κε 

ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ ζρεηηθψλ Πεξηθεξεηαθψλ ζηφρσλ. 

 

ε φηη αθνξά ζηηο δξάζεηο δηαρσξηζκνχ, επεμεξγαζίαο, δηάζεζεο νη πξνηάζεηο ησλ  Σνπηθψλ 

ρεδίσλ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ, κε επζχλε ηνπ ΔΓΝΑ, κεηά απφ αμηνιφγεζε ελζσκαηψλνληαη 

ζην ΠΔΓΑ.  Ζ αμηνιφγεζε αλαθέξεηαη θαη’ ειάρηζην ζηα αθφινπζα: (α) ζπκβαηφηεηα κε ηνπο 

ζηφρνπο θαη ηελ ηεξάξρεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ ΠΔΓΑ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε δίθηπα 

δηαρείξηζεο, (β) βαζκφο θάιπςεο ησλ ηνπηθψλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ/σλ θαη ε δπλαηφηεηα 

εμππεξέηεζεο ησλ αλαγθψλ φκνξσλ Γήκσλ, (γ) ηερληθν-νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα.  
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6. ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΑΣΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ 

6.1 ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

6.1.1 Σςγκενηπωηικά ζηοισεία ςθιζηάμενηρ διασείπιζηρ  

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. 

Ρίνακασ 4: Υφιςτάμενθ διαχείριςθ αποβλιτων (ζτοσ αναφοράσ 2011) 

Κατθγορία αποβλιτων 
Ανάκτθςθ (R) 

(tn) 
Διάκεςθ (D) 

(tn) 

Αποκικευςθ 
(Α) 
(tn) 

Μθ 
καταγεγραμμζνθ 

διαχείριςθ (Χ) 
(tn) 

Μθ επικίνδυνα απόβλθτα 

Ι‐ ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΡΟΥ (*) 254.005 1.887.920 - 1.500 

*1+ Αςτικά ςτερεά απόβλθτα 214.405 1.887.920 - 0 

*2+ Ιλφεσ αςτικοφ τφπου 39.600 0 - 1.500 

Επικίνδυνα απόβλθτα 

ΙΙ‐ ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΡΟΥ (*) 733 1.610 13 - 

*1+ Αςτικά ςτερεά απόβλθτα 733 1.610 13 - 

 Απόβλθτα φορθτών 

θλεκτρικών ςτθλών και 

ςυςςωρευτών 
255 210 13 - 

 ΑΗΗΕ οικιακισ 

προζλευςθσ(λαμπτιρεσ 

φκοριςμοφ) 
478 - - - 

 Λοιπά ΜΠΕΑ 
- 1.400 - - 

(*) Πθγι ΕΔΝΑ  και εκτιμιςεισ (τα ανακτιςιμα περιλαμβάνουν τθν ανάκτθςθ ςτα ΚΔΑΤ, ςτα ΕΔ ΑΘΘΕ και τα 
ανακτθκζντα υλικά ςτο ΕΜΑΚ)   

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΜΟΣΟΡ05-ΨΑ5



[23] 

 

Ρίνακασ 5: Συγκεντρωτικά ςτοιχεία υφιςτάμενθσ διαχείριςθσ αποβλιτων (ζτοσ αναφοράσ 2011) 

Κατθγορία αποβλιτων 
Ανάκτθςθ (R) 

(%) 
Διάκεςθ (D) 

(%) 

Αποκικευςθ 
(Α) 
(%) 

Μθ 
καταγεγραμμζνθ 

διαχείριςθ (Χ) 
(%) 

ΣΥΝΟΛΑ 

Μθ επικίνδυνα απόβλθτα  

Ι-ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΤΥΡΟΥ  

11,85% 88,08% 0,00% 0,07% 100,00% 

Επικίνδυνα απόβλθτα  

ΙΙ‐ ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΤΥΡΟΥ  

31,11% 68,34% 0,55% 0,00% 100,00% 

 (*) Ιςχφουν οι παρατθριςεισ του πίνακα 4 

 

6.1.2 Υθιζηάμενα δίκηςα και εγκαηαζηάζειρ 

1) Αζηηθά ζηεξεά απόβιεηα 

α) Γίθηπν ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ΑΑ 

 Ζ ζπιινγή ‐ κεηαθνξά ησλ ΑΑ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηηο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο ησλ 

Γήκσλ. Δπηπιένλ ππάξρνπλ θαη αδεηνδνηεκέλεο επηρεηξήζεηο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε 

επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, ζηηο νπνίεο νξηζκέλνη Γήκνη  αλαζέηνπλ ηελ απνθνκηδή/ κεηαθνξά 

ησλ ΑΑ. 

 Ζ  απνθνκηδή ησλ ΑΑ θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο Πεξηθέξεηαο. 

 Σν δίθηπν ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο πεξηιακβάλεη ζήκεξα ηνλ ΜΑ ρηζηνχ θαη Κεθηζηάο θαη 

10 Σνπηθνχο ΜΑ. Δπίζεο, ν ΜΑ Διαηψλα βξίζθεηαη ζε Φάζε Γεκνπξάηεζεο. Οη 

πξνβιεπφκελνη απφ ηνλ ΠΔΓΑ θεληξηθνί ΜΑ Διιεληθνχ θαη Τκεηηνχ δελ πινπνηήζεθαλ. 

 ην δίθηπν ζπιινγήο πεξηιακβάλεηαη ε μερσξηζηή ζπιινγή ησλ νγθσδψλ (κε αλνηθηά 

θνξηεγά), ρσξίο πάληα λα εμαζθαιίδεηαη ν δηαθξηηφο ρεηξηζκφο ηνπο αλά ξεχκα. 

β) Αλαθχθισζε/ αλάθηεζε 

 Σν ζχλνιν ζρεδφλ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο (64 απφ ηνπο 66 Γήκνπο) εμππεξεηείηαη 

γηα ρσξηζηή ζπιινγή ΑΤ απφ ην δίθηπν κπιε θάδσλ, ελψ ζε 52 δήκνπο έρεη αλαπηπρζεί 

πξφζθαηα δηαθξηηή ζπιινγή γπάιηλσλ ζπζθεπαζηψλ (κπιε θψδσλαο). Σαπηφρξνλα Ο ΔΓΝΑ 

πινπνηεί πξφγξακκα ρσξηζηήο ζπιινγήο έληππνπ ραξηηνχ. 

 Ζ Πεξηθέξεηα εμππεξεηείηαη ζήκεξα απφ 4 ΚΓΑΤ, ελψ επίζεο ιεηηνπξγεί ην ΔΜΑΚ Ληνζίσλ, 

φπνπ αλαθηψληαη δεπηεξνγελέο ζηεξεφ θαχζηκν (RDF), θνκπφζη ηχπνπ Α’ θαη κέηαιια απφ ηα 

ζχκκεηθηα ΑΑ. Δμ’ απηψλ ηα αλαθηεκέλα κέηαιια δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά, ελψ ην θνκπφζη 

ηχπνπ Α’ θαη, ην παξαγφκελν RDF νδεγείηαη πξνο ηαθή (ιφγσ έιιεηςεο αγνξάο). 

 Με ζρεηηθέο πξάμεηο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ ΔΓΝΑ, ζηα πιαίζηα ηεο λέαο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο 

ησλ ΑΑ, αθπξψζεθαλ νη δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ πινπνίεζε λέσλ ΜΔΑ κε ΓΗΣ 

εληφο ησλ ΟΔΓΑ Γπηηθήο, ΒΑ θαη ΝΑ Αηηηθήο, γηαηί αθελφο ζεσξήζεθαλ νηθνλνκηθά αζχκθνξεο 
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θαη αθεηέξνπ εθηηκήζεθε φηη πξέπεη λα ππάξμεη αλαζρεδηαζκφο ηεο δηαρείξηζεο ησλ ΑΑ ηεο 

Πεξηθέξεηαο. 

 Ζ αλάθηεζε ηνπ νξγαληθνχ θιάζκαηνο ΑΑ πξαγκαηνπνηείηαη ζην ΔΜΑ Ληνζίσλ θαη ζηελ 

θηλεηή κνλάδα θνκπνζηνπνίεζεο ηνπ Γήκνπ Διεπζίλαο. Σαπηφρξνλα ηελ πεξίνδν 2013-2014 

εθαξκφζηεθε πηινηηθφ πξφγξακκα ΓζΠ απνβιήησλ ζηνπο Γήκνπο Αζήλαο θαη Κεθηζίαο κε 

θνκκαηνπνίεζε ησλ ζπιιεγφκελσλ πνζνηήησλ ζην ΔΜΑ Ληνζίσλ. 

γ) Γηάζεζε 

 Ζ Πεξηθέξεηα θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ ζηε ηειηθή δηάζεζε ησλ ΑΑ θαηά θχξην 

ιφγν ζηνλ Υ.Τ.Σ.Α. Φπιήο. Σν πθηζηάκελν ΠΔΓΑ (αλαζεψξεζε 2006) πξνέβιεπε ηελ 

θαηαζθεπή πέληε λέσλ ΥΤΣΤ. Απφ απηνχο δχν γηα ηα λεζηά Κχζεξα θαη Αληηθχζεξα πνπ είλαη 

ζε θάζε πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηξεηο ζην επεηξσηηθφ ηκήκα ηεο Πεξηθέξεηαο, σο ηκήκαηα 

επξχηεξσλ ΟΔΓΑ. Απφ απηνχο ν ΥΤΣΤ Φπιήο έρεη θαηαζθεπαζηεί θαη ιεηηνπξγεί θαη ν ΥΤΣΤ 

Γξακκαηηθνχ βξίζθεηαη ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην θαηαζθεπήο ελψ ν ΥΤΣΤ Κεξαηέαο δελ έρεη 

πινπνηεζεί. 

δ) Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ 

 ηηο αξρέο ηνπ 2015 εθ ησλ ζπλνιηθά 29 κε απνθαηεζηεκέλσλ ΥΑΓΑ εθ ησλ νπνίσλ νη 25 

ήηαλ ελεξγνί θαη νη 4 αλελεξγνί πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πθηζηάκελν ΠΔΓΑ Αηηηθήο 

(αλαζεψξεζε 2006), αλαθέξνληαη (Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γ.Γ. πληνληζκνχ Γηαρείξηζεο 

Απνβιήησλ, ρέδην δξάζεο γηα ηελ παχζε ιεηηνπξγίαο θαη απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ 

αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο απνξξηκκάησλ (ΥΑΓΑ) ζηελ Διιάδα, α.π.26/27-1-2015) 3 ελεξγνί 

ΥΑΓΑ (Κπζήξσλ, Αληηθπζήξσλ θαη Όδξαο) θαη 8 αλελεξγνί πνπ δελ είραλ αθφκε 

απνθαηαζηαζεί αιιά βξίζθνληαλ ζε δηάθνξα ζηάδηα απνθαηάζηαζεο. Ζ απνθαηάζηαζε ησλ 

ΥΑΓΑ Όδξαο, Καιπβίσλ, Παιαηάο Φψθαηαο, Κεξαηέαο θαη Μεγάξσλ είλαη ζε θάζε 

Γεκνπξάηεζεο. 

2) Απόβιεηα ειεθηξηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ (ΑΖΖΔ) νηθηαθήο πξνέιεπζεο 

 Ζ δηαρείξηζε ησλ ΑΖΖΔ γίλεηαη κέζσ ησλ 2 ΔΓ παλειιαδηθήο εκβέιεηαο πνπ έρνπλ 

νξγαλσζεί απφ ηνπο ππφρξενπο παξαγσγνχο.  

 ην δίθηπν ζπιινγήο, κεηαθνξάο θαη επεμεξγαζίαο θαηαγξάθνληαη ζηελ Αηηηθή 1 θέληξν 

ζπιινγήο θαη 3 εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο / αλαθχθισζεο. 

3) Απόβιεηα θνξεηώλ ειεθηξηθώλ ζηειώλ θαη ζπζζσξεπηώλ (Ζ&) 

 Ζ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ θνξεηψλ Ζ& γίλεηαη απφ ην παλειιαδηθήο εκβέιεηαο 

ζπιινγηθφ ΔΓ πνπ έρεη νξγαλσζεί απφ ηνπο ππφρξενπο παξαγσγνχο, ζχκθσλα κε ην 

ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην. 
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 Ζ ζπιινγή θαη κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ γίλεηαη απφ αδεηνδνηεκέλεο εηαηξείεο πνπ 

ζπλεξγάδνληαη κε ην ΔΓ. Ζ απνζήθεπζε ησλ απνβιήησλ γίλεηαη ζηηο αδεηνδνηεκέλεο 

εγθαηαζηάζεηο, ζπλεξγαδφκελεο κε ην ΔΓ. 

 Ζ αλαθχθισζε ησλ ζπιιεγφκελσλ απνβιήησλ θνξεηψλ Ζ& Ni-Cd γίλεηαη ζε θαηάιιειεο 

κνλάδεο ηνπ εμσηεξηθνχ έπεηηα απφ δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά. Ζ αλαθχθισζε ησλ 

ζπιιεγφκελσλ απνβιήησλ θνξεηψλ Ζ& Pb‐νμένο, γίλεηαη ζηηο 2 κνλάδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ 

ζηελ Διιάδα, κηα εθ ησλ νπνίσλ επξίζθεηαη ζηελ Αηηηθή. 

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.  

6.1.3 Αξιολόγηζη Υθιζηάμενηρ Καηάζηαζηρ Γιασείπιζηρ και Υλοποίηζηρ Υθιζηάμενος ΠΔΣΓΑ 

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: 

 Κπξηαξρία ηεο ηαθήο σο θχξηαο κεζφδνπ δηαρείξηζεο. 

 Διιείςεηο ζε εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο θαη ζηελ αλάπηπμε αγνξψλ δηάζεζεο ησλ 

πξντφλησλ ηνπο. 

 Καζπζηεξήζεηο  ζηελ αλάπηπμε ηεο αλαθχθισζεο θαη αλάθηεζεο απφ ΓζΠ. 

 Απνπζία δξάζεσλ πξφιεςεο ηεο παξαγσγήο απνβιήησλ θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο. 

 Διιείςεηο ζηε ελεκέξσζε επαηζζεηνπνίεζε θαη ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ θαη Φνξέσλ. 

 

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. 
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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. 

ε φηη αθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ ηιχσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε θξίλεηαη 

επαξθήο θαη ηθαλνπνηεηηθή. 

6.2 ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΑΣΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ 

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).  
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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. 

 

Ρίνακασ 6: Ρροβλεπόμενθ παραγωγι αποβλιτων αςτικοφ τφπου Ρεριφζρειασ Αττικισ (ζτοσ 2020) 

Κατθγορία αποβλιτων 
Σφντμθςθ 

 

Μθ επικίνδυνα 
απόβλθτα 

(τόνοι) 

Επικίνδυνα 
απόβλθτα 

(τόνοι) 

Σφνολο 
αποβλιτων 

(τόνοι) 

ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΡΟΥ  ΑΣΤ 1.932.604 2.113 1.934.717 

*1+ Αςτικά ςτερεά απόβλθτα  ΑΑ 1.891.504 2.113 1.893.617 

 Βιοαπόβλθτα 
ΒΙΟ 

825.617 - 825.617 

 Απόβλθτα ςυςκευαςιών 
ΣΥΣΚ 

507.489 - 507.489 

 Λοιπά ανακυκλώςιμα υλικά 
ΛΟΙΠΑ ΑΥ 

443.106 - 443.106 

 Απόβλθτα θλεκτρικοφ 

θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ 

οικιακισ προζλευςθσ 
ΑΗΗΕ‐Α 

25.655 428 26.083 

 Απόβλθτα φορθτών 

θλεκτρικών ςτθλών και 

ςυςςωρευτών 
ΦΗΣ&Σ 

- 428 428 

 Λοιπά ΑΣΑ 
ΛΟΙΠΑ 

89.637 1.257 90.894 

*2+ Ιλφεσ αςτικοφ τφπου επί ξθροφ  ΙΛΤ 41.100 - 41.100 

 

6.3 ΔΠΗΚΑΗΡΟΠΟΗΖΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑ ΣΑ ΒΗΟΑΠΟΓΟΜΖΗΜΑ ΑΣΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ 

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. 

6.3.1 Σηόσοι εκηποπήρ 

Οη ζηφρνη κείσζεο ησλ ΒΑΑ απφ ηελ ηαθή, ζε πινπνίεζε ηνπ άξζξνπ 4 ηεο αλσηέξσ 

ΚΤΑ29407/3508/2002, παξαηίζεληαη ζηνλ αθφινπζν Πίλαθα 7. 

Ρίνακασ 7: Στόχοι για τθ μείωςθ των ΒΑΑ από τθν ταφι ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΘΣ (2020) 

Παραγόμενα ΒΑΑ *Βιοαπόβλθτα & Χαρτί‐ Χαρτόνι+ tn 1.357.723 

τόχοσ μείωςθσ ΒΑΑ που προορίηονται για υγειονομικι ταφι κατά 35% ςε 
ςχζςθ με τθν παραγόμενθ ποςότθτα ΒΑΑ του 1995 (βάςει του υφιςτάμενου 
ΠΕΔΑ) 

% 35 

tn 403.404 

τόχοσ εκτροπισ ΒΑΑ (min) tn 954.319 

Σαφι ςε ςχζςθ με τθν τρζχουςα παραγωγι ΒΑΑ  % 29,70 

Εκτροπι από ταφι ςε ςχζςθ με τθν τρζχουςα παραγωγι ΒΑΑ % 70,30 
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6.3.2 Σηπαηηγική εκηποπήρ 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: 

 Ζ εθαξκνγή ζπλδπαζκέλσλ δξάζεσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πξφιεςεο (ελεκεξσηηθέο 

δξάζεηο, νηθνλνκηθά θαη άιια εξγαιεία). 

 Ζ εθαξκνγή ηεο ρσξηζηήο ζπιινγήο ησλ ΒΑΑ (βηναπνβιήησλ θαη ραξηηνχ) ζηα κέγηζηα δπλαηά 

επίπεδα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αλαθχθισζεο πςειήο πνηφηεηαο. 

 Ζ αλάπηπμε νινθιεξσκέλνπ θαη βηψζηκνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ ΑΑ κέζσ ηνπ 

ζπλδπαζκνχ ησλ δηαζέζηκσλ ηερλνινγηθψλ επηινγψλ γηα ηε δξαζηηθή κείσζε ησλ 

βηναπνδνκήζηκσλ απνβιήησλ πνπ νδεγνχληαη πξνο πγεηνλνκηθή ηαθή. Πξψηε πξνηεξαηφηεηα 

απνηειεί ε δεκηνπξγία κηθξήο θιίκαθαο απνθεληξσκέλσλ κνλάδσλ αλάθηεζεο 

(θνκπνζηνπνίεζε, αλαεξφβηα ρψλεπζε) ρσξηζηά ζπιιεγέλησλ νξγαληθψλ θαη θαηά δεχηεξνλ ε 

επεμεξγαζία ζε κνλάδεο κεραληθήο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο ππνιεηκκαηηθψλ ζπκκείθησλ, ζηε 

βάζε ηεο εγγχηεηαο θαη κε ην ειάρηζην θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη κεηαθνξάο. 

 Ζ αλάπηπμε ζπλεξγεηψλ κε άιινπο παξαγσγηθνχο θιάδνπο (γεσξγία, θηελνηξνθία, θ.ιπ.) γηα 

ηε ζπλδηαρείξηζε ησλ νξγαληθψλ απνβιήησλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ηερληθννηθνλνκηθήο 

βησζηκφηεηαο ησλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο. 

 Ζ αλάθηεζε πιηθψλ σο ιχζε πξψηεο επηινγήο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ε αλάθηεζε ελέξγεηαο απφ 

ηα ΒΑΑ. 

 

Τηνζεηνχληαη νη παξαθάησ ζηξαηεγηθέο θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο: 

1) Ππόλητη 

Τηνζεηνχληαη πιήξσο ηηο θαηεπζχλζεηο θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη ην Δζληθφ Πξφγξακκα 

Πξφιεςεο Γεκηνπξγίαο Απνβιήησλ. 

2) Ανακύκλυζη ‐ Ανάκηηζη 

(Α) Υσξηζηή ζπιινγή θαη αλάθηεζε ΒΑΑ κε πξνηεξαηφηεηα ηελ αλαθχθισζε πςειήο πνηφηεηαο, κε 

έκθαζε ζην ραξηί‐ ραξηφλη θαη ζηαδηαθή εθαξκνγή ζηα βηναπφβιεηα. 

 Υαξηί‐ ραξηφλη: κεγηζηνπνίεζε αλαθχθισζεο γηα δχν πιηθά ζηφρνπο, ην ραξηί ζπζθεπαζίαο θαη 

ην έληππν ραξηί.  

 Βηναπφβιεηα, πξνψζεζε θαη εθαξκνγή ζπλεξγηζηηθά θαη ζπκπιεξσκαηηθά ησλ παξαθάησ 

ζπζηεκάησλ ρσξηζηήο ζπιινγήο θαη αλάθηεζεο, 
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- ηα πξάζηλα ζεκεία ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαη μερσξηζηή ζπιινγή απνβιήησλ πξαζίλνπ. 

- Οηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε κε έκθαζε ζηα λνηθνθπξηά πεξηνρψλ κε αγξνηηθφ θαη εκηαζηηθφ 

ραξαθηήξα θαη επηηφπηα κεραληθή θνκπνζηνπνίεζε ζε δεκφζηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ, 

ζρνιεία, νηθηζηηθά ζπγθξνηήκαηα, μελνδνρεία, ζηξαηφπεδα θ.ιπ. 

- Δθηξνπή ησλ απνβιήησλ βξψζηκσλ ιηπψλ θαη ειαίσλ κε έκθαζε ζηνπο κεγάινπο 

παξαγσγνχο ηέηνησλ απνβιήησλ, φπσο νη ρψξνη καδηθήο εζηίαζεο, κνλάδεο catering, 

ζηξαηφπεδα, λνζνθνκεία, μελνδνρεία θαη παξαζθεπαζηήξηα έηνηκσλ ηξνθίκσλ. 

- Υσξηζηή ζπιινγή βηναπνβιήησλ κέζσ ησλ Σνπηθψλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο κε έκθαζε 

ζηνπο κεγάινπο παξαγσγνχο βηναπνβιήησλ (ρψξνπο καδηθήο εζηίαζεο, κνλάδεο catering, 

μελνδνρεία, ζηξαηφπεδα, λνζνθνκεία, ιαραλαγνξέο, ιατθέο αγνξέο θ.ιπ.). Δπέθηαζε ηνπ 

πθηζηάκελνπ δηθηχνπ ρσξηζηήο ζπιινγήο πξαζίλσλ.  

- Αλάθηεζε ησλ πξνδηαιεγκέλσλ νξγαληθψλ απνβιήησλ ζε κνλάδεο επεμεξγαζίαο, ζε 

επίπεδν Γήκνπ ή φκνξσλ Γήκσλ θαη ζε θεληξηθέο κνλάδεο. 

- Δπίηεπμε πςειήο πνηφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο θαη αλάπηπμε ζπζηεκάησλ 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πηζηνπνίεζεο ηεο. 

- Πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο – αλάπηπμε αγνξψλ γηα ηελ επαλαηνπνζέηεζε ηνπ πξντφληνο ζηνλ 

νηθνλνκηθφ θχθιν.  

(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: 

 Ζ αμηνπνίεζε ηνπ εθηξεπφκελνπ θιάζκαηνο ΒΑΑ κε πξνηεξαηφηεηα ηελ αλάθηεζε πιηθψλ, 

εθφζνλ εμαζθαιίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνδηαγξαθψλ γηα θνκπφζη ή 

ρψλεπκα ηχπνπ Α ηεο ΚΤΑ νηθ. 56366/4351/2014 γηα ηελ ηειηθή ρξήζε ησλ παξαγφκελνπ 

πξντφληνο ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο αλσηέξσ ΚΤΑ.  

 Ζ αλάθηεζε ελέξγεηαο απφ ηα ΒΑΑ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη εθηθηή ε αλάθηεζε πιηθψλ 

θαηάιιεισλ πξνδηαγξαθψλ πνπ λα κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ ζηελ αγνξά ή/θαη φηαλ ε εθαξκνγή 

ησλ αλψηεξσλ ηεξαξρηθά ιχζεσλ δελ επαξθεί γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ εθηξνπήο απφ ηελ 

ηαθή.  

 Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ησλ ελαιιαθηηθψλ 

επηινγψλ δηαρείξηζεο ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ζηηο κνλάδεο επεμεξγαζίαο ζπκκείθησλ, ε 

δπλαηφηεηα παξάιιειεο επεμεξγαζίαο πξνδηαιεγκέλσλ απνβιήησλ θαη λα ιακβάλεηαη ππ’ 

φςηλ ε πξννπηηθή κειινληηθήο αχμεζεο ησλ απνδφζεσλ ρσξηζηήο ζπιινγήο θαη αλαθχθισζεο. 
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  Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ζα πξέπεη επίζεο λα 

ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ ην θφζηνο ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηαδίσλ επεμεξγαζίαο ησλ ΒΑΑ κέρξη ηελ 

ηειηθή ρξήζε ησλ δεπηεξνγελψλ πιηθψλ ζηελ αγνξά θαη ηελ ηειηθή δηάζεζε. 

6.3.3 Σσέδιο εκηποπήρ 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 θαη (γ) δίθηπν κεραληθήο – βηνινγηθήο 

επεμεξγαζίαο ππνιεηπφκελσλ ζπκκείθησλ ΑΑ. 

 

ΠΟΟΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΣΟΥΧΝ 

Ρίνακασ 8: Ροςοτικοποίθςθ ςτόχων ςχεδιαςμοφ εκτροπισ  ΒΑΑ από τθν ταφι ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΘΣ (2020) 

Στόχοι tn % ΒΑΑ 

Συνολικόσ ςτόχοσ εκτροπισ ΒΑΑ  1.079.351* 100 

Επιμζρουσ ςτόχοι 

Δίκτυα ΔςΡ 

Εκτροπι από δίκτυο βιοαποβλιτων 330.247 40% 

Εκτροπι χαρτιοφ  357.118 67% 

Σφνολο εκτροπισ από ΔςΠ  687.365 64% 

Εκτροπι ΒΑΑ από υπολειπόμενα ςφμμεικτα 391.987 36% 

(*) Ο ςυνολικόσ ςτόχοσ εκτροπισ ΒΑΑ προκφπτει μεγαλφτεροσ από τον ελάχιςτο ςτόχο του πίνακα 7 (954.319 tn) για 
λόγουσ που αναφζρονται ςτθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ ανακφκλωςθσ και τθσ ανακφκλωςθσ/ανάκτθςθσ των 
αποβλιτων ςυςκευαςίασ.  
 

Γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ, ζα 

αμηνινγεζεί ην 2016 ε πξφνδνο πινπνίεζεο , πξνθεηκέλνπ λα απνηππσζνχλ νη ηπρφλ απαξαίηεηεο 

αλαζεσξήζεηο ή λα δξνκνινγεζνχλ έγθαηξα δηνξζσηηθέο δξάζεηο.  

 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΑ 

α) Γίθηπα ρσξηζηήο ζπιινγήο θαη αλάθηεζεο 

α1) βιοαπόβληηα 

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. 

Γίθηπν Δλέξγεηεο 

Δπηηφπηα / νηθηαθή 

θνκπνζηνπνίεζε 

 Αλάιεςε δξάζεσλ απφ ηα Σνπηθά ρέδηα 

Γηαρείξηζεο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ζηαδηαθή 

πξνψζεζε ηεο θνκπνζηνπνίεζεο ζην ζπίηη  θαη ηεο 

επηηφπηαο κεραληθήο θνκπνζηνπνίεζεο ζέηνληαο 

θαη’ ειάρηζην 3% εθηξνπή βηναπνβιήησλ έσο ην 
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2020. 

Ξερσξηζηφ δίθηπν ζπιινγήο 

θαη πξάζηλα ζεκεία 

 Αλαδηνξγάλσζε θαη επέθηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ 

δηθηχνπ ρσξηζηήο ζπιινγήο πξαζίλσλ κε ζηφρν ηελ 

θαηά 60% εθηξνπή ηνπο έσο ην 2020. 

 Αλάπηπμε δηθηχνπ ρσξηζηήο ζπιινγήο κε έκθαζε 

ζηνπο κεγάινπο παξαγσγνχο βηναπνβιήησλ 

Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ & Τπεξεζηψλ (ρψξνπο 

καδηθήο εζηίαζεο, κνλάδεο catering, μελνδνρεία, 

ζηξαηφπεδα, λνζνθνκεία, ιαραλαγνξέο, ιατθέο 

αγνξέο θ.ιπ.) κε ζηφρν ηελ θαηά 50% εθηξνπή 

βηναπνβιήησλ έσο ην 2020. 

 ηαδηαθή αλάπηπμε δηθηχνπ ρσξηζηήο ζπιινγήο 

απνβιήησλ νηθηψλ ζε επηιεγκέλνπο δψλεο αλά Γήκν, 

αμηνπνηψληαο ηελ εκπεηξία απφ ην πηινηηθφ 

πξφγξακκα ΓζΠ απνβιήησλ ζηνπο Γήκνπο Αζήλαο 

θαη Κεθηζίαο, κε ζηφρν ηελ θαηά 32% εθηξνπή ηνπο 

έσο ην 2020. 

 ηα πξάζηλα ζεκεία (ηνπιάρηζηνλ έλα αλά Γήκν) ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη θαη μερσξηζηή ζπιινγή θαη 

πξνεπεμεξγαζία απνξξηκκάησλ πξαζίλνπ. 

Δθηξνπή απνβιήησλ 

βξψζηκσλ ιηπψλ θαη ειαίσλ 

 Μεγηζηνπνίεζε ησλ επηπέδσλ εθηξνπήο ησλ 

«δηαζέζηκσλ γηα ζπιινγή» βξψζηκσλ ιηπψλ θαη 

ειαίσλ κε ζηφρν ην 75% έσο ην 2020 

Αλάθηεζε βηναπνβιήησλ ζε 

κνλάδεο επεμεξγαζίαο 

πξνδηαιεγκέλσλ απνβιήησλ 

 Μεηαηξνπή ηεο κηαο εθ ησλ ηξηψλ γξακκψλ 

επεμεξγαζίαο νξγαληθψλ ηνπ ΔΜΑΚ ζε γξακκή 

επεμεξγαζίαο βηναπνβιήησλ απφ ΓζΠ, 

δπλακηθφηεηαο ~ 100.000 tn/εηεζίσο. 

 Αμηνιφγεζε-Δλζσκάησζε ζην ΠΔΓΑ ησλ κνλάδσλ 

επεμεξγαζίαο βηναπνβιήησλ απφ ΓζΠ πνπ ζα 

πξνβιεθζνχλ ζηα Σνπηθά ρέδηα Γηαρείξηζεο. 

 Αμηνιφγεζε θαη εθηίκεζε (εληφο ηνπ 2015) ησλ 

πηζαλφλ λέσλ Μνλάδσλ επεμεξγαζίαο 

βηναπνβιήησλ απφ ΓζΠ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 

Σνπηθψλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο  κε πξνηεξαηφηεηα ζηε 
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αλάπηπμε ζπλεξγεηψλ κε άιινπο παξαγσγηθνχο 

θιάδνπο (γεσξγία, θηελνηξνθία, θ.ιπ.) γηα ηε 

ζπλδηαρείξηζε ησλ νξγαληθψλ απνβιήησλ θαη ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο ηερληθννηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο 

ησλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο. 

α2) Χαπηί 

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 Δλέξγεηεο 

Υσξηζηή ζπιινγή θαη 

αλαθχθισζε ράξηηλεο 

ζπζθεπαζίαο 

 Γηαηήξεζε ηνπ πςεινχ πνζνζηνχ αλαθχθισζεο ησλ 

παξαγφκελσλ απνβιήησλ ράξηηλεο ζπζθεπαζίαο κε 

ζηφρν 92% έσο ην 2020 (κέζσ ησλ ΔΓ θαη ησλ 

πξάζηλσλ ζεκείσλ) 

Υσξηζηή ζπιινγή θαη 

αλαθχθισζε έληππνπ ραξηηνχ 

 Αλάπηπμε δηθηχνπ ρσξηζηήο ζπιινγήο έληππνπ 

ραξηηνχ κε ζηαδηαθή αχμεζε αλαθχθισζεο ζην 70% 

ηεο παξαγφκελεο πνζφηεηαο  απνβιήησλ έληππνπ 

ραξηηνχ έσο ην 2020 (κέζσ λένπ ΔΓ ή 

πξνγξακκάησλ Γήκσλ θαη ησλ πξάζηλσλ ζεκείσλ) 

 

β) Γίθηπα επεμεξγαζίαο ππνιεηπόκελσλ ζύκκεηθησλ 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: 

 ε ηεξάξρεζε ησλ εξγαζηψλ δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ εθηξεπφκελνπ 

θιάζκαηνο ΒΑΑ κε πξνηεξαηφηεηα ηελ αλάθηεζε πιηθψλ, εθφζνλ εμαζθαιίδνληαη νη 

απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ηειηθή ρξήζε ησλ παξαγφκελσλ δεπηεξνγελψλ 

πξντφλησλ. 

 ε δπλαηφηεηα παξάιιειεο επεμεξγαζίαο πξνδηαιεγκέλσλ απνβιήησλ θαη ζα ιακβάλεηαη ππ’ 

φςηλ ε πξννπηηθή κειινληηθήο αχμεζεο ησλ απνδφζεσλ ρσξηζηήο ζπιινγήο θαη αλαθχθισζεο. 
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6.4 ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΑΣΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ 

Πέξαλ ησλ γεληθψλ ζηφρσλ, θαζνξίδνληαη νη αθφινπζνη εμεηδηθεπκέλνη ζηφρνη γηα θάζε επηκέξνπο 

ξεχκα απνβιήησλ.  

 

1) Αζηηθά ηεξεά Απόβιεηα 

Σν λέν, νηθνινγηθφ πξφηππν ηεο δηαρείξηζεο ησλ ΑΑ ραξαθηεξίδεηαη απφ : 

 Δθαξκνγή ηνπ θχθινπ : δηαρσξηζκφο ζηελ πεγή, αλάθηεζε πιηθψλ, αλαθχθισζε, 

θνκπνζηνπνίεζε, αμηνπνίεζε, ηαθή ππνιεηκκάησλ  

 Απνθέληξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη κηθξή θιίκαθα  

 Υσξνζέηεζε εγθαηαζηάζεσλ έπεηηα απφ πιαηηά δηαβνχιεπζε θαη κε βάζε ηελ αξρή ηεο 

εγγχηεηαο θαη ηελ αξρή: «θάζε πεξηνρή αλαιακβάλεη ην βάξνο πνπ ηεο αλήθεη», ζην πιαίζην 

ηεο δηαηχπσζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ Σνπηθψλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο ΑΑ 

 Δλζάξξπλζε ηεο θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο 

 Αμηνπνίεζε ηνπ εγρψξηνπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ 

 Γηαηήξεζε θαη ππεξάζπηζε ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα ζηελ δηαρείξηζε ησλ ΑΑ 

 

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: 

Ρίνακασ 9: Ροςοτικοί ςτόχοι διαχείριςθσ ΑΣΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΘΣ  

εφμα αποβλιτων Ζτοσ Ρεριγραφι ςτόχου 

Βιοαποδομιςιμα 
Αςτικά Απόβλθτα  
(ΚΤΑ 29407/3508/2002) 

2020 

Μείωςθ αποβλιτων που οδθγοφνται 
ςε υγειονομικι ταφι ςτο 35% κ.β. ςε 
ςχζςθ με τα επίπεδα παραγωγισ του 
1995(βάςει του υφιςτάμενου ΠΕΔΑ) 

Βιοαπόβλθτα (Ν. 4042/2012)  
2015 5% του ςυνολικοφ βάρουσ ςε χωριςτι 

ςυλλογι 2020 40% 

Ανακυκλώςιμα υλικά 
(Ν. 4042/2012 – 
Απόφαςθ 2011/753/ΕΕ, 
μζκοδοσ υπολογιςμοφ 2) 

2015 
Κακιζρωςθ χωριςτισ ςυλλογισ 
τουλάχιςτον για χαρτί, γυαλί και 
μζταλλα/ πλαςτικό.  

2020 

65% κ.β. προετοιμαςία για 
επαναχρθςιμοποίθςθ & ανακφκλωςθ 
τουλάχιςτον για χαρτί, μζταλλα, 
πλαςτικό και γυαλί 

 Λειτουργία ολοκλθρωμζνου δικτφου ανάκτθςθσ ΑΑ εξυπθρετϊντασ ποςοςτό ανάκτθςθσ 70% κατ’ ελάχιςτον. 

 Κάλυψθ του ςυνόλου τθσ Περιφζρειασ με υποδομζσ υγειονομικά αςφαλοφσ διάκεςθσ. 
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2) Ρεύκαηα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο 

Γηα ην ζχλνιν ησλ ξεπκάησλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο πηνζεηνχληαη νη ζηφρνη ηνπ ΔΓΑ θαη 

ηίζεληαη νη αθφινπζνη ζηφρνη πνπ αθνξνχλ ηνλ ΠΔΓΑ. 

 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. 

 Έληαμε ησλ πξάζηλσλ ζεκείσλ θαη ησλ ΚΑΔΓΗΠ ζηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε. 

2.1 Απόβιεηα ζπζθεπαζηώλ 

 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: 
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Ρίνακασ 10: Ροςοτικοί ςτόχοι ανάκτθςθσ – ανακφκλωςθσ αποβλιτων ςυςκευαςίασ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΘΣ 
(2020) 

 
Απόβλθτα ςυςκευαςίασ 
(ΚΤΑ 9268/469/2007) 

Ανάκτθςθ 
Ανακφκλωςθ 

min max 

60% 55% 80% 

Ελάχιςτοι ςτόχοι ανακφκλωςθσ 
60% κ.β. χαρτί – χαρτόνι 
60% κ.β. γυαλί 
50% κ.β. μζταλλα 
22,5% κ.β. πλαςτικά 
15% κ.β. ξφλο 

 

 

2.2 Απόβιεηα Ζιεθηξηθνύ θαη Ζιεθηξνληθνύ Δμνπιηζκνύ (ΑΖΖΔ) 

 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: 

 Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2015, ν πνζνηηθφο ζηφρνο ζπιινγήο γηα ηα ΑΖΖΔ νηθηαθήο πξνέιεπζεο 

δηακνξθψλεηαη, αλάινγα κε ην πνηα είλαη ε κεγαιχηεξε πνζφηεηα απφ ηηο παξαθάησ, είηε 

ζε 4 kg/θάηνηθν εηεζίσο, είηε ζε πνζφηεηα ίζε κε ην κέζν εηήζην βάξνο ησλ ΑΖΖΔ πνπ 

ζπιιέρζεθαλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε ηξηεηία. 

 Απφ ην 2016 ην ειάρηζην πνζνζηφ ζπιινγήο νξίδεηαη ζε 45% θαη ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ 

ζπλνιηθνχ βάξνπο ησλ ΑΖΖΔ, ηα νπνία ζπιιέρζεθαλ ζε έλα δεδνκέλν έηνο, εθθξάδεηαη 

δε σο πνζνζηφ ηνπ κέζνπ εηήζηνπ βάξνπο ηνπ ΖΖΔ πνπ δηαηέζεθε ζε θπθινθνξία θαηά 

ηα ηξία πξνεγνχκελα έηε ζηε ρψξα. 

 Απφ ην 2019 ην ειάρηζην πνζνζηφ ζπιινγήο νξίδεηαη ζε 65% ηνπ κέζνπ εηήζηνπ βάξνπο 

ησλ ΖΖΔ πνπ δηαηέζεθε ζηελ αγνξά θαηά ηελ πξνεγνχκελε ηξηεηία ή ελαιιαθηηθά ζην 

85% ησλ ΑΖΖΔ πνπ παξάγνληαη αλά βάξνο. 

 Πξνψζεζε ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ ειαθξνχ θιάζκαηνο ηεκαρηζκνχ ΑΖΖΔ γηα ηελ αλάθηεζε 

πιηθψλ θαη ελέξγεηαο. 
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2.3 Απόβιεηα θνξεηώλ ειεθηξηθώλ ζηειώλ θαη ζπζζσξεπηώλ 

 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). 

 

2.4 Μηθξέο Πνζόηεηεο Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΜΠΔΑ) 

 Υσξηζηή ζπιινγή ησλ ΜΠΔΑ. Πξνγξάκκαηα επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ (άκεζε εθαξκνγή). 

 

3) Ηιύεο Αζηηθνύ Σύπνπ 

 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. 

 

6.5 ΥΔΓΗΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΑΣΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ  

1. Αζηηθά ζηεξεά απόβιεηα 

Α. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ – ΠΟΟΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΣΟΥΧΝ 

Α.1. Γεληθά ζηνηρεία ηεο δηαρείξηζεο ΑΑ 

Σα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ζρεδηαζκνχ δηαρείξηζεο ησλ ΑΑ πεξηιακβάλνπλ: 

 ηελ θαζηέξσζε δηθηχσλ ρσξηζηήο ζπιινγήο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ θαη βηναπνβιήησλ θαη 

 ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ επεμεξγαζίαο γηα ην ζχλνιν ησλ ππνιεηπφκελσλ ζχκκεηθησλ ΑΑ. 

 Δπάξθεηα ζε ρψξνπο ηειηθήο δηάζεζεο ππνιεηκκάησλ κε ρξνληθφ νξίδνληα εμππεξέηεζεο 

20εηίαο.  
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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: 

 ηα ξεχκαηα απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο (ραξηί, γπαιί, κέηαιιν, πιαζηηθφ, μχιν) 

 ηα ξεχκαηα ινηπψλ αλαθπθιψζηκσλ απνβιήησλ θαη 

 ηα βηναπφβιεηα 

 

Σα δίθηπα επεμεξγαζίαο ππνιεηπφκελσλ ζχκκεηθησλ ΑΑ ζπλεηζθέξνπλ: 

 ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ αλαθχθισζεο  

 ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ εθηξνπήο ησλ ΒΑΑ απφ ηελ ηαθή θαη 

 ζηελ αλάθηεζε αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ. 

πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζνχλ ηα ππνιείκκαηα πνπ θαηαιήγνπλ ζε ρψξνπο πγεηνλνκηθήο 

ηαθήο. 

 

Χο απνηέιεζκα ην ζρέδην δηαρείξηζεο ησλ ΑΑ ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο νδεγεί ζηα αθφινπζα: 

 αλάθηεζε κε πξνδηαινγή ζην 53% ηεο πνζφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ ΑΑ θαηά ην 2020. 

 αλάθηεζε απφ επεμεξγαζία ζπκκείθησλ ζην 25% ηεο πνζφηεηαο θαηά ην 2020. 

 Σειηθή δηάζεζε κε ηαθή ζην 22% ηεο πνζφηεηαο θαηά ην 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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Ρίνακασ 11: Γενικό ιςοηφγιο διαχείριςθσ των ΑΣΑ ςτθν Ρεριφζρεια Αττικισ (ζτοσ 2020) 
 

ΥΡΟΛ. 

ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 

ΡΟΣ ΕΡΕΞ.

% tn % tn % tn % tn tn
%                  

ΣΥΜ 

ΜΕΙΚΤΑ

% ΣΥΝ. 
ΡΑΑΓΩ

ΓΘ

tn
%                  

ΣΥΜ 

ΜΕΙΚΤΑ

% ΣΥΝ. 
ΡΑΑΓΩ

ΓΘ

tn
%                  

ΣΥΜ 

ΜΕΙΚΤΑ

% ΣΥΝ. 
ΡΑΑΓΩΓΘ

tn

Οργανικά 43,60% 825.617 40,00% 330.247 495.370 65,00% 39,0% 321.991 35,00% 21,00% 173.380

Γυαλί  Συςκευαςίασ 3,30% 62.489 70,00% 43.742 18.747

Γυαλί  (Λοιπά) 0,10% 1.894 70,00% 1.326 568

Χαρτί/Χαρτόνι 

Συςκευαςίασ
9,20% 174.213 92,00% 160.276 13.937

Χαρτί/Χαρτόνι 

ζντυπο και λοιπά
18,90% 357.894 55,00% 196.842 161.052

Μζταλλα 

Συςκευαςίασ
2,90% 54.915 70,00% 38.441 16.474

Μζταλλα (λοιπά) 0,40% 7.574 25,00% 1.894 5.680

Ρλαςτικό 

Συςκευαςίασ
10,20% 193.149 75,00% 144.862 48.287

Ρλαςτικό (λοιπά) 2,80% 53.021 55,00% 29.162 23.859

Ξφλο Συςκευαςίασ 1,20% 22.723 80,00% 18.178 4.545

Ξφλο λοιπά 1,20% 22.723 60,00% 13.634 9.089

Λοιπά ανακτιςιμα 1,40% 26.511 70,00% 18.558 7.953 15,00% 4,50% 1.193 85,00% 25,50% 6.760

Λοιπά 4,80% 90.894 90.894 100,00% 100,00% 90.894

ΣΥΝΟΛΟ 100,00% 1.893.617 21,41% 405.499 13,81% 261.414 17,44% 330.247 896.455 7,30% 3,45% 65.416 46,70% 22,11% 418.601 46,01% 21,78% 412.441

100,00% 52,66% 25,56% 21,78%

12.27190,00% 27,00%

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΡΑΑΓΩΓΘ ΑΣΑ (tn) ΣΥΜΒΟΛΘ ΣΤΘΝ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ ΑΡΠ ΜΕΑ  

ΤΕΛΙΚΘ ΔΙΑΘΕΣΘΕΚΤΟΡΘ ΒΑΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΘΣΘ 

ΑΡΠ ΜΕΑ

ΑΡΟΒΛΘΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΛΟΙΡΑ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ
ΒΙΟΑΡΟΒΛΘΤΑ

ΑΝΑΚΤΘΣΘ  ΑΡΟ ΔςΡ

31,91% 19.939 3,55% 2.217

30,00% 19.315100%

45,00%

10,00% 6,0% 1.363

7,3%

ΤΕΛΙΚΘ ΔΙΑΘΕΣΘ

18.037

90,00%

25,00%

14,80% 78.745

35,00% 28.859

10,01%

40,00%10,3% 25.251 11,72%

ΑΝΑΚΤΘΣΘ  ΑΡΟ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ

13,2%15,00% 4,9% 26.248 40,00% 69.996

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΡΑΑΓΩΓΘ ΑΝΑΚΤΘΣΘ ΜΕ ΡΟΔΙΑΛΟΓΘ ΑΝΑΚΤΘΣΘ ΑΡΠ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ  

[1+ τα "Λοιπά ανακτιςιμα" ςυμπεριλαμβάνονται τα ρεφματα εναλλακτικισ διαχείριςθσ ΑΘΘΕ, Λαμπτιρεσ και Απόβλθτα Φορθτϊν Θ&. 
*2+ τα "Λοιπά " ςυμπεριλαμβάνονται τα ΜΠΕΑ και το μθ ανακτιςιμο κλάςμα που οδθγείται ςε διάκεςθ. 
*3+ Σα ποςοςτά ανάκτθςθσ από ΔςΠ εκφράηονται επί τθσ ςυνολικισ παραγωγισ ΑΑ, ενϊ τα ποςοςτά ανάκτθςθσ από επεξεργαςία ςυμμείκτων και τελικισ διάκεςθσ εκφράηονται 
επί τθσ ςυνολικισ παραγωγισ των ΑΑ και επί τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ των ςυμμείκτων. 
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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  

Ρίνακασ 12: Ροςοτικοποίθςθ ςτόχων ςχεδιαςμοφ τθσ διαχείριςθσ ανακυκλώςιμων υλικών  
 

ΥΛΙΚΟ 
ΡΑΑΓΩΓΘ 

(tn) 

ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ 

tn % 

Χαρτί-χαρτόνι 532.106 383.366 72,05% 

 Γυαλί 64.383 45.068 70,00% 

Μζταλλα 62.489 60.273 96,45% 

Πλαςτικά 246.170 192.060 78,02% 

ΣΥΝΟΛΑ 905.149 680.767 75,21% 

 

Α.4. Απφβιεηα ζπζθεπαζηψλ 

Οη ζηφρνη ζρεδηαζκνχ ηεο αλαθχθισζεο ησλ απνβιήησλ ζπζθεπαζηψλ θαηαγξάθνληαη αλά πιηθφ 

ζηνλ Πίλαθα 13 πνπ αθνινπζεί: 

Ρίνακασ 13: Ροςοτικοποίθςθ ςτόχων ςχεδιαςμοφ τθσ ανακφκλωςθσ αποβλιτων ςυςκευαςίασ  
 

ΥΛΙΚΟ 
ΡΑΑΓΩΓΘ 

(tn) 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ  

Στόχοι min % 
Στόχοι ςχεδιαςμοφ 

(tn) 
Στόχοι ςχεδιαςμοφ 

% 

Χαρτί-χαρτόνι 174.213 60 160.276 92,00% 

 Γυαλί 62.489 60 43.742 70,00% 

Μζταλλα 54.915 50 38.441 70,00% 

Πλαςτικά 193.149 22,5 144.862 75,00% 

Ξφλο 22.723 15 18.178 80,00% 

ΣΥΝΟΛΑ 507.489 55 405.499 79,90% 

 

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  

(α) Γίθηπα ρσξηζηήο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο  

Γίθηπν Δλέξγεηεο 

Πξάζηλα εκεία  Καζηέξσζε θαη αλάπηπμε δηθηχνπ Πξάζηλσλ εκείσλ γηα ηε 

ρσξηζηή ζπιινγή θαη πξνεηνηκαζία γηα αλαθχθισζε 

αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, ξεπκάησλ απνβιήησλ ηεο ελαιιαθηηθήο 
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δηαρείξηζεο, ξεπκάησλ πξαζίλνπ (θιαδέκαηα) θαη νγθσδψλ ΑΑ. 

Σα Πξάζηλα εκεία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη γηα ηε 

ζπιινγή άιισλ εηδψλ απνβιήησλ εθηφο απφ ηα αζηηθά ζηεξεά 

απφβιεηα (π.ρ. ΑΔΚΚ).  Δπηπιένλ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο 

ρψξνη ζπιινγήο αληηθεηκέλσλ πξνο επαλαρξεζηκνπνίεζε/ 

πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ρψξνη ησλ ΚΑΔΓΗΠ. 

 Καζηέξσζε ηνπιάρηζηνλ ελφο Πξάζηλνπ εκείνπ αλά Γήκν ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. ηνπο κεγάινπο δήκνπο ζα εμεηαζηεί ε 

δπλαηφηεηα θαζηέξσζεο Πξάζηλσλ εκείσλ αλά Γεκνηηθφ 

Γηακέξηζκα. Καζηέξσζε βνεζεηηθψλ/ ππνζηεξηθηψλ 

εγθαηαζηάζεσλ (αληέλεο), φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην.  

 Υσξνζέηεζε ησλ Πξάζηλσλ εκείσλ θαηά ην δπλαηφλ ζε θεληξηθφ, 

εχθνια πξνζβάζηκν ζεκείν ηνπ Γήκνπ  κε αμηνπνίεζε ησλ 

ζεζκηθψλ παξεκβάζεσλ ηνπ ΔΓΑ ζε δεηήκαηα ρξήζεσλ γεο. 

Αμηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ ηνπ Γήκνπ (π.ρ. ΜΑ, 

Ακαμνζηάζην θιπ.). 

 πληνληζκφο ηεο αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Πξάζηλσλ 

εκείσλ κε ηα πθηζηάκελα θαη λέα ΔΓ, ηηο ηνπηθέο θαη 

πεξηθεξεηαθέο δνκέο δηαρείξηζεο απνβιήησλ.  πληνληζκφο ησλ 

Πξάζηλσλ εκείσλ ηεο πεξηθέξεηαο κεηαμχ ηνπο. 

Σα Πξάζηλα εκεία απνηεινχλ θνκβηθή παξέκβαζε ζηελ θαζηέξσζε 

ησλ Σνπηθψλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο απνβιήησλ θαη νξγαλψλνληαη θαη 

αλαπηχζζνληαη κε επζχλε ηνπ Γήκνπ.  

Βηναπφβιεηα Ωρ ζημείο 6.3 

Απφβιεηα 

ζπζθεπαζηψλ 

 Πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ ζπιινγήο απνβιήησλ 

ζπζθεπαζηψλ (ΔΓ) γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ζηνρεπκέλεο 

ελέξγεηεο ζηνπο κεγάινπο παξαγσγνχο θαη ηηο λεζησηηθέο 

πεξηνρέο. 

 Καζηέξσζε ρσξηζηήο ζπιινγήο ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ ξεπκάησλ 

(ραξηί, γπαιί, ινηπά) ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. 

Αλαθπθιψζηκα πιηθά  Αλάπηπμε δηθηχνπ ρσξηζηήο ζπιινγήο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ γηα 

ηελ επαξθή θάιπςε ηεο Πεξηθέξεηαο.  

 Σν δίθηπν αλαπηχζζεηαη ζε επίπεδν Γήκνπ κε επίθεληξν ην 

Πξάζηλν εκείν θαη κε ζηνρεπκέλεο ελέξγεηεο ζηνπο κεγάινπο 

ΑΔΑ: 6ΜΟΣΟΡ05-ΨΑ5



[41] 

 

παξαγσγνχο. 

 Πξνηεξαηφηεηα ζηελ ελίζρπζε ηεο ρσξηζηήο ζπιινγήο έληππνπ 

ραξηηνχ. 

 Αλάπηπμε λέσλ ή επέθηαζε ηεο δπλακηθφηεηαο ησλ πθηζηάκελσλ 

εγθαηαζηάζεσλ δηαινγήο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ γηα ηελ θάιπςε 

ησλ ηηζέκελσλ ζηφρσλ. 

Ογθψδε  Δπέθηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ θαη ζε ζπλέξγεηα κε ηα 

πξάζηλα ζεκεία, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε πξνεπεμεξγαζία θαη ε 

δηαθξηηή δηαρείξηζε ησλ επηκέξνπο ζπζηαηηθψλ ηνπο. 

 

(β) Γίθηπν κεηαθνξάο θαη επεμεξγαζίαο ζύκκεηθησλ ΑΑ 

Γίθηπν Δλέξγεηεο 

ΓΗΚΣΤΟ ΜΑ 

 

 

 

 

 

 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ 

 Αλαζεψξεζε θαη επαλαζρεδηαζκφο ηνπ δηθηχνπ ΜΑ ζε 

αληηζηνίρηζε κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ δηθηχνπ επεμεξγαζίαο 

ζπκκείθησλ πνπ αθνινπζεί. 

 Δπαλαζρεδηαζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πθηζηάκελσλ θαη ππφ 

θαηαζθεπή ΜΑ ζηα πιαίζηα ηνπ γεληθφηεξνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο 

ησλ ΑΑ θαη αλα-ρσξνζέηεζε ηνπο ζηνπο ρψξνπο ή ζε 

ιεηηνπξγηθή ζπλάθεηα κε εγθαηαζηάζεηο δηαινγήο αλαθπθιψζηκσλ 

πιηθψλ ή /θαη κνλάδσλ επεμεξγαζίαο ζπκκείθησλ σο θαησηέξσ. 

 Αλάπηπμε δηθηχνπ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ζπκκείθησλ γηα 

ηελ θάιπςε ησλ πξνβιεπφκελσλ πνζνηήησλ κε ηελ αλαβάζκηζε 

θαη επέθηαζε ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπ ΔΜΑΚ Ληνζίσλ ηνπιάρηζηνλ 

ζηνπο 400.000 tn εηεζίσο θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ κνλάδσλ 

ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο 500-600.000 tn εηεζίσο. 

- Σν δίθηπν ησλ λέσλ κνλάδσλ ζρεδηάδεηαη ιακβάλνληαο ππ’ 

φςηλ ηελ αξρή ηεο εγγχηεηαο ζηνπο ρψξνπο παξαγσγήο, ηελ 

ηζφξξνπε απνθεληξσκέλε εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ θαη 

θξηηήξηα νηθνλνκίαο θιίκαθαο. Μεηά απφ πεξηβαιινληηθή 

ηεθκεξίσζε είλαη δπλαηφλ λα θαζνξηζηεί αλψηαην φξην 

δπλακηθφηεηαο γηα θάζε κνλάδα ηνπ δηθηχνπ.  

- Οη κνλάδεο ηνπ δηθηχνπ ρσξνζεηνχληαη αλεμάξηεηα απφ ηνπο 

ρψξνπο ηειηθήο δηάζεζεο. Γηα ηελ νξηζηηθή ρσξνζέηεζε ησλ 
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κνλάδσλ ηεξνχληαη ηα θξηηήξηα θαηαιιειφηεηαο ηνπ ζεκείνπ 

12, ελψ εμεηάδνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζέζεηο πνπ πθίζηαληαη 

δξαζηεξηφηεηεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ (π.ρ. ΚΓΑΤ, ΜΑ) ή 

έρεη ήδε εγθξηζεί ε θαηαιιειφηεηα ηνπο γηα ηέηνηεο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

- Οη κνλάδεο ζρεδηάδνληαη κε πξνηεξαηφηεηα ζηελ πεξαηηέξσ 

αλάθηεζε πιηθψλ, έλαληη ηεο παξαγσγήο δεπηεξνγελψλ 

θαπζίκσλ, ψζηε λα ζπκβάιινπλ: i) ζηνπο ζηφρνπο ηεο 

αλαθχθισζεο πιηθψλ ii) ζηελ εθηξνπή απφ ηελ ηαθή θαη 

αλάθηεζε ξεπκάησλ απνβιήησλ πνπ κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ είηε σο πιηθά είηε ελεξγεηαθά. 

- Δμαζθάιηζε επειημίαο ησλ κνλάδσλ σο πξνο ην ξεχκα 

επεμεξγαζίαο ΒΑΑ, κε δπλαηφηεηα παξάιιειεο επεμεξγαζίαο 

πξνδηαιεγκέλσλ απνβιήησλ. 

- Αλάπηπμε εθαξκνγψλ ηνπ παξαγφκελνπ θνκπφζη ηχπνπ Α 

θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηα πιαίζηα ζρεδίσλ απνθαηάζηαζεο ησλ 

αλελεξγψλ ιαηνκηθψλ ρψξσλ ηεο Πεξηθέξεηαο ζε ζπλέξγεηα κε 

δξάζεηο ηεο δηαρείξηζεο ΑΔΚΚ.  

- Καηά πξνηεξαηφηεηα αμηνπνίεζε ηεο ελεξγνβφξνπ εγρψξηαο 

βηνκεραλίαο (ηζηκεληνβηνκεραλία, θεξακνπνηία θ.ιπ.) γηα ηελ 

απνξξφθεζε ησλ παξαγφκελσλ ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ θαη 

δηεξεχλεζε δπλαηνηήησλ ζε ππνδνκέο ζπλεπεμεξγαζίαο 

/ζπλαπνηέθξσζεο. 

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

Γίθηπν Δλέξγεηεο 

Υ.Τ.Σ.Τ.   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).  

 Γεκηνπξγία δηθηχνπ λέσλ ρψξσλ δηάζεζεο ππνιεηκκάησλ 

(Υ.Τ.Σ.Τ.) γηα ηελ θάιπςε ησλ κεζν-καθξνπξφζεζκσλ 

αλαγθψλ (20εηίαο). Σν δίθηπν ησλ λέσλ Υ.Τ.Σ.Τ. ζρεδηάδεηαη 

αλεμάξηεηα απφ ηελ ρσξνζέηεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

επεμεξγαζίαο ζπκκείθησλ. Γηα ηελ νξηζηηθή ρσξνζέηεζε ησλ 

λέσλ Υ.Τ.Σ.Τ. ηεξνχληαη ηα θξηηήξηα θαηαιιειφηεηαο ηνπ 
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ζεκείνπ 12,  ελψ εμεηάδνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζέζεηο 

εμαληιεκέλσλ ιαηνκείσλ αδξαλψλ, φπνπ νη εξγαζίεο ηειηθήο 

δηάζεζεο ζα είλαη εληαγκέλεο ζην πξφγξακκα απνθαηάζηαζεο 

ηνπο. Μεηά απφ πεξηβαιινληηθή ηεθκεξίσζε είλαη δπλαηφλ λα 

θαζνξηζηεί αλψηαην φξην δπλακηθφηεηαο γηα θάζε κνλάδα ηνπ 

δηθηχνπ. 

 Οξηζηηθφ θιείζηκν ηνπ Υ.Τ.Σ. Φπιήο κε ηελ άκεζε εθπφλεζε 

ζρεδίνπ απνθαηάζηαζεο ηνπ θαη ελεξγνπνίεζε ηνπ κε ηελ 

έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ λέσλ ρψξσλ. 

 
Β.2. Δπηθίλδπλα ΑΑ  

 Οξγάλσζε ζπζηήκαηνο ρσξηζηήο ζπιινγήο ησλ κηθξψλ πνζνηήησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ 

(ΜΠΔΑ), κε αμηνπνίεζε ησλ πξάζηλσλ ζεκείσλ. 

 Γηα ηα απφβιεηα θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ, θαζψο θαη ηνπο ιακπηήξεο 

θζνξηζκνχ πνπ εκπεξηέρνληαη ζην ξεχκα ησλ απνβιήησλ ειεθηξνληθνχ ειεθηξηθνχ 

εμνπιηζκνχ, νη επηκέξνπο απαηηήζεηο ζε δίθηπα πεξηγξάθνληαη αθνινχζσο. 

 

2. Απόβιεηα ειεθηξηθνύ ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ (ΑΖΖΔ) νηθηαθήο πξνέιεπζεο 

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. 

 
3. Απόβιεηα θνξεηώλ ειεθηξηθώλ ζηειώλ θαη ζπζζσξεπηώλ (Ζ&) 

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  
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4.  Ηιύεο αζηηθνύ ηύπνπ  

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: 

 ρξήζεο ηεο μεξάο ηιχνο σο δεπηεξνγελέο θαχζηκν ζηε εγρψξηα βηνκεραλία θαη ζε 

ζεξκνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο παξαγσγήο ελέξγεηαο. 

 ρξήζεο ηεο αθπδαησκέλεο ηιχνο ζε κνλάδεο παξαγσγήο βηναεξίνπ κε αλαεξφβηα ρψλεπζε. 

 ρξήζεο ηεο ηιχνο επ’ σθειεία ηεο γεσξγίαο, είηε θαηφπηλ θνκπνζηνπνίεζεο είηε κε απεπζείαο 

δηάζεζε ζηε γεσξγία κεηά απφ πγηεηλνπνίεζε, αδξαλνπνίεζε‐ ζηαζεξνπνίεζε θαη ηεξνπκέλσλ 

ησλ ηηζέκελσλ πξνδηαγξαθψλ. 

 ρξήζεο ηεο ηιχνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπίνπ έπεηηα απφ πγηεηλνπνίεζε, αδξαλνπνίεζε -

ζηαζεξνπνίεζε θαη ζρεηηθή μήξαλζε. 

Β. ΑΠΑΗΣΖΔΗ Δ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

 Αμηνπνίεζε ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ ηεο ΔΤΓΑΠ Α.Δ. κε έληαμε ζ’ απηφ πνζνηήησλ ηιχνο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ κηθξέο ΔΔΛ αζηηθψλ θαη ΔΔΛ ηνπξηζηηθψλ θαη βηνκεραληθψλ κνλάδσλ. 

 Πξνψζεζε, ελαιιαθηηθά,  ηεο αθπδαησκέλεο ηιχνο ησλ αλσηέξσ ηνπξηζηηθψλ θαη 

βηνκεραληθψλ κνλάδσλ  ζε κνλάδεο παξαγσγήο εδαθνβειηησηηθψλ – αλάπηπμε κνλάδσλ 

ζπλεπεμεξγαζίαο ξεπκάησλ απνβιήησλ νξγαληθήο πξνέιεπζεο ή αλάπηπμε κνλάδσλ 

παξαγσγήο βηναεξίνπ θαη ελεξγεηαθή αλάθηεζε. 

 

6.6 ΓΡΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΑΣΗΚΟΤ 

ΣΤΠΟΤ 

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 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. 
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Α/Α Δράςθ Ρεριγραφι / Ραρατθριςεισ Υλοποίθςθ 

Βραχυπρόκεςμθ Μεςοπρόκεςμθ 

Ιεράρχθςθ Ιεράρχθςθ 

Α Β Α Β 

1 
Σοπικά χζδια Διαχείριςθσ 
Αποβλιτων  

Ωσ ςθμείο 5.1 
Εκπόνθςθ: Διμοι 
υντονιςμόσ /υποςτιριξθ : ΕΔΝΑ  

+    

2 Πράςινα θμεία Αξιολόγθςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ανάπτυξθσ του δικτφου πράςινων ςθμείων και ΚΑΕΔΙΠ 
ΕΔΝΑ, Διμοι, ΕΔ 
υντονιςμόσ /υποςτιριξθ : ΕΔΝΑ 

  +  

3 Μελζτθ ςφςταςθσ ΑΑ 
Επικαιροποίθςθ τθσ ςφςταςθσ των ΑΑ ςε επίπεδο Περιφζρειασ και επιμζρουσ ρευμάτων 
ενδιαφζροντοσ (π.χ. ςυςκευαςίασ/λοιπά, ογκϊδθ κλπ.) 

ΕΔΝΑ  +   

4α 
Μελζτθ ςχεδιαςμοφ δικτφου 
επεξεργαςίασ βιοαποβλιτων από 
ΔςΠ 

Ενςωμάτωςθ ςτο ΠΕΔΑ των μονάδων επεξεργαςίασ των Σοπικϊν χεδίων Διαχείριςθσ. 
Ζνταξθ του ΕΜΑΚ ςτο δίκτυο επεξεργαςίασ ΒΑΑ από ΔςΠ. Νζεσ Μονάδεσ επεξεργαςίασ 
βιοαποβλιτων από ΔςΠ.  

ΕΔΝΑ +    

4β 
Τλοποίθςθ υποδομϊν  δικτφου 
επεξεργαςίασ βιοαποβλιτων από 
ΔςΠ 

Χρθματοδότθςθ – Καταςκευι και λειτουργία των εγκαταςτάςεων του δικτφου 
επεξεργαςίασ βιοαποβλιτων από ΔςΠ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ /ΕΔΝΑ +    

5 Ανάπτυξθ /επζκταςθ δικτφου ΚΔΑΤ 
Ανάπτυξθ νζων ι επζκταςθ τθσ δυναμικότθτασ των υφιςτάμενων εγκαταςτάςεων διαλογισ 
ανακυκλϊςιμων υλικϊν. 

ΕΔ, Διμοι   +  

6α 
Μελζτθ ςχεδιαςμοφ δικτφου 
εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ 
ςυμμείκτων 

Ενςωμάτωςθ ςτο ΠΕΔΑ των μονάδων επεξεργαςίασ των Σοπικϊν χεδίων Διαχείριςθσ. 
Αναβάκμιςθ του ΕΜΑΚ. Νζεσ Μονάδεσ επεξεργαςίασ ςυμμείκτων. 

ΕΔΝΑ +    

6β 
Τλοποίθςθ υποδομϊν  δικτφου 
εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ 
ςυμμείκτων 

Χρθματοδότθςθ – Καταςκευι και λειτουργία των εγκαταςτάςεων του δικτφου 
επεξεργαςίασ ςυμμείκτων. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ /ΕΔΝΑ +    

7α Μελζτθ δικτφου ΜΑ 
Ανακεϊρθςθ και επαναςχεδιαςμόσ του δικτφου ΜΑ ςφμφωνα με τον ςχεδιαςμό του 
δικτφου επεξεργαςίασ ςυμμείκτων.  

ΕΔΝΑ   +  

7β 
Τλοποίθςθ υποδομϊν  δικτφου 
ΜΑ 

Χρθματοδότθςθ – Καταςκευι και λειτουργία των εγκαταςτάςεων του δικτφου ΜΑ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ /ΕΔΝΑ   +  

8 
Αντιμετϊπιςθ άμεςων αναγκϊν ςε 
χϊρουσ ταφισ και ςχζδιο 
αποκατάςταςθσ του Χ.Τ.Σ. Φυλισ.  

Αντιμετϊπιςθ άμεςων αναγκϊν ςε χϊρουσ ταφισ και χζδιο αποκατάςταςθσ του Χ.Τ.Σ. 
Φυλισ. Χρθματοδότθςθ – Καταςκευι και λειτουργία. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ /ΕΔΝΑ +    

9α  
Μελζτθ ςχεδιαςμοφ δικτφου νζων 
χϊρων διάκεςθσ υπολειμμάτων 
(Χ.Τ.Σ.Τ.) 

Δθμιουργία δικτφου νζων χϊρων διάκεςθσ υπολειμμάτων (Χ.Τ.Σ.Τ.) για τθν κάλυψθ των 
μζςο -μακροπρόκεςμων αναγκϊν.  

ΕΔΝΑ +    

9β 
Τλοποίθςθ υποδομϊν  δικτφου 
νζων χϊρων διάκεςθσ 
υπολειμμάτων (Χ.Τ.Σ.Τ.) 

Χρθματοδότθςθ – Καταςκευι και λειτουργία των εγκαταςτάςεων του δικτφου 
επεξεργαςίασ ςυμμείκτων. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ /ΕΔΝΑ +    

10 
Ανάπτυξθ αγορϊν ανακτϊμενων 
υλικϊν 

Ανάπτυξθ χριςεων, εφαρμογϊν και αγορϊν για τα ανακτϊμενα υλικά του ςχεδίου 
διαχείριςθσ Α και ιδίωσ για το κομπόςτ από ΔςΠ, το κομπόςτ τφπου Α’ και τα δευτερογενι 
καφςιμα. Προγραμματικζσ ςυμφωνίεσ. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ /ΕΔΝΑ/ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΙ   +  

11 
Αξιολόγθςθ υλοποίθςθσ ςχεδίου 
ΒΑΑ 

Αξιολόγθςθ τθσ προόδου υλοποίθςθσ των δράςεων για τα ΒΑΑ -  απαραίτθτεσ 
ανακεωριςεισ ι διορκωτικζσ δράςεισ 

ΕΔΝΑ    + 

 

ΑΔΑ: 6ΜΟΣΟΡ05-ΨΑ5



[46] 

 

7. ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ 

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.   

7.1 ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

7.1.1 Σςγκενηπωηικά ζηοισεία ςθιζηάμενηρ διασείπιζηρ  

Σν έηνο αλαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ είλαη ην 2011. Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζηνηρεία θαη νη εθηηκήζεηο 

ηνπ ΔΓΑ-2015, κε αλαγσγή ζηε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. 

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. 
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Ρίνακασ 14: Υφιςτάμενθ διαχείριςθ βιομθχανικών αποβλιτων (ζτοσ αναφοράσ 2011) 

Κατθγορία αποβλιτων 
Ανάκτθςθ (R) 

(tn) 
Διάκεςθ (D) 

(tn) 

Αποκικευςθ 
(Α) 
(tn) 

Μθ 
καταγεγραμμζνθ 

διαχείριςθ (Χ) 
(tn) 

Μθ επικίνδυνα απόβλθτα 

Ι‐ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΑ ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΚΑΙ 
ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΛΟΙΡΩΝ 
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΩΝ (*) 

115.340 793.500 30.100 90.760 

*1+ Βιομθχανικά απόβλθτα 

68.200 789.200 25.800 89.800 

*2+ Απόβλθτα εγκαταςτάςεων 
κοινισ ωφζλειασ, 
εξυπθρζτθςθσ κοινοφ κ.λπ. 

*3+ ΑΘΘΕ βιομθχανικισ 
προζλευςθσ 

*4+ Οχιματα τζλουσ κφκλου ηωισ 35.900(***) 4.300 4.300 0 

*5+ Μεταχειριςμζνα ελαςτικά 
οχθμάτων 

11.240 0 0 960 

Επικίνδυνα απόβλθτα 

ΙΙ‐ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΑ ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΚΑΙ 
ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΛΟΙΡΩΝ 
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΩΝ (*) 

36.145 12.639 18.941 32.775 

*1+ Βιομθχανικά απόβλθτα 

22.253 9.139 18.279 10.729 
*2+ Απόβλθτα εγκαταςτάςεων 

κοινισ ωφζλειασ, 
εξυπθρζτθςθσ κοινοφ κ.λπ. 

*3+ Απόβλθτα ζλαια 7.568 0 582 8.150 

*4+ Απόβλθτα ςυςςωρευτϊν 
οχθμάτων και βιομθχανίασ 

6.004 0 0 10.596 

*5+ Οχιματα τζλουσ κφκλου ηωισ 
(**) 

320 0 80 0 

*8+ Απόβλθτα υγειονομικϊν 
μονάδων (επικίνδυνα) (***) 

0 3.500 0 3.300 

 (*) Πθγι ΕΔΑ (2015) 
(**) Περιλαμβάνει και τθν επαναχρθςιμοποίθςθ ςε ποςοςτό 17%. 
(***) Οι ποςότθτεσ προσ διάκεςθ αφοροφν τισ ποςότθτεσ που αποτεφρϊκθκαν ςτον αποτεφρωτιρα ΕΙΑ που 

λειτουργεί ο ΕΔΝΑ 
 

Ρίνακασ 15: Συγκεντρωτικά ςτοιχεία υφιςτάμενθσ διαχείριςθσ βιομθχανικών αποβλιτων (ζτοσ αναφοράσ 2011) 

Κατθγορία αποβλιτων 
Ανάκτθςθ (R) 

(%) 
Διάκεςθ (D) 

(%) 

Αποκικευςθ 
(Α) 
(%) 

Μθ 
καταγεγραμμζνθ 

διαχείριςθ (Χ) 
(%) 

ΣΥΝΟΛΑ 

Μθ επικίνδυνα απόβλθτα  

Ι‐ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΑ 
ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΚΑΙ 
ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΛΟΙΡΩΝ 
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΩΝ 

11,20 77,06 2,92 8,81 100% 

Επικίνδυνα απόβλθτα  

ΙΙ‐ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΑ 
ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΚΑΙ 
ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΛΟΙΡΩΝ 
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΩΝ 

35,97 12,58 18,85 32,61 100% 

 (*) Ιςχφουν οι παρατθριςεισ του πίνακα 14 
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7.1.2 Υθιζηάμενα δίκηςα και εγκαηαζηάζειρ 

1) Βηνκεραληθά απόβιεηα 

α) Με επηθίλδπλα βηνκεραληθά απφβιεηα 

 Σν πιήζνο ησλ θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά απνβιήησλ 

παλειιαδηθά αλέξρεηαη ζε 500 αδεηνδνηεκέλεο εηαηξείεο. 

 Σν δίθηπν αλάθηεζεο πεξηιακβάλεη ηηο επηρεηξήζεηο επεμεξγαζίαο θαη αλαθχθισζεο 

απνβιήησλ γηα ηελ παξαγσγή ελαιιαθηηθψλ πξψησλ πιψλ θαη θαπζίκσλ, θαζψο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα παξαγφκελα δεπηεξνγελή πιηθά (ηζηκεληνβηνκεραλία, 

ραιπβνπξγία, κεηαιινπξγία, θεξακνπνηία, θ.ιπ.), νη νπνίεο παλειιαδηθά αλέξρνληαη ζε 150 

εγθαηαζηάζεηο. 

 Δηδηθφηεξα ζηελ Αηηηθή θαηαγξάθνληαη 7 κνλάδεο, ηξείο (3) εθ ησλ νπνίσλ έρνπλ σο 

αληηθείκελν ηελ αλαθχθισζε πιηθψλ, δχν (2) εγθαηαζηάζεηο ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο θαη 

αλαθχθισζεο (ηζηκεληνβηνκεραλίεο), κία κνλάδα αλάθηεζεο νξγαληθψλ απνβιήησλ θαη κηα 

κνλάδα επεμεξγαζίαο βηνκεραληθψλ απνβιήησλ.  

 Καηαγξάθεηαη δίθηπν μερσξηζηήο ζπιινγήο Βηνκεραληθψλ θαη Δκπνξηθψλ απνβιήησλ 

ζπζθεπαζίαο (ΒΔΑ).  

 Σέινο, ε καθξφρξνλε απνζήθεπζε ησλ απνβιήησλ απνηειεί ζπρλή επηινγή δηαρείξηζεο. 

β) Δπηθίλδπλα βηνκεραληθά απφβιεηα 

 Σν πθηζηάκελν αδεηνδνηεκέλν δίθηπν απνζήθεπζεο θαη επεμεξγαζίαο ζηε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 

πεξηιακβάλεη 12 κνλάδεο, σο αθνινχζσο: δχν κνλάδεο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, κηα 

κνλάδα αλάθηεζεο κεηάιισλ, δπν κνλάδεο επαλαδηχιηζεο πεηξειαηνεηδψλ απνβιήησλ θαη 

ειαίσλ,  δπν κνλάδεο αλάθηεζεο νξγαληθψλ νπζηψλ, δπν κνλάδεο αμηνπνίεζεο θαη 

αλαθχθισζεο (ηζηκεληνβηνκεραλίεο), ηξείο κνλάδεο επεμεξγαζίαο (ζηαζεξνπνίεζε- δηαρείξηζε 

ειαηψδνπο θάζεο). 

 Οη εγθαηαζηάζεηο ζπκπιεξψλνληα κε κηα κνλάδα ηειηθήο δηάζεζεο (ΥΤΣΔΑ) πνπ αλαθέξεηαη 

απνθιεηζηηθά ζηελ εμπγίαλζε ηνπ Σερλνινγηθνχ πάξθνπ Λαπξίνπ. 

2) Απόβιεηα εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο σθέιεηαο, εμππεξέηεζεο θνηλνύ θ.ιπ. 

 Ζ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη απφ νξγαληζκνχο θνηλήο σθέιεηαο, 

εμππεξέηεζεο θνηλνχ, θ.ιπ. πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ πθηζηάκελσλ δηθηχσλ δηαρείξηζεο 

(Υ.Τ.Σ.Α., ΚΓΑΤ, ΔΜΑ, ΔΓ, Δγθαηαζηάζεηο δηαρείξηζεο ΔΤΑΜ θαη βηνκεραληθψλ 

απνβιήησλ). 

 Οξηζκέλεο επηρεηξήζεηο έρνπλ αλαπηχμεη ζρέδηα δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ηνπο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ν Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελψλ Α.Δ. φπνπ εθαξκφδεηαη 

ΑΔΑ: 6ΜΟΣΟΡ05-ΨΑ5



[49] 

 

δηαθξηηή ζπιινγή ησλ παξαγφκελσλ ξεπκάησλ αζηηθνχ θαη βηνκεραληθνχ ηχπνπ απνβιήησλ 

θαη ΑΔΚΚ, ηα νπνία πξνσζνχληαη ζηα σο άλσ δίθηπα.  

 Ο 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.  

3) Απόβιεηα έιαηα 

 Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ειαίσλ ιεηηνπξγεί 1 ΔΓ παλειιαδηθήο εκβέιεηαο, ζην νπνίν 

είλαη ζπκβεβιεκέλνη 117 ππφρξενη παξαγσγνί.  

 ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαηαγξάθνληαη 1 θέληξν ζπιινγήο ‐ απνζήθεπζεο θαη 2  

εγθαηαζηάζεηο αλαγέλλεζεο ΑΔ ζπκβεβιεκέλεο κε ην ΔΓ. 

4) Απόβιεηα ζπζζσξεπηώλ νρεκάησλ θαη βηνκεραλίαο 

 Ζ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ζπζζσξεπηψλ νρεκάησλ θαη βηνκεραλίαο γίλεηαη απφ 3 

παλειιαδηθήο εκβέιεηαο ΔΓ. 

 ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο  είλαη ζπκβεβιεκέλε κε ηα ΔΓ, 1 εγθαηάζηαζε αλαθχθισζεο 

ζπζζσξεπηψλ Pb‐νμένο. 

 Γηαρείξηζε ζην εμσηεξηθφ κε δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά γίλεηαη κφλν γηα ηνπο ζπζζσξεπηέο 

Ni‐Cd. 

5) Ορήκαηα ηέινπο θύθινπ δσήο 

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 νρεκάησλ 

 Λεηηνπξγεί 1 ζπιινγηθφ ΔΓ παλειιαδηθήο εκβέιεηαο κε ζπκκεηνρή 165 ππφρξεσλ 

παξαγσγψλ.  

 Σν ΔΓ είλαη ζπκβεβιεκέλν ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο κε 809 ζεκεία ζπιινγήο (2014) 

 Σν ΔΓ είλαη ζπκβεβιεκέλν ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο κε 2 εγθαηαζηάζεηο κεραληθήο 

επεμεξγαζίαο, θαζψο θαη κε 1 κνλάδα ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο ΜΔΟ (ρξήζε σο δεπηεξνγελέο 

θαχζηκν).  
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 Δπίζεο πξαγκαηνπνηνχληαη εμαγσγέο, κε ζθνπφ ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε (θπξίσο) αιιά θαη 

ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε. 

8) Απόβιεηα πγεηνλνκηθώλ κνλάδσλ 

 Ζ δηαρείξηζε ησλ ΔΑΤΜ γίλεηαη εληφο θαη εθηφο ησλ ΤΜ, κε απνζηείξσζε ή απνηέθξσζε γηα 

ηα ΔΑΑΜ, απνθιεηζηηθά κε απνηέθξσζε γηα ηα ΜΔΑ θαη κε απνηέθξσζε ή άιιε δηαρείξηζε 

(αλάθηεζε/δηάζεζε) γηα ηα ΑΔΑ. 

 Κεληξηθή εγθαηάζηαζε ηεο Γηαρείξηζεο απνηειεί ν απνηεθξσηήξαο ΔΗΑ πνπ ιεηηνπξγεί ν 

ΔΓΝΑ ζηελ ΟΔΓΑ Γπηηθήο Αηηηθήο θαη εμππεξεηεί Τγεηνλνκηθέο κνλάδεο θαη εθηφο Αηηηθήο. 

 

7.1.3 Αξιολόγηζη Υθιζηάμενηρ Καηάζηαζηρ Γιασείπιζηρ και Υλοποίηζηρ Υθιζηάμενος ΠΔΣΓΑ 

ηε παξνχζα ελφηεηα γίλεηαη ε αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

βηνκεραληθψλ απνβιήησλ ζηε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο  ζε ζρέζε κε ην πθηζηάκελν Ννκνθαλνληζηηθφ 

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. 

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. 

7.2 ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζηνηρεία θαη νη εθηηκήζεηο ηνπ ΔΓΑ-2015, κε αλαγσγή ζηε Πεξηθέξεηα 

Αηηηθήο. ηνλ Πίλαθα 16 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ εθηηκήζεσλ. 
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Ρίνακασ 16: Ρροβλεπόμενθ παραγωγι βιομθχανικών αποβλιτων Ρεριφζρειασ Αττικισ (ζτοσ 2020) 

Κατθγορία αποβλιτων 
Σφντμθςθ 

 

Μθ επικίνδυνα 
απόβλθτα 

(τόνοι) 

Επικίνδυνα 
απόβλθτα 

(τόνοι) 

Σφνολο 
αποβλιτων 

(τόνοι) 

ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΑ ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΚΑΙ 
ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΛΟΙΡΩΝ 
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΩΝ  

ΒΙΟΛΡ 537.000 88.900 625.900 

*1+ Βιομθχανικά απόβλθτα ΒΙΟΜ 480.700 33.200 513.900 

*2+ Απόβλθτα εγκαταςτάςεων 
κοινισ ωφζλειασ, 
εξυπθρζτθςθσ κοινοφ κ.λπ. 

ΟΚΩ 1.200 13.100 14.300 

*3+ Απόβλθτα ζλαια ΑΕ - 18.000 18.000 

*4+ Απόβλθτα ςυςςωρευτϊν 
οχθμάτων και βιομθχανίασ 

ΑΟΒ - 17.100 17.100 

*5+ Οχιματα τζλουσ κφκλου ηωισ ΟΣΚΗ 40.000 700 40.700 

*6+ Μεταχειριςμζνα ελαςτικά 
οχθμάτων 

ΜΕΟ 12.200 - 12.200 

*7+ Απόβλθτα θλεκτρικοφ 
θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ 
βιομθχανικισ προζλευςθσ 

ΑΗΗΕ‐Β 2.900 - 2.900 

*8+ Απόβλθτα υγειονομικϊν 
μονάδων 

ΑΤΜ - 6.800 6.800 

 

7.3 ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

1) Βηνκεραληθά Απόβιεηα 

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. 

 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. 
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2) Απόβιεηα εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο σθέιεηαο, εμππεξέηεζεο θνηλνύ θ.ιπ. 

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. 

3) Ρεύκαηα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο 

Γηα ην ζχλνιν ησλ ξεπκάησλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο πηνζεηνχληαη νη ζηφρνη ηνπ ΔΓΑ θαη 

ηίζεληαη νη αθφινπζνη ζηφρνη πνπ αθνξνχλ ηνλ ΠΔΓΑ. 

 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. 

3.1 Απόβιεηα Έιαηα (ΑΔ) 

 Πεξαηηέξσ πξνψζεζε ηεο ρσξηζηήο ζπιινγήο ησλ απνβιήησλ ειαίσλ απφ κεγάινπο 

νξγαληζκνχο, βηνκεραλίεο θαη θπξίσο ηα πινία. 

 Απνθπγή αλάκημεο απνβιήησλ ειαίσλ κε πεηξειαηνεηδή θαηάινηπα. 
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 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. 

3.2 Απόβιεηα ζςζζυπεςηών οσημάηυν και βιομησανίαρ  

 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. 

 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. 

3.3 Ορήκαηα Σέινπο Κύθινπ Εσήο (ΟΣΚΕ) 

 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:  

 επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αλάθηεζε ζε πνζνζηφ 95% 

 επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αλαθχθισζε ζε πνζνζηφ 85%. 

3.4 Μεηαρεηξηζκέλα Διαζηηθά Ορεκάησλ 

 πκβνιή ζηελ αλάπηπμε αγνξψλ αλαθηψκελσλ πιηθψλ απφ ηελ επεμεξγαζία κεηαρεηξηζκέλσλ 

ειαζηηθψλ. 
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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. 

3.5 Απόβιεηα Ζιεθηξηθνύ θαη Ζιεθηξνληθνύ Δμνπιηζκνύ (ΑΖΖΔ) 

 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: 

 Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2015, ν πνζνηηθφο ζηφρνο ζπιινγήο γηα ηα ΑΖΖΔ νηθηαθήο πξνέιεπζεο 

δηακνξθψλεηαη, αλάινγα κε ην πνηα είλαη ε κεγαιχηεξε πνζφηεηα απφ ηηο παξαθάησ, είηε 

ζε 4 kg/θάηνηθν εηεζίσο, είηε ζε πνζφηεηα ίζε κε ην κέζν εηήζην βάξνο ησλ ΑΖΖΔ πνπ 

ζπιιέρζεθαλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε ηξηεηία. 

 Απφ ην 2016 ην ειάρηζην πνζνζηφ ζπιινγήο νξίδεηαη ζε 45% θαη ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ 

ζπλνιηθνχ βάξνπο ησλ ΑΖΖΔ, ηα νπνία ζπιιέρζεθαλ ζε έλα δεδνκέλν έηνο, εθθξάδεηαη 

δε σο πνζνζηφ ηνπ κέζνπ εηήζηνπ βάξνπο ηνπ ΖΖΔ πνπ δηαηέζεθε ζε θπθινθνξία θαηά 

ηα ηξία πξνεγνχκελα έηε ζηε ρψξα. 

 Απφ ην 2019 ην ειάρηζην πνζνζηφ ζπιινγήο νξίδεηαη ζε 65% ηνπ κέζνπ εηήζηνπ βάξνπο 

ησλ ΖΖΔ πνπ δηαηέζεθε ζηελ αγνξά θαηά ηελ πξνεγνχκελε ηξηεηία ή ελαιιαθηηθά ζην 

85% ησλ ΑΖΖΔ πνπ παξάγνληαη αλά βάξνο. 

 Πξνψζεζε ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ ειαθξνχ θιάζκαηνο ηεκαρηζκνχ ΑΖΖΔ γηα ηελ αλάθηεζε 

πιηθψλ θαη ελέξγεηαο. 

4) Απόβιεηα Τγεηνλνκηθώλ Μνλάδσλ 

 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. 
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5) Απόβιεηα πνπ πεξηέρνπλ πδξάξγπξν 

 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. 

7.4 ΥΔΓΗΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ  

1. Βηνκεραληθά απόβιεηα 

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: 

 Ζ αχμεζε ζην κέγηζην δπλαηφ ηεο αλάθηεζεο ησλ παξαγφκελσλ Β.Α. θπξίσο κέζσ ηεο 

αμηνπνίεζεο: 

- ησλ δπλαηνηήησλ απνξξφθεζεο ησλ παξαγφκελσλ Β.Α., είηε σο πξψηε χιε είηε σο 

θαχζηκν, απφ άιινπο παξαγσγηθνχο θιάδνπο. 

- ησλ δπλαηνηήησλ αλάθηεζεο ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ επεμεξγαζίαο απνβιήησλ. 

- ησλ δπλαηνηήησλ ζπλδηαρείξηζεο ξεπκάησλ Β.Α. κε νκνεηδή απφβιεηα άιιεο πξνέιεπζεο, 

κε έκθαζε ζηε ζπλεπεμεξγαζία ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο κε 

νξγαληθά απφβιεηα άιιεο πξνέιεπζεο (π.ρ. αζηηθά, γεσξγηθά, θηελνηξνθηθά). 

 Ζ επηδίσμε θαηά ην δπλαηφ ηεο απηάξθεηαο ηεο ρψξαο ζε δίθηπν δηάζεζεο Β.Α., ιακβάλνληαο 

ππφςε ηελ αλάγθε εηδηθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο απνβιήησλ. 

 Ζ δηαζθάιηζε ηερληθννηθνλνκηθά βηψζηκσλ επηινγψλ δηαρείξηζεο Β.Α. πηνζεηψληαο ηηο 

βέιηηζηεο δηαζέζηκεο ηερληθέο. 

 Ζ εθαξκνγή θαηά ην δπλαηφ ηεο αξρήο ηεο εγγχηεηαο ζηνρεχνληαο ζηε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ 

θφζηνπο δηαρείξηζεο. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ απαηηείηαη ε δεκηνπξγία κηαο 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 
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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. 

Ρίνακασ 17: Ροςοτικοποίθςθ ςτόχων ςχεδιαςμοφ διαχείριςθσ βιομθχανικών αποβλιτων(*) 
 

ΚΑΤΘΓΟΙΑ 
ΡΑΑΓΩΓΘ 

(tn) 

Στόχοι ανάκτθςθσ (R) Στόχοι διάκεςθσ (D) 

% (tn) % (tn) 

Μθ επικίνδυνα απόβλθτα 969.700 20 193.940 80 775.760 

 Επικίνδυνα απόβλθτα 47.700 45 21.465 55 26.235 

ΣΥΝΟΛΑ 1.017.400 21,2 215.405 78,8 801.995 

(*) Εξαιροφνται του ςχεδίου διαχείριςθσ βιομθχανικών αποβλιτων τα απόβλθτα αςτικισ προζλευςθσ, που 
καλφπτονται από το ςχζδιο διαχείριςθσ των αςτικών ςτερεών αποβλιτων (ςυμπεριλαμβανομζνων των ςυςκευαςιών) 
και τα ρεφματα αποβλιτων που καλφπτονται από ειδικά ςχζδια, όπωσ: οι παραγόμενεσ ιλφεσ από τισ εγκαταςτάςεισ 
επεξεργαςίασ των βιομθχανικών κλάδων του παραρτιματοσ ΙΙΙ τθσ ΚΥΑ 5673/400/97 (ιλφεσ αςτικοφ τφπου) και τα 
ρεφματα εναλλακτικισ διαχείριςθσ βιομθχανικισ προζλευςθσ: απόβλθτα ζλαια, απόβλθτα ςυςςωρευτών 
βιομθχανίασ, οχιματα ςτο τζλοσ κφκλου ηωισ, κ.λπ. (ρεφματα εναλλακτικισ διαχείριςθσ). 

 
Β. ΑΠΑΗΣΖΔΗ Δ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

(α) Γίθηπα αλάθηεζεο βηνκεραληθψλ απνβιήησλ 

Με επηθίλδπλα Β.Α. 

 Αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ ππνδνκψλ ηεο βηνκεραλίαο θαη εθαξκνγψλ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 

θιάδνπ γηα ηελ αλάθηεζε ησλ αλφξγαλσλ Β.Α. – ελζσκάησζε ηνπο ζην δίθηπν αλάθηεζεο κε 

επηθίλδπλσλ Β.Α. 

 Μεγηζηνπνίεζε αλάθηεζεο θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ θαη βηναπνδνκήζηκσλ ηιχσλ βηνκεραληθήο 

πξνέιεπζεο κέζσ ηεο ζπλέξγεηαο κε επηρεηξήζεηο παξαγσγήο πξντφλησλ επ’ σθειεία ηεο 

γεσξγίαο (εδαθνβειηησηηθψλ) θαη παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ βηναέξην. Δπηδίσμε, ζπλέξγεηαο 

κε δίθηπα αλάθηεζεο νξγαληθψλ απνβιήησλ αζηηθνχ ηχπνπ ή/θαη γεσξγνθηελνηξνθηθήο 

πξνέιεπζεο. 

 Μεγηζηνπνίεζε δπλαηνηήησλ αμηνπνίεζεο ήπησλ εθαξκνγψλ, φπσο νη επηρψζεηο θαη ε 

απνθαηάζηαζε "ηξαπκαηηζκέλσλ" αλαγιχθσλ, νη νπνίεο ζπληζηνχλ εξγαζίεο αλάθηεζεο. 
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Δπηθίλδπλα Β.Α. 

 Γηακφξθσζε επαξθψλ ππνδνκψλ επεμεξγαζίαο αλαθηήζηκσλ επηθίλδπλσλ Β.Α. πνπ δελ 

κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ απφ ηνπο παξαγσγνχο γηα ηελ παξαγσγή ελαιιαθηηθψλ α΄ πιψλ θαη 

θαπζίκσλ. 

 Πιήξεο αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ ππνδνκψλ ηεο βηνκεραλίαο - ελζσκάησζή ηνπο ζην 

δίθηπν αλάθηεζεο επηθίλδπλσλ Β.Α 

(β) Γίθηπα δηάζεζεο βηνκεραληθψλ απνβιήησλ 

Με επηθίλδπλα Β.Α. 

 Καηαζθεπή ηδησηηθψλ ΥΤΣ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ηδίσλ αλαγθψλ ησλ παξαγσγψλ κεγάισλ 

πνζνηήησλ  βηνκεραληθψλ απφβιεησλ (άλσ ησλ 10.000 ηφλσλ εηεζίσο). 

 Τπνρξέσζε ησλ ΒΗΟΠΑ θαη ΒΔΠΔ ηεο Πεξηθέξεηαο λα ρσξνζεηήζνπλ ΥΤΣ εληφο ησλ νξίσλ 

ηνπο, κέρξη ην 2020. ηνπο νξγαλσκέλνπο ππνδνρείο δξαζηεξηνηήησλ ν θνξέαο πνπ αζθεί ηε 

δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηνπο, έρεη ηελ αξκνδηφηεηα γηα ηελ νξγάλσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη, κε ηελ επηθχιαμε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ παξαγσγψλ 

απνβιήησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ νδεγία 2008/98/ΔΔ θαη ηνλ Ν. 4042/12. 

 Γηάζεζε ζηνπο πθηζηάκελνπο ΥΤΣ αζηηθψλ, ησλ απνβιήησλ βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο πνπ 

πξνζνκνηάδνπλ ή είλαη ζπκβαηά κε ηα αζηηθά, εθφζνλ δελ ηίζεληαη δεηήκαηα θνξεζκνχ. 

 Καηαζθεπή ΥΤΣ κε επηθίλδπλσλ Β.Α ζε έθηαζε εληφο ησλ γεπέδσλ ηνπ λένπ δηθηχνπ ΥΤΣ 

αζηηθψλ. 

 Καηαζθεπή μερσξηζηψλ ΥΤΣ γηα ηα αλφξγαλα απφβιεηα θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε έθηαζε εληφο 

ησλ γεπέδσλ ησλ ΥΤΣ αδξαλψλ. 

 πνπ δελ είλαη εθηθηή ε ζπλεγθαηάζηαζε/ ζπλδηάζεζε, εμεχξεζε ΥΤΣ, θαηά πξνηεξαηφηεηα, ζε 

εμνθιεκέλα ιαηνκεία θαη ζε παξεκθεξνχο ιεηηνπξγίαο ρψξνπο. 

 Απνηέθξσζε νξγαληθψλ, κε επηθίλδπλσλ Β.Α. πνπ δελ κπνξνχλ λα αλαθηεζνχλ θαηά 

πξνηεξαηφηεηα κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο πθηζηάκελσλ βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ. πνπ απηφ 

δελ είλαη εθηθηφ, δηάζεζε ζε ΥΤΣ, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηαθή. 

Δπηθίλδπλα Β.Α. 

 Αμηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ ηδησηηθψλ ΥΤΣΔΑ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηξίησλ, 

ηνπιάρηζηνλ έσο ηελ νινθιήξσζε ησλ αλαγθαίσλ ππνδνκψλ. 

 Καηαζθεπή ΥΤΣ επηθίλδπλσλ βηνκεραληθψλ απνβιήησλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο 

πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Ζ δπλακηθφηεηα ζα πξνζδηνξηζηεί κεηά ηελ πξναλαθεξζείζα πξφζζεηε 

θαη ζε βάζνο δηεξεχλεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ησλ αλαγθψλ. 
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 Απνηέθξσζε νξγαληθψλ, επηθίλδπλσλ Β.Α. πνπ δελ κπνξνχλ λα αλαθηεζνχλ θαηά 

πξνηεξαηφηεηα κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο πθηζηάκελσλ βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

ππνδνκψλ. πνπ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, δηάζεζε ζε ΥΤΣΔΑ, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο 

πξνδηαγξαθέο γηα ηαθή. 

(γ) Γηεπζέηεζε «ηζηνξηθά» απνζεθεπκέλσλ απνβιήησλ 

χκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο θαη ηηο εηδηθέο πξνβιέςεηο ηνπ ΔΓΑ (2015) 

 Δπηζεψξεζε ησλ βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ έρνπλ επί ζεηξά εηψλ ζπζζσξεχζεη 

βηνκεραληθά απφβιεηα θαη θαηάξηηζε ζρεδίσλ ζπκκφξθσζεο. 

 Δπηβνιή πξνγξακκάησλ ζπκκφξθσζεο απφ ηηο αδεηνδνηνχζεο πεξηβαιινληηθέο αξρέο ζηηο 

βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ επί ζεηξά εηψλ ζπζζσξεχζεη βηνκεραληθά απφβιεηα. 

 Τινπνίεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ/ πξνγξακκάησλ ζπκκφξθσζεο απφ ηνπο ππφρξενπο 

γηα ηελ αζθαιή δηαρείξηζε ησλ απνζεθεπκέλσλ πνζνηήησλ. 

 Τπνβνιή πξνγξακκάησλ/ ζρεδίσλ ζπκκφξθσζεο απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο έσο ην ηέινο ηνπ α’ 

εμακήλνπ ηνπ 2016 γηα ηελ απνκάθξπλζε/ δηαρείξηζε ησλ ηζηνξηθά απνζεθεπκέλσλ 

απνβιήησλ, κε βάζε  ηελ πξναλαθεξζείζα πξφζζεηε θαη ζε βάζνο δηεξεχλεζε ηεο 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ησλ αλαγθψλ θαη θξηηήξηα ηελ επηθηλδπλφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα 

απηψλ. Οινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ δηαρείξηζεο /απνθαηάζηαζεο έσο ην ηέινο ηνπ 2016. 

 

2.  Απόβιεηα από εγθαηαζηάζεηο θνηλήο σθέιεηαο, εμππεξέηεζεο θνηλνύ θιπ. 

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. 

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.   
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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.  

 Καζηέξσζε ρσξηζηήο ζπιινγήο ηνπ νξγαληθνχ θιάζκαηνο (θαθέ θάδνο) σο δηαθξηηνχ ξεχκαηνο 

 Καζηέξσζε ζπιινγήο ξεπκάησλ άιισλ απνβιήησλ πνπ εληάζζνληαη ζηελ ελαιιαθηηθή 

δηαρείξηζε. 

 Καζηέξσζε ζπιινγήο θαη αλάθηεζεο πεηξειαηνεηδψλ απνβιήησλ θαη απνβιήησλ ειαίσλ απφ 

πινία, φπσο  θαη απφβιεησλ πινίσλ θαη θαηαινίπσλ θνξηίνπ 

 Πξνψζεζε ηεο εκπνηηζκέλεο κε θξενδσηέιαην μπιείαο πξνο εξγαζίεο αλάθηεζεο. 

 
3. Απόβιεηα έιαηα 

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. 

Ρίνακασ 18: Ροςοτικοποίθςθ ςτόχων ςχεδιαςμοφ αποβλιτων ελαίων (*) 

ΕΤΟΣ 

Ελάχιςτοι Στόχοι (R) Στόχοι ςχεδιαςμοφ (R) 

ΣΥΛΛΟΓΘ ΑΝΑΓΕΝΝΘΣΘ(*) ΣΥΛΛΟΓΘ ΑΝΑΓΕΝΝΘΣΘ(*) 

% (tn) % (tn) % (tn) % (tn) 

2020 70 12.600 80 10.080 85 15.300 100 15.300 

(*) Οι ςτόχοι αναγζννθςθσ υπολογίηονται επί των ποςοτιτων ΑΕ που ςυλλζχκθκαν. 

 

Β. ΑΠΑΗΣΖΔΗ Δ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

 Αλάπηπμε ρσξηζηήο ζπιινγήο ΑΔ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ΚΧ, εμππεξέηεζεο θνηλνχ θιπ. εθ’ 

φζνλ απηά πξνθχπηνπλ απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπο. 

 Πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ ζπιινγήο ΑΔ ζηνλ ΟΛΠ 
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 Καζηέξσζε ρσξηζηήο ζπιινγήο ΑΔ ζηνπο ινηπνχο Οξγαληζκνχο Ληκέλσλ ηεο Πεξηθέξεηαο. 

 

4.  Απόβιεηα ζπζζσξεπηώλ νρεκάησλ θαη βηνκεραλίαο 

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. 

Ρίνακασ 19: Ροςοτικοποίθςθ ςτόχων ςχεδιαςμοφ ΑΣΟΒ 

ΕΤΟΣ 
Ελάχιςτοι Στόχοι ΣΥΛΛΟΓΘΣ ΑΣΟΒ 

% (tn) 

2020 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. 

 

5. Ορήκαηα ηέινπο θύθινπ δσήο 

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: 

 ζηελ απνξξχπαλζε ησλ νρεκάησλ θαη ηελ αζθαιή δηαρείξηζε ησλ πιηθψλ απνξξχπαλζεο, 

 ζηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε αληαιιαθηηθψλ κεξψλ ησλ νρεκάησλ, 

 ζηνλ ηεκαρηζκφ ηνπ ππνιείκκαηνο δηάιπζεο ησλ νρεκάησλ θαη ην δηαρσξηζκφ θαη ρχηεπζε ησλ 

κεηαιιηθψλ κεξψλ, θαη 

 ζηελ επεμεξγαζία ηνπ ειαθξνχ θιάζκαηνο ηεκαρηζκνχ κε ζθνπφ ηελ αλάθηεζε πιηθψλ θαη 

ελέξγεηαο. 
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Ρίνακασ 20: Ροςοτικοποίθςθ ςτόχων ςχεδιαςμοφ ΟΤΚΗ (2020) 

ΣΤΟΧΟΣ % (tn) 

Επαναχρθςιμοποίθςθ και ανάκτθςθ 95 38.665 

Επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθ 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 ζε απηφ κπνξεί λα εληαρζεί νπνηαδήπνηε κνλάδα 

πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο. Πξφζζεηεο θαηεπζχλζεηο θαη επηδηψμεηο γηα ηελ νινθιεξσκέλε αλάπηπμε 

ηνπ δηθηχνπ είλαη νη αθφινπζεο: 

 Αλάπηπμε κνλάδσλ αλάθηεζεο πιηθψλ απφ ην ειαθξχ θιάζκα ηεκαρηζκνχ ΟΣΚΕ. 

 Δπέθηαζε δηθηχνπ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ηνπ ειαθξνχ θιάζκαηνο ηεκαρηζκνχ γηα ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο αλάθηεζεο πιηθψλ θαη ελέξγεηαο. 

 

6. Μεηαρεηξηζκέλα ειαζηηθά νρεκάησλ  

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 2010-2014 βαίλεη κεηνχκελε θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζε 

9.800 tn πεξίπνπ. 

Ρίνακασ 21: Ροςοτικοποίθςθ ςτόχων ςχεδιαςμοφ ΜΕΟ 

ΕΤΟΣ 

Ελάχιςτοι Στόχοι  Στόχοι ςχεδιαςμοφ 

ΑΝΑΚΤΘΣΘ 
(1)

 
ΕΚΤΟΣ 

ΕΝΕΓΕΙΑΚΘΣ 
ΑΝΑΚΤΘΣΘΣ 

(2)
 

ΑΝΑΚΤΘΣΘ 
(1)

 
ΕΚΤΟΣ 

ΕΝΕΓΕΙΑΚΘΣ 
ΑΝΑΚΤΘΣΘΣ 

(2)
 

% (tn) % (tn) % (tn) % (tn) 

2020 65 7.930 10 793 90 10.980 30 3.294 

(1) Υπολογίηεται επί των αποςυρόμενων ελαςτικών. 
(2) Υπολογίηεται επί των ανακτώμενων ΜΕΟ. 
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Β. ΑΠΑΗΣΖΔΗ Δ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

Σν δίθηπν είλαη επαξθέο γηα ηηο απαηηνχκελεο αλάγθεο αλαθχθισζεο θαη αλάθηεζεο κέρξη ην 2020. 

 

7.  Απόβιεηα ειεθηξηθνύ ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο 

Σα ζηνηρεία ζρεδηαζκνχ θαη νη απαηηήζεηο ζε δίθηπα θαη ππνδνκέο δηαρείξηζεο δελ 

δηαθνξνπνηνχληαη ζε ζρέζε κε ηα πξνβιεπφκελα γηα ηα ΑΖΖΔ νηθηαθήο πξνέιεπζεο. 

 
8.  Απόβιεηα πγεηνλνκηθώλ κνλάδσλ 

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 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: 

 ε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ππνδνκψλ γηα ρσξηζηή ζπιινγή ησλ ΔΑΤΜ εληφο ησλ πγεηνλνκηθψλ 

κνλάδσλ θαη ε ζπλερήο εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη  

 ε αλάπηπμε ησλ απαηηνχκελσλ εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο εληφο θαη εθηφο ησλ πγεηνλνκηθψλ 

κνλάδσλ. 

Β. ΑΠΑΗΣΖΔΗ Δ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

(α) Αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ δηαρείξηζεο ΑΤΜ εληφο ησλ πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ. 

 Αλάπηπμε ππνδνκψλ γηα ρσξηζηή ζπιινγή, κεηαθνξά θαη πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ ΔΑΤΜ 

εληφο ησλ ΤΜ. 

 Δπέθηαζε ηνπ δηθηχνπ ζπιινγήο ζπγθεθξηκέλσλ ξεπκάησλ απνβιήησλ (ζπζθεπέο πνπ 

πεξηέρνπλ πδξάξγπξν, πγξά απφβιεηα εκθαληζηεξίνπ). 

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

 Αμηνπνίεζε ηεο κνλάδαο απνηέθξσζεο ΔΑΤΜ ηνπ ΔΓΝΑ γηα ηελ επεμεξγαζία νκνεηδψλ 

απνβιήησλ (π.ρ. ιεγκέλα θάξκαθα απφ θαξκαθνβηνκεραλίεο θαη θαξκαθαπνζήθεο), εθφζνλ ε 

απνηέθξσζε απνηειεί ελδεδεηγκέλε κέζνδν ηειηθήο δηάζεζήο ηνπο θαη ε επηιεγείζα ηερλνινγία 

απνηέθξσζεο είλαη ε θαηάιιειε γηα ηα απφβιεηα απηά. 

 Γεκηνπξγία δεκνηηθψλ ζπζηεκάησλ ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ΔΑΤΜ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

νηθηαθέο ρξήζεηο (π.ρ. απφ ηελ θαη’ νίθνλ λνζειεία). Έληαμε ζηα Σνπηθά ζρέδηα Γηαρείξηζεο 

απνβιήησλ 
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7.5 ΓΡΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 

ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

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 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. 
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Α/Α Δράςθ Ρεριγραφι / Ραρατθριςεισ Υλοποίθςθ 

Βραχυπρόκεςμθ Μεςοπρόκεςμθ 

Ιεράρχθςθ Ιεράρχθςθ 

Α Β Α Β 

1 

Εξειδίκευςθ ςχεδίου 
διαχείριςθσ βιομθχανικϊν 
αποβλιτων Περιφζρειασ 
Αττικισ  

Ο ςχεδιαςμόσ κα εξειδικευτεί περαιτζρω μετά από πρόςκετθ και ςε βάκοσ 
διερεφνθςθ των αναγκϊν με αξιοποίθςθ και των ςτοιχείων του Θλεκτρονικοφ 
Μθτρϊου Αποβλιτων των άρκρων 42 &58 του Ν. 4042/12 (αποτφπωςθ 
υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ παραγωγισ και διαχείριςθσ Β.Α., εναλλακτικζσ τθσ 
διαχείριςθσ και πρόγραμμα διαχείριςθσ Β.Α.)  

ΕΔΝΑ/ΕΒΕΑ 
ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙ  

+    

2 

Δθμιουργία δομισ 
ςυνεργαςίασ ΠΕΔΑ, 
παραγωγϊν, επιχειριςεων 
διαχείριςθσ και επιχειριςεων 
που διακζτουν παραγωγικζσ 
υποδομζσ με δυνατότθτα 
αξιοποίθςθσ τουσ για τθν 
ανάκτθςθ των Β.Α. 

Δθμιουργία μόνιμθσ δομισ ςυνεργαςίασ του ΠΕΔΑ, των παραγωγϊν και των 
επιχειριςεων διαχείριςθσ Β.Α. και των επιχειριςεων που διακζτουν 
παραγωγικζσ υποδομζσ με δυνατότθτα αξιοποίθςθσ τουσ για τθν ανάκτθςθ των 
Β.Α. Θ ανωτζρω δομι αξιοποιϊντασ (α) τθν καταγραφι των παραγόμενων Β.Α. 
(ποςότθτεσ, ςφςταςθ, χαρακτθριςτικά κλπ.), (β) τθν διεκνι εμπειρία ςτον τομζα 
των βζλτιςτων λφςεων διαχείριςθσ και (γ) τισ δυνατότθτεσ των εκάςτοτε 
υποδομϊν, παρεμβαίνει ςτθν δθμιουργία κυκλωμάτων βιομθχανικισ ςυνζργειασ 
για τθν πρόλθψθ, επαναχρθςιμοποίθςθ και ανάκτθςθ ι τθν τελικι διάκεςθ των 
μθ δυνάμενων να ανακτθκοφν Β.Α. Θ ανωτζρω δομι, αξιοποιϊντασ τθν διεκνι 
εμπειρία επιδιϊκεται να υποςτθρίηεται από θλεκτρονικι διαδραςτικι 
πλατφόρμα.  

ΕΔΝΑ/ΕΒΕΑ 
ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙ 

  +  

3 
Τλοποίθςθ δικτφου ανάκτθςθσ 
βιομθχανικϊν αποβλιτων 

Δίκτυα ανάκτθςθσ βιομθχανικϊν αποβλιτων με πλιρθ αξιοποίθςθ των 
διακζςιμων υποδομϊν και δυνατοτιτων τθσ βιομθχανίασ και ενςωμάτωςι 
αυτϊν των υποδομϊν  ςτο δίκτυο ανάκτθςθσ Β.Α., ωσ ςθμείο 7.4-1.Β 

ΕΔΝΑ/ΕΒΕΑ 
ΚΛΑΔΙΚΟΙ 
ΦΟΡΕΙ/ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΙ 

  +  

4 
Τλοποίθςθ δικτφου τελικισ 
διάκεςθσ βιομθχανικϊν 
αποβλιτων 

Δίκτυα τελικισ διάκεςθσ βιομθχανικϊν αποβλιτων, ωσ ςθμείο 7.4-1.Β  
ΕΔΝΑ/ΕΒΕΑ/ΒΕΠΕ-ΒΙΟΠΑ 
ΚΛΑΔΙΚΟΙ 
ΦΟΡΕΙ/ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΙ 

  +  

5 
Διαχείριςθ «ιςτορικά» 
αποκθκευμζνων βιομθχανικϊν 
αποβλιτων»  

Τλοποίθςθ ενεργειϊν αςφαλοφσ διαχείριςθσ αποκθκευμζνων ποςοτιτων και 
αποκατάςταςθ χϊρων μζχρι τζλουσ 2016   

Φορείσ 
Εκμετάλλευςθσ 

+    

6 

Ανάπτυξθ επιχειρθςιακϊν 
ςχεδίων των αποβλιτων ςε 
εγκαταςτάςεισ Κοινισ 
Ωφζλειασ, εξυπθρζτθςθσ 
κοινοφ κλπ. 

χζδια δικτφων χωριςτισ ςυλλογισ/ μεταφοράσ των ρευμάτων αποβλιτων 
αςτικοφ τφπου, εναλλακτικισ διαχείριςθσ και βιομθχανικϊν περιλαμβανομζνων 
και των αποβλιτων πλοίων (MARPOL 73/78). 

Εγκαταςτάςεισ Κοινισ 
Ωφζλειασ, εξυπθρζτθςθσ 
κοινοφ κλπ. 

+    

7 
Ανάπτυξθ δικτφων 
εναλλακτικισ διαχείριςθσ. 

Περαιτζρω ανάπτυξθ των δικτφων εναλλακτικισ διαχείριςθσ B.A. ΕΔ    + 

8 

Ανάπτυξθ του δικτφου 
διαχείριςθσ ΑΤΜ εντόσ και 
εκτόσ των υγειονομικϊν 
μονάδων 

Περαιτζρω ανάπτυξθ του δικτφου περιλαμβανόμενθσ τθσ πλιρουσ αξιοποίθςθ 
τθσ μονάδασ αποτζφρωςθσ ΕΑΤΜ του ΕΔΝΑ και τθσ δθμιουργίασ δθμοτικϊν 
ςυςτθμάτων ςυλλογισ και μεταφοράσ ΕΑΤΜ που προζρχονται από ιατρεία και 
τθν κατ’ οίκον νοςθλεία. 

ΕΔΝΑ/ΤΜ/ΔΘΜΟΙ 
 

  +  
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8. ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΔΚΚ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ 

Ζ δηαρείξηζε ησλ ΑΔΚΚ απνηεινχζε αληηθείκελν ηνπ πθηζηάκελνπ ΠΔΓΑ (αλαζεψξεζε 2006).  

Με ηελ ε ΚΤΑ 36259/1757/E103/2010 «Μέηπα, όποι και ππόγπαμμα για ηην εναλλακηική διασείπιζη 

ηων αποβλήηων από εκζκαθέρ, καηαζκεςέρ και καηεδαθίζειρ (ΑΔΚΚ)» ε δηαρείξηζε ησλ ΑΔΚΚ 

εληάρζεθε ζε θαζεζηψο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο. Ζ αλσηέξσ ΚΤΑ ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 

181 «Μεηαλλεςηικέρ –Λαηομικέρ επγαζίερ ενηόρ δαζών – δαζικών εκηάζεων» ηνπ Ν. 4001/2011 θαη 

ην άξζξν 40 «Θέμαηα ζσεηικά με απόβληηα από εκζκαθέρ, καηαζκεςέρ και καηεδαθίζειρ» 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 «Νέορ 

Οικοδομικόρ Κανονιζμόρ». 

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.   

8.1 ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

8.1.1 Σςγκενηπωηικά ζηοισεία ςθιζηάμενηρ διασείπιζηρ  

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. 
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Ρίνακασ 22: Υφιςτάμενθ διαχείριςθ αποβλιτων (ζτοσ αναφοράσ 2011) 

Κατθγορία αποβλιτων 
Ανάκτθςθ (R) 

(tn) 
Διάκεςθ (D) 

(tn) 

Αποκικευςθ 
(Α) 
(tn) 

Μθ 
καταγεγραμμζνθ 

διαχείριςθ (Χ) 
(tn) 

Μθ επικίνδυνα απόβλθτα 

Ι‐ ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (*) 

0 0 0 456.100 

Επικίνδυνα απόβλθτα 

ΙΙ‐ ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (*) 

0 0 0 0 

 (*) Πθγι ΕΔΑ (2015) 
 

Ρίνακασ 23: Συγκεντρωτικά ςτοιχεία υφιςτάμενθσ διαχείριςθσ αποβλιτων (ζτοσ αναφοράσ 2011) 

Κατθγορία αποβλιτων 
Ανάκτθςθ (R) 

(%) 
Διάκεςθ (D) 

(%) 

Αποκικευςθ 
(Α) 
(%) 

Μθ 
καταγεγραμμζνθ 

διαχείριςθ (Χ) 
(%) 

ΣΥΝΟΛΑ 

Μθ επικίνδυνα απόβλθτα  

Ι‐ ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ  

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 

Επικίνδυνα απόβλθτα  

ΙΙ‐ ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

8.1.2 Υθιζηάμενα δίκηςα και εγκαηαζηάζειρ 

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. 

 

8.1.3 Αξιολόγηζη Υθιζηάμενηρ Καηάζηαζηρ Γιασείπιζηρ και Υλοποίηζηρ Υθιζηάμενος ΠΔΣΓΑ 

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 
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8.2 ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΑΔΚΚ 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζηνηρεία θαη νη εθηηκήζεηο ηνπ ΔΓΑ-2015, κε αλαγσγή ζηε Πεξηθέξεηα 

Αηηηθήο. ηνλ Πίλαθα 24 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ εθηηκήζεσλ. 

Ρίνακασ 24: Ρροβλεπόμενθ παραγωγι ΑΕΚΚ Ρεριφζρειασ Αττικισ (ζτοσ 2020) 

Κατθγορία αποβλιτων 
Σφντμθςθ 

 

Μθ επικίνδυνα 
απόβλθτα 

(τόνοι) 

Επικίνδυνα 
απόβλθτα 

(τόνοι) 

Σφνολο 
αποβλιτων 

(τόνοι) 

 ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ  

ΑΕΚΚ 246.400 19.100 265.500 

 

8.3 ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΑΔΚΚ 

 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: 

 Σνπιάρηζηνλ 50% θ.β. ησλ παξαγφκελσλ ΑΔΚΚ έσο ην ηέινο ηνπ 2015. 

 Σνπιάρηζηνλ 70% θ.β. ησλ παξαγφκελσλ ΑΔΚΚ έσο ην ηέινο ηνπ 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» 
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8.4 ΥΔΓΗΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΔΚΚ  

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.  

Δηδηθφηεξα ε αλάπηπμε ησλ απαηηνχκελσλ δηθηχσλ θαη ππνδνκψλ δηαρείξηζήο ηνπο ζηεξίδεηαη ζηελ 

πινπνίεζε ησλ παξαθάησ βαζηθψλ επηδηψμεσλ: 

 Αλάπηπμε ησλ ΔΓ κε ζηφρν ηε θάιπςε ηνπ ζπλφινπ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη δεκηνπξγία ησλ 

απαηηνχκελσλ ππνδνκψλ επεμεξγαζίαο (ζηαζεξέο κνλάδεο ή αδεηνδνηεκέλνη ρψξνη ππνδνρήο 

θηλεηψλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο) κε ζηφρν ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ ζπλφινπ ηεο 

Πεξηθέξεηαο. 

 Γηαρσξηζκφο ησλ επηκέξνπο πιηθψλ ζηελ πεγή παξαγσγήο ηνπο, ηδηαίηεξα θαηά ηηο εξγαζίεο 

θαηεδαθίζεσλ κε εθαξκνγή ηερληθψλ επηιεθηηθήο θαηεδάθηζεο. 

 Αχμεζε ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ ηεο αλαθχθισζεο θαη αλάθηεζεο, θαηά πξνηεξαηφηεηα 

κέζσ: 

- κεγηζηνπνίεζεο ηεο απνξξφθεζεο ησλ δεπηεξνγελψλ πιηθψλ σο ελαιιαθηηθέο πξψηεο χιεο 

ή ελαιιαθηηθά θαχζηκα απφ ζρεηηθνχο παξαγσγηθνχο θιάδνπο. 

- ρξήζεο ησλ δεπηεξνγελψλ αδξαλψλ νξπθηήο πξνέιεπζεο σο πιηθφ πιήξσζεο ζε ΥΤΣ, ζε 

έξγα απνθαηάζηαζεο ΥΑΓΑ, ζε εξγαζίεο επίρσζεο νξπγκάησλ θιπ.  

- ρξήζεο ησλ αλελεξγψλ ιαηνκηθψλ ρψξσλ γηα ηνπο ζθνπνχο αλάθηεζεο κε επίρσζε. 

 Αλάπηπμε ηνπ απαηηνχκελνπ δηθηχνπ ΥΤΣ αδξαλψλ γηα ηελ αζθαιή δηάζεζε ησλ αδξαλψλ κε 

αλαθηήζηκσλ ππνιεηκκάησλ ηεο επεμεξγαζίαο ΑΔΚΚ. 

 

Ρίνακασ 25: Ροςοτικοποίθςθ ςτόχων ςχεδιαςμοφ ΑΕΚΚ 

ΕΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΡΑΑΓΩΓΘ (tn) 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΘΣΘ (R) ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΤΑΦΘ (D) 

% (tn) % (tn) 

2020 ΑΔΡΑΝΘ 196.406 73 143.376 27 53.030 

 ΛΟΙΠΑ 49.994 57 28.497 43 21.497 

 ΣΥΝΟΛΟ 246.400 70 171.873 30 74.527 
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Β. ΑΠΑΗΣΖΔΗ Δ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

(α) Γίθηπν αλάθηεζεο ΑΔΚΚ 

 Κάιπςε ηνπ ζπλφινπ ηεο πεξηθέξεηαο απφ ΔΓ. 

 Νέεο κνλάδεο επεμεξγαζίαο ΑΔΚΚ ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο φπνπ δελ πθίζηαληαη κνλάδεο.  

 ηα λεζηά ηεο 1εο Γ.Δ. ηεο πεξηθέξεηαο, θαηά πξνηεξαηφηεηα αδεηνδφηεζε ρψξσλ ππνδνρήο 

θηλεηψλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο, φπνπ ζα ιεηηνπξγεί θηλεηή κνλάδα πνπ ζα θαιχπηεη ηηο 

αλάγθεο επεμεξγαζίαο. 

 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. 

 Σν δίθηπν αλάθηεζεο ζπκπιεξψλνπλ νη ηειηθνί απνδέθηεο ησλ δεπηεξνγελψλ πιηθψλ απφ ηελ 

επεμεξγαζία ΑΔΚΚ, φπσο ελδεηθηηθά: 

- Οη εηαηξείεο αλαθχθισζεο ησλ δηαρσξηδφκελσλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ (πιαζηηθφ, 

κέηαιιν, γπαιί, ραξηί, μχιν). 

- Οη βηνκεραληθέο κνλάδεο παξαγσγήο έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο (ππνθαηάζηαζε 

πξσηνγελψλ αδξαλψλ). 

- Οη βηνκεραληθέο κνλάδεο αλαθχθισζεο ησλ αδξαλψλ νξπθηήο πξνέιεπζεο σο 

ελαιιαθηηθέο α΄ χιεο ή αλάθηεζεο ηνπ κε αλαθπθιψζηκνπ μχινπ σο ελαιιαθηηθφ 

θαχζηκν (ηζηκεληνβηνκεραλία, θεξακνπνηία, κνλάδεο απνηέθξσζεο). 

- Οη ηερληθέο / θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο (αλαθχθισζε αδξαλψλ νξπθηήο πξνέιεπζεο ζε 

ηερληθά έξγα). 

(β) Γίθηπν δηάζεζεο ππνιεηκκάησλ επεμεξγαζίαο ΑΔΚΚ 

 Καηαζθεπή δηθηχνπ ΥΤΣ αδξαλψλ απνβιήησλ γηα ηελ 1ε Γ.Δ.  ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη 

θαηαζθεπή θπηηάξνπ δηάζεζεο αδξαλψλ ζηνπο ΥΤΣ ΑΑ ηεο 2εο Γ.Δ.. 

 
 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. 
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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. 

 

8.5 ΓΡΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΔΚΚ 

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 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. 
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Α/Α Δράςθ Ρεριγραφι / Ραρατθριςεισ Υλοποίθςθ 

Βραχυπρόκεςμθ Μεςοπρόκεςμθ 

Ιεράρχθςθ 

Α Β Α Β 

1 
Ανάπτυξθ δικτφου  ανάκτθςθσ 
ΑΕΚΚ 

Κάλυψθ του ςυνόλου τθσ περιφζρειασ από ΕΔ. 
Νζεσ μονάδεσ επεξεργαςίασ ΑΕΚΚ ςτισ Περιφερειακζσ Ενότθτεσ όπου δεν 
υφίςτανται μονάδεσ. 

ΕΔ +    

2 
Ανάπτυξθ αγορϊν   
δευτερογενϊν υλικϊν από τθν 
επεξεργαςία ΑΕΚΚ 

Ανάπτυξθ αγορϊν   δευτερογενϊν υλικϊν από τθν επεξεργαςία ΑΕΚΚ  (πλαςτικό, 
μζταλλο, γυαλί, χαρτί, ξφλο, αδρανι κλπ.) 

ΕΔ/ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΙ   +  

3 
Ανάκτθςθ του αδρανοφσ 
κλάςματοσ των ΑΕΚΚ ςε 
αποκατάςταςθ λατομείων 

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. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ/ΦΟΡΕΙ 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ 
ΛΑΣΟΜΕΙΩΝ/ΕΔ 

  +  

4 
Ανάπτυξθ δικτφου  ΧΤΣ 
αδρανϊν υπολειμμάτων ΑΕΚΚ. 

Καταςκευι δικτφου ΧΤΣ αδρανϊν υπολειμμάτων για τθν 1
θ
 Δ.Ε.  τθσ Περιφζρειασ 

Αττικισ. 
Καταςκευι κυττάρου διάκεςθσ αδρανϊν ςτουσ ΧΤΣ ΑΑ τθσ 2

θσ
 Δ.Ε. 

ΕΔΝΑ   +  

5 
Δίκτυο διάκεςθσ αμιαντοφχων 
αποβλιτων. 

Διαμόρφωςθ δικτφου διάκεςθσ αμιαντοφχων αποβλιτων κατά προτεραιότθτα 
μζςω τθσ αξιοποίθςθσ των υφιςτάμενων και ςχεδιαηόμενων ιδιωτικϊν ΧΤΣΕΑ 

ΕΔΝΑ    + 
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9. ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΔΧΡΓΟΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ 

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. 

9.1 ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

9.1.1 Σςγκενηπωηικά ζηοισεία ςθιζηάμενηρ διασείπιζηρ  

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. 

Ρίνακασ 26: Υφιςτάμενθ διαχείριςθ αποβλιτων (ζτοσ αναφοράσ 2011) 

Κατθγορία αποβλιτων 
Ανάκτθςθ (R) 

(tn) 
Διάκεςθ (D) 

(tn) 

Αποκικευςθ 
(Α) 
(tn) 

Μθ 
καταγεγραμμζνθ 

διαχείριςθ (Χ) 
(tn) 

Μθ επικίνδυνα απόβλθτα 

Ι‐ ΓΕΩΓΟΚΤΘΝΟΤΟΦΙΚΑ 
ΑΡΟΒΛΘΤΑ (*) 

0 0 0 73.900 

Επικίνδυνα απόβλθτα 

ΙΙ‐ ΓΕΩΓΟΚΤΘΝΟΤΟΦΙΚΑ 
ΑΡΟΒΛΘΤΑ (*) 

0 0 0 0 

 (*) Πθγι ΕΔΑ (2015) 
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Ρίνακασ 27: Συγκεντρωτικά ςτοιχεία υφιςτάμενθσ διαχείριςθσ αποβλιτων (ζτοσ αναφοράσ 2011) 

Κατθγορία αποβλιτων 
Ανάκτθςθ (R) 

(%) 
Διάκεςθ (D) 

(%) 

Αποκικευςθ 
(Α) 
(%) 

Μθ 
καταγεγραμμζνθ 

διαχείριςθ (Χ) 
(%) 

ΣΥΝΟΛΑ 

Μθ επικίνδυνα απόβλθτα  

Ι‐ ΓΕΩΓΟΚΤΘΝΟΤΟΦΙΚΑ 
ΑΡΟΒΛΘΤΑ 

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100% 

Επικίνδυνα απόβλθτα  

ΙΙ‐ ΓΕΩΓΟΚΤΘΝΟΤΟΦΙΚΑ 
ΑΡΟΒΛΘΤΑ 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

9.1.2 Υθιζηάμενα δίκηςα και εγκαηαζηάζειρ 

 Ζ δηαρείξηζε ησλ γεσξγνθηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ απνηειεί επζχλε ησλ παξαγσγψλ θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο Κψδηθεο Οξζήο Γεσξγηθήο Πξαθηηθήο (i) γηα ηα γεσξγηθά 

θαη δαζηθά ππνιείκκαηα θπξίσο επί ηφπνπ (in situ) κε ηεκαρηζκφ θαη δηάζεζε ζην έδαθνο ή 

θαχζε, θαη (ii) γηα ηα απφβιεηα ηεο θηελνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο κε δηάζεζε ζην έδαθνο γηα 

ιίπαλζε ή κέζσ κνλάδσλ θνκπνζηνπνίεζεο.  

 ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαηαγξάθεηαη κηα κνλάδα αμηνπνίεζεο (θνκπνζηνπνίεζεο) 

πηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ, ζηα Μέγαξα. 

9.1.3 Αξιολόγηζη Υθιζηάμενηρ Καηάζηαζηρ Γιασείπιζηρ  

Ζ δηαρείξηζε ησλ γεσξγνθηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ εμαθνινπζεί λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ειιείςεηο 

ζηελ θαηαγξαθή ησλ πνζνηήησλ, ηελ επζχλε ηνπ παξαγσγνχ θαη ηελ έιιεηςε ζρεδηαζκνχ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ. 

9.2 ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΓΔΧΡΓΟΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

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. 

Ρίνακασ 28: Ρροβλεπόμενθ παραγωγι ΓΚΤ αποβλιτων Ρεριφζρειασ Αττικισ (ζτοσ 2020) 

Κατθγορία αποβλιτων 
Σφντμθςθ 

 

Μθ επικίνδυνα 
απόβλθτα 

(τόνοι) 

Επικίνδυνα 
απόβλθτα 

(τόνοι) 

Σφνολο 
αποβλιτων 

(τόνοι) 

ΓΕΩΓΟΚΤΘΝΟΤΟΦΙΚΑ 
ΑΡΟΒΛΘΤΑ  

ΓΚΤ 96.800 - 96.800 

 
Ρίνακασ 29: Εκτιμώμενθ ςφνκεςθ τθσ παραγωγι ΓΚΤ αποβλιτων ςτθν  Αττικι (ζτοσ 2020) 

 

(Α) 
Υπολείμματα 

Καλλιεργειών (t) 

(Β) 
Αποςυρόμενα 

φροφτα και 
Λαχανικά (t) 

(Γ) 
Απόβλθτα 

κτθνοτροφικισ 
εκμετάλλευςθσ (t) 

(Δ) 
Ρλαςτικά 

Θερμοκθπίων (t) 

(Ε) 
Συςκευαςίεσ 
Λιπαςμάτων, 

φυτοφαρμάκων 
κ.λπ. (t) 

(ΣΤ) 
 
 

ΣΥΝΟΛΟ(t) 

30.800 10.900 54.070 990 40 96.800 
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9.3 ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΓΔΧΡΓΟΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

Τηνζέηεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ΔΓΑ, σο αθνινχζσο 

 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.  

9.4 ΥΔΓΗΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΔΧΡΓΟΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ  

Α. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ – ΠΟΟΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΣΟΥΧΝ 

Ζ δηαρείξηζε ησλ γεσξγνθηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ πεξηιακβάλεη: 

 εθαξκνγή ησλ Κσδίθσλ Οξζήο Γεσξγηθήο Πξαθηηθήο. 

 ζπιινγή ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαγφκελσλ γεσξγνθηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ θαη δπλαηφηεηα 

ζπλεπεμεξγαζίαο κε ην νξγαληθφ θιάζκα ησλ ΑΑ θαη ΒΑΑ (απφ ΓζΠ). 

 αλαθχθισζε ή άιινπ είδνπο αλάθηεζε, θαηά πξνηεξαηφηεηα κέζσ: 

- αλαθχθισζεο επ’ σθειεία ηεο γεσξγίαο σο νξγαληθή νπζία (α) κε άκεζε ελζσκάησζε, (β) 

έπεηηα απφ βφζθεζε, (γ) έπεηηα απφ θνπή θαη ελζσκάησζε ζην έδαθνο. 

- αλαθχθισζεο επ’ σθειεία ηεο γεσξγίαο, σο εδαθνβειηησηηθφ (α) έπεηηα απφ 

θνκπνζηνπνίεζε, (β) έπεηηα απφ δχκσζε θηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ, (γ) έπεηηα απφ 

ρψλεπζε ηνπ ππνιείκκαηνο ησλ κνλάδσλ βηναεξίνπ. 

- ρξήζεο σο δεπηεξνγελέο θαχζηκν (αλάθηεζε ζε κνλάδεο παξαγσγήο βηναεξίνπ κε 

απφδνζε ηνπ ρσλέκαηνο επ’ σθειεία ηεο γεσξγίαο, αλάθηεζε ζε κνλάδεο 

ζπλαπνηέθξσζεο). 

 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.  
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Β. ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΗ Δ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

Οπγανικήρ πποέλεςζηρ 

 Αλάπηπμε ηνπηθψλ δηθηχσλ ζπιινγήο ησλ νξγαληθψλ γεσξγνθηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ. 

 Πιήξεο αμηνπνίεζε ηνπ δηαζέζηκνπ δηθηχνπ παξαγσγήο εδαθνβειηησηηθψλ γηα ηελ 

απνξξφθεζε ησλ νξγαληθψλ γεσξγνθηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ – Δμέηαζε δπλαηνηήησλ 

ζπλεπεμεξγαζίαο κε νξγαληθά απφβιεηα άιισλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 Πιήξεο αμηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ θαη ζρεδηαδφκελσλ κνλάδσλ παξαγσγήο βηναεξίνπ γηα 

ηελ ελεξγεηαθή αλάθηεζε γεσξγνθηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ. 

Μη οπγανικήρ πποέλεςζηρ 

 Αλάπηπμε ηνπηθψλ δηθηχσλ ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο γεσξγνθηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ κε 

νξγαληθήο πξνέιεπζεο (πιαζηηθά ζεξκνθεπίσλ, κέηαιια, ζπζθεπαζίεο ιηπαζκάησλ, θ.ιπ.) 

ψζηε ηα ελ ιφγσ απφβιεηα λα εληάζζνληαη ζηα δηαζέζηκα δίθηπα αλάθηεζεο. 

9.5 ΓΡΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΔΧΡΓΟΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ 

ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ  

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. 
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Α/Α Δράςθ Ρεριγραφι / Ραρατθριςεισ Υλοποίθςθ 

Βραχυπρόκεςμθ Μεςοπρόκεςμθ 

Ιεράρχθςθ 

Α Β Α Β 

1 
Εφαρμογι των Κωδίκων Ορκισ 
Γεωργικισ Πρακτικισ 

Εφαρμογι των Κωδίκων Ορκισ Γεωργικισ Πρακτικισ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΘ/ ΓΕΝΙΚΘ 
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ 
ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ 
ΚΣΘΝΙΑΣΡΙΚΘ 

+    

2 
Πράςινα θμεία Διμων με ΓΚΣ 
απόβλθτα 

Επζκταςθ δραςτθριότθτασ Πράςινων θμείων ϊςτε να περιλαμβάνει τα ΓΚΣ 
απόβλθτα 

ΕΔΝΑ/ΔΘΜΟΙ 
 

+    

3 
Δίκτυο ςυλλογισ/ 
επεξεργαςίασ οργανικϊν ΓΚΣ 
αποβλιτων 

υλλογι των παραγόμενων οργανικϊν γεωργοκτθνοτροφικϊν αποβλιτων και 
ςυνεπεξεργαςία ςτισ εγκαταςτάςεισ των ΒΑΑ (από ΔςΠ). 

ΕΔΝΑ/ΔΘΜΟΙ   +  

4 
Δίκτυο ςυλλογισ/ 
επεξεργαςίασ ΓΚΣ αποβλιτων 
εναλλακτικισ διαχείριςθσ 

υλλογι και ανάκτθςθ των παραγόμενων γεωργοκτθνοτροφικϊν αποβλιτων 
εναλλακτικισ διαχείριςθσ  

ΕΔΝΑ/ΕΔ   +  

5 
Δίκτυο ςυλλογισ/ διαχείριςθσ 
ΓΚΣ αποβλιτων που περιζχουν 
επικίνδυνεσ ουςίεσ 

υλλογι και διαχείριςθ ωσ ΜΠΕΑ ΑΑ 
  

ΕΔΝΑ/ΔΘΜΟΙ   +  
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10. ΔΝΖΜΔΡΧΖ – ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ – ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  

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 επηθνηλσλίαο ηνπ πξψηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεσλ απνηειεί ν ίδηνο ν 

ΠΔΓΑ (δηάρπζε δηαβνχιεπζε επί ηεο πινπνίεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ θ.ιπ.) 

 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.  
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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 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.  

 

11. ΤΝΔΡΓΔΗΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΜΔ ΑΛΛΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΗ ΓΡΑΔΗ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ 

11.1 ΤΝΔΡΓΔΗΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΝΔΝΔΡΓΧΝ ΛΑΣΟΜΔΗΧΝ 

Απφ ην Ρπζκηζηηθφ ζρέδην Αηηηθήο θαη ζπλαθείο πξνγξακκαηηζκνχο έρεη ηεθκεξησζεί ε αλάγθε 

απνθαηάζηαζεο ησλ δηάζπαξησλ αλελεξγψλ ιαηνκηθψλ ρψξσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο πνπ 

ζε ζρεηηθή 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. 

 Κνκπφζη πςειήο πνηφηεηαο απφ επεμεξγαζία ησλ ΒΑΑ (ΓζΠ) 

 Κνκπφζη ηχπνπ Α’ απφ ηελ επεμεξγαζία ζπκκείθησλ 

 Τπνιείκκαηα ηεο επεμεξγαζίαο ζπκκείθησλ ΑΑ  

 Αλφξγαλα βηνκεραληθά απφβιεηα 

 Δπεμεξγαζκέλα ΑΔΚΚ γηα αλάθηεζε θαζψο θαη ππνιείκκαηα ηεο επεμεξγαζίαο γηα δηάζεζε 

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 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. 
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11.2 ΤΝΔΡΓΔΗΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΑΧΖ ΣΧΝ ΟΡΔΗΝΧΝ ΟΓΚΧΝ  

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 ΤΝΔΡΓΔΗΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΝΣΑΞΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ  

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. 

 

12. ΓΔΝΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΖ ΥΧΡΟΘΔΣΖΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ  

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. 

12.1  ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΝΣΟΠΗΜΟΤ ΔΤΡΤΣΔΡΧΝ ΚΑΣΑΛΛΖΛΧΝ 

ΠΔΡΗΟΥΧΝ 

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. 

Σα θξηηήξηα απνθιεηζκνχ γηα ηε ρσξνζέηεζε εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ πνπ 

ιακβάλνληαη ππφςε, ρσξίο λα ζεκαίλεη ξεηά φηη εθαξκφδνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο αλάινγα κε ην 
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είδνο, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ην βαζκφ φριεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εγθαηάζηαζεο, 

νκαδνπνηνχληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

1. Κπιηήπια Πεπιβαλλονηικήρ Πποζηαζίαρ 

 Οη ζεζκνζεηεκέλεο πεξηνρέο πξνζηαζίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Πξνζηαηεπφκελσλ 

Πεξηνρψλ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (Ν.3937/11) θαη ηνπο φξνπο θαη 

πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηνπλ ηα εηδηθά θαζεζηψηα πξνζηαζίαο ηνπο. 

 Άιιεο εθηφο Δζληθνχ πζηήκαηνο Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο, φπσο νξίδνληαη απφ ηελ 

θείκελε λνκνζεζία θαη ζηα εηδηθά θαζεζηψηα πξνζηαζίαο ηνπο, φπσο ελδεηθηηθά θαη φρη 

πεξηνξηζηηθά ε νηθνινγηθά επαίζζεηε δψλε απφ φρζεο ιηκλψλ ή ιηκλνδεμακελψλ, θνίηεο 

πνηακψλ ή κεγάισλ πδαηνξεκάησλ κφληκεο ξνήο, ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία 

(ΚΤΑ 125347/04 άξζ. 14). 

 Απφζηαζε απφ ππξήλεο βηνηφπσλ, πγξνηφπσλ, ζεκεηαθά δηαηεξεηέα κλεκεία ηεο θχζεο 

θαη ηνπ ηνπίνπ θ.ά, φπσο νξίδεηαη απφ ηε θείκελε λνκνζεζία ή εθφζνλ νξίδεηαη ξεηά ζηα 

εηδηθά ζρέδηα θαη θαζεζηψηα πξνζηαζίαο ηνπο. 

 Σα Γάζε θαη νη πεξηνρέο Γεσξγηθήο Γεο Τςειήο Παξαγσγηθφηεηαο (ΓΓΤΠ), φπσο 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία (Ν. 998/79 θαη Ν.2637/98 αληίζηνηρα, φπσο 

ηζρχνπλ). 

 Ζ θξίζηκε παξαζαιάζζηα/παξάθηηα δψλε θαη ε νηθνινγηθά επαίζζεηε δψλε ησλ αθηψλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο κε απφζηαζε απφ ηελ αθηνγξακκή, ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία θαη 

ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ πξνβιέπνληαη ζε εηδηθέο δηαηάμεηο. 

2. Κπιηήπια Πποζηαζίαρ Υδαηικών Πόπυν 

 Οη αλάληε ιεθάλεο απνξξνήο‐ ηξνθνδνζίαο ηακηεπηήξσλ χδξεπζεο ή θαη άξδεπζεο κε 

πδξεπηηθέο ρξήζεηο, ζηηο δψλεο εθείλεο φπνπ κε βάζε ηηο εηδηθέο ξπζκίζεηο πνπ έρνπλ 

ζεζπηζηεί, απαγνξεχνληαη νη ελ ιφγσ εγθαηαζηάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο. 

 Οη δψλεο ειεγρφκελεο πξνζηαζίαο ζεκείσλ θαη έξγσλ πδξνιεςίαο γηα ρξήζε πφζηκνπ 

λεξνχ πνπ πξνβιέπνληαη ζην ρέδην Γηαρείξηζεο Λεθαλψλ Απνξξνήο Πνηακψλ ηνπ 

Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Αηηηθήο. 

 Ζ πξνζηαηεπηηθή δψλε πεξηκεηξηθά ηακαηηθψλ πεγψλ θάζε θαηεγνξίαο, ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία (Ν.3498/06) θαη ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηνπλ εηδηθά 

θαζεζηψηα πξνζηαζίαο ηνπο. 

3. Οικιζηικά ‐ Πολεοδομικά, Χυποηαξικά και Αναπηςξιακά Κπιηήπια 

 Απφζηαζε απφ θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, νηθηζκνχο, αζηηθέο πεξηνρέο θαη νηθηζηηθέο ελφηεηεο, 

φπσο: ηα ζεζκνζεηεκέλα φξηα ρεδίνπ Πφιεο, φξηα νηθηζκψλ <2000 θαη. ή νηθηζκψλ πξν 
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ηνπ 1923, πεξηνρψλ ηδησηηθήο πνιενδφκεζεο, φξηα νηθηζηηθψλ επεθηάζεσλ πξνβιεπφκελσλ 

απφ ΓΠ/ΥΟΟΑΠ ή ΣΥ θαη ην θέληξν κε νξηνζεηεκέλσλ νηθηζκψλ βάζεη ΔΛΣΑΣ 2011, 

ζχκθσλα κε ην Άξζ. 4, παξ. 3, ηνπ Π.Γ./24‐5‐85 θαη ην Άξζ. 1, παξ.9.3 ηνπ Π.Γ.16‐5‐89, 

φπσο ηζρχνπλ. 

 Απφζηαζε απφ ραξαθηεξηζκέλεο Αλαπηπγκέλεο Σνπξηζηηθά Πεξηνρέο (Α1) ηνπ ΔΠΥΑΑ γηα 

ηνλ Σνπξηζκφ (ΦΔΚ 3155/Β/13), απφ Οξγαλσκέλνπο Τπνδνρείο Σνπξηζηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ φπσο ΠΟΣΑ, ΠΟΑΠΓ Σνπξηζκνχ, ΠΔΡΠΟ Σνπξηζκνχ‐ Αλαςπρήο, 

ΔΥΑΓΑ κε βαζηθφ ρσξηθφ πξννξηζκφ ηνλ Σνπξηζκφ‐ Αλαςπρή, ΔΥΑΔ ζηνλ ηνκέα ηνπ 

ηνπξηζκνχ (Ν.4179/13), Σνπξηζηηθνχο Ληκέλεο, απφ φξηα πεξηνρψλ Σνπξηζκνχ‐ Αλαςπρήο 

πξνβιεπφκελσλ απφ ΓΠ/ ΥΟΟΑΠ ή ΣΥ θαη ινηπέο Σνπξηζηηθέο Εψλεο απφ 

ζεζκνζέηεζε ηεο ΕΟΔ ή απφ άιιν ζεζκνζεηεκέλν θαζνξηζκφ ρξήζεσλ γεο θαη' αλαινγία 

κε ηηο νηθηζηηθέο πεξηνρέο θαη κε βάζεη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 Απφζηαζε απφ αθηέο θνιχκβεζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη θαηαξρήλ ζην πξφγξακκα 

παξαθνινχζεζεο ηνπ ΤΠΔΚΑ, θαη' αλαινγία κε ηηο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο θαη κε βάζεη ηελ 

ζρεηηθή λνκνζεζία φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 

 Οη δψλεο πνπ ππάγνληαη ζε εηδηθφ θαζεζηψο ρξήζεσλ γεο, φπσο ελδεηθηηθά θαη φρη 

πεξηνξηζηηθά, Αεξνδξφκηα, πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο γηα ιφγνπο εζληθήο άκπλαο θιπ, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ηζρχνπζα γη' απηέο ηηο πεξηνρέο λνκνζεζία θαη ηνπο φξνπο 

θαη πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηνπλ ηα εηδηθά θαζεζηψηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

4. Κπιηήπια Πποζηαζίαρ Πολιηιζηικήρ Κληπονομιάρ 

 Οη νξηνζεηεκέλεο Αξραηνινγηθέο Εψλεο πξνζηαζίαο Α ζεζκνζεηεκέλσλ αξραηνινγηθψλ 

ρψξσλ θαη άιισλ πνιηηηζηηθψλ κλεκείσλ εθφζνλ πθίζηαληαη εηδηθνί φξνη θαη πεξηνξηζκνί 

(Ν.3028/02). 

 Απφζηαζε απφ θεξπγκέλα Γηαηεξεηέα Μλεκεία ηεο Παγθφζκηαο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο, 

Μλεκεία Μείδνλνο εκαζίαο θαη άιια κλεκεία εθφζνλ ππάξρνπλ εηδηθνί φξνη πξνζηαζίαο. 

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  ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

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.  
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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. 

 

1.  Γευλογικά– Υδπογευλογικά και Υδπολογικά κπιηήπια 

 Τδξνγεσινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ππνθείκελσλ ζρεκαηηζκψλ: πδξνπεξαηφηεηα εδάθνπο θαη 

ππεδάθνπο, πάρνο ζηξψκαηνο, πνξψδεο, ηθαλφηεηα απηνθαζαξηζκνχ, εηεξνγέλεηα εδαθηθνχ 

πιηθνχ, χπαξμε αμηφινγνπ θαη αμηνπνηήζηκνπ δπλακηθνχ ππφγεησλ πδξνθνξέσλ. 

 εκεία πδξνιεςίαο: απφζηαζε απφ πδξνιεπηηθά έξγα, χπαξμε πεγψλ ή γεσηξήζεσλ 

ζεκαληηθήο παξνρήο πνπ επεξεάδνληαη πδξνγεσινγηθά απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, 

ζπνπδαηφηεηα ρξήζεο ησλ ππφγεησλ λεξψλ, αλ ην έξγν βξίζθεηαη αλάληε ή θαηάληε έξγνπ 

πδξνιεςίαο ή πδξνκάζηεπζεο, βάζνο ζηάζκεο. 

 Τδξνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά: έθηαζε ιεθάλεο απνξξνήο αλάληε ηνπ έξγνπ θαη φγθνο 

επηθαλεηαθψλ απνξξνψλ απηήο, απφζηαζε θαη ζεκαληηθφηεηα πδαηνξεκάησλ ηεο άκεζεο 

θαηάληε πεξηνρήο, ρξήζε ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ησλ δηεξρφκελσλ απφ ηελ θαηάληε 

πεξηνρή ηνπ έξγνπ πδαηνξεκάησλ ηα νπνία ελ δπλάκεη κπνξνχλ λα επεξεαζηνχλ θαζψο θαη 

ησλ ηειηθψλ απνδεθηψλ ηνπο, έιεγρνο θηλδχλσλ πιεκκχξσλ θαη θαηάθιπζεο ηεο πεξηνρήο 

κε πιεκκπξηθά λεξά. 

 Γεσηεθηνληθά θαη ινηπά γεσινγηθά ραξαθηεξηζηηθά: χπαξμε ελεξγψλ ηεθηνληθψλ ξεγκάησλ, 

θίλδπλνο γηα εθδήισζε θαηλνκέλσλ θαηνιίζζεζεο, ή θαζίδεζεο ή εξππζκνχ, χπαξμε 

ζεκαληηθνχ νξπθηνχ πινχηνπ. 

2.  Πεπιβαλλονηικά κπιηήπια 

 Θέζε εγθαηάζηαζεο ζε ζρέζε κε επαίζζεηα νηθνζπζηήκαηα θαη ζέζε ηνπ έξγνπ ζε ζρέζε κε 

ηελ επξχηεξε ιεθάλε απνξξνήο πνπ πεξηθιείεη ηα επαίζζεηα νηθνζπζηήκαηα. 

 Βιάζηεζε θαη ελδηαηηήκαηα ζέζεο θαη επξχηεξεο πεξηνρήο: βιάζηεζε πξνο θνπή, εθξίδσζε 

θαη εθρέξζσζε, απφζηαζε απφ ζεκαληηθά ελδηαηηήκαηα παλίδαο. 

 Θέζε εγθαηάζηαζεο ζε ζρέζε κε Σνπία Γηεζλνχο θαη Δζληθήο ζεκαζίαο: πξνζηαηεπφκελα 

ηνπία θαη ζηνηρεία ηνπ ηνπίνπ, πεξηνρέο ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάινπο. 

 Θέζε εγθαηάζηαζεο ζε ζρέζε κε πξνζηαηεπφκελνπο θπζηθνχο ζρεκαηηζκνχο: 

πξνζηαηεπφκελα κλεκεία ηεο θχζεο, γεψηνπνη, ηδηαίηεξνη γεσκνξθνινγηθνί ζρεκαηηζκνί. 

 Απνθπγή νριήζεσλ απφ νζκέο θαη αέξηνπο ξχπνπο, ζε θαηνηθεκέλεο ή επηζθέςηκεο 

πεξηνρέο: πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ ρψξνπ θαη έθζεζε ζε αλέκνπο βάζεη θαηαλνκήο 
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θαηεχζπλζεο ησλ επηθξαηνχλησλ ζηελ πεξηνρή αλέκσλ, εθαξκνγή κνληέινπ δηαζπνξάο 

ξχπσλ. 

 Βαζκφο επηβάξπλζεο θαη ππνβάζκηζεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο απφ πιεπξάο ξχπαλζεο 

αεξίσλ, πγξψλ, ζηεξεψλ απνβιήησλ. 

3.  Οικιζηικά και Χυποηαξικά κπιηήπια 

 Θέζε εγθαηάζηαζεο ζε ζρέζε κε νηθηζηηθέο πεξηνρέο φπσο αλαιχνληαη ζηελ παξ. 12.1 αιιά 

θαη ζηξαηφπεδα, αηχπσο δηακνξθσκέλεο εθηφο ζρεδίνπ νηθηζηηθέο πεξηνρέο θαη 

κεκνλσκέλεο θαηνηθίεο. 

 Θέζε εγθαηάζηαζεο ζε ζρέζε κε ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο φπσο αλαιχνληαη ζηελ παξ. 12.1, 

κεκνλσκέλεο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο, αηχπσο δηακνξθσκέλεο εθηφο ζρεδίνπ ηνπξηζηηθέο 

πεξηνρέο, αθηέο θνιχκβεζεο θ.α 

 Θέζε εγθαηάζηαζεο ζε ζρέζε κε αξραηνινγηθέο πεξηνρέο, κλεκεία θαη ρψξνπο αλαςπρήο 

φπσο αλαιχνληαη ζηελ παξ. 12.1 αιιά θαη επηζθέςηκνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, κνπζεία, 

κνλαζηήξηα, ζεκεηαθά ζεκαληηθά αξραηνινγηθά & πνιηηηζηηθά κλεκεία, επηζθέςηκνπο 

ρψξνπο ηεο θχζεο θιπ. 

 Θέαζε απφ θαηνηθεκέλεο ή πνιπζχρλαζηεο πεξηνρέο: απφζηαζε θαη νπηηθή επαθή απφ 

νηθηζκνχο, θχξην νδηθφ θαη ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν, ρψξνπο κε κφληκε θαη επνρηαθή παξνπζία 

κεγάινπ αξηζκνχ αηφκσλ. 

 

4.  Λειηοςπγικά και γενικήρ θύζηρ κπιηήπια 

 Δπαξθέο κέγεζνο (ρσξεηηθφηεηα, έθηαζε) κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο γηα ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ παξακέηξσλ ζρεδηαζκνχ ηνπ έξγνπ. 

 Γπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο εγθαηάζηαζεο θαη άιινπ έξγνπ δηαρείξηζεο εληφο ηνπ ρψξνπ. 

 Απφζηαζε απφ ηα θέληξα παξαγσγήο απνβιήησλ – Κεληξνβαξηθφηεηα ζε θπβνρηιηφκεηξα ή 

ηνλνρηιηφκεηξα. 

 Δγγχηεηα κε άιιεο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο απνβιήησλ. 

 Γπλαηφηεηα επρεξνχο νδηθήο πξφζβαζεο θαη βαζκφο επηβάξπλζεο ζηελ θπθινθνξηαθή 

ζπκθφξεζε. 

 Δπρέξεηα παξάθακςεο νηθηζκψλ θαη άιισλ αλζξσπνγελψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ 

πξφζβαζε. 

 πλέξγεηα κε ηπρφλ άιιεο νρινχζεο δξαζηεξηφηεηεο. 
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 Δληφο εμαληιεκέλνπ νξπρείνπ κεηαιιεπκάησλ ή εμαληιεκέλνπ ιαηνκείνπ αδξαλψλ.  

5. Οικονομικά κπιηήπια 

 Ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηνπ ρψξνπ θαη επρέξεηα απφθηεζήο ηνπ. 

 Αμία γεο ζε ζρέζε θαη κε ηηο ρξήζεηο γεο. 

 Δπρέξεηα εθηέιεζεο, κέγεζνο θαη ηερληθή απιφηεηα ησλ απαηηνπκέλσλ έξγσλ ππνδνκήο, 

πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζπλδεηήξηαο νδνχ. 

 Γεσκνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, εθζθαςηκφηεηα εδαθηθψλ πιηθψλ, χπαξμε δαλεηνζαιάκσλ 

γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ. 

 Γηαζεζηκφηεηα ζε αλαγθαίεο ππνδνκέο δηθηχσλ ΟΚΧ κε βάζεη ηελ απφζηαζε απφ απηά. 

 Πξνυπνινγηζκφο έξγνπ. 

 Κφζηνο κεηαθνξάο. 

 
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 ηεο παξαγξάθνπ 12.2 (Α), θαζνξίδνληαη 

επηπιένλ βαζηθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ ζέζεσλ ησλ ελ ιφγσ εγθαηαζηάζεσλ σο εμήο: 

1.  Χυποηαξική καηανομή ηηρ παπαγυγήρ ηυν Ε.Α.  

Ζ δηεξεχλεζε ησλ πηζαλά θαηάιιεισλ ζέζεσλ ζπλαξηάηαη θπξίσο κε: 

 Σελ ρσξηθή παξαγσγή ησλ πνζνηήησλ Δ.Α. ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. 

 Σελ παξαγσγή ζεκαληηθψλ πνζνηήησλ Δ.Α., ηα νπνία είλαη ζπκβαηά γηα δηάζεζή ηνπο απφ 

θνηλνχ. 

 Σελ χπαξμε ζεκαληηθψλ πνζνηήησλ "ηζηνξηθά" απνζεθεπκέλσλ Δ.Α. 

2.  Πεπιοσέρ εξοθλημένυν μεηαλλεςηικών και λαηομικών εκμεηαλλεύζευν.  

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. 
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3. Καηαζκεςή εγκαηάζηαζηρ επεξεπγαζίαρ – διάθεζηρ Ε.Α. ενηόρ ηυν γηπέδυν 

βιομησανικών εγκαηαζηάζευν μεγάλος μεγέθοςρ. 

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. 

 

13. ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΥΑΓΑ 

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 2015. 

 

14. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΠΟΡΟΗ ΚΑΗ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΠΔΓΑ ΑΣΣΗΚΖ  

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο πινπνίεζεο  ησλ δξάζεσλ ηνπ ΠΔΓΑ ζα εθηηκεζεί κε αζθάιεηα θαηά ηελ 

νξηζηηθή δηαηχπσζε ηνπ, κεηά ηελ εθπφλεζε θαη έγθξηζε ησλ Σνπηθψλ ρεδίσλ ηεο Γηαρείξηζεο  

θαη ησλ κειεηψλ ζρεδηαζκνχ ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ.  

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 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. 
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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.  
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Απφ ην Δ.Π. Αληαγσληζηηθόηεηα, Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη Καηλνηνκία (Δ.Π.ΑλΔΚ) 2014-20 

θαη ησλ ΠΔΠ 2014-20, πξνβιέπεηαη ε δηάζεζε πφξσλ χςνπο 100 εθ. € απφ ην ΔΣΠΑ γηα 

δξάζεηο δηαρείξηζεο απνβιήησλ. 

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% ησλ δηαζέζηκσλ πόξσλ) 

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.  
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Γίλεηαη επίζεο ε δπλαηφηεηα Αμηνπνίεζεο Κνηλνηηθψλ Πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ δηακόξθσζε 

ρξεκαηνδνηηθώλ εξγαιείσλ ησλ 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)  

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 :  

i. Δηδηθά ηέιε θαη θφξνη δηάζεζεο απνβιήησλ 

ii. ρήκαηα δηεπξπκέλεο επζχλεο παξαγσγνχ 

iii. πζηήκαηα «πιεξψλσ φζν πεηάσ» (ΠΟΠ) 

iv. Δπηδνηήζεηο γηα ρξήζε δεπηεξνγελψλ πιηθψλ /θνξνιφγεζε ησλ θπζηθψλ πξψησλ πιψλ 

πνπ ππνθαζηζηνχλ  

v. 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 απφ 01/01/2016 ρσξίο λα έρνπλ ππνζηεί πξνεγνχκελα 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο (D13, R3, R4, R5, R12) επηβαξχλνληαη απφ 01/01/2016 κε 35 € αλά 

ηφλν, πνζφ πνπ απμάλεηαη θαηά 5€ εηεζίσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 60 € αλά ηφλν. Σα 

ζπιιεγφκελα πνζά ζπγθεληξψλνληα ζην Πξάζηλν Σακείν θαη δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ αλάθηεζεο θαη δηάζεζεο απνβιήησλ. χκθσλα κε 

ηνλ ΔΓΑ, ε πξφβιεςε απηή ηνπ Ν. 4042/2012 ελεξγνπνηείηαη κε ΚΤΑ εθφζνλ δηαζθαιηζηνχλ νη 

πξνυπνζέζεηο θαη ππνδνκέο πξνδηαινγήο θαη αλάθηεζεο . 
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ΗΗ. ρήκαηα δηεπξπκέλεο Δπζύλεο Παξαγσγνύ  

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. Σα 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 : 

Υποδομέρ – Έπγα Δ.Π. ΤΜΔΠΔΡΑΑ 2014-20 , Δ.Π. ΑλΔΚ 2014-20, Π.Δ.Π. Αηηηθήο 

2014-20 Δ.Π.Α.Α 2014-20 Πξάζηλν Σακείν 

Οπγανυηικά – διοικηηικά 

μέηπα 

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

Ενημέπυζη – 

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) 

Πποδιαγπαθέρ – Ππόηςπα 

– Οδηγοί – Μελέηερ 

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)  
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15. ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΠΔΓΑ ΑΣΣΗΚΖ 

ηνπο πίλαθεο ησλ δξάζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ΠΔΓΑ ζηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο 

απνβιήησλ παξνπζηάδεηαη έλδεημε γηα ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπο. 

 

16. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΠΔΓΑ ΑΣΣΗΚΖ 

Γηα ηελ απνηχπσζε ζε ζπλερή βάζε ηεο ζπλνιηθήο εηθφλαο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ζηε 

ρψξα, ηεο πξνφδνπ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ ΠΔΓΑ θαη ησλ εμειίμεσλ ζε επηκέξνπο 

δεηήκαηα, πηνζεηείηαη ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο, ζηε βάζε ησλ αθφινπζσλ αξρψλ: 

 πζηεκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπγθέληξσζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα λα ππνζηεξηρζεί θαη αμηνινγεζεί ν ΠΔΓΑ. 

 Τπνρξεσηηθφηεηα ππνβνιήο δεδνκέλσλ απφ θάζε ππφρξεν (π.ρ. ΔΓ, ΓΖΜΟΗ, παξαγσγφ 

απνβιήηνπ θ.ιπ.) 

 Πξνζβαζηκφηεηα ζηα δεδνκέλα ηνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο γηα φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ. 

 Δλεκέξσζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ θαη ηνπ θνηλνχ κέζσ ηεο θνηλνπνίεζεο ζρεηηθψλ 

αλαθνξψλ ζην δηαδίθηπν. 

 Πεξηνδηθφηεηα ππνβνιήο δεδνκέλσλ ζε εμακεληαία βάζε. 

16.1  ΤΠΟΥΡΔΟΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΠΔΓΑ ΑΣΣΗΚΖ 

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΠΔΓΑ γίλεηαη απφ ηνλ ΔΓΝΑ. 

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. 

16.2 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΗ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 

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. 
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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. 

 

17. ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΠΔΓΑ ΑΣΣΗΚΖ 

Δλδηάκεζε αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ παξφληνο ΠΔΓΑ ζα γίλεη ζε πεξίνδν ηξηψλ (3) 

εηψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ: 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΘ ΣΤΟΧΩΝ ΕΣΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΑ ΣΤΘΝ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΘΣ 
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ΡΙΝΑΚΑΣ 1: ΡΛΘΘΥΣΜΙΑΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΘΣ 

ΔΘΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΘΤΑ 
Μόνιμοσ Ρλθκυςμόσ Μεταβολι 

1991 2001 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% 

ΔΘΜΟ ΑΘΘΝΑΙΩΝ 816.556 789.166 664.046 ‐3,35% ‐15,85% 

ΔΘΜΟ ΒΤΡΩΝΟ 60.651 64.661 61.308 6,61% ‐5,19% 

ΔΘΜΟ ΓΑΛΑΣΙΟΤ 59.533 63.418 59.345 6,53% ‐6,42% 

ΔΘΜΟ ΔΑΦΝΘ ‐ ΤΜΘΣΣΟΤ 37.003 36.804 33.628 ‐0,54% ‐8,63% 

ΔΘΜΟ ΗΩΓΡΑΦΟΤ 82.615 81.435 71.026 ‐1,43% ‐12,78% 

ΔΘΜΟ ΘΛΙΟΤΠΟΛΕΩ 77.476 81.024 78.153 4,58% ‐3,54% 

ΔΘΜΟ ΚΑΙΑΡΙΑΝΘ 27.345 27.193 26.458 ‐0,56% ‐2,70% 

ΔΘΜΟ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ  ‐ ΧΑΛΚΘΔΟΝΟ 36.422 35.607 35.556 ‐2,24% ‐0,14% 

ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ  ΕΝΟΤΘΤΑ ΒΟΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΘΝΩΝ 505.489 583.900 592.490 15,51% 1,47% 

ΔΘΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΘ 48.557 60.065 59.704 23,70% ‐0,60% 

ΔΘΜΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ 64.083 71.551 72.333 11,65% 1,09% 

ΔΘΜΟ ΒΡΙΛΘΙΩΝ 16.521 26.567 30.741 60,81% 15,71% 

ΔΘΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ 44.084 48.132 49.642 9,18% 3,14% 

ΔΘΜΟ ΚΘΦΙΙΑ (Κθφιςιά,Εκάλθ,Νζασ Ερυκραία) 56.160 66.484 71.259 18,38% 7,18% 

ΔΘΜΟ ΛΤΚΟΒΡΤΘ ‐ ΠΕΤΚΘ 24.387 29.320 31.153 20,23% 6,25% 

ΔΘΜΟ ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΕΩ 21.411 27.522 29.891 28,54% 8,61% 

ΔΘΜΟ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 62.137 69.508 67.134 11,86% ‐3,42% 

ΔΘΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ ‐ ΧΟΛΑΡΓΟΤ 48.391 47.714 44.539 ‐1,40% ‐6,65% 

ΔΘΜΟ ΠΕΝΣΕΛΘ (Πεντζλθ, Νζα πεντζλθ,Μελίςςια) 20.146 30.956 34.934 53,66% 12,85% 

ΔΘΜΟ ΦΙΛΟΘΕΘ ‐ ΨΤΧΙΚΟΤ 31.888 30.754 26.968 ‐3,56% ‐12,31% 

ΔΘΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΤ 67.724 75.327 74.192 11,23% ‐1,51% 

ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ  ΕΝΟΤΘΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΘΝΩΝ 471.456 499.883 489.675 6,03% ‐2,04% 

ΔΘΜΟ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 29.426 31.354 26.550 6,55% ‐15,32% 

ΔΘΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ ‐ ΚΑΜΑΣΕΡΟΤ 49.577 58.244 62.529 17,48% 7,36% 

ΔΘΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 81.607 77.917 69.946 ‐4,52% ‐10,23% 

ΔΘΜΟ ΙΛΙΟΤ 80.564 85.572 84.793 6,22% ‐0,91% 

ΔΘΜΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ 141.971 146.743 139.981 3,36% ‐4,61% 

ΔΘΜΟ ΠΕΣΡΟΤΠΟΛΕΩ 39.703 51.559 58.979 29,86% 14,39% 

ΔΘΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ 48.608 48.494 46.897 ‐0,23% ‐3,29% 

ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ  ΕΝΟΤΘΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΘΝΩΝ 490.519 542.171 529.826 10,53% ‐2,28% 

ΔΘΜΟ ΑΓΙΟΤ ΔΘΜΘΣΡΙΟΤ 59.662 68.719 71.294 15,18% 3,75% 

ΔΘΜΟ ΑΛΙΜΟΤ 32.514 39.800 41.720 22,41% 4,82% 

ΔΘΜΟ ΓΛΤΦΑΔΑ 63.733 83.665 87.305 31,27% 4,35% 

ΔΘΜΟ ΕΛΛΘΝΙΚΟΤ ‐ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΘ 44.802 51.299 51.356 14,50% 0,11% 

ΔΘΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 116.731 115.150 100.641 ‐1,35% ‐12,60% 

ΔΘΜΟ ΜΟΧΑΣΟΤ ‐ ΣΑΤΡΟΤ 38.317 39.870 40.413 4,05% 1,36% 

ΔΘΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΘ 72.550 76.508 73.076 5,46% ‐4,49% 

ΔΘΜΟ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΘΡΟΤ 62.210 67.160 64.021 7,96% ‐4,67% 

ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ  ΕΝΟΤΘΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ  ΑΤΤΙΚΘΣ 277.207 386.067 502.348 39,27% 30,12% 

ΔΘΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 65.035 82.555 106.943 26,94% 29,54% 

ΔΘΜΟ ΒΑΡΘ ‐ ΒΟΤΛΑ ‐ ΒΟΤΛΙΑΓΜΕΝΘ 28.928 42.127 48.399 45,63% 14,89% 

ΔΘΜΟ ΔΙΟΝΤΟΤ 17.249 32.504 40.193 88,44% 23,66% 

ΔΘΜΟ ΚΡΩΠΙΑ 16.239 24.453 30.307 50,58% 23,94% 

ΔΘΜΟ ΛΑΤΡΕΩΣΙΚΘ 18.826 22.261 25.102 18,25% 12,76% 

ΔΘΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟ 24.901 23.974 33.423 ‐3,72% 39,41% 

ΔΘΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ  ΜΕΟΓΑΙΑ 9.356 13.644 20.040 45,83% 46,88% 

ΔΘΜΟ ΠΑΙΑΝΙΑ 15.518 19.767 26.668 27,38% 34,91% 

ΔΘΜΟ ΠΑΛΛΘΝΘ 22.035 33.611 54.415 52,53% 61,90% 

ΔΘΜΟ ΡΑΦΘΝΑ ‐ ΠΙΚΕΡΜΙΟΤ 8.894 13.625 20.266 53,19% 48,74% 

ΔΘΜΟ ΑΡΩΝΙΚΟΤ 13.008 22.866 29.002 75,78% 26,83% 

ΔΘΜΟ ΠΑΣΩΝ ‐ ΑΡΣΕΜΙΔΟ 14.785 25.138 33.821 70,02% 34,54% 

ΔΘΜΟ ΩΡΩΠΟΤ 22.433 29.542 33.769 31,69% 14,31% 

ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ  ΕΝΟΤΘΤΑ ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ 122.365 149.794 160.927 22,42% 7,43% 

ΔΘΜΟ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ 15.674 27.927 30.251 78,17% 8,32% 

ΔΘΜΟ ΕΛΕΤΙΝΑ 25.992 29.879 29.902 14,95% 0,08% 

ΔΘΜΟ ΜΑΝΔΡΑ ‐ ΕΙΔΤΛΛΙΑ 17.404 18.677 17.885 7,31% ‐4,24% 

ΔΘΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 29.564 34.174 36.924 15,59% 8,05% 

ΔΘΜΟ ΦΤΛΘ 33.731 39.137 45.965 16,03% 17,45% 

ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ  ΕΝΟΤΘΤΑ ΡΕΙΑΙΩΣ 467.631 482.356 448.997 3,15% ‐6,92% 

ΔΘΜΟ ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ ‐ ΔΡΑΠΕΣΩΝΑ 86.381 91.809 91.045 6,28% ‐0,83% 

ΔΘΜΟ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ 64.886 70.710 63.445 8,98% ‐10,27% 

ΔΘΜΟ ΝΙΚΑΙΑ ‐ ΑΓΙΟΤ ΙΩΑΝΝΘ ΡΕΝΣΘ 104.192 111.220 105.430 6,75% ‐5,21% 

ΔΘΜΟ ΠΕΙΡΑΙΩ 187.399 181.933 163.688 ‐2,92% ‐10,03% 

ΔΘΜΟ ΠΕΡΑΜΑΣΟ 24.773 26.684 25.389 7,71% ‐4,85% 

ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ  ΕΝΟΤΘΤΑ ΝΘΣΩΝ 62.549 71.094 74.651 13,66% 5,00% 

ΔΘΜΟ ΑΓΚΙΣΡΙΟΤ 755 886 1.142 17,35% 28,89% 

ΔΘΜΟ ΑΙΓΙΝΑ 11.103 12.716 13.056 14,53% 2,67% 

Δ.E. AΝΣΙΚΤΘΘΡΩΝ 89 39 68 ‐56,18% 74,36% 

Δ.E. ΚΤΘΘΡΩΝ 3.018 3.532 3.973 17,03% 12,49% 

ΔΘΜΟ ΠΟΡΟΤ 3.626 4.282 3.993 18,09% ‐6,75% 

ΔΘΜΟ ΑΛΑΜΙΝΟ 29.965 34.975 39.283 16,72% 12,32% 

ΔΘΜΟ ΠΕΣΩΝ 3.612 3.780 4.027 4,65% 6,53% 

ΔΘΜΟ ΣΡΟΙΗΘΝΙΑ 7.944 8.238 7.143 3,70% ‐13,29% 

ΔΘΜΟ ΤΔΡΑ 2.437 2.646 1.966 8,58% ‐25,70% 

Πθγι: ΕΛΣΑΣ ανακεϊρθςθ απογραφισ 2011 

Ετιςια μεταβολι 2001‐2011= ‐0,171135%
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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% 

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      

ΔΘΜΟΣΙΚΑ 2.061.906 1.723.270 1.557.846 1.493.978 1.527.621 

ΑΛΛΘ ΠΡΟΕΛΕΤΘ 152.611 44.691 32.879 43.630 49.838 

ΤΠΟΛΛΕΙΜΑ ΚΔΑΤ 65.588 82.874 94.027 76.148 71.187 

ΥΠΟΛΕΙΜΑ ΕΜΑ 28.605 36.321 43.002 39.352 37.126 

ΤΑΦΘ Db      

ΧΑΔΑ+ 2.387 2.387 2.387 2.387 2.387 

ΑΝΑΚΤΘΣΘ ΟΓΑΝ Rb      

compost (τφπου Α)‐ΕΜΑ 13.691 21.086 24.498 26.013 25.300 

compost Δ.Ελευςίνασ  131    

RDF 37.745 55.599 71.963 81.901 92.527 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ ΥΛΙΚΩΝ Ra      

ΚΔΑΤ 142.046 121.913 81.071 81.350 73.482 

μεταλλα ‐ΕΜΑ 1.406 2.409 2.166 2.487 2.710 

πλαςτικα ΕΜΑ     230 

PET     495 

PE     157 

FILM     76 

ΧΑΡΣΟΝΙ     366 

λοιπά ανακτιςιμα ΕΔ 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 

 

Σφνολο 2.519.985 2.104.681 1.923.839 1.861.246 1.897.502 
Πλθκυςμόσ 3.834.997 3.828.434 3.825.371 3.822.311 3.819.253 

Παραγωγι Kg/κάτοικο/ζτοσ 657 550 503 487 497 
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ΡΙΝΑΚΑΣ 4: ΕΚΤΙΜΘΣΘ ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΑΣΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΘΣ 2015‐2025 

 
 

ΕΤΟΣ 

 

Μόνιμοσ 

Ρλθκυςμόσ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ 

ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΑΣΑ 

Kg/ζτοσ 

ΡΟΣΟΣΤΟ 

ΜΕΤΑΒΟΛΘΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘ 

 

ΡΑΑΓΩΓΘ ΑΣΑ 

tn/ζτοσ 

2010 3.834.997 657  2.519.985 

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 
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ΡΙΝΑΚΑΣ 5: ΕΚΤΙΜΘΣΘ ΕΞΕΛΙΞΘΣ ΣΥΣΤΑΣΘΣ ΡΑΑΓΩΜΕΝΩΝ ΑΣΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΘΣ 2011‐2025 

 

 
ΕΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 

ΡΑΑΓΩΓΘ 

ΑΣΑ 

tn/ζτοσ 

 

 

ΟΓΑΝΙΚΑ 
Γυαλί Χαρτί/Χαρτόνι 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 

71,70% 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 

26,80% 

 

*  ΑΦΘ, ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΘΘΕ 
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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 ΒΑΑ 

1995 1.623.357 1.152.584     71,70% 

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%  

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 
ΤΣΑΘ % ΕΠΙ ΣΩΝ ΑΑ 26,80% 

ΑΝΑΚΣΘΘ 60,00% 

Χ.ΕΔΑ min ανακυκλ. 55,00% 
Χ.ΕΔΑ ΣΟΧΟ 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 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΘ 

ΡΑΑΓΩΓΘ ΑΣΑ 

tn/ζτοσ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 

ΡΑΑΓΩΓΘ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩ 

Ν (Χ‐Μ‐Ρ‐Γ) 

tn/ζτοσ 

 
ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ 

ΜΕ ΡΟΔΙΑΛΟΓΘ % 

(ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΔΑ)* 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΩΝ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ tn/ζτοσ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ ΜΕ 

ΡΟΔΙΑΛΟΓΘ & ΜΕΑ % 

(ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΔΑ)* 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΩΝ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ tn/ζτοσ 

2020 1.893.617 905.149 65,00% 588.347 75,00% 678.862 
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ΡΙΝΑΚΑΣ 10: ΙΣΟΗΥΓΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΣΑ 2020 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΡΑΑΓΩΓΘ ΑΣΑ (tn) 

ΑΝΑΚΤΘΣΘ  ΑΡΟ ΔςΡ ΑΝΑΚΤΘΣΘ  ΑΡΟ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ  
ΤΕΛΙΚΘ ΔΙΑΘΕΣΘ ΑΡΟΒΛΘΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

ΛΟΙΡΑ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ 

 
ΒΙΟΑΡΟΒΛΘΤΑ 

ΥΡΟΛ. 

ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 

ΡΟΣ ΕΡΕΞ. 

ΣΥΜΒΟΛΘ ΣΤΘΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ 

ΑΡΠ ΜΕΑ 

ΕΚΤΟΡΘ ΒΑΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΘΣΘ 

ΑΡΠ ΜΕΑ 

  

% 
 

tn 
 

% 
 

tn 
 

% 
 

tn 
 

% 
 

tn 
 

tn 
% 

ΣΥΜ ΜΕΙΚΤΑ 

% ΣΥΝ. 

ΡΑΑΓΩΓ 

Θ 

 

tn 
% 

ΣΥΜ 

ΜΕΙΚΤΑ 

% ΣΥΝ. 

ΡΑΑΓΩΓ 

Θ 

 

tn 
% 

ΣΥΜ ΜΕΙΚΤΑ 

% ΣΥΝ. 

ΡΑΑΓΩΓΘ 

 

tn 

Οργανικά 43,60% 825.617     40,00% 330.247 495.370  65,00% 39,0% 321.991 35,00% 21,00% 173.380 

Γυαλί  Συςκευαςίασ 3,30% 62.489 70,00% 43.742     18.747   
100% 

 
30,00% 

 
19.315 

Γυαλί  (Λοιπά) 0,10% 1.894   70,00% 1.326   568 

Χαρτί/Χαρτόνι 

Συςκευαςίασ 
9,20% 174.213 92,00% 160.276     13.937  

15,00% 

 
4,9% 

 
26.248 

 
40,00% 

 
13,2% 

 
69.996 

 
45,00% 

 
14,80% 

 
78.745 

Χαρτί/Χαρτόνι 

ζντυπο και λοιπά 
18,90% 357.894   55,00% 196.842   161.052 

Μζταλλα 

Συςκευαςίασ 
2,90% 54.915 70,00% 38.441     16.474 

 
90,00% 

 
31,91% 

 
19.939 

  
10,01% 

 
3,55% 

 
2.217 

Μζταλλα (λοιπά) 0,40% 7.574   25,00% 1.894   5.680 

Ρλαςτικό 

Συςκευαςίασ 
10,20% 193.149 75,00% 144.862     48.287 

 
25,00% 

 
7,3% 

 
18.037 

 
35,00% 

 
10,3% 

 
25.251 

 
40,00% 

 
11,72% 

 
28.859 

Ρλαςτικό (λοιπά) 2,80% 53.021   55,00% 29.162   23.859 

Ξφλο Συςκευαςίασ 1,20% 22.723 80,00% 18.178     4.545  10,00% 6,0% 1.363 90,00% 27,00% 12.271 
Ξφλο λοιπά 1,20% 22.723   60,00% 13.634   9.089  
Λοιπά ανακτιςιμα 1,40% 26.511   70,00% 18.558   7.953 15,00% 4,50% 1.193  85,00% 25,50% 6.760 

Λοιπά 4,80% 90.894       90.894  100,00% 100,00% 90.894 

 

ΣΥΝΟΛΟ 100,00% 1.893.617 21,41% 405.499 13,81% 261.414 17,44% 330.247 896.455 7,30% 3,45% 65.416 46,70% 22,11% 418.601 46,01% 21,78% 412.441 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΡΑΑΓΩΓΘ                   100,00% ΑΝΑΚΤΘΣΘ ΜΕ ΡΟΔΙΑΛΟΓΘ                               52,66% ΑΝΑΚΤΘΣΘ ΑΡΠ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ                               25,56% ΤΕΛΙΚΘ ΔΙΑΘΕΣΘ              21,78% 
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ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΣΤΟΧΩΝ 
ΣΤΟΧΟΣ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ & 

ΕΣΔΑ 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. Πλαςτικά 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. Πλαςτικά 192.013 78% 192.060 78,02% 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΣΑ ΑΡΟ 
ΡΟΔΙΑΛΟΓΘ 

588.347 65% 616.543 68,12% 

ΔςΡ βιοαπόβλθτα (tn) 330.247 40% 330.247 40,00% 

ΕΚΤΟΡΘ ΒΑΑ (tn) 954.319  1.079.351 100% 

ΔςΠ βιοαποβλιτων  35,00% 330.247 40% 

ΔςΠ χαρτιοφ  25,00% 357.118 67% 

φνολο από ΔςΠ 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% 
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ΡΙΝΑΚΑΣ 11: ΣΧΕΔΙΟ ΔςΡ ΒΙΟΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ‐ 2020 

 

α/α 
 

Βιοαπόβλθτα ανά πθγι προζλευςθσ* 
 

ΡΟΣΟΣΤΟ (%) 
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ 

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 

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 – Τπθρεςίεσ (8% του Β) 1,04% 8.586 50,00% 4.293 

Β.6 Τγεία – Κοιν. Μζριμνα (15% του Β) 1,95% 16.100 50,00% 8.050 

Γ. Βιοαπόβλθτα Βιομθχανιών Τροφίμων 1,00% 8.256 0,00% 0 

Γ.1 Φροφτα (9% του Γ) 0,09% 743   

Γ.2 Κρζασ (9% του Γ) 0,09% 743   

Γ.3 Λοιπά τρόφιμα (39% του Γ) 0,39% 3.220   

Γ.4 Οικιακοφ τφπου (43% του Γ) 0,43% 3.550   

Σφνολα 100,00% 825.617 40,00% 330.247 

*Πθγι: Οδθγόσ για ΒΑ (ΕΠΠΕΡΑΑ, 2012) 

 

 

ΠΟΟΣΘΣΕ ΒΙΟΑΠΟΒΛΘΣΩΝ 2020 (tn) 
 

825.617 

 

ΣΟΧΟ 40% ΔςΠ ΒΙΟΑΠΟΒΛΘΣΩΝ 2020 (tn) 
 

330.247 
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2. Δμνπζηνδνηεί ηελ Πξφεδξν γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 

  
 
Δθδφζεθε ε κε αξηζκ. 281/15 Α.Δ.Δ. θαη ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί. 
 
 

  
Αζήλα,  05-08-2015 

 

              Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ 

                   

ΣΑ ΜΔΛΖ 

Αθξνδίηε Μπηδά 

Κνξσλαίνπ- Κακπά νθία 

               ΡΔΝΑ ΓΟΤΡΟΤ 

  ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ ΑΣΣΗΚΖ 

                   Ηαηξνύ ηαύξνο 

            Μπνπξατκεο Γεκήηξεο  

                 Γακηαλόο Πέηξνο  

               Γατηαλάξνο ηέιηνο 
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