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ΑΕΞΞ Απόβλθτα Εκςκαφϊν, Ξαταςκευϊν και Ξατεδαφίςεων 

ΑΕΥ Ακακάριςτο Εγχϊριο Υροϊόν (Real Gross Domestic Product, Real GDP) 

ΑΕΥΣ Απόφαςθ Ζγκριςθσ Υεριβαλλοντικϊν Τρων 

ΑΘΘΕ Απόβλθτα Θλεκτρικοφ και Θλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ 

ΑΘΧ Ατμοθλεκτρικόσ Χτακμόσ (παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ) 

ΑΞΠ Απενεργοποιθμζνοι Ξαταλυτικοί Πετατροπείσ 

ΑΟΕ Απόβλθτα Οιπαντικϊν Ελαίων 

ΑΠΥ Αρικμόσ Πθτρϊου Υαραγωγοφ 

ΑΥΕ Ανανεϊςιμεσ Υθγζσ Ενζργειασ 

ΑΧΑ Αςτικά Χτερεά Απόβλθτα 

ΑΧΟ Απόβλθτα Χυςκευαςιϊν Οιπαντικϊν 

ΑΧΣΒ Απόβλθτα θλεκτρικισ ςτιλθσ ι ςυςςωρευτι οχθμάτων και βιομθχανίασ 

ΑΧΥ Αυτόνομοσ Χτακμόσ Υαραγωγισ (θλεκτρικισ ενζργειασ) 

ΑΩΠ Απόβλθτα Ωγειονομικϊν Πονάδων 

Α/Φ Απορριμματοφόρο  

ΑΩ Ανακυκλϊςιμα Ωλικά 

ΑΦΘΧ Ανακφκλωςθ Φορθτϊν Θλεκτρικϊν Χτθλϊν 

Α.Χ. Αναερόβια Χϊνευςθ 

Β.Α. Βιοαπόβλθτα  

ΒΑΑ Βιοαποικοδομιςιμα Απόβλθτα 

ΒΔΨ Βζλτιςτεσ Διακζςιμεσ Ψεχνικζσ 

ΒΕΑ Βιομθχανικά Επικίνδυνα Απόβλθτα 

ΒΕΑΧ Βιομθχανικά – Εμπορικά Απόβλθτα Χυςκευαςιϊν 

ΒΕΥΕ Βιομθχανικι Επιχειρθματικι Υεριοχι 

ΒΛ.ΥΑ. Βιομθχανικό Υάρκο 

ΒΛ.ΥΕ. Βιομθχανικι Υεριοχι 

ΒΛΣ.ΥΑ. Βιοτεχνικό Υάρκο 

ΓΓΥΧ Γενικι Γραμματεία Υλθροφοριακϊν Χυςτθμάτων 

ΓΕΔΧΑΥ Γραφείο Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Χυςκευαςιϊν και Άλλων Υροϊόντων 

ΓΔΧΩΕ Γενικι Διεφκυνςθ Χυνκθκϊν και Ωγιεινισ τθσ Εργαςίασ 

ΔΕ Διαχειριςτικι Ενότθτα 



ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΘΘ  22
θθσσ

  ΑΑΝΝΑΑΘΘΕΕΩΩΘΘΣΣΘΘΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΡΡΕΕΙΙΦΦΕΕΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΟΟΥΥ  ΔΔΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΙΙΣΣΘΘΣΣ  ΑΑΡΡΟΟΙΙΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ        

((ΡΡΕΕ..ΣΣ..ΔΔ..ΑΑ..))  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΘΘΣΣ      

[8] 

 

ΔΕΔΔΘΕ Διαχειριςτισ του Ελλθνικοφ Δικτφου Διανομισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ 

ΔΕΘ Δθμόςια Επιχείρθςθ Θλεκτριςμοφ 

ΔΕΕ Δικαςτιριο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (πρϊθν Δικαςτιριο Ευρωπαϊκϊν 

Ξοινοτιτων) 

ΔΕΥΑ Δθμόςια Επιχείρθςθ Αερίου 

ΔΕΧΦΑ Διαχειριςτισ Εκνικοφ Χυςτιματοσ Φυςικοφ Αερίου 

ΔΕΩΑ Δθμοτικι Επιχείρθςθ Ϊδρευςθσ και Αποχζτευςθσ 

ΔΚ Δθμόςια Κεραπευτιρια 

ΔΛ Δθμοτικά Λατρεία  

Δ‐‐Y‐Ο Δζρμα ‐ φλο ‐ Ϊφαςμα ‐ Οάςτιχο 

Δνςθ ΕΑΦΚ Διεφκυνςθ Ελζγχου Ατμοςφαιρικισ Φφπανςθσ και Κορφβου 

ΔΧΑ Διαχείριςθ Χτερεϊν Αποβλιτων 

ΔςΥ Διαλογι ςτθν Υθγι 

ΔΩΞΥΠ Διεφκυνςθ Ωλικοφ Ξαυςίμων Υρομθκειϊν και Πεταφορϊν 

Ε.Α. Επικίνδυνα Απόβλθτα 

ΕΑΑΠ Επικίνδυνα Απόβλθτα Αμιγϊσ Πολυςματικά 

ΕΑΞ Επιχείρθςθ Αφαίρεςθσ Ξατεδάφιςθσ 

ΕΑΩΠ Επικίνδυνα Απόβλθτα Ωγειονομικϊν Πονάδων 

ΕΒΕΑ Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν 

ΕΓΩ Ειδικι Γραμματεία Ωδάτων 

ΕΔΣΕ Εναλλακτικι Διαχείριςθ Σχθμάτων Ελλάδοσ 

ΕΔΥΥ Εκνικό Δίκτυο Υλθροφοριϊν Υεριβάλλοντοσ 

ΕΔΧΡΑ Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ Χφνδεςμοσ Ρ. Αττικισ 

ΕΕ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

ΕΕΑΑ Ελλθνικι Εταιρεία Αξιοποίθςθσ Ανακφκλωςθσ 

ΕΕΔΧΑ Ελλθνικι Εταιρεία Διαχείριςθσ Χτερεϊν Αποβλιτων 

ΕΕΟ Εγκαταςτάςεισ Επεξεργαςίασ Ουμάτων 

ΕΕΥΑ Ετιςιεσ Εκκζςεισ Υαραγωγϊν Αποβλιτων 

ΕΕΧΔ Ειδικό Εκνικό Χχζδιο Διαχείριςθσ 

ΕΕΧΔΕΑΩΠ Ειδικό Εκνικό Χχζδιο Διαχείριςθσ Επικίνδυνων Αποβλιτων Ωγειονομικϊν 

Πονάδων 
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 Ε.Ε.Ψ.Α.Α. Ελλθνικι Εταιρεία Ψοπικισ Ανάπτυξθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 

ΕΚΛΑΓΕ Εκνικό Μδρυμα Αγροτικισ Ζρευνασ 

ΕΞΑ Ευρωπαϊκόσ Ξατάλογοσ Αποβλιτων 

ΕΟΣΨ Ελλθνικόσ Σργανιςμόσ Ψυποποίθςθσ 

ΕΟ.ΧΨΑΨ Ελλθνικι Χτατιςτικι Αρχι 

ΕΟΨΑ Ελλθνικά Ψαχυδρομεία 

ΕΠΥ Εκνικό Πετςόβιο Υολυτεχνείο 

ΕΣΑ Ελλθνικόσ Σργανιςμόσ Ανακυκλϊςιμων 

ΕΣΑΡ Ελλθνικόσ Σργανιςμόσ Ανακφκλωςθσ 

ΕΣΕΔΧΑΥ Εκνικόσ Σργανιςμόσ Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Χυςκευαςιϊν και Άλλων 

Υροϊόντων 

ΕΣΥΩΩ Εκνικόσ Σργανιςμόσ Υαροχισ Ωπθρεςιϊν Ωγείασ 

ΕΣΦ Εκνικόσ Σργανιςμόσ Φαρμάκων 

ΕΥΣ Ζγκριςθ Υεριβαλλοντικϊν Τρων 

ΕΥΥΕΦ Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα Υεριβάλλον 

ΕΥΥΕΦΑΑ Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα Υεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ 

ΕΥΩ Επιτροπι Υρομθκειϊν Ωγείασ 

ΕΧΔΑ Εκνικόσ Χχεδιαςμόσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων 

ΕΧΔΕΑ Εκνικόσ Χχεδιαςμόσ Διαχείριςθσ Επικίνδυνων Αποβλιτων 

ΕΧΔΛ Εκνικό Χχζδιο Διαχείριςθσ Λλφοσ 

ΕΧΔΡΑ Ενιαίοσ Χφνδεςμοσ Διμων Ρομοφ Αττικισ 

ΕΧΥΑ Εκνικό Χτρατθγικό Υλαίςιο Αναφοράσ 

ΕΩΔ Ειδικι Ωπθρεςία Διαχείριςθσ 

ΕΩΑΚ Εταιρεία Ϊδρευςθσ Αποχζτευςθσ Κεςςαλονίκθσ 

ΕΩΔΑΥ Εταιρεία Ϊδρευςθσ και Αποχζτευςθσ Υρωτεφουςασ 

ΕΩΕΥ Ειδικι Ωπθρεςία Επικεωρθτϊν Υεριβάλλοντοσ 

ΕΩΥΕ Ειδικι Ωπθρεςία Υεριβάλλοντοσ 

ΗΩΥ Ηωικά Ωποπροϊόντα 

ΘΘΕ Θλεκτρικόσ και Θλεκτρονικόσ Εξοπλιςμόσ 

ΘΧ&Χ Θλεκτρικζσ Χτιλεσ και Χυςςωρευτζσ 

ΛΓΠΕ Λνςτιτοφτο Γεωλογικϊν και Πεταλλευτικϊν Ερευνϊν 
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ΛΚ Λδιωτικά Κεραπευτιρια 

ΛΦΕΨ Λνςτιτοφτο Φαρμακευτικισ Ερευνασ και Ψεχνολογίασ 

ΛΞΑ Μδρυμα Ξοινωνικϊν Αςφαλίςεων 

ΞΑ Ξζντρο Αιμοδοςίασ 

κ. β. Ξατά βάροσ 

ΞΔΑΩ Ξζντρο Διαλογισ Ανακυκλϊςιμων Ωλικϊν 

ΞΔΕΕ Ξτθνιατρικά Διαγνωςτικά και Ερευνθτικά Εργαςτιρια 

ΞΕΔΕ Ξεντρικι Ζνωςθ Διμων Ελλάδασ 

 ΞΕΠΑ Ξζντρο Επεξεργαςίασ Πολυςματικϊν Αποβλιτων 

ΞΕΥΕΔ Α.Ε. Ξζντρο Εναλλακτικισ Υεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ Α.Ε. 

ΞΕΥΩΣ Ξζντρο Υλθροφορικισ Ωπουργείου Σικονομικϊν 

ΞΞ Ξτθνιατρικζσ Ξλινικζσ 

ΞΧΠΑ Ξεντρικόσ Χτακμόσ Πεταφόρτωςθσ Απορριμμάτων 

ΞΨΕΟ Ξοινό Ψαμείο Είςπραξθσ Οεωφορείων 

ΞΩ Ξζντρα Ωγείασ 

ΞΩΑ Ξοινι Ωπουργικι Απόφαςθ 

Π Πικροβιολογικά Εργαςτιρια 

ΠΑΒΕ Πεταλλεία Αμιάντου Βορείου Ελλάδοσ 

ΠΒΕΑ Πθχανικι Βιολογικι Επεξεργαςία Αποβλιτων 

ΠΕΑ Πικτά Επικίνδυνα Απόβλθτα 

Π.Ε.Α. Πονάδα Επεξεργαςίασ Αποβλιτων (μθχανικι διαλογι ανακυκλϊςιμων 

υλικϊν 

και επεξεργαςμζνων οργανικϊν ) 

ΠΕΒΑ Πονάδα Επεξεργαςίασ ΒιοΑποβλιτων (οργανικϊν ‐ γεωργικϊν αποβλιτων) 

ΠΕΣ Πεταχειριςμζνα Ελαςτικά Σχθμάτων 

ΠΚΕ: Πθχανικι – κερμικι επεξεργαςία 

ΠΥΕ Πελζτθ Υεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων 

ΠΥΕΑ Πικρζσ Υοςότθτεσ Επικίνδυνων Aποβλιτων 

ΠΩ Πονάδεσ Ωγείασ 

ΡΥΛΔ Ρομικά Υρόςωπα Λδιωτικοφ Δικαίου 
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ΡΥΔΔ Ρομικό Υρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου 

ΣΔ Σδοντιατρεία 

ΣΔΔΩ Σργανιςμόσ Διαχείριςθσ Δθμόςιου Ωλικοφ 

ΣΕΔΑ Σλοκλθρωμζνθ Εγκατάςταςθ Διαχείριςθσ Απορριμμάτων 

ΣΞΧΕ Σργανιςμόσ Ξτθματολογίου και Χαρτογραφιςεων Ελλάδασ 

ΣΨΑ Σργανιςμόσ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 

ΣΨΞΗ Σχιματα ςτο Ψζλοσ Ξφκλου Ηωισ 

ΥΔ Υροεδρικό Διάταγμα 

Υ.Ε. Υεριφερειακι Ενότθτα 

ΥΕΔ Υιςτοποιθτικό Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ 

ΥΕΥ Υεριφερειακό Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα 

ΥΕΧΔΑ Υεριφερειακόσ Χχεδιαςμόσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων 

ΥΥΕ Υρομελζτθ Υεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων 

ΥΥΕΑ Υροκαταρτικι Υεριβαλλοντικι Εκτίμθςθ και Αξιολόγθςθ 

ΧΑΩ Χχζδιο Αςφάλειασ και Ωγείασ 

ΧΒ Χυςςωρευτισ Βιομθχανίασ 

ΧΔΑ Χφςτθμα Διαχείριςθσ Αποβλιτων 

ΧΔΛΨ Χφμπραξθ Δθμόςιου και Λδιωτικοφ Ψομζα 

ΧΕΑΑ Χφνδεςμοσ Ειςαγωγζων Αντιπροςϊπων Αυτοκινιτων 

ΧΕΒ Χφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Βιομθχανιϊν 

ΧΕΒΛΑΡ Χφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Βιομθχανιϊν Ανακφκλωςθσ και Ενεργειακισ 

Αξιοποίθςθσ 

ΧΕΔ Χφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ 

ΧΕΔΥΕΞΑΨ Χυςτιματα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Υροϊόντων Εκςκαφϊν και 

Ξατεδαφίςεων 

ΧΕΞ Χφνδεςμοσ Επιχειριςεων Ξομποςτοποίθςθσ 

ΧΕΥΕ Χϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ 

ΧΕΩΩΥ Χϊμα Επικεωρθτϊν Ωπθρεςιϊν Ωγείασ & Υρόνοιασ 

ΧΠΑ Χτακμοί Πεταφόρτωςθσ Απορριμμάτων 

ΧΠΑΩ Χτακμόσ Πεταφόρτωςθσ Ανακυκλϊςιμων Ωλικϊν 

ΧΠΕ Χφνδεςμοσ Πεταλλευτικϊν Επιχειριςεων 
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ΧΠΥΕ Χτρατθγικι Πελζτθ Υεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων 

ΧΡ Χτρατιωτικά Ροςοκομεία 

ΧΣ Χυςςωρευτισ Σχθμάτων 

ΧΧΕΔ Χυλλογικό Χφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ 

ΧΧΕΔΦΘΧ Χυλλογικό Χφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Φορθτϊν Θλεκτρικϊν 

Χτθλϊν 

ΧΨΑΞΣΔ Χτατιςτικι Ψαξινόμθςθ Ξωδικϊν Σικονομικισ Δραςτθριότθτασ 

ΧΩΔΕΧΩΧ Χφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Χυςςωρευτϊν Α.Ε. 

ΨΑΥ Ψοπικό Αναπτυξιακό Υρόγραμμα 

ΨΞΑ Ψοπικό Ξζντρο Ανακφκλωςθσ 

ΨΠΔΑ Ψοπικζσ Πονάδεσ Διαχείριςθσ Απορριμμάτων 

ΨΠΥΑ Ψεχνικζσ Πελζτεσ Υεριβαλλοντικισ Αποκατάςταςθσ 

ΨΧΠΑ Ψοπικόσ Χτακμόσ Πεταφόρτωςθσ Απορριμμάτων 

ΨΧΥ Ψοπικόσ Χτακμόσ Υαραγωγισ (θλεκτρικισ ενζργειασ) 

ΩΑ Ωπουργικι Απόφαςθ 

ΩΕΔ Ωλικά Ειδικισ Διαχείριςθσ 

ΩΘΧ Ωδροθλεκτρικόσ Χτακμόσ (παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ) 

ΩΠ Ωγειονομικζσ Πονάδεσ 

ΩΥΑΑΨ Ωπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Ψροφίμων 

Ω.Υ.Α.Υ.ΕΡ Ωπουργείο Υαραγωγικισ Αναςυγκρότθςθσ,  Υεριβάλλοντοσ και 

Ενζργειασ  

ΩΥΕΧΔΔΑ Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ 

ΩΥΕΧΩΔΕ Ωπουργείο Υεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων 

ΦΑΩ Φάκελοσ Αςφάλειασ και Ωγείασ 

ΦΕΞ Φφλλο Εφθμερίδοσ Ξυβερνιςεωσ 

ΦοΔΧΑ Φορείσ Διαχείριςθσ Χτερεϊν Αποβλιτων 

ΦΥΑ Φόροσ Υροςτικζμενθσ Αξίασ 

ΧΑΔΑ Χϊροσ Ανεξζλεγκτθσ Διάκεςθσ Απορριμμάτων 

ΧΔΒΑ Χϊροσ Διάκεςθσ Βιομθχανικϊν Αποβλιτων 

ΧΩΨ Χϊροσ Ωγειονομικισ Ψαφισ 
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ΧΩΨΑ Χϊροσ Ωγειονομικισ Ψαφισ Απορριμμάτων 

ΧΩΨΑΠ Χϊροσ Ωγειονομικισ Ψαφισ Αμιάντου 

ΧΩΨΕΑ Χϊροσ Ωγειονομικισ Ψαφισ Επικίνδυνων Αποβλιτων 

ΧΩΨΩ Χϊροσ Ωγειονομικισ Ψαφισ Ωπολειμμάτων 

ASR Automotive Shredder Residue (Ωπόλειμμα Ψεμαχιςτι Αυτοκινιτων) 

BAT Best Available Technique 

BOD Biochemical Oxygen Demand (Βιοχθμικά Απαιτοφμενο Σξυγόνο) 

BOD5 Biochemical Oxygen Demand 5 days (Βιοχθμικά Απαιτοφμενο Σξυγόνο 5 

θμερϊν) 

CAS Chemical Abstracts Service 

COD Chemical Oxygen Demand (Χθμικά Απαιτοφμενο Σξυγόνο) 

HCIA Hellenic Cement Industry Association 

HDPE High Density Polyethylene 

ISWA International Solid Waste Association 

IWA International Water Association 

LCA Life Cycle Assessment (Εκτίμθςθσ Ξφκλου Ηωισ) 

LED Light Emitting Diode 

MBT Mechanical Biological Treatment 

PCB’s Polychlorinated Biphenyls 

RDF Residual Derived Fuel (ι Refuse Derived Fuel) 

SHF Shredder Heavy Fraction (Βαρφ Ξλάςμα Ψεμαχιςμοφ, ΒΞΨ) 

SLF Shredder Light Fraction (Ελαφρφ Ξλάςμα Ψεμαχιςμοφ, ΕΞΨ) 

SRF Solid Recovered Fuel (Ανακτϊμενο Χτερεό Ξαφςιμο) 

WTE Waste to Energy (Πονάδεσ Ενεργειακισ Αξιοποίθςθσ Αποβλιτων 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΘ    

1.1 ΓΕΝΙΚΑ 

1.1.1 ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΘ ΑΝΑΘΕΘ  

Πε τθν  ΑΕΕ 85/2015/ΕΔΧΡΑ αποφαςίςτθκε θ άμεςθ δρομολόγθςθ τθσ 

Ανακεϊρθςθσ του ΥΕΧΔΑ Αττικισ. Θ παροφςα εργαςία ςυντάςςεται ςε εκτζλεςθ τθσ 

ΑΕΕ 85/2015/ΕΔΧΡΑ  για  τθν  Ανακεϊρθςθ του ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΣΩ ΧΧΕΔΛΣΩ 

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΧΨΕΦΕΩΡ ΑΥΣΒΟΘΨΩΡ (ΥΕΧΔΑ) τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ.  

Πε τθν υπ’ αρ.3443/24-04-15/ Απόφαςθ τθσ Υροζδρου του ΕΔΧΡΑ ςυγκροτικθκε θ 

Σμάδα Εργαςίασ εκ των υπαλλιλων του ΕΔΧΡΑ που ανζλαβε τθν εκπόνθςθ και 

υπογράφει τθ παροφςα εργαςία.  

Πε τθν από 24-6-2015 Χφμβαςθ ανατζκθκαν Ωπθρεςίεσ υποςτιριξθσ τθσ 

Ανακεϊρθςθσ του ΥΕΧΔΑ. 

Θ παροφςα Πελζτθ ςυνοδεφει το Χχζδιο Απόφαςθσ για τθν Ανακεϊρθςθ του ΥΕΧΔΑ 

το οποίο μετά τθν ζγκριςι του από τα αρμόδια όργανα τθσ Διοίκθςθσ του ΕΔΧΡΑ 

υποβάλλεται προσ ςυηιτθςθ και τελικι ζγκριςθ ςτο Υεριφερειακό Χυμβοφλιο 

Αττικισ.  

1.1.2 ΚΟΠΙΜΟΣΘΣΑ ΑΝΑΘΕΩΡΘΘ ΠΕΔΑ  

Θ ανάγκθ ανακεϊρθςθσ του ιςχφοντοσ ΥΕΧΔΑ 2006 πζραν του ότι ζχει καταςτεί 

προφανισ λόγω του μεγάλου χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν ζγκριςθ του 

προθγοφμενου Χχεδίου τεκμθριϊνεται, όπωσ ειδικότερα αναφζρεται και ςτθν 

«Αξιολόγθςθ του ΥΕΧΔΑ, Ανδρζασ Οουκάτοσ, 2015» και από τουσ παρακάτω λόγουσ:  

 Αλλαγι του νομικοφ πλαιςίου με τθν ειςαγωγι του Ρόμου 4042/2012, ο 

οποίοσ ενςωματϊνει ςτο ελλθνικό δίκαιο τθν Σδθγία 2008/98/ΕΞ 

 Εκπόνθςθ νζου Εκνικοφ Χχεδιαςμοφ Διαχείριςθσ Αποβλιτων, ςφμφωνα με 

το άρκρο 22 του Ρ.4042/2012 

 Εκπόνθςθ και δθμοςιοποίθςθ Εκνικοφ Χτρατθγικοφ Χχεδίου Υρόλθψθσ 

Δθμιουργία Αποβλιτων, ςφμφωνα με το άρκρο 23 του Ρ.4042/2012 
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 Σι Αιρεςιμότθτεσ για τθν εφαρμογι των νζων χρθματοδοτικϊν 

προγραμμάτων τθσ περιόδου 2014-2020 

 Αλλαγζσ ςτα δθμογραφικά χαρακτθριςτικά, ςτθν παραγωγι και ςτθ ςφςταςθ 

των αποβλιτων  

 Υροβλιματα και κακυςτεριςεισ ςτθν υλοποίθςθ του υφιςτάμενου ΥΕΧΔΑ 

 Αλλαγζσ ςτθ ςτρατθγικι και τθ ςτόχευςθ του ςχεδιαςμοφ τθσ διαχείριςθσ 

των αποβλιτων ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ. 

 

1.2 ΝΕΑ ΣΤΑΤΘΓΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΣΤΘΝ ΡΕΙΦΕΕΙΑ 

ΑΤΤΙΚΘΣ   

Θ νζα Διοίκθςθ του ΕΔΧΡΑ που εγκαταςτάκθκε τθν 1θ Χεπτεμβρίου 2014 , ςε 

εναρμόνιςθ με τισ προγραμματικζσ εξαγγελίεσ τθσ νζασ Διοίκθςθσ τθσ Υεριφζρειασ 

Αττικισ εξάγγειλε από τον Σκτϊβριο 2014 τθν πρόκεςι τθσ να προχωριςει ςε 

ανακεϊρθςθ του ΥΕΧΔΑ με ανοιχτζσ ςυμμετοχικζσ διαδικαςίεσ. 

Σι κεντρικζσ γραμμζσ τθσ ςτρατθγικισ τθσ νζασ Υεριφερειακισ Αρχισ για τα 

απορρίμματα υποδεικνφονται: 

 Χτθν από 2 Σκτωβρίου 2014 Επιςτολι τθσ Υεριφερειάρχθ Αττικισ  προσ τουσ 

Δθμάρχουσ και τα δθμοτικά ςυμβοφλια. «Θ επιςτολι ζκετε μία αρχι και δφο 

ξεχωριςτά ηθτιματα. Θ αρχι ζχει να κάνει με τθν υπερϊριμθ πλζον ανάγκθ 

ριηικισ αλλαγισ τθσ φιλοςοφίασ ςτθ διαχείριςθ των απορριμμάτων. Πε 

ζμφαςθ ςτο ςεβαςμό του ευρωπαϊκοφ και πλζον εκνικοφ δικαίου. Πε 

ζμφαςθ δθλαδι ςτθν πρόλθψθ, ςτθ διαλογι ςτθν πθγι, ςτθν 

κομποςτοποίθςθ και με διατιρθςθ του δθμόςιου χαρακτιρα τθσ 

διαχείριςθσ. Αναφορικά με τα δφο ηθτιματα: Ψο πρϊτο αναφερόταν ςτθν 

πολιτικι δζςμευςθ τθσ «Δφναμθσ Ηωισ» για τθν ανατροπι του ςχεδίου των 

ΧΔΛΨ για τισ 4 Πονάδεσ Επεξεργαςίασ ςφμμεικτων απορριμμάτων. Ψο 
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δεφτερο ςχετιηόταν με τθν ανάγκθ άμεςθσ ενεργοποίθςθσ των Σργανιςμϊν 

Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ςτθν κατάρτιςθ τοπικϊν ςχεδίων διαχείριςθσ.» 1  

 Χτισ ειςθγιςεισ και ςτθν  Απόφαςθ του Υεριφερειακοφ Χυμβουλίου Αττικισ 

τθσ 4θσ Δεκεμβρίου 2014 για τθ διαχείριςθ των απορριμμάτων, ςφμφωνα με 

τθν οποία εγκρίνει τθν ανακεϊρθςθ του ΥΕΧΔΑ με ανοιχτζσ ςυμμετοχικζσ 

διαδικαςίεσ, ςτοχεφοντασ ςτθν ανάγκθ αλλαγισ του μοντζλου διαχείριςθσ 

των απορριμμάτων, με ςτόχο τθν εναρμόνιςι με τθν ευρωπαϊκι και εκνικι 

νομοκεςία και δίνοντασ παράλλθλα ιδιαίτερθ ζμφαςθ ίςωσ ςτθν πιο 

ςθμαντικι προχπόκεςθ για τθν ενεργι ςυμμετοχι των πολιτϊν. Εκείνθ τθσ 

ενθμζρωςθσ, τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ, τθσ διαπαιδαγϊγθςθσ των πολιτϊν, 

ξεκινϊντασ από τα ςχολεία. 

 Χτθν με 343/29-12-2014 Απόφαςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ ΕΔΧΡΑ μετά 

από ειςιγθςθ τθσ Υροζδρου για τθν ακφρωςθ των διαγωνιςμϊν των 4 ΠΕΑ 

με ΧΔΛΨ , ςτθν οποία επιςθμαίνονται ανάμεςα ςε άλλα 

*..+Είμαςτε ςαφείσ: απορρίπτουμε ςυνολικά και επί τθσ αρχισ το 

περιεχόμενο και τον τρόπο τθσ υλοποίθςθσ του ςχεδίου για τισ 4 Πονάδεσ 

Επεξεργαςίασ Απορριμμάτων με ΧΔΛΨ.  

Ψο ςχζδιο των 4 ΠΕΑ, υλοποιεί, όπωσ ιδθ ανζφερα, το αποτυχθμζνο ιςχφον 

ΥΕΧΔΑ. Σ ςχεδιαςμόσ αυτόσ αγνοεί τισ προτεραιότθτεσ και τισ αρχζσ τθσ 

ευρωπαϊκισ και πλζον εκνικισ νομοκεςίασ. Βρίςκεται ςτον αντίποδα τθσ 

ζμφαςθσ που δίνεται από τθ νζα φιλοςοφία διαχείριςθσ των απορριμμάτων, 

ςτισ προτεραιότθτεσ τθσ ανάςτροφθσ πυραμίδασ, που κζλουν να εξαντλείται 

θ διαχείριςθ ςε κάκε ςτάδιο πριν περάςουμε ςτο επόμενο. Βρίςκεται ςτον 

αντίποδα των αρχϊν τθσ ιςότθτασ και τθσ εγγφτθτασ ϊςτε εκτόσ των άλλων 

να μθν επιβαρφνονται μονομερϊσ ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ, όπωσ θ Δυτικι 

Αττικι.   

                                                      
1
 Διζήγηζη ηηρ Πεπιθεπειάπση Αηηικήρ και πποέδπος ηος ΔΓΝΑ, Ρέναρ Γούπος ζηην ΔΔ ηος 

ΔΓΝΑ 

http://www.edsna.gr/attachments/article/448/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85%20%CE%95%CE%94%CE%A3%CE%9D%CE%91%20%20%CE%A3%CE%94%CE%99%CE%A4.pdf
http://www.edsna.gr/attachments/article/448/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85%20%CE%95%CE%94%CE%A3%CE%9D%CE%91%20%20%CE%A3%CE%94%CE%99%CE%A4.pdf


ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΘΘ  22
θθσσ

  ΑΑΝΝΑΑΘΘΕΕΩΩΘΘΣΣΘΘΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΡΡΕΕΙΙΦΦΕΕΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΟΟΥΥ  ΔΔΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΙΙΣΣΘΘΣΣ  ΑΑΡΡΟΟΙΙΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ        

((ΡΡΕΕ..ΣΣ..ΔΔ..ΑΑ..))  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΘΘΣΣ      

[17] 

 

Χτο ςθμείο αυτό, ςε ςυνδυαςμό με τθν επιλογι των ΧΔΛΨ, βρίςκεται και θ 

αφετθρία τθσ αντίκεςθσ μασ. Ξαι τοφτο γιατί ο ιςχφων ΥΕΧΔΑ  ςυντθρεί τθ 

διαχείριςθ ςφμμεικτων απορριμμάτων και επιβάλλει τθν ΣΕΔΑ Δυτικισ 

Αττικισ ωσ  εςαεί κφριο υποδοχζα του 85% των παραγομζνων αποβλιτων. 

Ψο ςχζδιο των 4 ΠΕΑ  υπθρετεί ακριβϊσ αυτι τθ ςτρατθγικι επιλογι.*..+ 

 Χτθν υπ’ αρ.84/03-04-2015/ ΑΕΕ/ΕΔΧΡΑ  για τθν κατάρτιςθ και ζγκριςθ του  

«Σδθγοφ Χφνταξθσ Ψοπικϊν Χχεδίων Διαχείριςθσ» και τα ςυνοδά αυτισ 

ζγγραφα. 

Θ παραπάνω ςτρατθγικι τθσ Διοίκθςθσ του ΕΔΧΡΑ   είναι ςε πλιρθ εναρμόνιςθ με 

τθ πολιτικι -ςτρατθγικζσ  για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων που ειςάγει το νζο ΕΧΔΑ 

(αναρτικθκε ςτθν ιςτοςελίδα του ΩΥΑΥΕΡ Λοφλιο 2015)  

Υλζον των παραπάνω, για τθν Ανακεϊρθςθ του ΥΕΧΔΑ Αττικισ κρίνεται ςκόπιμο να 

επιςθμανκοφν τα παρακάτω: 

Πε το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο το ΥΕΧΔΑ ςυνιςτά τον Σδικό Χάρτθ για τθ διαχείριςθ 

των αποβλιτων  όλων των ρευμάτων, τον οποίο  καλοφνται να ακολουκοφν όχι 

μόνο οι ΣΨΑ –Αυτοδιοίκθςθ αλλά το ςφνολο των παραγωγϊν αποβλιτων και τα 

ΧΧΕΧΔ. Ξαι υπό αυτι τθν ζννοια θ Ανακεϊρθςθ του ΥΕΧΔΑ, τθν οποία αναλαμβάνει  

να καταρτίςει ο Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ Χφνδεςμοσ Ρομοφ Αττικισ (ΕΔΧΡΑ) ωσ ο 

αρμόδιοσ ο Φορζασ Διαχείριςθσ Χτερεϊν Αποβλιτων (ΦοΔΧΑ) και να παρακολουκεί 

τθν εφαρμογι του,  οφείλει να ςυμπεριλαμβάνει τα ςχζδια διαχείριςθσ ρευμάτων 

αποβλιτων που είναι ςτθν ευκφνθ κατάρτιςθσ και υλοποίθςθσ φορζων άλλων 

πζραν των ΣΨΑ –Πελϊν του.  

Ψίκεται λοιπόν εκ των πραγμάτων θ αναγκαιότθτα να  επαναπροςδιοριςτεί - 

κατοχυρωκεί  ο ρόλοσ του ΕΔΧΡΑ  ωσ Φορζα Διαχείριςθσ Χτερεϊν Αποβλιτων 

(ΦοΔΧΑ) και  θ ςυνεργαςία του με τισ δομζσ τθσ Υεριφζρειασ, αρμόδιεσ  για τον 

ζλεγχο τιρθςθσ των όρων λειτουργίασ των διαφόρων δραςτθριότθτων. Ρα 

εγκαταςτακοφν οι απαραίτθτεσ ςυνζργειεσ με τουσ ΣΨΑ, τα ΧΕΔ και τουσ ιδιϊτεσ, ωσ 

παραγωγοφσ και ωσ αποδζκτεσ αποβλιτων όπωσ και με τουσ αντίςτοιχουσ φορείσ 

τθσ Ξεντρικισ Διοίκθςθσ.  
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1.3 ΜΕΘΟΔΟΣ  

Ξαταγραφι και ςυνοπτικι αξιολόγθςθ των ωσ τϊρα ςυςτθμάτων διαχείριςθσ , των 

δράςεων των ΣΨΑ και του ΕΔΧΡΑ, εντοπιςμόσ των κφριων αναγκϊν για αλλαγζσ,  

διερεφνθςθ των δυνατοτιτων και των τεχνολογικϊν δεδομζνων  ςε ςυνδυαςμό με 

τισ κατευκφνςεισ τθσ Διοίκθςθσ, τουσ τεκζντεσ ςτόχουσ και τισ ςτρατθγικζσ επιλογζσ 

του ΕΧΔΑ  και ο προςδιοριςμόσ ζργων και δράςεων από το 2015 ζωσ και το 2020 -

25.   

Χυνολικόσ ςκοπόσ είναι να  υλοποιθκοφν  και ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ οι Χτόχοι –

ορόςθμα για το 2020 που τίκενται ςτο πρϊτο κεφάλαιο του ΕΧΔΑ:  

«..τα κατά κεφαλι παραγόμενα απόβλθτα να ζχουν μειωκεί δραςτικά,  θ 

προετοιμαςία προσ επαναχρθςιμοποίθςθ και θ ανακφκλωςθ με χωριςτι ςυλλογι 

ανακυκλϊςιμων -βιοαποβλιτων  να εφαρμόηεται ςτο 50% του ςυνόλου των ΑΣΑ, θ 

ανάκτθςθ ενζργειασ να αποτελεί ςυμπλθρωματικι μορφι διαχείριςθσ, όταν ζχουν 

εξαντλθκεί τα περικϊρια κάκε άλλου είδουσ ανάκτθςθσ και θ υγειονομικι ταφι να 

αποτελεί τθν τελευταία επιλογι και να ζχει περιοριςτεί ςε λιγότερο από το 30% του 

ςυνόλου των ΑΣΑ». 

Ξαι θ παραπάνω κεντρικι γραμμι του ΥΕΧΔΑ ςυμπλθρϊνεται με τον άξονα «μθδζν 

ανεπεξζργαςτα ΒΑΑ προσ υγειονομικι ταφι» ςφμφωνα με το άρκρο 43 του 

Ρ.4042/12. 

Ειδικότερα θ μζκοδοσ που ακολουκικθκε ςτθρίηεται ςτισ εξισ ςκζψεισ και 

κατευκυντιριεσ γραμμζσ: 

Ψο ςχζδιο πρζπει να εξαςφαλίηει υψθλι περιβαλλοντικι προςταςία, λαμβάνοντασ 

υπόψθ τθν ιεραρχία διαχείριςθσ των ςτερεϊν αποβλιτων (όπωσ ορίηεται από τθ 

ςφγχρονθ Ελλθνικι και Ευρωπαϊκι Ρομοκεςία), τθ ςτρατθγικι τθσ Διοίκθςθσ του 

ΕΔΧΡΑ και τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ, τισ απαιτιςεισ ςε  δράςεισ και ζργα για τθν 

εκπλιρωςθ των ςτόχων εκτροπισ, ανάκτθςθσ και ανακφκλωςθσ και τισ δυνατότθτεσ 

χρθματοδότθςθσ. Ψο Χχζδιο πρζπει να  υποςτθρίηει το δθμόςιο χαρακτιρα τθσ 

διαχείριςθσ των απορριμμάτων .Ψο Χχζδιο πρζπει να προωκεί και υλοποιεί τισ αρχζσ 
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τθσ αποκεντρωμζνθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων ςτουσ Διμουσ για επίτευξθ 

κακαρότθτασ ανακτϊμενων υλικϊν και μεγιςτοποίθςθ τθσ ςυμμετοχισ των 

δθμοτϊν ςτισ ςχετικζσ αποφάςεισ και δράςεισ. 

Ψο Χχζδιο πρζπει να  αποτυπϊνει τθν  υφιςτάμενθ κατάςταςθ και να προβλζπει τισ 

άμεςεσ δράςεισ και ζργα  μεταβατικισ περιόδου.  

Κα πρζπει να υλοποιοφνται οι νομικζσ δεςμεφςεισ τθσ χϊρασ που αποτυπϊνονται 

ςτθ νομοκεςία, Ελλθνικι και Ξοινοτικι. 

Κα πρζπει να εξειδικεφονται και να αποτυπϊνονται ςε εναλλακτικά ςενάρια 

υλοποίθςθσ , οι αντίςτοιχοι ςτόχοι του ΕΧΔΑ για τθν Υεριφζρεια Αττικισ. 

Οαμβάνονται υπόψθ τα Υαραδοτζα 1 ζωσ 8 του Εκνικοφ Χχεδίου Διαχείριςθσ 

Αποβλιτων (μελζτθ του ΩΥΑΥΕΡ) Σκτωβρίου 2014 και τα εμπεριεχόμενα ςτοιχεία. 

Οαμβάνεται υπόψθ το Εκνικό Χτρατθγικό Χχζδιο Υρόλθψθσ Αποβλιτων. 

Οαμβάνονται υπόψθ τα οριηόμενα ςτο «Ρζο Φυκμιςτικό Χχζδιο τθσ Ακινασ – 

Αττικισ» 

Οαμβάνονται υπόψθ τα ποςοτικά και ποιοτικά ςτοιχεία των παραγόμενων Α.Χ.Α. 

(ζωσ και το 2014) κακϊσ και οι αναμενόμενεσ τάςεισ με βάςθ τθ βιβλιογραφία και 

τα ςτοιχεία του Ε.Δ.Χ.Ρ.Α. 

Οαμβάνονται υπόψθ τα νεϊτερα περιβαλλοντικά και οικονομικά δεδομζνα για τθν 

Αττικι αλλά και για μεκόδουσ επεξεργαςίασ των Α.Χ.Α. 

Εξετάηονται τα πλθκυςμιακά, χωροταξικά, γεωγραφικά δεδομζνα. 

Οαμβάνονται υπόψθ τα ςτοιχεία των ωσ τϊρα ΥΕΧΔΑ (2003 και 2005) και των 

ςυναφϊν μελετϊν. Αναφζρεται το ζωσ τϊρα υφιςτάμενο Υεριφερειακό Χχζδιο και 

γίνεται κριτικι ςτισ κατευκφνςεισ και ςτθν υλοποίθςι του. 

Εκτιμϊνται οι ανάγκεσ αλλαγϊν ςτισ κατευκφνςεισ του Χχεδίου για τα διάφορα 

ρεφματα των αποβλιτων και επζρχονται τροποποιιςεισ ϊςτε να δθμιουργείται 

ολοκλθρωμζνο ςχζδιο διαχείριςθσ. 
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Πε βάςθ τθ ςφγχρονθ κεϊρθςθ που επιηθτεί προτεραιότθτα ςτθ Διαλογι Χτθν Υθγι 

και ανάπτυξθ των τοπικϊν δράςεων, ανακεωρείται το ςχιμα Διμοσ- Χτακμοί 

Πεταφόρτωςθσ – ΣΕΔΑ και αποδεςμεφεται θ χωροκζτθςθ εγκαταςτάςεων 

διαχείριςθσ από τουσ χϊρουσ τελικισ διάκεςθσ. 

Επανεξετάηεται το ςφνολο των διακζςιμων υποδομϊν με ςτόχο τθν αξιοποίθςι 

τουσ ςτα πλαίςια τθσ νζασ ςτρατθγικισ ωσ κατά προτεραιότθτα επιλογι για τθν 

επίτευξθ των ςτόχων. 

Υροτείνονται υπερτοπικζσ - ςε κλίμακα τθσ Υεριφζρειασ -δράςεισ και ζργα για τα 

ρεφματα των αποβλιτων, για τα απόβλθτα των οποίων  θ διαχείριςθ δεν 

εξαντλείται ςτα ζργα και τα δίκτυα των Ψοπικϊν Χχεδίων αλλά και με πρόνοια να 

ενςωματωκοφν οι προςωρινζσ υςτεριςεισ ι αποκλίςεισ των Ψοπικϊν Χχεδίων τα 

οποία άλλωςτε εξακολουκοφν να είναι υπό εκπόνθςθ και θ υλοποίθςισ τουσ κα 

εξελιχκεί ςταδιακά. 

1.4 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Σι γενικοί ςτόχοι του ΥΕΧΔΑ Αττικισ ειδικότερα όςον αφορά τα ΑΧΑ, είναι οι 

παρακάτω: 

11..  ΧΧτταακκεερροοπποοίίθθςςθθ  ππααρρααγγωωγγιισσ  ααπποοββλλιιττωωνν  ςςτταα  εεππίίππεεδδαα  ττοουυ  22001111  ((22001144  γγιιαα  τταα  

ΑΑΧΧΑΑ)),,  μμεε  φφκκίίννοουυςςαα  ττάάςςθθ..  

22..  ΕΕκκππόόννθθςςθθ  κκααιι  εεφφααρρμμοογγιι  ττοοππιικκϊϊνν  ςςχχεεδδίίωωνν  ααπποοκκεεννττρρωωμμζζννθθσσ  δδιιααχχεείίρριιςςθθσσ  ααππόό  

όόλλοουυσσ  ττοουυσσ  ΔΔιιμμοουυσσ  ςςφφμμφφωωνναα  μμεε  τταα  οορριιηηόόμμεενναα  ςςττοονν  ΕΕΧΧΔΔΑΑ..  

33..  ΔΔθθμμιιοουυρργγίίαα  ΔΔιικκττφφοουυ  ΥΥρράάςςιιννωωνν  ΧΧθθμμεείίωωνν  ––  ΞΞΑΑΕΕΧΧΔΔΛΛΥΥ  κκααιι  οολλοοκκλλιιρρωωςςθθ  ττοουυσσ  ζζωωσσ  ττοο  

22002200..    

44..  ΦΦιιηηιικκόόσσ  ααννααςςχχεεδδιιααςςμμόόσσ  ττοουυ  υυφφιιςςττάάμμεεννοουυ  ςςχχεεδδιιααςςμμοοφφ  υυπποοδδοομμϊϊνν  δδιιααχχεείίρριιςςθθσσ  κκααιι  

ΣΣλλοοκκλλιιρρωωςςθθ  ττοουυ  ααννααγγκκααίίοουυ  δδιικκττφφοουυ  ςςεε  υυπποοδδοομμζζσσ  δδιιααχχεείίρριιςςθθσσ  ααπποοββλλιιττωωνν  ζζωωσσ  

ττοο  22002200..  

55..  ΠΠεείίωωςςθθ  ςςττοο  εελλάάχχιιςςττοο  δδυυννααττόό  ττθθσσ  ςςυυννοολλιικκιισσ  πποοςςόόττθθτταασσ  αανναακκττιιςςιιμμωωνν  

ααπποοββλλιιττωωνν  πποουυ  δδιιααττίίκκεεννττααιι  γγιιαα  υυγγεειιοοννοομμιικκιι  ττααφφιι..  

66..  ΥΥεερρααιιττζζρρωω  ααξξιιοοπποοίίθθςςθθ  δδεευυττεερροογγεεννϊϊνν  υυλλιικκϊϊνν  ((κκοομμππόόςςττ//  κκοομμππόόςςττ  ττφφπποουυ  ΑΑ))  μμεε  

εεξξααςςφφάάλλιιςςθθ  ααυυςςττθθρρϊϊνν  πποοιιοοττιικκϊϊνν  ππρροοδδιιααγγρρααφφϊϊνν..  
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77..  ΑΑννάάκκττθθςςθθ  εεννζζρργγεειιαασσ  ςςεε  ςςυυμμππλλθθρρωωμμααττιικκόό  ρρόόλλοο,,  όότταανν  ζζχχοουυνν  εεξξααννττλλθθκκεείί  τταα  

ππεερριικκϊϊρριιαα  άάλλλλοουυ  εείίδδοουυσσ  ααννάάκκττθθςςθθσσ..  

88..  ΕΕξξάάλλεειιψψθθ  ττθθσσ  ααννεεξξζζλλεεγγκκττθθσσ  δδιιάάκκεεςςθθσσ  ααςςττιικκϊϊνν  ααπποοββλλιιττωωνν  ζζωωσσ  ττοο  22001155  κκααιι  

λλοοιιππϊϊνν  ααπποοββλλιιττωωνν  ζζωωσσ  ττοο  22001188..  

99..  ΣΣρρκκοολλοογγιικκιι  δδιιααχχεείίρριιςςθθ  ττωωνν  ιιςςττοορριικκάά  ααπποοκκθθκκεευυμμζζννωωνν  ααπποοββλλιιττωωνν  κκααιι  

ααπποοκκααττάάςςττααςςθθ  ττωωνν  χχϊϊρρωωνν  ααπποοκκιικκεευυςςιισσ  ττοουυσσ  ζζωωσσ  ττοο  22001166..  

1100..  ΑΑπποοκκααττάάςςττααςςθθ  ττωωνν  κκυυρριιόόττεερρωωνν  ρρυυππααςςμμζζννωωνν  χχϊϊρρωωνν  δδιιάάκκεεςςθθσσ  ααπποοββλλιιττωωνν  ζζωωσσ  

ττοο  22002200..  

 

1.5 ΧΟΝΙΚΟΣ ΟΙΗΟΝΤΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 

Θ πενταετία 2015-2020. Σι προτάςεισ ζργων και υποδομϊν μπορεί να 

ολοκλθρϊνονται ωσ τελικι υλοποίθςθ και ςτα επόμενα ζτθ. 

1.6  ΡΘΓΕΣ 

Ψα ςτοιχεία του παρόντοσ αντλικθκαν από τισ εξισ πθγζσ: 

 Ψο Αρχείο του Ε.Δ.Χ.Ρ.Α. για τα ειςερχόμενα ρεφματα απορριμμάτων ςτισ 

εγκαταςτάςεισ του Ε.Δ.Χ.Ρ.Α. 

 Ψο «ΕΚΡΛΞΣ ΧΧΕΔΛΣ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΑΥΣΒΟΘΨΩΡ (Ε.Χ.Δ.Α.)» αναρτθμζνο ςτθ 

ςελίδα του Ω.Υ.Α.Υ.ΕΡ. - Λοφλιοσ 2015. 

 ΑΥΣΦΑΧΕΛΧ ΨΣΩ ΥΕΦ. ΧΩΠΒΣΩΟΛΣΩ ΑΨΨΛΞΘΧ: 

o Ψθσ 4θσ Δεκ 2014 για τθ διαχείριςθ των απορριμμάτων. 

o Θ υπ’αρ. 146/2015 Απόφαςθ «Ζγκριςθ Χχεδίου Σλοκλθρωμζνθσ 

Αςτικισ Υαρζμβαςθσ (Χ.Σ.Α.Υ.) Δυτικισ Ακινασ και ειδικότερα θ 

«Ενζργεια 53: Αναβάκμιςθ διαχείριςθσ απορριμμάτων» 

 Σ Ρ.4277/01-08-2014 (Α ϋ 156) «Ρζο Φυκμιςτικό Χχζδιο Ακινασ- Αττικισ» 

 Ψα υλικά των Υαραδοτζων 1 ζωσ 8 του Εκνικοφ Χχεδίου Διαχείριςθσ 

Αποβλιτων του ΩΥΑΥΕΡ. - Σκτϊβριοσ 2014 
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 Ψθ «Πελζτθ επικαιροποίθςθσ του Υεριφερειακοφ Χχεδιαςμοφ Διαχείριςθσ 

Αποβλιτων (Υ.Ε.Χ.Δ.Α.) τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ » Λ.Φραντηισ & Χυνεργάτεσ 

Ε.Υ.Ε.- Σκτϊβριοσ 2013. 

 Ανακεϊρθςθ του Υεριφερειακοφ Χχεδίου Διαχείριςθσ Χτερεϊν Αποβλιτων 

(ΥΕ.Χ.Δ.Α.)  Αττικισ (2006) 

  Θ Ελλθνικι  Χτατιςτικι Αρχι  και θ EUROSTAT 

 

1.7 ΜΘ ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΛΘΨΘ  

Ψο κακιερωμζνο για δεκαετίεσ ςφςτθμα διαχείριςθσ των Αςτικϊν Χτερεϊν 

Αποβλιτων και ευρφτερα των ςτερεϊν απορριμμάτων επιχειρείται να αλλάξει 

άρδθν με τθ νζα Υολιτικι και Χτρατθγικι τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ.  

Ωσ τϊρα, τουλάχιςτον μετά το 1974, θ Ψοπικι Αυτοδιοίκθςθ δυνάμει του 102 

άρκρου του Χυντάγματοσ προςπακοφςε να διορκϊςει τα πολλά κακϊσ κείμενα τθσ 

διαχείριςθσ των αποβλιτων, να εναρμονιςτεί με τθ ςφγχρονθ ευρωπαϊκι 

περιβαλλοντικι πραγματικότθτα και αντίλθψθ για τθν αξιοποίθςθ των αποβλιτων, 

τθν ανακφκλωςθ και τθ βιϊςιμθ πορεία διαχείριςθσ χρθςιμοποιϊντασ ωσ όχθμα και 

εργαλείο κυρίωσ τουσ ΦοΔΧΑ, ςτθν Αττικι τον ΕΔΧΡΑ (παλαιότερα ΕΧΔΞΡΑ από το 

1970) ζνα Ρομικό Υρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου με αντιπροςωπευτικι Διοίκθςθ 

εκλεγμζνων από τα Δθμοτικά Χυμβοφλια των ΣΨΑ τθσ Υεριφζρειασ.  

Σι Διμοι ανζκεταν ςχεδόν ολόκλθρθ τθ διαχείριςθ των αποβλιτων, πλθν τθσ 

πρωτογενοφσ ςυλλογισ, ςτον ΕΔΧΡΑ ο οποίοσ, με το κφροσ του αντιπροςωπευτικοφ 

των διμων ςυλλογικοφ τουσ οργάνου, ςχεδίαηε και υλοποιοφςε τα ζργα, τισ δράςεισ 

και τα προγράμματα διαχείριςθσ των απορριμμάτων με τθν οικονομικι αρωγι και 

υπό τθ εποπτεία του ΩπΕΧ και του Ωπ. Υεριβάλλοντοσ. Ψο κόςτοσ καταςκευισ του 

ςυνόλου ςχεδόν των υποδομϊν διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων ςτθν Αττικι, 

χρθματοδοτικθκαν από τθν ΕΕ.  

Υερίπου το ίδιο ςχιμα αναπαράχκθκε με τθν εφαρμογι του Ρ.2939/2001 για τθν 

ανακφκλωςθ αποβλιτων ςυςκευαςιϊν και άλλων προϊόντων, αυτι τθ φορά με 
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κεντρικοφσ φορείσ τα ΧΧΕΔ των επιχειρθματιϊν «παραγωγϊν» και τθν Ψοπικι 

Αυτοδιοίκθςθ ςε κζςθ μειοψθφικοφ μετόχου, τουσ Διμουσ απλϊσ εφαρμοςτζσ ενόσ 

κεντρικοφ ςυςτιματοσ χωρίσ αρμοδιότθτα ςτθ διαχείριςθ των ανακυκλϊςιμων, με 

διαφορικό κόςτοσ ςτθ χωριςτι ςυλλογι τουσ, με πενιχρά αποτελζςματα, ςε αρκετζσ 

περιπτϊςεισ κεωρϊντασ τθ ςυλλογι του μπλε κάδου ωσ πάρεργο τθσ υπθρεςίασ 

κακαριότθτασ του διμου. 

Ψζλοσ πρζπει να ςθμειωκεί ότι οι ΣΨΑ τθσ Αττικισ «χρεϊκθκαν» και τθν 

εξυπθρζτθςθ τθσ διαχείριςθσ των ΕΩΑΠ, ςε εκνικό επίπεδο. 

Επιπλζον κατά κφριο λόγο τα ειδικά ρεφματα αποβλιτων όπωσ βιομθχανικά, 

επικίνδυνα και άλλα, «χάνονταν» ςτα ςφμμεικτα απορρίμματα, ςε χϊρουσ 

ανεξζλεγκτθσ απόρριψθσ ι ςτθν καλφτερθ των περιπτϊςεων ςε εγκαταςτάςεισ 

προςωρινισ αποκικευςθσ. 

Οίγα απζμεναν ςτισ αρμοδιότθτεσ των επί μζρουσ διμων και θ ιςορροπία 

επερχόταν κυρίωσ με τθν ελλιπι ςυμμετοχι των δθμοτϊν ςτα ςχζδια και τθν 

κακθμερινι πρακτικι, με τα φτωχά αποτελζςματα τθσ Διαλογισ ςτθν Υθγι, με τα 

ςυντριπτικά περιςςότερα φορτία αποβλιτων να καταλιγουν ςτον γκρίηο ι πράςινο 

κάδο των ςφμμεικτων απορριμμάτων.  

Πε τθ ςειρά του ο ΦοΔΧΑ προςανατολιηόταν αναγκαςτικά ςτθν επεξεργαςία και 

διάκεςθ αυτοφ του φορτίου με ςκοπό τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ ανακφκλωςθσ και 

αξιοποίθςθσ, πλθν όμωσ περιοριηόμενοσ κυρίωσ ςτο ρεφμα των ςφμμεικτων 

απορριμμάτων. Aν και τα προγράμματα και τα ζργα του ΕΔΧΡΑ ιςαν αξιόλογα και 

ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ νεωτεριςτικά,  θ ςυγκζντρωςθ  ςχεδόν όλων των 

δραςτθριοτιτων διαχείριςθσ των απορριμμάτων ςτθν ίδια κζςθ (ΣΕΔΑ Φυλισ) εδϊ 

και 6 δεκαετίεσ περίπου, οι ςθμερινζσ μικρζσ αποδόςεισ του ςυςτιματοσ κυρίωσ 

όςον αφορά ςτθ μείωςθ των προσ ταφι αποβλιτων και τθν ανάκτθςθ - 

ανακφκλωςθ, θ αναγκαςτικι απομάκρυνςθ του κζντρου τθσ δράςθσ από τουσ 

δθμότεσ , υποδεικνφουν  τθν ανάγκθ για αναδιατάξεισ. Θ μεταφορά όμωσ του 

κζντρου βάρουσ του ςυςτιματοσ προσ «τα κάτω» πρζπει να ςυνδυαςτεί με 

μελετθμζνεσ κινιςεισ ςυνεργαςίασ των διαφόρων δθμοτικϊν ςχθμάτων 

ανακφκλωςθσ αλλά και των δομϊν του ΕΔΧΡΑ οι οποίεσ «ολοκλθρϊνουν» προσ τα 
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πάνω τθ διαχείριςθ ςε επίπεδο Υεριφζρειασ, ϊςτε να επιτυγχάνεται και θ αναγκαία 

οικονομία κλίμακασ. 

Θ νζα Διοίκθςθ τθσ  Υεριφζρειασ Αττικισ προτάςςει τθ ςυμμετοχι του Δθμότθ ςτθ 

διαχείριςθ. Ψου Δθμότθ που με τθν κακθμερινι του πρακτικι, τον τρόπο ηωισ και 

δράςθσ για το περιβάλλον και τα απόβλθτα, προςδιορίηει το μεγαλφτερο μζροσ του 

ποςοςτοφ επιτυχίασ κάκε εγχειριματοσ ανακφκλωςθσ και περιοριςμοφ των 

αποβλιτων που προορίηονται για τθν ταφι τθσ οποίασ τα αρνθτικά αποτελζςματα 

είναι ςε όλουσ γνωςτά ενταςςόμενα ςτισ περιβαλλοντικζσ πλθγζσ και ςτισ απϊλειεσ 

πόρων.  

Πε τθν παραπάνω κατεφκυνςθ θ Σμάδα Εργαςίασ επεξεργάςτθκε Υεριφερειακό 

Χχζδιο Διαχείριςθσ που ενςωματϊνει τουσ ςτόχουσ του Ρ. 4042/2012 και του 

Εκνικοφ Χχεδίου Διαχείριςθσ που αποτελοφν και τθ νομικι υποχρζωςθ τθσ 

Υεριφζρειασ Αττικισ. 

Χτο Χχζδιο προβλζπεται ςυνεργαςία των δομϊν και υποδομϊν του ΦοΔΧΑ (ΕΔΧΡΑ) 

με τα δθμοτικά δίκτυα διαλογισ ςτθν πθγι και ςυγκροτιματα ανάκτθςθσ και 

ανακφκλωςθσ των απορριμμάτων, πλιρθσ αξιοποίθςθ του Εργοςταςίου Πθχανικισ 

Ανακφκλωςθσ και κομποςτοποίθςθσ των υπολειμματικϊν ςφμμεικτων δθμοτικϊν 

απορριμμάτων ςτα Άνω Οιόςια, καταςκευι νζων εργοςταςίων κομποςτοποίθςθσ 

προδιαλεγμζνων βιοαποβλιτων, προτείνονται αλλαγζσ ςτισ αρμοδιότθτεσ και 

δικαιϊματα των διμων όςον αφορά ςτθ ςυμμετοχι τουσ ςτα Χυςτιματα 

Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ και τθν εμπορία των ανακυκλϊςιμων υλικϊν, αλλαγζσ 

που κα απαιτιςουν νομοκετικζσ ρυκμίςεισ. 

Α. Για το Δίκτυο χωριςτισ ςυλλογισ και επεξεργαςίασ:  

 Για τα Βιοαπόβλθτα: Κα γίνεται θ επεξεργαςία –μεταποίθςι τουσ ςε 3 

κεντρικζσ και αρικμό αποκεντρωμζνων μικρϊν ςχετικά μονάδων 

κομποςτοποίθςθσ προδιαλεγμζνων βιοαποβλιτων των διμων. Επίςθσ ότι ζνα 

ςθμαντικό φορτίο κα κομποςτοποιείται ςτο ΕΠΑ Α. Οιοςίων μζςω επενδφςεων 

αναβάκμιςισ του. 



ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΘΘ  22
θθσσ

  ΑΑΝΝΑΑΘΘΕΕΩΩΘΘΣΣΘΘΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΡΡΕΕΙΙΦΦΕΕΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΟΟΥΥ  ΔΔΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΙΙΣΣΘΘΣΣ  ΑΑΡΡΟΟΙΙΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ        

((ΡΡΕΕ..ΣΣ..ΔΔ..ΑΑ..))  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΘΘΣΣ      

[25] 

 

 Υροτείνεται θ δθμιουργία Δικτφου Ρράςινων Σθμείων  (νθςίδεσ, μικρά και 

μεγάλα πράςινα ςθμεία) για τθ χωριςτι ςυλλογι και προετοιμαςία για 

ανακφκλωςθ, ανακυκλϊςιμων υλικϊν, ρευμάτων αποβλιτων τθσ εναλλακτικισ 

διαχείριςθσ, ρευμάτων πραςίνου (κλαδζματα) και ογκωδϊν ΑΧΑ. Ψο δίκτυο των 

Υράςινων Χθμείων αποτελεί κομβικι παρζμβαςθ ςτθν εφαρμογι του ΥΕΧΔΑ 

και των Ψοπικϊν Χχεδίων Διαχείριςθσ αποβλιτων και οργανϊνονται και 

αναπτφςςονται με ευκφνθ του Διμου. Υροτείνεται να διερευνθκεί κατά 

προτεραιότθτα θ αξιοποίθςθ των υφιςτάμενων υποδομϊν όπωσ ειδικότερα 

ΧΠΑ και ΨΧΠΑ για τισ ανάγκεσ του Δικτφου των Υράςινων Χθμείων.   

Ψα Υράςινα Χθμεία μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και για τθ ςυλλογι άλλων 

ειδϊν αποβλιτων εκτόσ από τα αςτικά ςτερεά απόβλθτα (π.χ. ΑΕΞΞ).  Επιπλζον 

μποροφν να λειτουργιςουν ωσ χϊροι ςυλλογισ αντικειμζνων προσ 

επαναχρθςιμοποίθςθ/ προετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ και χϊροι των 

ΞΑΕΔΛΧΥ.  

 Για τα Απόβλθτα Συςκευαςιϊν:  

 Υεραιτζρω ανάπτυξθ του δικτφου ςυλλογισ αποβλιτων ςυςκευαςιϊν (ΧΕΔ) 

για τθν επίτευξθ των ςτόχων και κατά προτεραιότθτα ςτοχευμζνεσ ενζργειεσ 

ςτουσ μεγάλουσ παραγωγοφσ και τισ νθςιωτικζσ περιοχζσ. 

 Ξακιζρωςθ χωριςτισ ςυλλογισ τριϊν τουλάχιςτον ρευμάτων (χαρτί, γυαλί, 

λοιπά) ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ. 

 Για τα Ανακυκλϊςιμα υλικά:  

 Ανάπτυξθ δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν για τθν 

επαρκι κάλυψθ τθσ Υεριφζρειασ.  

 Ψο δίκτυο αναπτφςςεται ςε επίπεδο Διμου με επίκεντρο το Υράςινο Χθμείο 

και με ςτοχευμζνεσ ενζργειεσ ςτουσ μεγάλουσ παραγωγοφσ. 

 Υροτεραιότθτα ςτθν ενίςχυςθ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ ζντυπου χαρτιοφ όπου 

προτείνεται θ δθμιουργία ΧΕΔ με τθ ςυμμετοχι ΕΔΧΡΑ και ΣΨΑ. 
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 Ανάπτυξθ νζων ι επζκταςθ τθσ δυναμικότθτασ των υφιςτάμενων 

εγκαταςτάςεων διαλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν για τθν κάλυψθ των 

τικζμενων ςτόχων. 

 Για τα Ογκϊδθ: Επζκταςθ του υφιςτάμενου δικτφου και ςε ςυνζργεια με τα 

πράςινα ςθμεία, ϊςτε να επιτυγχάνεται θ προεπεξεργαςία και θ διακριτι 

διαχείριςθ των επιμζρουσ ςυςτατικϊν  με ςτόχο τθν πλιρθ εκτροπι  τουσ από 

τθν τελικι διάκεςθ ςτουσ  ΧΩΨ για τα ΑΧΑ . 

Β. Για τα υπολειμματικά Σφμμεικτα Απορρίμματα :  

 

Δίκτυο Ενζργειεσ 

ΧΠΑ και 

ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΕΛΧ 

ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑΧ 

 Ανακεϊρθςθ και επαναςχεδιαςμόσ του δικτφου ΧΠΑ ςφμφωνα με 

τθν αξιοποίθςι τουσ για το δίκτυο των Υράςινων Χθμείων και τον 

ςχεδιαςμό του δικτφου επεξεργαςίασ ςυμμείκτων που ακολουκεί. 

 Ανάπτυξθ δικτφου εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ ςυμμείκτων για 

τθν κάλυψθ των προβλεπόμενων ποςοτιτων με τθν αναβάκμιςθ 

και επζκταςθ τθσ δυναμικότθτασ του ΕΠΑΞ Οιοςίων και τθ 

δθμιουργία νζων μονάδων. Απαίτθςθ πρόςκετων υποδομϊν, 

αναβάκμιςθ υφιςτάμενου  ΕΠΑΞ & νζεσ μονάδεσ,  ςυνολικισ 

ελάχιςτθσ δυναμικότθτασ  ςε υποδοχι  φορτίου 600.000 tn 

ετθςίωσ. 

- Ψο δίκτυο των νζων μονάδων ςχεδιάηεται λαμβάνοντασ υπ’ 

όψιν τθν αρχι τθσ εγγφτθτασ ςτουσ χϊρουσ παραγωγισ των 

απορριμμάτων, τθν ιςόρροπθ αποκεντρωμζνθ εξυπθρζτθςθ 

των αναγκϊν και κριτιρια οικονομίασ κλίμακασ. Πετά από 

περιβαλλοντικι τεκμθρίωςθ είναι δυνατόν να κακοριςτεί 

ανϊτατο όριο δυναμικότθτασ για κάκε μονάδα του δικτφου.  

- Σι μονάδεσ του δικτφου χωροκετοφνται ανεξάρτθτα από τουσ 

χϊρουσ τελικισ διάκεςθσ. Για τθν οριςτικι χωροκζτθςθ των 

μονάδων τθροφνται τα κεςμοκετθμζνα κριτιρια 

καταλλθλότθτασ ενϊ εξετάηονται κατά προτεραιότθτα κζςεισ 

που υφίςτανται δραςτθριότθτεσ διαχείριςθσ αποβλιτων (π.χ. 

ΞΔΑΩ, ΧΠΑ) ι ζχει ιδθ εγκρικεί θ καταλλθλότθτα τουσ για 

τζτοιεσ δραςτθριότθτεσ. 
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- Σι μονάδεσ ςχεδιάηονται με προτεραιότθτα ςτθν περαιτζρω 

ανάκτθςθ υλικϊν, ζναντι τθσ παραγωγισ δευτερογενϊν 

καυςίμων, ϊςτε να ςυμβάλλουν: i) ςτουσ ςτόχουσ τθσ 

ανακφκλωςθσ υλικϊν ii) ςτθν εκτροπι από τθν ταφι και 

ανάκτθςθ ρευμάτων αποβλιτων που μποροφν να 

αξιοποιθκοφν είτε ωσ υλικά είτε ενεργειακά. 

- Εξαςφάλιςθ ευελιξίασ των μονάδων ωσ προσ το ρεφμα 

επεξεργαςίασ ΒΑΑ, με δυνατότθτα παράλλθλθσ επεξεργαςίασ 

προδιαλεγμζνων αποβλιτων. 

- Ανάπτυξθ εφαρμογϊν του παραγόμενου κομπόςτ τφπου Α 

κατά προτεραιότθτα ςτα πλαίςια ςχεδίων αποκατάςταςθσ των 

ανενεργϊν λατομικϊν χϊρων τθσ Υεριφζρειασ ςε ςυνζργεια με 

δράςεισ τθσ διαχείριςθσ ΑΕΞΞ.  

- Ξατά προτεραιότθτα αξιοποίθςθ τθσ ενεργοβόρου εγχϊριασ 

βιομθχανίασ (τςιμεντοβιομθχανία, κεραμοποιία κ.λπ.) για τθν 

απορρόφθςθ των παραγόμενων εναλλακτικϊν καυςίμων και 

διερεφνθςθ δυνατοτιτων ςε υποδομζσ ςυνεπεξεργαςίασ 

/ςυναποτζφρωςθσ. 

Γ. Για το Δίκτυο Διάκεςθσ Υπολειμμάτων:  

Χ.Ω.Ψ.   Αντιμετϊπιςθ άμεςων αναγκϊν ςε χϊρουσ ταφισ με 

αξιοποίθςθ τθσ χωρθτικότθτασ του Χ.Ω.Ψ.Α. Φυλισ ι/και χϊρων 

που ζχει ιδθ εγκρικεί θ καταλλθλότθτα τουσ ωσ Χ.Ω.Ψ.Ω. (Ρ. 

3164/2003).  

 Δθμιουργία δικτφου νζων χϊρων (Χ.Ω.Ψ.) για τθν κάλυψθ των 

μεςο-μακροπρόκεςμων αναγκϊν. Ψο δίκτυο των νζων Χ.Ω.Ψ. 

ςχεδιάηεται ανεξάρτθτα από τθν χωροκζτθςθ των 

εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ ςυμμείκτων. Για τθν οριςτικι 

χωροκζτθςθ των νζων Χ.Ω.Ψ. τθροφνται τα κριτιρια 

καταλλθλότθτασ,  ενϊ εξετάηονται κατά προτεραιότθτα κζςεισ 

που ζχει ιδθ εγκρικεί θ καταλλθλότθτα τουσ ωσ Χ.Ω.Ψ.Ω. Πετά 

από περιβαλλοντικι τεκμθρίωςθ είναι δυνατόν να κακοριςτεί 

ανϊτατο όριο δυναμικότθτασ για κάκε μονάδα του δικτφου. 
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2. ΙΣΤΟΙΚΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΕΣΔΑ  

2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Υαρουςιάηονται και αναλφονται όλα τα ςτοιχεία και οι πλθροφορίεσ για τθν 

υφιςτάμενθ κατάςταςθ ςτθ διαχείριςθ απορριμμάτων. 

Ξατόπιν αξιολογείται θ υφιςτάμενθ διαχείριςθ, προςδιορίηονται τα προβλιματα 

υποδεικνφονται πικανζσ λφςεισ, εκτιμάται ο βακμόσ ςυμμόρφωςθσ του υπάρχοντοσ 

ςυςτιματοσ διαχείριςθσ με τουσ υφιςτάμενουσ αλλά και ενδεχομζνωσ μελλοντικοφσ 

ςτόχουσ που κα τεκοφν ςε Ευρωπαϊκι κλίμακα, προτείνονται τρόποι βελτίωςθσ.  

2.2 ΙΣΤΟΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ 

Σ ςχεδιαςμόσ τθσ διαχείριςθσ των ςτερεϊν αποβλιτων ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ 

ζχει ιςτορία πάνω από 25 χρόνια  και   υπάρχει ωσ πράξθ/δράςθ πολφ πριν 

κεςμοκετθκεί θ υποχρζωςθ, το περιεχόμενο και οι διαδικαςίεσ κατάρτιςθσ ΥΕΧΔΑ   

Χτθν τριακονταετι και  πλζον διαδρομι του ο  Ενιαίοσ Χφνδεςμοσ Διμων και 

Ξοινοτιτων Ρ. Αττικισ (ΕΧΔΞΡΑ)  επιτζλεςε ςτθν πράξθ διπλό ρόλο: Οειτουργία των 

εγκαταςτάςεων διαχείριςθσ απορριμμάτων και Χχεδιαςμό διαχείριςθσ 

απορριμμάτων.  

Χθμειϊνεται ότι θ πρϊτθ και επί μακρόν μόνθ  νομοκετικι διάταξθ για τθ 

διαχείριςθ των αποβλιτων ιταν θ «ΩΑ ΕΛβ/301/64 περί ςυλλογισ, αποκομιδισ και 

διάκεςθσ απορριμμάτων». 

Χε κάκε περίπτωςθ θ αναδρομι ςτα ςτοιχεία καταδεικνφει  ότι θ Αττικι διζκετε   

ςχζδιο για τθ διαχείριςθ των απορριμμάτων από το 1984 και εξισ, κατ’ αντιςτοιχία 

των εκάςτοτε ιςχυουςϊν διατάξεων για τθ διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων, ωσ 

εξισ: 

1  Ψο  Πρόγραμμα διαχείριςθσ των απορριμμάτων τθσ Αττικισ που διαμόρφωςε ο 

ΕΧΔΞΡΑ ςε ςυνζχεια του τριιμερου πανελλαδικοφ ςυνεδρίου  για τθ διαχείριςθ των 

ςτερεϊν αποβλιτων το 1984, με ευρφτατθ ςυμμετοχι εκπροςϊπων Ψ.Α., Ξεντρικισ 
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Διοίκθςθσ και επιςτθμονικϊν φορζων αποτζλεςε, ουςιαςτικά και τυπικά, τον  

πρϊτο  περιφερειακό ςχεδιαςμό για τθν Αττικι.  

Υρόκειται για  ζνα μεςοπρόκεςμο πρόγραμμα με τουσ παρακάτω άξονεσ δράςθσ: 

 Ξλείςιμο χωματερϊν Α. Οιοςίων και Χχιςτοφ και μζχρι τότε βελτίωςθ τθσ 

διάκεςθσ. Δθμιουργία τριϊν ςφγχρονων χϊρων υγειονομικισ ταφισ (Δυτ. 

Αττικι, Β.Α. Αττικι, Ρ.Α. Αττικι) και ενόσ μικρότερου ςτθ Οαυρεωτικι, ςε 

επιλεγμζνουσ ιδθ χϊρουσ. 

 Δθμιουργία δικτφου 5 ΧΠΑ (Χχιςτοφ, Ελαιϊνα, Βεΐκου, Αλίμου-Ελλθνικοφ, 

Δυτ. Ακινασ) και τοπικϊν ςυςτθμάτων μεταφόρτωςθσ για τουσ 

απομακρυςμζνουσ ΣΨΑ. 

 Ανάπτυξθ του ερευνθτικοφ και πειραματικοφ ζργου του ΕΧΔΞΡΑ ςτθν 

κατεφκυνςθ κφρια τθσ ανακφκλωςθσ, τθσ παραγωγισ εδαφοβελτιωτικοφ 

υλικοφ, τθσ αξιοποίθςθσ ι καφςθσ βιοαερίου, τθσ καφςθσ των 

νοςοκομειακϊν αποβλιτων, τθσ διάκεςθσ των πετρελαιοειδϊν και λοιπϊν 

παρόμοιων καταλοίπων. 

 Διεφρυνςθ του αντικειμζνου του ΕΧΔΞΡΑ για μια ουςιαςτικι βοικεια ςτουσ 

ΣΨΑ τθσ χϊρασ. 

 

2  Ψο 1986 δθμοςιεφτθκε θ ΞΩΑ  49541/1424/86  ‘’Χτερεά απόβλθτα ςε 

ςυμμόρφωςθ με τθν Σδθγια 75/442/ΕΣΞ’’  .Εδϊ γίνεται για   πρϊτθ  φορά  

αναφορά ςτθν αναγκαιότθτα   ςφνταξθσ   ‘ςχεδίων διαχείριςθσ’.  Θ ΞΩΑ    προζβλεπε 

ότι ο περιφερειακόσ ςχεδιαςμόσ αποτελεί τθν εξειδίκευςθ, ςε επίπεδο «ευρφτερθσ 

περιοχισ» του εκνικοφ ςχεδιαςμοφ και «αποςκοπεί ςτθ μελζτθ και τον κακοριςμό 

των μεκόδων διαχείριςθσ, που πρζπει να εφαρμοςτοφν ςτθν περιοχι, κακϊσ και 

ςτθ χωροκζτθςθ των εγκαταςτάςεων διάκεςθσ των ςτερεϊν αποβλιτων τθσ 

περιοχισ με βάςθ τισ κοινωνικζσ, οικονομικζσ, τεχνικζσ και περιβαλλοντικζσ 

ςυνκικεσ τθσ περιοχισ και με ςτόχο τθν διαςφάλιςθ τθσ Δθμόςιασ Ωγείασ». (ΞΩΑ 

49541/86, αρκ.7, παρ.1).   
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Φορζασ τθσ εκπόνθςθσ του περιφερειακοφ ςχεδιαςμοφ είναι ο Χφνδεςμοσ ΣΨΑ του 

κάκε νομοφ, για τθ διαχείριςθ των Χ.Α., εφόςον ζχει ςυςτακεί τζτοιοσ Χφνδεςμοσ, 

αλλιϊσ είναι οι περιφερειακζσ υπθρεςίεσ διαφόρων εμπλεκομζνων υπουργείων 

(αρκ. 8, παρ.2ii). Χυνζπεια  αυτοφ    ο ΕΧΔΞΡΑ, ενεργϊντασ  κατά τθν αρμοδιότθτα 

του, εκπόνθςε το ςχζδιο διαχείριςθσ των απορριμμάτων   για τθν Αττικι με τθ 

μορφι του «Πεςοπρόκεςμου Υρογράμματοσ για τθ Διαχείριςθ των Χτερεϊν 

Αποβλιτων τθσ Αττικισ»    το οποίο  εγκρίκθκε το Δεκζμβρθ του1987 από το ΔΧ του 

ΕΧΔΞΡΑ . 

Χθμειϊνεται ότι θ ζλλειψθ, ζωσ τότε,  Εκνικοφ Χχεδιαςμοφ   ζκετε  ηθτιματα 

εγκυρότθτασ του  περιφερειακοφ ςχεδιαςμοφ Αττικισ. 

  

3  Ψο 1996 δθμοςιεφτθκε θ ΞΩΑ 69728/96, θ οποία ζκετε ςε νζα βάςθ το κζμα των 

περιφερειακϊν ςχεδιαςμϊν. Βαςικότερεσ αλλαγζσ θ αναγόρευςθ τθσ Υεριφζρειασ 

Αττικισ ωσ φορζα εκπόνθςθσ του οικείου ΥΕΧΔΑ και θ εκπόνθςθ αυτοφ ςε δφο 

ςτάδια. Σίκοκεν, όμωσ, νοείται ότι μζχρι τθν εκπόνθςθ και ζγκριςθ του νζου ΥΕΧΔΑ 

ίςχυε ο υφιςτάμενοσ περιφερειακόσ ςχεδιαςμόσ. 

 

 4 Ψον Λοφνιο του 2001, αρχίηει θ εκπόνθςθ τθσ Πελζτθσ του Υλαιςίου 

Υεριφερειακοφ Χχεδιαςμοφ (Υλαίςιο ΥΕΧΔΑ), θ οποία, περατωκείςα τον Αφγουςτο 

του 2001, εγκρίκθκε με μικρζσ τροποποιιςεισ από το Υεριφερειακό Χυμβοφλιο 

Αττικισ ςτθ ςυνεδρίαςθ τθσ 19/9/01 (απόφαςθ 48445/28-9-2001).  Θ ζγκριςθ ζγινε 

με μία μόνο αρνθτικι ψιφο, πολιτικοφ χαρακτιρα, αυτιν του Ρομάρχθ Ανατολικισ 

Αττικισ. Ωσ προσ τθν περιοχι τθσ Ρομαρχίασ Ανατολικισ Αττικισ, το πλαίςιο 

ςχεδιαςμοφ, αποδεχόταν τισ κφριεσ προτάςεισ του πλαιςίου που πρότεινε θ 

Ρομαρχία. Υράγματι, διαφοροποιοφμενο πλιρωσ από το Υρόγραμμα του ΕΧΔΞΡΑ 

που προζβλεπε τρεισ ιςοδφναμεσ ΣΕΔΑ περιφερειακά του Ξεντρικοφ Οεκανοπεδίου 

τθσ Ακινασ, υιοκετοφςε τθν κατανομι: 75% των αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων τθσ 

θπειρωτικισ Αττικισ να διατίκεται/αξιοποιείται ςτθν ΣΕΔΑ Δυτ. Αττικισ και το 25% 

ςτισ δφο ΣΕΔΑ (από 12,5% ςτθν κάκε μία) τθσ Ρομαρχίασ Ανατολικισ Αττικισ. 
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5 Ακολοφκωσ    εκπονικθκε το   Βϋ Χτάδιο του Υεριφερειακοφ Χχεδιαςμοφ, 

ςφμφωνα με τθν ΞΩΑ 69728/96. Αντικείμενο τθσ μελζτθσ ιταν ο εντοπιςμόσ 

υποψθφίων κζςεων καταλλιλων για τθ χωροκζτθςθ των ζργων Δ.Χ.Α. και ςτθ 

ςυνζχεια θ αξιολόγθςθ – ιεράρχθςθ των υποψθφίων κζςεων, βάςει ςυγκεκριμζνων 

κριτθρίων αξιολόγθςθσ και ιεράρχθςθσ χϊρων, τα οποία είχαν εγκρικεί με το 

πλαίςιο Δ.Χ.Α. Ψο 2003, με τθν ψιφιςθ του Ρόμου 3164, άρκρο 33, (ΦΕΞ 176/2-07-

03), εγκρίκθκε  το εκπονθκζν   Βϋ  Χτάδιο του ΥΕΧΔΑ και ολοκλθρϊκθκε ο 

Υεριφερειακόσ Χχεδιαςμόσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ με τθν 

ζγκριςθ των κατάλλθλων κζςεων για τθ χωροκζτθςθ των Σλοκλθρωμζνων 

Εγκαταςτάςεων Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ.Ε.Δ.Α.), ςε ολόκλθρθ τθν Υεριφζρεια 

Αττικισ. 

6. Θ υιοκζτθςθ τθσ ΚΥΑ 50910/22-12-2003 «Μζτρα και Προι για τθ Διαχείριςθ 

Στερεϊν Αποβλιτων/Εκνικόσ και Ρεριφερειακόσ Σχεδιαςμόσ», οδθγεί, το 2006, 

ςτθν Ανακεϊρθςθ του ΥΕΧΔΑ, με επιςπεφδουςα   αρχι, τότε, τθν    Υεριφζρεια 

Αττικισ. Θ ανακεϊρθςθ εγκρίκθκε με τθν 319/22-2-2006 απόφαςθ του Γ. 

Γραμματζα τθσ Υεριφζρειασ. Θ νομικι βάςθ για τθν πιο πάνω τροποποίθςθ 

παρζχεται από το ίδιο το άρκρο 33 του Ρ.3164/03. (βλ. παρ.5). 

Χθμειϊνεται ότι ωσ προσ τουσ Φορείσ Διαχείριςθσ Χτερεϊν Αποβλιτων (ΦοΔΧΑ) θ 

Απόφαςθ ζγκριςθσ τθσ Ανακεϊρθςθσ του ΥΕΧΔΑ   όριηε ζνα ΦοΔΧΑ για κάκε ΣΕΔΑ  

και όχι ζνα ΦοΔΧΑ για κάκε Διαχειριςτικι Ενότθτα, όπωσ απαιτοφςε θ ΞΩΑ 

50910/2003 και ςτθ ςυνζχεια ο νόμοσ 3536/2007.   

 Θ  εκκρεμότθτα αυτι ρυκμίςτθκε φςτερα από δφο χρόνια με ςχετικι Απόφαςθ του 

Γεν. Γρ. Υερ. Αττικισ που εκδόκθκε τθν 21/2/08 (Αρ.Υρωτ.5373), με τον οριςμό του 

ΕΧΔΞΡΑ ωσ ΦΣΔΧΑ για τθν 1θ Δ.Ε. Αττικισ, δθλ. για όλθ τθν Αττικι πλιν Ξυκιρων 

και Αντικυκιρων. 

7.  Χτθ ςυνζχεια εκπονικθκε, με ευκφνθ του ΕΧΔΞΡΑ, ο οποίοσ λειτουργεί ωσ ο 

Φορζασ Διαχείριςθσ Χτερεϊν Αποβλιτων (ΦοΔΧΑ) τθσ Αττικισ, θ μελζτθ 

Αξιολόγθςθσ Πεκόδων Επεξεργαςίασ Χυμμείκτων Απορριμμάτων ςτο Ρομό Αττικισ  

(Χφμβαςθ 11539/2007) . Θ μελζτθ ολοκλθρϊκθκε τον Απρίλιο 2008.  
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Χτθ βάςθ των ςυμπεραςμάτων αυτισ τθσ μελζτθσ ,   θ Διοίκθςθ του ΕΧΔΞΡΑ  

ανζκεςε τθν εκπόνθςθ  αντίςτοιχων μελετϊν  περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων (ΠΥΕ) 

για τισ 2 μονάδεσ επεξεργαςίασ ςτθ Φυλι και τα Άνω Οιόςια και το καλοκαίρι του 

2010 υπζβαλε αίτθμα περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ .Ψον  Λανουάριο του 2011 

εκδόκθκαν οι περιβαλλοντικοί όροι. 

Θ όλθ διαδικαςία για τθν περιβαλλοντικι αδειοδοτθςθ ενεργείται ςε μια 

μεταβατικι περίοδο, επικείμενθσ τθσ ςφςταςθσ του Ειδικοφ Διαβακμιδικοφ 

Χυνδζςμου ςε εφαρμογι του Ξαλλικράτθ. 

Χθμειϊνεται ότι   ο χϊροσ ςτον οποίο προβλζπεται να εγκαταςτακεί θ Πονάδα 

Επεξεργαςίασ των 700.000 τν/ζτοσ βρίςκεται εντόσ του περιγράμματοσ τθσ 

ευρφτερθσ ζκταςθ, που  ζχει λάβει περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ ωσ χϊροσ 

υγειονομικισ ταφισ απορριμμάτων (Χ.Ω.Ψ.Α.) - υπ’αρ. 135831/3.12.2003 ΞΩΑ 

(ΑΕΥΣ)τθσ Β' φάςθσ του 2ου ΧΩΨΑ Δυτικισ Αττικισ.      

Ειδικότερα με το μζροσ ΛΛ τθσ υπϋαρ. 195119/5.1.2011 Α.Ε.Υ.Σ. ΨΘΧ ΠΣΡΑΔΑΧ 

ΒΛΣΟΣΓΛΞΘΧ ΘΦΑΡΧΘΧ ΧΨΘΡ Σ.Ε.Δ.Α. ΔΩΨ.ΑΨΨΛΞΘΧ τροποποιείται αιφνιδίωσ και 

μονολεκτικά θ υπόψθ ΞΩΑ «ςφμφωνα με το ςχζδιο «Σριηοντιογραφία 

τροποποίθςθσ ορίου Β’ Φάςθσ του 2ου ΧΩΨΑ Δυτικισ Αττικισ» που ςυνοδεφει τθν 

παροφςα Απόφαςθ», προκειμζνου να παραχωρθκεί τμιμα του γθπζδου που 

προβλζπετο για ΧΩΨΑ για τθν εγκατάςταςθ Πονάδασ βιολογικισ ξιρανςθσ.   

Θ διλωςθ τθσ τότε διοίκθςθσ του ΕΧΔΞΡΑ    ότι θ   εν λόγω παραχϊρθςθ τθσ 

ζκταςθσ δεν κα δθμιουργοφςε  πρόβλθμα  για τθν  εναπομζνουςα  χωρθτικότθτα 

του ΧΩΨΑ ,   δεν  αντζχει ςε καμία κριτικι …..  

 8.  Ψον Αφγουςτο 2011 και εν όψθ τθσ   υλοποίθςθσ των διατάξεων του Ρόμου του 

Ξαλλικράτθ για τθ ςφςταςθ του Ειδικοφ  Διαβακμιδικοφ Χυνδζςμου, το ΩΥΕΞΑ, το 

ΩΥΕΧ και θ Υεριφζρεια Αττικισ προχϊρθςαν ςτθν προαγγελία για τθν πρόκεςθ 

προκιρυξθσ διεκνοφσ διαγωνιςμοφ που αφοροφςε τθν υλοποίθςθ των ζργων για τθ 

διαχείριςθ απορριμμάτων τθσ Αττικισ (για μζγιςτθ ποςότθτα τθσ τάξθσ των 

1.355.000 τόνων ετθςίωσ) για χρονικό διάςτθμα περίπου 25 ετϊν. Σ διαγωνιςμόσ 

αφοροφςε τθν υλοποίθςθ των ζργων, που είχαν αποφαςιςτεί, με τθ μζκοδο των 
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Χυμπράξεων Δθμόςιου και Λδιωτικοφ Ψομζα (ΧΔΛΨ). Πε το ςχιμα εκείνο πρακτικά το 

80% των απορριμμάτων τθσ παραγωγισ ΑΧΑ τθσ Αττικισ κα ςυγκεντρϊνονταν ςε 

κάδουσ ςφμμεικτων αποβλιτων και με ςυμβάςεισ διάρκειασ 27 ετϊν κα 

οδθγοφνταν, με ζμμεςεσ ι άμεςεσ δεςμεφςεισ ωσ προσ τθ διατιρθςθ του φορτίου 

τροφοδοςίασ με ςφμμεικτα, ςτισ κεντρικζσ  μονάδεσ επεξεργαςίασ ςφμμεικτων 

απορριμμάτων. 

Σι διαγωνιςμοί διεξιχκθςαν το 2013 για τθν περιοχι τθσ Βορειοανατολικισ Αττικισ 

(Γραμματικό), τθ Ροτιοανατολικι Αττικι (Ξερατζα) και για το εργοςτάςια 

επεξεργαςίασ απορριμμάτων Δυτικισ Αττικισ (Α. Οιόςια και Φυλι).  

9 Ψον Σκτϊβριο του 2014 τζκθκε ωσ προτεραιότθτα από τθν Υεριφζρεια θ ριηικι 

ανακεϊρθςθ του ΥΕΧΔΑ μζςα από δθμόςια, ευρεία διαβοφλευςθ με το ςφνολο των 

Διμων τθσ Αττικισ, τουσ κοινωνικοφσ φορείσ, τθν επιςτθμονικι κοινότθτα, τθν ΥΣΕ-

ΣΨΑ, τισ περιβαλλοντικζσ οργανϊςεισ κ.λπ. Χτόχοσ είναι θ ανακεϊρθςθ του ΥΕΧΔΑ 

να αναδειχκεί ςε κρίςιμθσ ςθμαςίασ διαδικαςία αποτυπϊνοντασ τα χαρακτθριςτικά 

ενόσ νζου μοντζλου αποκεντρωμζνθσ διαχείριςθσ. Ξακοριςτικόσ κα είναι ο ρόλοσ 

των τοπικϊν ςχεδιαςμϊν, ςε επίπεδο Διμων. Χτο πλαίςιο αυτό, θ Υεριφερειακι 

Αρχι, λαμβάνοντασ υπόψθ κοινωνικά, πολιτικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά 

δεδομζνα, απευκφνκθκε ςτουσ Διμουσ για να κάνουν το πρϊτο βιμα: 

α) για τθν εκπόνθςθ τοπικϊν ςχεδίων διαχείριςθσ απορριμμάτων και 

β) για τθν ανάπτυξθ τοπικϊν δράςεων ςτθν κατεφκυνςθ τθσ πρόλθψθσ, τθσ 

επαναχρθςιμοποίθςθσ και τθσ διαλογισ ςτθν πθγι με ςτόχο τθν καλφτερθ 

ανακφκλωςθ. 

Θ ςυνδρομι των Διμων κεωρικθκε ότι κακίςταται απαραίτθτθ μζςα από: 

• Ψθν κατάρτιςθ τοπικϊν ςχεδίων διαχείριςθσ ωσ το τζλοσ του 2014, με 

ςτόχουσ και δράςεισ για το 2015, 

• Ψθν ζναρξθ καταγραφισ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ για τθν παραγωγι και 

διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων, ςε επίπεδο διμου, προκειμζνου να 
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δθμιουργθκεί μια διαςυνδεδεμζνθ βάςθ δεδομζνων για όλουσ τουσ ΣΨΑ, τον 

ΕΔΧΡΑ και τθν Υεριφζρεια. 

Χτθν κατεφκυνςθ αυτι  τζκθκε ο ςτόχοσ να αξιοποιθκεί θ εμπειρία Διμων που 

ζχουν αναπτφξει ςχετικζσ δράςεισ, που μελετοφν ςχζδια δθμοτικισ ι διαδθμοτικισ 

διαχείριςθσ ι ζχουν ςτο πρόγραμμά τουσ ςτοιχεία του νζου μοντζλου. Από τθν 

πλευρά τθσ, θ νζα Υεριφερειακι Αρχι δεςμεφτθκε να αναπροςανατολίςει τα 

ςχετικά κονδφλια, με ςκοπό να ςτθριχτοφν οι τοπικζσ δράςεισ των ΣΨΑ. 

10 Ψο Δεκζμβριο του 2014, οι διαγωνιςμοί για τισ 4 ΠΕΑ με τθ μζκοδο ΧΔΛΨ 

ακυρϊκθκαν  με   απόφαςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ του ΕΔΧΡΑ μετά από  

ειςιγθςθ τθσ Υρόεδρου του ΕΔΧΡΑ Υεριφερειάρχθ Αττικισ .Χχετικι απόφαςθ είχε 

προθγοφμενα λάβει το Υεριφερειακό Χυμβοφλιο Αττικισ  . 

2.3 ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

Ψο υφιςτάμενο Υεριφερειακό Χχζδιο Διαχείριςθσ Χτερϊν Αποβλιτων τθσ Αττικισ 

υιοκετικθκε το 2006 και ςτθν ουςία αποτελεί ςυνζχεια των προγενζςτερων 

ςχεδιαςμϊν. Χτθ δεκαετία που ακολοφκθςε υπιρξαν πολλά προβλιματα ςτθν 

υλοποίθςθ των ζργων που προζβλεπε το ΥΕΧΔΑ με αποτζλεςμα να προχωριςει θ 

υλοποίθςθ ελάχιςτων από αυτά.  Υαράλλθλα, ςθμαντικζσ ςτρατθγικζσ όπωσ θ 

διαλογι ςτθν πθγι, ςτθν ουςία δεν υλοποιικθκαν ποτζ με εξαίρεςθ τθ λειτουργία 

των ςυςτθμάτων εναλλακτικισ διαχείριςθσ.  

Θ ςτρατθγικισ ςθμαςίασ επιλογι για χριςθ τθσ ΣΕΔΑ Δυτ. Αττικισ  για το 85% των 

απορριμμάτων απζτυχε. 

Θ πορεία υλοποίθςθσ του ΥΕΧΔΑ 2006 είναι ςυνοπτικά μια πορεία πενιχρϊν 

αποτελεςμάτων ανακφκλωςθσ και ανάκτθςθσ των αποβλιτων μζςω των ΧΧΕΔ 

(ςυςκευαςίεσ 16% πραγματικι ανακφκλωςθ)  που είχαν ςυγκροτθκεί από το 2004 

και μετζπειτα, προβλθματικισ λειτουργίασ του ΕΠΑ Άνω Οιοςίων ( παρελιφκθ το 

2009-πρόβλθμα κυρίωσ ωσ προσ τθν εμπορικι διάκεςθ του απορριμματογενοφσ 

καυςίμου), εκνικισ εμβζλειασ λειτουργίασ του αποτεφρωτιρα ΕΑΩΠ του ΕΔΧΡΑ, 

υπερςυγκζντρωςθσ δραςτθριοτιτων διάκεςθσ και διαχείριςθσ των ςτερεϊν 
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αποβλιτων εντόσ του οικοπζδου τθσ ΣΕΔΑ Φυλισ, μεταφοράσ ςφμμεικτων από τθν 

Υελοπόννθςο και πολλά νθςιά ςτθν ΣΕΔΑ Φυλισ υπό τον τίτλο «υπολείμματα 

ανάκτθςθσ ςτα ΞΔΑΩ»  με αποτζλεςμα να παγιωκεί ο διαχωριςμόσ τθσ Αττικισ 

ςτουσ «ςκουπιδότοπουσ τθσ Δυτικισ Υλευράσ» και τισ άλλεσ «μζτριεσ» ι  «καλζσ 

περιοχζσ». 

Ωσ ςιμερα δεν ζχει επιτευχκεί ο ςτόχοσ για τθ μείωςθ των Β.Α.Α. αποβλιτων 

(Βιοαποικοδομιςιμα Απόβλθτα =  Βιοαπόβλθτα + χαρτί+ χαρτόνι , αποδεκτόσ 

οριςμόσ ΕΧΔΑ) που καταλιγουν ςτο ΧΩΨΑ , ςε ςφγκριςθ με τθν παραγωγι ΒΑΑ του 

1995 . Ειδικότερα, το 2014 διατζκθκαν ςε υγ. ταφι περίπου 1. 181.432 τόνοι ΒΑΑ 

ζναντι  ςτόχου < 50% 576.292 τον.2 

Θ  εξζλιξθ  αυτι  καταγράφεται πλζον  των άλλων ωσ αποτυχία του βαςικοφ ςχεδίου 

«διαχείριςθσ ςφμμεικτων  απϋευκείασ ςτισ ΣΕΔΑ» και ςυνδζεται με μια γενικότερθ 

παρατιρθςθ επί των ΥΕΧΔΑ 2003 και  2005 που αφορά  ςτο ρόλο των ΣΨΑ ςτθν όλθ 

διαχείριςθ των αποβλιτων. Ενϊ τα Χχζδια προβλζπουν ςθμαντικά ποςοςτά 

ανακφκλωςθσ και διαλογισ ςτθν πθγι δεν περιλαμβάνουν αντίςτοιχου βάρουσ 

προβλζψεισ για τισ αρμοδιότθτεσ , πρωτοβουλίεσ και δράςεισ των επιμζρουσ διμων 

«ανακζτοντασ» τον κφριο ρόλο ςε κεντρικά ςχιματα όπωσ τα ΧΧΕΔ. 

Σι ςτόχοι για τθν ανακφκλωςθ/αξιοποίθςθ αποβλιτων (ΥΕΧΔΑ Αττικισ, Σδθγία 

2004/18/ΕΞ, ΞΩΑ9268/2007: ΦΕΞ286Β/07) ζωσ και το 2014 είχαν ςχετικά καλφτερθ 

τφχθ. 

Ψο Υρόγραμμα των αποκαταςτάςεων των ΧΑΔΑ δεν ζχει ολοκλθρωκεί.  

Για τα επικίνδυνα βιομθχανικά απόβλθτα κυρίωσ εξαγωγι προσ διαχείριςθ ςε 

μονάδεσ του εξωτερικοφ. 

Για τα ΕΑΩΠ επιτεφχκθκε αφξθςθ τθσ τροφοδοςίασ του Αποτεφρωτιρα τα ζτθ 

2012,13,14 φκάνοντασ τουσ 25 τον /θμζρα  που υπερκαλφπτουν όμωσ τθν 

παραγωγι τθσ Αττικισ δεδομζνου ότι θ μονάδα υποδζχεται απόβλθτα από πολλζσ 

περιοχζσ τθσ χϊρασ. 

                                                      
2
 Βλέπε παπακάηυ Κεθ.3 
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Πια γενικότερθ παρατιρθςθ επί των ΥΕΧΔΑ 2003 και  2005  αφορά το ρόλο των 

ΣΨΑ ςτθν όλθ διαχείριςθ των αποβλιτων. Ενϊ τα Χχζδια προβλζπουν ςθμαντικά 

ποςοςτά ανακφκλωςθσ και διαλογισ ςτθν πθγι δεν περιλαμβάνουν αντίςτοιχου 

βάρουσ προβλζψεισ για τισ αρμοδιότθτεσ, πρωτοβουλίεσ και δράςεισ των επιμζρουσ 

διμων . 
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3. ΓΕΩΓΑΦΙΚΑ, ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΑ ΚΑΙ ΡΛΘΘΥΣΜΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

ΤΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ   

3.1  ΡΕΙΟΧΘ ΑΝΑΦΟΑΣ ΤΟΥ ΡΕΣΔΑ  

{ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΔΔΕΕΔΔΟΟΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΘΘΝΝ  ΡΡΕΕΙΙΟΟΧΧΘΘ  ΑΑΝΝΑΑΦΦΟΟΑΑΣΣ  ΡΡΑΑΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑΗΗΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΟΟ  

ΡΡΑΑΑΑΤΤΘΘΜΜΑΑ  ΤΤΘΘΣΣ  ΡΡΑΑΟΟΥΥΣΣΑΑΣΣ} 

Θ Υεριφζρεια Αττικισ βρίςκεται ςτθν κεντρικι Ελλάδα και ειδικότερα καταλαμβάνει 

το νοτιοανατολικό τμιμα τθσ Χτερεάσ. Εκτείνεται μεταξφ των Β. παραλλιλων 38° 20' 

28" και 37° 38' 54" και μεταξφ των Α. μεςθμβρινϊν 24° 04' 48" και 22° 50' 54". Ζχει 

ζκταςθ 3.808 km2 και καταλαμβάνει το 2,9% τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ τθσ χϊρασ. Θ 

Υεριφζρεια Αττικισ ζχει ζδρα τθν Ακινα, τθν διοικθτικι πρωτεφουςα τθσ Ελλάδασ 

και περιλαμβάνει ουςιαςτικά μόνο τον Ρομό Αττικισ.  

Γεωγραφικά ο Ρομόσ Αττικισ χωρίηεται ςε δφο μεγάλεσ υποενότθτεσ, τθν 

περιφζρεια πρωτευοφςθσ και το υπόλοιπο Αττικισ. Θ περιφζρεια πρωτευοφςθσ 

περιλαμβάνει το πολεοδομικό ςυγκρότθμα τθσ Ακινασ (μαηί με τον Υειραιά) και 

οριοκετείται από τον Χαρωνικό κόλπο και τα βουνά τθσ Υάρνθκασ, του Ωμθττοφ και 

τθσ Υεντζλθσ, που ορίηουν το λεκανοπζδιο Αττικισ. Θ ζκταςθ τθσ περιφζρειασ 

πρωτευοφςθσ είναι 427 Km2 καλφπτει το 11,2% τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ τθσ 

Υεριφζρειασ Αττικισ και διαρκϊσ αυξάνει τα τυπικά τθσ όρια εκτόσ περιοχισ 

λεκανοπεδίου. 

Ψο υπόλοιπο Αττικισ καλφπτει το μεγαλφτερο μζροσ τθσ ζκταςθσ τθσ Υεριφζρειασ 

Αττικισ. Ειδικότερα, ζχει ζκταςθ 3.381 km2 και καλφπτει το 88,8% τθσ ςυνολικισ 

ζκταςθσ τθσ Υεριφζρειασ. Χωρίηεται ςτθν δυτικι, βόρεια και ανατολικι Αττικι και 

το υπόλοιπο τθσ νομαρχίασ Υειραιά όπου ανικουν από διοικθτικισ άποψθσ θ 

Χαλαμίνα, θ Αίγινα, θ Ϊδρα, ο Υόροσ, οι Χπζτςεσ, τα Ξφκθρα και τα Αντικφκθρα, 

κακϊσ και θ επαρχία Ψροιηθνίασ που βρίςκεται ςτθν Υελοπόννθςο. 
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3.2 ΔΙΑΧΕΙΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΘΤΕΣ 

Χφμφωνα με τισ προβλζψεισ του ανακεωρθμζνου ΥΕΧΔΑ Αττικισ (2006), θ Αττικι 

υποδιαιρείται ςε δυο Διαχειριςτικζσ Ενότθτεσ ωσ ακολοφκωσ:  θ 1θ Δ.Ε. αποτελείται 

από το ςφνολο τθσ περιφζρειασ Αττικισ πλθν Ξυκιρων και Αντικυκιρων και θ 2θ 

Δ.Ε. αποτελείται από τα νθςιά Ξυκιρων και Αντικυκιρων. Ψα ποςοςτά ςυμμετοχισ 

τθσ 1θσ και 2θσ Δ.Ε. ςτθ παραγωγι αποβλιτων τθσ Υεριφζρειασ αντιςτοιχοφν ςτο 

99,89% και 0,11% αντίςτοιχα. 

Χτα πλαίςια τθσ παροφςασ ανακεϊρθςθσ διατθροφνται  οι υφιςτάμενεσ Δ.Ε., όπωσ 

αυτζσ εγκρίκθκαν κατά τθν ανακεϊρθςθ του ΥΕΧΔΑ Αττικισ το 2006. 

Θ 1θ ΔΕ. – Ρομόσ Αττικισ αποτελεί τον πιο πυκνοκατοικθμζνο Ρομό τθσ Ελλάδοσ, 

εφόςον ςε αυτόν ανικουν θ πρωτεφουςα Ακινα, και το μεγαλφτερο λιμάνι τθσ 

Ελλάδασ, το λιμάνι τθσ πόλθσ του Υειραιά.  

Σ Ρομόσ Αττικισ διαςπάται ςε 8 Υεριφερειακζσ Ενότθτεσ: 

 Ξεντρικοφ Ψομζα Ακθνϊν 

 Βορείου Ψομζα Ακθνϊν 

 Δυτικοφ Ψομζα Ακθνϊν 

 Ροτίου Ψομζα Ακθνϊν 

 Ανατολικισ Αττικισ 

 Δυτικισ Αττικισ 

 Υειραιϊσ 

 Ριςων 
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Θ τρζχουςα διοικθτικι οργάνωςθ τθσ Αττικισ προκφπτει από το Ρ.3852/2010 Ρζα 

Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ − Υρόγραμμα 

Ξαλλικράτθσ (ΦΕΞ 87Α, 7-6-2010). Πε βάςθ το νόμο αυτό ςυςτικθκε θ 

μθτροπολιτικι περιφζρεια Αττικισ με ζδρα τθν Ακινα, θ οποία αποτελεί το δεφτερο 

βακμό τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και θ οποία αςκεί εκτόσ των άλλων και αρμοδιότθτεσ 

μθτροπολιτικοφ χαρακτιρα ςτουσ τομείσ περιβάλλοντοσ και ποιότθτασ ηωισ, 

χωρικοφ ςχεδιαςμοφ και αςτικϊν αναπλάςεων, μεταφορϊν και ςυγκοινωνιϊν, 

πολιτικισ προςταςίασ και αςφάλειασ. Θ περιφζρεια Αττικισ υποδιαιρείται ςε 8 

περιφερειακζσ ενότθτεσ και 66 διμουσ, οι οποίοι αποτελοφν τον πρϊτο βακμό 

τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. 

Ειδικότερα: 

Θ περιφερειακι ενότθτα Ξεντρικοφ Ψομζα Ακθνϊν περιλαμβάνει τουσ διμουσ 

Ακθναίων,Φιλαδελφείασ–Χαλκθδόνασ, Γαλατςίου, Ηωγράφου, Ξαιςαριανισ, 

Βφρωνοσ, Θλιοφπολθσ και Δάφνθσ–Ωμθττοφ. 
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Θ περιφερειακι ενότθτα Ροτίου Ψομζα Ακθνϊν περιλαμβάνει τουσ διμουσ 

Γλυφάδασ, Ελλθνικοφ–Αργυροφπολθσ, Αλίμου, Ρζασ Χμφρνθσ, Ποςχάτου–Ψαφρου, 

Ξαλλικζασ, Υαλαιοφ Φαλιρου και Αγίου Δθμθτρίου. 

Θ περιφερειακι ενότθτα Βορείου Ψομζα Ακθνϊν περιλαμβάνει τουσ διμουσ 

Υεντζλθσ, Ξθφιςιάσ, Πεταμορφϊςεωσ, Υεφκθσ–Ουκόβρυςθσ, Αμαρουςίου, 

Ψυχικοφ–Φιλοκζθσ, Χολαργοφ–Υαπάγου, Ρζασ Λωνίασ, Βριλθςςίων, Αγ. 

Υαραςκευισ, Θρακλείου και Χαλανδρίου. 

Θ περιφερειακι ενότθτα Δυτικοφ Ψομζα Ακθνϊν περιλαμβάνει τουσ διμουσ 

Αιγάλεω, Υεριςτερίου, Υετροφπολθσ, Χαϊδαρίου, Αγίασ Βαρβάρασ, Λλίου και Αγ. 

Αναργφρων–Ξαματεροφ. 

Θ περιφερειακι ενότθτα Υειραιϊσ περιλαμβάνει τουσ διμουσ Υειραιϊσ, 

Ξορυδαλλοφ, Ρίκαιασ–Αγ. Λωάννθ Φζντθ, Ξερατςινίου–Δραπετςϊνασ και 

Υεράματοσ. 

Θ περιφερειακι ενότθτα Ριςων περιλαμβάνει τουσ διμουσ Αίγινασ, Ψροιηθνίασ, 

Ξυκιρων,Αγκιςτρίου, Χαλαμίνασ, Χπετςϊν, Ϊδρασ και Υόρου. 

Θ περιφερειακι ενότθτα Δυτικισ Αττικισ περιλαμβάνει τουσ διμουσ Ελευςίνασ, 

Πάνδρασ–Ειδυλλίασ, Πεγαρζων, Φυλισ και Αςπροπφργου. 

Θ περιφερειακι ενότθτα Ανατολικισ Αττικισ περιλαμβάνει τουσ διμουσ Ωρωποφ, 

Παρακϊνοσ, Φαφινασ–Υικερμίου, Διονφςου, Αχαρνϊν, Υαλλινθσ, Υαιανίασ, 

Χπάτων–Αρτζμιδοσ,Οαυρεωτικισ, Χαρωνικοφ, Βάρθσ–Βοφλασ–Βουλιαγμζνθσ, 

Ξρωπίασ, Παρκόπουλου Πεςογαίασ (ΣΦΧΑ, 2014) 
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Εικόνα 1:Χωρικζσ Ενότθτεσ Αττικισ Αττικισ ΥΘΓΘ organismosathinas.gr 

 



ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΘΘ  22
θθσσ

  ΑΑΝΝΑΑΘΘΕΕΩΩΘΘΣΣΘΘΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΡΡΕΕΙΙΦΦΕΕΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΟΟΥΥ  ΔΔΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΙΙΣΣΘΘΣΣ  ΑΑΡΡΟΟΙΙΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ        

((ΡΡΕΕ..ΣΣ..ΔΔ..ΑΑ..))  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΘΘΣΣ      

[43] 

 

Εικόνα 2:ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΘΣ ΡΘΓΘ ΟΣΑ, 2014  
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3.3 ΡΛΘΘΥΣΜΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Θ Υεριφζρεια Αττικισ ςυγκεντρϊνει το μεγαλφτερο μζροσ του πλθκυςμοφ τθσ 

χϊρασ. Ειδικότερα, ο πλθκυςμόσ τθσ Υεριφζρειασ ςφμφωνα με τθν Απογραφι του 

2011 τθσ ΕΧΩΕ, ανζρχεται ςε 3.827.624 κατοίκουσ (πυκνότθτα μόνιμου πλθκυςμοφ 

ανα τετραγωνικό χιλιόμετρο: 1.005,13). Ωςτόςο, ςε ςχζςθ με τθν δεκαετία του 1970 

ο ρυκμόσ αφξθςθσ του πλθκυςμοφ ςτθν Αττικι ζχει μειωκεί (ΕΟΧΨΑΨ, 2012). 

Ρίνακασ 1: Απογραφι μόνιμου πλθκυςμοφ 2011 

Επίπεδο 

διοικθτικισ 

διαίρεςθσ 

α/α Γεωγραφικόσ 

κωδικόσ 

Καλλικράτθ 

Ρεριγραφι Μόνιμοσ 

Ρλθκυςμόσ 

0 1   ΧΩΡΣΟΣ ΧΩΦΑΧ 10.815.197 

3 15800   ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΑΨΨΛΞΘΧ (Ζδρα: Ακιναι,αι) 3.827.624 

4 15801 45 ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΞΕΡΨΦΛΞΣΩ ΨΣΠΕΑ 

ΑΚΘΡΩΡ 

1.029.520 

5 15802 4501 ΔΘΠΣΧ ΑΚΘΡΑΛΩΡ (Ζδρα: Ακιναι,αι) 664.046 

5 15804 4502 ΔΘΠΣΧ ΒΩΦΩΡΣΧ (Ζδρα: Βφρων,ο) 61.308 

5 15806 4503 ΔΘΠΣΧ ΓΑΟΑΨΧΛΣΩ (Ζδρα: Γαλάτςιον,το) 59.345 

5 15808 4504 ΔΘΠΣΧ ΔΑΦΡΘΧ - ΩΠΘΨΨΣΩ (Ζδρα: Δάφνθ,θ) 33.628 

5 15815 4505 ΔΘΠΣΧ ΗΩΓΦΑΦΣΩ (Ζδρα: Ηωγράφοσ,ο) 71.026 

5 15817 4506 ΔΘΠΣΧ ΘΟΛΣΩΥΣΟΕΩΧ (Ζδρα: Θλιοφπολισ,θ) 78.153 

5 15822 4508 ΔΘΠΣΧ ΦΛΟΑΔΕΟΦΕΛΑΧ - ΧΑΟΞΘΔΣΡΣΧ (Ζδρα: 

Ρζα Φιλαδζλφεια,θ) 

35.556 

4 15829 46 ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΒΣΦΕΛΣΩ ΨΣΠΕΑ 

ΑΚΘΡΩΡ 

591.680 

5 15830 4602 ΔΘΠΣΧ ΑΓΛΑΧ ΥΑΦΑΧΞΕΩΘΧ (Ζδρα: Αγία 59.704 



ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΘΘ  22
θθσσ

  ΑΑΝΝΑΑΘΘΕΕΩΩΘΘΣΣΘΘΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΡΡΕΕΙΙΦΦΕΕΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΟΟΥΥ  ΔΔΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΙΙΣΣΘΘΣΣ  ΑΑΡΡΟΟΙΙΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ        

((ΡΡΕΕ..ΣΣ..ΔΔ..ΑΑ..))  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΘΘΣΣ      

[45] 

 

Επίπεδο 

διοικθτικισ 

διαίρεςθσ 

α/α Γεωγραφικόσ 

κωδικόσ 

Καλλικράτθ 

Ρεριγραφι Μόνιμοσ 

Ρλθκυςμόσ 

Υαραςκευι,θ) 

5 15832 4601 ΔΘΠΣΧ ΑΠΑΦΣΩΧΛΣΩ (Ζδρα: Αμαροφςιον,το) 72.333 

5 15834 4603 ΔΘΠΣΧ ΒΦΛΟΘΧΧΛΩΡ (Ζδρα: Βριλιςςια,τα) 30.741 

5 15836 4604 ΔΘΠΣΧ ΘΦΑΞΟΕΛΣΩ (Ζδρα: Θράκλειον,το) 49.642 

5 15838 4605 ΔΘΠΣΧ ΞΘΦΛΧΛΑΧ (Ζδρα: Ξθφιςιά,θ) 70.600 

5 15848 4606 ΔΘΠΣΧ ΟΩΞΣΒΦΩΧΘΧ - ΥΕΩΞΘΧ (Ζδρα: Υεφκθ,θ) 31.002 

5 15855 4607 ΔΘΠΣΧ ΠΕΨΑΠΣΦΦΩΧΕΩΧ (Ζδρα: 

Πεταμόρφωςισ,θ) 

29.891 

5 15857 4608 ΔΘΠΣΧ ΡΕΑΧ ΛΩΡΛΑΧ (Ζδρα: Ρζα Λωνία,θ) 67.134 

5 15859 4609 ΔΘΠΣΧ ΥΑΥΑΓΣΩ - ΧΣΟΑΦΓΣΩ (Ζδρα: 

Χολαργόσ,ο) 

44.539 

5 15866 4610 ΔΘΠΣΧ ΥΕΡΨΕΟΘΧ (Ζδρα: Πελίςςια,τα) 34.934 

5 15877 4611 ΔΘΠΣΧ ΦΛΟΣΚΕΘΧ - ΨΩΧΛΞΣΩ (Ζδρα: Ψυχικόν,το) 26.968 

5 15887 4612 ΔΘΠΣΧ ΧΑΟΑΡΔΦΛΣΩ (Ζδρα: Χαλάνδριον,το) 74.192 

4 15889 47 ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΔΩΨΛΞΣΩ ΨΣΠΕΑ 

ΑΚΘΡΩΡ 

489.675 

5 15890 4702 ΔΘΠΣΧ ΑΓΛΑΧ ΒΑΦΒΑΦΑΧ (Ζδρα: Αγία Βαρβάρα,θ) 26.550 

5 15892 4703 ΔΘΠΣΧ ΑΓΛΩΡ ΑΡΑΦΓΩΦΩΡ - ΞΑΠΑΨΕΦΣΩ (Ζδρα: 

Άγιοι Ανάργυροι,οι) 

62.529 

5 15899 4704 ΔΘΠΣΧ ΑΛΓΑΟΕΩ (Ζδρα: Αιγάλεω,το) 69.946 

5 15901 4705 ΔΘΠΣΧ ΛΟΛΣΩ (Ζδρα: Μλιον,το) 84.793 

5 15903 4701 ΔΘΠΣΧ ΥΕΦΛΧΨΕΦΛΣΩ (Ζδρα: Υεριςτζριον,το) 139.981 

5 15905 4706 ΔΘΠΣΧ ΥΕΨΦΣΩΥΣΟΕΩΧ (Ζδρα: Υετροφπολισ,θ) 58.979 
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Επίπεδο 

διοικθτικισ 

διαίρεςθσ 

α/α Γεωγραφικόσ 

κωδικόσ 

Καλλικράτθ 

Ρεριγραφι Μόνιμοσ 

Ρλθκυςμόσ 

5 15907 4707 ΔΘΠΣΧ ΧΑΝΔΑΦΛΣΩ (Ζδρα: Χαϊδάριον,το) 46.897 

4 15910 48 ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΡΣΨΛΣΩ ΨΣΠΕΑ 

ΑΚΘΡΩΡ 

529.826 

5 15911 4802 ΔΘΠΣΧ ΑΓΛΣΩ ΔΘΠΘΨΦΛΣΩ (Ζδρα: Άγιοσ 

Δθμιτριοσ,ο) 

71.294 

5 15913 4803 ΔΘΠΣΧ ΑΟΛΠΣΩ (Ζδρα: Ξαλαμάκιον,το) 41.720 

5 15915 4804 ΔΘΠΣΧ ΓΟΩΦΑΔΑΧ (Ζδρα: Γλυφάδα,θ) 87.305 

5 15917 4805 ΔΘΠΣΧ ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ - ΑΦΓΩΦΣΩΥΣΟΘΧ (Ζδρα: 

Αργυροφπολισ,θ) 

51.356 

5 15924 4801 ΔΘΠΣΧ ΞΑΟΟΛΚΕΑΧ (Ζδρα: Ξαλλικζα,θ) 100.641 

5 15926 4806 ΔΘΠΣΧ ΠΣΧΧΑΨΣΩ - ΨΑΩΦΣΩ (Ζδρα: 

Ποςχάτον,το) 

40.413 

5 15933 4807 ΔΘΠΣΧ ΡΕΑΧ ΧΠΩΦΡΘΧ (Ζδρα: Ρζα Χμφρνθ,θ) 73.076 

5 15935 4808 ΔΘΠΣΧ ΥΑΟΑΛΣΩ ΦΑΟΘΦΣΩ (Ζδρα: Υαλαιόν 

Φάλθρον,το) 

64.021 

4 15937 49 ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΑΡΑΨΣΟΛΞΘΧ ΑΨΨΛΞΘΧ 502.348 

5 15938 4901 ΔΘΠΣΧ ΑΧΑΦΡΩΡ (Ζδρα: Αχαρναί,αι) 106.943 

5 15947 4902 ΔΘΠΣΧ ΒΑΦΘΧ - ΒΣΩΟΑΧ - ΒΣΩΟΛΑΓΠΕΡΘΧ (Ζδρα: 

Βοφλα,θ) 

48.399 

5 15957 4903 ΔΘΠΣΧ ΔΛΣΡΩΧΣΩ (Ζδρα: Άγιοσ Χτζφανοσ,ο) 40.193 

5 15982 4904 ΔΘΠΣΧ ΞΦΩΥΛΑΧ (Ζδρα: Ξορωπίον,το) 30.307 

5 15988 4905 ΔΘΠΣΧ ΟΑΩΦΕΩΨΛΞΘΧ (Ζδρα: Οαφριον,το) 25.102 

5 16064 4906 ΔΘΠΣΧ ΠΑΦΑΚΩΡΣΧ (Ζδρα: Παρακϊν,ο) 33.423 
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Επίπεδο 

διοικθτικισ 

διαίρεςθσ 

α/α Γεωγραφικόσ 

κωδικόσ 

Καλλικράτθ 

Ρεριγραφι Μόνιμοσ 

Ρλθκυςμόσ 

5 16094 4907 ΔΘΠΣΧ ΠΑΦΞΣΥΣΩΟΣΩ ΠΕΧΣΓΑΛΑΧ (Ζδρα: 

Παρκόπουλον,το) 

20.040 

5 16102 4908 ΔΘΠΣΧ ΥΑΛΑΡΛΑΧ (Ζδρα: Υαιανία,θ) 26.668 

5 16110 4909 ΔΘΠΣΧ ΥΑΟΟΘΡΘΧ (Ζδρα: Γζρακασ,ο) 54.415 

5 16121 4910 ΔΘΠΣΧ ΦΑΦΘΡΑΧ - ΥΛΞΕΦΠΛΣΩ (Ζδρα: Φαφινα,θ) 20.266 

5 16131 4911 ΔΘΠΣΧ ΧΑΦΩΡΛΞΣΩ (Ζδρα: Ξαλφβια Κορικοφ,τα) 29.002 

5 16150 4912 ΔΘΠΣΧ ΧΥΑΨΩΡ - ΑΦΨΕΠΛΔΣΧ (Ζδρα: Χπάτα,τα) 33.821 

5 16166 4913 ΔΘΠΣΧ ΩΦΩΥΣΩ (Ζδρα: Ωρωπόσ,ο) 33.769 

4 16228 50 ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΔΩΨΛΞΘΧ ΑΨΨΛΞΘΧ 160.927 

5 16229 5002 ΔΘΠΣΧ ΑΧΥΦΣΥΩΦΓΣΩ (Ζδρα: Αςπρόπυργοσ,ο) 30.251 

5 16231 5001 ΔΘΠΣΧ ΕΟΕΩΧΛΡΑΧ (Ζδρα: Ελευςίσ,θ) 29.902 

5 16239 5003 ΔΘΠΣΧ ΠΑΡΔΦΑΧ - ΕΛΔΩΟΟΛΑΧ (Ζδρα: Πάνδρα,θ) 17.885 

5 16275 5004 ΔΘΠΣΧ ΠΕΓΑΦΕΩΡ (Ζδρα: Πζγαρα,τα) 36.924 

5 16296 5005 ΔΘΠΣΧ ΦΩΟΘΧ (Ζδρα: Άνω Οιόςια,τα) 45.965 

4 16307 51 ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΥΕΛΦΑΛΩΧ 448.997 

5 16308 5102 ΔΘΠΣΧ ΞΕΦΑΨΧΛΡΛΣΩ - ΔΦΑΥΕΨΧΩΡΑΧ (Ζδρα: 

Ξερατςίνιον,το) 

91.045 

5 16315 5103 ΔΘΠΣΧ ΞΣΦΩΔΑΟΟΣΩ (Ζδρα: Ξορυδαλλόσ,ο) 63.445 

5 16317 5104 ΔΘΠΣΧ ΡΛΞΑΛΑΧ - ΑΓΛΣΩ ΛΩΑΡΡΘ ΦΕΡΨΘ (Ζδρα: 

Ρίκαια,θ) 

105.430 

5 16324 5101 ΔΘΠΣΧ ΥΕΛΦΑΛΩΧ (Ζδρα: Υειραιεφσ,ο) 163.688 

5 16327 5105 ΔΘΠΣΧ ΥΕΦΑΠΑΨΣΧ (Ζδρα: Υζραμα,το) 25.389 



ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΘΘ  22
θθσσ

  ΑΑΝΝΑΑΘΘΕΕΩΩΘΘΣΣΘΘΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΡΡΕΕΙΙΦΦΕΕΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΟΟΥΥ  ΔΔΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΙΙΣΣΘΘΣΣ  ΑΑΡΡΟΟΙΙΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ        

((ΡΡΕΕ..ΣΣ..ΔΔ..ΑΑ..))  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΘΘΣΣ      

[48] 

 

Επίπεδο 
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α/α Γεωγραφικόσ 

κωδικόσ 

Καλλικράτθ 

Ρεριγραφι Μόνιμοσ 

Ρλθκυςμόσ 

4 16329 52 ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΡΘΧΩΡ 74.651 

5 16330 5203 ΔΘΠΣΧ ΑΓΞΛΧΨΦΛΣΩ (Ζδρα: Πεγαλοχϊρι,το) 1.142 

5 16334 5204 ΔΘΠΣΧ ΑΛΓΛΡΑΧ (Ζδρα: Αίγινα,θ) 13.056 

5 16365 5205 ΔΘΠΣΧ ΞΩΚΘΦΩΡ (Ζδρα: Ξφκθρα,τα) 4.041 

5 16446 5206 ΔΘΠΣΧ ΥΣΦΣΩ (Ζδρα: Υόροσ,ο) 3.993 

5 16451 5201 ΔΘΠΣΧ ΧΑΟΑΠΛΡΣΧ (Ζδρα: Χαλαμίσ,θ) 39.283 

5 16487 5207 ΔΘΠΣΧ ΧΥΕΨΧΩΡ (Ζδρα: Χπζτςαι,αι) 4.027 

5 16495 5208 ΔΘΠΣΧ ΨΦΣΛΗΘΡΛΑΧ (Ζδρα: Γαλατάσ,ο) 7.143 

5 16544 5202 ΔΘΠΣΧ ΩΔΦΑΧ (Ζδρα: Ϊδρα,θ) 1.966 

ΥΘΓΘ ΕΟΧΨΑΨ, 2012 

 

Γράφθμα 1: Υυκνότθτα μόνιμου πλθκυςμοφ τθσ Ελλάδοσ ανά km2 ΥΘΓΘ  ΕΟΧΨΑΨ, 2014 
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Εικόνα 3:Υοςοςτιαία (%) μεταβολι του πλθκυςμοφ των Διμων Ξαλλικράτθ περιόδου 2001-
2021 με τθν επίδραςθ τθσ διεκνοφσ μετανάςτευςθσ Υθγι: Ξαλογιρου et al, 2011 
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Ρίνακασ 2: Υροβολζσ πλθκυςμοφ Αττικισ κατά χωρικζσ ενότθτεσ Υθγι: Ξαλογιρου et al, 
2011 

 

 

 

Γράφθμα 2: Υοςοςτιαία μεταβολι του πλθκυςμοφ τθσ Αττικισ κατά τομζα χωρικϊν 
υποενοτιτων, προβλζψεισ για τθν περίοδο 2001-2021 Υθγι: Ξαλογιρου et al, 2011 
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Ρίνακασ 3: Σικονομικά ενεργόσ πλθκυςμόσ Ελλάδοσ και Αττικισ Υθγι 
http://geodata.gov.gr/geodata/ 
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"νέοι"       
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Από 

ασηούς 

"νέοι"       

Σύνολο               
Από 

ασηούς 

"νέοι"       

 ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΑ 4621848 4108083 513765 247155 5265889 2880809 2600008 280801 137883 1994173 1741039 1508075 232964 109272 3271716

A1 ΝΟΜΑΡΥΙΑ ΑΘΗΝΩΝ                                                                                                         1213716 1101922 111794 48987 1209657 704194 647108 57086 26522 437604 509522 454814 54708 22465 772053

A2 ΝΟΜΑΡΥΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ                                                                                             178788 161215 17573 7695 184329 114708 105099 9609 4544 69236 64080 56116 7964 3151 115093

A3 ΝΟΜΑΡΥΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ                                                                                                63212 55381 7831 4332 69940 43086 38458 4628 2540 24663 20126 16923 3203 1792 45277

A4 ΝΟΜΑΡΥΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩ                                                                                                       219944 194642 25302 11018 272310 140647 126673 13974 5922 98008 79297 67969 11328 5096 174302

'Α ν ε ρ γ ο ι 

Θήλεις

Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ς   ε ν ε ρ γ ο ί

Οικονομικ

ώς μη 

ενεργοί                       

'Α ν ε ρ γ ο ι 

Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ς   ε ν ε ρ γ ο ί

Οικονομικ

ώς μη 

ενεργοί                       

Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ς   ε ν ε ρ γ ο ί

Σύνολο        
Απαζτολ

ούμενοι    

Οικονομικ

ώς μη 

ενεργοί                       
Σύνολο        

Απαζτολ

ούμενοι    

'Α ν ε ρ γ ο ι 

Κωδ. 2001 Περιγραθή

Σύνολο        Άρρενες

Σύνολο        
Απαζτολ

ούμενοι    

 

 

Υίνακασ 4: Ταξινόμθςθ Διμων βάςει κριτθρίων ενδιαφζροντοσ για ςτοχευμζνουσ 

παραγωγοφσ ειδικϊν ρευμάτων (π.χ.χαρτί)3 

 

 

 

                                                      
3 Υθγι: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΛΙΚΟΤ & ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΥΑΡΣΙΟΤ- βλ. 

Παράρτημα 
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ΙΙ. Μικποί Γήμοι: 
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4. ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΕΑ ΑΡΟΒΛΘΤΑ                         

4.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Ψο παρόν ΥΕΧΔΑ, ωσ πολιτικόσ και ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ, αναφζρεται ςτο ςφνολο 

των αποβλιτων (περιλαμβανομζνων και των επικινδφνων αποβλιτων) που 

παράγονται ςτθ περιφζρεια Αττικισ, εκτόσ των ηωικϊν υποπροϊόντων και των 

εξορυκτικϊν  απόβλθτων.  

Ψα διάφορα είδθ αποβλιτων ομαδοποιοφνται ςε τζςςερεσ βαςικζσ κατθγορίεσ κατά 

προζλευςθ και ςυναφι ςφςταςθ, οι οποίεσ περιγράφονται ωσ ακολοφκωσ: 

Ι. Απόβλθτα Αςτικοφ Τφπου 

Χτα απόβλθτα αςτικοφ τφπου περιλαμβάνονται τα αςτικά ςτερεά απόβλθτα (ΑΧΑ) και οι 

ιλφεσ αςτικοφ τφπου. 

Ψα ΑΧΑ περιλαμβάνουν: 

(α) τα απόβλθτα των νοικοκυριϊν, 

(β) τα απόβλθτα του κεφαλαίου 20 του ΕΞΑ που παράγονται από τισ εμπορικζσ 

επιχειριςεισ, τουσ κοινωφελείσ οργανιςμοφσ (π.χ. λιμάνια, αεροδρόμια, ςιδθροδρομικοί 

ςτακμοί), τισ βιομθχανίεσ, τισ υγειονομικζσ μονάδεσ και τισ μονάδεσ των ενόπλων 

δυνάμεων. 

Χτο ρεφμα των ΑΧΑ εμπεριζχονται: 

 τα απόβλθτα ςυςκευαςιϊν, 

 τα απόβλθτα θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ) οικιακισ προζλευςθσ, 

κακϊσ και 

 οι μικρζσ ποςότθτεσ επικίνδυνων αποβλιτων (ΠΥΕΑ) ςτισ οποίεσ ςυμπεριλαμβάνονται 

μεταξφ άλλων τα απόβλθτα φορθτϊν θλεκτρικϊν ςτθλϊν και ςυςςωρευτϊν (ΘΧ&Χ), οι 

λαμπτιρεσ φκοριςμοφ, τα αποςυρόμενα φάρμακα, τα μελανοδοχεία και διάφορα 

απορρυπαντικά προϊόντα (μαηί με τθ ςυςκευαςία τουσ) που χρθςιμοποιοφνται για τον 

κακαριςμό, τθν απολφμανςθ και τθ ςυντιρθςθ των νοικοκυριϊν. 

Σι ιλφεσ αςτικοφ τφπου περιλαμβάνουν τισ ιλφεσ που παράγονται από τισ εγκαταςτάςεισ 

επεξεργαςίασ υγρϊν αποβλιτων: 
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(α) αςτικισ προζλευςθσ, 

(β) τουριςτικϊν μονάδων, 

(γ) των βιομθχανιϊν του κλάδου τροφίμων και ποτϊν, όπωσ ορίηονται ςτο Υαράρτθμα ΛΛΛ 

τθσ ΞΩΑ 5673/400/1997 (Β’ 192), κακϊσ και 

(δ) κοινωφελϊν οργανιςμϊν και άλλων πθγϊν. 

ΙΙ. Βιομθχανικά απόβλθτα και απόβλθτα λοιπϊν δραςτθριοτιτων 

Υεριλαμβάνονται όλα τα απόβλθτα βιομθχανικισ και ςυναφοφσ με αυτιν προζλευςθσ, τα 

οποία προκφπτουν κυρίωσ από τουσ τομείσ τθσ μεταποίθςθσ και τθσ παραγωγισ ενζργειασ, 

κακϊσ και τα απόβλθτα λοιπϊν δραςτθριοτιτων, ςυγκεκριμζνα τα απόβλθτα των 

υγειονομικϊν μονάδων και τα απόβλθτα από τισ εγκαταςτάςεισ κοινισ ωφζλειασ, 

εξυπθρζτθςθσ κοινοφ κ.λπ. 

Χτθν κατθγορία αυτι ςυμπεριλαμβάνονται τα ρεφματα εναλλακτικισ διαχείριςθσ: 

 απόβλθτα ζλαια (ΑΕ) 

 απόβλθτα ςυςςωρευτϊν οχθμάτων και βιομθχανίασ (ΑΧΣΒ) 

 οχιματα τζλουσ κφκλου ηωισ (ΣΨΞΗ) 

 μεταχειριςμζνα ελαςτικά οχθμάτων (ΠΕΣ) 

 απόβλθτα θλεκτρικοφ θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ) βιομθχανικισ προζλευςθσ 

Από τθν κατθγορία εξαιροφνται τα απόβλθτα αςτικοφ τφπου και τα απόβλθτα εκςκαφϊν, 

καταςκευϊν και κατεδαφίςεων που προκφπτουν από τισ βιομθχανικζσ και λοιπζσ 

δραςτθριότθτεσ ςτα πλαίςια τθσ λειτουργίασ τουσ. 

ΙΙΙ. Απόβλθτα εκςκαφϊν, καταςκευϊν και κατεδαφίςεων 

Θ κατθγορία των αποβλιτων εκςκαφϊν, καταςκευϊν και κατεδαφίςεων (ΑΕΞΞ) 

περιλαμβάνει το ςφνολο των αποβλιτων που κατατάςςονται ςτο κεφάλαιο 17 του ΕΞΑ, και 

ςυγκεκριμζνα: 

 απόβλθτα από τθν οικοδομικι δραςτθριότθτα (ανεγζρςεισ, κατεδαφίςεισ, ανακαινίςεισ, 

επιςκευζσ κ.λπ.), 

 απόβλθτα από τεχνικά ζργα (ςυμπεριλαμβανομζνων των ζργων καταςκευισ, 

ςυντιρθςθσ, ανακαίνιςθσ ι αποξιλωςθσ οδικϊν αρτθριϊν, κ.λπ), 



ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΘΘ  22
θθσσ

  ΑΑΝΝΑΑΘΘΕΕΩΩΘΘΣΣΘΘΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΡΡΕΕΙΙΦΦΕΕΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΟΟΥΥ  ΔΔΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΙΙΣΣΘΘΣΣ  ΑΑΡΡΟΟΙΙΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ        

((ΡΡΕΕ..ΣΣ..ΔΔ..ΑΑ..))  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΘΘΣΣ      

[55] 

 

 απόβλθτα που προκφπτουν από φυςικζσ καταςτροφζσ (ςειςμοί, πλθμμφρεσ), 

 ρυπαςμζνα από επικίνδυνεσ ουςίεσ ΑΕΞΞ που προκφπτουν από βιομθχανικζσ περιοχζσ, 

 βυκοκοριματα (υποκαλάςςιεσ εκςκαφζσ), 

 καταςκευαςτικά ςτοιχεία και μονωτικά υλικά που περιζχουν αμίαντο. 

ΙV. Γεωργοκτθνοτροφικά απόβλθτα 

 Χτθν κατθγορία περιλαμβάνονται: 

 απόβλθτα κτθνοτροφικισ εκμετάλλευςθσ, 

 υπολείμματα καλλιεργειϊν, 

 αποςυρόμενα φροφτα και λαχανικά, 

 πλαςτικά κάλυψθσ κερμοκθπίων, 

 απόβλθτα ςυςκευαςιϊν λιπαςμάτων, αγροχθμικϊν και φαρμακευτικϊν ουςιϊν, κακϊσ 

και 

 αποςυρόμενα υλικά άρδευςθσ και τμιματα γεωργικϊν μθχανθμάτων. 

 

4.2 ΑΣΑ: ΡΘΓΕΣ ΡΟΕΛΕΥΣΘΣ - ΚΑΤΘΓΟΙΟΡΟΙΘΣΘ ΚΑΤΑ ΕΚΑ  

Ψα Α.Χ.Α. αποτελοφν τα οικιακά απόβλθτα (απόβλθτα που παράγονται από τα 

νοικοκυριά) και τα ςυναφι4 (απόβλθτα τα οποία, λόγω τθσ φφςθσ και τθσ ςφνκεςισ 

τουσ, είναι ςυγκρίςιμα με τα οικιακά απόβλθτα, εκτόσ των αποβλιτων τθσ 

παραγωγισ και των αποβλιτων τθσ γεωργίασ και τθσ δαςοκομίασ). 

Ψα ΑΧΑ ςφμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Ξατάλογο Αποβλιτων (ΕΞΑ -Απόφαςθ 

2001/118/ΕΞ), κατατάςςονται ςτθν κατθγορία 20 'ΔΘΠΣΨΛΞΑ ΑΥΣΒΟΘΨΑ (ΣΛΞΛΑΞΑ 

ΑΥΣΒΟΘΨΑ ΞΑΛ ΥΑΦΣΠΣΛΑ ΑΥΣΒΟΘΨΑ ΑΥΣ ΕΠΥΣΦΛΞΕΧ ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ, 

ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΕΧ ΞΑΛ ΛΔΦΩΠΑΨΑ), ΥΕΦΛΟΑΠΒΑΡΣΠΕΡΩΡ ΠΕΦΩΡ ΧΩΦΛΧΨΑ 

ΧΩΟΟΕΓΕΡΨΩΡ'. Επίςθσ, περιλαμβάνουν απόβλθτα ςυςκευαςίασ τα οποία 

κατατάςςονται ςτθν κατθγορία 15 01 'ΑΥΣΒΟΘΨΑ ΑΥΣ ΧΩΧΞΕΩΑΧΛΕΧ 

                                                      
4ΑΥΣΦΑΧΘ 8165/2011/ΕΕ 'περί κεςπίςεωσ κανόνων και μεκόδων υπολογιςμοφ για τον ζλεγχο τθσ 

ςυμμόρφωςθσ προσ τουσ ςτόχουσ του άρκρου 11 παράγραφοσ 2 τθσ οδθγίασ 2008/98/ΕΞ του Ευρωπαϊκοφ 

Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου' 
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ΑΥΣΦΦΣΦΘΨΛΞΑ ΩΟΛΞΑ, ΩΦΑΧΠΑΨΑ ΧΞΣΩΥΛΧΠΑΨΣΧ, ΩΟΛΞΑ ΦΛΟΨΦΩΡ ΞΑΛ 

ΥΦΣΧΨΑΨΕΩΨΛΞΣΧ ΦΣΩΧΛΧΠΣΧ ΠΘ ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΣΠΕΡΑ ΑΟΟΩΧ' - 

(περιλαμβανομζνων ιδιαιτζρωσ ςυλλεγζντων δθμοτικϊν αποβλιτων ςυςκευαςίασ). 

 

Χτον Υίνακα που ακολουκεί γίνεται κωδικοποίθςθ των ΑΧΑ ςφμφωνα με τον ΕΞΑ. 

Χθμειϊνεται ότι τα απόβλθτα που επιςθμαίνονται με αςτερίςκο χαρακτθρίηονται ωσ 

εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλθτα . 

Ρίνακασ 5 : Ξωδικοποίθςθ των ΑΧΑ ςφμφωνα με τον ΕΞΑ 

 ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΑΥΣΒΟΘΨΣΩ 

ΞΩΔΛΞΣΧ 
ΕΞΑ 

20 ΔΘΜΟΤΙΚΑ ΑΡΟΒΛΘΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΚΑΙ ΡΑΟΜΟΙΑ ΑΡΟΒΛΘΤΑ 
ΑΡΟ ΕΜΡΟΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ, ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΥΜΑΤΑ), 
ΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΩΝ ΧΩΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ 

20 01 Χωριςτά ςυλλεγζντα μζρθ (εκτόσ από το ςθμείο 15 01) 
20 01 01 χαρτιά και χαρτόνια 
20 01 02 γυαλιά 
20 01 08 βιοαποδομιςιμα απόβλθτα κουηίνασ και χϊρων ενδιαίτθςθσ 
20 01 10 ροφχα 
20 01 11 υφάςματα 

20 01 13* διαλφτεσ 
20 01 14* οξζα 
20 01 15* αλκαλικά απόβλθτα 
20 01 17* φωτογραφικά χθμικά 
20 01 19* * ηιηανιοκτόνα 
20 01 21* * ςωλινεσ φκοριςμοφ και άλλα απόβλθτα περιζχοντα υδράργυρο 
20 01 22 αεροηόλ 

20 01 23* απορριπτόμενοσ εξοπλιςμόσ που περιζχει χλωροφκοράνκρακεσ 
20 01 25 βρϊςιμα ζλαια και λίπθ 

20 01 26* ζλαια και λίπθ άλλα από τα αναφερόμενα ςτο ςθμείο 20 01 25 

20 01 27* χρϊματα, μελάνεσ, κόλλεσ και ρθτίνεσ που περιζχουν επικίνδυνεσ ουςίεσ 

20 01 28 χρϊματα, μελάνεσ, κόλλεσ και ρθτίνεσ άλλεσ από τισ αναφερόμενεσ ςτο ςθμείο 
20 01 27 20 01 29* απορρυπαντικά που περιζχουν επικίνδυνεσ ουςίεσ 

 

 

 

20 01 30 απορρυπαντικά άλλα από τα αναφερόμενα ςτο ςθμείο 20 01 29 

 

 

20 01 31* κυτταροτοξικζσ και κυτταροςτατικζσ φαρμακευτικζσ ουςίεσ 
20 01 32 φάρμακα άλλα από τα αναφερόμενα ςτο ςθμείο 20 01 31 

20 01 33* μπαταρίεσ και ςυςςωρευτζσ που περιλαμβάνονται ςτα ςθμεία 16 06 01, 16 06 
02 ι 16 06 03 και μεικτζσ μπαταρίεσ και ςυςςωρευτζσ που περιζχουν τισ εν λόγω 

μπαταρίεσ 20 01 34 μπαταρίεσ και ςυςςωρευτζσ άλλα από τα αναφερόμενα ςτο ςθμείο 20 01 33 
20 01 35* απορριπτόμενοσ θλεκτρικόσ και θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ άλλοσ από τον 

αναφερόμενο ςτα ςθμεία 20 01 21 και 20 01 23 που περιζχει επικίνδυνα 
ςυςτατικά ςτοιχεία 20 01 36 απορριπτόμενοσ θλεκτρικόσ και θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ άλλοσ από τον 

αναφερόμενο ςτα ςθμεία 20 01 21, 20 01 23 και 20 01 35 
20 01 37* ξφλο που περιζχει επικίνδυνεσ ουςίεσ 
20 01 38 ξφλο εκτόσ εκείνων που περιλαμβάνονται ςτο ςθμείο 20 01 37 
20 01 39 πλαςτικά 
20 01 40 μζταλλα 
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20 01 41 απόβλθτα από τον κακαριςμό καμινάδων 
20 01 99 άλλα μζρθ μθ προδιαγραφόμενα άλλωσ 

20 02 Απόβλθτα κιπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλθτα νεκροταφείων) 
20 02 01 βιοαποδομιςιμα απόβλθτα 
20 02 02 χϊματα και πζτρεσ 
20 02 03 άλλα μθ βιοαποδομιςιμα απόβλθτα 

20 03 Άλλα δθμοτικά απόβλθτα 
20 03 01 ανάμεικτα δθμοτικά απόβλθτα 
20 03 02 απόβλθτα από αγορζσ 
20 03 03 υπολείμματα από τον κακαριςμό δρόμων 
20 03 04 λάςπθ ςθπτικισ δεξαμενισ 
20 03 06 απόβλθτα από τον κακαριςμό υπονόμων 
20 03 07 ογκϊδθ απόβλθτα 
20 03 99 δθμοτικά απόβλθτα μθ προδιαγραφόμενα άλλωσ 

15 01 15 ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΩΣ 
ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ ΔΘΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ) 

15 01 01 Χυςκευαςία από χαρτί και χαρτόνι 
15 01 02 Υλαςτικι ςυςκευαςία 
15 01 03 φλινθ ςυςκευαςία 
15 01 04 Πεταλλικι ςυςκευαςία 
15 01 05 Χυνκετικι ςυςκευαςία 
15 01 06 Πεικτι ςυςκευαςία 
15 01 07 Γυάλινθ ςυςκευαςία 
15 01 09 Χυςκευαςία από υφαντουργικζσ φλεσ 

15 01 10* Χυςκευαςίεσ που περιζχουν κατάλοιπα επικινδφνων ουςιϊν ι ζχουν μολυνκεί 
από αυτζσ 15 01 11* Πεταλλικι ςυςκευαςία που περιζχει επικίνδυνθ μιτρα ςτερεοφ πορϊδουσ 

υλικοφ (π.χ. αμιάντου), περιλαμβανομζνων των κενϊν δοχείων υπό πίεςθ 

Υθγι:5  

 

Ψα ΑΧΑ χωρίηονται ςε διάφορεσ υποκατθγορίεσ - ρεφματα αποβλιτων, τα οποία και 

εξετάηονται ξεχωριςτά τόςο για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ μελζτθσ όςο και για τθν 

κάλυψθ των απαιτιςεων του ειδικοφ κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τα ρεφματα 

αυτά. Σι βαςικζσ κατθγορίεσ και οι αντίςτοιχοι οριςμοί τουσ αναλφονται ςτισ 

επόμενεσ ενότθτεσ. 

                                                      
5 ΦΕΚ383/Β/2006Κατάλογος Αποβλήτων σύμυωνα με το Παράρτημα της Απόυασης 2000/532/ΕΚ όπως 

έχει τροποποιηθεί με τις Απουάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ και 2001/573/ΕΚ της Επιτροπής ΕΚ. 
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4.3 ΥΡΟΚΑΤΘΓΟΙΕΣ – ΕΥΜΑΤΑ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 

4.3.1 ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΘΙΜΑ ΑΣΙΚΑ ΑΠΟΒΛΘΣΑ (ΒΑΑ) 

Ψα ΒΑΑ αποτελοφν μζροσ των ΑΧΑ και ςφμφωνα με τθν ΞΩΑ 29407/350816.12.2002 

«Μζτρα και όροι για τθν υγειονομικι ταφι των αποβλιτων» (ΦΕΞ 1572Β/2002), 

ορίηονται ωσ εξισ: 

Κάκε απόβλθτο που μπορεί να υποςτεί αναερόβια ι αερόβια αποςφνκεςθ, όπωσ 

είναι τα απόβλθτα τροφϊν και κθπουρικισ, το χαρτί και το χαρτόνι. 

Ψα βιοαποδομιςιμα απόβλθτα (ΒΑΑ) εντάςςονται ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ κατά 

ΕΞΑ, όπωσ φαίνεται ςτον ακόλουκο πίνακα. 

Ρίνακασ 6:Κωδικοποίθςθ κατά ΕΚΑ των ΒΑΑ 

 
ΞΩΔΛΞΣΧ ΕΞΑ ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΑΥΣΒΟΘΨΣΩ 

20 
ΔΘΠΣΨΛΞΑ ΑΥΣΒΟΘΨΑ (ΣΛΞΛΑΞΑ ΑΥΣΒΟΘΨΑ ΞΑΛ ΥΑΦΣΠΣΛΑ ΑΥΣΒΟΘΨΑ ΑΥΣ ΕΠΥΣΦΛΞΕΧ 

ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ, ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΕΧ ΞΑΛ ΛΔΦΩΠΑΨΑ), ΥΕΦΛΟΑΠΒΑΡΣΠΕΡΩΡ ΠΕΦΩΡ ΧΩΦΛΧΨΑ 

ΧΩΟΟΕΓΕΡΨΩΡ 

20 01 Χωριςτά ςυλλεγζντα μζρθ (εκτόσ από το ςθμείο 15 01) 

20 01 01 χαρτιά και χαρτόνια 

20 01 08 βιοαποδομιςιμα απόβλθτα κουηίνασ και χϊρων ενδιαίτθςθσ 

20 01 25 βρϊςιμα ζλαια και λίπθ 

20 01 38 ξφλο εκτόσ εκείνων που περιλαμβάνονται ςτο ςθμείο 20 01 37 

20 02 Απόβλθτα κιπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλθτα νεκροταφείων) 

20 02 01 βιοαποδομιςιμα απόβλθτα 

20 03 Άλλα δθμοτικά απόβλθτα 

20 03 02 απόβλθτα από αγορζσ 

15 
ΑΥΣΒΟΘΨΑ ΑΥΣ ΧΩΧΞΕΩΑΧΛΕΧ ΑΥΣΦΦΣΦΘΨΛΞΑ ΩΟΛΞΑ, ΩΦΑΧΠΑΨΑ ΧΞΣΩΥΛΧΠΑΨΣΧ, ΩΟΛΞΑ 

ΦΛΟΨΦΩΡ ΞΑΛ ΥΦΣΧΨΑΨΕΩΨΛΞΣΧ ΦΣΩΧΛΧΠΣΧ ΠΘ ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΣΠΕΡΑ ΑΟΟΩΧ 

15 01 ςυςκευαςία (περιλαμβανομζνων ιδιαιτζρωσ ςυλλεγζντων δθμοτικϊν αποβλιτων ςυςκευαςίασ) 

15 01 01 Χυςκευαςία από χαρτί και χαρτόνι 

15 01 03 φλινθ ςυςκευαςία 

 

 

4.3.2 ΒΙΟΑΠΟΒΛΘΣΑ 

Χφμφωνα με τθν Σδθγία 98/2008/ΕΞ για τα απόβλθτα και το Ρόμο 4042/2012 ωσ 

βιολογικά απόβλθτα (βιοαπόβλθτα) ορίηονται: τα βιοαποδομιςιμα απόβλθτα 

κιπων και πάρκων, τα απορρίμματα τροφϊν και μαγειρείων από ςπίτια, 
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εςτιατόρια, εγκαταςτάςεισ ομαδικισ εςτίαςθσ και χϊρουσ πωλιςεων λιανικισ και 

τα ςυναφι απόβλθτα από εγκαταςτάςεισ μεταποίθςθσ τροφίμων.  

Υιο αναλυτικά, θ κατθγορία αυτι περιλαμβάνει: 

- Απόβλθτα Ψροφϊν/Ψροφίμων: το μίγμα μαγειρεμζνων και ωμϊν 

υπολειμμάτων τροφϊν από τα νοικοκυριά ι τα καταςτιματα υγειονομικοφ 

ενδιαφζροντοσ (π.χ. εςτιατόρια, χϊρουσ εςτίαςθσ, καντίνεσ, κλπ.) ι από 

καταςτιματα λιανικισ (μανάβικα, supermarkets, λαϊκζσ αγορζσ, κλπ.) και 

κατατάςςονται ςτουσ κωδικοφσ ΕΞΑ 20 01 08 και 20 03 02. 

- Απόβλθτα κιπων και πάρκων: τα φυτικά απόβλθτα (π.χ. χόρτα, κλαδζματα, 

είδθ ανκοκομίασ, κλπ.) που παράγονται από ιδιωτικοφσ κιπουσ, δθμοτικά 

πάρκα, χϊρουσ όπωσ πλατείεσ, παιδικζσ χαρζσ, κλπ. και κατατάςςονται 

ςτουσ κωδικοφσ 20 02 01 και 20 01 38. Ψα απόβλθτα αυτά μποροφν να 

διαχωριςτοφν ςε ογκϊδθ (κορμοί ξφλων, κλαδζματα από πάρκα) και μθ 

ογκϊδθ (μικρζσ ποςότθτεσ από νοικοκυριά), κάτι το οποίο επθρεάηει και τθ 

μετζπειτα διαχείριςι τουσ. 

- Οοιπά οργανικά απόβλθτα από εγκαταςτάςεισ μεταποίθςθσ: τα απόβλθτα 

από τθν προετοιμαςία και επεξεργαςία τροφίμων και γεωργικϊν 

προϊόντων. 

Χτθν κατθγορία αυτι, περιλαμβάνονται πολλά είδθ αποβλιτων που 

παράγονται από μονάδεσ μεταποίθςθσ και κατατάςςονται ςε διάφορουσ 

κωδικοφσ ΕΞΑ, ενϊ δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτα αςτικά βιοαπόβλθτα. 

Εξετάηονται ςτο κεφάλαιο των βιομθχανικϊν αποβλιτων. 

- Βρϊςιμα ζλαια. Ψα απόβλθτα αυτά κατατάςςονται ςτο κωδικό 20 01 25. 

Ψα αςτικά βιολογικά απόβλθτα (βιοαπόβλθτα) αποτελοφν υποςφνολο των 

βιοαποδομιςιμων αποβλιτων και εντάςςονται ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ κατά 

ΕΞΑ όπωσ φαίνεται ςτον ακόλουκο πίνακα.  
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Ρίνακασ 7:Κωδικοποίθςθ κατά ΕΚΑ των βιοαποβλιτων ςτα ΑΣΑ 

ΞΩΔΛΞΣΧ 

ΕΞΑ 

ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΑΥΣΒΟΘΨΣΩ 

20 
ΔΘΠΣΨΛΞΑ ΑΥΣΒΟΘΨΑ (Σ^ΑΞΑ ΑΥΣΒΟΘΨΑ ΞΑΛ ΥΑΦΣΠΣΛΑ ΑΥΣΒΟΘΨΑ ΑΥΣ ΕΠΥΣΦΛΞΕΧ 

ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ, ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΕΧ ΞΑΛ ΛΔΦΩΠΑΨΑ), ΥΕΦΛΟΑΠΒΑΡΣΠΕΡΩΡ ΠΕΦΩΡ ΧΩΦΛΧΨΑ 

ΧΩΟΟΕΓΕΡΨΩΡ 

20 01 Χωριςτά ςυλλεγζντα μζρθ (εκτόσ από το ςθμείο 15 01) 

20 01 08 βιοαποικοδομιςιμα απόβλθτα κουηίνασ και χϊρων ενδιαίτθςθσ 

20 01 25 Βρϊςιμα Ζλαια και Οίπθ 

20 02 Απόβλθτα κιπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλθτα νεκροταφείων) 

20 02 01 βιοαποδομιςιμα απόβλθτα 

20 03 Άλλα δθμοτικά απόβλθτα 

20 03 02 απόβλθτα από αγορζσ 

πθγι
6
                                                                                                                                                                          

Ψα βιοαποδομιςιμα απόβλθτα από τθ γεωργία, κθπευτικι, υδατοκαλλιζργεια, 

δαςοκομία, κιρα και αλιεία δεν εντάςςονται ςτον οριςμό των βιοαποβλιτων 

(Σδθγία 2008/98) και κατατάςςονται ςτο κωδικό 02 01 κατά ΕΞΑ. Εξετάηονται ςτο 

κεφάλαιο των γεωργικϊν αποβλιτων. 

4.3.3 ΑΠΟΒΛΘΣΑ ΤΚΕΤΑΙΩΝ 

Χφμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Ξατάλογο Αποβλιτων (ΕΞΑ -Απόφαςθ 2001/118/ΕΞ), τα 

απόβλθτα ςυςκευαςιϊν εντάςςονται ςτθν κατθγορία 15 01 'ΑΥΣΒΟΘΨΑ ΑΥΣ 

ΧΩΧΞΕΩΑΧΛΕΧ ΑΥΣΦΦΣΦΘΨΛΞΑ ΩΟΛΞΑ, ΩΦΑΧΠΑΨΑ ΧΞΣΩΥΛΧΠΑΨΣΧ, ΩΟΛΞΑ ΦΛΟΨΦΩΡ 

ΞΑΛ ΥΦΣΧΨΑΨΕΩΨΛΞΣΧ ΦΣΩΧΛΧΠΣΧ ΠΘ ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΣΠΕΡΑ ΑΟΟΩΧ' - ςυςκευαςία 

(περιλαμβανομζνων ιδιαιτζρωσ ςυλλεγζντων δθμοτικϊν αποβλιτων ςυςκευαςίασ). 

                                                      
6
 ΦΔΚ 383/Β/2006 Καηάλογορ Αποβλήηυν ζύμθυνα με ηο Παπάπηημα ηηρ Απόθαζηρ 2000/532/ΔΚ 

όπυρ έσει ηποποποιηθεί με ηιρ Αποθάζειρ 2001/118/ΔΚ, 2001/119/ΔΚ και 2001/573/ΔΚ ηηρ Δπιηποπήρ 

ΔΚ. 
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Ρίνακασ 8: Ξατθγοριοποίθςθ των αποβλιτων ςυςκευαςιϊν κατά ΕΞΑ 

 

4.3.4 ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ ΤΛΙΚΑ 

Ψο ςφνολο των ανακυκλϊςιμων υλικϊν από τα ΑΧΑ εντάςςεται ςτθν κατθγορία 20 

01 'ΔΘΠΣΨΛΞΑ ΑΥΣΒΟΘΨΑ (ΣΛΞΛΑΞΑ ΑΥΣΒΟΘΨΑ ΞΑΛ ΥΑΦΣΠΣΛΑ ΑΥΣΒΟΘΨΑ ΑΥΣ 

ΕΠΥΣΦΛΞΕΧ ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ, ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΕΧ ΞΑΛ ΛΔΦΩΠΑΨΑ), 

ΥΕΦΛΟΑΠΒΑΡΣΠΕΡΩΡ ΠΕΦΩΡ ΧΩΦΛΧΨΑ ΧΩΟΟΕΓΕΡΨΩΡ' - Χωριςτά ςυλλεγζντα μζρθ 

(εκτόσ από το ςθμείο 15 01) όπωσ φαίνεται ςτον ακόλουκο πίνακα. 

Δεδομζνου, όμωσ, ότι ο ςτόχοσ επαναχρθςιμοποίθςθσ - ανακφκλωςθσ, ςφμφωνα με 

τθν Σδθγία 2008/98 ζχει τεκεί τουλάχιςτον για τζςςερα ρεφματα υλικϊν (χαρτί, 

πλαςτικό, μζταλλο και γυαλί), για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ μελζτθσ 

χρθςιμοποιείται ο όροσ ανακυκλϊςιμα υλικά για τα τζςςερα αυτά ρεφματα, ενϊ για 

τα υπόλοιπα υλικά (π.χ. φφαςμα, ξφλο, κλπ.) ο όροσ λοιπά ανακυκλϊςιμα υλικά. 

 
15 ΑΥΣΒΟΘΨΑ ΑΥΣ ΧΩΧΞΕΩΑΧΛΕΧ ΑΥΣΦΦΣΦΘΨΛΞΑ ΩΟΛΞΑ, ΩΦΑΧΠΑΨΑ ΧΞΣΩΥΛΧΠΑΨΣΧ, 

ΩΟΛΞΑ ΦΛΟΨΦΩΡ ΞΑΛ ΥΦΣΧΨΑΨΕΩΨΛΞΣΧ ΦΣΩΧΛΧΠΣΧ ΠΘ ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΣΠΕΡΑ ΑΟΟΩΧ 

15 01 ςυςκευαςία (περιλαμβανομζνων ιδιαιτζρωσ ςυλλεγζντων δθμοτικϊν αποβλιτων 

ςυςκευαςίασ) 
15 01 01 ςυςκευαςία από χαρτί και χαρτόνι 

15 01 02 Υλαςτικι ςυςκευαςία 

15 01 03 ξφλινθ ςυςκευαςία 

15 01 04 μεταλλικι ςυςκευαςία 

15 01 05 ςυνκετικι ςυςκευαςία 

15 01 06 Πεικτι ςυςκευαςία 

15 01 07 γυάλινθ ςυςκευαςία 

15 01 09 ςυςκευαςία από υφαντουργικζσ φλεσ 

15 01 10* ςυςκευαςίεσ που περιζχουν κατάλοιπα επικίνδυνων ουςιϊν ι ζχουν μολυνκεί από 
αυτζσ 15 01 11* μεταλλικι ςυςκευαςία που περιζχει επικίνδυνθ μιτρα ςτερεοφ πορϊδουσ υλικοφ (πχ. 

αμιάντου), περιλαμβανμζνων των κενϊν δοχείων υπό πίεςθ 
*τα απόβλθτα που επιςθμαίνονται με αςτερίςκο χαρακτθρίηονται ωσ εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλθτα 
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Ρίνακασ 9: Ξατθγοριοποίθςθ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν κατά ΕΞΑ 

 

4.3.5 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΘ ΑΠΟΒΛΘΣΩΝ 

Άλλεσ κατθγορίεσ ι είδθ αποβλιτων που διαχωρίηονται βάςει το ειδικό κεςμικό 

πλαίςιο που διζπει τθ διαχείριςι τουσ είτε βάςει των εν δυνάμει πρακτικϊν 

διαχείριςισ τουσ ( εφαρμοηόμενων είτε εν δυνάμει ) φαίνονται ςτον ακόλουκο 

πίνακα. 

Ρίνακασ 10:Κατθγορίεσ Λοιπϊν Ειδϊν Αποβλιτων ςτα ΑΣΑ 

 
α/α  ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ  ΕΙΔIKΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΟ  

1 Σγκϊδθ Απόβλθτα (ζπιπλα, 

ςτρϊματα, μεγάλα 

παιχνίδια, βαλίτςεσ, 

καρότςια, 

ποδιλατα, χαλιά, 

κλπ.) 
 

 

2 Πικρζσ ποςότθτεσ 

επικινδφνων αποβλιτων 

από τα νοικοκυριά ι 

επιχειριςεισ (χρϊματα, 

βερνίκια, κόλλεσ, διαλυτά 

χρϊματα, διαλφτεσ, 

Άρκρο 18, Ρόμου 4042/2012) Επικίνδυνα

 απόβλθτα 

παραγόμενα από νοικοκυριά Σι ειδικζσ διατάξεισ του 

Ρόμου για τα επικίνδυνα απόβλθτα (άρκρα 17, 20, 

30 και θ παράγραφοσ 6 του άρκρου 38) δεν 

εφαρμόηονται ςτα αναμεμειγμζνα απόβλθτα που 

20 ΔΘΠΣΨΛΞΑ ΑΥΣΒΟΘΨΑ (Σ!Ξ!ΑΞΑ ΑΥΣΒΟΘΨΑ ΞΑΛ ΥΑΦΣΠΣΛΑ ΑΥΣΒΟΘΨΑ ΑΥΣ 

ΕΠΥΣΦΛΞΕΧ ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ, ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΕΧ ΞΑΛ ΛΔΦΩΠΑΨΑ), ΥΕΦΛΟΑΠΒΑΡΣΠΕΡΩΡ 

ΠΕΦΩΡ ΧΩΦΛΧΨΑ ΧΩΟΟΕΓΕΡΨΩΡ 

20 01 Χωριςτά ςυλλεγζντα μζρθ (εκτόσ από το ςθμείο 15 01) 

20 01 01 χαρτιά και χαρτόνια 

20 01 02 γυαλιά 
20 01 39 πλαςτικά 

20 01 40 μζταλλα 

15 ΑΥΣΒΟΘΨΑ ΑΥΣ ΧΩΧΞΕΩΑΧΛΕΧ ΑΥΣΦΦΣΦΘΨΛΞΑ ΩΟΛΞΑ, ΩΦΑΧΠΑΨΑ ΧΞΣΩΥΛΧΠΑΨΣΧ, 

ΩΟΛΞΑ ΦΛΟΨΦΩΡ ΞΑΛ ΥΦΣΧΨΑΨΕΩΨΛΞΣΧ ΦΣΩΧΛΧΠΣΧ ΠΘ ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΣΠΕΡΑ ΑΟΟΩΧ 
15 01 ςυςκευαςία (περιλαμβανομζνων ιδιαιτζρωσ ςυλλεγζντων δθμοτικϊν αποβλιτων 

ςυςκευαςίασ) 
15 01 01 ςυςκευαςία από χαρτί και χαρτόνι 
15 01 02 Υλαςτικι ςυςκευαςία 
15 01 04 μεταλλικι ςυςκευαςία 
15 01 07 γυάλινθ ςυςκευαςία 
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απορρυπαντικά, 

φυτοφάρμακα 

(ηιηανιοκτόνα), 

χρθςιμοποιθμζνα 

ορυκτζλαια, διαβρωτικζσ 

χθμικζσ ουςίεσ, δοχεία 

αεροηόλ, μπαταρίεσ, 

αμίαντοσ. 
 

παράγονται από νοικοκυριά. 

Ψα άρκρα 17 και 20 δεν εφαρμόηονται ςτα 

επιμζρουσ κλάςματαεπικίνδυνων 

αποβλιτων που παράγονται από νοικοκυριά μζχρισ 

ότου γίνουν δεκτά για ςυλλογι, διάκεςθ ι ανάκτθςθ 

από οργανιςμό ι εταιρεία που ζχει λάβει άδεια ι 

ζχει καταχωρθκεί ςφμφωνα με τα άρκρα 36 ι 42 του 

Ρόμου. 
 

3 Απόβλθτα Θλεκτρικοφ και 

Θλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ 

(μπορεί να αποτελοφν 

ογκϊδθ ι μικρζσ ςυςκευζσ) 

Υεριλαμβάνονται και οι 

λαμπτιρεσ. 
 

ΞΩΑΘ.Υ. 

23615/651/Ε.103/2014 για τα ΑΘΘΕ 
 

4 Ππαταρίεσ και 
ςυςςωρευτζσ 
 

ΞΩΑ 41624/2057/Ε103/2010 για τισ

 χρθςιμοποιθμζνεσ 

θλεκτρικζσ ςτιλεσ και ςυςςωρευτζσ (ΘΧ&Χ) 
 

5 Οοιπά ανακυκλϊςιμα είδθ 
(φφαςμα, CD, κλπ) 

 

 

 

Σγκϊδθ 

Ωσ ογκϊδθ απόβλθτα ορίηονται τα είδθ των ΑΧΑ τα οποία λόγω μεγζκουσ δεν είναι 

δυνατι θ διάκεςι τουσ ςτουσ ςυμβατικοφσ κάδουσ αποκομιδισ των αποβλιτων.  

Χτο Θνωμζνο Βαςίλειο, τα ογκϊδθ απόβλθτα ορίηονται ςτθν εκνικι νομοκεςία ωσ 

εξισ: "κάκε απόβλθτο που ξεπερνάει τα 25 κιλά ςε βάροσ ι/και που δεν χωράει ςε 

α) ςε κάδο οικιακϊν απορριμμάτων ι β) όπου δεν υπάρχει τζτοιοσ κάδοσ, ςε 

κυλινδρικό container με διάμετρο 750 mm καί 1 m μικοσ." Γενικότερα, ςτα ογκϊδθ 

ςυμπεριλαμβάνονται τα εξισ είδθ αποβλιτων: 

• ζπιπλα 

• ςτρϊματα 

• μεγάλα παιχνίδια 

• βαλίτςεσ 

• καρότςια 

• ποδιλατα 
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• χαλιά 

• ξφλα μεγάλων διαςτάςεων 

 

 

ΑΘΘΕ 

Ωσ "θλεκτρικόσ και θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ" ι "ΘΘΕ" ορίηεται7 «ο εξοπλιςμόσ θ 

ορκι λειτουργία του οποίου εξαρτάται από θλεκτρικά ρεφματα ι θλεκτρομαγνθτικά 

πεδία και ο εξοπλιςμόσ για τθν παραγωγι, τθ μεταφορά και τθ μζτρθςθ των 

ρευμάτων και πεδίων αυτϊν, ο οποίοσ ζχει ςχεδιαςκεί για να λειτουργεί υπό 

ονομαςτικι τάςθ ζωσ 1000 V εναλλαςςομζνου ρεφματοσ ι ζωσ 1500 V ςυνεχοφσ 

ρεφματοσ». 

Ψα απόβλθτα θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ" ι "ΑΘΘΕ" ορίηονται ωσ «ο 

θλεκτρικόσ και θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ που κεωρείται απόβλθτο κατά τθν ζννοια 

του άρκρου 3 παράγραφοσ 1 τθσ οδθγίασ 2008/98/ΕΞ, ςυμπεριλαμβανομζνων όλων 

των καταςκευαςτικϊν ςτοιχείων, των ςυναρμολογθμζνων μερϊν και των 

αναλωςίμων, που ςυνιςτοφν τμιμα του προϊόντοσ κατά τον χρόνο απόρριψισ του». 

Σι πθγζσ προζλευςθσ των Αποβλιτων Θλεκτρικοφ και Θλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ 

(ΑΘΘΕ) ποικίλουν ςε μεγάλο βακμό, λόγω και του μεγάλου φάςματοσ υλικϊν που 

απαρτίηουν τα ΑΘΘΕ και τθσ ποικιλότθτασ τουσ. Αυτζσ είναι, ςε αντιςτοιχία με τα 

Α.Χ.Α., οι οικίεσ και διάφοροι άλλοι κλάδοι δραςτθριοτιτων (κυρίωσ εμπορικζσ, 

τουριςτικζσ, βιομθχανικζσ/βιοτεχνικζσ, δθμόςιεσ υπθρεςίεσ κλπ.). Χτα ΑΘΘΕ 

περιλαμβάνονται πάςθσ φφςεωσ θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ όπωσ ψυγεία, 

πλυντιρια, τθλεοράςεισ, υπολογιςτζσ, κερμαντικά ςϊματα, φωτοαντιγραφικά 

μθχανιματα, τθλζφωνα κ.λπ. και εντάςςονται ςφμφωνα με τον ΕΞΑ ςτθν κατθγορία 

16 02 «απόβλθτα από θλεκτρικό και θλεκτρονικό εξοπλιςμό» κακϊσ και ςτθν 

κατθγορία 20 και πιο ςυγκεκριμζνα ςτουσ κωδικοφσ 20 01 21, 20 01 23 και 20 01 

35* και 20 01 36. 

Θ κατθγορία 16, αφορά ςε ΑΘΘΕ που απορρίπτεται από βιομθχανίεσ ι άλλουσ 

                                                      
7Σδθγία 2012/19/ΕΕ 
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φορείσ, οι οποίοι είναι υπεφκυνοι για τθν ορκι περιβαλλοντικι διαχείριςθ των 

αποβλιτων αυτϊν. 

Χτθν κατθγορία 20 ανικουν τα ΑΘΘΕ που εντοπίηονται ςτα αςτικά ςτερεά απόβλθτα 

και δφναται να ςυλλεχκοφν από τουσ Διμουσ. 

Φορθτζσ Θλεκτρικζσ Χτιλεσ και Χυςςωρευτζσ 

Ψα απόβλθτα εντάςςονται κατά ΕΞΑ ςτθν κατθγορία 16 06 «μπαταρίεσ και 

ςυςςωρευτζσ» όπου περιλαμβάνονται οι κατθγορίεσ 16 06 01* «Ππαταρίεσ 

μολφβδου», 16 06 02*«Ππαταρίεσ Ni-Cd», 16 06 03* «Ππαταρίεσ που περιζχουν 

υδράργυρο», 16 06 04 «Αλκαλικζσ μπαταρίεσ (εκτόσ από το ςθμείο 16 06 03)», 16 

06 05 «Άλλεσ μπαταρίεσ και ςυςςωρευτζσ», 16 06 06* «Λδιαίτερα ςυλλεγζντεσ 

θλεκτρολφτεσ από μπαταρίεσ και ςυςςωρευτζσ» κακϊσ και ςτθν κατθγορία 20 και 

πιο ςυγκεκριμζνα ςτουσ κωδικοφσ 20 01 33* και 20 01 34. 

Πικρζσ ποςότθτεσ επικίνδυνων αποβλιτων ςτα ΑΧΑ 

Ψα επικίνδυνα απόβλθτα από τα νοικοκυριά ι επιχειριςεισ αποτελοφν όλα τα είδθ 

των αποβλιτων χαρακτθριςμζνα με αςτερίςκο (*) ςτθν κατθγορία 20 'ΔΘΠΣΨΛΞΑ 

ΑΥΣΒΟΘΨΑ' του ΕΞΑ. Χφμφωνα με τθν Σδθγία 2008/98, ωσ επικίνδυνα απόβλθτα 

ορίηονται αυτά που εμφανίηουν μια ι περιςςότερεσ από τισ επικίνδυνεσ ιδιότθτεσ 

που αναφζρονται ςτο Υαράρτθμα ΛΛΛ τθσ Σδθγίασ, όπωσ παρουςιάηεται ςυνοπτικά 

ςτον ακόλουκο πίνακα: 

Ρίνακασ 11:Επικίνδυνα απόβλθτα 

Ξωδικόσ Υεριγραφι 

Θ1 «Εκρθκτικό» 

Θ2 «Σξειδωτικό» 

Θ3-Α «Υολφ εφφλεκτο» 

Θ3-Β «Εφφλεκτο» 

Θ4 «Ερεκιςτικό» 

Θ5 «Επιβλαβζσ» 

Θ6 «Ψοξικό» 

Θ7 «Ξαρκινογόνο» 

Θ8 «Διαβρωτικό» 

Θ9 «Πολυςματικό» 

Θ10 «Ψοξικό για τθν αναπαραγωγι» 
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Ξωδικόσ Υεριγραφι 

Θ11 «Πεταλλαξογόνο» 

Θ12 Απόβλθτα που εκλφουν τοξικό ι πολφ τοξικό αζριο, όταν ζλκουν ςε 
επαφι με το νερό, τον αζρα ι με ζνα οξφ 

Θ13(*) «Ευαιςκθτοποιθτικό» 

Θ14 «Σικοτοξικό» 

Θ15 Απόβλθτα ικανά μετά από διάκεςθ, να δθμιουργιςουν, με 

 

4.3.6 ΠΟΟΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΙΚΕ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ 

Χφμφωνα με το ΕΧΔΑ παραγωγι ΑΧΑ, με χρόνο αναφοράσ  το 2011 υπολογίηεται ςε 

5.574.757 tn ςυνολικά ςε επίπεδο χϊρασ και 2.109.467 tn ςτθ Υεριφζρεια Αττικισ . 

Χτοιχεία ΕΧΔΑ 

Ρίνακασ 12: Εκτιμϊμενθ Συνολικι Ραραγωγι ΑΣΑ 2011 

ΑΣΤΙΚΑ ΑΡΟΒΛΘΤΑ Ροςότθτα (tn) % 

Υαραγωγι: ΧQ 5.574.757  

- 1) Ψαφι (Διάκεςθ ςτο ζδαφοσ) 4.569.877 82,0% 

1α) ςε ΧΥΤΑ (DA) 4.304.203  

1β) ςε ΧΑΔΑ* (DB) 265.674  

- 2) Αποτζφρωςθ 0  

- 3) Ανακφκλωςθ Ωλικϊν (RA) 829.733 14,9% 

- 4) Ανάκτθςθ Σργανικϊν (RB) 175.147 3,1% 

4α) Κομποςτοποίθςθ 159.283  

4β) Ανάκτθςθ για Ραραγωγι Ενζργειασ 15.864  

 

Θ εκτίμθςθ τθσ παραγόμενθσ ποςότθτασ ΑΧΑ ςε επίπεδο Χϊρασ για το 2011 

βαςίηεται ςτθν άκροιςθ των υποςυνόλων διαχείριςθσ: 

ΣQ = {DΑ + DB) + RA + RB, όπου: 

DA: Διάκεςθ ςε ΧΩΨΑ, 

DB: Διάκεςθ ςε ΧΑΔΑ, 

RA: Ανακφκλωςθ Ωλικϊν & Χυςκευαςιϊν 

RB: Ξομποςτοποίθςθ, Εκτροπι και Ανάκτθςθ Σργανικοφ Ξλάςματοσ 
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Ρίνακασ 13: ΕΚΤΙΜΘΣΘ ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΑΣΑ ΣΤΘ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΘΣ   κατϋαναλογία  
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ  ΤΟΥ ΕΣΔΑ* 

 

2010 2011 2012 2013 2014

ΤΑΦΘ  Da

  ΑΡ ΕΥΘΕΙΑΣ  

 ΔΘΠΣΨΛΞΑ 2.061.905.668 1.723.269.876 1.557.845.755 1.493.978.049 1.527.621.276

ΑΟΟΘΧ ΥΦΣΕΟΕΩΧΘΧ 152611153 44.691.453 32.878.752 43.630.150 49.837.850

ΩΥΣΟΟΕΛΠΑ ΞΔΑΩ 65.587.840 82.873.880 94.026.900 76.148.144 71.186.700

ΥΡΟΛΕΙΜΑ  ΕΜΑ 28.605.000 36.321.000 43.002.310 39.352.070 37.125.850

ΤΑΦΘ  Db

ΧΑΔΑ+ 2.387.000 2.387.000 2.387.000 2.387.000 2.387.000

 ΑΝΑΚΤΘΣΘ ΟΓΑΝ Rb  

compost (τφπου Α)‐ΕΠΑ 13.691.000 21.086.000 24.498.200 26.013.250 25.300.330

compost Δ.Ελευςίνασ 0 131.000

RDF 37.745.000 55.599.000 71.963.290 81.901.170 92.526.898

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ ΥΛΙΚΩΝ Ra  

ΞΔΑΩ 142.046.000 121.913.000 81.071.100 81.349.856 73.482.300

μεταλλα ‐ΕΠΑ 1.406.600 2.409.300 2.165.740 2.486.590 2.709.900

πλαςτικα ΕΠΑ 229.570

PET 494.530

PE 157.080

FILM 76.280

ΧΑΦΨΣΡΛ 366.240

λοιπά ανακτιςιμα ΧΧΕΔ** 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000

     

ςφνολο  2.519.985.261 2.104.681.509 1.923.839.047 1.861.246.279 1.897.501.804  

 

*Ra –Rb εφαρμόηονται οι ανακτθκείςεσ ποςότθτεσ  

**εκτίμθςθ ςυμβοφλου 
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Ρίνακασ 14: ΕΚΤΙΜΘΣΘ ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΑΣΑ ΣΤΘ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΘΣ  για 2014  
κατϋαναλογία ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΔΑ (απόςπαςμα Ρίνακα 13) 

ΤΑΦΘ  Da ποσότητες σε kg 

  ΑΡ ΕΥΘΕΙΑΣ     

 ΔΘΠΣΨΛΞΑ  1.527.621.276 

ΑΟΟΘΧ ΥΦΣΕΟΕΩΧΘΧ 49.837.850 

ΩΥΣΟΟΕΛΠΑ ΞΔΑΩ 71.186.700 

ΥΡΟΛΕΙΜΑ  ΕΜΑ 37.125.850 

ΤΑΦΘ  Db   

ΧΑΔΑ+ 2.387.000 

 ΑΝΑΚΤΘΣΘ ΟΓΑΝ Rb   

compost ΕΠΑ 25.300.330 

RDF ΕΠΑ 92.526.898 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ ΥΛΙΚΩΝ Ra   

ΞΔΑΩ 73.482.300 

 ΠΕΨΑΟΟΑ  ΕΠΑ 2.709.900 

ΥΟΑΧΨΛΞΑ ΕΠΑ 229.570 

PET 494.530 

PE  157.080 

FILM 76.280 

ΧΑΦΨΣΡΛ 366.240 

Οοιπά Ανακτιςιμα ΧΧΕΔ 14.000.000 

ύνολο ΑΑ 1.897.501.804 

Ρίνακασ 15:ΕΚΤΙΜΘΣΘ ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΑΣΑ ΣΤΘ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΘΣ για το 2014 ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ 

ΡΟΣΟΤΘΤΩΝ  ΑΣΑ ΡΟΥ ΤΕΘΘΚΑΝ ΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ * 

ΤΑΦΘ  Da ποσότητες σε kg 

  ΑΡ ΕΥΘΕΙΑΣ     

 ΔΘΠΣΨΛΞΑ  1.527.621.276 

ΑΟΟΘΧ ΥΦΣΕΟΕΩΧΘΧ 49.837.850 

ΤΑΦΘ  Db   

ΧΑΔΑ+ 2.387.000 

ΡΟΣ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΜΑ   

ΧΩΠΠΕΛΞΨΑ 182.192.464 

ΥΦΑΧΛΡΑ 3.830.630 

ΒΛΣΑΥΣΒΟΘΨΑ 362.140 

ΡΟΣ ΑΝΑΚΤΘΣΘ ΣΕ    

ΞΔΑΩ 145.640.000 

λοιπά ΧΧΕΔ 14.000.000 

ζύνολο ΑΑ 1.910.914.360 

  *ςτοιχεία ΕΔΧΡΑ (Υίνακασ 16), ςτοιχεία ΕΕΑΑ (Γράφθμα 4),εκτίμθςθ ςυμβοφλου για λοιπά ΧΧΕΔ 

Χτθν παροφςα Πελζτθ θ πρόβλεψθ των παραγόμενων ποςοτιτων ΑΧΑ για τθν 

Υεριφζρεια Αττικισ είναι κατϋ αναλογία τθσ μεκοδολογίασ ΕΧΔΑ και βαςίηεται ςτα 

ςτοιχεία για τισ ροζσ ΑΧΑ που τζκθκαν προσ διαχείριςθ όπωσ παρουςιάηονται 

αναλυτικά ςτον Υίνακα 16 .  
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Ρίνακασ 16:ΦΣΘ ΑΧΑ ΥΦΣΧ  ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΧΨΛΧ ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΕΛΧ ΕΔΧΡΑ -2014
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ΡΟΕΛΕΥΣΘ  ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΘ ΣΤΟ ΧΥΤΑ  ΣΥΝΟΛΟ  ΡΟΣ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟ  ΕΜΑ ΣΥΝΟΛΟ  

  

 
ΥΣΧΣΨΘΨΑ ΑΥ ΕΩΚΕΛΑΧ  ΠΕΧΩ ΧΠΑ ΕΔΧΡΑ ΩΥΣΟΕΛΠΑΨΑ   ΜΕ ΡΟΥ ΟΔΘΓΘΘΘΚΕ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΟΓΑΝΙΚΑ ΡΑΣΙΝΟ ΒΙΟΑΡΟΒΛΘΤΑ  ΣΕ 

    ΞΟΕΛΧΨΑ  ΑΡΣΛΧΨΑ με ΞΑΨΑΧΨΦΣΦΘ ΧΩΠΠΕΛΞΨΑ ΞΔΑΩ   ΕΠΑ ΚΑΤΑΣΤΟΦΘ 
ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΘ 
ΔΙΑΘΕΣΘ  ΑΥ ΕΩΚΕΛΑΧ* ΑΥΣ ΧΠΑ      ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ 

1.ΣΤΑΤΟΣ 3.491.480 2.172.110 613.140   642.350     1.360 3.428.960     62.520   62.520 

1aΣΤΑΤΟΣ με ίδια 
μζςα 

 
1.495.300 613.140                       

1bΣΤΑΤΟΣ με ιδιϊτθ 
μεταφορζα   676.810 0                       

2 ΔΥ 4.698.410 1.378.440 3.155.320   152.500     12.150 4.698.410         0 

2a ΔΥ με ίδια μζςα   0 3.120.750         0             

2b ΔΥ με ιδιϊτθ 
μεταφορζα   1.378.440 34.570         12.150             

3 ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΘΣ 1.712.700.100 1.084.340.039 254.247.459   189.033.778       1.527.621.276 179.931.374 2.254.850 2.581.950 310.650 185.078.824 

3a ΟΤΑ με ίδια μζςα   1.079.832.659 242.448.059                       

3b ΟΤΑ με ιδιϊτθ 
μεταφορζα   

4.507.380 11.799.400   
              

  
    

4 ΕΔΣΝΑ 37.128.390           37.125.850   37.125.850     2.540   2.540 

  
 

                          

5 ΟΤΑ ΕΚΤΟΣ   
ΑΤΤΙΚΘΣ 12.024.710 

12.024.710     
        12.024.710         

0 

                              

6 ΙΔΙΩΤΕΣ 102.113.820 29.359.340   218.980   71.186.700   107.450 100.872.470 6.240   1.183.620 51.490 1.241.350 

6a ΕΥΔΑΡ (ΑΜΜΟΣ-
ΕΣΧΑΩΜΑΤΑ)   9.517.050                   

  

    

6bΟΚΑΑ(Λαχαναγορά)   4.546.310                         

6c ΔΙΕΘΝΘΣ 
ΑΕΟΛΙΜΕΝΑΣ 
ΑΘΘΝΩΝ   2.386.600                   

  

51.490   

6d ΚΔΑΥ-Διακίνθςθ 
Υπολλειμμάτων 
χωρίσ χρζωςθ ςε 
ΟΤΑ           1.469.700           

  

    

6d1 ΚΔΑΥ-Διακίνθςθ 
Υπολλειμμάτων 
μπλε κάδων με 
χρζωςθ ςε ΟΤΑ            69.717.000           

  

    

6e ΛΟΙΡΟΙ   12.909.380   218.980       107.450    6.240   1.183.620     

ΧΩΡΣΟΑ 1.872.156.910 1.129.274.639 258.015.919   189.828.628 71.186.700 37.125.850 120.960 1.685.771.676 179.937.614 2.254.850 3.830.630 362.140 186.385.234 

 
ΕΑΥΜ: 

 
6.945.191,8 kg  

    
  

    
  

ΔΙΑΘΕΣΘ ΑΔΑΝΩΝ ΡΟΣ ΧΘΣΘ ΣΤΟ ΧΥΤΑ:   
     

    
    ΛΔΛΩΨΕΧ 348.931.294 kg 

            ΕΠΑ 18.994.995 kg 
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ΤΕΛΙΚΘ ΔΙΑΘΕΣΘ RDF EMA ςτο ΧΥΤΑ : 92.526.898 kg 
          Το 2014 ο ΕΔΣΝΑ Διαχειρίςτθκε  1.685.771.676 +186.385.234 = 1.872.156.910 kg ΑΧΑ   & 6.945.191,8  kg ΕΑΩΠ 

   
  

 (περιλαμβάνονται τα απορ/τα Υελοποννιςου) 
           

 
              Ρθγι: Βάςθ δεδομζνων ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικισ-Επεξεργαςία ΟΕ.  

 
 

          Χθμείωςθ:Σ  Υίνακασ 16 : 

1 .Ξαταγράφει τισ ροζσ  των ΑΧΑ αφενόσ απϋευκείασ  προσ διάκεςθ και  αφετζρου προσ επεξεργαςία . 

2. Ξαταγράφει τθν προζλευςθ/είδοσ αποβλιτων όπου αυτό είναι διακζςιμο . 

3. Ξαταγράφει τισ υπθρεςίεσ  μεταφόρτωςθσ - καταςτροφϊν που ζχουν ενεργθκεί από τον ΕΔΧΡΑ  πριν τθν διάκεςθ ι επεξεργαςία των ΑΧΑ. 

 4. Ξαταγράφει τθν διάκριςθ ΞΟΕΛΧΨΣ-ΑΡΣΛΞΨΣ ςτον τφπο οχιματοσ που χρθςιμοποιικθκε για τθν  μεταφορά των απορριμμάτων προσ διάκεςθ . Θ διάκριςθ αυτι ειδικά ςτο δίκτυο ςυλλογισ των ΣΨΑ 

παραπζμπει ςτθ χωριςτι ςυλλογι των ογκωδϊν & απορριμμάτων –πραςίνου. Δεδομζνου ότι αρκετοί διμοι εφαρμόηουν ενδιάμεςθ τοπικι μεταφόρτωςθ ςε χριςθ θμιρυμουλκοφμενων οχθμάτων, το υπόψθ 

ςτοιχείο αυτό  χριηει περαιτζρω επεξεργαςίασ και ελζγχου όςον αφορά τθν ταυτοποίθςθ των οχθμάτων.  

5. Χτισ  ζωσ ςιμερα επεξεργαςίεσ  που κοινοποιεί το γραφείο πλθροφορικισ ΕΔΧΡΑ, το ςφνολο των ποςοτιτων που καταγράφθκαν ωσ διακίνθςθ   από ΕΠΑ προσ ΧΩΨΑ  περιλαμβάνεται ωσ φορτίο προσ διάκεςθ 

ςτο ΧΩΨΑ. Χτον  παροφςα επεξεργαςία , πίνακα ΦΣΘ ΑΧΑ ςτισ ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΕΛΧ ΕΔΧΡΑ 2014, καταγράφεται  ωσ φορτίο προσ διάκεςθ μόνο το Ωπόλειμμα  ΕΠΑ όπωσ δθλϊνεται από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ  

Επεξεργαςίασ . 

6. Ψζλοσ, ςθμειϊνεται  ότι  για τθν  ποςότθτα ειςερχομζνων φορτίων από ΧΠΑ προσ ΕΠΑ εφαρμόςτθκε θ ποςότθτα που καταγράφεται/δθλϊκθκε από το ΕΠΑ (2.254.850 kg) και θ οποία είναι μικρότερθ κατά   

2.915.062kg αν εφαρμοςτεί  το αντίςτοιχο ιςοηφγιο φορτίων  που βεβαιϊνεται από το ΧΠΑ  Χχιςτοφ.  

Ανάλογεσ διαφορζσ,  που ζχουν ιδθ εντοπιςτεί από το γραφείο πλθροφορικισ ,  και εκτιμοφνται ωσ αποτζλεςμα είτε διαφορϊν ανάμεςα ςτισ  3 ηυγιςτικζσ διατάξεισ (ΧΠΑ-ΧΩΨΑ-ΕΠΑ) είτε λόγω μθ καταγραφισ 

φορτίων ςε κάποια είςοδο , είναι ελάχιςτθσ  ςθμαςίασ  και δεν επθρεάηουν τθν  αςφαλι  εξαγωγι  ςυμπεραςμάτων .  

Υθγζσ  για τθν κατάρτιςθ του πίνακα  είναι θ βάςθ δεδομζνων και οι επεξεργαςίεσ  του γραφείου πλθροφορικισ για το 2014 . 
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4.3.7 ΕΚΣΙΜΘΘ ΠΟΙΟΣΙΚΘ ΤΣΑΘ ΣΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΘΣΩΝ ΣΘ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΘ 

Θ ςφνκεςθ των απορριμμάτων αποτελεί μια από τισ πλζον βαςικζσ παραμζτρουσ 

για το ςχεδιαςμό τθσ διαχείριςισ τουσ και επθρεάηεται από πολυάρικμουσ 

παράγοντεσ όπωσ: 

 Σ χαρακτιρασ τθσ περιοχισ (πολεοδομικι ηϊνθ, βιομθχανικι, αγροτικι, 

κλπ.) 

 Ψο κλίμα και τθν εποχι. Ψο καλοκαίρι περιζχονται πολλά φροφτα και 

λαχανικά και το χειμϊνα ςτάχτεσ. 

 Σ τφποσ τθσ κατοικίασ, το επίπεδο ηωισ 

 Σι πρακτικζσ διαχείριςθσ   και τα ςυςτιματα διαλογισ ςτθν πθγι αποβλιτων 

(π.χ. ςυςκευαςιϊν, χαρτί, ΑΘΘΕ, κλπ.) που εφαρμόηονται ςε κάκε περιοχι 

κακϊσ και θ εφαρμογι τθσ οικιακισ κομποςτοποίθςθσ. 

Θ ποιοτικι ςφςταςθ των απορριμμάτων είναι παράμετροσ δυναμικι, τόςο τοπικά 

όςο και χρονικά. Αυτό ςθμαίνει ότι εξαρτάται κυρίωσ από τθν κοινωνικοοικονομικι 

κατάςταςθ, τθ γεωγραφικι κζςθ κάκε περιοχισ και επιπλζον από τισ διαχειριςτικζσ 

πρακτικζσ που πικανά αςκοφνται για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων (όπωσ 

προγράμματα ανακφκλωςθσ ι διαλογισ ςτθν πθγι). 

Ζτςι, γεωγραφικά, θ ςφςταςθ των απορριμμάτων μπορεί να διαφοροποιείται 

ζντονα από χϊρα ςε χϊρα, αλλά και μζςα ςτθν ίδια χϊρα από Υεριφζρεια ςε 

Υεριφζρεια, από νομό ςε νομό αλλά ακόμθ και μζςα ςτθν ίδια πόλθ από περιοχι ςε 

περιοχι. 

Χρονικά, θ ςφςταςθ των απορριμμάτων μπορεί επίςθσ να μεταβάλλεται διαχρονικά, 

από ζτοσ ςε ζτοσ, από εποχι ςε εποχι αλλά ακόμθ και από θμζρα ςε θμζρα τθσ 

εβδομάδασ. Ξαι τοφτο γιατί υπειςζρχονται πολλοί παράγοντεσ που ξεκινοφν από τισ 

καταναλωτικζσ και διαιτολογικζσ ςυνικειεσ των κατοίκων τθσ περιοχισ, τισ 

προτιμϊμενεσ ςυςκευαςίεσ και το ςφνολο των δραςτθριοτιτων τουσ. Ζτςι 
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παραδείγματοσ χάριν τα ελλθνικά απορρίμματα εμφανίηουν αφξθςθ του ποςοςτοφ 

του ηυμϊςιμου κλάςματόσ τουσ κατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ, λόγω τθσ 

αυξθμζνθσ κατανάλωςθσ φροφτων και νωπϊν λαχανικϊν.  

Για τθν ανάπτυξθ ςχεδίων διαχείριςθσ αποβλιτων και τθ χάραξθ ςτρατθγικισ 

διαχείριςθσ αποβλιτων ςε τοπικό, περιφερειακό και εκνικό επίπεδο αποτελεί 

ςθμαντικό εργαλείο θ εκ των προτζρων γνϊςθ τθσ ςφςταςθσ των ΑΧΑ. Αυτό ιςχφει 

διότι θ οποιαδιποτε εκδιλωςθ μεταβολισ ςτθ ςφνκεςθ των παραγόμενων 

αποβλιτων κατά τθν πάροδο των ετϊν, ςυνικωσ αποτυπϊνει ςτθν πράξθ κάκε 

μεταςτροφι ςτισ καταναλωτικζσ ςυνικειεσ που μπορεί να εκδθλωκεί ςτο ςφνολο ι 

ςε μζροσ του πλθκυςμοφ μιασ περιοχισ και μπορεί να επθρεάςει τισ μελλοντικζσ 

τάςεισ παραγωγισ ΑΧΑ. 

Σι τουριςτικζσ περιοχζσ εκτόσ από το γεγονόσ ότι παράγουν μεγαλφτερεσ ποςότθτεσ 

απορριμμάτων, ςε αυτά περιζχονται και μεγαλφτερεσ ποςότθτεσ υλικϊν 

ςυςκευαςίασ ςυγκρινόμενα με τα αςτικά απορρίμματα μθ τουριςτικϊν περιοχϊν. 

Σι αγροτικζσ περιοχζσ παράγουν τισ μικρότερεσ ποςότθτεσ απορριμμάτων αφενόσ 

λόγω διαφορετικϊν ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και διαφορετικϊν καταναλωτικϊν 

προτφπων, ςε ςφγκριςθ με τα αντίςτοιχα αςτικά κζντρα, αφετζρου επειδι ςτισ 

περιοχζσ αυτζσ τμιματα των απορριμμάτων (υπολείμματα κιπων, καλλιεργειϊν, 

κουηίνασ κλπ) χρθςιμοποιοφνται ωσ ηωοτροφζσ. 

Χτθν παροφςα μελζτθ Ανακεϊρθςθσ του ΥΕΧΔΑ  θ παραδοχι ςφςταςθσ αϋκαι 

βϋεπιπζδου8 εφαρμόηεται επί του ςυνόλου των ΑΧΑ και είναι ςφμφωνθ με τθ μελζτθ 

διαχείριςθσ βιο-αποβλιτων (ΕΥΥΕΦΑΑ 2012 ) θ οποία ςτθρίηεται ςτθ μελζτθ  

"Υροςδιοριςμόσ Φυςικοχθμικϊν παραμζτρων & Υοιοτικισ ςφςταςθσ 

απορριμμάτων λεκανοπεδίου Αττικισ", που εκπονικθκε από το Εκνικό και 

Ξαποδιςτριακό Υαν/μιο Ακθνϊν - Ψμιμα Χθμείασ ςε ςυνεργαςία με το Γεωπονικό 

Υαν/μιο Ακθνϊν - Ψμιμα Φυτικισ Υαραγωγισ και το Υολυτεχνείο Δρζςδθσ - 

Λνςτιτοφτο διαχείριςθσ Αποβλιτων και Φυπαςμζνων Υεριοχϊν (Λαν.2006 - Πάρτιοσ 

2008). 

                                                      
8
 1

ο
 Παπαδοηέο ςμβούλος ςποζηήπιξηρ , Κ. ηαμέλλορ 2015 
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Θ ανωτζρω παραδοχι είναι ςφμφωνθ με τθ Πελζτθ επικαιροποίθςθσ ΥΕ.Χ.Δ.Α. 

Υεριφζρειασ Αττικισ (Λ. Φραντηισ και Χυνεργάτεσ ΕΥΕ , 2013 ) και διαφοροποιείται 

από τθ μελζτθ ΕΧΔΑ (ΕΧΔΑ 2015-2020) θ οποία αναφζρεται ςε εκνικό επίπεδο.  

Ρίνακασ 17:Παραδοτή ζύζηαζης : Ποζοζηά ζε ζύνολο ηων ΑΑ  

 

ΟΓΑΝΙΚΑ  

Γυαλί  Χαρτί/Χαρτόνι 

Συςκευαςίασ Λοιπά Συςκευαςίασ 
Ζντυπο &  

Λοιπά 

43,60% 3,30% 0,10% 9,20% 18,90% 
 

Μζταλλα  Ρλαςτικό  

Συςκευαςίασ Λοιπά Συςκευαςίασ Λοιπά 

2,90% 0,40% 10,20% 2,80% 
 
 

Ξφλο  Λοιπά 

Συςκευαςίασ Λοιπά Ανακτιςιμα* Λοιπά 

 

 

Χε κάκε περίπτωςθ απαιτείται επικαιροποίθςθ των μελετϊν-ερευνϊν για τθ 

ςφςταςθ των απορριμμάτων και αυτό  καταγράφεται ωσ δράςθ προτεραιότθτασ για 

το ΥΕΧΔΑ. 

 
 
 

Ρίνακασ 18 :Διαχρονικι εξζλιξθ ΑΣΑ των ΟΤΑ προσ διαχείριςθ ΕΔΣΝΑ
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δεν περιλαμβάνεηαι  ηο σπόλειμμα ηων μπλε 

κάδων 
  

 ΓΗΜΟ 2010 2011 2012 2013 2014 

      ΒΟΡΔΗΟ ΣΟΜΔΑ ΑΘΖΝΧΝ 

 Αγ. Παξαζθεπήο 29.252.960 25.172.435 23.589.290 22.361.684 22.636.437 

Ακαξνπζίνπ 51.206.900 40.246.140 36.510.247 35.746.793 36.605.428 

Βξηιεζζίσλ 17.737.030 15.480.910 13.525.660 13.682.915 13.263.880 

Ζξαθιείνπ 25.520.630 21.135.014 19.769.147 19.640.932 19.315.352 

Κεθηζηάο 62.940.190 52.674.750 46.677.809 46.209.484 48.539.594 

Λπθόβξπζεο- Πεύθεο 13.523.650 13.521.320 12.304.890 12.068.590 12.529.340 

Μεηακόξθσζεο 20.330.550 16.356.228 14.589.421 14.878.354 14.835.294 

Ν. Ησλίαο 32.583.140 29.762.371 26.471.651 25.274.149 25.199.159 

Παπάγνπ-Υνιαξγνύ 23.243.200 19.555.232 18.473.269 18.004.472 18.334.820 

Πεληέιεο 21.181.640 18.897.124 17.786.607 16.382.012 15.836.280 

Φηινζέεο-Φπρηθνύ 19.026.610 16.484.800 15.762.249 15.932.107 15.867.776 

Υαιαλδξίνπ 38.888.310 36.417.419 32.516.644 32.244.645 32.958.921 

Γεληθά ύλνια 355.434.810 305.703.743 277.976.884 272.426.137 275.922.281 
     

 
      ΓΤΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΑΘΖΝΧΝ 

 Αγ. Αλαξγύξσλ-Κακαηεξνύ 32.986.880 27.944.575 23.926.750 23.443.431 24.217.083 

Αγ. Βαξβάξαο 12.965.960 11.538.531 10.830.630 10.267.420 10.039.960 

Αηγάιεσ 42.325.850 34.363.497 30.419.961 29.639.801 31.582.680 

Ηιίνπ 42.374.570 34.921.020 31.616.150 31.302.663 32.211.809 

Πεξηζηεξίνπ 94.938.120 70.794.177 61.550.760 58.722.158 60.026.478 

Πεηξνύπνιεο 25.113.720 21.981.297 20.238.388 20.254.515 19.308.720 
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Υατδαξίνπ 24.865.040 21.831.687 20.086.778 19.567.102 18.302.572 

Γεληθά ύλνια 275.570.140 223.374.784 198.669.417 193.197.090 195.689.302 

      
      ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΑΘΖΝΧΝ 

 Αζελαίσλ 367.538.820 302.943.086 278.959.291 268.564.505 282.589.762 

Βύξσλα 27.857.040 23.035.406 22.043.860 20.757.450 21.166.020 

Γαιαηζίνπ 24.667.350 20.490.804 18.622.993 17.986.921 18.227.398 

Γάθλεο-Τκεηηνύ 17.034.380 14.408.629 13.504.698 12.903.829 12.771.470 

Εσγξάθνπ 30.780.770 26.596.076 24.108.009 22.479.270 22.695.841 

Ζιηνύπνιεο 37.167.510 31.699.559 29.457.988 27.634.320 27.769.950 

Καηζαξηαλήο 12.866.390 10.880.464 10.290.430 9.544.930 9.844.250 

Καιιηζέαο 48.663.820 42.193.412 42.205.547 41.080.348 40.436.230 

Φηιαδέιθεηαο-Υαιθεδόλνο 19.698.590 16.456.971 14.770.873 14.602.273 15.516.200 

Γεληθά ύλνια 586.274.670 488.704.407 453.963.689 435.553.846 451.017.121 

      
      ΝΟΣΗΟ ΣΟΜΔΑ ΑΘΖΝΧΝ 

 Αγ. Γεκεηξίνπ 32.502.210 28.533.812 27.016.821 27.594.092 28.240.131 

Αιίκνπ 17.973.140 15.244.449 17.604.325 13.506.333 21.015.970 

Γιπθάδαο 46.976.150 46.802.685 51.272.534 46.257.984 46.318.210 

Διιεληθνύ-Αξγπξνύπνιεο 35.504.900 28.279.056 24.987.070 22.537.277 21.464.227 

Μνζράηνπ-Σαύξνπ 27.681.560 24.026.094 22.860.153 22.299.474 22.411.634 

Ν. κύξλεο 34.037.650 28.944.336 27.169.004 24.916.300 25.401.178 

Παι. Φαιήξνπ 33.091.948 29.876.477 27.829.578 27.173.605 28.256.490 

Γεληθά ύλνια 227.767.558 201.706.909 198.739.485 184.285.065 193.107.840 
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      ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ  ΑΣΣΗΚΖ 

 Βάξεο-Βνύιαο-Βνπιηαγκέλεο 42.810.800 36.988.001 32.270.382 31.763.183 31.992.666 

Γηνλύζνπ 27.632.370 20.552.252 20.543.074 18.452.100 19.322.810 

Κξσπίαο 12.884.380 19.351.680 18.176.451 17.323.114 18.163.450 

Λαπξεσηηθήο 0 6.869.448 11.279.314 10.945.050 10.589.030 

Μαξαζώλνο 28.846.260 26.148.285 23.130.617 24.134.546 22.784.047 

Μαξθνπνύινπ Μεζνγαίαο 17.123.650 11.603.064 15.831.467 10.460.360 17.391.241 

Παηαλίαο 13.701.850 11.700.264 12.107.096 10.458.600 10.659.920 

Παιιήλεο 32.365.260 28.093.841 27.525.745 26.942.150 26.436.610 

Ραθήλαο-Πηθεξκίνπ 13.351.870 12.872.199 11.271.060 10.600.519 10.838.520 

αξσληθνύ 8.803.810 16.428.583 12.481.925 19.603.149 19.286.020 

πάησλ-Αξηέκηδνο 28.569.940 22.869.431 22.484.501 23.945.780 21.800.633 

Χξσπνύ 21.363.230 19.697.782 19.717.257 19.890.241 19.407.340 

Γεληθά ύλνια 247.453.420 233.174.830 226.818.889 224.518.792 228.672.287 

      
      ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ 

 Αζπξνπύξγνπ 50.797.230 33.985.931 31.046.547 28.161.365 30.334.199 

Αραξλώλ 65.842.730 55.382.145 50.253.492 50.140.508 48.928.226 

Διεπζίλαο 26.496.110 20.499.950 15.948.468 15.307.209 14.101.184 

Μάλδξαο-Δηδπιιίαο 10.507.850 11.061.383 10.655.031 9.630.036 9.068.193 

Μεγαξέσλ 0 8.291.222 8.630.271 5.156.190 14.603.410 

Φπιήο 29.178.490 25.754.054 29.019.099 27.709.616 30.801.901 

Γεληθά ύλνια 182.822.410 154.974.685 145.552.908 136.104.924 147.837.113 
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ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΝΖΧΝ 

 Αίγηλαο 11.457.020 8.642.717 7.376.320 7.545.016 7.177.920 

Πόξνπ 2.278.770 1.742.410 2.600.660 2.698.330 2.807.470 
αιακίλαο 29.502.470 27.912.821 26.118.846 24.960.469 24.469.760 

Σξνηδελίαο 2.295.830 2.796.235 2.548.810 2.387.060 2.477.880 

Γεληθά ύλνια 45.534.090 41.094.183 38.644.636 37.590.875 36.933.030 

      
      
      ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΔΗΡΑΗΧ 

 Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζώλαο 47.102.710 38.837.732 36.880.553 35.879.904 35.656.710 

Κνξπδαιινύ 30.252.700 27.521.357 24.638.783 23.966.997 22.960.618 

Νίθαηαο-Αγ.Ησάλλε Ρέληε 59.936.560 51.983.808 46.358.320 44.124.691 43.351.390 

Πεηξαηά 90.142.450 77.482.187 73.626.040 71.389.255 74.034.580 

Πεξάκαηνο 10.219.380 7.986.961 8.559.388 8.782.572 10.431.890 

Γεληθά ύλνια 237.653.800 203.812.045 190.063.084 184.143.419 186.435.188 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΠΡΟ ΔΓΝΑ 
ζε kg πλην σπολ ΚΓΑΤ 

2.158.510.898 1.852.545.586 1.730.428.992 1.667.820.148 1.715.615.162 
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Γράφθμα 3 : Καηαλνκή ησλ Γεκνηηθώλ  ΑΑ αλά  Πεξηθεξεηαθή  Δλόηεηα- έηνο 2014 
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ΡΕ ΒΟΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

 

 

 

 

 

ΡΕ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

  

 

 

 

 

ΡΕ ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ  
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ΡΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

 

 

 

 

 

ΡΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ   

 

 

 

 

 

ΡΕ ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ  
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ΡΕ ΝΘΣΩΝ 

 

 

 

 

 

ΡΕ ΡΕΙΑΙΩΣ  

 

 

 

 

 

 Ρίνακασ 19: οι διαχείριςθσ ΑΣΑ ΟΤΑ Αττικισ 2014 – ποςότθτεσ ςε kg 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΑ ΟΤΑ : 1.858.340.100kg         

        

 ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ  ΧΩΙΣΤΘΣ ΣΥΛΛΟΓΘΣ πλζον του 20%  ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ %  
ςυν. 

  

ΣΓΞΩΔΘ/ %  ςυν. ΥΦΑΧΛΡΣ %  
ςυν. 

ΒΛΣΑΥΣΒΟΘΨΑ %  
ςυν. 

ΠΥΟΕ 
ΞΑΔΣΛ 

%  
ςυν. 

ΧΩΙΣΤΘ ΑΧΑ   

ΥΦΑΧΛΡΑ ΑΧΑ ΑΧΑ ΑΧΑ ΑΧΑ ΣΥΛΛΟΓΘ     

254.247.459 13,68 2.581.950 0,14 310.650 0,02 145.640.000 7,83 402.780.059 21,67   

ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ            

  %  ςυν.           
ΑΧΑ           

1.455.560.041 78,33           
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Γράφθμα 4: Το πρόγραμμα των μπλε κάδων 

 

Υθγι: Χτοιχεία  ΕΕΑΑ προσ ΕΔΧΡΑ 

 

ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΔΛΑΞΛΡΘΧΘΧ ΩΥΣΟΟΕΛΠΠΑΨΩΡ ΞΔΑΩ ΥΦΣΧ ΔΛΑΚΕΧΘ ΧΨΣ 
ΧΩΨΑ  2014 

 

       ΡΟΕΛΕΥΣΘ 
 

                                   ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (kg)  
 

       WATT AE  
 

25.797.930 
  ΞΔΑΩ ΑΧΑ ΑΧΥΦΣΥΩΦΓΣΩ 

 
23.419.820 

  ΞΔΑΩ ΑΧΥΦΣΥΩΦΓΣΩ 
 

8.908.360 
  ΞΔΑΩ ΕΟΕΩΧΛΡΑΧ  

 
13.060.590 

  

       ΧΩΡΣΟΣ  
   

71.186.700 
  

       Ρθγι: Βάςθ δεδομζνων ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικισ-Επεξεργαςία ΟΕ. 
  

4.3.8 ΟΓΚΩΔΘ ΑΠΟΒΛΘΣΑ 

Σι  ΣΨΑ τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ  εφαρμόηουν χωριςτι ςυλλογι των ογκωδϊν και 

απορριμμάτων πραςίνου  ωσ επί το πλείςτον με χριςθ ανοιχτϊν οχθμάτων. Χκοπόσ, 

ςχεδόν αποκλειςτικά , είναι θ απϋευκείασ μεταφορά τουσ προσ διάκεςθ ςτο ΧΩΨΑ, 
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χωρίσ να προθγθκοφν  είτε δράςεισ  ανάκτθςθσ υλικϊν είτε και θ όποια 

προεπεξεργαςία αυτϊν.  

Γενικότερα, ςτα ογκϊδθ ςυμπεριλαμβάνονται τα εξισ είδθ αποβλιτων  :Ζπιπλα, 

ςτρϊματα, μεγάλα παιχνίδια, βαλίτςεσ, καρότςια, ποδιλατα, χαλιά, ξφλα μικρϊν-

μεγάλων διαςτάςεων, υλικά ανακαίνιςθσ/αλλαγισ χριςθσ εμπορικϊν 

καταςτθμάτων. 

Δεν υπάρχουν επαρκι ςτοιχεία για τθν ποιοτικι ι και ποςοτικι κατθγοριοποίθςθ 

των «ογκωδϊν/απορριμμάτων πραςίνου»  που διακινοφνται   μζςω του δικτφου 

των ανοιχτϊν οχθμάτων μεταφοράσ, παρά μόνο περιοριςμζνθσ χρονικισ διάρκειασ 

αναλφςεισ. 

Χτο ΥΕΧΔΑ 2001 Αϋ Χτάδιο ςθμειϊνεται ότι τα ΣΓΞΩΔΘ-ΥΦΑΧΛΡΑ εκτιμοφνται ςε 8-

10% των οικιακϊν δθμοτικϊν αποβλιτων και από αυτά το 4% εκτιμάται 

αποτελοφμενο από κλαδιά και βιοδιαςπάςιμα ογκϊδθ. 

Ξατά τθ διάρκεια πιλοτικοφ προγράμματοσ λειοτεμαχιςμοφ-μεταφοράσ 

ογκωδϊν/απορριμμάτων πραςίνου ςτο Διμο Ελευςίνασ τθν περίοδο 8/5 ζωσ 

31/12/2006, καταγράφθκε ότι: 

 ςτθ  περίπτωςθ προςωρινισ τοποκζτθςθσ ανοικτϊν απορριμματοκιβωτίων  

για χριςθ από μζρουσ των πολιτϊν, το ςφνθκεσ φορτίο ιταν  ογκϊδεσ 60% - 

μπάηα  10%- κλαδί 30%  και  

 Χτο «ογκϊδεσ» περιλαμβάνετο χαρτόνι, πλαςτικό, ςυςκευαςίεσ, ςτρϊματα, 

ξφλα μικρά. 
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2010 2011 2012 2013 2014 

ΑΧΑ ΧΩΡΣΟΣ *(Kg) 2.287.806.661 2.025.570.240 1.903.496.685 1.825.509.070 1.872.156.910 

ΑΧΑ ΣΨΑ ΑΨΨΛΞΘΧ ΧΩΡΣΟΣ 2.158.510.898 1.852.545.586 1.730.428.992 1667820148 1.712.700.100 

ΣΓΞΩΔΘ-ΥΦΑΧΛΡΣ ΣΨΑ 
ΑΨΨΛΞΘΧ 

382.176.096 
327008324 

280.220.823 259.708.049 
254.247.459 

ΥΦΑΧΛΡΣ με ΧΩΦΛΧΨΘ 
ΧΩΟΟΣΓΘ 

3.371.692 3.371.692 1.418.419 2.555.295 
2.581.950 

2010 
   

2011 
  ΧΩΡΣΟΣ ΑΧΑ 2.158.510.898 

 

1.852.545.586 

  ΣΓΞΩΔΘ-ΥΦΑΧΛΡΑ 382.176.096 

 
327008324 

   

 
 

  

 

   

2012 
   

2013 
     ΧΩΡΣΟΣ ΑΧΑ 1.730.428.992 

 
1667820148 

     ΣΓΞΩΔΘ-ΥΦΑΧΛΡΑ 280.220.823 

 

259.708.049 

      

 
 

 

 

       
          
          
          
          
          
          
          2014 

         ΧΩΡΣΟΣ ΑΧΑ 1.712.700.100 
 

Ρθγι: Βάςθ δεδομζνων ΧΩΨΑ Δυτ. Αττικισ . 

   ΣΓΞΩΔΘ-ΥΦΑΧΛΡΑ 254.247.459 
 

Επεξεργαςία φορτίων που διακινικθκαν  

 
 

   

με  ΑΡΣΛΞΨΑ 
ΣΧΘΠΑΨΑ 
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Τπωσ αναφζρεται ειςαγωγικά τα παραπάνω ςτοιχεία του ΕΔΧΡΑ χριηουν 

περαιτζρω ελζγχου. 

 

Τμωσ ςθμειϊνεται ότι ανάλογα  είναι τα ςτοιχεία  που καταγράφονται από τισ 

Ωπθρεςίεσ των ΣΨΑ. Ενδεικτικά: 

ΟΤΑ Σφνολο ΑΣΑ προσ 

ΧΥΤΑ –ΕΜΑ 

(tn/2014) 

ΟΓΚΩΔΘ (tn/ετοσ) % 

ΠΑΦΣΩΧΛ 36.605 5.198  14,2 

ΑΓ.ΔΘΠΘΨΦΛΣΧ 28.240 3.000 

 (μεικτά-ςτοιχεία 

2013) 

10,6 

ΧΑΟΑΡΔΦΛ 32.958 4.226 12,8 
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5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 

5.1 ΣΥΝΟΨΘ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΑΑΓΟΜΕΝΕΣ ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΘΓΟΙΑ 

ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ9 

Το ζτοσ αναφοράσ των δεδομζνων είναι το 2011. Στθν περίπτωςθ των ΑΣΑ 

χρθςιμοποιικθκαν τα διακζςιμα αναλυτικά ςτοιχεία του ΕΔΣΝΑ. Για τα υπόλοιπα 

ρεφματα χρθςιμοποιικθκαν ςτοιχεία και εκτιμιςεισ του ΕΣΔΑ-2015. 

Στον ακόλουκο Ρίνακα 20 παρουςιάηεται θ παραγωγι των αποβλιτων τθσ 

περιφζρειασ Αττικισ για το ζτοσ 2011, θ οποία επιμερίηεται ςτισ βαςικζσ κατθγορίεσ 

και ρεφματα αποβλιτων. Θ παραγωγι επιπρόςκετα ομαδοποιείται για κάκε 

κατθγορία και ρεφμα αποβλιτων ςε επικίνδυνα και μθ επικίνδυνα απόβλθτα. 

Στον Ρίνακα 21 παρουςιάηεται θ ςυμμετοχι των βαςικϊν κατθγοριϊν αποβλιτων 

ςτθ ςυνολικι παραγωγι. 

Στον πίνακα 22 παρουςιάηεται θ παραγωγι ΑΣΑ τθσ περιφζρειασ Αττικισ για τθν 

οποία υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία και πζραν του ζτουσ 2011. 

Θ πτωτικι πορεία ςτθν παραγωγι ΑΣΑ τθ περίοδο 2011-2014 του πίνακα 23, 

εκτιμάται ότι αφορά και ςτθ παραγωγι και των υπόλοιπων κατθγοριϊν αποβλιτων, 

ωσ αποτζλεςμα τθσ οικονομικισ  φφεςθσ. 

                                                      
9
 Σελικό Παπαδοηέο ςμβούλος για ηην αναθεώπηζη ηος  ΠΔΓΑ Αηηικήρ, Έκδοζη 1.1 



ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΘΘ  22
θθσσ

  ΑΑΝΝΑΑΘΘΕΕΩΩΘΘΣΣΘΘΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΡΡΕΕΙΙΦΦΕΕΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΟΟΥΥ  ΔΔΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΙΙΣΣΘΘΣΣ  ΑΑΡΡΟΟΙΙΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ        

((ΡΡΕΕ..ΣΣ..ΔΔ..ΑΑ..))  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΘΘΣΣ      

[88] 

 

 

Ρίνακασ 20 :: Υφιςτάμενθ παραγωγι αποβλιτων Ρεριφζρειασ Αττικισ (ζτοσ αναφοράσ 2011) 

Κατθγορία 

αποβλιτων 

φντμθςθ 

 

Μθ επικίνδυνα 

απόβλθτα 

(tn) 

Επικίνδυνα 

απόβλθτα 

(tn) 

φνολο 

αποβλιτων 

(tn) 

Ι‐ ΑΠΟΒΛΘΣΑ 

ΑΣΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ  
ΑΣ 

2.148.538 2.358 2.150.896 

*1+ Αςτικά ςτερεά απόβλθτα 

(*) 
ΑΣΑ 

2.107.438 2.358 2.109.796 

 Βιοαπόβλθτα 
ΒΙΟ 919.871 - 919.871 

 Απόβλθτα 
ςυςκευαςιϊν 

ΣΥΣΚ 565.425 - 565.425 

 Λοιπά ανακυκλϊςιμα 
υλικά 

ΛΟΙΡΑ ΑΥ 493.692 - 493.692 

 Απόβλθτα θλεκτρικοφ 
θλεκτρονικοφ 
εξοπλιςμοφ οικιακισ 
προζλευςθσ 

ΑΘΘΕ‐Α 
28.579 479 29.058 

 Απόβλθτα φορθτϊν 
θλεκτρικϊν ςτθλϊν και 
ςυςςωρευτϊν 

ΦΘΣ&Σ - 479 479 

 Λοιπά ΑΣΑ 
ΛΟΙΡΑ 99.870 1.400 101.270 

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

ΙΛΥΣ 
41.100 0 41.100 

ΙΙ‐ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΑ 

ΑΠΟΒΛΘΣΑ ΚΑΙ 

ΑΠΟΒΛΘΣΑ ΛΟΙΠΩΝ 

ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΩΝ (**) 

ΒΙΟΛΠ 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 
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Κατθγορία 

αποβλιτων 

φντμθςθ 

 

Μθ επικίνδυνα 

απόβλθτα 

(tn) 

Επικίνδυνα 

απόβλθτα 

(tn) 

φνολο 

αποβλιτων 

(tn) 

*3+ Απόβλθτα ζλαια ΑΕ - 16.300 16.300 

*4+ Απόβλθτα ςυςςωρευτϊν 

οχθμάτων και 

βιομθχανίασ 

ΑΣΟΒ - 16.600 16.600 

*5+ Οχιματα τζλουσ κφκλου 

ηωισ 
ΟΤΚΗ 44.500 400 44.900 

*6+ Μεταχειριςμζνα 

ελαςτικά οχθμάτων 
ΜΕΟ 12.200 - 12.200 

*7+ Απόβλθτα θλεκτρικοφ 

θλεκτρονικοφ 

εξοπλιςμοφ 

βιομθχανικισ 

προζλευςθσ 

ΑΘΘΕ‐Β 2.600 - 2.600 

*8+ Απόβλθτα υγειονομικϊν 

μονάδων 
ΑΥΜ - 6.800 6.800 

ΙΙΙ‐ ΑΠΟΒΛΘΣΑ ΕΚΚΑΦΩΝ, 

ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΣΕΔΑΦΙΕΩΝ (**)  

ΑΕΚΚ 456.100 - 456.100 

ΙV‐ ΓΕΩΡΓΟΚΣΘΝΟΣΡΟΦΙΚΑ 

ΑΠΟΒΛΘΣΑ (**) 
ΓΚΣ 73.900 - 73.900 

ΤΝΟΛΑ  3.708.238 102.858 3.811.096 

(*) Ρθγι ΕΔΣΝΑ  
(**) Ρθγι ΕΣΔΑ (2015) 
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Ρίνακασ 21:: Συμμετοχι βαςικϊν κατθγοριϊν αποβλιτων ςτθ ςυνολικι παραγωγι τθσ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 

ΑΤΤΙΚΘΣ 

(ζτοσ αναφοράσ 2011) 

Βαςικι κατθγορία 

αποβλιτων 
φντμθςθ 

Μθ 

επικίνδυνα 

απόβλθτα 

(%) 

Επικίνδυνα 

απόβλθτα 

(%) 

ΤΝΟΛΟ 

(%) 

Ι‐  ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΡΟΥ ΑΣΤ 56,38% 0,06% 56,44% 

ΙΙ‐ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΑ ΑΡΟΒΛΘΤΑ 

ΚΑΙ ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΛΟΙΡΩΝ 

ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΩΝ 

ΒΙΟΛΡ 27,02% 2,64% 29,66% 

ΙΙΙ‐ ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ 

ΑΕΚΚ 11,97% 0,00% 11,97% 

ΙV‐ ΓΕΩΓΟΚΤΘΝΟΤΟΦΙΚΑ 

ΑΡΟΒΛΘΤΑ 
ΓΚΤ 1,94% 0,00% 1,94% 

ΤΝΟΛΑ  97,30% 2,70% 100,00% 

 

Ρίνακασ 22:: Διαχρονικι εξζλιξθ παραγωγισ αποβλιτων αςτικοφ τφπου ςτθ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΘΣ 

(tn) 

Κατθγορία 

αποβλιτων 
φντμθςθ 

Ζτθ 

2010  2011 2012 2013 2014 

Αςτικά ςτερεά 

απόβλθτα 
ΑΣΑ 2.462.428 2.109.796 1.923.839 1.862.624 1.897.764 
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5.2 ΣΥΓΚΕΝΤΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΘΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ10 

Το ζτοσ αναφοράσ των δεδομζνων είναι το 2011. Χρθςιμοποιικθκαν τα διακζςιμα 

αναλυτικά ςτοιχεία του ΕΔΣΝΑ.  

Στον Ρίνακα 23 αποτυπϊνονται οι πρακτικζσ διαχείριςθσ των αποβλιτων αςτικοφ 

τφπου που εφαρμόηονται ςτθν Ρεριφζρεια Αττικισ. Οι πρακτικζσ αυτζσ διακρίνονται 

ςε εργαςίεσ ανάκτθςθσ (R), εργαςίεσ διάκεςθσ (D) και ενδιάμεςθ αποκικευςθ πριν 

από εργαςίεσ ανάκτθςθσ / διάκεςθσ (A). Για τισ περιπτϊςεισ οριςμζνων ρευμάτων 

αποβλιτων που δεν υπιρχαν επαρκι ςτοιχεία τθσ διαχείριςθσ, θ υπολειπόμενθ 

ποςότθτα τθσ παραγωγισ αποδίδεται ςτθ μθ καταγεγραμμζνθ διαχείριςθ (Χ). Θ 

υφιςτάμενθ διαχείριςθ των αποβλιτων παρουςιάηεται κατά κατθγορίεσ και 

ρεφματα αποβλιτων και ομαδοποιείται ςτθ διαχείριςθ επικίνδυνων και μθ 

επικίνδυνων αποβλιτων. 

Στον Ρίνακα 24 καταγράφεται θ κατανομι των εργαςιϊν διαχείριςθσ ανά βαςικι 

κατθγορία αποβλιτων, ξεχωριςτά για τα μθ επικίνδυνα και τα επικίνδυνα απόβλθτα. 

Ρίνακασ 23: 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‐ ΑΠΟΒΛΘΣΑ ΑΣΙΚΟΤ 

ΣΤΠΟΤ (*) 242.467 1.904.571 0 1.500 

*1+ Αςτικά ςτερεά 

απόβλθτα 202.867 1.904.571 
- - 

*2+ Ιλφεσ αςτικοφ 

τφπου 
39.600 - - 1.500 

                                                      
10

 Σελικό Παπαδοηέο ςμβούλος για ηην αναθεώπηζη ηος  ΠΔΓΑ Αηηικήρ, Έκδοζη 1.1 
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Επικίνδυνα απόβλθτα 

ΙΙ‐ ΑΠΟΒΛΘΣΑ 

ΑΣΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ 

(*) 

734 1611 13 0 

*1+ Αςτικά ςτερεά 

απόβλθτα 
734 1611 13 0 

 Απόβλθτα φορθτϊν 

θλεκτρικϊν ςτθλϊν 

και ςυςςωρευτϊν 

255 211 13 0 

 ΑΘΘΕ οικιακισ 

προζλευςθσ(λαμπτιρ

εσ φκοριςμοφ) 

479 0 0 0 

 Λοιπά ΜΡΕΑ 0 1400 0 0 

(*) Ρθγι ΕΔΣΝΑ  και εκτιμιςεισ (τα ανακτιςιμα περιλαμβάνουν τθν ανάκτθςθ ςτα 
ΚΔΑΥ, ςτα ΣΕΔ ΑΘΘΕ και τα ανακτθκζντα υλικά ςτο ΕΜΑΚ)   

 

Ρίνακασ 24: Συγκεντρωτικά ςτοιχεία υφιςτάμενθσ διαχείριςθσ αποβλιτων (ζτοσ αναφοράσ 
2011) 

Κατθγορία 

αποβλιτων 

Ανάκτθςθ (R) 

(%) 

Διάκεςθ (D) 

(%) 

Αποκικευςθ 

(Α) 

(%) 

Μθ καταγεγραμμζνθ 

διαχείριςθ (Χ) (%) 

ΤΝΟΛΑ 

Μθ επικίνδυνα απόβλθτα  

Ι-ΑΠΟΒΛΘΣΑ 

ΑΣΙΚΟΤ 

ΣΤΠΟΤ  

11,29% 88,64% 0,00% 0,07% 100,00% 

Επικίνδυνα απόβλθτα  

ΙΙ‐ ΑΠΟΒΛΘΣΑ 

ΑΣΙΚΟΤ 

ΣΤΠΟΤ  

31,13% 68,32% 0,55% 0,00% 100,00% 

 (*) Ιςχφουν οι παρατθριςεισ του πίνακα  
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5.3 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΑ 

5.3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Τα δίκτυα και οι εγκαταςτάςεισ αναφορικά με τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ/ 

χωροκζτθςθ παρουςιάηονται ςτoυσ ςυνθμμζνουσ  τθσ παροφςασ χάρτεσ. 

5.3.2  ΔΙΚΣΤΟ ΤΛΛΟΓΘ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΑΑ 

Θ ςυλλογι ‐ μεταφορά των ΑΧΑ πραγματοποιείται από τισ υπθρεςίεσ κακαριότθτασ 

των Διμων. Επιπλζον υπάρχουν και αδειοδοτθμζνεσ επιχειριςεισ ςυλλογισ και 

μεταφοράσ μθ επικίνδυνων αποβλιτων, ςτισ οποίεσ οριςμζνοι Διμοι  ανακζτουν 

τθν αποκομιδι/ μεταφορά των ΑΧΑ. 

Θ  αποκομιδι των ΑΧΑ καλφπτει το ςφνολο τθσ Υεριφζρειασ. Χχεδόν για το ςφνολο 

των Διμων τθσ Υεριφζρειασ καταγράφεται πλικοσ λειτουργικϊν προβλθμάτων 

κακϊσ θ οικονομικι κρίςθ των τελευταίων ετϊν ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ζλλειψθ 

προςωπικοφ και τθν αδυναμία ανανζωςθσ του εξοπλιςμοφ. 

Ψο δίκτυο ςυλλογισ και μεταφοράσ περιλαμβάνει ςιμερα τον ΧΠΑ Χχιςτοφ και 

πλζον των 10 Ψοπικϊν ΧΠΑ. Επίςθσ, ο ΧΠΑ Ελαιϊνα βρίςκεται ςε Φάςθ 

Δθμοπράτθςθσ. Σι προβλεπόμενοι από τον υπό ανακεϊρθςθ ΥΕΧΔΑ κεντρικοί ΧΠΑ, 

δεν υλοποιικθκαν. Χθμειϊνεται ειδικότερα: α) ςτθν Ξθφιςιά, όπου ο αρχικόσ 

ςχεδιαςμόσ προζβλεπε κεντρικό ΧΠΑ, το ζργο λειτουργεί ςιμερα ωσ τοπικόσ ΧΠΑ 

και β) θ κζςθ ςτθν οποία ζχει χωροκετθκεί ο ΧΠΑ Ελλθνικοφ –Αλίμου είναι μζροσ 

του Αεροδρομίου Ελλθνικοφ και τελεί ςιμερα υπό τθν διαχείριςθ του ΨΑΛΥΕΔ. 

 

Θ λειτουργία κάποιων τοπικϊν ΧΠΑ γίνεται με ευκφνθ των Διμων χωρίσ να ζχουν 

ολοκλθρωκεί οι διαδικαςίεσ αδειοδότθςθσ.   

Χτο δίκτυο ςυλλογισ περιλαμβάνεται θ ξεχωριςτι ςυλλογι των ογκωδϊν (με 

ανοικτά φορτθγά), χωρίσ πάντα να εξαςφαλίηεται ο διακριτόσ χειριςμόσ τουσ ανά 

ρεφμα. 
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5.3.3  ΑΝΑΚΤΚΛΩΘ/ ΑΝΑΚΣΘΘ 

Ψο ςφνολο ςχεδόν του πλθκυςμοφ τθσ Υεριφζρειασ (64 από τουσ 66 Διμουσ) 

εξυπθρετείται για χωριςτι ςυλλογι ΑΩ από το δίκτυο μπλε κάδων, ενϊ ςε 52 

διμουσ ζχει αναπτυχκεί πρόςφατα διακριτι ςυλλογι γυάλινων ςυςκευαςιϊν (μπλε 

κϊδωνασ).  

Αναλυτικά ςτοιχεία για τθν επίδοςθ των ςυςτθμάτων εναλλακτικισ διαχείριςθσ 

περιλαμβάνονται ςτο Υαράρτθμα τθσ παροφςασ. 

Σ ΕΔΧΡΑ υλοποιεί πρόγραμμα χωριςτισ ςυλλογισ ζντυπου χαρτιοφ. 

Θ Υεριφζρεια εξυπθρετείται ςιμερα από 3 ΞΔΑΩ, ενϊ επίςθσ λειτουργεί το ΕΠΑΞ 

Οιοςίων, όπου ανακτϊνται δευτερογενζσ ςτερεό καφςιμο (RDF), κομπόςτ τφπου Α’ 

και μζταλλα από τα ςφμμεικτα ΑΧΑ. Εξ’ αυτϊν τα ανακτθμζνα μζταλλα διατίκενται 

ςτθν αγορά, ενϊ το κομπόςτ τφπου Α’ και, το παραγόμενο RDF οδθγείται προσ ταφι 

(λόγω ζλλειψθσ αγοράσ). 

Θ ανάκτθςθ του οργανικοφ κλάςματοσ ΑΧΑ πραγματοποιείται ςτο ΕΠΑ Οιοςίων και 

δυνθτικά ςτθν κινθτι μονάδα κομποςτοποίθςθσ του Διμου Ελευςίνασ. Ψαυτόχρονα 

τθν περίοδο 2013-2014 εφαρμόςτθκε πιλοτικό πρόγραμμα ΔςΥ αποβλιτων ςτουσ 

Διμουσ Ακινασ και Ξθφιςίασ με κομποςτοποίθςθ των ςυλλεγόμενων ποςοτιτων 

ςτο ΕΠΑ Οιοςίων. 

5.3.4  ΔΙΑΘΕΘ 

Θ Υεριφζρεια καλφπτει το ςφνολο των απαιτιςεων ςτθ τελικι διάκεςθ των ΑΧΑ 

κατά κφριο λόγο ςτον Χ.Ω.Ψ.Α. Φυλισ. Ψο υφιςτάμενο ΥΕΧΔΑ (ανακεϊρθςθ 2006) 

προζβλεπε τθν καταςκευι πζντε νζων ΧΩΨΩ. Από αυτοφσ δφο για τα νθςιά Ξφκθρα 

και Αντικφκθρα που είναι ςε φάςθ προγραμματιςμοφ και τρεισ ςτο θπειρωτικό 

τμιμα τθσ Υεριφζρειασ, ωσ τμιματα ευρφτερων ΣΕΔΑ. Από αυτοφσ ο ΧΩΨΩ Φυλισ 

ζχει καταςκευαςτεί και λειτουργεί και ο ΧΩΨΩ Γραμματικοφ βρίςκεται ςε 

προχωρθμζνο ςτάδιο καταςκευισ ενϊ ο ΧΩΨΩ Ξερατζασ δεν ζχει υλοποιθκεί. 
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5.3.5  ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΧΑΔΑ 

Χτισ αρχζσ του 2015 εκ των ςυνολικά 29 μθ αποκατεςτθμζνων ΧΑΔΑ εκ των οποίων 

οι 25 ιταν ενεργοί και οι 4 ανενεργοί που αναφζρονται ςτον υφιςτάμενο ΥΕΧΔΑ 

Αττικισ (ανακεϊρθςθ 2006), αναφζρονται (Ωπουργείο Εςωτερικϊν, Γ.Γ. 

Χυντονιςμοφ Διαχείριςθσ Αποβλιτων, Χχζδιο δράςθσ για τθν παφςθ λειτουργίασ και 

αποκατάςταςθ των χϊρων ανεξζλεγκτθσ διάκεςθσ απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) ςτθν 

Ελλάδα, α.π.26/27-1-2015) 3 ενεργοί ΧΑΔΑ (Ξυκιρων, Αντικυκιρων και Ϊδρασ) και 8 

ανενεργοί που δεν είχαν ακόμθ αποκαταςτακεί αλλά βρίςκονταν ςε διάφορα 

ςτάδια αποκατάςταςθσ. Θ αποκατάςταςθ των ΧΑΔΑ Ϊδρασ, Ρ.Α. Αττικισ, Ξερατζασ 

και Πεγάρων είναι ςε φάςθ Δθμοπράτθςθσ.Αναλυτικά ςτοιχεία ςτο Υαράρτθμα. 

 

5.3.6 ΟΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ & ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΟΤ ΕΔΝΑ                                                                 

5.3.6.1 ΟΕΔΑ ΔΤΣΙΚΘ ΑΣΣΙΚΘ  

ΟΕΔΑ: H «Ολοκλθρωμζνθ Εγκατάςταςθ Διαχείριςθσ Απορριμμάτων» παρουςιάηεται 

ωσ όροσ για πρϊτθ φορά ςε κείμενα του ΕΧΔΞΡΑ (από το 2011 ΕΔΧΡΑ) από το 1990 

και βακμιαία ενςωματϊνεται και κακιερϊνεται ςτα κείμενα προγραμμάτων και 

ΥΕΧΔΑ όπωσ το ΥΕΧΔΑ 2006. Σ ίδιοσ ο όροσ ςθμαίνει τθ ςυγκζντρωςθ ςχεδόν όλων 

των δράςεων επεξεργαςίασ και ταφισ των αποβλιτων εντόσ ενόσ οικοπζδου, 

λαμβάνοντασ υπόψθ τθ διαχρονικι  εξαιρετικι δυςχζρεια κοινωνικισ αποδοχισ των 

εγκαταςτάςεων διαχείριςθσ απορριμμάτων εντόσ του πυκνοφ οικιςτικοφ ιςτοφ 

κυρίωσ  τθσ Ακινασ και των Διμων του Οεκανοπεδίου. Θ νομοκεςία επίςθσ τθσ 

δεκαετίασ 1990 και των αρχϊν του 2000 (πχ Ρ.3164/2003) προβλζπει τθν ίδρυςθ 

εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ απορριμμάτων αποκλειςτικά ςε κζςεισ- εκτάςεισ 

αδειοδοτθμζνεσ για ΧΩΨΑ. Τπωσ είναι γνωςτό το ιςχφον ΥΕΧΔΑ πρόβλεπε 3 ΣΕΔΑ εκ 

των οποίων όμωσ καταςκευάςτθκε και ακόμθ λειτουργεί μόνο θ μία , αυτι τθσ 

Δυτικισ Αττικισ ςτο Διμο Φυλισ.  

Θ ΣΕΔΑ Δυτικισ Αττικισ ζχει χωροκετθκεί με το Ρ. 3164/2003 ωσ κατάλλθλθ για τισ 

απαραίτθτεσ εργαςίεσ διαχείριςθσ των απορριμμάτων.   
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Βρίςκεται εντόσ των διοικθτικϊν ορίων των Διμων Φυλισ και Αςπροπφργου και 

εκεί λαμβάνουν χϊρα ςιμερα όλεσ οι απαιτοφμενεσ διαδικαςίεσ για τθ διαχείριςθ 

των απορριμμάτων του λεκανοπεδίου τθσ Αττικισ και των νθςιϊν. 

Υρόκειται για τθν περιοχι όπου  επί μακρόν λειτοφργθςε ο  ΧΔΑ Άνω Οιοςίων. 

Χτθν ΣΕΔΑ Δυτικισ Αττικισ λειτουργοφν οι παρακάτω εγκαταςτάςεισ εργαςιϊν 

επεξεργαςίασ  (R) και διάκεςθσ (D). 

Εικόνα 4:Κάτοψθ ΟΕΔΑ Δυτικισ Αττικισ 

 

 ΧΥΤΑ ΦΥΛΘΣ:  Εργαςίεσ D. 

Χιμερα για τθ διάκεςθ των απορριμμάτων χρθςιμοποιείται κφτταρο που 

καταςκευάςτθκε  ςτα πλαίςια του ζργου  «ΧΩΨΑ Φυλισ  ΑϋΦάςθ ςτθ κζςθ  

ΧΞΑΟΛΧΨΘΦΛ TOY ΔΘΠΣΩ ΦΩΟΘΧ» . 

Θ  Υρόεδροσ του ΕΔΧΡΑ κατά τθν ανάλθψθ των κακθκόντων τθσ ηιτθςε από τισ 

υπθρεςίεσ να προχωριςουν ςε αποτφπωςθ τθσ υφιςτάμενου του αναγλφφου ΧΩΨΑ 
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και ςε εκτίμθςθ τθσ εναπομζνουςασ χωρθτικότθτασ . Χε ςχετικό ζγγραφο που 

υποβλικθκε τον Σκτϊβριο 2014 ςθμειϊνεται: 

 

 

Θ διαχείριςθ και τελικι διάκεςθ των αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων τθσ Υεριφζρειασ 

Αττικισ γίνεται ςτον εγκεκριμζνο από τθν εκνικι νομοκεςία (Ρ. 3164/2003) Χϊρο 

Ωγειονομικισ Ψαφισ Απορριμμάτων Φυλισ, ςτθ κζςθ «Χκαλιςτιρι», ζκταςθσ 1.000 

περίπου ςτρεμμάτων, που βρίςκεται μεταξφ των ορζων Υάρνθκα και Αιγάλεω. 

Σ ΧΩΨΑ Φυλισ γειτνιάηει με τουσ μθ λειτουργοφντεσ πια ΧΩΨΑ Λ και ΛΛ Άνω Οιοςίων 

και τον ΧΔΑ Άνω Οιοςίων. 

Θ καταςκευι του ΧΩΨΑ Φυλισ γίνεται με χρθματοδότθςθ από εκνικοφσ και 

κοινοτικοφσ πόρουσ και χωρίςτθκε ςε δφο φάςεισ : τθν Α’ και τθν Β’ φάςθ. 

Θ καταςκευι τθσ Β’ φάςθσ προθγικθκε κακότι οι διαδικαςίεσ για τθν υλοποίθςθ 

τθσ Α’ φάςθσ απζβθςαν εξαιρετικά χρονοβόρεσ και κατζςτθ επιτακτικι ανάγκθ 

εξεφρεςθσ χϊρου για τθ διάκεςθ των απορριμμάτων μετά τον κορεςμό του ΧΩΨΑ ΛΛ. 

 
Aϋ Φάςθ  ΧΥΤΑ  Φυλισ  

Χιμερα θ υγειονομικι ταφι των απορριμμάτων γίνεται ςτθν Α’ φάςθ, θ οποία 

αναπτφςςεται ςε ζκταςθ 364.000 τ.μ. και ζχει ωφζλιμθ χωρθτικότθτα 17.032.000 

κ.μ. ι 13.625.000 τόνων  

Ζωσ ςιμερα ζχουν οδθγθκεί ςε ταφι περίπου 15.200.000 μ3. απορρίμματα τα 

οποία άρχιςαν να πζφτουν από τθν 15-9-2008.  
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Θ αρχικι ςφμβαςθ (40.622.350 € πλζον ΦΥΑ)  υπογράφθκε ςτισ 12-7-2007 και θ 

χωρθτικότθτα τθσ Αϋφάςθσ ιταν 9.365.000μ3 θ 7.492.000 τον.  

Πε ςυμπλθρωματικι ςφμβαςθ (22.097.572 € πλζον ΦΥΑ) που υπογράφθκε ςτισ 22-

11-2010, θ χωρθτικότθτα ζγινε 17.032.000 μ3 θ 13.625.000 τον. Είχαμε δθλαδι μία 

επαφξθςθ τθσ χωρθτικότθτασ ςε ποςοςτό 80% και ςυγκεκριμζνα 7.667.000 μ3 θ 

6.133.000 τον. Ζχει ηθτθκεί παράταςθ ζωσ τθν 20-3-2015. 

Θ ςυμβατικι προκεςμία τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ ορίηεται  7 χρόνια από τθν 

υπογραφι τθσ ιτοι 12-7-2014. Τμωσ με τθν υπογραφι τθσ ςυμπλθρωματικισ 

ςφμβαςθσ επειδι κα κακυςτεροφςαν οι εργαςίεσ τθσ προςωρινισ κάλυψθσ και του 

οριηοντίου δικτφου του βιοαερίου εγκρίκθκε νζο χρονοδιάγραμμα ζωσ τισ 31-12-

2015.  Θ ςυμβατικι προκεςμία τθσ ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ ιταν ζωσ τθν 20-

10-2014 και ζχει  ηθτθκεί παράταςθ ζωσ τθν 20-3-2015. 

Ζχουν ςυνταχκεί ζξι ΑΥΕ ( Σ 4οσ αφορά τθν ςυμπλθρωματικι ςφμβαςθ που όλοι 

μαηί  καλφπτουν το 50% τθσ Α.Χ) και ζχουν γίνει πρωτόκολλα βλαβϊν φψουσ 

4.234.138 €. 

 

Βϋ Φάςθ - ΚΥΤΤΑΑ Β2-Β3-Β5-Β6  

Θ ευρφτερθ ζκταςθ, ζχει λάβει περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ ωσ χϊροσ 

υγειονομικισ ταφισ απορριμμάτων (Χ.Ω.Ψ.Α.) με τθν υπ’αρ. 135831/3.12.2003 ΞΩΑ 

(ΑΕΥΣ) ωσ ιςχφει με τισ ζωσ ςιμερα τροποποιιςεισ τθσ . 

Ζωσ τον Δεκζμβριο 2014 είχαν οδθγθκεί ςε ταφι περίπου 6.700.000 μ3  

απορρίμματα τα οποία άρχιςαν να πζφτουν από τισ αρχζσ του 2007 ζωσ και τον 

Χεπτζμβριο του 2008. Θ ςυμβατικι προκεςμία ιταν 14 μινεσ και ζχει δοκεί 

παράταςθ ζωσ τθν 30-4-2015.  

Θ αρχικι ςφμβαςθ (5142/25-5-2007) ανζρχεται ςε 15.771.719,68€ πλζον 

απροβλζπτων, ανακεωριςεων και ΦΥΑ. Σ χρόνοσ περάτωςθσ ιταν 14 μινεσ και 3 

μινεσ δοκιμαςτικι λειτουργία. 
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Θ ςυμπλθρωματικι ςφμβαςθ (14861/23-12-2008) ανζρχεται ςε 8.576.471,92 πλζον 

ανακεωριςεων και ΦΥΑ. Σ χρόνοσ περάτωςθσ όπωσ ζχει διαμορφωκεί από τθν 

εγκεκριμζνθ παράταςθ ζλθγε  τθν 31-12-2014.  

Θ εναπομζνουςα διακζςιμθ χωρθτικότθτα είναι  6.879.000μ3. Χθμερινά δεδομζνα : 

ζκταςθ 117 ςτρ. αντί  188 ςτρ. και όγκοσ 6.700.000 μ3 περίπου, κακόςον 

διατθρείται εν ιςχφ θ 195119/5.1.2011 Α.Ε.Ρ.Ο. για μονάδα βιολογικισ ξιρανςθσ. 

Ειδικότερα, με το μζροσ ΙΙ τθσ υπϋαρ. 195119/5.1.2011 Α.Ε.Υ.Σ. ΨΘΧ ΠΣΡΑΔΑΧ 

ΒΛΣΟΣΓΛΞΘΧ ΘΦΑΡΧΘΧ ΧΨΘΡ Σ.Ε.Δ.Α. ΔΩΨ.ΑΨΨΛΞΘΧ τροποποιείται αιφνιδίωσ και 

μονολεκτικά θ υπόψθ ΞΩΑ «ςφμφωνα με το ςχζδιο «Οριηοντιογραφία 

τροποποίθςθσ ορίου Β’ Φάςθσ του 2ου ΧΥΤΑ Δυτικισ Αττικισ» που ςυνοδεφει τθν 

παροφςα Απόφαςθ», προκειμζνου να παραχωρθκεί τμιμα του γθπζδου που 

προβλζπετο για ΧΩΨΑ για τθν εγκαταςταςθ Πονάδασ βιολογικισ ξιρανςθσ. Ο χϊροσ 

ςτον οποίο προβλζπεται να εγκαταςτακεί θ Μονάδα Επεξεργαςίασ των 700.000 

τν/ζτοσ βρίςκεται εντόσ του περιγράμματοσ τθσ Β' φάςθσ του 2ου ΧΥΤΑ Δυτικισ 

Αττικισ και ειδικότερα αποτελεί τον χϊρο ςτον οποίο βάςει τθσ Οριςτικισ Μελζτθσ 

τθσ Β' φάςθσ προβλζπεται να αναπτυχκοφν τα κφτταρα Β3 και Β6 και τμιμα του Β2 

(ςυναρμογι μεταξφ τθσ Α' και Β' φάςθσ του 2ου ΧΥΤΑ) . 

Βϋ ΦΑΣΘ- ΚΥΤΤΑΑ  Β1 ΚΑΙ Β4  

Θ ζκταςθ λεκάνθσ ταφισ των απορριμμάτων τθσ Β’ φάςθσ ανζρχεται ςε 310 

ςτρζμματα και θ ςυνολικι χωρθτικότθτα βάςει τθσ οριςτικισ μελζτθσ ανζρχεται ςτα 

6.879.082 κ.μ. (μθ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςυναρμογισ).  

Ψο ζργο τθσ β’ φάςθσ ζχει λάβει παράταςθ μζχρι τισ 30/4/2015. 

Από το καλοκαίρι του 2006 ζωσ τισ αρχζσ του 2007 που άρχιςε να λειτουργεί θ Β2-

Β3-Β5-Β6 (Β’ ΦΑΧΘ) θ ταφι γινόταν ςτα Β1 και Β4 κφτταρα χωρθτικότθτασ περίπου 

2.200.000 μ3.  

Θ ςφμβαςθ καταςκευισ του Β1 ανιρχετο ςε 4.731.640,56 € και είχε ςυμβατικι 

προκεςμία 4 μινεσ. 

 



ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΘΘ  22
θθσσ

  ΑΑΝΝΑΑΘΘΕΕΩΩΘΘΣΣΘΘΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΡΡΕΕΙΙΦΦΕΕΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΟΟΥΥ  ΔΔΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΙΙΣΣΘΘΣΣ  ΑΑΡΡΟΟΙΙΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ        

((ΡΡΕΕ..ΣΣ..ΔΔ..ΑΑ..))  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΘΘΣΣ      

[100] 

 

Κφριεσ αποφάςεισ που ρυκμίηουν τθ λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλισ ςιμερα 

 

Υζραν του γενικότερου νομικοφ πλαιςίου που διζπει τθ διαχείριςθ των ςτερεϊν 

αποβλιτων, ο ενεργόσ ΧΩΨΑ ςτθ Φυλι ςιμερα, τόςο ςε επίπεδο αποδεκτϊν 

απορριμμάτων όςο και ςε επίπεδο κακθμερινισ λειτουργίασ,  ρυκμίηεται κατά 

κφριο λόγο από τισ κάτωκι αποφάςεισ:  

o Θ υπ’ αρικμ. οικ. 196790/18-10-2013 Απόφαςθ Υεριφερειάρχθ Αττικισ 

(ΑΔΑ: ΒΟΟ07Ο7-ΦΟ) με κζμα: Ορκόσ Επανακακοριςμόσ Ιςχφοσ τθσ υπ’ αρ. 

πρωτ. οικ. 2288/29-09-2010 Απόφαςθσ, για τθν ΑϋΦάςθ του 2ου Χϊρου 

Υγειονομικισ Ταφισ Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) ςτθ κζςθ «Σκαλιςτιρι» του 

Διμου Φυλισ Αττικισ (ΟΘΘ ΕΡΑΝΑΛΘΨΘ Ωσ ΡΟΣ ΤΘΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘΣ) 

o Θ υπ’ αρικμ. οικ. 2288/29-9-2010 Απόφαςθ Ρομάρχθ Δυτικισ Αττικισ με 

κζμα: Χοριγθςθ Άδειασ διάκεςθσ αςτικϊν αποβλιτων, για τθν Αϋ Φάςθ 

του 2ου Χϊρου Υγειονομικισ Ταφισ Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) ςτθ κζςθ 

«Σκαλιςτιρι» του Διμου Φυλισ, Αττικισ. 

o Θ ΞΩΑ υπ’ αρικμ.  135831/3-12-2003 με κζμα: Ζγκριςθ Ρεριβαλλοντικϊν 

Πρων του ζργου «Καταςκευι λειτουργία και αποκατάςταςθ 2ου ΧΥΤΑ 

Δυτικισ Αττικισ ςτθ κζςθ Σκαλιςτιρι του Διμου Φυλισ»  

o Θ ΞΩΑ υπ’ αρικμ.  138946/24-4-2009 με κζμα: Ανανζωςθ Απόφαςθσ 

Ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων του ζργου «Καταςκευι λειτουργία και 

αποκατάςταςθ 2ου ΧΥΤΑ Δυτικισ Αττικισ και Καταςκευι λειτουργία 

Μονάδα Διαλογισ και Ανάκτθςθσ Υλικϊν ςτθ κζςθ Σκαλιςτιρι του Διμου 

Φυλισ»  

o Θ ΞΩΑ υπ’ αρικμ.  102998/7-4-2006 με κζμα: Ζγκριςθ Ρεριβαλλοντικϊν 

Πρων για τθν εξειδίκευςθ ζργων Βϋ φάςθσ 2ου ΧΥΤΑ Δυτικισ Αττικισ  ςτθ 

κζςθ Σκαλιςτιρι του Διμου Φυλισ»  

o Θ ΞΩΑ υπ’ αρικμ.  109952/6-12-2006 με τθν οποία τροποποιικθκε θ ΞΩΑ 

135831/3-12-2003 προκειμζνου να καταςκευαςτεί και να λειτουργιςει 

Πονάδα Διαλογισ και Ανάκτθςθσ Ωλικϊν  



ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΘΘ  22
θθσσ

  ΑΑΝΝΑΑΘΘΕΕΩΩΘΘΣΣΘΘΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΡΡΕΕΙΙΦΦΕΕΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΟΟΥΥ  ΔΔΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΙΙΣΣΘΘΣΣ  ΑΑΡΡΟΟΙΙΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ        

((ΡΡΕΕ..ΣΣ..ΔΔ..ΑΑ..))  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΘΘΣΣ      

[101] 

 

o Θ ΞΩΑ υπ’ αρικμ.  127164/23-6-2010 με κζμα: Τροποποίθςθ και ανανζωςθ 

τθσ υπ’ αρικ. οικ. 135831/3-12-03 ΚΥΑ Ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων 

του ζργου «Καταςκευι λειτουργία και αποκατάςταςθ 2ου ΧΥΤΑ Δυτικισ 

Αττικισ ςτθ κζςθ Σκαλιςτιρι του Διμου Φυλισ» και τροποποίθςθ τθσ ΚΥΑ 

102998/7-4-2006 «Εξειδίκευςθ ζργων Βϋ φάςθσ 2ου ΧΥΤΑ Δυτικισ Αττικισ  

ςτθ κζςθ Σκαλιςτιρι του Διμου Φυλισ»  

 

Ξακθμερινι Οειτουργία ΧΩΨΑ : 

 

Χτον ΧΩΨΑ γίνονται αποδεκτά μόνο μθ επικίνδυνα αςτικά και προςομοιάηοντα με 

αυτά ςτερεά απόβλθτα και κανζνα επικίνδυνο απόβλθτο όπωσ περιγράφεται 

αναλυτικά ςτθν Απόφαςθ Ζγκριςθσ Υεριβαλλοντικϊν Τρων του ζργου όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει. 

Θ είςοδοσ των απορριμματοφόρων γίνεται μζςω τθσ κεντρικισ πφλθσ ειςόδου τθσ 

ΣΕΔΑ Φυλισ. 

 

Ξατά τθν είςοδό τουσ τα οχιματα ηυγίηονται ςτισ ειδικζσ γεφυροπλάςτιγγεσ του 

ΧΩΨΑ και οι οδθγοί είναι υποχρεωμζνοι να επιδεικνφουν τα απαραίτθτα 

ςυνοδευτικά ζγγραφα. 

 

Υροκειμζνου θ διαδικαςία να γίνεται απρόςκοπτα και χωρίσ κακυςτεριςεισ, χρθςι-

μοποιοφνται ςυςτιματα αυτόματθσ καταγραφισ και ελζγχου διζλευςθσ οχθμάτων 

(χριςθ κάρτασ ειςόδου, αυτόματθ αναγνϊριςθ οχθμάτων μζςω τθσ αυτόματθσ 

«ανάγνωςθσ» τθσ πινακίδασ κυκλοφορίασ κ.λπ.). 

 

Πετά τθ ηφγιςι τουσ τα οχιματα ακολουκοφν τθ διαδρομι του εςωτερικοφ οδικοφ 

δικτφου προσ το θμεριςιο μζτωπο διάκεςθσ των απορριμμάτων και εναποκζτουν 

τα απορρίμματα ςτο υποδεικνφομενο από τουσ επόπτεσ του ΧΩΨΑ ςθμείο. 

Χτθ ςυνζχεια τα απορρίμματα προωκοφνται, διαςτρϊνονται, ςυμπιζηονται, ϊςτε να 

ελαχιςτοποιείται ο χϊροσ που καταλαμβάνουν. Ξατόπιν χωματοκαλφπτονται ϊςτε 

να περιορίηονται οι επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον. Σι εργαςίεσ γίνονται από το 

προςωπικό του Χυνδζςμου και από ειδικά μθχανιματα, προωκθτιρεσ και 

ςυμπιεςτικά, ιδιοκτθςίασ ΕΔΧΡΑ. 

 Εργοςτάςιο Μθχανικισ Ανακφκλωςθσ και Κομποςτοποίθςθσ (Εργαςίεσ R) 
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Ψο Εργοςτάςιο Πθχανικισ Ανακφκλωςθσ – Ξομποςτοποίθςθσ (ΕΠΑΞ) ξεκίνθςε να 

καταςκευάηεται το 1997 και θ ζναρξθ λειτουργίασ του ζγινε τον Πάρτιο  του 2010.  

 
 

Ψο Εργοςτάςιο Πθχανικισ Ανακφκλωςθσ Απορριμμάτων (Εργαςίεσ R) λειτουργεί ςε 

τομζα 140 ςτρεμμάτων εντόσ του ενιαίου οικοπζδου των ΧΩΨΑ Λ και ΧΩΨΑ ΛΛ ςτθν 

ίδια ευρφτερθ περιοχι. Ζχει δυναμικότθτα  ετιςιασ υποδοχισ και επεξεργαςίασ 

253800 τόνων ςφμμεικτων δθμοτικϊν απορριμμάτων και παράγει εναλλακτικό 

καφςιμο SRF και κομπόςτ τφπου Α , ςιδθροφχα και αλουμινοφχα ανακυκλϊςιμα, με 

δυνατότθτεσ ςθμαντικισ επαφξθςθσ τθσ υποδοχισ/επεξεργαςίασ και αναβάκμιςθσ 

ι μερικισ μεταβολισ των παραγόμενων προϊόντων. Ψο Εργοςτάςιο λειτουργεί 

ςφμφωνα με τθν ΞΩΑ 137439/13.03.2009 περί Άδειασ Ζγκριςθσ των 

Υεριβαλλοντικϊν Τρων Οειτουργίασ του. 

Για τθν υποςτιριξθ τθσ Οειτουργίασ του ΕΠΑΞ ζχει ανατεκεί, μετά από διαγωνιςμό, 

ςε εργολάβο ςφμβαςθ υπθρεςιϊν ςτισ οποίεσ ςυμπεριλαμβάνεται ο  

περιβαλλοντικόσ ζλεγχοσ  ωσ ορίηεται ςτθν ιςχφουςα ΑΕΥΣ. Αναλυτικά ςτοιχεία ςτο 

Υαράρτθμα. 

 

 Αποτεφρωτιρασ Επικινδφνων Ιατρικϊν 

Αποβλιτων (Εργαςίεσ D με βάςθ τθν Σδθγία 

98/2008). 

 

Αδειοδοτθμζνθ μονάδα αποτζφρωςθσ ΕΑΩΠ 

(λειτουργεί από το 2002) ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ 

άνω των 1100 ο C δυναμικότθτασ 10.950 τόνων ανά 

ζτοσ. Δζχεται ΕΑΩΠ από πολλζσ υγειονομικζσ 
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μονάδεσ  και εκτόσ Αττικισ ςφμφωνα με το ΕΕΧΔΕΑΩΠ. Θ ςφγχρονθ μονάδα 

αποτζφρωςθσ διακζτει δυναμικότθτα 30 τόνων θμερθςίωσ και αποτελεί τθν πλζον 

ενδεδειγμζνθ λφςθ για τθν διαχείριςθ των επικίνδυνων ιατρικϊν αποβλιτων, κακϊσ 

θ αποτελεςματικι λειτουργία τθσ επιτυγχάνεται με απόλυτο ςεβαςμό ςτο 

περιβάλλον.   

Για τθν υποςτιριξθ τθσ Οειτουργίασ του Αποτεφρωτιρα ζχει ανατεκεί, μετά από 

διαγωνιςμό, ςε εργολάβο ςφμβαςθ υπθρεςιϊν ςτισ οποίεσ ςυμπεριλαμβάνεται ο  

περιβαλλοντικόσ ζλεγχοσ  ωσ ορίηεται ςτθν ιςχφουςα ΑΕΥΣ. Αναλυτικά ςτοιχεία ςτο 

Υαράρτθμα. 

 

 

 Μονάδεσ Επεξεργαςίασ Στραγγιςμάτων 

 

Χτθν ΣΕΔΑ λειτουργοφν δυο Πονάδεσ Επεξεργαςίασ Χτραγγιςμάτων (Π.Ε.Χ), με 

γνϊμονα τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και ειδικότερα του υπεδάφουσ και του 

υδροφόρου ορίηοντα από διαφυγζσ. 

Θ πρϊτθ και παλαιότερθ Π.Ε.Χ. Οιοςίων ανικει ςτουσ μθ ενεργοφσ πλζον ΧΩΨΑ Λ, 

ΧΩΨΑ ΛΛ & ΧΔΑ των Άνω Οιοςίων, και θ δεφτερθ καταςκευάςτθκε για να διαχειρίηεται 

τα ςτραγγίςματα του ΧΩΨΑ Φυλισ Α’ & Β Φάςθσ. 

Ειδικότερα: 

 Θ Πονάδα Επεξεργαςίασ του ΧΩΨΑ Α. Οιοςίων περιλαμβάνει δφο μονάδεσ 

αντίςτροφθσ όςμωςθσ (Α.Σ) δυναμικότθτασ 200m3/θμζρα θ κάκε μία με τα 

ςυνοδά ζργα κάκε μιασ εξ’ αυτϊν που αποτελοφνται από εγκαταςτάςεισ 

προεπεξεργαςίασ, ςφςτθμα μονάδων εξάτμιςθσ  του παραγόμενου 

ςυμπυκνϊματοσ τθσ Α.Σ και λοιπζσ εγκαταςτάςεισ.  

 Θ Πονάδα Επεξεργαςίασ τθσ Α’ Φάςθ του ΧΩΨΑ Δ. Φυλισ, επεξεργάηεται τα 

παραγόμενα ςτραγγίςματα τθσ Α’ Φάςθσ του ΧΩΨΑ Φυλισ και περιλαμβάνει 

μία μονάδα αντίςτροφθσ όςμωςθσ (Α.Σ) δυναμικότθτασ 200m3/θμζρα με τα 

ςυνοδά ζργα αυτισ ιτοι εγκαταςτάςεισ προεπεξεργαςίασ, μονάδασ 
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εξάτμιςθσ  του παραγόμενου ςυμπυκνϊματοσ τθσ Α.Σ και λοιπζσ 

εγκαταςτάςεισ.  

Για τθν  Οειτουργία των ΠΕΧ ζχει ανατεκεί ςε εργολάβο ςφμβαςθ για  «Ωπθρεςίεσ 

λειτουργίασ - ςυντιρθςθσ Πονάδασ Επεξεργαςίασ Χτραγγιςμάτων του Χ.Ω.Ψ.Α. 

(τμιμα ΛΛ) Άνω Οιοςίων και του Χ.Ω.Ψ.Α. Αϋ Φάςθ του 2ου τμιματοσ του Χ.Ω.Ψ.Α. 

Δυτικισ Αττικισ». 

Σ προχπολογιςμόσ τθσ Χφμβαςθσ ανιρχετο ςτο ςυνολικό ποςό των 17.093.160,00 

€, εκ των οποίων 14.364.000,00 € για τθν παροχι των υπθρεςιϊν και 2.729.160,00 € 

για το αναλογοφν κατά το χρόνο ελζγχου τθσ Χφμβαςθσ από το Ελεγκτικό Χυνζδριο 

Φ.Υ.Α. (19%). 

Θ ζναρξθ παροχισ των υπθρεςιϊν πραγματοποιικθκε ςτισ 18/03/2010 και 

ολοκλθρϊκθκε ςτισ 17/03/2015 μετά παρζλευςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παροχισ 

των εξιντα (60) μθνϊν. 

Δθμοπρατθκείσ Ρροχπολογιςμόσ : 14.817.192,76 € 

Ανακεϊρθςθ : 0,00 € 

ΦΡΑ 19%: 2.815.266,62 € 

ΣΥΝΟΛΟ : 17.632.459,38 € 

Συμβατικόσ Ρροχπολογιςμόσ : 14.364.000,00 € 

Ανακεϊρθςθ : 0,00 € 

ΦΡΑ 19%: 2.729.160,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ : 17.093.160,00 € 

Ρροτεινόμενοσ Ρροχπολογιςμόσ : 14.364.000,00 € 

Ανακεϊρθςθ : 574.560,00 € 

ΦΡΑ (βάςει τιμολόγθςθσ) : 2.109.353,40 € 

ΣΥΝΟΛΟ : 17.047.913,40 € 

 

 

 Μονάδα Συμπαραγωγισ Θλεκτρικισ και Θερμικισ Ενζργειασ από Βιοαζριο 

Θ μονάδα, με ςυνολικι εγκατεςτθμζνθ ιςχφ 23,5 MW εκμεταλλεφεται το βιοαζριο 

όλων των ΧΩΨ – ΧΑΔ τθσ ΣΕΔΑ που ζχουν  αποκαταςτακεί και ζχει δυνατότθτα να 

παραλάβει και τθν μελλοντικι ποςότθτα από το ςθμερινό ΧΩΨ. Θ ςθμερινι κακαρι 

παραγωγι θλ. ενζργειασ ανζρχεται ςε 120.000 ΠWh ετθςίωσ. 
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 ΧΥΤΑ Ι & ΙΙ Α. Λιοςίων και ΧΔΑ Α. Λιοςίων 

Σι ΧΩΨΑ  Δυτ. Αττικισ (τμιμα Λ και ΛΛ) ζχουν αποκαταςτακεί και βρίςκονται ςε φάςθ 

υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ.  

Χ.Υ.Τ.Α ΙΙ ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ  

Θ προβλεπόμενθ χωρθτικότθτα ανιρχετο ςε 6.000.000μ3 και οδθγικθκαν ςε ταφι 

περίπου 7.000.000 μ3  απορρίμματα τα οποία άρχιςαν να πζφτουν από τα τζλθ του 

Παΐου του 2003 ζωσ και το καλοκαίρι του 2006.  

Θ καταςκευι  «Ξαταςκευι Χϊρου Ωγειονομικισ Ψαφισ Απορριμμάτων (τμιμα ΛΛ) 

Δυτικισ Αττικισ» του ζργου ξεκίνθςε ςτισ 31-12-2002 με ςφμβαςθ ςυνολικισ αξίασ 

19.592.205,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνων των απροβλζπτων, των δαπανϊν 

ανακεϊρθςθσ και πλζον ΦΥΑ (αρικμ. πρωτ. 8938/31-12-2002). Χτθ ςυνζχεια 

υπεγράφθςαν ςυμπλθρωματικζσ ςυμβάςεισ φψουσ 50% επί του αρχικοφ 

ςυμβατικοφ ποςοφ. Σι εργαςίεσ περατϊκθκαν επιτυχϊσ ςτισ 31/10/2010 όπου και 

ολοκλθρϊκθκε θ ςφμβαςθ (αρ. 10276/22-11-2010 Βεβαίωςθ). 

ΧΥΤΑ Ι ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ 

Θ καταςκευι του ζργου ξεκίνθςε ςτισ 9-6-97 (αρίκμ. 3632/9-6-1997ςφμβαςθ) και 

ολοκλθρϊκθκε  ςτισ 30-10-2009. Χτο χϊρο του ΧΩΨΑ Λ απορρίφκθκαν 11,5 

εκατομμφρια κυβικά μζτρα απορριμμάτων ενϊ τα πρϊτα απορρίμματα 

απερρίφκθςαν τον Λοφλιο του 1998. Ψο τελικό υψόμετρο των απορριμμάτων ζφταςε 

τα 205 μ. Χυνολικά ο χϊροσ διαρκρϊνεται από 3 κφτταρα τα οποία ςτο ςφνολό τουσ 

οικοδομικθκαν μζςω 6 φάςεων. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ – ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΡΑΑΛΑΒΘΣ 

Θμερομθνία Υπογραφισ Συμβαςθσ 09.06.1997 

Ρζρασ Σφμβαςθσ  30.10.2009 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Αρχικόσ Ρροχπολογιςμόσ (χωρίσ πρόβλεψθ 
ανακεϊρθςθσ) 11.738.811,45 € 

Αρχικό Ροςό Σφμβαςθσ 10.428.173,15 € 

Συνολικό Ροςό Συμβάςεων (3οσ ΣΡ) (προ ανακ.) 15.600.536,78 € 

Σφνολο Λογ/μϊν Συμπ/νου Τελευταίου Εγκεκρ. 
Λογ/ςμου (69οσ) 25.087.512,61€ 

 

 

ΧΔΑ Άνω Λιοςίων 

Σ ΧΔΑ Άνω Οιοςίων χρθςιμοποιείτο από τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1960 κυρίωσ 

για τα απορρίμματα του Διμου Ακθναίων. Χυςτθματικζσ  ευρείασ εκτάςεωσ 

αποκζςεισ, υπό τθ διαχείριςθ του ΕΧΔΞΡΑ, άρχιςαν από το 1971. Για τισ 

δραςτθριότθτεσ διάκεςθσ απορριμμάτων ςτο χϊρο των Άνω Οιοςίων εκδόκθκε θ με 

αρ. 1923/79 απόφαςθ του Ρομάρχθ Δυτ. Αττικισ. Χφμφωνα με τα ςτοιχεία του 

ΕΔΧΡΑ θ οριοκετθμζνθ ζκταςθ που καταλαμβάνεται από το ΧΔΑ  είναι περί τα 1.732 

ςτρζμματα. 

Σ χϊροσ βρίςκεται ςτο διαπλατυςμζνο αυχζνα που ςχθματίηεται ανάμεςα ςτο Σροσ 

Αιγάλεω και ςτο Βουνό Χαςιάσ του Τρουσ Υάρνθσ. Σ αυχζνασ αυτόσ χωρίηει τθν 

οικιςτικι περιοχι που κα ονομαηόταν «Βορειοδυτικό Διαμζριςμα του 

Υολεοδομικοφ Χυγκροτιματοσ τθσ Υρωτεφουςασ» από τισ δυτικζσ περιοχζσ τθσ 

Αττικισ , το Κριάςιο και τθ Πεγαρίδα. Θ εγγφσ περιοχι του  ΧΔΑ, ςτθ δεκαετία του 

το 1950 ιταν κφρια αγροτικι. Θ απόςταςθσ τθσ από τισ κεντρικζσ περιοχζσ του 

λεκανοπεδίου, θ πολφ αραιι ωσ τότε οίκθςθσ τθσ , θ ζλλειψθ ζγκαιρθσ πρόβλεψθσ 

για τθ ραγδαία πλθκυςμιακι και οικιςτικι αφξθςθ του ςυγκροτιματοσ τθσ 

πρωτεφουςασ και του απαραίτθτου για αυτό ρυκμιςτικοφ ςχεδιαςμοφ ςυντζλεςαν 

ςτθν ςυγκζντρωςθ οχλουςϊν δραςτθριότθτων. 

Πε τθν 35/91 Απόφαςθ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ ανατζκθκε  θ εκπόνθςθ τθσ 

«Πελζτθσ Ψελικισ Αποκατάςταςθσ ΧΔΑ Άνω Οιοςίων». Πε βάςθ τα ςυμπεράςματα 
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αυτισ τθσ μελζτθσ προχϊρθςε  θ εκτζλεςθ των ζργων ςταδιακά με δεδομζνθ τθν 

παράλλθλθ λειτουργία του χϊρου. Ψο Υρόγραμμα για τθν Αποκατάςταςθ ΧΔΑ Άνω 

Οιοςίων είχε ςυνολικό προχπολογιςμό 4,5 δισ δραχμζσ, υλοποιικθκε τθν περίοδο 

1994 ζωσ 2000 ςυγχρθματοδοτοφμενο  από το Ψαμείο Χυνοχισ και περιελάμβανε 3 

επί μζρουσ ζργα:Αποκαταςταςθ ορεινϊν ερειςμάτων παρά τον ΧΩΨΑ Άνω Οιοςίων 

(πρχπολ 187 εκ δρχ), Ψελικι Αποκατάςταςθ τελειωμζνων πρανϊν ΧΔΑ Άνω Οιοςίων 

(ςυμβατικισ δαπάνθσ 2,75 δισ δρχ) και  Σλοκλιρωςθ Αποκατάςταςθσ και Ζργα 

Ανωδομισ (προχπολ. 3,2 δισ δρχ). 

Χιμερα, ο ΧΔΑ Οιοςίων τελεί ςε κακεςτϊσ μεταφροντίδασ. Θ εν γζνει 

παρακολοφκθςθ του χϊρου και θ ςυντιρθςθ των δικτφων φωτιςμοφ, πραςίνου κλπ 

δεν κρίνεται επαρκισ. Από τθν μακροςκοπικι εποπτεία του χϊρου και λαμβάνοντασ 

υπόψθ  ότι ζχει διακοπεί επί μακρόν  θ ςυντιρθςθ πραςίνου τεκμαίρεται απόκριςθ 

τθσ εγκαταςτακείςασ βλάςτθςθσ ςτο περιβάλλον του ΧΔΑ/ΧΩΨΑ.   

Χθμειϊνεται ότι το εκτεταμζνο δίκτυο ςυλλογισ του βιοαερίου που 

καταςκευάςτθκε ςτα πλαίςια τθσ αποκατάςταςθσ  του ΧΔΑ ςτθ ςυνζχεια 

διαςυνδζκθκε με τθ μονάδα Συμπαραγωγισ Θλεκτρικισ και Θερμικισ Ενζργειασ από 

Βιοαζριο. Χτοιχεία για τθν εξζλιξθ παραγωγισ βιοαερίου και ςτραγγιςμάτων ςτο 

χϊρο του αποκαταςτθμζνου ΧΔΑ  δεν ιταν διακζςιμα από τισ υπθρεςίεσ του 

ΕΔΧΡΑ.  

Θ επί μακρόν λειτουργία και θ ςυγκζντρωςθ των παραπάνω δραςτθριοτιτων ςτο 

χϊρο τθσ ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικισ ζχουν προκαλζςει ςοβαρά περιβαλλοντικά και όχι 

μόνο προβλιματα ςτθν ευρφτερθ περιοχι. Επιβάλλεται να ξεκινιςει πρόγραμμα 

αξιολόγθςθσ τθσ κατάςταςθσ και  ζργα αποκατάςταςθσ και προςταςίασ των 

πολιτϊν.   

5.3.6.2 .Μ.Α χιςτοφ  

Θ μονάδα λειτουργεί από τον Λοφνιο του 1991 και μετά από διαδοχικζσ βελτιϊςεισ 

κατζςτθ δυνατι θ ςθμαντικι αφξθςθ τθσ δυναμικότθτάσ τθσ, ζτςι ϊςτε ςιμερα να 

κεωρείται από τισ μεγαλφτερεσ ςτθν Ευρϊπθ. Θ ολοκλιρωςθ τθσ βαςικισ 

αξιοποίθςθσ των δυνατοτιτων του ΧΠΑ απαίτθςε ςφντονεσ διαχρονικζσ 
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προςπάκειεσ. Ξρίςιμεσ ιςαν οι τροποποιιςεισ ςχεδιαςμοφ των εγκαταςτάςεων τθσ 

περιόδου 1994-1995, όπου αντικαταςτάκθκε ο ςτόλοσ των 14-ων 

θμιρυμουλκοφμενων - αυτοςυμπιεηόμενων - containers των 45m3, με ςτόλο 

τετραξονικϊν οχθμάτων και φορτοεκφορτωνόμενων containers των 30m3.  

Από τον Ροζμβριο του 2001, θ μονάδα λειτουργεί με επζκταςθ του ωραρίου 

υποδοχισ φορτίων ςε 18 h (07:00 – 00:00) και τθσ λειτουργίασ ςε ζξι μζρεσ τθν 

εβδομάδα (και τα Χάββατα), ολοκλθρϊνοντασ τθν εξυπθρζτθςθ των βαςικϊν 

αναγκϊν των χρθςτϊν τθσ ςτθν μεταφορά των οικιακοφ τφπου απορριμμάτων, με 

διατιρθςθ τθσ υψθλισ αξιοπιςτίασ των λειτουργιϊν τθσ. Θ  τεχνικι υποςτιριξθ – 

ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων μεταφόρτωςθσ ζχει ανατεκεί ςε ιδιϊτθ ςφμβαςθ 

μετά από διαγωνιςμό. 

 

 
 

 

ΣΜΑ Σχιςτοφ 1995 
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Γράφθμα 5: 

ΔΙΑΧΟΝΙΚΕΣ ΑΡΟΔΟΣΕΙΣ Σ.Μ.Α Σχιςτοφ 1992 – 2006 

Ανάλυςθ Ετιςιου Ειςελκόντοσ Τονάη ςε Σάββατα και Λοιπζσ Κακθμερινζσ  

(tn, ςε χιλιάδεσ) 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Σαββατα

Δευτ-Παρ.

Συνολο

Σαββατα

Δευτ-Παρ.

Συνολο  
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Γράφθμα 6: Αποδόςεισ Χ.Π.Α Χχιςτοφ 1992 – 2006, ςε Πζςουσ Τρουσ 

Μζςοσ Αρικμόσ δρομ/θμ και τονάη, ειςελκόντων οχθμάτων αποκομιδισ ανά 

θμζρα εργαςίασ πενκιμερθσ εβδομάδασ 
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0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

δρομ/ημ

tn/ημ
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tn/ημ 1013 994 977 996 1024 1150 1049 987 1013 1020 1253 1362 1197 1406 1410  

 
 
5.3.6.3 ΠΑΛΑΙΟ ΑΠΟΚΑΣΕΣΘΜΕΝΟ ΧΔΑ ΧΙΣΟΤ 

Σ Χϊροσ Διάκεςθσ Απορριμμάτων Χχιςτοφ ςε ζκταςθ 400 ςτρεμμάτων ςτο Διμο 

Υεράματοσ ζχει κλείςει από το 1991. Ζχει  αποκαταςτακεί από το 1999  και ςφντομα 

ολοκλθρϊνεται και θ περίοδοσ 25ετοφσ μεταφροντίδασ. 

Θ παρακολοφκθςθ, φφλαξθ, ςυντιρθςθ του ζργου τα τελευταία χρόνια κρίνεται 

ανεπαρκισ. Ψο ζντονο ενδιαφζρον από τθν τοπικι κοινωνία για τθν απόδοςθ του 

χϊρου ςτθ χριςθ του κοινοφ δεν ζχει ζωσ ςιμερα ευοδωκεί.  

 

5.3.6.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΝΑ ΓΙΑ ΕΝΣΤΠΟ ΧΑΡΣΙ 

Σ Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ Χφνδεςμοσ Ρ.Αττικισ (ΕΔΧΡΑ), ο αρμόδιοσ φορζασ για τθν 

διαχείριςθ των απορριμμάτων του λεκανοπζδιου Αττικισ,  δραςτθριοποιείται ςτον 

τομζα τθσ ανακφκλωςθσ χαρτιοφ με το ςφςτθμα Διαλογισ ςτθν Υθγι (ΔςΥ), 
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εφαρμόηοντασ πρόγραμμα ςυλλογισ του ζντυπου χαρτιοφ ςε  Διμουσ τθσ 

Υεριφζρειασ Αττικισ, από το 1994, με το ςφνκθμα «Ξάνϋτο κι εςφ».  

Πε κινθτό ςφςτθμα μεταφόρτωςθσ και 900 κάδουσ ςυλλογισ ςε 30 Διμουσ τθσ 

Αττικισ ςυλλζγει και ανακυκλϊνει περίπου 500 τον χαρτιοφ (κυρίωσ εντφπων και 

γραφισ και λιγότερο ςυςκευαςίασ) ετθςίωσ. 

Ψο χαρτί προσ ανακφκλωςθ απορρίπτεται ςε ειδικοφσ μεταλλικοφσ κάδουσ 

(χρϊματοσ πράςινου με κίτρινο καπάκι) που τοποκετοφνται ςε ςθμεία που 

επιλζγουν οι Διμοι και ςτθ ςυνζχεια με το προςωπικό και εξειδικευμζνο 

μθχανολογικό εξοπλιςμό (οχιματα, container) που διακζτει ο ΕΔΧΡΑ ςυλλζγεται και 

οδθγείται ςε εγκαταςτάςεισ ανακφκλωςθσ χαρτιοφ, που ζχουν Χφμβαςθ με τον 

φορζα, μετά από ολοκλιρωςθ διαδικαςίασ εκποίθςθσ. 

Χτον Υιν.1 παρουςιάηονται οι Διμοι που ςυμμετζχουν ςτο Υρόγραμμα και οι κάδοι 

που διακζτουν. 

Ρίνακασ 25 :Διμοι που ςυμμετζχουν ςτο Ρρόγραμμα του ΕΔΣΝΑ και οι κάδοι που 
διακζτουν (Ζτοσ αναφοράσ 2014) 

 

ΟΤΑ ΡΟΥ ΣΥΝΕΓΑΗΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ ΧΑΤΙΟΥ 
ΜΕ ΔΙΑΛΟΓΘ ΣΤΘΝ ΡΘΓΘ ΤΟΥ ΕΔΣΝΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΙΘΜΟΣ 
ΤΟΡΟΘΕΤΘΜΕΝΩΝ 

ΚΑΔΩΝ 

 
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΘΣ   

A/A ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΘΝΩΝ   

1 ΔΘΜΟΣ ΔΑΦΝΘΣ - ΥΜΘΤΤΟΥ 4 

2 ΔΘΜΟΣ ΚΑΙΣΑΙΑΝΘΣ 18 

3 ΔΘΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΘΔΟΝΟΣ 37 

  ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΒΟΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΘΝΩΝ   

4 ΔΘΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ 51 

5 ΔΘΜΟΣ ΘΑΚΛΕΙΟΥ 31 

6 ΔΘΜΟΣ ΚΘΦΙΣΙΑΣ 8 

7 ΔΘΜΟΣ ΛΥΚΟΒΥΣΘΣ - ΡΕΥΚΘΣ 10 

8 ΔΘΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΦΩΣΕΩΣ 20 

9 ΔΘΜΟΣ ΡΑΡΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΓΟΥ 29 

10 ΔΘΜΟΣ ΡΕΝΤΕΛΘΣ 17 

11 ΔΘΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΙΟΥ 16 

  ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΘΝΩΝ   

12 ΔΘΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΒΑΑΣ 5 



ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΘΘ  22
θθσσ

  ΑΑΝΝΑΑΘΘΕΕΩΩΘΘΣΣΘΘΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΡΡΕΕΙΙΦΦΕΕΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΟΟΥΥ  ΔΔΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΙΙΣΣΘΘΣΣ  ΑΑΡΡΟΟΙΙΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ        

((ΡΡΕΕ..ΣΣ..ΔΔ..ΑΑ..))  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΘΘΣΣ      

[112] 

 

 

ΟΤΑ ΡΟΥ ΣΥΝΕΓΑΗΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ ΧΑΤΙΟΥ 
ΜΕ ΔΙΑΛΟΓΘ ΣΤΘΝ ΡΘΓΘ ΤΟΥ ΕΔΣΝΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΙΘΜΟΣ 
ΤΟΡΟΘΕΤΘΜΕΝΩΝ 

ΚΑΔΩΝ 

13 ΔΘΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 37 

14 ΔΘΜΟΣ ΧΑΪΔΑΙΟΥ 25 

  ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΘΝΩΝ   

15 ΔΘΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΘΜΘΤΙΟΥ 50 

16 ΔΘΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 45 

17 ΔΘΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 113 

18 ΔΘΜΟΣ ΕΛΛΘΝΙΚΟΥ - ΑΓΥΟΥΡΟΛΘΣ 30 

19 ΔΘΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΟΥ 4 

20 ΔΘΜΟΣ ΡΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΘΟΥ 8 

  ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ   

21 ΔΘΜΟΣ ΑΧΑΝΩΝ 44 

22 ΔΘΜΟΣ ΒΑΘΣ - ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΘΣ 59 

23 ΔΘΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 20 

24 ΔΘΜΟΣ ΡΑΙΑΝΙΑΣ 16 

25 ΔΘΜΟΣ ΑΦΘΝΑΣ – ΡΙΚΕΜΙΟΥ 35 

  ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ   

26 ΔΘΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 39 

27 ΔΘΜΟΣ ΑΣΡΟΡΥΓΟΥ 14 

28 ΔΘΜΟΣ ΜΑΝΔΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 15 

  ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΡΕΙΑΙΩΣ   

29 ΔΘΜΟΣ ΚΕΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΑΡΕΤΣΩΝΑΣ 40 

30 ΔΘΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΘ ΕΝΤΘ 61 

      

 
    

 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΡΟΘΕΤΘΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΣΕ ΟΤΑ 901 

 

Σ ΕΔΧΡΑ για τουσ ςκοποφσ του Υρογράμματοσ , διακζτει 6 ειδικά απορριμματοφόρα 

οχιματα τφπου MSTS –Packer, με κλειςτά φορτο-εκφορτοφμενα Packer-Container, 3 

ςυρμοφσ, 1 πρζςα  και 30 container.  
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Εικόνα 5:Ειδικοφ Τφπου απορριμματοφόρου μεταφοράσ χαρτιοφ (packer) 

 

Εικόνα 6:Κάδοσ ςυλλογισ ζντυπου χαρτιοφ 

Ψο Υρόγραμμα αντιμετωπίηει προβλιματα ςτθ λειτουργία του κυρίωσ λόγω τθσ 

παλαιότθτασ του  μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ αλλά και τθσ λακραίασ χειροδιαλογισ 
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του περιεχομζνου των κάδων ανακφκλωςθσ  που μειϊνουν ςθμαντικά τισ 

ςυλλεγόμενεσ ποςότθτεσ. Χυχνά είναι και τα φαινόμενα απόρριψθσ ςφμμεικτων 

απορριμμάτων από τα νοικοκυριά ςτουσ κάδουσ ανακφκλωςθσ χαρτιοφ, λόγω 

ζλλειψθσ ενθμζρωςθσ με αποτζλεςμα τθν υποβάκμιςθ (και αχριςτευςθσ) τθσ 

ποιότθτασ  του χαρτιοφ. 

 

5.3.6.5 ΠΙΛΟΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ATHENS BIOWASTE   

Ψο Ευρωπαϊκό Υρόγραμμα ATHENS BIOWASTE με τίτλο “Integrated Management of 

Biowaste in Greece – The case study of Athens” ιταν ςυνχρθματοδοτοφμενο 

πρόγραμμα του Ευρωπαϊκοφ χρθματοδοτικοφ μζςου για το Υεριβάλλον (LIFE+) το 

οποίο πραγματοποιικθκε ςτθν Ακινα και είχε διάρκεια 36 μινεσ (ζναρξθ: 1.9.2011, 

λιξθ: 31.08.2014). 

Σο Πρόγραμμα ολοκλθρϊκθκε ςτουσ Διμουσ Ακθναίων και Κθφιςιάσ και με τθ 

ςυνεργαςία του Εργοςταςίου Μθχανικισ Ανακφκλωςθσ Απορριμμάτων του ΕΔΝΑ 

απζδωςε πολφτιμα ςυμπεράςματα για τθ δυνατότθτα άμεςθσ επζκταςθσ τθσ 

διαλογισ ςτθν πθγι βιοαποβλιτων και για τθν καλι ποιότθτα του παραγόμενου 

κομπόςτ με ςκοπό τθν εμπορευςιμότθτά του. 

Θ διαλογι ςτθν πθγι των βιοαποβλιτων εφαρμόςτθκε ςε επιλεγμζνεσ περιοχζσ τθσ 

Ακινασ και τθσ Ξθφιςιάσ, καλφπτοντασ ζνα πλθκυςμό τθσ τάξθσ των 3.000 κατοίκων 

ςε κάκε Διμο. Σ ςχεδιαςμόσ του κάκε ςυςτιματοσ ςυλλογισ βιοαποβλιτων 

βαςίςτθκε ςτα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των επιλεγμζνων περιοχϊν και θ 

εφαρμογι του προγράμματοσ ΔςΥ ςτισ επιλεγμζνεσ περιοχζσ των δφο Διμων είχε 

ωσ αποτζλεςμα να ςυλλεχκοφν και να οδθγθκοφν προσ κομποςτοποίθςθ ςτο ειδικό 

κανάλι του ΕΠΑ  557,5 tn βιοαποβλιτων παράγοντασ 130 tn υψθλισ ποιότθτασ 

κόμποςτ. Ψα ςυλλεχκζντα βιοαπόβλθτα κακϊσ το τελικό προϊόν μετρικθκαν και 

αναλφκθκαν από ζμπειρο προςωπικό του ΕΔΧΡΑ και του ΕΠΥ και το πιςτοποιθμζνο 

εργαςτιριο του ΕΠΥ (ISO 9000 & ISO 17025) αποδεικνφοντασ και ςτθν πράξθ τθν 

υψθλι ποιότθτα του κόμποςτ από προδιαλεγμζνα βιοαπόβλθτα εν αντικζςει με 
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αυτι  του παραγόμενου από ςφμμεικτα απορρίμματα κόμποςτ. Σ Σδθγόσ  προσ 

τουσ ΣΨΑ ςτο Υαράρτθμα. 

 

5.3.6.6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΟΣΕΜΑΥΙΜΟΤ ΠΡΑΙΝΩΝ-ΟΓΚΩΔΩΝ ΣΟΤ ΕΔΝΑ  

Χτθν Υεριφζρεια Αττικισ  θ μεταφορά των ογκωδϊν και απορριμμάτων πραςίνου 

των ΣΨΑ γίνεται μζχρι ςιμερα με ανοικτά οχιματα.  Χθμειϊνουμε τθν ςχετικι 

αναφορά τθσ Πελζτθσ που ςυνόδευε τθν Ανακεϊρθςθ του ΥΕΧΔΑ το 2006 ότι 

«…πρζπει να οργανωκοφν καλφτερα τα ςυςτιματα ςυλλογισ –μεταφοράσ ογκωδϊν 

αποβλιτων κλπ. 

Διαπιςτϊνεται εν προκειμζνω θ φπαρξθ δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ –αποκομιδισ 

των ογκωδϊν και απορριμμάτων πραςίνου των ΣΨΑ που προσ το παρόν 

περιορίηεται ςτθν  απϋευκείασ μεταφορά τουσ προσ διάκεςθ ςτο ΧΩΨΑ, χωρίσ να 

προθγθκοφν  είτε δράςεισ  ανάκτθςθσ υλικϊν είτε και θ όποια προεπεξεργαςία 

αυτϊν.  

Ανακφπτουν λοιπόν πολλαπλά προβλιματα οικονομικά , περιβαλλοντικά και 

τεχνικά τόςο όςον αφορά  τουσ ςτόχουσ  προδιαλογισ και ανάκτθςθσ  υλικϊν και 

όςον αφορά αφενόσ ςτθν επιβάρυνςθ τθσ κακθμερινισ λειτουργίασ του ΧΩΨΑ και 

αφετζρου ςτθν οικονομικι επιβάρυνςθ των ίδιων των ΣΨΑ.   Εξ άλλου, ςχετικι προσ 

τοφτο θ αναφορά  υπάρχειότι «…πρζπει να οργανωκοφν καλφτερα τα ςυςτιματα 

ςυλλογισ –μεταφοράσ ογκωδϊν αποβλιτων κλπ.»  

Σ Ε.Δ.Χ.Ρ.Α. ζχει ςτθν ιδιοκτθςία του κατάλλθλο εξειδικευμζνο μθχανολογικό 

εξοπλιςμό (3 αυτοκινοφμενουσ λειοτεμαχιςτζσ ΨΩΥΣΩ M&J  4000M με τουσ 

αντίςτοιχουσ φορτωτζσ τροφοδοςίασ και ςτόλο οχθμάτων και επί πλζον τθν μονάδα 

λειοτεμαχιςμοφ με πάγια εγκατάςταςθ ςτο χϊρο τθσ ΣΕΔΑ Δυτ. Αττικισ) και 

προκειμζνου να ενιςχυκεί θ προςπάκεια για τθν ορκολογικι διαχείριςθ των 

απορριμμάτων των Διμων τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ, υλοποιεί πρόγραμμα για τον 

λειοτεμαχιςμό και τθν μεταφόρτωςθ των ογκωδϊν και απορριμμάτων πραςίνου 

των ΣΨΑ - μελϊν του. 
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Εικόνα 7: Αυτοκινοφμενοσ λειοτεμαχιςτισ ογκωδϊν-πραςίνων 

 

Εικόνα 8:Φορτωτισ τφπου JCB  λειοτεμαχιςτι ογκωδϊν-πραςίνων 
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Εικόνα 9:Ειδικά container μεταφοράσ απορριμμάτων 

 

Σι εργαςίεσ μεταφοράσ και λειοτεμαχιςμοφ υπόκεινται ςε χρζωςθ και απαιτείται 

ςφναψθ ςφμβαςθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ ΣΨΑ και ΕΔΧΡΑ. Πε τθν ςφμβαςθ 

προβλζπεται θ παροχι των υπθρεςιϊν λειοτεμαχιςμοφ και μεταφόρτωςθσ 

διακεκριμζνα (είτε μόνο λειοτεμαχιςμόσ, είτε μόνο μεταφόρτωςθ είτε και τα δφο), 

κατά περίπτωςθ και ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του διμου και τθν διακεςιμότθτα του 

εξοπλιςμοφ. Θ ςυλλογι των απορριμμάτων γίνεται με οχιματα και προςωπικό του 

ΣΨΑ ςε χϊρο που υποδεικνφει και κρίνεται κατάλλθλοσ από το προςωπικό του 

ΕΔΧΡΑ για τθν πραγματοποίθςθ των εργαςιϊν. Χτθ ςυνζχεια, ανάλογα με το είδοσ 

τουσ τα λειοτεμαχιςμζνα υλικά οδθγοφνται ςτο Εργοςτάςιο Πθχανικισ 

Ανακφκλωςθσ (πράςινα) ι ςτο ΧΩΨΑ (ογκϊδθ). Χκοπόσ του εν λόγω προγράμματοσ 

είναι θ προεπεξεργαςία των αποβλιτων πριν τθν τελικι διάκεςθ αυτϊν και ςτθν 

μείωςθ του οικονομικοφ και περιβαλλοντικοφ κόςτουσ διαχείριςθσ των ογκωδϊν 

και απορριμμάτων πραςίνου, λόγω τθσ προφανοφσ απομείωςθσ, του προσ 

μεταφορά όγκου, και τθσ εξοικονόμθςθσ πολφτιμου χϊρου ςτον τελικό αποδζκτθ 

(ΧΩΨ) μζςω τθσ εναλλακτικισ τουσ διαχείριςθσ.  
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Θ ονομαςτικι δυναμικότθτα του μθχανιματοσ είναι 25 ζωσ 30 τόνοι τθν ϊρα και θ 

τροφοδοςία του γίνεται με φορτωτι. Θ μετακίνθςθ των λειοτεμαχιςμζνων 

απορριμμάτων ςτα οχιματα μεταφοράσ γίνεται μζςω τθσ μεταφορικισ ταινίασ που 

διακζτει το μθχάνθμα . Σ αυτοκινοφμενοσ τφποσ των μθχανθμάτων επιτρζπει τθν 

αξιοποίθςθ του εξοπλιςμοφ επί τόπου, ςε εγγφτθτα με τθν ηϊνθ αποκομιδισ, 

ελαχιςτοποιϊντασ τισ μετακινιςεισ των δθμοτικϊν οχθμάτων αποκομιδισ εκτόσ των 

ορίων του Διμου. Πε αυτό τον τρόπο αφϋ ενόσ υπάρχει δυνατότθτα άμεςθσ 

μετακίνθςθσ του εξοπλιςμοφ εκεί όπου εκδθλϊνεται ηιτθςθ ι και αυξθμζνθ ανάγκθ 

και αφϋ ετζρου δεν είναι υποχρεωτικι θ εμπλοκι του προγράμματοσ με το δφςκολο 

κζμα εξεφρεςθσ χϊρου μόνιμθσ εγκατάςταςθσ. 

Ενδεικτικά, από το 2003 που ξεκίνθςε θ πιλοτικι εφαρμογι του  Υρογράμματοσ 

ζχουν υλοποιθκεί προγράμματα λειοτεμαχιςμοφ ογκωδϊν και πραςίνων ςτουσ 

Διμουσ Ελευςίνασ, Φαφινασ, Ρ. Πάκρθσ, Υεράματοσ, Γαλατςίου, Υειραιά, Ακινασ 

και ςτο Γεωπονικό Υανεπιςτιμιο Ακθνϊν (ΓΥΑ).  

 

5.3.6.7 Εκηίμηζη ηοσ ζημερινού κόζηοσς διατείριζης      

Ψο παρόν κεφάλαιο αφορά ςτθν εκτίμθςθ του κόςτουσ των υπθρεςιϊν διαχείριςθσ 

αποβλιτων του ΕΔΧΡΑ για το ζτοσ 2014 και αποςκοπεί ςτθν προςζγγιςθ του 

πραγματικοφ κόςτουσ των υπθρεςιϊν, χωρίσ να περιλαμβάνονται διαχειριςτικά 

κόςτθ όπωσ τα  αντιςτακμιςτικά, εξόφλθςθσ χρεϊν κ.λ.π.    οφτε αποςβζςεισ για 

καταςκευι ζργων, αγορά γθσ κλπ. 

Το 2014 ο  ΕΔΣΝΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΤΘΚΕ    1.872.156.910 kg ΑΣΑ  &   6.945.191,8kg  ΕΥΑΜ  

(εξ αυτϊν 12.024.710 kg των ΣΨΑ ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΩ) 
         
   Από το ςφνολο των ΑΧΑ  

    οδθγικθκαν προσ ταφι : 1.685.771.676 kg  

οδθγικθκαν προσ επεξεργαςία : 186.385.234 kg   

με επί πλζον υπθρεςίεσ μεταφόρτωςθσ προσ ΟΤΑ για ποςότθτα:  192.083.478 kg 
 

      επί πλζον: 
     

Σδθγικθκαν για διάκεςθ μετά από καταςτροφι προϊόντα ςυνολικισ ποςότθτασ: 339.940kg 
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Ρίνακασ 26: εκτίμθςθ του κόςτουσ των υπθρεςιϊν διαχείριςθσ αποβλιτων για το ζτοσ 
2014 

  Είδοσ  εργαςίασ-δαπάνθσ Δαπάνθ ςε ευρϊ 

     διαχείριςθσ  ΑΑ-
ΕΤΑΜ 

  Ι. Λειτουργία  ΧΤΣΑ 

 1 Γαπάνη για επγαζίερ ςποζηήπιξηρ ηων 
λειηοςπγικών αναγκών ηων κςηηάπων διάθεζηρ 

αποππιμμάηων   

1.287.782,47 

 2 Τπηπεζίερ λειηοςπγίαρ - ζςνηήπηζηρ μονάδαρ 

επεξεπγαζίαρ ζηπαγγιζμάηων ηος ΥΤΣΑ 

3.246.264,00 

 3 Υπθρεςίεσ Ραρακολοφκθςθσ περιβαλλοντικϊν 
παραμζτρων λειτουργίασ ΧΥΤΑ 

112.683,00 

 4 Γαπάνη για ηον ποιοηικό διασωπιζμό και δοκιμών 
έκπλςζηρ ζηο οπγανικό και λεπηόκοκκο κλάζμα 

ζύμμεικηων αποππιμμάηων 

17.841,15 

 5 Αμοιβή παποσήρ ςπηπεζιών παπακολούθηζηρ & 

ελέγσος ζηπαγγιζμάηων ζηην ΟΔΓΑ Φςλήρ & Γςη. 
Αηηικήρ  

23.247,00 

 6 Αμοιβή παποσήρ ςπηπεζιών παπακολούθηζηρ & 

ελέγσος παπαγόμενος βιοαεπίος ζηην  ΟΔΓΑ 

Φςλήρ & Γςη. Αηηικήρ  

20.787,00 

 7 Αμοιβή παποσήρ ςπηπεζιών παπακολούθηζηρ & 
ελέγσος ςπόγειων ςδάηων ζηην ΟΔΓΑ Φςλήρ & 

Γςη. Αηηικήρ  

22.632,00 

 8 Αμοιβή παποσήρ ςπηπεζιών παπακολούθηζηρ & 

ελέγσος επιθανειακών ςδάηων ζηην ΟΔΓΑ Φςλήρ 
& Γςη. Αηηικήρ 

22.017,00 

  

9 ΤΓΡΔΤΗ ΟΔΓΑ  77.690,82 

 10 ΔΕΘ ΧΥΤΑ 268.981,59 

 11 ΚΑΥΣΙΜΑ ΧΥΤΑ 187.051,44 

 12 ΑΜΟΙΒΕΣ &ΕΞΟΔΑ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ  2.374.181,69 

 13 Αμοιβζσ λοιποφ προςωπικοφ  817.787,95 
 ΤΝΟΛΟ1 

  8.478.947,11 
 ΙΙ. Λειτουργία ΕΜΑ 

 1 Υπθρεςίεσ Υποςτιριξθσ, Λειτουργίασ Συντιρθςθσ και 
Επιςκευισ ΕΜΑ 

12.603.316,21 

 2 ΑΜΟΙΒΕΣ &ΕΞΟΔΑ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ  

995.877,80 

 3 
Αμοιβζσ λοιποφ προςωπικοφ  817.787,95 
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4 ΤΓΡΔΤΗ ΔΜΑ  110.306,46 

 5 ΔΕΘ ΕΜΑ 1.200.000 

 ΤΝΟΛΟ2   15.727.288,42   

ΙΙΙ.Λειτουργία Αποτεφρωτιρα 

 1 Μίςκωςθ Υπθρεςιϊν για τθ λειτουργία του 
Αποτεφρωτιρα Νοςοκομειακϊν απορριμμάτων 

10.422.840,56 

 ΙV.Λειτουργία ΜΑ ΧΙΣΟΤ 

 1 Υπθρεςίεσ Ραρακολοφκθςθσ περιβαλλοντικϊν 
παραμζτρων λειτουργίασ ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ 

20.344,20 

 2 Τπηπεζίερ ζςνηήπηζηρ εξειδικεςμένος ΗΜ  
εξοπλιζμού ΜΑ σιζηού 

514.489,40 

 3 Τπηπεζίερ ζςνηήπηζηρ ςπεπκαηαζκεςών πλαιζίων 

οσημάηων μεηαθοπάρ αποππιμμάηων ΜΑ σιζηού 

299.209,64 

 4 Ππομήθεια ελαζηικών επιζώηπων ΜΑ 96.232,74 

 5 ΤΓΡΔΤΗ ΜΑ   4.834,23 

 6 ΔΕΘ ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ 116.889,25   

7 ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ 127.396,04   

8 ΑΜΟΙΒΕΣ &ΕΞΟΔΑ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 2.548.983,55 

 Αμοιβζσ λοιποφ προςωπικοφ  817.787,95 

 ΣΥΝΟΛΟ3   4.546.167 

 

    

 
κόςτοσ υγειονομικισ  ταφισ 1.685.771.676kg :8.478.947,11 ευρϊ 

 

 
ευρϊ /τόνο =5,02 

  

 
  

  

 
κόςτοσ μεταφόρτωςθσ :192.083.478 kg: 4.546.167 ευρϊ 

  

 
ευρϊ/τόνο=23,66 

  

    

 
κόςτοσ επεξεργαςίασ 186.385.234 kg : 15.727.288,42 ευρϊ   

 
ευρϊ/τόνο=84,38 

  

    

 
κόςτοσ αποτζφρωςθσ(2)=10.422.840 ευρϊ 
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ΧΨΣΛΧΕΛΑ  ΨΣΩ ΕΨΘΧΛΣΩ ΞΣΧΨΣΩΧ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑΧ  ΕΔΧΡΑ -2014: 
  

    

 
ΤΙΜΟΛΟΓΘΘΕΝΤΑ                      ΡΛΘΩΘΕΝΤΑ 

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ και 
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ  

1.056.577,25 1.023.379,84 

   ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΑΘΔΗ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

10.343.959,49 6.899.308,56 

  

  ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

ΜΔΣΑΦΟΡΣΩΗ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΓΙΑΛΟΓΗ ΤΛΙΚΩΝ 

6.915.001,80 6.370.928,28 

   ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΣΔΡΔΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΚΑΙ 
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΙΓΙΚΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

26.086.315,14 3.965.031,72 

   ΓΙΔΤΘΤNΗ 
ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ, 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

391.257,11 383.943,05 

    

    ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΔΑΥΑΡΘ ΑΠΣΛΒΩΡ & ΕΣΔΩΡ ΥΦΣΧΩΥΛΞΣΩ ΕΔΧΡΑ  
  

    Ακνηβέο θαη Έμνδα 
Πξνζσπηθνύ 

8.373.327,55 

 
  

Ακνηβέο Αηξεηώλ θαη 
Σξίησλ 

816.867,28 

  ΞΣΧΨΣΧ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ 2014  
      

Ετιςιο κόςτοσ 
διαχείριςθσ 

44.018.248,56 ευρϊ 
 

Χφμφωνα με τθν Απόφαςθ ΔΧ 
για τον οριςμό τιμολογιακισ 
πολιτικισ ΕΔΧΡΑ 

  Ξαταβολι 
αντιςτακμιςτικοφ 
οφζλουσ            

43.500.000 ευρϊ 
  

 ΧΩΡΣΟΛΞΣ ΞΣΧΨΣΧ 
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ      87.518.248,56ευρϊ  

      
ΕΥΜ ΥΟΕΣΡ:  

       
ΞΣΧΨΣΧ 
ΑΥΣΨΕΦΦΩΨΘΦΑ 10.422.840,56 ευρϊ  

     Συνολικό κόςτοσ  54.441.089,12 ευρϊ 
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ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΝΑ ΤΟΝΟ ΑΣΑ  23,51 ευρϊ 

(χωρίσ κόςτοσ Αποτεφρωτιρα) 
       

ΠΕ ΨΑ 
ΑΡΨΛΧΨΑΚΠΛΧΨΛΞΑ    46,74 ευρϊ/τόνο 

     

        ΕΣΟΔΑ ΕΔΣΝΑ  βεβαιωθέντα  εισπραχθέντα  

       175.476.366,36 150.200.117,41 
           
     περιλαμβάνονται ΕΧΣΔΑ ΑΥΣΨΕΦΦΩΨΘΦΑ    
 

    

    11.842.104,80 6.223.351,00 

     

         

5.3.7 ΑΠΟΒΛΘΣΑ ΘΛΕΚΣΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ (ΑΘΘΕ) ΟΙΚΙΑΚΘ 

ΠΡΟΕΛΕΤΘ 

 Θ διαχείριςθ των ΑΘΘΕ γίνεται μζςω των 2 ΧΕΔ πανελλαδικισ εμβζλειασ που 

ζχουν οργανωκεί από τουσ υπόχρεουσ παραγωγοφσ.  

 Χτο δίκτυο ςυλλογισ, μεταφοράσ και επεξεργαςίασ καταγράφονται ςτθν 

Αττικι 1 κζντρο ςυλλογισ και 3 εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ / ανακφκλωςθσ. 

5.3.8  ΑΠΟΒΛΘΣΑ ΦΟΡΘΣΩΝ ΘΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΣΘΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΡΕΤΣΩΝ (Θ&) 

 Θ διαχείριςθ των αποβλιτων φορθτϊν ΘΧ&Χ γίνεται από το πανελλαδικισ 

εμβζλειασ ςυλλογικό ΧΕΔ που ζχει οργανωκεί από τουσ υπόχρεουσ 

παραγωγοφσ, ςφμφωνα με το ιςχφον νομικό πλαίςιο. 

 Θ ςυλλογι και μεταφορά των αποβλιτων γίνεται από αδειοδοτθμζνεσ 

εταιρείεσ που ςυνεργάηονται με το ΧΕΔ. Θ αποκικευςθ των αποβλιτων 

γίνεται ςτισ αδειοδοτθμζνεσ εγκαταςτάςεισ, ςυνεργαηόμενεσ με το ΧΕΔ. 

 Θ ανακφκλωςθ του μεγαλφτερου ποςοςτοφ των ςυλλεγόμενων αποβλιτων 

φορθτϊν ΘΧ&Χ γίνεται ςε κατάλλθλεσ μονάδεσ του εξωτερικοφ ζπειτα από 

διαςυνοριακι μεταφορά. Πικρό ποςοςτό που αφορά φορθτζσ ΘΧ&Χ 

Pb‐οξζοσ, θ ανακφκλωςθ γίνεται ςτισ 2 μονάδεσ που λειτουργοφν ςτθν 

Ελλάδα, μια εκ των οποίων ευρίςκεται ςτθν Αττικι. 
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5.3.9 ΙΛΤΕ ΑΣΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ 

Θ διαχείριςθ των ιλφων τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ πραγματοποιείται με ευκφνθ τθσ 

ΕΩΔΑΥ Α.Ε. που λειτουργεί τισ βαςικζσ ΞΕΟ τθσ Αττικισ (Ψυτάλλειασ και 

Πεταμόρφωςθσ). Χτο ΞΕΟ Ψυτάλλειασ πραγματοποιείται κερμικι ξιρανςθ του 

ςυνόλου τθσ ιλφοσ και θ παραγόμενθ ξθρά ιλφσ οδθγείται ςε ενεργειακι ανάκτθςθ. 

 

5.4 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΩΝ 

ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ11 

5.4.1 ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚA ΣΟΙΧEIΑ ΤΦΙΣAΜΕΝΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ  

Το ζτοσ αναφοράσ των δεδομζνων είναι το 2011. Χρθςιμοποιικθκαν τα ςτοιχεία και 

οι εκτιμιςεισ του ΕΣΔΑ-2015, με αναγωγι ςτθ Ρεριφζρεια Αττικισ. 

Στον Ρίνακα 27 αποτυπϊνονται οι πρακτικζσ διαχείριςθσ των αποβλιτων που 

εφαρμόηονται ςτθν Ρεριφζρεια Αττικισ. Οι πρακτικζσ αυτζσ διακρίνονται ςε 

εργαςίεσ ανάκτθςθσ (R), εργαςίεσ διάκεςθσ (D) και ενδιάμεςθ αποκικευςθ πριν 

από εργαςίεσ ανάκτθςθσ / διάκεςθσ (A). Για τισ περιπτϊςεισ οριςμζνων ρευμάτων 

αποβλιτων που δεν υπιρχαν επαρκι ςτοιχεία τθσ διαχείριςθσ, θ υπολειπόμενθ 

ποςότθτα τθσ παραγωγισ αποδίδεται ςτθ μθ καταγεγραμμζνθ διαχείριςθ (Χ). Θ 

υφιςτάμενθ διαχείριςθ των αποβλιτων παρουςιάηεται κατά κατθγορίεσ και 

ρεφματα αποβλιτων και ομαδοποιείται ςτθ διαχείριςθ επικίνδυνων και μθ 

επικίνδυνων αποβλιτων. 

Στον Ρίνακα 28 καταγράφεται θ κατανομι των εργαςιϊν διαχείριςθσ ανά βαςικι 

κατθγορία αποβλιτων, ξεχωριςτά για τα μθ επικίνδυνα και τα επικίνδυνα απόβλθτα. 

 

 

                                                      
11

 Σελικό Παπαδοηέο ςμβούλος για ηην αναθεώπηζη ηος  ΠΔΓΑ Αηηικήρ, Έκδοζη 1.1 
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Ρίνακασ 27: Υφιςτάμενθ διαχείριςθ βιομθχανικϊν 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 ΑΠΟΒΛΘΣΑ 

ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΘΣΑ ΛΟΙΠΩΝ 

ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΩΝ (*) 

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 ΑΠΟΒΛΘΣΑ 

ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΘΣΑ ΛΟΙΠΩΝ 

ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΩΝ (*) 

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 

 (*) Ρθγι ΕΣΔΑ (2015) 

(**) Ρεριλαμβάνει και τθν επαναχρθςιμοποίθςθ ςε ποςοςτό 17%. 

(***) Οι ποςότθτεσ προσ διάκεςθ αφοροφν τισ ποςότθτεσ που αποτεφρϊκθκαν ςτον 

αποτεφρωτιρα ΕΙΑ που λειτουργεί ο ΕΔΣΝΑ 
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Ρίνακασ 28: Συγκεντρωτικά ποςοςτιαία ςτοιχεία υφιςτάμενθσ διαχείριςθσ βιομθχανικϊν 
αποβλιτων (ζτοσ αναφοράσ 2011) 

Κατθγορία αποβλιτων 
Ανάκτθςθ (R) 

(%) 

Διάκεςθ (D) 

(%) 

Αποκικευςθ (Α) 

(%) 

Μθ 

καταγεγραμμζνθ 

διαχείριςθ (Χ) 

(%) 

ΤΝΟΛΑ 

Μθ επικίνδυνα απόβλθτα  

Ι‐ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΑ 

ΑΠΟΒΛΘΣΑ ΚΑΙ 

ΑΠΟΒΛΘΣΑ ΛΟΙΠΩΝ 

ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΩΝ 

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

Επικίνδυνα απόβλθτα  

ΙΙ‐ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΑ 

ΑΠΟΒΛΘΣΑ ΚΑΙ 

ΑΠΟΒΛΘΣΑ ΛΟΙΠΩΝ 

ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΩΝ 

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

 (*) Ιςχφουν οι παρατθριςεισ του πίνακα 14 

 

5.4.2 ΤΦΙΣΑΜΕΝΑ ΔΙΚΣΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΒΑ 

1) Βιομθχανικά απόβλθτα 

α) Μθ επικίνδυνα βιομθχανικά απόβλθτα 

 Το πλικοσ των φορζων που δραςτθριοποιοφνται ςτθ ςυλλογι και μεταφορά 

αποβλιτων πανελλαδικά ανζρχεται ςε 500 αδειοδοτθμζνεσ εταιρείεσ. 

 Το δίκτυο ανάκτθςθσ περιλαμβάνει τισ επιχειριςεισ επεξεργαςίασ και 

ανακφκλωςθσ αποβλιτων για τθν παραγωγι εναλλακτικϊν πρϊτων υλϊν και 

καυςίμων, κακϊσ και τισ επιχειριςεισ που χρθςιμοποιοφν τα παραγόμενα 

δευτερογενι υλικά (τςιμεντοβιομθχανία, χαλυβουργία, μεταλλουργία, 

κεραμοποιία, κ.λπ.), οι οποίεσ πανελλαδικά ανζρχονται ςε 150 εγκαταςτάςεισ. 

 Ειδικότερα ςτθν Αττικι καταγράφονται 7 μονάδεσ, τρείσ (3) εκ των οποίων 

ζχουν ωσ αντικείμενο τθν ανακφκλωςθ υλικϊν, δφο (2) εγκαταςτάςεισ 

ενεργειακισ αξιοποίθςθσ και ανακφκλωςθσ (τςιμεντοβιομθχανίεσ), μία μονάδα 

ανάκτθςθσ οργανικϊν αποβλιτων και μια μονάδα επεξεργαςίασ βιομθχανικϊν 

αποβλιτων.  
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 Τζλοσ, θ μακρόχρονθ αποκικευςθ των αποβλιτων αποτελεί ςυχνι επιλογι 

διαχείριςθσ. 

β) Επικίνδυνα βιομθχανικά απόβλθτα 

 Το υφιςτάμενο αδειοδοτθμζνο δίκτυο αποκικευςθσ και επεξεργαςίασ ςτθ 

Ρεριφζρεια Αττικισ περιλαμβάνει 12 μονάδεσ, ωσ ακολοφκωσ: δφο μονάδεσ 

προςωρινισ αποκικευςθσ, μια μονάδα ανάκτθςθσ μετάλλων, δυο μονάδεσ 

επαναδιφλιςθσ πετρελαιοειδϊν αποβλιτων και ελαίων,  δυο μονάδεσ 

ανάκτθςθσ οργανικϊν ουςιϊν, δυο μονάδεσ αξιοποίθςθσ και ανακφκλωςθσ 

(τςιμεντοβιομθχανίεσ), τρείσ μονάδεσ επεξεργαςίασ (ςτακεροποίθςθ- 

διαχείριςθ ελαιϊδουσ φάςθσ). 

 Οι εγκαταςτάςεισ ςυμπλθρϊνονται με μια μονάδα τελικισ διάκεςθσ (ΧΥΤΕΑ) 

που αναφζρεται αποκλειςτικά ςτθν εξυγίανςθ του Τεχνολογικοφ πάρκου 

Λαυρίου. 

2) Απόβλθτα εγκαταςτάςεων κοινισ ωφζλειασ, εξυπθρζτθςθσ κοινοφ κ.λπ. 

 Θ διαχείριςθ των αποβλιτων που παράγονται από οργανιςμοφσ κοινισ 

ωφζλειασ, εξυπθρζτθςθσ κοινοφ, κ.λπ. πραγματοποιείται μζςω των 

υφιςτάμενων δικτφων διαχείριςθσ (Χ.Υ.Τ.Α., ΚΔΑΥ, ΕΜΑ, ΣΕΔ, Εγκαταςτάςεισ 

διαχείριςθσ ΕΥΑΜ και βιομθχανικϊν αποβλιτων). 

 Οριςμζνεσ επιχειριςεισ ζχουν αναπτφξει ςχζδια διαχείριςθσ των αποβλιτων 

τουσ. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελεί ο Διεκνισ Αερολιμζνασ Ακθνϊν Α.Ε. 

όπου εφαρμόηεται διακριτι ςυλλογι των παραγόμενων ρευμάτων αςτικοφ και 

βιομθχανικοφ τφπου αποβλιτων και ΑΕΚΚ, τα οποία προωκοφνται ςτα ωσ άνω 

δίκτυα.  

 Ο ΟΛΡ Α.Ε. πζραν των ιδίων αποβλιτων διαχειρίηεται και τα απόβλθτα πλοίων 

και καταλοίπων φορτίου ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθ διεκνι ςφμβαςθ 

για τθν Θαλάςςια ρφπανςθ MARPOL 73/78, ζχοντασ καταρτίςει Σχζδιο 

Διαχείριςθσ Αποβλιτων Ρλοίων. Ειδικότερα για τθ ςυλλογι πετρελαιοειδϊν 

αποβλιτων και των αποβλιτων ελαίων από πλοία χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ 

πλωτοί διαχωριςτιρεσ.  

3) Απόβλθτα ζλαια 
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 Για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων ελαίων λειτουργεί 1 ΣΕΔ πανελλαδικισ 

εμβζλειασ, ςτο οποίο είναι ςυμβεβλθμζνοι 117 υπόχρεοι παραγωγοί.  

 Στθν Ρεριφζρεια Αττικισ καταγράφονται 1 κζντρο ςυλλογισ ‐ αποκικευςθσ και 

2  εγκαταςτάςεισ αναγζννθςθσ ΑΕ ςυμβεβλθμζνεσ με το ΣΕΔ. 

4) Απόβλθτα ςυςςωρευτϊν οχθμάτων και βιομθχανίασ 

 Θ διαχείριςθ των αποβλιτων ςυςςωρευτϊν οχθμάτων και βιομθχανίασ γίνεται 

από 3 πανελλαδικισ εμβζλειασ ΣΕΔ. 

 Στθν Ρεριφζρεια Αττικισ  είναι ςυμβεβλθμζνθ με τα ΣΕΔ, 1 εγκατάςταςθ 

ανακφκλωςθσ ςυςςωρευτϊν Pb‐οξζοσ. 

 Διαχείριςθ ςτο εξωτερικό με διαςυνοριακι μεταφορά γίνεται μόνο για τουσ 

ςυςςωρευτζσ Ni‐Cd. 

5) Οχιματα τζλουσ κφκλου ηωισ 

Για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των ΟΤΚΗ ζχει οργανωκεί 1 ςυλλογικό ΣΕΔ 

πανελλαδικισ εμβζλειασ, ςτο οποίο είναι ςυμβεβλθμζνοι 36 υπόχρεοι παραγωγοί. 

Για τθ διαχείριςθ των παραγόμενων ΟΤΚΗ το ΣΕΔ είναι ςυμβεβλθμζνο ςτθν 

Ρεριφζρεια Αττικισ με 17 κζντρα ςυλλογισ και επεξεργαςίασ και 2 μονάδεσ 

τεμαχιςμοφ. 

6) Απόβλθτα θλεκτρικοφ θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ βιομθχανικισ προζλευςθσ 

Το υφιςτάμενο δίκτυο και οι εγκαταςτάςεισ διαχείριςθσ δεν διαφοροποιοφνται ςε 

ςχζςθ με τα ΑΘΘΕ οικιακισ προζλευςθσ. 

7) Μεταχειριςμζνα ελαςτικά οχθμάτων 

 Λειτουργεί 1 ςυλλογικό ΣΕΔ πανελλαδικισ εμβζλειασ με ςυμμετοχι 165 

υπόχρεων παραγωγϊν.  

 Το ΣΕΔ είναι ςυμβεβλθμζνο ςτθν Ρεριφζρεια Αττικισ με 809 ςθμεία ςυλλογισ 

(2014) 

 Το ΣΕΔ είναι ςυμβεβλθμζνο ςτθν Ρεριφζρεια Αττικισ με 2 εγκαταςτάςεισ 

μθχανικισ επεξεργαςίασ, κακϊσ και με 1 μονάδα ενεργειακισ αξιοποίθςθσ ΜΕΟ 

(χριςθ ωσ δευτερογενζσ καφςιμο).  

 Επίςθσ πραγματοποιοφνται εξαγωγζσ, με ςκοπό τθν ενεργειακι αξιοποίθςθ 

(κυρίωσ) αλλά και τθν επαναχρθςιμοποίθςθ. 
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8) Απόβλθτα υγειονομικϊν μονάδων 

 Θ διαχείριςθ των ΕΑΥΜ γίνεται εντόσ και εκτόσ των ΥΜ, με αποςτείρωςθ ι 

αποτζφρωςθ για τα ΕΑΑΜ, αποκλειςτικά με αποτζφρωςθ για τα ΜΕΑ και με 

αποτζφρωςθ ι άλλθ διαχείριςθ (ανάκτθςθ/διάκεςθ) για τα ΑΕΑ. 

 Κεντρικι εγκατάςταςθ τθσ Διαχείριςθσ αποτελεί ο αποτεφρωτιρασ ΕΙΑ που 

λειτουργεί ο ΕΔΣΝΑ ςτθν ΟΕΔΑ Δυτικισ Αττικισ. 

 

5.4.3 ΤΦΙΣΑΜΕΝΘ ΚΑΣΑΣΑΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΑΕΚΚ  

5.4.3.1 σγκενηρωηικά ζηοιτεία σθιζηάμενης διατείριζης  

Το ζτοσ αναφοράσ των δεδομζνων είναι το 2011. Χρθςιμοποιικθκαν τα ςτοιχεία και 

οι εκτιμιςεισ του ΕΣΔΑ-2015, με αναγωγι ςτθ Ρεριφζρεια Αττικισ. 

Στον Ρίνακα 29 αποτυπϊνονται οι πρακτικζσ διαχείριςθσ των αποβλιτων που 

εφαρμόηονται ςτθν Ρεριφζρεια Αττικισ. Οι πρακτικζσ αυτζσ διακρίνονται ςε 

εργαςίεσ ανάκτθςθσ (R), εργαςίεσ διάκεςθσ (D) και ενδιάμεςθ αποκικευςθ πριν 

από εργαςίεσ ανάκτθςθσ / διάκεςθσ (A). Επειδι για τα ΑΕΚΚ δεν υπιρχαν επαρκι 

ςτοιχεία τθσ διαχείριςθσ, θ υπολειπόμενθ ποςότθτα τθσ παραγωγισ αποδίδεται ςτθ 

μθ καταγεγραμμζνθ διαχείριςθ (Χ). Θ υφιςτάμενθ διαχείριςθ των αποβλιτων 

παρουςιάηεται κατά κατθγορίεσ και ρεφματα αποβλιτων και ομαδοποιείται ςτθ 

διαχείριςθ επικίνδυνων και μθ επικίνδυνων αποβλιτων. 

Στον Ρίνακα 30 καταγράφεται θ κατανομι των εργαςιϊν διαχείριςθσ ανά βαςικι 

κατθγορία αποβλιτων, ξεχωριςτά για τα μθ επικίνδυνα και τα επικίνδυνα απόβλθτα. 

Ρίνακασ 29: 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‐ ΑΠΟΒΛΘΣΑ ΕΚΚΑΦΩΝ, 

ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΚΑΙ 
0 0 0 456.100 
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ΚΑΣΕΔΑΦΙΕΩΝ (*) 

Επικίνδυνα απόβλθτα 

ΙΙ‐ ΑΠΟΒΛΘΣΑ ΕΚΚΑΦΩΝ, 

ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΣΕΔΑΦΙΕΩΝ (*) 

0 0 0 0 

 (*) Ρθγι ΕΣΔΑ (2015) 

Ρίνακασ 30: Συγκεντρωτικά ποςοςτιαία ςτοιχεία υφιςτάμενθσ διαχείριςθσ αποβλιτων (ζτοσ 
αναφοράσ 2011) 

Κατθγορία αποβλιτων 

Ανάκτθςθ 

(R) 

(%) 

Διάκεςθ (D) 

(%) 

Αποκικευςθ 

(Α) 

(%) 

Μθ 

καταγεγραμμζνθ 

διαχείριςθ (Χ) 

(%) 

ΤΝΟΛΑ 

Μθ επικίνδυνα απόβλθτα  

Ι‐ ΑΠΟΒΛΘΣΑ 

ΕΚΚΑΦΩΝ, 

ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΣΕΔΑΦΙΕΩΝ  

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

Επικίνδυνα απόβλθτα  

ΙΙ‐ ΑΠΟΒΛΘΣΑ 

ΕΚΚΑΦΩΝ, 

ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΣΕΔΑΦΙΕΩΝ  

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

 

5.4.3.2 Τθιζηάμενα δίκησα και εγκαηαζηάζεις 

1) Μθ επικίνδυνα ΑΕΚΚ 

Στθ Ρεριφζρεια Αττικισ λειτουργοφν τρία (3) ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ, δφο περιφερειακισ και ζνα 

διαπεριφερειακισ εμβζλειασ και καταγράφονται οκτϊ μονάδεσ επεξεργαςίασ ΑΕΚΚ. 

2) Επικίνδυνα ΑΕΚΚ που περιζχουν αμίαντο 

Σε εκνικό επίπεδο, το μθτρϊο των αδειοδοτθμζνων ΕΑΚ αμιάντου που τθρείται από 

το Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ περιλαμβάνει 7 

εταιρείεσ, οι οποίεσ είναι επίςθσ εγγεγραμμζνεσ ςτο Μθτρϊο διαχειριςτϊν 

επικίνδυνων αποβλιτων. Θ υφιςτάμενθ διαχείριςθ των αποβλιτων που περιζχουν 

αμίαντο είναι θ διαςυνοριακι μεταφορά τουσ για διάκεςθ ςε ΧΥΤ του εξωτερικοφ 



ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΘΘ  22
θθσσ

  ΑΑΝΝΑΑΘΘΕΕΩΩΘΘΣΣΘΘΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΡΡΕΕΙΙΦΦΕΕΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΟΟΥΥ  ΔΔΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΙΙΣΣΘΘΣΣ  ΑΑΡΡΟΟΙΙΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ        

((ΡΡΕΕ..ΣΣ..ΔΔ..ΑΑ..))  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΘΘΣΣ      

[130] 

 

(Γερμανία). Το υφιςτάμενο δίκτυο διάκεςθσ τθσ χϊρασ περιλαμβάνει 2 ΧΥΤ που 

ζχουν χρθςιμοποιθκεί για τθ διάκεςθ αμιαντοφχων αποβλιτων, εκτόσ Αττικισ. 
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6. ΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ – ΕΡΙΚΑΙΟΡΟΙΘΣΘ 

ΣΤΑΤΘΓΙΚΘΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΑΡΟΔΟΜΘΣΙΜΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΡΟΒΛΘΤΑ 12 

ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΡΟΥ 

6.1 ΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΡΟΥ 

Ρροβλζψεισ παραγωγισ Αςτικϊν Στερεϊν Αποβλιτων 

Για τθν πρόβλεψθ παραγωγισ των ΑΣΑ για το ζτοσ 2020 χρθςιμοποιικθκαν τα 

διακζςιμα αναλυτικά ςτοιχεία του ΕΔΣΝΑ και οι ακόλουκεσ εκτιμιςεισ – παραδοχζσ: 

 Κατ’ αρχάσ εκτιμάται θ διαχρονικι εξζλιξθ του μόνιμου πλθκυςμοφ τθσ 

περιφζρειασ Αττικισ. Με βάςθ τθν τελευταία ανακεϊρθςθ τθσ απογραφισ 

του 2011 (πθγι ΕΛΣΤΑΤ) ο μόνιμοσ πλθκυςμόσ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ το 

2011 ανζρχεται ςε 3.828.434 και θ ετιςια μεταβολι ςτθ δεκαετία 2001-2011 

είναι  -0,17%. Λαμβάνοντασ υπ’ όψιν πρόςφατθ μελζτθ τθσ EUROSTAT και τισ 

επιπτϊςεισ τθσ οικονομικισ φφεςθσ που παρατθρείται ςτθν Ελλάδα τα 

τελευταία χρόνια υιοκετοφνται οι ακόλουκοι ςυντελεςτζσ μεταβολισ τθσ 

διαχρονικισ εξζλιξθσ του πλθκυςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ. Για τα ζτθ 

2011-2016 ς.μ. -0,08%, 2017-2020 ς.μ. 0,00%. 

 Ωσ βάςθ αναφοράσ για τισ προβλζψεισ παραγωγισ ΑΣΑ χρθςιμοποιικθκαν 

τα ςτοιχεία τθσ υφιςτάμενθσ παραγωγισ του ΕΔΣΝΑ για τα ζτθ 2010-2014 

(πίνακασ 22). Επιπρόςκετα λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τισ επιπτϊςεισ τθσ 

οικονομικισ φφεςθσ όπωσ και τθν επίδραςθ των δράςεων πρόλθψθσ 

παραγωγισ αποβλιτων εκτιμάται ότι ο ετιςιοσ ςυντελεςτισ παραγωγισ 

απορριμμάτων (Kg/κάτοικο/ζτοσ) διατθρείται ςτακερόσ για τα ζτθ 2015-

2020. 

 Θ παραδοχι ςφςταςθσ α' επιπζδου των ΑΣΑ και ο επιμεριςμόσ των 

ρευμάτων ςε ςυςκευαςίεσ /λοιπά ςτθρίχτθκε ςτθ μελζτθ διαχείριςθσ 

βιοαποβλιτων (ΕΡΡΕΑΑ, 2012) και ςε μελζτεσ και ζρευνεσ τθσ ςφςταςθσ 

των ΑΣΑ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ (2008,2011).  

 

                                                      
12

 Σελικό Παπαδοηέο ςμβούλος για ηην αναθεώπηζη ηος  ΠΔΓΑ Αηηικήρ, Έκδοζη 1.1 
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Ρροβλζψεισ παραγωγισ λοιπϊν ρευμάτων αποβλιτων 

Για τθν πρόβλεψθ παραγωγισ ιλφοσ αςτικοφ τφπου ελιφκθςαν υπ’ όψιν θ 

υφιςτάμενθ παραγωγι και οι προγραμματιηόμενεσ μονάδεσ επεξεργαςίασ λυμάτων 

(Θριάςιο, Μεςόγεια). 

Στον Ρίνακα  31 παρουςιάηονται τα αποτελζςματα των ανωτζρω εκτιμιςεων. 

 

Ρίνακασ 31: 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  
ΑΧΑ 

1.891.504 2.113 1.893.617 

 Βιοαπόβλθτα 
ΒΙΟ 825.617 - 825.617 

 Απόβλθτα 
ςυςκευαςιϊν 

ΣΥΣΚ 507.489 - 507.489 

 Λοιπά ανακυκλϊςιμα 
υλικά 

ΛΟΙΡΑ ΑΥ 443.106 - 443.106 

 Απόβλθτα θλεκτρικοφ 
θλεκτρονικοφ 
εξοπλιςμοφ οικιακισ 
προζλευςθσ 

ΑΘΘΕ‐Α 
25.655 428 26.083 

 Απόβλθτα φορθτϊν 
θλεκτρικϊν ςτθλϊν 
και ςυςςωρευτϊν 

ΦΘΣ&Σ - 428 428 

 Λοιπά ΑΣΑ 
ΛΟΙΡΑ 89.637 1.257 90.894 

*2+ Λλφεσ αςτικοφ 

τφπου επί ξθροφ  
ΛΟΩΧ 

41.100 - 41.100 
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6.2 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΘΘ ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΓΙΑ ΣΑ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΘΙΜΑ ΑΣΙΚΑ 

ΑΠΟΒΛΘΣΑ 

Με τθν παροφςα ανακεϊρθςθ του ΡΕΣΔΑ γίνεται επικαιροποίθςθ  τθσ ςτρατθγικισ 

για τθν υλοποίθςθ τθσ μείωςθσ των βιοαποδομιςιμων αςτικϊν αποβλιτων (ΒΑΑ), 

τα οποία προορίηονται για χϊρουσ υγειονομικισ ταφισ (ΧΥΤ), που αναφζρεται ςτο 

άρκρο 5 τθσ Οδθγίασ 1999/31/ΕΚ, ςε ςυμφωνία με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 4 

του άρκρου 22 του Νόμου 4042/2012 (Α’ 24) και το ΕΣΔΑ. 

6.2.1 ΣΟΧΟΙ ΕΚΣΡΟΠΘ 

Οι ςτόχοι μείωςθσ των ΒΑΑ από τθν ταφι, ςε υλοποίθςθ του άρκρου 4 τθσ ανωτζρω 

ΚΥΑ29407/3508/2002, παρατίκενται ςτον ακόλουκο Ρίνακα 32. 

 

Ρίνακασ 32: Στόχοι για τθ μείωςθ των ΒΑΑ από τθν ταφι ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΘΣ 

(2020) 

 

Υαραγόμενα ΒΑΑ *Βιοαπόβλθτα & Χαρτί‐ Χαρτόνι+ tn 1.357.723 

Χτόχοσ μείωςθσ ΒΑΑ που προορίηονται για υγειονομικι ταφι 

κατά 35% ςε ςχζςθ με τθν παραγόμενθ ποςότθτα ΒΑΑ του 1995 

(βάςει του υφιςτάμενου ΥΕΧΔΑ) 

% 35 

tn 403.404 

Χτόχοσ εκτροπισ ΒΑΑ (min) tn 954.319 

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

Εκτροπι από ταφι ςε ςχζςθ με τθν τρζχουςα παραγωγι ΒΑΑ % 70,30 

 

 

6.2.2 ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΕΚΣΡΟΠΘ ΒΑΑ 

Θ ςτρατθγικι εκτροπισ των ΒΑΑ ςτθρίηεται ςτθν πολιτικι και τισ ςτρατθγικζσ του 

νζου ΕΧΔΑ, ςε ςυμφωνία με τισ επιταγζσ του Ρόμου Υλαιςίου για τα απόβλθτα Ρ. 

4042/2012 (Α’ 24). Θ επίτευξθ τθσ ςταδιακισ αποδζςμευςθσ τθσ διάκεςθσ των ΒΑΑ 

ςε ΧΩΨ προχποκζτει ειδικότερα τον προςανατολιςμό προσ ανϊτερεσ ιεραρχικά 
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επιλογζσ διαχείριςθσ των αποβλιτων. Σι βαςικζσ κατευκφνςεισ για τθν εκτροπι των 

ΒΑΑ από τθν υγειονομικι ταφι είναι οι ακόλουκεσ: 

 Θ εφαρμογι ςυνδυαςμζνων δράςεων για τθν προϊκθςθ τθσ πρόλθψθσ 

(ενθμερωτικζσ δράςεισ, οικονομικά και άλλα εργαλεία). 

 Θ εφαρμογι τθσ χωριςτισ ςυλλογισ των ΒΑΑ (βιοαποβλιτων και χαρτιοφ) ςτα 

μζγιςτα δυνατά επίπεδα για τθν προϊκθςθ τθσ ανακφκλωςθσ υψθλισ 

ποιότθτασ. 

 Θ ανάπτυξθ ολοκλθρωμζνου και βιϊςιμου ςυςτιματοσ διαχείριςθσ των ΑΧΑ 

μζςω του ςυνδυαςμοφ των διακζςιμων τεχνολογικϊν επιλογϊν για τθ δραςτικι 

μείωςθ των βιοαποδομιςιμων αποβλιτων που οδθγοφνται προσ υγειονομικι 

ταφι. Υρϊτθ προτεραιότθτα αποτελεί θ δθμιουργία μικρισ κλίμακασ 

αποκεντρωμζνων μονάδων ανάκτθςθσ (κομποςτοποίθςθ, αναερόβια χϊνευςθ) 

χωριςτά ςυλλεγζντων οργανικϊν και κατά δεφτερον θ επεξεργαςία ςε μονάδεσ 

μθχανικισ βιολογικισ επεξεργαςίασ υπολειμματικϊν ςυμμείκτων, ςτθ βάςθ τθσ 

εγγφτθτασ και με το ελάχιςτο κόςτοσ λειτουργίασ και μεταφοράσ. 

 Θ ανάπτυξθ ςυνεργειϊν με άλλουσ παραγωγικοφσ κλάδουσ (γεωργία, 

κτθνοτροφία, κ.λπ.) για τθ ςυνδιαχείριςθ των οργανικϊν αποβλιτων και τθν 

εξαςφάλιςθ τθσ τεχνικοοικονομικισ βιωςιμότθτασ των μονάδων επεξεργαςίασ. 

 Θ ανάκτθςθ υλικϊν ωσ λφςθ πρϊτθσ επιλογισ και ςυμπλθρωματικά θ ανάκτθςθ 

ενζργειασ από τα ΒΑΑ. 

 

Ωιοκετοφνται οι παρακάτω ςτρατθγικζσ κατά ςειρά προτεραιότθτασ: 

1) Πρόλθψθ 

Ωιοκετοφνται πλιρωσ τισ κατευκφνςεισ και τουσ ςτόχουσ που κζτει το Εκνικό 

Υρόγραμμα Υρόλθψθσ Δθμιουργίασ Αποβλιτων. 

2) Ανακφκλωςθ ‐ Ανάκτθςθ 

(Α) Χωριςτι ςυλλογι και ανάκτθςθ ΒΑΑ με προτεραιότθτα τθν ανακφκλωςθ υψθλισ 

ποιότθτασ, με ζμφαςθ ςτο χαρτί‐ χαρτόνι και ςταδιακι εφαρμογι ςτα βιοαπόβλθτα. 

 Χαρτί‐ χαρτόνι: μεγιςτοποίθςθ ανακφκλωςθσ για δφο υλικά ςτόχουσ, το χαρτί 

ςυςκευαςίασ και το ζντυπο χαρτί.  
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 Βιοαπόβλθτα, προϊκθςθ και εφαρμογι ςυνεργιςτικά και ςυμπλθρωματικά των 

παρακάτω ςυςτθμάτων χωριςτισ ςυλλογισ και ανάκτθςθσ, 

- Σικιακι κομποςτοποίθςθ με ζμφαςθ ςτα νοικοκυριά περιοχϊν με αγροτικό 

και θμιαςτικό χαρακτιρα και επιτόπια μθχανικι κομποςτοποίθςθ ςε 

δθμόςιουσ χϊρουσ πραςίνου, ςχολεία, οικιςτικά ςυγκροτιματα, ξενοδοχεία, 

ςτρατόπεδα κ.λπ. 

- Εκτροπι των αποβλιτων βρϊςιμων λιπϊν και ελαίων με ζμφαςθ ςτουσ 

μεγάλουσ παραγωγοφσ τζτοιων αποβλιτων, όπωσ οι χϊροι μαηικισ 

εςτίαςθσ, μονάδεσ catering, ςτρατόπεδα, νοςοκομεία, ξενοδοχεία και 

παραςκευαςτιρια ζτοιμων τροφίμων. 

- Χωριςτι ςυλλογι βιοαποβλιτων μζςω των Ψοπικϊν Χχεδίων Διαχείριςθσ με 

ζμφαςθ ςτουσ μεγάλουσ παραγωγοφσ βιοαποβλιτων (χϊρουσ μαηικισ 

εςτίαςθσ, μονάδεσ catering, ξενοδοχεία, ςτρατόπεδα, νοςοκομεία, 

λαχαναγορζσ, λαϊκζσ αγορζσ κ.λπ.). Επζκταςθ του υφιςτάμενου δικτφου 

χωριςτισ ςυλλογισ πραςίνων.  

- Ανάκτθςθ των προδιαλεγμζνων οργανικϊν αποβλιτων ςε μονάδεσ 

επεξεργαςίασ, ςε επίπεδο Διμου ι όμορων Διμων και ςε κεντρικζσ μονάδεσ. 

- Επίτευξθ υψθλισ ποιότθτασ του παραγόμενου προϊόντοσ και ανάπτυξθ 

ςυςτθμάτων διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πιςτοποίθςθσ τθσ. 

- Υροωκθτικζσ ενζργειεσ – ανάπτυξθ αγορϊν για τθν επανατοποκζτθςθ του 

προϊόντοσ ςτον οικονομικό κφκλο.  

(Β) Επεξεργαςία ΒΑΑ ςε κεντρικζσ μονάδεσ επεξεργαςίασ υπολειπόμενων 

ςφμμεικτων ΑΧΑ για τθν ςυμπλιρωςθ των ςτόχων εκτροπισ ΒΑΑ, ςε ςυνδυαςμό με 

τισ μονάδεσ ανάκτθςθσ προδιαλεγμζνων οργανικϊν . Θ επιλογι του κατάλλθλου 

δικτφου είναι αποτζλεςμα των παρακάτω βαςικϊν προχποκζςεων: 

 Θ αξιοποίθςθ του εκτρεπόμενου κλάςματοσ ΒΑΑ με προτεραιότθτα τθν 

ανάκτθςθ υλικϊν, εφόςον εξαςφαλίηονται οι προχποκζςεισ για τθν επίτευξθ 

των προδιαγραφϊν για κομπόςτ ι χϊνευμα τφπου Α τθσ ΞΩΑ οικ. 

56366/4351/2014 για τθν τελικι χριςθ των παραγόμενου προϊόντοσ ςφμφωνα 

με τισ προβλζψεισ τθσ ανωτζρω ΞΩΑ.  
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 Θ ανάκτθςθ ενζργειασ από τα ΒΑΑ ςτισ περιπτϊςεισ που δεν είναι εφικτι θ 

ανάκτθςθ υλικϊν κατάλλθλων προδιαγραφϊν που να μποροφν να διατεκοφν 

ςτθν αγορά ι/και όταν θ εφαρμογι των ανϊτερων ιεραρχικά λφςεων δεν 

επαρκεί για τθν επίτευξθ των ςτόχων εκτροπισ από τθν ταφι.  

 Για τθν αξιολόγθςθ τθσ οικονομικισ βιωςιμότθτασ και αποδοτικότθτασ των 

εναλλακτικϊν επιλογϊν διαχείριςθσ κα πρζπει να προβλζπεται ςτισ μονάδεσ 

επεξεργαςίασ ςυμμείκτων, θ δυνατότθτα παράλλθλθσ επεξεργαςίασ 

προδιαλεγμζνων αποβλιτων και να λαμβάνεται υπ’ όψιν θ προοπτικι 

μελλοντικισ αφξθςθσ των αποδόςεων χωριςτισ ςυλλογισ και ανακφκλωςθσ. 

  Για τθν αξιολόγθςθ τθσ οικονομικισ βιωςιμότθτασ και αποδοτικότθτασ κα 

πρζπει επίςθσ να λαμβάνεται υπ’ όψιν το κόςτοσ του ςυνόλου των ςταδίων 

επεξεργαςίασ των ΒΑΑ μζχρι τθν τελικι χριςθ των δευτερογενϊν υλικϊν ςτθν 

αγορά και τθν τελικι διάκεςθ. 

6.2.3 ΧΕΔΙΟ ΕΚΣΡΟΠΘ ΒΑΑ 

Πε βάςθ τθν ανωτζρω επικαιροποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ για τα ΒΑΑ, θ παροφςα 

ανακεϊρθςθ του ΥΕΧΔΑ προςαρμόηει το ςχζδιο διαχείριςθσ των ΒΑΑ, το οποίο 

περιλαμβάνει κατά προτεραιότθτα (α) τθν κακιζρωςθ δικτφων χωριςτισ ςυλλογισ 

ΒΑΑ, (β) τθν ανάκτθςθ προδιαλεγμζνων βιοαποβλιτων ςε αποκεντρωμζνεσ 

μονάδεσ ανάκτθςθσ και (γ) δίκτυο μθχανικισ – βιολογικισ επεξεργαςίασ 

υπολειπόμενων ςυμμείκτων ΑΧΑ. 
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6.3 ΠΟΟΣΙΚΟΠΟΙΘΘ ΣΟΧΩΝ 

Ρίνακασ 33: Υοςοτικοποίθςθ ςτόχων ςχεδιαςμοφ εκτροπισ  ΒΑΑ από τθν ταφι ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ 

ΑΨΨΛΞΘΧ (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 ΔςΡ  687.365 64% 

Εκτροπι ΒΑΑ από υπολειπόμενα ςφμμεικτα 391.987 36% 

(*) Σ 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.  
 

 

Για τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ παρακολοφκθςθσ και ελζγχου εφαρμογισ των ανωτζρω 

ςτόχων, κα αξιολογθκεί το 2016 θ πρόοδοσ υλοποίθςθσ , προκειμζνου να 

αποτυπωκοφν οι τυχόν απαραίτθτεσ ανακεωριςεισ ι να δρομολογθκοφν ζγκαιρα 

διορκωτικζσ δράςεισ.  

 

 

ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ 

α) Δίκτυα χωριςτισ ςυλλογισ και ανάκτθςθσ 

α1) βιοαπόβλθτα 

Για τθν επίτευξθ των ςτόχων υιοκετείται θ ςταδιακι ανάπτυξθ δικτφου χωριςτισ 

ςυλλογισ βιοαποβλιτων κυρίωσ μζςω των Δθμοτικϊν Τοπικϊν Σχεδίων Διαχείριςθσ. 

Αναλυτικά υιοκετοφνται οι παρακάτω ενζργειεσ ανάπτυξθσ των απαραίτθτων 

δικτφων και υποδομϊν. 
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Δίκτυο Ενζργειεσ 

Επιτόπια/οικιακι 

κομποςτοποίθςθ 

 Ανάλθψθ δράςεων από τα Τοπικά Σχζδια 

Διαχείριςθσ για τθν οργάνωςθ και ςταδιακι 

προϊκθςθ τθσ κομποςτοποίθςθσ ςτο ςπίτι  

και τθσ επιτόπιασ μθχανικισ κομποςτοποίθςθσ 

κζτοντασ κατ’ ελάχιςτο 3% εκτροπι 

βιοαποβλιτων ζωσ το 2020. 

Ξεχωριςτό δίκτυο ςυλλογισ 

και πράςινα ςθμεία 

 Αναδιοργάνωςθ και επζκταςθ του 

υφιςτάμενου δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ 

πραςίνων με ςτόχο τθν κατά 60% εκτροπι 

τουσ ζωσ το 2020. 

 Ανάπτυξθ δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ με 

ζμφαςθ ςτουσ μεγάλουσ παραγωγοφσ 

βιοαποβλιτων Εμπορικϊν Δραςτθριοτιτων & 

Υπθρεςιϊν (χϊρουσ μαηικισ εςτίαςθσ, 

μονάδεσ catering, ξενοδοχεία, ςτρατόπεδα, 

νοςοκομεία, λαχαναγορζσ, λαϊκζσ αγορζσ 

κ.λπ.) με ςτόχο τθν κατά 50% εκτροπι 

βιοαποβλιτων ζωσ το 2020. 

 Σταδιακι ανάπτυξθ δικτφου χωριςτισ 

ςυλλογισ αποβλιτων οικιϊν ςε επιλεγμζνουσ 

ηϊνεσ ανά Διμο, αξιοποιϊντασ τθν εμπειρία 

από το πιλοτικό πρόγραμμα ΔςΡ αποβλιτων 

ςτουσ Διμουσ Ακινασ και Κθφιςίασ, με ςτόχο 

τθν κατά 32% εκτροπι τουσ ζωσ το 2020. 

 Στα πράςινα ςθμεία (τουλάχιςτον ζνα ανά 

Διμο) κα πραγματοποιείται και ξεχωριςτι 

ςυλλογι  απορριμμάτων πραςίνου. 

Εκτροπι αποβλιτων 

βρϊςιμων λιπϊν και ελαίων 

 Μεγιςτοποίθςθ των επιπζδων εκτροπισ των 

«διακζςιμων για ςυλλογι» βρϊςιμων λιπϊν 

και ελαίων με ςτόχο το 75% ζωσ το 2020 

Ανάκτθςθ βιοαποβλιτων ςε 

μονάδεσ επεξεργαςίασ 

προδιαλεγμζνων 

αποβλιτων 

 Μετατροπι τθσ μιασ εκ των τριϊν γραμμϊν 

επεξεργαςίασ οργανικϊν του ΕΜΑΚ ςε γραμμι 

επεξεργαςίασ βιοαποβλιτων από ΔςΡ, 

δυναμικότθτασ ~ 100.000 tn/ετθςίωσ. 

 Αξιολόγθςθ-Ενςωμάτωςθ ςτο ΡΕΣΔΑ των 

μονάδων επεξεργαςίασ βιοαποβλιτων από 

ΔςΡ που κα προβλεφκοφν ςτα Τοπικά Σχζδια 

Διαχείριςθσ. 

 Αξιολόγθςθ και εκτίμθςθ (εντόσ του 2015) των 
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πικανόν νζων Μονάδων επεξεργαςίασ 

βιοαποβλιτων από ΔςΡ μετά τθν ολοκλιρωςθ 

των Τοπικϊν Σχεδίων Διαχείριςθσ  με 

προτεραιότθτα ςτθ ανάπτυξθ ςυνεργειϊν με 

άλλουσ παραγωγικοφσ κλάδουσ (γεωργία, 

κτθνοτροφία, κ.λπ.) για τθ ςυνδιαχείριςθ των 

οργανικϊν αποβλιτων και τθν εξαςφάλιςθ τθσ 

τεχνικοοικονομικισ βιωςιμότθτασ των 

μονάδων επεξεργαςίασ. 

 

α2) Χαρτί 

Για τθν επίτευξθ των ςτόχων υιοκετείται θ περαιτζρω ανάπτυξθ δικτφου χωριςτισ 

ςυλλογισ χαρτιοφ το οποίο κα εξυπθρετεί ταυτόχρονα και τθν επίτευξθ των ςτόχων 

για τθν ανακφκλωςθ του χαρτιοφ και των ςτόχων για τθν ανακφκλωςθ και ανάκτθςθ 

των αποβλιτων χάρτινθσ ςυςκευαςίασ. Αναλυτικά υιοκετοφνται οι παρακάτω 

ενζργειεσ ανάπτυξθσ των απαραίτθτων δικτφων και υποδομϊν. 

Δίκτυο Ενζργειεσ 

Χωριςτι ςυλλογι και 

ανακφκλωςθ χάρτινθσ 

ςυςκευαςίασ 

 Διατιρθςθ του υψθλοφ ποςοςτοφ 

ανακφκλωςθσ των παραγόμενων αποβλιτων 

χάρτινθσ ςυςκευαςίασ με ςτόχο 92% ζωσ το 

2020 (μζςω των ΣΕΔ και των πράςινων 

ςθμείων) 

Χωριςτι ςυλλογι και 

ανακφκλωςθ ζντυπου 

χαρτιοφ και χαρτιοφ 

γραφισ 

 Ανάπτυξθ δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ ζντυπου 

χαρτιοφ με ςταδιακι αφξθςθ ανακφκλωςθσ 

ςτο 70% τθσ παραγόμενθσ ποςότθτασ  

αποβλιτων ζντυπου χαρτιοφ ζωσ το 2020 

(μζςω νζου ΣΕΔ-ςυνεργαςία ΕΔΣΝΑ  ι 

προγραμμάτων Διμων και των πράςινων 

ςθμείων) 

 

β) Δίκτυα επεξεργαςίασ υπολειπόμενων ςφμμεικτων ΑΑ 

Συμπλθρωματικά με τα δίκτυα χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων και χαρτιοφ 

/χαρτονιοφ και των μονάδων ανάκτθςθσ βιοαποβλιτων από ΔςΡ τα Δίκτυα 

επεξεργαςίασ υπολειπόμενων ςφμμεικτων ΑΣΑ εξυπθρετοφν τθν επίτευξθ του 

ςτόχου εκτροπισ των ΒΑΑ από τθν ταφι ζωσ το 2020. 

Ππωσ αναλυτικά παρατίκενται κατωτζρω (ςχζδιο διαχείριςθσ ΑΣΑ) ςτισ 

προβλεπόμενεσ κεντρικζσ υποδομζσ  ςε κάκε περίπτωςθ κα τθρείται: 
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 θ ιεράρχθςθ των εργαςιϊν διαχείριςθσ των αποβλιτων με τθν αξιοποίθςθ του 

εκτρεπόμενου κλάςματοσ ΒΑΑ με προτεραιότθτα τθν ανάκτθςθ υλικϊν, εφόςον 

εξαςφαλίηονται οι απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ για τθν τελικι χριςθ των 

παραγόμενων δευτερογενϊν προϊόντων. 

 θ δυνατότθτα παράλλθλθσ επεξεργαςίασ προδιαλεγμζνων αποβλιτων και κα 

λαμβάνεται υπ’ όψιν θ προοπτικι μελλοντικισ αφξθςθσ των αποδόςεων 

χωριςτισ ςυλλογισ και ανακφκλωςθσ. 

 

6.4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ ΑΠΟΒΛΘΣΩΝ ΑΣΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ 

Ρζραν των γενικϊν ςτόχων, κακορίηονται οι ακόλουκοι εξειδικευμζνοι ςτόχοι για 

κάκε επιμζρουσ ρεφμα αποβλιτων.  

Αςτικά τερεά Απόβλθτα 

Το νζο, οικολογικό πρότυπο τθσ διαχείριςθσ των ΑΣΑ χαρακτθρίηεται από : 

 Εφαρμογι του κφκλου : διαχωριςμόσ ςτθν πθγι, ανάκτθςθ υλικϊν, ανακφκλωςθ, 

κομποςτοποίθςθ, αξιοποίθςθ, ταφι υπολειμμάτων  

 Αποκζντρωςθ των δραςτθριοτιτων και μικρι κλίμακα  

 Χωροκζτθςθ εγκαταςτάςεων ζπειτα από πλατιά διαβοφλευςθ και με βάςθ τθν 

αρχι «κάκε περιοχι αναλαμβάνει το βάροσ που τθσ ανικει» 

 Ενκάρρυνςθ τθσ κοινωνικισ ςυμμετοχισ 

 Αξιοποίθςθ του εγχϊριου παραγωγικοφ δυναμικοφ 

 Διατιρθςθ και υπεράςπιςθ του δθμόςιου χαρακτιρα ςτθν διαχείριςθ των ΑΣΑ 

 

Κακορίηονται οι ακόλουκοι εξειδικευμζνοι ςτόχοι για τα ΑΣΑ. 

 Εφαρμογι προγραμμάτων πρόλθψθσ. 

 Θζςπιςθ των ακόλουκων ποςοτικϊν ςτόχων διαχείριςθσ, ωσ ελαχίςτων, ςε 

ςυμφωνία με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και το ΕΣΔΑ: 
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Ρίνακασ 34:: Ροςοτικοί ςτόχοι διαχείριςθσ ΑΣΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΘΣ  

Ρεφμα αποβλιτων Ζτοσ Περιγραφι ςτόχου 

Βιοαποδομιςιμα 

Αςτικά Απόβλθτα  

(ΚΥΑ 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 ΡΕΣΔΑ) 

Βιοαπόβλθτα (Ν. 

4042/2012)  

2015 5% του ςυνολικοφ βάρουσ ςε 

χωριςτι ςυλλογι 2020 40% 

Ανακυκλϊςιμα 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 ΑΣΑ εξυπθρετϊντασ ποςοςτό 

ανάκτθςθσ 70% κατ’ ελάχιςτον. 

 Κάλυψθ του ςυνόλου τθσ Ρεριφζρειασ με υποδομζσ υγειονομικά αςφαλοφσ 

διάκεςθσ. 

 

Ρεφματα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ 

Για το ςφνολο των ρευμάτων εναλλακτικισ διαχείριςθσ υιοκετοφνται οι ςτόχοι του 

ΕΣΔΑ και τίκενται οι ακόλουκοι ςτόχοι που αφοροφν τον ΡΕΣΔΑ. 

 Υλοποίθςθ προγραμμάτων ενθμζρωςθσ ‐ ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινοφ και 

ςτοχευμζνων ομάδων/ φορζων. 

 Επίτευξθ ποςοτικϊν ςτόχων ςυλλογισ – ανάκτθςθσ – προετοιμαςίασ για 

επαναχρθςιμοποίθςθ - ανακφκλωςθ. 

 Ενίςχυςθ του ρόλου κακϊσ και παροχι κινιτρων ςτουσ Διμουσ για τθν 

οργάνωςθ ‐ παρακολοφκθςθ ‐ καταγραφι των εργαςιϊν εναλλακτικισ 

διαχείριςθσ όλων των ρευμάτων και πρωτίςτωσ των αςτικϊν αποβλιτων και 

ενεργό ςυμμετοχι τουσ ςτισ εργαςίεσ εναλλακτικισ διαχείριςθσ. 

 Ζνταξθ των πράςινων ςθμείων και των ΚΑΕΔΙΣΡ ςτθν εναλλακτικι διαχείριςθ. 

Απόβλθτα ςυςκευαςιϊν 

 Υλοποίθςθ προγραμμάτων εναλλακτικισ διαχείριςθσ (άρκρο 5 του Ν. 2939/01), 

τα οποία κατ’ ελάχιςτο κα περιλαμβάνουν: μζτρα ενίςχυςθσ για τθν επίτευξθ / 
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βελτίωςθ ποςοτικϊν ςτόχων, μεκόδουσ για τθν οργάνωςθ τθσ εναλλακτικισ 

διαχείριςθσ ςυςκευαςιϊν. 

 Κάλυψθ του ςυνόλου τθσ Ρεριφζρειασ από δίκτυα διαλογισ ςτθν πθγι 

αποβλιτων ςυςκευαςίασ. 

 Ρροϊκθςθ άμεςα τθσ χωριςτισ ςυλλογισ χαρτιοφ, γυαλιοφ μετάλλων και 

πλαςτικοφ. 

 Υιοκζτθςθ και τιρθςθ προδιαγραφϊν για τα ανακτθκζντα απόβλθτα 

ςυςκευαςίασ ανά υλικό (ΚΑΔΑΥ-Ρράςινων ςθμείων, ΚΑΕΔΙΣΡ). 

 Οργάνωςθ ςυςτθμάτων εναλλακτικισ διαχείριςθσ ςυςκευαςιϊν που 

εμπεριζχουν κατάλοιπα επικίνδυνων ουςιϊν. 

 Οι ποςοτικοί ςτόχοι για τθν ανάκτθςθ – ανακφκλωςθ αποβλιτων ςυςκευαςιϊν, 

ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και το ΕΣΔΑ είναι οι ακόλουκοι κατ’ 

ελάχιςτον: 

 

Ρίνακασ 35:Ροςοτικοί ςτόχοι ανάκτθςθσ – ανακφκλωςθσ αποβλιτων ςυςκευαςίασ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΘΣ(2020) 

 

Απόβλθτα 

ςυςκευαςίασ 

(ΚΥΑ 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 

 

Απόβλθτα Θλεκτρικοφ και Θλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ) 

 Ενίςχυςθ ςυλλογισ ΑΘΘΕ με τθ ςυμμετοχι των Ρράςινων ςθμείων και ΚΑΕΔΙΣΡ. 

 Επίτευξθ υψθλϊν ςτόχων χωριςτισ ςυλλογισ ΑΘΘΕ, κυρίωσ και κατά 

προτεραιότθτα ςε απόβλθτα εξοπλιςμοφ ανταλλαγισ κερμότθτασ (ψφξθσ και 

κατάψυξθσ), λαμπτιρων φκοριςμοφ, φωτοβολταϊκϊν πλαιςίων και εξοπλιςμοφ 

μικροφ μεγζκουσ (κατθγορίεσ 5 & 6 του Ραραρτιματοσ ΙΙΙ τθσ οδθγίασ 

2012/19/ΕΕ). 

 Ρροετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ των ΑΘΘΕ, των καταςκευαςτικϊν τουσ 

ςτοιχείων των ςυναρμολογοφμενων μερϊν και των αναλϊςιμων, όπου 

ενδείκνυται. 

 Οι ποςοτικοί ςτόχοι ςχετικά με τθ διαχείριςθ των ΑΘΘΕ αναφορικά με τθ 

ςυλλογι είναι: 
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 Μζχρι το τζλοσ του 2015, ο ποςοτικόσ ςτόχοσ ςυλλογισ για τα ΑΘΘΕ οικιακισ 

προζλευςθσ διαμορφϊνεται, ανάλογα με το ποια είναι θ μεγαλφτερθ ποςότθτα 

από τισ παρακάτω, είτε ςε 4 kg/κάτοικο ετθςίωσ, είτε ςε ποςότθτα ίςθ με το 

μζςο ετιςιο βάροσ των ΑΘΘΕ που ςυλλζχκθκαν κατά τθν προθγοφμενθ τριετία. 

 Από το 2016 το ελάχιςτο ποςοςτό ςυλλογισ ορίηεται ςε 45% και υπολογίηεται 

βάςει του ςυνολικοφ βάρουσ των ΑΘΘΕ, τα οποία ςυλλζχκθκαν ςε ζνα δεδομζνο 

ζτοσ, εκφράηεται δε ωσ ποςοςτό του μζςου ετιςιου βάρουσ του ΘΘΕ που 

διατζκθκε ςε κυκλοφορία κατά τα τρία προθγοφμενα ζτθ ςτθ χϊρα. 

 Από το 2019 το ελάχιςτο ποςοςτό ςυλλογισ ορίηεται ςε 65% του μζςου ετιςιου 

βάρουσ των ΘΘΕ που διατζκθκε ςτθν αγορά κατά τθν προθγοφμενθ τριετία ι 

εναλλακτικά ςτο 85% των ΑΘΘΕ που παράγονται ανά βάροσ. 

 Ρροϊκθςθ τθσ επεξεργαςίασ του ελαφροφ κλάςματοσ τεμαχιςμοφ ΑΘΘΕ για τθν 

ανάκτθςθ υλικϊν και ενζργειασ. 

Απόβλθτα φορθτϊν θλεκτρικϊν ςτθλϊν και ςυςςωρευτϊν 

 Ενίςχυςθ τθσ ςυλλογισ των αποβλιτων φορθτϊν ΘΣ&Σ με τθ ςυμμετοχι των 

Ρράςινων ςθμείων και ΚΑΕΔΙΣΡ. 

 Ροςοτικόσ ςτόχοσ ςυλλογισ: μζχρι 26‐9‐2016, ςυλλογι τουλάχιςτον του 45% 

κ.β., εκφραηόμενο ωσ προσ τισ ποςότθτεσ φορθτϊν ΘΣ&Σ που κυκλοφοροφν ςτθν 

αγορά (μζςοσ όροσ τθσ τελευταίασ τριετίασ). 

Μικρζσ Ποςότθτεσ Επικίνδυνων Αποβλιτων (ΜΠΕΑ) 

 Χωριςτι ςυλλογι των ΜΡΕΑ. Ρρογράμματα ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινοφ 

(άμεςθ εφαρμογι). 

 

Ιλφεσ Αςτικοφ Σφπου 

 Θζςπιςθ των ακόλουκων ποςοτικϊν ςτόχων ςτθ διαχείριςθ ιλφοσ ζωσ το 2020: 

Εργαςίεσ ανάκτθςθσ 100% κ.β. επί τθσ παραγόμενθσ ποςότθτασ. 

 Αντιμετϊπιςθ τθσ ιλφοσ ωσ πόρο ‐ πθγι οργανικισ ουςίασ για χριςθ επ’ ωφελεία 

τθσ γεωργίασ ι για τθν ανάκτθςθ ενζργειασ. 

 Ενθμζρωςθ – ευαιςκθτοποίθςθ ιδιωτϊν παραγωγϊν ιλφοσ αςτικοφ τφπου, 

ςχετικά με τισ δυνατότθτεσ ορκισ διαχείριςθσ. 

 

ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΘΣΑ  

6.5 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΘΣΩΝ 

Χρθςιμοποιικθκαν τα ςτοιχεία και οι εκτιμιςεισ του ΕΣΔΑ-2015, με αναγωγι ςτθ 

Ρεριφζρεια Αττικισ. Στον Ρίνακα 36 παρουςιάηονται τα αποτελζςματα των 

ανωτζρω εκτιμιςεων. 
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Ρίνακασ 36:Ρροβλεπόμενθ παραγωγι βιομθχανικϊν αποβλιτων Ρεριφζρειασ Αττικισ (ζτοσ 
2020) 

Κατθγορία αποβλιτων 
φντμθςθ 

 

Μθ επικίνδυνα 

απόβλθτα 

(τόνοι) 

Επικίνδυνα 

απόβλθτα 

(τόνοι) 

φνολο 

αποβλιτων 

(τόνοι) 

ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΘΣΑ 

ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΘΣΑ ΛΟΙΠΩΝ 

ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΩΝ  

ΒΙΟΛΠ 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 

ΑΣΟΒ - 17.100 17.100 

*5+ Οχιματα τζλουσ κφκλου 

ηωισ 
ΟΤΚΗ 40.000 700 40.700 

*6+ Μεταχειριςμζνα 

ελαςτικά οχθμάτων 
ΜΕΟ 12.200 - 12.200 

*7+ Απόβλθτα θλεκτρικοφ 

θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ 

βιομθχανικισ προζλευςθσ 

ΑΘΘΕ‐Β 2.900 - 2.900 

[8+ Απόβλθτα υγειονομικϊν 

μονάδων 
ΑΥΜ - 6.800 6.800 

 

6.6 ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΘΣΩΝ 

1) Βιομθχανικά Απόβλθτα 

Υιοκζτθςθ των ςτόχων του ΕΣΔΑ, ωσ ακολοφκωσ 

 Διαςφάλιςθ ιχνθλαςιμότθτασ παραγωγισ και διαχείριςθσ βιομθχανικϊν 

αποβλιτων.  
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 Διαςφάλιςθ ορκολογικισ διαχείριςθσ των παραγόμενων βιομθχανικϊν 

αποβλιτων ςτθριηόμενθ ςτθν ιεράρχθςθ των αποβλιτων και ςτισ βζλτιςτεσ 

διακζςιμεσ τεχνικζσ. 

 Αξιοποίθςθ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ αποβλιτων (ςε εκνικό επίπεδο) με 

ςκοπό τθν προϊκθςθ τθσ ςυνζργειασ μεταξφ των βιομθχανικϊν κλάδων για τθν 

ανάκτθςθ των βιομθχανικϊν αποβλιτων. Ρροϊκθςθ κλαδικϊν εκελοντικϊν 

ςυμφωνιϊν. 

 Οργάνωςθ και λειτουργία επαρκοφσ δικτφου υποδομϊν διάκεςθσ βιομθχανικϊν 

αποβλιτων κατά προτεραιότθτα ςτουσ χϊρουσ βιομθχανικισ ςυγκζντρωςθσ. 

 Ανάκτθςθ ενζργειασ ςε ςυμπλθρωματικό ρόλο όταν ζχουν εξαντλθκεί τα 

περικϊρια άλλου είδουσ ανάκτθςθσ. 

 Αξιοποίθςθ τθσ ζρευνασ για αναβάκμιςθ των μεκόδων διαχείριςθσ των 

βιομθχανικϊν αποβλιτων και τεκμθρίωςθ τθσ βζλτιςτθσ επιλογισ από τισ 

βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ των εργαςιϊν ανάκτθςθσ ι και διάκεςθσ. 

2) Απόβλθτα εγκαταςτάςεων κοινισ ωφζλειασ, εξυπθρζτθςθσ κοινοφ κ.λπ. 

Υιοκζτθςθ των ςτόχων του ΕΣΔΑ, ωσ ακολοφκωσ 

 Κακιζρωςθ χωριςτισ ςυλλογισ για τα μζταλλα, το χαρτί, το πλαςτικό και το 

γυαλί που υπάγονται ςτισ κατθγορίεσ ΕΚΑ 15 και 20 ςε όλουσ τουσ χϊρουσ 

εργαςίασ και εξυπθρζτθςθσ κοινοφ.  

 Αποτροπι τθσ ανάμιξθσ αποβλιτων ελαίων με πετρελαιοειδι κατάλοιπα 

(κακαριςμοί δεξαμενϊν καυςίμων, διάφορα ελαφρά ι βαρζα καφςιμα) και 

διαχείριςθ τουσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία για τθν εναλλακτικι 

διαχείριςθ. 

 Κακιζρωςθ χωριςτισ ςυλλογισ του οργανικοφ κλάςματοσ (καφζ κάδοσ) ωσ 

διακριτοφ ρεφματοσ. 

 Διαχείριςθ των τυχόν άλλων ρευμάτων αποβλιτων που παράγονται και 

εντάςςονται ςτθν εναλλακτικι διαχείριςθ, ωσ διακριτϊν ρευμάτων και ςφμφωνα 

με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

 Υλοποίθςθ δράςεων ενθμζρωςθσ – ευαιςκθτοποίθςθσ κοινοφ και λοιπϊν 

εμπλεκόμενων, ςχετικά με τα οφζλθ τθσ πρόλθψθσ και ανάκτθςθσ των 

αποβλιτων. 

3) Ρεφματα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ 

Για το ςφνολο των ρευμάτων εναλλακτικισ διαχείριςθσ υιοκετοφνται οι ςτόχοι του 

ΕΣΔΑ και τίκενται οι ακόλουκοι ςτόχοι που αφοροφν τον ΡΕΣΔΑ. 

 Υλοποίθςθ προγραμμάτων ενθμζρωςθσ ‐ ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινοφ και 

ςτοχευμζνων ομάδων/ φορζων. 
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 Επίτευξθ ποςοτικϊν ςτόχων ςυλλογισ – ανάκτθςθσ – προετοιμαςίασ για 

επαναχρθςιμοποίθςθ - ανακφκλωςθ. 

 Ενίςχυςθ του ρόλου κακϊσ και παροχι κινιτρων ςτουσ Διμουσ για τθν 

οργάνωςθ ‐ παρακολοφκθςθ ‐ καταγραφι των εργαςιϊν εναλλακτικισ 

διαχείριςθσ όλων των ρευμάτων και πρωτίςτωσ των αςτικϊν αποβλιτων και 

ενεργό ςυμμετοχι τουσ ςτισ εργαςίεσ εναλλακτικισ διαχείριςθσ. 

 Ζνταξθ των πράςινων ςθμείων και των ΚΑΕΔΙΣΡ ςτθν εναλλακτικι διαχείριςθ. 

3.1 Απόβλθτα Ζλαια (ΑΕ) 

 Ρεραιτζρω προϊκθςθ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ των αποβλιτων ελαίων από 

μεγάλουσ οργανιςμοφσ, βιομθχανίεσ και κυρίωσ τα πλοία. 

 Αποφυγι ανάμιξθσ αποβλιτων ελαίων με πετρελαιοειδι κατάλοιπα. 

 Άρςθ τυχόν (αναιτιολόγθτων) περιοριςμϊν για τθν αγορά αναγεννθμζνων 

λιπαντικϊν ελαίων. 

Οι ποςοτικοί εκνικοί ςτόχοι του ΡΔ 82/2004, ςχετικά με τθ διαχείριςθ των 

αποβλιτων ελαίων, κα ανακεωρθκοφν ςφμφωνα με το ΕΣΔΑ, με ςκοπό τθν αφξθςθ 

των ςυλλεγόμενων αποβλιτων ελαίων, κακϊσ και του ποςοςτοφ αναγζννθςθσ. 

3.2 Απόβλθτα ςυςςωρευτϊν οχθμάτων και βιομθχανίασ  

 Συλλογι του ςυνόλου (100%)των αποβλιτων ςυςςωρευτϊν οχθμάτων και 

βιομθχανίασ. 

Οι ελάχιςτεσ αποδόςεισ ανακφκλωςθσ είναι οι ακόλουκεσ: 

 ανακφκλωςθ του 65% κατά μζςο βάροσ των ΘΣ και ςυςςωρευτϊν 

μολφβδου−οξζοσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ανακφκλωςθσ του περιεχομζνου 

μολφβδου ςτον υψθλότερο δυνατό βακμό που είναι τεχνικά εφικτόσ χωρίσ 

υπερβολικζσ δαπάνεσ. 

 ανακφκλωςθ του 75% κατά μζςο βάροσ των ΘΣ και ςυςςωρευτϊν 

νικελίου−καδμίου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ανακφκλωςθσ του περιεχομζνου 

καδμίου ςτον υψθλότερο δυνατό βακμό που είναι τεχνικά εφικτόσ χωρίσ 

υπερβολικζσ δαπάνεσ, και 

 ανακφκλωςθ του 50% κατά μζςο βάροσ των άλλων ΘΣ και ςυςςωρευτϊν. 

3.3 Οχιματα Σζλουσ Κφκλου Ηωισ (ΟΣΚΗ) 

 Επζκταςθ τθσ γεωγραφικισ κάλυψθσ του ςυςτιματοσ ςτισ νθςιωτικζσ περιοχζσ 

τθσ Ρεριφζρειασ. 

 Επζκταςθ του δικτφου ανάκτθςθσ ςε επιχειριςεισ – παραγωγοφσ μερϊν 

οχθμάτων (ςυνεργεία, μάντρεσ μεταχειριςμζνων και ανταλλακτικϊν) 
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 Επεξεργαςία του ελαφροφ κλάςματοσ τεμαχιςμοφ των ΟΤΚΗ για τθν ανάκτθςθ 

υλικϊν και ενζργειασ. 

 Αφξθςθ τθσ ανακφκλωςθσ των πλαςτικϊν τμθμάτων των ΟΤΚΗ. 

 Οι ποςοτικοί ςτόχοι ςχετικά με τθ διαχείριςθ των ΟΤΚΗ είναι οι ακόλουκοι:  

 επαναχρθςιμοποίθςθ και ανάκτθςθ ςε ποςοςτό 95% 

 επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθ ςε ποςοςτό 85%. 

3.4 Μεταχειριςμζνα Ελαςτικά Οχθμάτων 

 Συμβολι ςτθν ανάπτυξθ αγορϊν ανακτϊμενων υλικϊν από τθν επεξεργαςία 

μεταχειριςμζνων ελαςτικϊν. 

 Οι ςτόχοι του ΡΔ 109/2004 κα ανακεωρθκοφν ςφμφωνα με το ΕΣΔΑ (αφξθςθ 

ςτόχων) και το πεδίο εφαρμογισ του κα επεκτακεί, προκειμζνω να 

ςυμπεριλθφκοφν και άλλεσ κατθγορίεσ ελαςτικϊν. 

3.5 Απόβλθτα Θλεκτρικοφ και Θλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ) 

 Ενίςχυςθ ςυλλογισ ΑΘΘΕ με τθ ςυμμετοχι των Ρράςινων ςθμείων και ΚΑΕΔΙΣΡ. 

 Επίτευξθ υψθλϊν ςτόχων χωριςτισ ςυλλογισ ΑΘΘΕ, κυρίωσ και κατά 

προτεραιότθτα ςε απόβλθτα εξοπλιςμοφ ανταλλαγισ κερμότθτασ (ψφξθσ και 

κατάψυξθσ), λαμπτιρων φκοριςμοφ, φωτοβολταϊκϊν πλαιςίων και εξοπλιςμοφ 

μικροφ μεγζκουσ (κατθγορίεσ 5 & 6 του Ραραρτιματοσ ΙΙΙ τθσ οδθγίασ 

2012/19/ΕΕ). 

 Ρροετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ των ΑΘΘΕ, των καταςκευαςτικϊν τουσ 

ςτοιχείων των ςυναρμολογοφμενων μερϊν και των αναλϊςιμων, όπου 

ενδείκνυται. 

 Οι ποςοτικοί ςτόχοι ςχετικά με τθ διαχείριςθ των ΑΘΘΕ αναφορικά με τθ 

ςυλλογι είναι: 

 Μζχρι το τζλοσ του 2015, ο ποςοτικόσ ςτόχοσ ςυλλογισ για τα ΑΘΘΕ οικιακισ 

προζλευςθσ διαμορφϊνεται, ανάλογα με το ποια είναι θ μεγαλφτερθ ποςότθτα 

από τισ παρακάτω, είτε ςε 4 kg/κάτοικο ετθςίωσ, είτε ςε ποςότθτα ίςθ με το 

μζςο ετιςιο βάροσ των ΑΘΘΕ που ςυλλζχκθκαν κατά τθν προθγοφμενθ τριετία. 

 Από το 2016 το ελάχιςτο ποςοςτό ςυλλογισ ορίηεται ςε 45% και υπολογίηεται 

βάςει του ςυνολικοφ βάρουσ των ΑΘΘΕ, τα οποία ςυλλζχκθκαν ςε ζνα δεδομζνο 

ζτοσ, εκφράηεται δε ωσ ποςοςτό του μζςου ετιςιου βάρουσ του ΘΘΕ που 

διατζκθκε ςε κυκλοφορία κατά τα τρία προθγοφμενα ζτθ ςτθ χϊρα. 

 Από το 2019 το ελάχιςτο ποςοςτό ςυλλογισ ορίηεται ςε 65% του μζςου ετιςιου 

βάρουσ των ΘΘΕ που διατζκθκε ςτθν αγορά κατά τθν προθγοφμενθ τριετία ι 

εναλλακτικά ςτο 85% των ΑΘΘΕ που παράγονται ανά βάροσ. 
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4) Απόβλθτα Τγειονομικϊν Μονάδων 

 Οργάνωςθ και λειτουργία δικτφων διαχείριςθσ των ΑΥΜ εντόσ και εκτόσ των ΥΜ, 

ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ οικ.146163/2012 και το υφιςτάμενο ειδικό ςχζδιο 

(ΕΕΣΔΕΑΥΜ) 

 Ολοκλιρωςθ των υποδομϊν αποτζφρωςθσ. 

 Επζκταςθ εφαρμογισ των προγραμμάτων χωριςτισ ςυλλογισ ςε όλεσ τισ 

δραςτθριότθτεσ από τισ οποίεσ παράγονται ΑΥΜ, όπωσ θ κατ’ οίκον νοςθλεία. 

 Ρροϊκθςθ τθσ επεξεργαςίασ του ελαφροφ κλάςματοσ τεμαχιςμοφ ΑΘΘΕ για τθν 

ανάκτθςθ υλικϊν και ενζργειασ. 

5) Απόβλθτα που περιζχουν υδράργυρο 

 Ανάπτυξθ δικτφου ςυλλογισ και αποκικευςθσ του μεταλλικοφ υδραργφρου. 

Υλοποίθςθ ςτοχευμζνων δράςεων για ενθμζρωςθ – ευαιςκθτοποίθςθ των 

κατόχων οργάνων και ςυςκευϊν με υδράργυρο, ςχετικά με τουσ κατάλλθλουσ 

τρόπουσ διαχείριςθσ. 

 

ΑΕΚΚ 

6.7 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΑΕΚΚ 

Χρθςιμοποιικθκαν τα ςτοιχεία και οι εκτιμιςεισ του ΕΣΔΑ-2015, με αναγωγι ςτθ 

Ρεριφζρεια Αττικισ. Στον Ρίνακα 37 παρουςιάηονται τα αποτελζςματα των 

ανωτζρω εκτιμιςεων. 

Ρίνακασ 37:Ρροβλεπόμενθ παραγωγι ΑΕΚΚ Ρεριφζρειασ Αττικισ (ζτοσ 2020) 

Κατθγορία αποβλιτων 
φντμθςθ 

 

Μθ επικίνδυνα 

απόβλθτα 

(τόνοι) 

Επικίνδυνα 

απόβλθτα 

(τόνοι) 

φνολο 

αποβλιτων 

(τόνοι) 

 ΑΠΟΒΛΘΣΑ ΕΚΚΑΦΩΝ, 

ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΣΕΔΑΦΙΕΩΝ  

ΑΕΚΚ 246.400 19.100 265.500 

 

6.8 ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ ΑΕΚΚ 

 Εφαρμογι τθσ εναλλακτικισ διαχείριςθσ ΑΕΚΚ ςτα δθμόςια και ιδιωτικά ζργα. 
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 Χωριςτι ςυλλογι για τα απόβλθτα εκςκαφϊν και ορκολογικι διαχείριςθ τουσ, 

τα οποία εξαιροφνται από τουσ ςτόχουσ των ΑΕΚΚ, κακϊσ και για τθν περίςςεια 

ςκυροδζματοσ που προκφπτει κατά τα ζργα καταςκευϊν. Ειδικότερα θ 

περίςςεια των αποβλιτων εκςκαφϊν που προζρχονται από τα Δθμόςια ζργα κα 

πρζπει να ςυλλζγεται διακριτά από τυχόν υλικά κακαιρζςεων, αποξθλϊςεων 

κλπ. και οι όροι και οι προχποκζςεισ για τθν διαχείριςθ αυτϊν να 

περιλαμβάνεται ςτθν ΑΕΡΟ του ζργου και ςτθν ςφμβαςθ με τον Ανάδοχο. Τα 

παραπάνω κα πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν ςε όλα τα ςτάδια υλοποίθςθσ των 

δθμοςίων ζργων, όπωσ προκιρυξθ, ςυμβάςεισ κλπ. 

 Συμβολι ςτθν ανάπτυξθ αγορϊν για τα δευτερογενι υλικά τθσ επεξεργαςίασ 

ΑΕΚΚ. 

 Οι ποςοτικοί ςτόχοι που τίκενται αφοροφν το ποςοςτό των παραγόμενων ΑΕΚΚ 

που οδθγοφνται προσ προετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ, ανακφκλωςθ και 

ανάκτθςθ και είναι οι εξισ: 

 Τουλάχιςτον 50% κ.β. των παραγόμενων ΑΕΚΚ ζωσ το τζλοσ του 2015. 

 Τουλάχιςτον 70% κ.β. των παραγόμενων ΑΕΚΚ ζωσ το τζλοσ του 2020. 

Για τθ ςυλλογι αποβλιτων εκςκαφϊν υποχρεωτικι διαλογι και μεταφορά (με 

αντίςτοιχθ τιμολόγθςθ) ςτα δθμόςια ζργα και κίνθτρα για τα ιδιωτικά ζργα. 

 

Απόβλθτα που περιζχουν αμίαντο 

 Οργάνωςθ και δθμιουργία εγκαταςτάςεων διάκεςισ τουσ εντόσ τθσ χϊρασ ζωσ 

το 2020. 

 Καταγραφι και αξιολόγθςθ διαχείριςθσ παλαιϊν βιομθχανικϊν μονάδων που 

ζχουν περιζλκει ςε αδράνεια και περιζχουν επικίνδυνα ι μθ υλικά τα οποία 

χρονίηουν και μεταφζρουν επικίνδυνεσ ουςίεσ (ΕΚΑ) ςτον υδροφόρο ορίηοντα, 

(π.χ. Ελενίτ, Αμιαντίτ) ςτο πλαίςιο του χϊρου που υλοποιείται τθσ «καταγραφισ 

των ρυπαςμζνων χϊρων» 
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7. ΣΧΕΔΙΟ ΡΟΛΘΨΘΣ ΔΘΜΙΟΥΓΙΑΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΣΤΘΝ 

ΑΤΤΙΚΘ 

7.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Τλα τα μζτρα πρόλθψθσ που περιλαμβάνονται ςτο ΕΚΡΛΞΣ ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΣ ΧΧΕΔΛΣ 

ΥΦΣΟΘΨΘΧ ΔΘΠΛΣΩΦΓΛΑΧ ΑΥΣΒΟΘΨΩΡ (που είναι αναπόςπαςτο μζροσ του 

παρόντοσ ςχεδίου) κακϊσ και εκείνα τα μζτρα, τα οποία επιπρόςκετα 

περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα πρόταςθ για τον Υεριφερειακό Χχεδιαςμό, κα 

χρειαςτεί να εξειδικευτοφν και να τεκμθριωκοφν φςτερα από τθν 

προαπαιτοφμενθ13  αρχιτεκτονικι μελζτθ για τθ χωριςτι ςυλλογι14 ςτθν πθγι 

(από το ςπίτι, ςτο πεηοδρόμιο, ςτθ νθςίδα ανακφκλωςθσ και ςτα πράςινα ςθμεία) 

και τελικά το εφαρμοςτζο (επικρατζςτερο) πρόγραμμα χωριςτισ ςυλλογισ ςε 

επίπεδο περιφζρειασ, Διμου και τοπικϊν ςχεδίων και να «κουμπϊςει» - 

εναρμονιςτεί με τθν ςθμερινι υπάρχουςα κατάςταςθ, τισ προβλζψεισ για τθν 

εξάπλωςθ των ςυςτθμάτων χωριςτισ ςυλλογισ, και τθν προςδοκϊμενθ επιτυχία 

τουσ. Επιπρόςκετα κεωρείται απαραίτθτθ θ κεςμικι κωράκιςθ αναφορικά με τθν 

επικάλυψθ αρμοδιοτιτων και ο επαναπροςδιοριςμόσ τθσ τιμολογιακισ πολιτικισ.  

Ενθμερωτικά αναφζρεται ότι ςε περίπτωςθ, κατά τθν οποία δεν προκφψει ωσ 

αντικείμενο διαλόγου και διαβοφλευςθσ ο τρόποσ χρεϊςεων των τελϊν 

Ξακαριότθτασ και Θλεκτροφωτιςμοφ ϊςτε να υπάρχουν κίνθτρα για τουσ πολίτεσ, 

το βζλτιςτο ςενάριο εφαρμογισ κα περιοριςτεί ςτο ποςοςτό των εξαιρετικά 

ευαιςκθτοποιθμζνων πολιτϊν και ςτο ποςοςτό τθσ επιρροισ εκπαιδευτικϊν και 

ενθμερωτικϊν  προγραμμάτων. Χε αυτι τθν περίπτωςθ θ όποια επζνδυςθ ςε 

πρακτικζσ εκτροπισ (πρόλθψθ, επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθ) των 

απορριμμάτων από τον γκρι κάδο (υπολείμματα) δε κα μπορεί να ςτθριχκεί 

τεχνοοικονομικά (μελζτθ ςκοπιμότθτασ), οφτε κα δικαιολογεί τθν εφαρμογι τθσ 

(ςχζςθ κόςτουσ/οφζλουσ) και ταυτόχρονα κα αποτελεί βάροσ ςτον προχπολογιςμό 

και ςτο ςυνολικό κόςτοσ διαχείριςθσ των απορριμμάτων (οικονομικι προςιτότθτα). 

                                                      
13

 Βλέπε Νόμορ 696/74 και 716/77 
14

 Ο όπορ διαλογή ζηην πηγή είναι αδόκιμορ ζηα ελληνικά γιαηί εμπεπιέσει ίζυρ ππώηα μίξη και μεηά 

διαλογή 
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Επομζνωσ θ παροφςα αποτελεί τθν προκαταρκτικι πρόταςθ και για να μπορζςει το 

Σλοκλθρωμζνο Χχζδιο Υρόλθψθσ να εξειδικευτεί και να κοςτολογθκεί επακριβϊσ 

κα πρζπει προθγουμζνωσ:  

 να ζχουν κατατεκεί και επεξεργαςτεί τα Ψοπικά Χχζδια Διαχείριςθσ από τουσ 

Διμουσ και τισ Χυμπράξεισ Διμων, 

 να αναπτυχκεί και κεςπιςτεί ςφνολο διοικθτικϊν πράξεων ςφμφωνα με τισ 

οποίεσ: 

o κα προςφζρονται κίνθτρα και αντικίνθτρα ςτουσ πολίτεσ με ςτόχο τθ 

μθ παραγωγι αποβλιτων (όπου είναι εφικτό), τθ μείωςθ τθσ 

ποςότθτασ και τθσ επικινδυνότθτασ των αποβλιτων, τθν επιςτροφι 

ςε κζντρα επαναχρθςιμοποίθςθσ (ειδικά για τα καταναλωτικά υλικά 

–αγακά όπωσ ροφχα, υποδιματα, παιχνίδια, βιβλία, ζπιπλα, είδθ 

εξοπλιςμοφ νοικοκυριοφ κλπ.)   

o κα επιβάλλονται κυρϊςεισ ςε επιχειριςεισ, οι οποίεσ ενϊ ζχουν 

υποχρζωςθ ςυμμετοχισ ςε ΧΕΔ δε ςυμμετζχουν  

o κα προςφζρονται κίνθτρα και αντικίνθτρα για τισ επιχειριςεισ με 

ςτόχο τθ μθ παραγωγι αποβλιτων (όπου είναι εφικτό), τθ μείωςθ 

τθσ ποςότθτασ και τθσ επικινδυνότθτασ των αποβλιτων, τθν 

επιςτροφι ςε κζντρα επαναχρθςιμοποίθςθσ (ειδικά για τα βιοτεχνικά 

και βιομθχανικά απόβλθτα)    

o κα ορίηεται εξειδικευμζνα θ «διευρυμζνθ ευκφνθ του παραγωγοφ» 

και κα προτρζπονται ομάδεσ επιχειριςεων όπωσ τουριςτικοφ 

ενδιαφζροντοσ, εςτίαςθσ και αναψυχισ να μεριμνοφν ςε ατομικι ι 

ςυλλογικι βάςθ για τθ μείωςθ του όγκου αποβλιτων οργανικισ 

προζλευςθσ, που κα καταλιγουν προσ τελικι διάκεςθ     

o κα ορίηεται εξειδικευμζνα θ «διευρυμζνθ ευκφνθ του παραγωγοφ» 

και κα προτρζπονται ομάδεσ επιχειριςεων όπωσ ιατρεία, φαρμακεία 

και κλινικζσ να μειϊνουν τα ιατρικά απόβλθτα που κα καταλιγουν 

προσ τελικι διάκεςθ 

o κα ορίηονται οι κατ’ ελάχιςτον υποχρεωτικζσ επιςκζψεισ ανά ζτοσ 

των ςχολείων και εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων όλων των βακμίδων ςε 
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υποδομζσ πρόλθψθσ ι ςυμμετοχι τουσ ςε διαδραςτικά 

προγράμματα εκπαίδευςθσ και ενθμζρωςθσ (προτείνεται 

τουλάχιςτον δφο επιςκζψεισ –εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ ανά ζτοσ μία 

ςτον κοντινότερο ΧΩΨ και μια ςτο Ξζντρο Επαναχρθςιμοποίθςθσ ι ςε 

ΞΔΑΩ) 

o κα κεςπιςτοφν κίνθτρα και αντικίνθτρα για τισ επιχειριςεισ που 

ςυμμετζχουν ςτα ΧΕΔ και παρουςιάηουν χαμθλι απόδοςθ ςτθν 

πρόλθψθ και εκτροπι των αποβλιτων από τθν τελικι διάκεςθ 

o κα κεςπιςτοφν κίνθτρα εκελοντικισ ςυμμετοχισ ςε δράςεισ 

πρόλθψθσ και εκτροπισ αποβλιτων για τισ επιχειριςεισ και τα 

νοικοκυριά      

o κα κεςπιςτοφν κανονιςμοί ϊςτε να επιτρζπεται θ μεταφορά, θ 

διακίνθςθ και εμπορία των υλικϊν προσ επαναχρθςιμοποίθςθ ι 

ανακφκλωςθ  

 να γίνουν γνωςτζσ οι υποδομζσ από τα ΨΣΧΔΑ και κα υποδζχονται προσ 

επεξεργαςία τα υπολείμματα – απόβλθτα, τα οποία κα προκφπτουν από τισ 

προτεινόμενεσ δράςεισ πρόλθψθσ, επαναχρθςιμοποίθςθσ και ανακφκλωςθσ 

κακαρϊν υλικϊν (εκτροπι υλικϊν από τθν τελικι διάκεςθ)  

 να εκπονθκεί θ αρχιτεκτονικι μελζτθ για τθ διαλογι ςτθν πθγι (χωριςτι 

ςυλλογι)  

o Κα πρζπει να γίνει παρακολοφκθςθ των διαφόρων κατθγοριϊν 

αποβλιτων και να ςυλλεχκοφν ακριβι ςτατιςτικά ςτοιχεία για τα 

απόβλθτα τθσ Υεριφζρειασ.  

o Ρα ςυλλεχκοφν και να αντιπαρατεκοφν πλθκυςμιακά κριτιρια όπωσ 

ςυγκζντρωςθ και γεωγραφικι κατανομι του πλθκυςμοφ ςτισ 

διάφορεσ περιοχζσ, κ.α. 

o Ρα μελετθκεί θ εγκατάςταςθ κάδων για κάκε ανακυκλϊςιμο ι 

επικίνδυνο υλικό ξεχωριςτά (γυαλί, μπαταρίεσ, μζταλλα, πλαςτικά 

και οργανικά), και να ςχεδιαςτεί θ απρόςκοπτθ πρόςβαςθ των 

πολιτϊν ςε αυτοφσ. Κα πρζπει να χωροκετθκοφν εντόσ αςτικοφ 

ιςτοφ, με βάςθ λειτουργικά και ορκολογικά κριτιρια. 
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o Ψόςο ςτα δθμόςια κτιρια όςο και ςτα κτιρια γραφείων κα πρζπει να 

δθμιουργθκοφν ξεχωριςτζσ ροζσ χαρτιοφ γραφείου/χαρτονιοφ από 

όλα τα υπόλοιπα απόβλθτα, παρζχοντασ χωριςτοφσ κάδουσ, και 

προβλζποντασ προςωπικό κακαριότθτασ με καλφτερο εξοπλιςμό, 

(όπωσ ειδικά αμαξίδια, κλπ) για να μεταφζρουν το χαρτί / χαρτόνι και 

χωριςτά τα υπόλοιπα απόβλθτα ςτισ εγκαταςτάςεισ μεταφόρτωςθσ.  

o Υροϊκθςθ τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ μεταξφ των πολιτϊν, με κίνθτρα, 

κατά περίπτωςθ (όπωσ φόρουμ ςυηθτιςεων ανακφκλωςθσ, βραβεία 

για καινοτόμεσ ιδζεσ, κλπ).  

o Υαράλλθλα κα πρζπει να πραγματοποιθκεί εκπαίδευςθ του 

προςωπικοφ κακαριότθτασ ςχετικά τθ νζα μζκοδο ςυλλογισ 

απορριμμάτων και τισ πρακτικζσ για να ταξινομιςουν τισ 

διαφορετικζσ ροζσ αποβλιτων. 

   

7.2 ΟΙΣΜΟΣ ΤΟΜΕΩΝ ΡΟΤΕΑΙΟΤΘΤΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Σι ακόλουκοι τομείσ προτεραιότθτασ επιλζχκθκαν για κζςπιςθ ποιοτικϊν ςτόχων, 

βάςει των παραγόμενων ποςοτιτων, τθσ ςυνζργειασ με άλλουσ κεςμοκετθμζνουσ 

ςτόχουσ και τθσ επικινδυνότθτασ: 

1. Τομζασ Ρροτεραιοτιτων Απόβλθτα Τροφίμων 

Ειδικόσ Στόχοσ: Υροϊκθςθ τθσ μείωςθσ παραγωγισ αποβλιτων τροφίμων 

Γεωγραφικι και διοικθτικι κλίμακα εφαρμογισ: Ξυρίωσ ςτα μεγάλα αςτικά 

κζντρα, αλλά κα εφαρμοςτοφν ςε εκνικό επίπεδο. 

Βραχυπρόκεςμοσ/μακροπρόκεςμοσ: Βραχυπρόκεςμοσ. Κα πρζπει να επιτευχκεί 

εντόσ χρονικοφ ορίηοντα 6ετίασ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του ςχεδίου πρόλθψθσ. 

Ροιουσ αφορά: Αφορά κυρίωσ νοικοκυριά, αλλά μπορεί να επεκτακεί ςτθν μαηικι 

εςτίαςθ, ςτο λιανεμπόριο, ςτθ βιομθχανία τροφίμων, ςτισ υγειονομικζσ μονάδεσ και 

ςτισ ξενοδοχειακζσ μονάδεσ και καταλφματα. Υαράλλθλα, ςτόχο των δράςεων 

ευαιςκθτοποίθςθσ αποτελοφν και τα ςχολεία. 
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2. Τομζασ Ρροτεραιότθτασ: Χαρτί 

Ειδικόσ Στόχοσ: Υροϊκθςθ τθσ μείωςθσ κατανάλωςθσ χαρτιοφ. 

Γεωγραφικι και διοικθτικι κλίμακα εφαρμογισ: Ξυρίωσ ςτα μεγάλα αςτικά 

κζντρα, αλλά κα εφαρμοςτοφν ςε εκνικό επίπεδο. 

Βραχυπρόκεςμοσ/μακροπρόκεςμοσ: Βραχυπρόκεςμοσ. Κα πρζπει να επιτευχκεί 

εντόσ χρονικοφ ορίηοντα 6ετίασ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του ςχεδίου πρόλθψθσ. 

Ροιουσ αφορά: Ροικοκυριά, ςχολεία, επιχειριςεισ, δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, 

υγειονομικζσ και τουριςτικζσ μονάδεσ. 

 

3. Τομζασ Ρροτεραιότθτασ: Υλικά / Απόβλθτα Συςκευαςίασ  

Ειδικόσ Στόχοσ: Υροϊκθςθ τθσ μείωςθσ αποβλιτων ςυςκευαςίασ 

Γεωγραφικι και διοικθτικι κλίμακα εφαρμογισ: Ξυρίωσ ςτα μεγάλα αςτικά 

κζντρα, αλλά κα εφαρμοςτοφν ςε εκνικό επίπεδο. 

Βραχυπρόκεςμοσ/μακροπρόκεςμοσ: Βραχυπρόκεςμοσ. Κα πρζπει να επιτευχκεί 

εντόσ χρονικοφ ορίηοντα 6ετίασ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του ςχεδίου πρόλθψθσ 

Ροιουσ αφορά: Ροικοκυριά, ςχολεία, επιχειριςεισ, υγειονομικζσ και τουριςτικζσ 

μονάδεσ 

 

4. Τομζασ Ρροτεραιότθτασ: Θλεκτρικόσ και Θλεκτρονικόσ Εξοπλιςμόσ (ΘΘΕ) / 

Απόβλθτα Θλεκτρικοφ και Θλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ) 

Ειδικόσ Στόχοσ: Υροϊκθςθ τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ ΘΘΕ 

Γεωγραφικι και διοικθτικι κλίμακα εφαρμογισ: Εκνικι, κυρίωσ ςτα μεγάλα 

αςτικά κζντρα. 
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Βραχυπρόκεςμοσ/μακροπρόκεςμοσ: Βραχυπρόκεςμοσ. Κα πρζπει να επιτευχκεί 

εντόσ χρονικοφ ορίηοντα 6ετίασ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του ςχεδίου πρόλθψθσ 

Ροιουσ αφορά: Χαν ομάδα ςτόχο, αφορά κυρίωσ νοικοκυριά, αλλά μπορεί να 

επεκτακεί ςτα ςχολεία και ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. 

 

Ακολοφκωσ παρατίκενται οι επιλεγόμενοι ςτόχοι ανά τομζα προτεραιότθτασ 

(priority areas), όπωσ αυτοί προςδιορίςτθκαν ςτον Εκνικό Χχεδιαςμό Υρόλθψθσ 

Δθμιουργίασ Αποβλιτων:  

1. Τομζασ Ρροτεραιοτιτων Απόβλθτα Τροφίμων 

Πςον αφορά ςτον πρϊτο τομζα προτεραιότθτασ των αποβλιτων τροφίμων & 

ςυμπλθρωματικά με τα μζτρα που προβλζπονται ςτο Εκνικό Σχεδιαςμό 

Ρρόλθψθσ Δθμιουργίασ Αποβλιτων που οδθγοφν ςτθν πρόλθψθ (μείωςθ) & ςτθν 

επαναχρθςιμοποίθςθ.  

Ψα απόβλθτων τροφϊν, παρουςιάηουν ειδικζσ προκλιςεισ & ευκαιρίεσ. Υροκαλοφν 

ζνα δυςανάλογα ςθμαντικζσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ 3% GHG και ςχεδόν 

διπλάςια ετιςια χριςθ νεροφ πχ ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο15 Ψα αζρια του 

κερμοκθπίου που προκαλοφνται από τα απόβλθτα τροφϊν αναμζνεται να 

αυξθκοφν 40% ςτθν ΕΕ ζωσ το 2020 αν δεν λθφκοφν μζτρα για τθν πρόλθψθ16.  

Θ  WRAP εκτιμά ότι το 60% των οικιακϊν αποβλιτων τροφϊν μπορεί να 

αποφευχκεί.  Αιτίεσ για τθν «άχρθςτα» απόβλθτα τροφϊν είναι θ ζλλειψθ 

ςυνείδθςθσ  των ποςοτιτων των αποβλιτων τροφϊν που παράγονται αναίτια ςτα 

νοικοκυριά, ζλλειψθ ορκοφ προγραμματιςμοφ αγορϊν, ζλλειψθ γνϊςθσ για τθν 

ορκι αποκικευςθ τροφϊν ι των δυνατοτιτων μαγειρικισ αξιοποίθςθσ των 

                                                      
15

 WRAP (2011) The Water and Carbon Footprint of Household Food Waste in the UK 
www.wrap.org.uk/downloads/Water and Carbon Footprint report Final 23 Mar 11.a40b43 31.10610.pdf 
16 BIO Intelligence Service et al (2010) Preparatory study on food waste in the EU27 

16
 European Commission (2010) Commission communication on future steps in bio-waste management 

in the European Union 

http://www.wrap.org.uk/downloads/Water_and_Carbon_Footprint_report_Final_23_Mar_11.a40b4331.10610.pdf
http://www.wrap.org.uk/downloads/Water_and_Carbon_Footprint_report_Final_23_Mar_11.a40b4331.10610.pdf
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υπολειμμάτων, ςφγχυςθ των όρων ςτισ ετικζτεσ (such as 'sell by', 'use by' and 'best 

before').  

Ευκαιρίεσ πρόλθψθσ & μείωςθσ των αποβλιτων τροφϊν υπάρχουν ςε όλθ τθ 

αλυςίδα των τροφίμων από το χωράφι ζωσ το τραπζηι17 & ςκοπόσ αυτοφ του 

κειμζνου είναι να φωτίςει τισ δυνατότθτεσ αυτζσ. 

Σι παρακάτω κομβικοί τομείσ ζχουν επιςθμανκεί για εφαρμογι ςτοχευμζνων 

δράςεων για τθν μείωςθ των αποβλιτων τροφϊν :   

 Βιομθχανίεσ παραγωγισ & επεξεργαςίασ τροφίμων  

 Αλυςίδα εφοδιαςμοφ λιανικοφ εμπορίου  

 Σ τομζασ υπθρεςιϊν εςτίαςθσ (εςτιατόρια, ξενοδοχεία, καφετζριεσ)  

 Επιχειριςεισ, ςχολεία, νοςοκομεία,  δθμόςιεσ υπθρεςίεσ)  

 Ροικοκυριά 

Βιομθχανίεσ παραγωγισ & επεξεργαςίασ τροφίμων  

 Ψα απορρίμματα τροφίμων που παράγονται ςτον τομζα τθσ παραγωγισ & 

επεξεργαςίασ κεωρείται ότι είναι κατά κφριο λόγο μθ βρϊςιμα, αν και αξιόπιςτα 

ςτοιχεία ςτον τομζα αυτό είναι ςπάνια, κακϊσ ςυχνά ςυνδζονται με τθν 

ανταγωνιςτικότθτα των επιχειριςεων. 

Πζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ςπατάλθσ τροφίμων ςτον τομζα αυτό κα πρζπει 

πρϊτα να επιδιϊξει να δεςμεφςει τουσ ςχετικοφσ κλαδικοφσ φορείσ. Χυνδζςμουσ 

τροφίμων, εμπορικζσ εκκζςεισ, ςυνζδρια και εμπορικά περιοδικά μπορεί να 

προςφζρει καλζσ ευκαιρίεσ για τθ διανομι των υλικϊν ευαιςκθτοποίθςθσ, τισ 

κατευκυντιριεσ γραμμζσ πρόλθψθσ, για να επιςτιςει τθν προςοχι ςτθν περαιτζρω 

εργαλεία υποςτιριξθσ, και να ςτρατολογιςει ςυμμετζχοντεσ ςε ζργα πιλοτικά 

απόδοςθσ. 

                                                      
17

 http://ec.europa.eu/environment/waste/prevention/pdf/prevention_guidelines.pdf 
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Ενεργοποίθςθ μζτρα περιλαμβάνουν τθν δθμιουργία γραμμι υποςτιριξθσ και 

online εργαλεία, όπωσ το GreenBusiness.ie, θ οποία υπολογίηει εργαλεία ελζγχου 

για τα απόβλθτα, το νερό και τθν ενζργεια, case stusies, και ςε εκνικό επίπεδο 

εργαςτιρια τθσ αποδοτικότθτασ των πόρων. H Ωποδομι για τθ χωριςτι ςυλλογι 

των βιοαποβλιτων επιτρζπει επιπλζον πιο ακριβι παρακολοφκθςθ τθσ παραγωγισ 

αποβλιτων τροφίμων, επίςθσ, επιτρζποντασ ςτισ επιχειριςεισ να ςυγκρίνουν τισ 

επιδόςεισ τουσ με τθν πάροδο του χρόνου και ζναντι των ανταγωνιςτϊν. Πετριςεισ 

των αποβλιτων επιπλζον μπορεί να επιτρζψει τθν ανάπτυξθ των αξιολογιςεων τθσ 

απόδοςθσ των πόρων (ςε ςυνδυαςμό με εμπειρογνϊμονεσ ι αυτο-αξιολόγθςθ) και 

τθν δθμιουργία ςχεδίων δράςθσ ςε επίπεδο εταιρείασ. 

Σι ερευνθτικζσ επενδφςεισ μποροφν να παρζχουν "ενκάρρυνςθ", για ανάπτυξθ 

υποπροϊόντων ι ηωοτροφζσ χρθςιμοποιεί για επαναλαμβανόμενεσ απόβλθτα 

τροφίμων ι το ςχεδιαςμό τθσ ςυςκευαςίασ. 

Αλυςίδα εφοδιαςμοφ λιανικοφ εμπορίου  

Ψα απορρίμματα τροφίμων ςτθν αλυςίδα εφοδιαςμοφ του λιανικοφ εμπορίου 

ςυχνά ςυνδζονται με τθ διαχείριςθ των αποκεμάτων, ιδίωσ όςον αφορά τθν 

αντιμετϊπιςθ ευπακϊν προϊόντων που θ πϊλθςι τουσ εξαρτάται από τθν 

θμερομθνία, κακϊσ και τα πρότυπα εμπορίασ, όπου ηθτιματα αιςκθτικισ ι 

ελαττϊματα ςυςκευαςίασ κακιςτοφν βρϊςιμα προϊόντα ακατάλλθλα προσ πϊλθςθ. 

Θ αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ ςτθν αλυςίδα εφοδιαςμοφ του λιανικοφ εμπορίου, 

που οδθγεί ςτθν ταχφτερθ παράδοςθ των προϊόντων και επομζνωσ μεγαλφτερο 

χρόνο ηωισ ςτο λιανικό εμπόριο και το περιβάλλον του ςπιτιοφ, είναι δυνατι και 

ζχουν τεκμθριϊκθκε πρόςφατα από ςτα ςοφπερ μάρκετ του Θνωμζνου Βαςίλειου. 

Ψεχνολογίεσ που επιτρζπουν ςτουσ λιανοπωλθτζσ να προβλζψουν τθ ηιτθςθ με 

μεγαλφτερθ ακρίβεια μπορεί να υποςτθρίξει τθν καλφτερθ διαχείριςθ των 

αποκεμάτων και τθν ελαχιςτοποίθςθ των αποβλιτων τροφίμων. «Ζξυπνα ράφια» 

μπορεί να υποδείξουν πότε τα αποκζματα είναι χαμθλά και όταν τα προϊόντα 

βρίςκονται κοντά ςτθν τελικι θμερομθνία πϊλθςθσ τουσ. Σι κάρτεσ προνομίων των 

ςουπερμάρκετ βοθκοφν ςτθν παρακολοφκθςθ των αγορϊν προϊόντων και μποροφν 
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να ςυμβάλουν ςτθν πρόβλεψθ τθσ ηιτθςθσ, κακϊσ παρζχονται οι προτιμιςεισ των 

πελατϊν για τα προϊόντα που αγοράηουν τακτικά. Ρζα on-line καταςτιματα πχ  

παντοπωλείο, επιπλζον, ζχουν μειϊςει τα απορρίμματα τροφίμων από τθν κοπι τθσ 

απόςταςθσ από το χωράφι ςτο πιάτο. Ψα προϊόντα που αποςτζλλονται ςτουσ 

πελάτεσ απευκείασ από τθν αποκικθ του προϊόντοσ, ο χρόνοσ ευπακι προϊόντα 

κακίςει ςτο ράφι κλάδεμα. 

Ψα Supermarkets ςυχνά πετοφν τρόφιμα αρκετζσ μζρεσ πριν τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία ανάλωςισ τουσ. Αυτά τα προϊόντα μποροφν να μεταπωλθκοφν ςε 

outlets όπωσ γίνεται ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο www.approvedfood.co.uk. Εναλλακτικά 

μπορεί να τροφοδοτιςουν Ξοινωνικά Υαντοπωλεία ι να ενιςχφςουν εκςτρατείεσ 

αλλθλεγγφθσ όπωσ θ πρωτοβουλία τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ το «ΣΟΣΛ ΠΑΗΛ 

ΠΥΣΦΣΩΠΕ» για τθν ςυγκζντρωςθ τροφίμων, μζςω των ςυνεργαηόμενων 

αλυςίδων ςοφπερ μάρκετ, προκειμζνου να ενιςχυκοφν τα ςυςςίτια, τα Ξοινωνικά 

Υαντοπωλεία και τα δζματα «αγάπθσ» που προςφζρει θ Εκκλθςία ςτουσ 

ςυνανκρϊπουσ μασ που δοκιμάηονται περιςςότερο από τθν οικονομικι κρίςθ.  

Σ τομζασ υπθρεςιϊν εςτίαςθσ (εςτιατόρια, ξενοδοχεία, καφετζριεσ)  

Ψα απορρίμματα τροφίμων ςτον τομζα των υπθρεςιϊν εςτίαςθσ ςυνδζεται ςυχνά 

με τθν υλικοτεχνικι υποςτιριξθ (δυςκολία ςτθν πρόβλεψθ τθσ ηιτθςθσ, ι τθ 

ςυνικθ υπερκατανάλωςθ), ςυγκεκριμζνα μεγζκθ μερίδα και χαμθλι 

ευαιςκθτοποίθςθ ςε κζματα αποβλιτων τροφίμων εν γζνει. 

Σ διαχωριςμόσ και θ καταμζτρθςθ των αποβλιτων τροφίμων, είτε εκελοντικά ι 

υποχρεωτικά, μπορεί να ζχει κετικό αντίκτυπο, κακιςτϊντασ το προςωπικό (και 

μερικζσ φορζσ τουσ πελάτεσ) γνϊςτεσ τθσ ποςότθτασ των αποβλιτων τροφίμων που 

παράγουν, κινθτοποιϊντασ προςπάκειεσ για τθ μείωςθ τθσ. 

Θ ευρφτερθ αποδοχι τθσ ευελιξίασ ςτο μζγεκοσ τθσ μερίδασ, είτε με τθν παροχι των 

δφο μεγεκϊν ι ηθτϊντασ ζνα μικρότερο ι μεγαλφτερο τμιμα απευκείασ ςτον 

server, είναι ζνασ απλόσ τρόποσ για να προκφψουν κζρδθ αποδοτικότθτασ.  

Ξαινοτόμα προγράμματα για τθν καλφτερθ εκτίμθςθ του αρικμοφ των επιςκεπτϊν 

είναι επίςθσ χριςιμθ. Απαιτιςεισ Ξράτθςθ είναι μια χριςιμθ λφςθ εδϊ. Θ ζμφαςθ 

http://www.approvedfood.co.uk./
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ςτθν λιγότερεσ επιλογζσ και καλφτερθ ποιότθτα μποροφν επίςθσ να κάνουν μια 

ςθμαντικι διαφορά, ιδιαίτερα ςτισ μικρότερεσ αγορζσ. Θ υποχρζωςθ να 

αποκθκεφουν μια μεγάλθ ποικιλία ειδϊν μενοφ οδθγεί κακθμερινά εφκολα ςτθν 

αναπόφευκτθ παραγωγι αποβλιτων. 

Ενεργοποίθςθ ανακατανομι των τροφίμων είναι μια άλλθ αποτελεςματικι 

ςτρατθγικι ςτον επαναπροςανατολιςμό των βρϊςιμων τροφίμων που κα πρζπει να 

απορρίπτονται με άλλο τρόπο. Θ άρςθ των νομικϊν εμποδίων για τισ εταιρείεσ να 

δίνουν δωρεάν αποφλθτα τρόφιμα τουσ είναι ζνα χριςιμο εργαλείο. Ξακοδιγθςθ 

ςχετικά με τθν εφαρμογι ςτθν πράξθ τθσ δωρεάσ τροφίμων είναι επίςθσ χριςιμθ 

κακϊσ ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ οι κοινωνικοί κεςμοί δεν ζχουν εμπειρία ςτο 

χειριςμό των τροφίμων και οι αρμόδιεσ αρχζσ μποροφν να παρζχουν κακοδιγθςθ 

και εκπαίδευςθ. 

Επιχειριςεισ, ςχολεία, νοςοκομεία,  δθμόςιεσ υπθρεςίεσ  

Ψα ςχολεία, τα νοςοκομεία και οι επιχειριςεισ παρουςιάηουν ςυγκεκριμζνα κζματα 

ςτον τομζα τθσ πρόλθψθσ των αποβλιτων τροφίμων. Ξαφετζριεσ εν γζνει και 

ειδικότερα ςτα ςχολεία μποροφν να μειϊςουν τα απορρίμματα τροφίμων μζςω τθν 

αφξθςθ τθσ ευελιξίασ ςτισ επιλογζσ τροφίμων και μζςω του μεγζκουσ των μερίδων. 

Ψο μζγεκοσ του πιάτου, θ τοποκζτθςθ του ψωμιοφ και τθ χριςθ των δίςκων μπορεί 

επίςθσ να επθρεάςει τθν ποςότθτα των τροφίμων που λαμβάνονται και τρϊγονται. 

Ψα κυλικεία των ςχολείων είναι ζνα εξαιρετικό περιβάλλον ςτο οποίο μπορεί να 

επικοινωνθκεί θ ςθμαςία τθσ πρόλθψθσ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων τροφίμων, θ 

προϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ των αξιϊν και ςυμπεριφορϊν ςχετικά με τθν 

αποδοτικότθτα των πόρων που μποροφν να πραγματοποιθκοφν μζςω αυτισ ςτθν 

ενιλικθ ηωι. Υολλζσ μελζτεσ ςε όλθ τθν Ευρϊπθ ζχουν αναδείξει ότι ο τομζασ τθσ 

εκπαίδευςθσ μπορεί να διαδραματίςει ζναν ιδιαίτερα ςθμαντικό ρόλο ςτθ μείωςθ 

των αποβλιτων τροφίμων. Ψα μζτρα που λαμβάνονται για τθν ενκάρρυνςθ των 

πρακτικϊν πρόλθψθσ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων ςτουσ νεότερουσ μακθτζσ 

μποροφν να ζχουν δια βίου ςυνζπειεσ. Αρκετά κράτθ μζλθ ζχουν ιδθ αναπτφξει 

εκπαιδευτικό υλικό για τα ςχολεία να ςυμμετάςχουν τα παιδιά ςε αυτό το κζμα, 
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ςυμπεριλαμβανομζνων των ςχεδίων μακιματοσ, ενθμερωτικά δελτία, ιδζεσ 

δραςτθριότθτα, ταινίεσ και τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ των εκπαιδευτικϊν. 

Χχολεία, νοςοκομεία δθμόςιεσ και δθμοτικζσ υπθρεςίεσ πρζπει να ςχεδιάςουν το 

δικό τουσ Χχζδιο πρόλθψθσ με παρακολοφκθςθ των αποτελεςμάτων τουσ. Σ ΕΔΧΡΑ 

ςε ςυνεργαςία με τα αρμόδια υπουργεία & φορείσ πρζπει να εκπονιςει τουσ 

πρότυπουσ οδθγοφσ ανά κατθγορία. Ψο «Green Healthcare programme» ςτθν 

Λρλανδία ανζδειξε τθ δυνατότθτα εξαςφάλιςθσ πόρων τθσ τάξεωσ των 150.000 € 

ανά νοςοκομείο18  

Ροικοκυριά 

Σι διατροφικζσ ςυμπεριφορζσ ςτα νοικοκυριά ρυκμίηονται από τθ ςυνικεια & τθ 

διαιςκθςθ, και οφείλονται ςε ζνα ευρφ φάςμα αιτιϊν χωρίσ να τισ ζχει ςκεφτεί ο 

καταναλωτισ. Θ πρόλθψθ των απορρίμματα τροφίμων ακουμπά πολλαπλζσ 

ςυμπεριφορζσ  ςυνεπϊσ μια κατάλλθλθ απάντθςθ κα περιλαμβάνει μια ςειρά 

ςυμπλθρωματικϊν πολιτικϊν. Περικζσ από τισ διαφορετικζσ αιτίεσ ςπατάλθσ 

τροφίμων μπορεί να αντιμετωπιςτεί με τθ λιψθ μζτρων προσ ι από τουσ 

παραγωγοφσ, όπωσ ςαφινεια ςτθν επιςιμανςθ τθσ θμερομθνίασ, τθν κακοδιγθςθ 

αποκικευςθσ, τθν επαναςφραγιηόμενθ ςυςκευαςία, και τθν ποικιλομορφία ςτο 

μζγεκοσ τθσ μερίδασ. Θ λιανικι πϊλθςθ τροφίμων μπορεί επίςθσ να υποςτθρίξει 

τθν πρόλθψθ των αποβλιτων τροφίμων, βοθκϊντασ τουσ πελάτεσ να κατανοιςουν 

τθν ζννοια τθσ θμερομθνία ςτισ ετικζτεσ και με τθ χριςθ ομιλθτϊν ςτο ράφι για να 

παρζχουν κακοδιγθςθ ςχετικά με το τμιμα μζγεκοσ, τθ χριςθ των περιςςευμάτων 

και αποκικευςθσ. 

Άλλα μζτρα κα πρζπει να αντιμετωπίςουν τθ ςυμπεριφορά των καταναλωτϊν ςε 

ςχζςθ με τα απορρίμματα τροφίμων. Πια ολοκλθρωμζνθ και πολφ γνωςτι 

εκςτρατεία αποφυγισ αποβλιτων, ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο "Love Food, Hate 

Waste"19. παρζχει ζνα βαςικό παράδειγμα των ευκαιριϊν ευαιςκθτοποίθςθσ. Σι 

εκςτρατείεσ αυτζσ μποροφν να ςυμπλθρϊςουν τισ προςπάκειεσ λιανικισ για τθν 

                                                      
18 Green Healthcare programme : www.epa.ie/whatwedo/resource/nwpp/gbi/ 

19 http://www.lovefoodhatewaste.com/ 
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παροχι κακοδιγθςθσ αποκικευςθσ, και εξειδικευμζνεσ ςυμβουλζσ για τα ψϊνια 

και τον προγραμματιςμό των γευμάτων και άλλεσ καινοτομίεσ για τθ χριςθ που 

αγοράηονται τρόφιμα πιο αποτελεςματικά. Πια ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ τθσ 

ςυμπεριφοράσ των καταναλωτϊν μπορεί να λάβει υπόψθ τθν προθγοφμενθ 

ενότθτα για το κζμα αυτό, και να ςυμμετάςχουν προςωπικζσ αξίεσ για τθν 

αποτελεςματικι χριςθ των πόρων, εκτόσ από οικονομικό ςυμφζρον ςτθν ςπατάλθ 

λιγότερα. 

Σ βαςικι ςτόχευςθ τθσ εκςτρατείασ είναι το κζρδοσ του καταναλωτι όταν 

αποφεφγει τθν απϊλεια τροφϊν. Ψο κλειδί είναι θ εκελοντικι ςυμφωνία 

κυβζρνθςθσ & τελικϊν ςθμείων πϊλθςθσ.20 Θ 1θ φάςθ υλοποιικθκε  από το 2005 – 

2010 & θ 2θ φάςθ υλοποιείται. Ψο κόςτοσ των μελετϊν ιταν 420.000£  & θ 

εκςτρατεία κόςτιςε  4.000.000 £. Θ WRAP υπολογίηει τα κζρδθ από τισ μειωμζνεσ 

απϊλειεσ τροφίμων ςε 300.000 £. 

Ενδιαφζρουςεσ προτάςεισ πρόλθψθσ περιζχονται ςτθ μελζτθ του Ωπουργείου 

Σικολογίασ τθσ Γαλλίασ (2011) «Food wastage Study Mid-term» 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/food%20waste%20mid-

term%20reportVF.pdf αλλά και ςτο  Ευρωπαϊκό πρόγραμμα, INTERREG IVB 

"GreenCook" project ςυμβάλει ςτθ μείωςθ των απωλειϊν τροφϊν is & να 

μετατρζψει τθν Βορειοδυτικι Ευρϊπθ ςε πρότυπο αειφόρου διαχείριςθσ 21 

Σι  πολιτικζσ, τα μζτρα, οι δράςεισ και τα εργαλεία ςτοχεφουν να αλλάξουν τισ 

καταναλωτικζσ ςυμπεριφορζσ που οδθγοφν ςτθν δθμιουργία των αποβλιτων 

τροφϊν. Χτοχεφουν ςτθν :  

παρακίνθςθ που αρχίηει με τθν αντιμετϊπιςθ των αξιϊν που οδθγοφν τισ 

ςυμπεριφορζσ. Ξινθτοποιϊντασ αξίεσ που επαινοφν τθν αποτελεςματικι χριςθ των 

πόρων μπορεί να ζχουμε μια πιο μόνιμθ και ευρεία επίδραςθ πζρα από τθν παροχι 

πλθροφοριϊν και κινιτρων. "Σι αξίεσ ζχουν πιο ςθμαντικό ρόλο, υπερβαίνοντασ 

                                                      
20

http://www.wrap.org.uk/retail_supply_chain/voluntary_agreements/courtauld_commitment/index.h

tm l 

21
 http://www.green-cook.org / 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/food%20waste%20mid-term%20report_VF.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/food%20waste%20mid-term%20report_VF.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/food%20waste%20mid-term%20report_VF.pdf
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αντικείμενα και καταςτάςεισ, και να κακορίςει τθ ςτάςθ και τθ ςυμπεριφορά». Σ 

αλτρουιςμόσ και περιβαλλοντικι ταυτότθτα, θ οποία απορρζει από τθν προςωπικι 

αντίλθψθ και αλλθλεπίδραςθ με το φυςικό περιβάλλον μερικζσ φορζσ είναι το 

ιςχυρότερο κίνθτρο. 

Ενεργοποίθςθ: παροχι των πλθροφοριϊν, κατάρτιςθ, τεχνογνωςία, πρακτικζσ 

εναλλακτικζσ λφςεισ και υποδομζσ για να καταςτεί δυνατι θ αλλαγι. 

Δζςμευςθ: εμπλζκουν άτομα ςε επίπεδο τθσ κοινότθτασ, αναπτφςςοντασ πιλοτικά 

προγράμματα για να επωφελθκοφν από τα υπάρχοντα δίκτυα, εμπειρογνϊμονεσ 

ςυνδζουν τα βαςικά ενδιαφερόμενα μζρθ και τουσ διαμορφωτζσ τθσ κοινισ γνϊμθσ 

μζςω του φόρουμ ςυηθτιςεων. 

Ρρότυπο: να δϊςει το παράδειγμα επιδεικνφοντασ πωσ θ αποδοτικι χριςθ των 

πόρων λειτουργεί ςτθν πράξθ ςτα διάφορα επίπεδα τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, μζςω 

των πράςινων δθμοςίων ςυμβάςεων, τθσ χριςθσ των ςυςτθμάτων περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ, κ.λπ. Θ ανταλλαγι βζλτιςτων πρακτικϊν ςε διάφορουσ τομείσ μπορεί 

επίςθσ να είναι χριςιμθ. 

Ενκάρρυνςθ: τόνωςθ των πόρων, αποδοτικι ςυμπεριφορά μζςω επιχορθγιςεων 

επενδφςεων, οικονομικϊν κινιτρων, ςιμανςθσ, των τιμϊν, τθ φορολογία, τισ 

κυρϊςεισ, θ ςυγκριτικι κλαδικι αξιολόγθςθ και θ ανταγωνιςτικι πίεςθ. 

Ενϊ θ ευαιςκθτοποίθςθ και θ παροχι των πλθροφοριϊν είναι ηωτικισ ςθμαςίασ, οι 

ςυμπεριφορζσ γφρω από τισ τροφζσ είναι ςυχνά παγιωμζνεσ από μικρι θλικία, και 

μια αποτελεςματικι προςζγγιςθ για τθν αλλαγι τθσ ςυμπεριφοράσ, πρζπει να ζχει 

ςτόχο πρωτίςτωσ τουσ νζουσ πλθκυςμοφσ. 

Χτο Υαράρτθμα επιχειρείται μια πρϊτθ προςζγγιςθ εξειδίκευςισ & ςυγκριτικισ 

παρουςίαςθσ των διάφορων μοντζλων διαχείριςθσ  των βιοαποβλιτων (απόβλθτα 

τροφϊν & πράςινα) που κα ςυλλζγονται χωριςτά.  

Θ επιλογι του μοντζλου διαχείριςθσ & θ αρχιτεκτονικι του ςυςτιματοσ 

οργάνωςισ του είναι ηιτθμα άμεςθσ προτεραιότθτασ & κα χρειαςτεί να 
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εξειδικευτοφν και να τεκμθριωκοφν φςτερα από τθν προαπαιτοφμενθ 

αρχιτεκτονικι μελζτθ για τθ χωριςτι ςυλλογι ςτθν πθγι.   

Υροχωρϊντασ ζνα βιμα παρακάτω & ςτα πλαίςια τθσ προςπάκειασ τθσ 

Υεριφζρειασ Αττικισ και του ΕΔΧΡΑ για τον εξορκολογιςμό του ςυςτιματοσ 

διαχείριςθσ των βιοαπόβλθτα εκπονικθκε ζνα εγχειρίδιο – οδθγόσ για τθ λιψθ 

αποφάςεων και δράςεων για τθ διαχείριςθ των βιοαποβλιτων που παρουςιάηεται 

ςτο Υαράρτθμα. Το εγχειρίδιο αυτό, αφοφ ολοκλθρωκεί, μπορεί να αποτελζςει 

χριςιμο εργαλείο λιψθσ αποφάςεων και δράςεων ςχετικά με τθ διαχείριςθ των 

ΒΑ αφοφ επιλεγοφν τα κριτιρια (οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά) & 

λθφκοφν οι αποφάςεισ από τθ Διοίκθςθ. 

Ψζλοσ ςτο Υαράρτθμα παρουςιάηονται case studies εφαρμογισ ςυςτθμάτων 

χωριςτισ διαλογισ ςε ευρωπαϊκζσ πόλεισ (επίτευξθ ςτόχων, προβλιματα, κα) 
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2. Τομζασ Ρροτεραιότθτασ: Χαρτί 
 

Τςον αφορά ςτον δεφτερο τομζα προτεραιότθτασ το χαρτί & ςυμπλθρωματικά με 

τα μζτρα που προβλζπονται ςτο Εκνικό Χχεδιαςμό Υρόλθψθσ Δθμιουργίασ 

Αποβλιτων τα οποία κεωροφνται αναπόςπαςτο μζροσ του παρόντοσ προτείνεται θ 

μετεξζλιξθ του προγράμματοσ του ΕΔΧΡΑ «ΞΑΡΨΣ & ΧΩ» ςτο ΧΧΕΔ του χαρτιοφ που 

δεν ζχει υλοποιθκεί. Παηί μποροφν να ςυλλζγονται & οι χάρτινεσ ςυςκευαςίεσ 

δίνοντασ ζτςι ςυνολικι λφςθ για το χαρτί ανεξαρτιτωσ προζλευςθσ ι χριςθσ 

(ζντυπο χαρτί, ι ςυςκευαςίασ). Πε τον τρόπο αυτό δίνουμε ουςιαςτικό 

περιεχόμενο ςτθ γενικόλογθ κατεφκυνςθ του ΕΧΔΑ για ριηικι ανακεϊρθςθ των 

υφιςτάμενων ςυςτθμάτων εναλλακτικισ διαχείριςθσ αναβακμίηοντασ παράλλθλα το 

ρόλο τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. Σι πόροι κα εξαςφαλιςτοφν από τουσ υπόχρεουσ 

(εκδότεσ ΧΧΕΔ ςυςκευαςίασ) αλλά & από τθν πϊλθςθ του χαρτιοφ. Θ υπερτοπικι 

προςζγγιςθ παράγει οικονομία κλίμακασ που είναι τόςο ςθμαντικι ςτθν εποχι μασ. 

Φυςικά  θ υλοποίθςι τθσ κα γίνει ςε ςυνεργαςία με τουσ διμουσ. 

Ψο πρόγραμμα κα είναι ςτοχευμζνο. Ψα ςχολεία, εκπαιδευτικά ιδρφματα, τα 

νοςοκομεία, δθμόςιεσ & δθμοτικζσ υπθρεςίεσ και οι επιχειριςεισ μεγάλοι 

παραγωγοί χαρτιοφ είναι οι κυριότεροι ςτόχοι. Τπωσ αναφζρκθκε & για τα 

απόβλθτα τροφίμων πολλζσ μελζτεσ ςε όλθ τθν Ευρϊπθ ζχουν αναδείξει ότι ο 

τομζασ τθσ εκπαίδευςθσ μπορεί να διαδραματίςει ζναν ιδιαίτερα ςθμαντικό ρόλο 

ςτθ μείωςθ των αποβλιτων. Ψα μζτρα που λαμβάνονται για τθν ενκάρρυνςθ των 

πρακτικϊν πρόλθψθσ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων ςτουσ νεότερουσ μακθτζσ 

μποροφν να ζχουν δια βίου ςυνζπειεσ. Αρκετά κράτθ μζλθ ζχουν ιδθ αναπτφξει 

εκπαιδευτικό υλικό για τα ςχολεία να ςυμμετάςχουν τα παιδιά ςε αυτό το κζμα, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των ςχεδίων μακιματοσ, ενθμερωτικά δελτία, ιδζεσ 

δραςτθριότθτα, ταινίεσ και τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ των εκπαιδευτικϊν. 

Χχολεία, νοςοκομεία δθμόςιεσ και δθμοτικζσ υπθρεςίεσ πρζπει να ςχεδιάςουν το 

δικό τουσ Χχζδιο πρόλθψθσ ςτο οποίο κα ςυμπεριλαμβάνονται δράςεισ και για το 

ζντυπο χαρτί. Σ ΕΔΧΡΑ ςε ςυνεργαςία με τα αρμόδια υπουργεία & φορείσ πρζπει 

να εκπονιςει τουσ πρότυπουσ οδθγοφσ ανά κατθγορία.  
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7.3 ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΣΕΙΣ ΡΟΛΘΨΘΣ – ΜΕΤΑ ΡΟΛΘΨΘΣ  

Ακολουκοφν οι προτεινόμενεσ δράςεισ –μζτρα πρόλθψθσ ςυμπλθρωματικά και 

επικουρικά ςτα μζτρα που προβλζπονται από το Εκνικό Χχζδιο Υρόλθψθσ και 

αναφζρονται επιγραμματικά πλεονεκτιματα και πικανά προβλιματα από τθν 

εφαρμογι των μζτρων:  

1. Διοικθτικζσ πράξεισ: 

 Άμεςθ εφαρμογι  

 Πθδενικό κόςτοσ επζνδυςθσ ελάχιςτο κόςτοσ εφαρμογισ όταν 

απαιτείται παρακολοφκθςθ 

 Ξινθτοποίθςθ φορζων  

 Σργάνωςθ ςτθ διοίκθςθ  

 Χυμμετοχι των πολιτϊν  

2. Ενθμζρωςθ ολιςτικι αντιμετϊπιςθ – ςυνεχισ εκπαίδευςθ   

 Θ επιτυχία του ςχεδίου πρόλθψθσ ςχετίηεται με τθν ενθμζρωςθ και τθν 

εκπαίδευςθ  

 Ευκρινισ αποτφπωςθ του Χυςτιματοσ Εφαρμογισ του ΥΕΧΔΑ και των 

ςτόχων  

 Ανάπτυξθ ςτρατθγικισ μάρκετινγκ   

 Διαφάνεια ενεργειϊν και προτάςεων  

 Διαςφάλιςθ δυνατότθτασ διαδραςτικισ επικοινωνίασ με τουσ χριςτεσ  

 Υαρουςίαςθ αποτελεςμάτων ει δυνατόν ςε online data base ανοιχτισ 

ςτο κοινό  

 Κωράκιςθ του Χυςτιματοσ με παρουςίαςθ επιλεγμζνων 

περιβαλλοντικϊν δεικτϊν εξοικονόμθςθσ π.χ. €, εκπομπζσ CO2, κλπ. και 

διαςφάλιςθσ κζςεων εργαςίασ 

3. Χωριςτι ςυλλογι οργανικϊν αποβλιτων και κλαδεμάτων ςε Ροικοκυριά και 

επιχειριςεισ 

 Σι πολίτεσ ςυμμετζχοντασ ςτισ δράςεισ ενεργοποιοφν τθν πολιτικι τουσ 

ςυνείδθςθ  
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 Σι επιχειριςεισ αυξάνουν το επίπεδο προςφερόμενων προϊόντων και 

υπθρεςιϊν     

4. Εξάπλωςθ προγραμμάτων οικιακισ κομποςτοποίθςθσ, ευρφτερθ χριςθ του 

ΕΠΑΞ Λ για τα προδιαλεγμζνα οργανικά και πράςινα κλαδζματα και 

δθμιουργία υποδομϊν επεξεργαςίασ οργανικϊν και κλαδεμάτων 

 Σι πολίτεσ ςυμμετζχοντασ ςτισ δράςεισ μειϊνουν ςτο ςφνολο τισ 

ποςότθτεσ οργανικϊν αποβλιτων που καταλιγουν ςτο γκρι κάδο  

5. Δθμιουργία υποδομϊν χωριςτισ παραλαβισ των Πικρϊν Υοςοτιτων 

Επικινδφνων Αποβλιτων ΠΥΕΑ και μολυςματικϊν αποβλιτων  

 Πειϊνεται θ επικινδυνότθτα των αποβλιτων  

 Αυξάνεται το επίπεδο αςφάλειασ και υγείασ των εργαηομζνων ςτθ 

διαχείριςθσ των αποβλιτων 

 Αυξάνονται οι γνϊςεισ και θ περιβαλλοντικι ςυνείδθςθ των πολιτϊν και 

των επιχειριςεων 

 Βελτιϊνεται θ εικόνα τθσ Υεριφζρειασ αφοφ προςφζρονται υψθλοφ 

επιπζδου υπθρεςίεσ 

 Χυμμετοχι των ιατρείων, φαρμακείων, ιδιωτικϊν κλινικϊν και γενικά του 

κλάδου τθσ υγείασ και βελτίωςθ τθσ εικόνασ τθσ περίκαλψθσ     

6. Ξινθτζσ εκπαιδευτικζσ μονάδεσ για τισ γειτονιζσ και τα ςχολεία τθσ Αττικισ 

και πρόγραμμα εκπαίδευςθσ εκπαιδευτικϊν  

 Διαδραςτικι εκπαίδευςθ  

 Εμπειρικι εκπαίδευςθ 

 Χυμμετοχι ςε δράςεισ  

 Υεριβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ  

 Αφομοίωςθ ςυνυπευκυνότθτασ και κοινωνικισ ςυμμετοχισ   

7. Σδθγόσ ζξυπνων αγορϊν (ανάλυςθ των προϊόντων ςε ςχζςθ με τθν 

αποδοτικότθτά τουσ ςτθ μθ δθμιουργία ςκουπιδιϊν και γενικά τθ  

φιλοπεριβαλλοντικι απόδοςι τουσ – ενθμζρωςθ των πολιτϊν) – εργαλείο 

ευαιςκθτοποίθςθσ και εκπαίδευςθσ 

 Βελτίωςθ τθσ εικόνασ των προϊόντων και γενικά τθσ τοπικισ οικονομίασ  
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 Πεταφορά γνϊςεων και πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν προςταςία του 

περιβάλλοντοσ κλπ. 

 Βελτίωςθ τθσ εικόνασ τθσ Υεριφζρειασ μζςω τθσ προϊκθςθσ τοπικϊν 

προϊόντων    

8. Δθμιουργία Ξζντρων επαναχρθςιμοποίθςθσ –ενθμζρωςθσ – κζντρα 

Επιςτροφισ Αγακϊν  

 Σι πολίτεσ ςυμμετζχοντασ ςτισ δράςεισ μειϊνουν ςτο ςφνολο τισ 

ποςότθτεσ ανακυκλϊςιμων αποβλιτων που καταλιγουν ςτο γκρι κάδο  

 Σι επιχειριςεισ ςυμμετζχοντασ ζχουν τθν ευκαιρία να απαλλάςςονται 

από  

9. Δθμιουργία Χθμείων – νθςίδων Ανακφκλωςθσ ςε κεντρικά ςθμεία ςε κάκε 

γειτονιά, ςε οικοδομικά μπλοκ κλπ. 

 Σι πολίτεσ ςυμμετζχοντασ ςτισ δράςεισ μειϊνουν ςτο ςφνολο τισ 

ποςότθτεσ ανακυκλϊςιμων αποβλιτων που καταλιγουν ςτο γκρι κάδο  

10. Δθμιουργία Ανοιχτισ Υλατφόρμασ μθδενικϊν Αποβλιτων από τουσ 

εργαηόμενουσ του ΕΧΔΡΑ και με τθν ελεφκερθ ςυμμετοχι κεςμϊν, πολιτϊν, 

επιχειριςεων, και οργανϊςεων  

 Τργανο ςυντονιςμοφ 

 Διαφάνεια 

 Εικόνα  

 Εκςυγχρονιςμόσ  

  Χυμμετοχι  

7.4 ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ ΡΑΞΕΙΣ  

1. Κζςπιςθ κινιτρων και αντικινιτρων ςτουσ πολίτεσ με ςτόχο τθ μθ παραγωγι 

αποβλιτων (όπου είναι εφικτό), τθ μείωςθ τθσ ποςότθτασ και τθσ 

επικινδυνότθτασ των αποβλιτων, τθν επιςτροφι ςε κζντρα 

επαναχρθςιμοποίθςθσ (ειδικά για τα καταναλωτικά υλικά –αγακά όπωσ 

ροφχα, υποδιματα, παιχνίδια, βιβλία, ζπιπλα, είδθ εξοπλιςμοφ νοικοκυριοφ 

κλπ.)   
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2. κυρϊςεισ ςε επιχειριςεισ, οι οποίεσ ενϊ ζχουν υποχρζωςθ ςυμμετοχισ ςε 

ΧΕΔ δε ςυμμετζχουν,  

3. κίνθτρα και αντικίνθτρα για τισ επιχειριςεισ με ςτόχο τθ μθ παραγωγι 

αποβλιτων (όπου είναι εφικτό), τθ μείωςθ τθσ ποςότθτασ και τθσ 

επικινδυνότθτασ των αποβλιτων, τθν επιςτροφι ςε κζντρα 

επαναχρθςιμοποίθςθσ (ειδικά για τα βιοτεχνικά και βιομθχανικά απόβλθτα),    

4. κα ορίηεται εξειδικευμζνα θ «διευρυμζνθ ευκφνθ του παραγωγοφ» και κα 

προτρζπονται ομάδεσ επιχειριςεων όπωσ τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ, 

εςτίαςθσ και αναψυχισ να μεριμνοφν ςε ατομικι ι ςυλλογικι βάςθ για τθ 

μείωςθ του όγκου αποβλιτων οργανικισ προζλευςθσ, που κα καταλιγουν 

προσ τελικι διάκεςθ,     

5. κα ορίηεται εξειδικευμζνα θ «διευρυμζνθ ευκφνθ του παραγωγοφ» και κα 

προτρζπονται ομάδεσ επιχειριςεων όπωσ ιατρεία, φαρμακεία και κλινικζσ 

να μειϊνουν τα ιατρικά απόβλθτα που κα καταλιγουν προσ τελικι διάκεςθ, 

6. κα ορίηονται οι κατ’ ελάχιςτον υποχρεωτικζσ επιςκζψεισ ανά ζτοσ των 

ςχολείων και εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων όλων των βακμίδων ςε υποδομζσ 

πρόλθψθσ ι ςυμμετοχι τουσ ςε διαδραςτικά προγράμματα εκπαίδευςθσ και 

ενθμζρωςθσ (προτείνεται τουλάχιςτον δφο επιςκζψεισ –εκπαιδευτικζσ 

εκδρομζσ ανά ζτοσ μία ςτον κοντινότερο ΧΩΨ και μια ςτο Ξζντρο 

Επαναχρθςιμοποίθςθσ ι ςε ΞΔΑΩ), 

7. κα κεςπιςτοφν κίνθτρα και αντικίνθτρα για τισ επιχειριςεισ που 

ςυμμετζχουν ςτα ΧΕΔ και παρουςιάηουν χαμθλι απόδοςθ ςτθν πρόλθψθ και 

εκτροπι των αποβλιτων από τθν τελικι διάκεςθ, 

8. κα κεςπιςτοφν κίνθτρα εκελοντικισ ςυμμετοχισ ςε δράςεισ πρόλθψθσ και 

εκτροπισ αποβλιτων για τισ επιχειριςεισ και τα νοικοκυριά,      

9. κα κεςπιςτοφν κανονιςμοί ϊςτε να επιτρζπεται θ μεταφορά, θ διακίνθςθ 

και εμπορία των υλικϊν προσ επαναχρθςιμοποίθςθ ι ανακφκλωςθ. 



ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΘΘ  22
θθσσ

  ΑΑΝΝΑΑΘΘΕΕΩΩΘΘΣΣΘΘΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΡΡΕΕΙΙΦΦΕΕΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΟΟΥΥ  ΔΔΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΙΙΣΣΘΘΣΣ  ΑΑΡΡΟΟΙΙΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ        

((ΡΡΕΕ..ΣΣ..ΔΔ..ΑΑ..))  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΘΘΣΣ      

[169] 

 

7.5 ΕΦΑΜΟΓΘ ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΘΔΕΝΙΚΩΝ 

ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΙΑ 

Διαχείριςθ Αποβλιτων με βάςθ τθ νζα 
αντίλθψθ του Χχεδιαςμοφ του ΕΔΧΡΑ 

Ροικοκυριά Εταιρίεσ –
Εμποροβιομθχανικά 

Χφςτθμα Εφαρμογισ Εκτροπισ 
Χριςιμων Ωλικϊν από τα ςκουπίδια –
Δράςεων Υρόλθψθσ, Πείωςθσ, 
Επαναχρθςιμοποίθςθσ, Ανακφκλωςθσ 
και Ανάκτθςθσ Ωλικϊν.   

 

 



ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΘΘ  22
θθσσ

  ΑΑΝΝΑΑΘΘΕΕΩΩΘΘΣΣΘΘΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΡΡΕΕΙΙΦΦΕΕΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΟΟΥΥ  ΔΔΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΙΙΣΣΘΘΣΣ  ΑΑΡΡΟΟΙΙΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ        

((ΡΡΕΕ..ΣΣ..ΔΔ..ΑΑ..))  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΘΘΣΣ      

[170] 

 

Διαχείριςθ Αποβλιτων ςιμερα 

Χ
Υ

ΤΑ
 -

ΕΜ
Α

Κ
 Ι 

Recycling

ΧΥΤΑ

1 κάδοσ (ςφμμεικτα) 

 

47 %

Απαιτιςεισ βάςει τθσ ΕΕ Ρομοκεςίασ
Ανάπτυξθ ςυςτθμάτων χωριςτισ ςυλλογισ ςτα νοικοκυριά και ςτισ επιχειριςεισ και 
αφξθςθ τθσ ποιότθτασ τθσ ανακφκλωςθσ 

(Χωριςτι Συλλογι ςτα νοικοκυριά και ςτισ επιχειριςεισ)

Σκουπίδια 

15,5%

Μζταλλα 

4,5%

Γυαλί 

4,5%

Ρλαςτικά 

8,5%

Χαρτί

20%

Δευτερογενι υλικά 

Οργανικά 

Επεξεργαςία και 
παραγωγι 
εδαφοβελτιωτικοφ
και ίςωσ ενζργειασ *

Ξομποςτοποίθςθ

Ρράςινα 
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7.6 ΕΝΘΜΕΩΣΘ ΟΛΙΣΤΙΚΘ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘ – ΣΥΝΕΧΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ 

Δράςθ: Δλεκέξσζε θαη Μάξθεηηλγθ

 υμβουλζσ 
 Πλθροφορίεσ 
 Διαδραςτικι εκπαίδευςθ 
 Ευαιςκθτοποίθςθ 
 Πιςτοποίθςθ Ποιότθτασ

Δλεκέξσζε θαη Μάξθεηηλγθ για τουσ πολίτεσ ςχετικά με τα κφρια κζματα
του ςυςτιματοσ – να μάκουν για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων

Υρόλθψθ
Επαναχρθςι
μοποίθςθ

Υοιοτικι 
Ανακφκλωςθ 

Αςφαλισ 
χριςθ 
προϊόντων 

 

Δράςεισ Επικοινωνίασ & ευαιςκθτοποίθςθσ κοινοφ 

Σ ςθμαντικότεροσ παράγοντασ επιτυχίασ των δράςεων πρόλθψθσ & 

επαναχρθςιμοποίθςθσ είναι ο ςχεδιαςμόσ & ςυνεπισ υλοποίθςθ ενόσ μεγάλου 

προγράμματοσ ενθμζρωςθσ – ευαιςκθτοποίθςθσ - επιμόρφωςθσ των πολιτϊν τθσ 

Αττικισ. Σ ςτόχοσ των επικοινωνιακϊν δράςεων είναι θ προετοιμαςία των κατοίκων 

τθσ Αττικισ πριν από τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ. Λδιαίτερθ 

βαρφτθτα κα δοκεί ςτθν (α) ςυςτθματικι ενθμζρωςθ ςτα ςχολεία, εκπαιδευτικά 

ιδρφματα (β) ενθμζρωςθ των πολιτϊν (γ) ενθμζρωςθ των επιχειριςεων.  

Θ ενθμζρωςθ - ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ αποτελεί το πρϊτο ςθμαντικό βιμα 

για τθν αλλαγι τθσ ςυμπεριφοράσ ςχετικά με τθν πρόλθψθ δθμιουργίασ 

αποβλιτων. Σι περιςςότερο αποτελεςματικζσ εκςτρατείεσ ευαιςκθτοποίθςθσ είναι 

ςκόπιμο να επικεντρϊνονται ςε ζνα ςυγκεκριμζνο ρεφμα αποβλιτων 

προςφζροντασ πρακτικζσ οδθγίεσ ςχετικά με τισ δράςεισ πρόλθψθσ, που μποροφν 

εφκολα να υιοκετθκοφν από το κοινό. Είναι ςαφζσ, ότι ςτο πλαίςιο ανάπτυξθσ των 
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δράςεων κα προτακοφν νζεσ εκςτρατείεσ ευαιςκθτοποίθςθσ, είναι όμωσ ςθμαντικό 

να εξεταςτεί θ υιοκζτθςθ τθσ ζννοιασ τθσ πρόλθψθσ ςε όλεσ τισ υφιςτάμενεσ 

εκςτρατείεσ που υλοποιοφνται ςε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Χε κεντρικό 

επίπεδο αυτό κα μποροφςε να υλοποιθκεί μζςω των Χυςτθμάτων Εναλλακτικισ 

Διαχείριςθσ, τα οποία εποπτεφονται από το ΩΥΑΥΕΡ και ζχουν ςθμαντικό 

προχπολογιςμό ετθςίωσ για ςχετικζσ δράςεισ. Ζνα άλλο παράδειγμα, είναι οι 

εκελοντικζσ ςυμφωνίεσ με κλαδικοφσ φορείσ επιχειριςεων ςτο πλαίςιο τθσ 

εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ να ενςωματϊςουν ανάλογεσ δράςεισ. Άλλωςτε να 

ςθμειωκεί ότι πολλζσ φορζσ θ μείωςθ των αποβλιτων από τισ επιχειριςεισ 

ςυνειςφζρει ςτθν εξοικονόμθςθ φυςικϊν πόρων και κατ’ επζκταςθ ςε 

εξοικονόμθςθ κόςτουσ (χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελοφν οι τράπεηεσ που 

ςταδιακά καταργοφν τθν ζντυπθ ενθμζρωςθ λογαριαςμϊν). 

Επίςθσ, ζμφαςθ κα δοκεί και ςε εκςτρατείεσ ενθμζρωςθσ ςε τοπικό επίπεδο από 

Διμουσ ι το ΦοΔΧΑ ιδιαίτερα ςτο πλαίςιο άλλων δράςεων ενθμζρωςθσ, π.χ. για τθν 

ανακφκλωςθ. 

Αυτι θ δράςθ, κρίνεται ωσ βζλτιςτο να γίνεται ςε κεντρικό επίπεδο. 

 

Υρογράμματα κατάρτιςθσ των αρμόδιων φορζων 

Θ ζνταξθ και υποςτιριξθ των αρμόδιων φορζων αποτελεί αναπόςπαςτο ςτοιχείο 

τθσ επιτυχίασ των προγραμμάτων πρόλθψθσ. Χτθν περίπτωςθ αυτι κα πρζπει να 

τεκεί ςε εφαρμογι ζνα ςχζδιο που κα διαςφαλίηει τθν κατάλλθλθ εκπαίδευςθ ςτα 

διάφορα διοικθτικά επίπεδα των αρχϊν που είναι αρμόδια για τθν εφαρμογι του 

προγράμματοσ. Πποροφν να αξιοποιθκοφν επιτυχθμζνα προγράμματα κατάρτιςθσ 

που ζχουν υλοποιθκεί ςε άλλεσ χϊρεσ. Ψα προγράμματα κα πρζπει να αναλφονται 

ςτουσ διαφορετικοφσ εμπλεκόμενουσ φορείσ, ξεκινϊντασ από το δθμόςιο φορζα 

ζωσ τουσ τελικοφσ καταναλωτζσ των προϊόντων. 

Χτο πλαίςιο αυτό και ςε πρϊτθ φάςθ κρίνεται ςκόπιμθ θ κατάρτιςθ ςτελεχϊν του 

νζου ΦοΔΧΑ για κζματα πρόλθψθσ, ϊςτε να είναι δυνατι και θ εφαρμογι του 

Χχεδίου ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ. 
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Συνειδθτοποίθςθ τθσ ατομικισ 
ςυνυπευκυνότθτασ 
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7.7 ΧΩΙΣΤΘ ΣΥΛΛΟΓΘ ΟΓΑΝΙΚΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ 

ΣΕ ΝΟΙΚΟΚΥΙΑ ΚΑΙ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΙΣ 

Δράςθ: Χωριςτι Χυλλογι Σργανικϊν και κλαδεμάτων 
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7.8 ΕΡΕΚΤΑΣΘ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΘΣ ΚΟΜΡΟΣΤΟΡΟΙΘΣΘΣ, 

ΕΥΥΤΕΘ ΧΘΣΘ ΤΟΥ ΕΜΑΚ Ι ΓΙΑ ΤΑ ΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΑ ΟΓΑΝΙΚΑ 

ΚΑΙ ΡΑΣΙΝΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΘΜΙΟΥΓΙΑ ΥΡΟΔΟΜΩΝ 

ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΟΓΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ 

Υροςταςία του κλίματοσ 

Πείωςθ των ρίπων 
κερμοκθπίου 

Εμπλουτιςμόσ εδάφουσ 

Δράςθ: Χωριςτι Χυλλογι Σργανικϊν και κλαδεμάτων παραγωγι κομπόςτ
υψθλισ ποιότθτασ βελτιςτοποίθςθ χριςθσ ΕΠΑΞ Λ 

 

Δράςθ: Δθμιουργία υποδομϊν επεξεργαςίασ οργανικϊν και κλαδεμάτων για τθν 
παραγωγι κομπόςτ υψθλισ ποιότθτασ βελτιςτοποίθςθ χριςθσ ΕΠΑΞ Λ 

Χριςθ του κομπόςτ ςαν 
λίπαςμα 

Εναλλακτικι δυνατότθτα ςυν-παραγωγι μεκανίου από 
εγκαταςτάςεισ αναερόβιασ βιολογικισ επεξεργαςίασ 
και προϊκθςι του ςτο δίκτυο διανομισ   
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7.9 ΔΘΜΙΟΥΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΑΣΙΝΩΝ ΣΘΜΕΙΩΝ - 

ΚΕΝΤΩΝ ΕΡΑΝΑΧΘΣΙΜΟΡΟΙΘΣΘΣ –ΕΝΘΜΕΩΣΘΣ – ΚΕΝΤΑ 

ΕΡΙΣΤΟΦΘΣ ΑΓΑΘΩΝ  

Δράςθ: Δθμιουργία Δικτφου Υράςινων Χθμείων – Ξζντρων 
Επαναχρθςιμοποίθςθσ – Ενθμζρωςθσ - Ξζντρων Επιςτροφισ Αγακϊν 

 

 

Ψο Υράςινο Χθμείο, αποτελεί χϊρο μικρισ ζκταςθσ, όπου ο πολίτθσ μπορεί να 

φζρνει ανακυκλϊςιμα υλικά, ογκϊδθ (π.χ. ζπιπλα, ΑΘΘΕ), ειδικά απόβλθτα (όπωσ 

μπαταρίεσ, χρϊματα, κλπ.), πράςινα απόβλθτα και άλλα είδθ με ςκοπό τθν 

επαναχρθςιμοποίθςθ ι τθν ανακφκλωςθ, ανάλογα κάκε φορά με τισ ανάγκεσ τθσ 

αγοράσ. Χτον ίδιο χϊρο ι & ςε διαφορετικό υπάρχει κζντρο επαναχρθςιμοποίθςθσ 

κζντρο επιςτροφισ υλικϊν ι και τράπεηεσ ρουχιςμοφ, υπόδθςθσ, παιχνιδιϊν κλπ 

Ψο ενιαίο διαςυνδεδεμζνο δίκτυο Υράςινων Χθμείων προκρίνεται ζναντι των 

αυτόνομων ανεξάρτθτων Υράςινων Χθμείων για να αντιμετωπίςει αποτελεςματικά 

τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ Αττικισ που τθν διαφοροποιοφν από τισ άλλεσ περιφζρεισ & 

να παρζχει πολλζσ εναλλακτικζσ λφςεισ ςτουσ πολίτεσ τθσ Αττικισ πζρα των ορίων 

του διμου τουσ. Θ Αττικι κατζχει χωρικά μόλισ το 2,9% τθσ επικράτειασ του 

ελλαδικοφ χϊρου ενϊ ςυγκεντρϊνει το 34,6% του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ 
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& μεγάλο όγκο βιομθχανικϊν χριςεων. Σ «μθτροπολιτικόσ» χαρακτιρα τθσ 

Αττικισ απαιτοφν υπερτοπικζσ προςεγγίςεισ για τθν επίλυςθ ηθτθμάτων όπωσ θ 

διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων. Στόχοσ είναι θ δθμιουργία ενόσ ενιαίου 

λειτουργικοφ δικτφου Υράςινων Χθμείων, Ξζντρων Επαναχρθςιμοποίθςθσ & 

κζντρων επιςτροφισ αγακϊν χωροκετθμζνο για να αντιμετωπίςουν 

αποτελεςματικά τισ πραγματικζσ ανάγκεσ των πολιτϊν τθσ Αττικισ & όχι ςφμφωνα 

με τισ όποιεσ διοικθτικζσ διαιρζςεισ.  

Το ενιαίο διαςυνδεδεμζνο δίκτυο αποτελείται από μεγάλα κεντρικά Ρράςινα 

Σθμεία (εξυπθρετοφν περίπου 150.000 κατοίκουσ το κακζνα) & μικρά τοπικά 

Ρράςινα Σθμεία (εξυπθρετοφν περίπου 50.000 κατοίκουσ το κακζνα) και 

ςυμβάλει κακοριςτικά ςτθν ενίςχυςθ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ από τουσ πολίτεσ τθσ 

Αττικισ. Πε το δίκτυο αυτό, ςε ςυνδυαςμό με τα υφιςτάμενα ςυςτιματα 

εναλλακτικά ςυςτιματα (μπλε κάδοι για τα απόβλθτα ςυςκευαςιϊν, θλεκτρικό & 

θλεκτρονικό εξοπλιςμό, μπαταρίεσ, κλπ.) κα επιτευχκοφν οι ςτόχοι ανακφκλωςθσ 

βάςει του Άρκρου 11 τθσ Σδθγίασ 2008/98.  

Επιςθμαίνεται ότι το ηιτθμα τθσ βζλτιςτθσ χωροκζτθςθσ και κατανομισ λειτουργιϊν 

ςτον  ενιαίο αςτικό ιςτό τθσ περιφζρειασ Αττικισ αποτελεί ζνα από τα 

πολυπλοκότερα προβλιματα του χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ. Απαιτείται 

επιςτθμονικι προςζγγιςθ και ανάπτυξθ μεκοδολογίασ επίλυςθσ δλδ τθ χριςθ 

μοντζλων χωροκζτθςθσ κατανομισ, για τθν επίτευξθ τθσ βζλτιςτθσ & λειτουργικι 

χωροκζτθςθσ Ρράςινων Σθμείων Ανακφκλωςθσ. Θ επίτευξθ τθσ εφρυκμθσ χριςθσ 

και λειτουργίασ των ςθμείων αυτϊν βαςίηεται κατά πολφ ςθμαντικό βακμό ςτθ 

δθμιουργία ενόσ βζλτιςτου δικτφου Υράςινων Χθμείων, που να καλφπτει 

ςυγκεκριμζνα κριτιρια αλλά και πραγματικζσ αποςτάςεισ βάςει οδικοφ δικτφου. 

Ηθτοφμενο είναι θ ανάπτυξθ ενόσ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ λιψεωσ αποφάςεων 

αξιοποιϊντασ τα πλεονεκτιματα τθσ χωρικισ ανάλυςθσ και τθσ χριςθσ μοντζλων 

χωροκζτθςθσ-κατανομισ (location-allocation models), ενϊ θ εφαρμογι τθσ 

προςζγγιςθσ κα υλοποιείται ςε περιβάλλον Χυςτθμάτων Γεωγραφικϊν 

Υλθροφοριϊν (G.I.S.), λαμβάνοντασ υπόψιν ωσ ηιτθςθ τθ μελλοντικι πρόβλεψθ 
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πλθκυςμοφ των περιοχϊν και ςτθριηόμενοσ ςτισ χιλιομετρικζσ αποςτάςεισ του 

υφιςτάμενου οδικοφ δικτφου. 

Χτθν κατεφκυνςθ αυτι μπορεί να  αξιοποιθκεί το ερευνθτικό πρόγραμμα που 

εκπονικθκε από το Υολυτεχνείο Ξριτθσ για τον ΕΔΧΡΑ για το κακοριςμό του 

βζλτιςτου δικτφου ΨΧΠΑ. Υαράλλθλα κα εξεταςτεί θ δυνατότθτα ςυςτζγαςθσ ΨΧΠΑ 

με τοπικό Υράςινο Χθμείο ι ΧΠΑ με κεντρικό Υράςινο ςθμείο. 

Σ ςχεδιαςμόσ, θ υλοποίθςθ, θ διαχείριςθ και θ λειτουργία των Υράςινων Χθμείων, 

κα πρζπει να γίνεται από τον ΕΔΧΡΑ τον Υεριφερειακό ΦοΔΧΑ, ςε ςυνεργαςία με 

τουσ Διμουσ τθσ Υεριφζρειασ. 

 

Κζντρο Ανακφκλωςθσ – Πράςινο 
ςθμείο
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Κζντρο Ανακφκλωςθσ – Πράςινο 
ςθμείο
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7.10 ΔΘΜΙΟΥΓΙΑ ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΧΩΙΣΤΘΣ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΤΩΝ ΜΙΚΩΝ 

ΡΟΣΟΤΘΤΩΝ ΕΡΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΜΡΕΑ  

Δράςθ: Δθμιουργία υποδομϊν χωριςτισ παραλαβισ των Πικρϊν Υοςοτιτων 
Επικινδφνων Αποβλιτων ΠΥΕΑ 

Κουτί ανακφκλωςθσ (εργαλείο 
Marketing)

Χρϊματα/Βερνίκια 

Αμίαντοσ/ Eternit Μθχανζλαια Μπαταρίεσ 
αυτοκινιτων 

Μαγνθτικά μζςα 
αποκικευςθσ 

Μπαταρίεσ Τθγανζλαια και 
λάδια 

Φάρμακα 

Σπρζι κλπ. 

Αςφαλτικά και 
μονωτικά 

Μικρζσ Ποςότθτεσ Επικινδφνων Αποβλιτων ΜΠΕΑ που ςυλλζγονται από τα νοικοκυριά

  

7.11 ΚΙΝΘΤΕΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ  

Δράςθ: Ξινθτζσ εκπαιδευτικζσ μονάδεσ για τισ γειτονιζσ και τα 
ςχολεία τθσ Αττικισ 

Ενθμζρωςθ, διαδραςτικι εκπαίδευςθ, ευαιςκθτοποίθςθ των 
παιδιϊν ςτο νθπιαγωγείο, το ςχολείο κοκ.

Πζςα από το παιχνίδι και τθν εμπειρία που παρζχει, εκμάκθςθ 
για τθν ζννοια τθσ αειφορίασ και τθσ οικολογίασ 
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7.12 ΟΔΘΓΟΣ ΕΞΥΡΝΩΝ ΑΓΟΩΝ (ΑΝΑΛΥΣΘ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ 

ΣΧΕΣΘ ΜΕ ΤΘΝ ΑΡΟΔΟΤΙΚΟΤΘΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΘ ΜΘ ΔΘΜΙΟΥΓΙΑ 

ΣΚΟΥΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΘ  ΦΙΛΟΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΘ ΑΡΟΔΟΣΘ 

ΤΟΥΣ – ΕΝΘΜΕΩΣΘ ΤΩΝ ΡΟΛΙΤΩΝ) – ΕΓΑΛΕΙΟ 

ΕΥΑΙΣΘΘΤΟΡΟΙΘΣΘΣ ΚΑΙ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ 

Δράςθ: Οδεγόο έμππλσλ αγνξώλ

Επαναφορτιηόμενεσ 
μπαταρίεσ

Σχολικά και 
γραφικά είδθ 

Χρϊματα και 
βερνίκια 

Απορρυπαντικά και 
προϊόντα πλφςθσ

Λάμπεσ, φωτιςτικά 

Υαραδείγματα ζξυπνων αγορϊν 

Οδθγόσ ζξυπνων αγορϊν 
με ςτόχο τθν πρόλθψθ και 
Τθ μείωςθ των αποβλιτων

Θ ενθμζρωςθ, θ κινθτοποίθςθ και θ ευαιςκθτοποίθςθ των καταναλωτϊν ϊςτε να 
αγοράηουν οικολογικά και οικονομικά προϊόντα χαμθλισ παραγωγισ αποβλιτων

 

Σδθγόσ ζξυπνων αγορϊν με ςτόχο τθν πρόλθψθ και τθ μείωςθ των αποβλιτων, 

είναι το ςφνολο δράςεων με ςτόχο τθν ενθμζρωςθ, κινθτοποίθςθ και 

ευαιςκθτοποίθςθ των καταναλωτϊν ϊςτε να αγοράηουν οικολογικά και οικονομικά 

προϊόντα χαμθλισ παραγωγισ αποβλιτων.  

Χυνδυάηεται με τθν πλατφόρμα για μια κοινωνία χωρίσ απόβλθτα –κοινωνία 

μθδενικϊν αποβλιτων.  
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7.13 ΔΘΜΙΟΥΓΙΑ ΣΘΜΕΙΩΝ – ΝΘΣΙΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ ΣΕ ΚΕΝΤΙΚΑ 

ΣΘΜΕΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΕΙΤΟΝΙΑ, ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΜΡΛΟΚ ΚΛΡ. 

Δράςθ: Δθμιουργία Χθμείων – νθςίδων Ανακφκλωςθσ ςε κεντρικά 
ςθμεία ςε κάκε γειτονιά, ςε οικοδομικά μπλοκ κλπ. 

Χφγχρονο και ελκυςτικό ςφςτθμα περιςυλλογισ για τθν 
ανάκτθςθ των απορριμμάτων 

Ευζλικτθ, δυναμικι, παροχι κινιτρων, είναι εφκολο να 
καταλάβει ο πολίτθσ τθ λειτουργία του 

Ενκαρρφνει τθν πρόλθψθ των αποβλιτων

Διαφάνεια ςτθ διαχείριςθ των προϊόντων

Χυνεχισ βελτίωςθ των διαδικαςιϊν

 

βελτιωμένη συλλογή από το σπίτι 
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Νθςίδα ανακφκλωςθσ

 

7.14 ΡΛΑΤΦΟΜΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΩΙΣ ΑΡΟΒΛΘΤΑ  

Γξάζε: Γεκηνπξγία Πιαηθόξκαο κεδεληθώλ 

Απνβιήησλ

• Ενκάρρυνςθ τθσ πολιτικισ βοφλθςθσ ςε 
όλα τα επίπεδα, υποβοικθςθ ςτθ λιψθ 
αποφάςεων 

• Χυμβολι ςτθ βελτίωςθ Ρομοκεςίασ & 
κανονιςμϊν ςχετικά με τα απόβλθτα 

• Δθμιουργία κζντρου καινοτομίασ και 
χριςθσ ανακυκλωμζνων 

• Ψόνωςθ χριςθσ δευτερογενϊν υλικϊν

 

Γενικά 
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Θ πλατφόρμα αποτελεί το ςυντονιςτικό, ςυμβουλευτικό όργανο, το οποίο ζχοντασ 

τθ δυνατότθτα να κατζχει πλθροφορίεσ, δεδομζνα, απόψεισ και γνϊςεισ ςχετικά με 

το κζμα, ζχει τθ δυνατότθτα με ανεξάρτθτο τρόπο, διαφάνεια και τεχνικι επάρκεια 

να ςυμβάλει ουςιαςτικά, να καλφψει αδυναμίεσ ςτο ςυντονιςμό, να ςυνειςφζρει 

ςτθ μεταφορά γνϊςθσ και πλθροφοριϊν, να  ςυμβάλει ςτθν ποιοτικι αναβάκμιςθ 

των κλάδων που ςχετίηονται με τθ διαχείριςθ των αποβλιτων και να ςυνειςφζρει 

ςτθν ανάπτυξθ τθσ Υεριφζρειασ. 

Σι κφριοι ςτόχοι τθσ πλατφόρμασ μθδενικϊν αποβλιτων: 

•       Ενκάρρυνςθ τθσ πολιτικισ βοφλθςθσ ςε όλα τα επίπεδα, υποβοικθςθ ςτθ 

λιψθ αποφάςεων 

•       Χυμβολι ςτθ βελτίωςθ Ρομοκεςίασ & κανονιςμϊν ςχετικά με τα απόβλθτα 

•       Δθμιουργία κζντρου καινοτομίασ και χριςθσ ανακυκλωμζνων 

•       Ψόνωςθ χριςθσ δευτερογενϊν υλικϊν – δθμιουργίασ αγοράσ δευτερογενϊν 

προϊόντων 
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Μονάδεσ Ανακφκλωςθσ ΔΣΑ –
Βιομθχανία, Επιχειριςεισ ΔΣΑ 

Ωπουργείο Υολιτιςμοφ, 
Υαιδείασ & Κρθςκευμάτων

Ωπουργείο Υαραγωγικισ 
Αναςυγκρότθςθσ,

Υεριβάλλοντοσ &Ενζργειασ

Χφνδεςμοι , 
Επιμελθτιρια  

παραγωγικϊν κλάδων 
& καταναλωτϊν

Διμοι, Υεριφζρεια
Εκπαιδευτικά Λδρφματα 

Ερευνθτικά Ξζντρα  

ΠΠΕ

Υολίτεσ

Ωπουργείο Εςωτερικϊν & 
Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 

Εμπλεκόμενοι για τθν επιτυχία του προγράμματοσ -
Εξαςφάλιςθ και Ανάλυςθ τθσ οικονομικισ προςιτότθτασ

Ρλατφόρμα 
μθδενικϊν 

Απόβλθτων ςτθν 
Αττικι (ςυντονιςμόσ  

& εργαηόμενοι 
ΕΔΣΝΑ)

Ωπόχρεοι Υαραγωγοί 
Βιομθχανία, Βιοτεχνία, 
Εμπόριο,  Ειςαγωγείσ, 

Ξαταςτιματα

Εγκαταςτάςεισ Διαχείριςθσ 
Αποβλιτων (ΕΔΣΝΑ, Διμοι)

Σργανϊςεισ ΠΞΣ 
Σικολογικζσ , 

ςυλλογικότθτεσ κλπ.

Ξεντρικι 
Διοίκθςθ Ωπόχρεοι Υάροχοι Ωπθρεςιϊν Χριςτεσ 

Βιομθχανία, Επιχειριςεισ κλπ.

Φορείσ προτάςεων  ΦΟΔΣΑ  

 

Επεξιγθςθ ςχιματοσ: 

Σι εμπλεκόμενοι φορείσ αφοροφν όλουσ όςουσ με κάποιο τρόπο ςχετίηονται με το 

κζμα τθσ Διαχείριςθσ αποβλιτων και χωρίηονται ςε: 

1.       φορείσ τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ, οι οποίοι νομοκετοφν, ι αςκοφν εκτελεςτικι 

εξουςία (χρϊμα μωβ, άςπρα γράμματα) εμπλζκονται ωσ οι κφριοι φορείσ που 

ορίηουν τα όρια του Χυςτιματοσ:  

a.       Ωπουργείο Υαραγωγικισ Αναςυγκρότθςθσ, Υεριβάλλοντοσ & 

Ενζργειασ (Ρομοκεςία, Ξανονιςμοί, αναπτυξιακζσ πολιτικζσ, Εκνικόσ 

Χχεδιαςμόσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων, Εκνικό Χτρατθγικό Χχζδιο 

Υρόλθψθσ Υαραγωγισ Αποβλιτων, Υαρακολοφκθςθ - ζλεγχοσ 

εφαρμογισ – επικεωρθτζσ περιβάλλοντοσ, χρθματοδοτικά εργαλεία, 

άλλα οικονομικά εργαλεία, κζςπιςθ κινιτρων - αντικινιτρων)     
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b.       Ωπουργείο Εςωτερικϊν (Γενικι Γραμματεία Διαχείριςθσ 

Αποβλιτων) (Ρομοκεςία, ςυντονιςμόσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και 

ζλεγχοσ εφαρμογισ) 

c.       Ωπουργείο Υολιτιςμοφ, Υαιδείασ & Κρθςκευμάτων (νομοκεςία, 

περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ, ςχολείο – κφτταρο πρόλθψθσ & 

ανακφκλωςθσ, ζρευνα & καινοτομία κλπ)  

d.      Διυπουργικι Επιτροπι 

e.      Βουλι 

2.       Ωπόχρεοι ωσ «παραγωγοί» και υπόχρεοι εφαρμογισ τθσ Ρομοκεςίασ 

(ςχεδιάηουν ΥΕΧΔΑ, ζχουν τθν υποχρζωςθ να εφαρμόηουν τθ Ρομοκεςία και το 

ςχεδιαςμό και διαχειρίηονται τα απόβλθτα) 

a.       Ωπόχρεοι «παραγωγοί» (βιομθχανία, βιοτεχνία, εμπόριο, 

ειςαγωγείσ, καταςτιματα κλπ.) και κατά τθν ζννοια τθσ διευρυμζνθσ 

ευκφνθσ του παραγωγοφ, εφαρμογι μζςω των ΧΕΔ 

b.      Ωπόχρεοι Σργανιςμοί Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, Διμοι, 

Υεριφζρειεσ, ΦΣΔΧΑ 

3.       Σι χριςτεσ του Χυςτιματοσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (παράγουν τα απόβλθτα 

και χρθςιμοποιοφν τισ υποδομζσ ΔΧΑ) 

a.       Υολίτεσ 

b.      Επιχειριςεισ 

4.       Φορείσ γνϊςθσ και μετάδοςθσ τθσ πλθροφορίασ (προτείνουν λφςεισ, μελετοφν 

και εξετάηουν ηθτιματα και προβλιματα, μεταφζρουν πλθροφορίεσ ςτο κοινό και 

εξειδικευμζνα ςε κλάδουσ τθσ οικονομίασ) 
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a.       Χφνδεςμοι και Επιμελθτιρια παραγωγικϊν κλάδων και 

καταναλωτϊν 

b.      Εκπαιδευτικά Λδρφματα, Ερευνθτικά κζντρα, Υαρατθρθτιρια, 

ςχολεία κλπ.   

c.       Σργανϊςεισ ΠΞΣ, Σικολογικζσ, Χυλλογικότθτεσ κλπ. 

d.      ΠΠΕ 

5.        Υάροχοι υπθρεςιϊν και προϊόντων που ςχετίηονται με τθν ΔΧΑ 

a.       Εγκαταςτάςεισ Επεξεργαςίασ Αποβλιτων ΕΔΧΡΑ 

b.       Πονάδεσ Ανακφκλωςθσ ΔΧΑ – Βιομθχανία Επιχειριςεισ ΔΧΑ 

c.       Ζμποροι ΔΧΑ   
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Ενκάρρυνςθ τθσ πολιτικισ βοφλθςθσ ςε όλα τα επίπεδα, υποβοικθςθ ςτθ λιψθ 

αποφάςεων 

Από όλεσ τισ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ προκαλοφνται απόβλθτα, παρόλα αυτά 

ιςχφουν ζντονα ακόλουκεσ κοινζσ ςυμπεριφορζσ: 

–      Τχι ςτθν Αυλι μου (not in my back yard NIMBY) 

–      Τχι ςτθ δικι μου εκλεγμζνθ περίοδο 

(not in my elected period NIMEP) 

–      ΔΕΡ ΞΑΨΑΧΞΕΩΑΗΕΨΑΛ απολφτωσ τίποτα, οπουδιποτε  και ποτζ 

(BuildAbsolutely Nothing, Anytime, Near Anybody BANANA)     

  

Αυτζσ οι ςυμπεριφορζσ αντανακλοφν ςτθν πολιτικι βοφλθςθ με αποτζλεςμα να 

κακυςτεροφν πολλζσ φορζσ αδικαιολόγθτα, με αποτζλεςμα οι αποφάςεισ, τα ζργα 

και οι δράςεισ για τθ λφςθ του προβλιματοσ να μετατίκενται ςυνεχϊσ ςτο μζλλον. 

Θ πλατφόρμα κα ςυμβάλει κετικά διοχετεφοντασ πλθροφορίεσ, απόψεισ και γνϊςθ 

μεταξφ των εμπλεκομζνων.    

 

Συμβολι ςτθ βελτίωςθ Νομοκεςίασ & κανονιςμϊν ςχετικά με τα απόβλθτα 

Χτον κλάδο τθσ ΔΧΑ ζνα από τα ςθμαντικότερα προβλιματα είναι ότι θ νομοκεςία 

ςυνικωσ περιορίηει τθ δραςτθριότθτα και τθν καινοτομία, τόςο ςε επίπεδο 

διαδικαςίασ αδειοδοτιςεων όςο και ςτο επίπεδο τθσ χριςθσ των υλικϊν (ιδιαίτερα 

όταν αυτά προζρχονται από τα ςκουπίδια). Θ πλατφόρμα κα ςυμβάλει ςτθ διάχυςθ 

τθσ γνϊςθσ και τθν απομυκοποίθςθ και «αποποινικοποίθςθ» ςτθ ςυνείδθςθ του 

κοινοφ τόςο των υπθρεςιϊν όςο και προϊόντων όπωσ κομπόςτ κλπ. 

 

Δθμιουργία κζντρου καινοτομίασ και χριςθσ ανακυκλωμζνων 

Χτα πλαίςια τθσ ανάπτυξθσ του κλάδου ΔΧΑ είναι απαραίτθτθ θ ςυντονιςμζνθ και 

εξειδικευμζνθ δθμιουργία κζντρου καινοτομίασ και χριςθσ ανακυκλωμζνων υλικϊν 

ι με άλλα λόγια θ ενκάρρυνςθ τθσ υπερκφκλιςθσ, δθλαδι θ παραγωγι από τα 
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ςκουπίδια ι από ροζσ υλικϊν νζων προϊόντων αυξθμζνθσ και προςτικζμενθσ αξίασ 

ςτθν αγορά.   

 

Τόνωςθ χριςθσ δευτερογενϊν υλικϊν 

Υαράλλθλα με τθν ενκάρρυνςθ τθσ καινοτομίασ και παραγωγισ νζων προϊόντων κα 

πρζπει να ςτθριχκεί και προωκθκεί θ χριςθ των δευτερογενϊν υλικϊν που 

προκφπτουν από τθν επεξεργαςία των ΑΧΑ είτε με τθν προςπάκεια εφαρμογισ 

Υράςινων Δθμοςίων Χυμβάςεων και τθν εφαρμογι τουσ, είτε με τθν χριςθ 

κινιτρων αντικινιτρων. Θ πλατφόρμα κα ςυμβάλει ουςιαςτικά και προσ τισ δφο 

κατευκφνςεισ. 

 

7.15 ΔΙΑΔΑΣΤΙΚΘ ΡΛΑΤΦΟΜΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΩΙΣ ΑΡΟΒΛΘΤΑ 

ΓΙΑ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΙΣ 

7.15.1  ΠΕΡΙΛΘΨΘ 

Είναι μια πρωτοπόρα διαδικαςία, όπου ςτθν ουςία οργανϊνει και διαςυνδζει τισ 

βιομθχανίεσ μιασ περιοχισ ζτςι ϊςτε να ανακυκλϊνουν τα απόβλθτά τουσ τα οποία 

μποροφν να πωλοφν ωσ πρϊτεσ φλεσ ςε άλλεσ βιομθχανίεσ. 

Αυτό οδθγεί ςε μείωςθ των ειςαγωγϊν πρϊτων υλϊν, μείωςθ τθσ παραγωγισ και 

ταφισ βιομθχανικϊν αποβλιτων, μείωςθ των εκπομπϊν CO2 πάνω από 1% (20% ο 

ςτόχοσ τθσ Ευρϊπθσ 2020), μείωςθ εξόδων βιομθχανιϊν, αφξθςθ των εςόδων 

βιομθχανιϊν και κράτουσ (μζςω φόρων), ενϊ βοθκά ςτθ δθμιουργία νζων κζςεων 

εργαςίασ, δθμιουργεί νζεσ επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ και προάγει τθν πράςινθ 

ανάπτυξθ. 

Ζχει ξεκινιςει θ εφαρμογι του πρόςφατα ςτισ ΘΥΑ ςτθν Ξίνα ςτθ Βραηιλία και ςε 

άλλεσ τζςςερεισ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ενϊ αναμζνεται να ξεκινιςει και ςε άλλεσ 

τζςςερεισ Ευρωπαϊκζσ και άλλεσ πζντε χϊρεσ παγκοςμίωσ. Θ περιφζρεια κα 

μποροφςε να αναλάβει το ρόλο του ςυντονιςτι, και τθν δθμιουργία μιασ ψθφιακισ 

πλατφόρμασ.  
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7.15.2   Θ ΔΙΑΔΡΑΣΙΚΘ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ 

 

Θ πλατφόρμα δθμιουργεί ανταλλαγι κυρίωσ των υποπροϊόντων αλλά και των 

υπθρεςιϊν κοινισ ωφζλειασ και των πόρων μεταξφ των διαφόρων βιομθχανιϊν, 

προκειμζνου να προςτατευτεί το περιβάλλον και να μειωκεί το κόςτοσ. Είναι ζνα 

υποςφνολο τθσ βιομθχανικισ οικολογίασ, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν ανταλλαγι 

υλικϊν και ενζργειασ. Βιομθχανικι οικολογία είναι ζνα νζο πεδίο που βαςίηεται ςτο 

φυςικό μοντζλο, υποςτθρίηοντασ ότι ζνα βιομθχανικό ςφςτθμα μπορεί να 

ςυμπεριφζρεται με παρόμοιο τρόπο με το φυςικό οικοςφςτθμα, όπου τα πάντα 

ανακυκλϊνονται. 

 
 

Θ Υλατφόρμα φζρνει ςε επικοινωνία ξεχωριςτζσ βιομθχανίεσ και οργανιςμοφσ από 

όλουσ τουσ επιχειρθματικοφσ κλάδουσ με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ βιωςιμότθτασ και 

τθσ αποδοτικότθτασ των πόρων ςε όλο το φάςμα τθσ βιομθχανίασ. Υιο 

ςυγκεκριμζνα αυτό αφορά τθ φυςικι ανταλλαγι υλικϊν, ενζργειασ, νεροφ και των 

υποπροϊόντων, ςε ςυνδυαςμό με τθν από κοινοφ χριςθ του ενεργθτικοφ τθσ 

εφοδιαςτικισ αλυςίδασ, και τθν εμπειρίασ του δικτφου των εταιριϊν. 
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7.15.3    ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑΚΘ ΒΑΘ ΔΙΑΔΡΑΣΙΚΘ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ 

Θ Υλθροφοριακι Διαδραςτικι Υλατφόρμα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ εργαλείο 

για τθν ενθμζρωςθ των περιφερειακϊν ςτρατθγικϊν και προγραμμάτων 

οικονομικισ ανάπτυξθσ. Χρθςιμοποιϊντασ τθ χαρτογράφθςθ των δεδομζνων και 

τθν ανάλυςθ τθσ ροισ των υλικϊν (ΑΦΩ) για τον εντοπιςμό τθσ διακεςιμότθτασ 

(προςφοράσ) των πόρων και τθσ ηιτθςθσ μζςα ςε ςυγκεκριμζνθ γεωγραφικι 

περιοχι μασ δίνει τθ δυνατότθτα να υπολογιςτοφν δείκτεσ, να αναπτυχτοφν 

ςτρατθγικζσ και μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθν ροισ των 

υλικϊν. Ψα δεδομζνα που ςυλλζγονται μζςα από το λογιςμικό τθσ Υλατφόρμασ, 

περιλαμβάνουν τισ ροζσ των αποβλιτων και των πόρων, τον εντοπιςμό των 

περιουςιακϊν ςτοιχείων και τθσ πλεονάηουςασ παραγωγικισ ικανότθτασ ενϊ 

μποροφν επικουρικά να ςυμπλθρωκοφν και από άλλεσ ροζσ δεδομζνων ζτςι ϊςτε 

να δθμιουργθκεί ζνα ςφςτθμα γεωγραφικϊν πλθροφοριϊν (GIS) το οποίο μπορεί 

ςτθ ςυνζχεια να χρθςιμοποιθκεί για τουσ ςκοποφσ του ςχεδιαςμοφ και τθσ 

δθμιουργίασ πολιτικισ με βάςθ τθν αξιοποίθςθ και βιϊςιμθ διαχείριςθ των πόρων. 

 Αγορά Οογιςμικοφ και Ψεχνολογίασ και εκπαιδευτικοφ πακζτου, 

 Εκπαίδευςθ υπαλλιλων, 

 Άντλθςθ δεδομζνων, αρχικά, από όλεσ τισ εταιρίεσ που είναι 

αδειοδοτθμζνεσ ςτθν Αττικι (Υρϊτεσ Ϊλεσ, Απόβλθτα, κλπ), 

 Δθμιουργία Γεω-πλθροφορικοφ Δικτφου Εταιριϊν – Βιομθχανιϊν – κλπ, 

 Δθμιουργία Υεριφερειακοφ Χχεδιαςμοφ και πολιτικϊν με βάςθ τα 

αποτελζςματα τθσ Υροςφοράσ – Ηιτθςθσ, 

 Ζναρξθ ςυνεργαςίασ επιχειριςεων και ανταλλαγισ προϊόντων και 

υπθρεςιϊν μεταξφ τουσ. 

 

7.15.4   ΚΟΣΟ 

Θ αγορά του πακζτου λογιςμικοφ, τεχνολογίασ, τεχνικισ βοικειασ και εκπαίδευςθσ 

των υπαλλιλων ζχει χαμθλό ςε ςχζςθ με το όφελοσ κόςτοσ (εκτιμάται ςε 300.000 € 

περίπου). Επιπρόςκετο κόςτοσ είναι το κόςτοσ μιςκοδοςίασ των 1 - 2 υπαλλιλων 

ςυναδζλφων για τθν παρακολοφκθςθ και εποπτεία λειτουργίασ. 
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7.16   ΕΦΑΜΟΓΘ ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΘΔΕΝΙΚΩΝ 

ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΙΣ 

Διαχείριςθ Αποβλιτων με βάςθ τθ νζα 
αντίλθψθ του Χχεδιαςμοφ του ΕΔΧΡΑ 

Ροικοκυριά 

Εταιρίεσ –
Εμποροβιομθχανικά 

Χφςτθμα Εφαρμογισ Εκτροπισ 
Χριςιμων Ωλικϊν από τα ςκουπίδια –
Δράςεων Υρόλθψθσ, Πείωςθσ, 
Επαναχρθςιμοποίθςθσ, Ανακφκλωςθσ 
και Ανάκτθςθσ Ωλικϊν.   
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Ωπθρεςίεσ για τισ επιχειριςεισ - Βιομθχανία

σμβοσλεσηική 
Τπηρεζία

σλλογήΑζθαλής Μεηαθορά 

Δμπορία 

 

 

Χυμβουλευτικι Ωπθρεςία 

Απογραφι τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ 

Ρροετοιμαςία Σχεδίου Διαχείριςθσ Αποβλιτων 

Καταςκευι υποχρεωτικϊν Υποδομϊν

Αναγνϊριςθ αποβλιτων και κατάλλθλθ 
διαχείριςθ τουσ  
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Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ 

Υποςτιριξθ 

Συμβουλζσ 
ςχετικά με τθν 
πρόλθψθ 
δθμιουργίασ 
αποβλιτων 

Συμβουλζσ ςχετικά 
με τθν 
αποδοτικότερθ 
ανακφκλωςθ 

Ταυτοποίθςθ 
αποδεκτϊν των υλικϊν 
που απορρίπτονται 

Συνεχισ 
εκπαίδευςθ 

Χυμβουλευτικι Ωπθρεςία 

 

 Ροια απόβλθτα παράγονται ςε ποιο ςτάδιο 
τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ ;

 Σε ποιεσ ποςότθτεσ ;

 Ρωσ αποκθκεφονται ;

 Ροιοι είναι υπεφκυνοι για τθν ΔΣΑ ;

 Ρϊσ ενθμερϊνεται θ διοίκθςθ για τθν ΔΣΑ ;

 Υπάρχουν δελτία αποςτολισ για τα 
απόβλθτα και δελτία παραλαβισ από τουσ 
αποδζκτεσ ;

Συμβουλευτικι Υπθρεςία 
Απογραφι τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ 
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Συμβουλευτικι Υπθρεςία 
Χριςθ των κατάλλθλων αποκθκευτικϊν μζςων (παραδείγματα)

Προϊόν Φωηογραθία 

Αποθηκεσηικό μέζο 

βάζει κανονιζμών και 

ηετνικών οδηγιών

Μητανέλαια 

Υρώμαηα και 

βερνίκια 

Σηγανέλαια

 

Μπορεί να περιλαμβάνει 
ενδεικτικά :

Αναγνϊριςθ υλικϊν και 
επικινδφνων ουςιϊν 

Διαχείριςθ Υλικϊν 

Α&Υ ςτο χϊρο εργαςίασ 

Εκπαίδευςθ
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Ωπθρεςίεσ για τισ επιχειριςεισ - Βιομθχανία

Χυμβουλευτικι 
Ωπθρεςία

Χυλλογι
Αςφαλισ 

Πεταφορά 

Εμπορία 

 

Εξειδίκευςθ ςτισ ανάγκεσ του χϊρου 

Σε απόλυτθ ςυμμόρφωςθ με τθ 
Νομοκεςία 

διαφάνεια

για τα επικίνδυνα και πολφτιμα προϊόντα

Βελτιϊνει τθν αςφάλεια και τθν υγεία 
ςτθν εργαςία

Αςφαλι απορριμματοκιβϊτια βάςει των 
ADR κανονιςμϊν 

Χωριςτι Συλλογι ςτο χϊρο τθσ επιχείρθςθσ
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Σε μικρζσ ι μεγάλεσ 
ποςότθτεσ 

Σε δοχεία εςωτερικοφ ι 
εξωτερικοφ χϊρου 

Κακαρι και αςφαλισ 
χωριςτι ςυλλογι 

Υψθλι ποιότθτα 

Χωριςτι Συλλογι ςτο χϊρο τθσ επιχείρθςθσ

 

Κακολικι λφςθ για 
περιπτϊςεισ με πολλά και 
διαφορετικά ΕΑ

Χωριςτι Συλλογι ςτο χϊρο τθσ επιχείρθςθσ
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Μπαταρίεσ 

διαλφτεσ

Μθχανζλαια 

Λάμπεσ φκοριςμοφ

Φίλτρα λαδιοφ 

Μελανοδοχεία 

Χθμικά εργαςτθρίων

καφςιμα

Χρϊματα βερνίκια 

Μαγνθτικά 
αποκθκευτικά μζςα 

πυροςβεςτιρεσ

Λάμπεσ ενεργειακισ 
απόδοςθσ 

Μολυςμζνα από 
μθχανζλαια υλικά 
πανιά κλπ.

Ρυκνωτζσ 

Συςκευαςίεσ 
Επικινδφνων ουςιϊν 

αμίαντοσ

Υδράργυροσ 

μπαταρίεσ που 
περιζχουν οξζα 
μολφβδου 

Αςφαλτικά 

Φωτογραφικά 
χθμικά 

Σπαςμζνα παρμπρίη 

Ρολυςτερίνθ 

Μονϊςεισ 

Ξφλο 

Γυαλί ςπαςμζνο 

Σπαςμζνα κομμάτια 

Κομμάτια ελαςτικϊν 

Φιλμ  

Λιχνίεσ

Καλϊδια 

Χωριςτι Συλλογι ςτο χϊρο τθσ επιχείρθςθσ
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Ωπθρεςίεσ για τισ επιχειριςεισ - Βιομθχανία

Χυμβουλευτικι 
Ωπθρεςία

Χυλλογι
Αςφαλισ 

Πεταφορά 

Εμπορία 

 

 

Αςφαλισ και κακαρι μεταφορά από τθν επιχείρθςθ 
ςτο Κζντρο προςωρινισ αποκικευςθσ 

22.06.2015

κακορίηεται με βάςθ τισ 
ανάγκεσ

Κακαρόσ και αςφαλι 
μεταφορά 

ςφμφωνα με το νόμο

Με διαφάνεια  για τα 
επικίνδυνα και πολφτιμα 
προϊόντα
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Ωπθρεςίεσ για τισ επιχειριςεισ - Βιομθχανία

Χυμβουλευτικι 
Ωπθρεςία

Χυλλογι
Αςφαλισ 

Πεταφορά 

Εμπορία 
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Εμπορία κακαρϊν υλικϊν – εξαςφάλιςθ βζλτιςτθσ 
οικονομίασ και αςφάλειασ 
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7.17 ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΛΘΨΘ 

Ζνασ ολοκλθρωμζνοσ ςχεδιαςμόσ για τθν πρόλθψθ και τθν εκτροπι των αποβλιτων 

ςτθν περιφζρεια Αττικισ κα πρζπει να περιλαμβάνει δφο ξεχωριςτζσ ενότθτεσ 

δράςεων και μζτρων, (α) αυτά που αφοροφν τουσ πολίτεσ και (β) αυτά που 

αναφζρονται ςτισ επιχειριςεισ. Υροχπόκεςθ όπωσ ζχει αναφερκεί παραπάνω ο 

εξορκολογιςμόσ τθσ τιμολογιακισ πολιτικισ και θ ςφνδεςι τθσ με τθν παραγωγι 

αποβλιτων.  

Αναφορικά με τουσ ςτόχουσ εκτροπισ που μποροφν να επιτευχκοφν με τθν 

εφαρμογι του ολοκλθρωμζνου ςχεδιαςμοφ, ςφμφωνα με τθν ςφγκριςθ τθσ 

ςθμερινισ κατάςταςθσ και τθν εκτίμθςθ του εφρουσ εφαρμογισ με τθ χριςθ των 

βζλτιςτων τεχνικϊν ςτθν Ευρϊπθ22 ςτο ακόλουκο ςχιμα φαίνεται ότι το περικϊριο 

πρόλθψθσ ποςοςτιαία ανζρχεται μζχρι το 15 % για τα απόβλθτα που προζρχονται 

από τα νοικοκυριά ενϊ για τισ επιχειριςεισ διαφζρει πολφ και μπορεί να κυμαίνεται 

από ελάχιςτο μζχρι και 40 % όπωσ φαίνεται ςτο παρακάτω ςχιμα υπό τθν 

προχπόκεςθ ότι κα χρθςιμοποιθκοφν όλα τα εργαλεία και οι δράςεισ που 

περιγράφονται ςτθν διαδραςτικι πλατφόρμα για τισ επιχειριςεισ.  
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Σφγκριςθ ςθμερινισ κατάςταςθσ 
Εκτίμθςθ εφρουσ εφαρμογισ 
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Διιάδα ζήκεξα Διιάδα κε ηελ εθαξκαγή θαη επηηπρία βέιηηζησλ πξαθηηθώλ  εθηξνπήο 

Σαθή ΜΠΔΑ Αλαθύθισζε Πξόιεςε

(Επεξεργαςία των πρωτογενϊν ςτοιχείων των προγραμμάτων Best Practices & 

αναλογικι αναγωγι ςτθν Ελλάδα, ζτοσ αναφοράσ 2010) 

Υροχπόκεςθ για ζνταξθ ςτισ Best Practices τθσ ΕΕ είναι θ φπαρξθ ςυςτιματοσ  

καταγραφισ & παρακολοφκθςθσ ενεργειϊν, δράςεων & αποτελεςμάτων. 
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Ραράδειγμα εφαρμογισ ςε μια επιχείρθςθ ςαλόνι και ςυνεργείο αυτοκινιτων 

εκτίμθςθ εφρουσ εφαρμογισ ςε δφο φάςεισ 
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εθθίλεζε 1. Φάζε 2. Φάζε 

Απόβιεηα πνπ πξνζνκνηάδνπλ κε ΑΑ Δπηθύλδπλα Υξήζηκα -πνιύηηκα πιηθά κείσζε 

Διαχείριςθ Αποβλιτων με βάςθ τθ νζα αντίλθψθ του 
Σχεδιαςμοφ του ΕΔΣΝΑ παράδειγμα εφαρμογισ ςε επιχείρθςθ 

 

Υαρουςιάηεται ςτο παραπάνω ςχιμα το παράδειγμα εφαρμογισ του 

προτεινόμενου ολοκλθρωμζνου ςχεδιαςμοφ πρόλθψθσ δθμιουργίασ αποβλιτων ςε 

μια επιχείρθςθ ςαλόνι με ςυνεργείο αυτοκινιτων (πχ μια αντιπροςωπεία 

αυτοκινιτων).  Χτόχοσ είναι θ ανάδειξθ των δυνατοτιτων πρόλθψθσ δθμιουργίασ 

αποβλιτων με προχπόκεςθ τθν ευρεία   χριςθ των βζλτιςτων τεχνικϊν που 

εφαρμόηονται ςτθν Ε.Ε. 

Υαράλλθλα θ μείωςθ των παραγόμενων αποβλιτων από μακροπεριβαλλοντικι 

ανάλυςθ προκαλεί κατϋελάχιςτον αναλογικι μείωςθ των περιβαλλοντικϊν 

επιπτϊςεων εκφραςμζνθ αποφυγι παραγωγισ αερίων του κερμοκθπίου και  

ςθμαντικι εξοικονόμθςθ οικονομικϊν πόρων.  
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7.18 ΧΘΣΘ ΜΕΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Θ ΑΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΡΟΥ 

ΡΟΑΓΟΥΝ ΤΘΝ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΘ ΧΘΣΘ ΤΩΝ ΡΟΩΝ 

Εκελοντικι υπαγωγι των προϊόντων και υπθρεςιϊν που παράγονται ςτθν Αττικι ςε 

ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ τθσ περιβαλλοντικισ απόδοςθσ DIN EN ISO 14051 

«Environmental management - Material flow cost accounting - General framework 

(DIN EN ISO 14051:2011-12)». 

Ωπαγωγι των επιχειριςεων ςε ςφςτθμα εκελοντικισ ςυμμετοχισ ςε ςιμα 

περιβαλλοντικοφ ελζγχου ISO 14024 όπωσ προβλζπεται και ςτο Εκνικό Χχζδιο 

Υρόλθψθσ.  

 



ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΘΘ  22
θθσσ

  ΑΑΝΝΑΑΘΘΕΕΩΩΘΘΣΣΘΘΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΡΡΕΕΙΙΦΦΕΕΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΟΟΥΥ  ΔΔΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΙΙΣΣΘΘΣΣ  ΑΑΡΡΟΟΙΙΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ        

((ΡΡΕΕ..ΣΣ..ΔΔ..ΑΑ..))  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΘΘΣΣ      

[208] 

 

8. ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΝΑ ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 

8.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΡΟΥ  

8.1.1 ΑΣΙΚΑ ΣΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΘΣΑ 

Α. ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ – ΥΣΧΣΨΛΞΣΥΣΛΘΧΘ ΧΨΣΧΩΡ 

Α.1. Γενικά ςτοιχεία τθσ διαχείριςθσ ΑΧΑ 

Ψο προτεινόμενο ςχζδιο ροισ ΑΧΑ παρουςιάηεται ςτθ ςελ. 28. Ψα βαςικά ςτοιχεία 

του ςχεδιαςμοφ διαχείριςθσ των ΑΧΑ περιλαμβάνουν: 

 τθν κακιζρωςθ δικτφων χωριςτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν και 

βιοαποβλιτων και 

 τθν ανάπτυξθ δικτφων επεξεργαςίασ για το ςφνολο των υπολειπόμενων 

ςφμμεικτων ΑΧΑ. 

Χτουσ  πίνακεσ 38 (επεξεργαςία Χυμβοφλου) και  39 (επεξεργαςία Σ.Ε.) που 

ακολουκοφν παρουςιάηονται το γενικό ιςοηφγιο τθσ διαχείριςθσ των ΑΧΑ ςτθν 

Υεριφζρεια Αττικισ για το ζτοσ 2020 23 το οποίο επιτυγχάνει τθν εκπλιρωςθ του 

ςυνόλου των ςτόχων διαχείριςθσ των ΑΧΑ. 

Ψα δίκτυα χωριςτισ ςυλλογισ (ΔςΥ) περιλαμβάνουν: 

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

 τα ρεφματα λοιπϊν ανακυκλϊςιμων αποβλιτων και 

 τα βιοαπόβλθτα 

 

Ψα δίκτυα επεξεργαςίασ υπολειπόμενων ςφμμεικτων ΑΧΑ ςυνειςφζρουν: 

 ςτθν επίτευξθ των ςτόχων ανακφκλωςθσ  

 ςτθν επίτευξθ του ςτόχου εκτροπισ των ΒΑΑ από τθν ταφι και 

 ςτθν ανάκτθςθ ανακυκλϊςιμων υλικϊν. 

προκειμζνου να ελαχιςτοποιθκοφν τα υπολείμματα που καταλιγουν ςε χϊρουσ 

υγειονομικισ ταφισ. 
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Ωσ αποτζλεςμα  κατά τον Υιν. 39 (επεξεργαςία  ΣΕ ) το ςχζδιο διαχείριςθσ των ΑΧΑ 

ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ οδθγεί ςτα ακόλουκα: 

 ανάκτθςθ με χωριςτι ςυλλογι  ςτο 53% τθσ ποςότθτασ των παραγόμενων ΑΧΑ 

κατά το 2020. 

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

 Ψελικι διάκεςθ με ταφι ςτο 32,11% τθσ ποςότθτασ κατά το 2020. 

 Χθμειϊνεται ότι ςτο ποςοςτό τελικισ διάκεςθσ με ταφι ςυνυπολογίηεται και θ 

ποςότθτα των προςμίξεων των ανακυκλϊςιμων υλικϊν από τθν ΔςΥ που 

οδθγοφνται προσ ταφι. Χε κάκε περίπτωςθ το ςχζδιο διαχείριςθσ ΑΧΑ 

προςβλζπει ςτθ διαρκϊσ μειοφμενθ ποςότθτα των υλικϊν αυτϊν. 
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Ρίνακασ 38:Γενικό ιςοηφγιο διαχείριςθσ των ΑΧΑ ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ (ζτοσ 2020) – επεξεργαςία Χυμβοφλου
24

 

 

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  
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*1+ Χτα "Οοιπά ανακτιςιμα" ςυμπεριλαμβάνονται τα ρεφματα εναλλακτικισ διαχείριςθσ ΑΘΘΕ, Οαμπτιρεσ και Απόβλθτα Φορθτϊν ΘΧ&Χ. 
[2] Χτα "Οοιπά " ςυμπεριλαμβάνονται τα ΠΥΕΑ και το μθ ανακτιςιμο κλάςμα που οδθγείται ςε διάκεςθ. 
[3] Ψα ποςοςτά ανάκτθςθσ από ΔςΥ εκφράηονται επί τθσ ςυνολικισ παραγωγισ ΑΧΑ, ενϊ τα ποςοςτά ανάκτθςθσ από επεξεργαςία ςυμμείκτων και τελικισ διάκεςθσ 
εκφράηονται επί τθσ ςυνολικισ παραγωγισ των ΑΧΑ και επί τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ των ςυμμείκτων.



ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΘΘ  22
θθσσ

  ΑΑΝΝΑΑΘΘΕΕΩΩΘΘΣΣΘΘΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΡΡΕΕΙΙΦΦΕΕΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΟΟΥΥ  ΔΔΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΙΙΣΣΘΘΣΣ  ΑΑΡΡΟΟΙΙΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ        ((ΡΡΕΕ..ΣΣ..ΔΔ..ΑΑ..))  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΘΘΣΣ      

[212] 

 

Ρίνακασ 39: Γενικό ιςοηφγιο διαχείριςθσ των ΑΧΑ ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ (ζτοσ 2020) – επεξεργαςία τθσ ΣΕ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΡΑΑΓΩΓΘ ΑΣΑ (tn) 

ΑΝΑΚΤΘΣΘ  ΑΡΟ ΔςΡ ΑΝΑΚΤΘΣΘ  ΑΡΟ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ 

ΤΕΛΙΚΘ ΔΙΑΘΕΣΘ ΑΡΟΒΛΘΤΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

ΛΟΙΡΑ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ 

ΒΙΟΑΡΟΒΛΘΤΑ ΥΡΟΛΛΕΙΜΑ 
ΥΡΟΛ. 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 
ΡΟΣ ΕΡΕΞ. 

ΣΥΜΒΟΛΘ ΣΤΘΝ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ ΑΡΠ 

ΜΕΑ   

ΕΚΤΟΡΘ ΒΑΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΤΘΣΘ ΑΡΠ ΜΕΑ 

ΥΡΟΛΛΕΙΜΑ 

  % tn % tn % tn % tn % tn tn %                  
ΣΥΜ ΜΕΙΚΤΑ 

tn 
%                  

ΣΥΜ 
ΜΕΙΚΤΑ 

tn % tn tn 

Οργανικά 43,60% 825.617         40,00% 330.247 29,00% 95.772 399.599   65,00% 259.739 35% 139.859 235.631 

Γυαλί  
Συςκευαςίασ 

3,30% 62.489 70,00% 43.742   
  

  
  

10,00% 4.374 14.373 
  

100% 14.373 18.747 

Γυαλί  (Λοιπά) 0,10% 1.894     70,00% 1.326     10,00% 133 435 100% 435 568 

Χαρτί/Χαρτόνι 
Συςκευαςίασ 

9,20% 174.213 92,00% 160.276       
  

5,00% 8.014 5.923 

15,00% 20.617 40,00% 54.980 45% 61.852 99.392 
Χαρτί/Χαρτόνι 
ζντυπο και λοιπά 

18,90% 357.894     55,00% 196.842   
  

15,00% 29.526 131.526 

Μζταλλα 
Συςκευαςίασ 

2,90% 54.915 70,00% 38.441       
  

5,00% 1.922 14.552 
90,00% 18.040   10% 2.004 4.116 

Μζταλλα (λοιπά) 0,40% 7.574     25,00% 1.894     10,00% 189 5.492 

Ρλαςτικό 
Συςκευαςίασ 

10,20% 193.149 75,00% 144.862       
  

25,00% 36.215 12.072 
25,00% 6.796 35,00% 9.514 40% 10.873 55.837 

Ρλαςτικό (λοιπά) 2,80% 53.021     55,00% 29.162     30,00% 8.748 15.111 

Ξφλο Συςκευαςίασ 1,20% 22.723 80,00% 18.178         15,00% 2.727 1.818   
10,00% 750 90% 6.749 12.885 

Ξφλο λοιπά 1,20% 22.723     60,00% 13.634     25,00% 3.408 5.681   

Λοιπά 
ανακτιςιμα 

1,40% 26.511     70,00% 18.558   
  

25,00% 4.639 3.314 15,00% 497   85% 2.816 7.456 

Λοιπά 4,80% 90.894                 90.894   100% 90.894 90.894 

ΣΥΝΟΛΟ 100,00% 1.893.617 21,41% 405.499 13,81% 261.414 17,44% 330.247 19,62% 195.668 700.789 6,56% 45.950 46,37% 324.983 47,07% 329.856 525.525 
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*1+ Χτα "Οοιπά ανακτιςιμα" ςυμπεριλαμβάνονται τα ρεφματα εναλλακτικισ διαχείριςθσ ΑΘΘΕ, Οαμπτιρεσ και Απόβλθτα Φορθτϊν ΘΧ&Χ. 

*2+ Χτα "Οοιπά " ςυμπεριλαμβάνονται τα ΠΥΕΑ και το μθ ανακτιςιμο κλάςμα που οδθγείται ςε διάκεςθ. 

*3+ Ψα ποςοςτά ανάκτθςθσ από ΔςΥ εκφράηονται επί τθσ ςυνολικισ παραγωγισ ΑΧΑ, ενϊ τα ποςοςτά ανάκτθςθσ από επεξεργαςία ςυμμείκτων και τελικισ διάκεςθσ εκφράηονται επί τθσ ςυνολικισ παραγωγισ των ΑΧΑ και επί τθσ 

ςυνολικισ ποςότθτασ των ςυμμείκτων
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Α.2. Βιοαποδομιςιμα Αςτικά Απόβλθτα 

Σι επιμζρουσ ςτόχοι ςχεδιαςμοφ εκτροπισ των ΒΑΑ από τθν υγειονομικι ταφι 

αναφζρκθκαν ςτον πίνακα 33 ανωτζρω. 

Α.3. Ανακυκλϊςιμα υλικά 

Σι ςτόχοι ςχεδιαςμοφ τθσ προετοιμαςίασ για επαναχρθςιμοποίθςθ και τθσ 

ανακφκλωςθσ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν υπολογίηονται βάςει τθσ 2θσ μεκόδου 

τθσ Απόφαςθσ 2011/753/ΕΕ. 

Σι ποςοτικοί ςτόχοι καταγράφονται ςτον Υίνακα 40 που ακολουκεί:  

 

Ρίνακασ 40: Υοςοτικοποίθςθ ςτόχων ςχεδιαςμοφ τθσ διαχείριςθσ ανακυκλϊςιμων υλικϊν  

 

ΥΛΙΚΟ 
ΡΑΑΓΩΓΘ 

(tn) 

ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ 

tn % 

Χαρτί-χαρτόνι 532.106 383.366 72,05% 

 Γυαλί 64.383 45.068 70,00% 

Πζταλλα 62.489 60.273 96,45% 

Υλαςτικά 246.170 192.060 78,02% 

ΣΥΝΟΛΑ 905.149 680.767 75,21% 

 

 

Α.4. Απόβλθτα ςυςκευαςιϊν 

Σι ςτόχοι ςχεδιαςμοφ τθσ ανακφκλωςθσ των αποβλιτων ςυςκευαςιϊν 

καταγράφονται ανά υλικό ςτον Υίνακα 41 που ακολουκεί: 

 

Ρίνακασ 41: Υοςοτικοποίθςθ 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% 

Πζταλλα 54.915 50 38.441 70,00% 

Υλαςτικά 193.149 22,5 144.862 75,00% 

φλο 22.723 15 18.178 80,00% 

ΣΥΝΟΛΑ 507.489 55 405.499 79,90% 
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Α.5. Οοιπά ρεφματα εναλλακτικισ διαχείριςθσ 

Υεριλαμβάνουν τα απόβλθτα φορθτϊν θλεκτρικϊν ςτθλϊν και ςυςςωρευτϊν 

(ΦΘΧ&Χ) και τα απόβλθτα θλεκτρικοφ θλεκτρονικοφ υλικοφ οικιακισ προζλευςθσ 

(ΑΘΘΕ), θ διαχείριςθ των οποίων περιγράφεται ςε διακριτζσ ενότθτεσ, κατωτζρω. 

 

 

Β. ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΣΕ ΥΡΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ   

Β.1. Πθ επικίνδυνα ΑΧΑ  

(α) Δίκτυα χωριςτισ ςυλλογισ και επεξεργαςίασ  

Δίκτυο Ενζργειεσ 

Υράςινα Χθμεία  Ξακιζρωςθ και ανάπτυξθ δικτφου Υράςινων Χθμείων για 

τθ χωριςτι ςυλλογι και προετοιμαςία για ανακφκλωςθ, 

ανακυκλϊςιμων υλικϊν, ρευμάτων αποβλιτων τθσ 

εναλλακτικισ διαχείριςθσ, ρευμάτων πραςίνου 

(κλαδζματα) και ογκωδϊν ΑΧΑ. Ψο δίκτυο των Υράςινων 

Χθμείων αποτελοφν κομβικι παρζμβαςθ ςτθν εφαρμογι 

του ΥΕΧΔΑ και των Ψοπικϊν Χχεδίων Διαχείριςθσ 

αποβλιτων και οργανϊνονται και αναπτφςςονται με 

ευκφνθ του Διμου. Υροτείνεται να διερευνθκεί κατά 

προτεραιότθτα θ αξιοποίθςθ των υφιςτάμενων 

υποδομϊν όπωσ ειδικότερα ΧΠΑ και ΨΧΠΑ για τισ 

ανάγκεσ του Δικτφου των Υράςινων Χθμείων.   

 Ψα Υράςινα Χθμεία μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και για 

τθ ςυλλογι άλλων ειδϊν αποβλιτων εκτόσ από τα αςτικά 

ςτερεά απόβλθτα (π.χ. ΑΕΞΞ).  Επιπλζον μποροφν να 

λειτουργιςουν ωσ χϊροι ςυλλογισ αντικειμζνων προσ 

επαναχρθςιμοποίθςθ/ προετοιμαςία για 

επαναχρθςιμοποίθςθ και χϊροι των ΞΑΕΔΛΧΥ. 

 Ξακιζρωςθ τουλάχιςτον ενόσ Υράςινου Χθμείου ανά 

Διμο τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ. Χτουσ μεγάλουσ διμουσ 

κα εξεταςτεί θ δυνατότθτα κακιζρωςθσ Υράςινων 

Χθμείων ανά Δθμοτικό Διαμζριςμα. Ξακιζρωςθ 
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βοθκθτικϊν/ υποςτθρικτϊν εγκαταςτάςεων (αντζνεσ), 

όπου κρίνεται απαραίτθτο.  

 Χωροκζτθςθ των Υράςινων Χθμείων κατά το δυνατόν ςε 

κεντρικό, εφκολα προςβάςιμο ςθμείο του Διμου  με 

αξιοποίθςθ των κεςμικϊν παρεμβάςεων του ΕΧΔΑ ςε 

ηθτιματα χριςεων γθσ. Αξιοποίθςθ των υφιςτάμενων 

υποδομϊν του Διμου (π.χ. ΧΠΑ, Αμαξοςτάςιο κλπ.). 

 Χυντονιςμόσ τθσ ανάπτυξθσ και λειτουργίασ του 

Υράςινων Χθμείων με τα υφιςτάμενα και νζα ΧΕΔ, τισ 

τοπικζσ και περιφερειακζσ δομζσ διαχείριςθσ 

αποβλιτων.  Χυντονιςμόσ των Υράςινων Χθμείων τθσ 

περιφζρειασ μεταξφ τουσ. 

Ψα Υράςινα Χθμεία αποτελοφν κομβικι παρζμβαςθ ςτθν 

κακιζρωςθ των Ψοπικϊν Χχεδίων Διαχείριςθσ αποβλιτων και 

οργανϊνονται και αναπτφςςονται με ευκφνθ του Διμου.  

Βιοαπόβλθτα Ωσ αναφζρκθκε ανωτζρω 

Απόβλθτα 

ςυςκευαςιϊν 

 Υεραιτζρω ανάπτυξθ του δικτφου ςυλλογισ αποβλιτων 

ςυςκευαςιϊν (ΧΕΔ) για τθν επίτευξθ των ςτόχων και 

ςτοχευμζνεσ ενζργειεσ ςτουσ μεγάλουσ παραγωγοφσ και 

τισ νθςιωτικζσ περιοχζσ. 

 Ξακιζρωςθ χωριςτισ ςυλλογισ τριϊν τουλάχιςτον 

ρευμάτων (χαρτί, γυαλί, λοιπά) ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ. 

Ανακυκλϊςιμα υλικά  Ανάπτυξθ δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων 

υλικϊν για τθν επαρκι κάλυψθ τθσ Υεριφζρειασ.  

 Ψο δίκτυο αναπτφςςεται ςε επίπεδο Διμου με επίκεντρο 

το Υράςινο Χθμείο και με ςτοχευμζνεσ ενζργειεσ ςτουσ 

μεγάλουσ παραγωγοφσ. 

 Υροτεραιότθτα ςτθν ενίςχυςθ τθσ χωριςτισ 

ςυλλογισ ζντυπου χαρτιοφ όπου προτείνεται θ 

δθμιουργία ΧΕΔ με τθ ςυμμετοχι ΕΔΧΡΑ και ΣΨΑ. 

 Ανάπτυξθ νζων ι επζκταςθ τθσ δυναμικότθτασ των 

υφιςτάμενων εγκαταςτάςεων διαλογισ ανακυκλϊςιμων 

υλικϊν για τθν κάλυψθ των τικζμενων ςτόχων. 
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Σγκϊδθ  Επζκταςθ του υφιςτάμενου δικτφου και ςε ςυνζργεια με 

τα πράςινα ςθμεία, ϊςτε να επιτυγχάνεται θ 

προεπεξεργαςία και θ διακριτι διαχείριςθ των 

επιμζρουσ ςυςτατικϊν τουσ. 

 

(β) Δίκτυο μεταφοράσ και επεξεργαςίασ ςφμμεικτων ΑΣΑ 

Δίκτυο Ενζργειεσ 

ΧΠΑ και 

ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΕΛΧ 

ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑΧ 

 Ανακεϊρθςθ και επαναςχεδιαςμόσ του δικτφου 

ΧΠΑ ςφμφωνα με τθν αξιοποίθςι τουσ για το 

δίκτυο των Υράςινων Χθμείων και τον ςχεδιαςμό 

του δικτφου επεξεργαςίασ ςυμμείκτων που 

ακολουκεί. 

 Ανάπτυξθ δικτφου εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ 

ςυμμείκτων για τθν κάλυψθ των προβλεπόμενων 

ποςοτιτων με τθν αναβάκμιςθ και επζκταςθ τθσ 

δυναμικότθτασ του ΕΠΑΞ Οιοςίων και τθ 

δθμιουργία νζων μονάδων ςυνολικισ ελάχιςτθσ 

δυναμικότθτασ υποδοχισ φορτίου 600.000 tn 

ετθςίωσ 

- Ψο δίκτυο των νζων μονάδων ςχεδιάηεται 

λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τθν αρχι τθσ εγγφτθτασ 

ςτουσ χϊρουσ παραγωγισ των απορριμμάτων, 

τθν ιςόρροπθ αποκεντρωμζνθ εξυπθρζτθςθ των 

αναγκϊν και κριτιρια οικονομίασ κλίμακασ. 

Πετά από περιβαλλοντικι τεκμθρίωςθ είναι 

δυνατόν να κακοριςτεί ανϊτατο όριο 

δυναμικότθτασ για κάκε μονάδα του δικτφου.  

- Σι μονάδεσ του δικτφου χωροκετοφνται 

ανεξάρτθτα από τουσ χϊρουσ τελικισ διάκεςθσ. 

Για τθν οριςτικι χωροκζτθςθ των μονάδων 

τθροφνται τα κεςμοκετθμζνα κριτιρια 

καταλλθλότθτασ ενϊ εξετάηονται κατά 

προτεραιότθτα κζςεισ που υφίςτανται 

δραςτθριότθτεσ διαχείριςθσ αποβλιτων (π.χ. 
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ΞΔΑΩ, ΧΠΑ) ι ζχει ιδθ εγκρικεί θ 

καταλλθλότθτα τουσ για τζτοιεσ 

δραςτθριότθτεσ. 

- Σι μονάδεσ ςχεδιάηονται με προτεραιότθτα ςτθν 

περαιτζρω ανάκτθςθ υλικϊν, ζναντι τθσ 

παραγωγισ δευτερογενϊν καυςίμων, ϊςτε να 

ςυμβάλλουν: i) ςτουσ ςτόχουσ τθσ ανακφκλωςθσ 

υλικϊν ii) ςτθν εκτροπι από τθν ταφι και 

ανάκτθςθ ρευμάτων αποβλιτων που μποροφν 

να αξιοποιθκοφν είτε ωσ υλικά είτε ενεργειακά. 

- Εξαςφάλιςθ ευελιξίασ των μονάδων ωσ προσ το 

ρεφμα επεξεργαςίασ ΒΑΑ, με δυνατότθτα 

παράλλθλθσ επεξεργαςίασ προδιαλεγμζνων 

αποβλιτων. 

- Ανάπτυξθ εφαρμογϊν του παραγόμενου 

κομπόςτ τφπου Α κατά προτεραιότθτα ςτα 

πλαίςια ςχεδίων αποκατάςταςθσ των 

ανενεργϊν λατομικϊν χϊρων τθσ Υεριφζρειασ 

ςε ςυνζργεια με δράςεισ τθσ διαχείριςθσ ΑΕΞΞ.  

- Ξατά προτεραιότθτα αξιοποίθςθ τθσ 

ενεργοβόρου εγχϊριασ βιομθχανίασ 

(τςιμεντοβιομθχανία, κεραμοποιία κ.λπ.) για τθν 

απορρόφθςθ των παραγόμενων εναλλακτικϊν 

καυςίμων και διερεφνθςθ δυνατοτιτων ςε 

υποδομζσ ςυνεπεξεργαςίασ /ςυναποτζφρωςθσ. 

(γ). Για το Δίκτυο Διάκεςθσ Υπολειμμάτων:  

Χ.Ω.Ψ.   Αντιμετϊπιςθ άμεςων αναγκϊν ςε χϊρουσ 

ταφισ με αξιοποίθςθ τθσ χωρθτικότθτασ του 

Χ.Ω.Ψ.Α. Φυλισ ι/και χϊρων που ζχει ιδθ 

εγκρικεί θ καταλλθλότθτα τουσ ωσ Χ.Ω.Ψ.Ω. (Ρ. 

3164/2003).  

 Δθμιουργία δικτφου νζων χϊρων (Χ.Ω.Ψ.) για τθν 

κάλυψθ των μεςο-μακροπρόκεςμων αναγκϊν. 

Ψο δίκτυο των νζων Χ.Ω.Ψ. ςχεδιάηεται 
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ανεξάρτθτα από τθν χωροκζτθςθ των 

εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ ςυμμείκτων. Για 

τθν οριςτικι χωροκζτθςθ των νζων Χ.Ω.Ψ. 

τθροφνται τα κριτιρια καταλλθλότθτασ,  ενϊ 

εξετάηονται κατά προτεραιότθτα κζςεισ που ζχει 

ιδθ εγκρικεί θ καταλλθλότθτα τουσ ωσ Χ.Ω.Ψ.Ω. 

Πετά από περιβαλλοντικι τεκμθρίωςθ είναι 

δυνατόν να κακοριςτεί ανϊτατο όριο 

δυναμικότθτασ για κάκε μονάδα του δικτφου. 

 

 

 

Β.2. Επικίνδυνα ΑΧΑ  

 Σργάνωςθ ςυςτιματοσ χωριςτισ ςυλλογισ των μικρϊν ποςοτιτων επικίνδυνων 

αποβλιτων (ΠΥΕΑ) από τα υπολειπόμενα ςφμμεικτα ΑΧΑ, με αξιοποίθςθ των 

πράςινων ςθμείων. 

 Για τα απόβλθτα φορθτϊν θλεκτρικϊν ςτθλϊν και ςυςςωρευτϊν, κακϊσ και 

τουσ λαμπτιρεσ φκοριςμοφ που εμπεριζχονται ςτο ρεφμα των αποβλιτων 

θλεκτρονικοφ θλεκτρικοφ εξοπλιςμοφ, οι επιμζρουσ απαιτιςεισ ςε δίκτυα 

περιγράφονται ακολοφκωσ. 

 

1. Απόβλθτα θλεκτρικοφ θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ) οικιακισ 

προζλευςθσ 

Α. ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ – ΥΣΧΣΨΛΞΣΥΣΛΘΧΘ ΧΨΣΧΩΡ 

Σ ςχεδιαςμόσ διαχείριςθσ των ΑΘΘΕ αποςκοπεί ςτθ ςυνεχι επίτευξθ των εκνικϊν 

ςτόχων ςυλλογισ και διαχείριςθσ. Ψο ςφνολο των ςυλλεγόμενων ΑΘΘΕ οδθγείται ςε 

κζντρα παραλαβισ, από όπου τα ΑΘΘΕ διοχετεφονται ςε εγκαταςτάςεισ 

απορρφπανςθσ/ανακφκλωςθσ/ανάκτθςθσ. 

Β. ΑΥΑΛΨΘΧΕΛΧ ΧΕ ΩΥΣΔΣΠΕΧ ΞΑΛ ΔΛΞΨΩΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ 

Επζκταςθ του υφιςτάμενου δικτφου ςυλλογισ ϊςτε να καλυφκοφν όλεσ οι περιοχζσ 

τθσ Υεριφζρειασ και περαιτζρω πφκνωςι του. Δθμιουργία υποδομισ ςυλλογισ 

ΑΘΘΕ ςτα Υράςινα Χθμεία του κάκε Διμου, ςε ςυνεργαςία με τα αντίςτοιχα ΧΕΔ. 
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2. Απόβλθτα φορθτϊν θλεκτρικϊν ςτθλϊν και ςυςςωρευτϊν (ΘΣ&Σ) 

Α. ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ – ΥΣΧΣΨΛΞΣΥΣΛΘΧΘ ΧΨΣΧΩΡ 

Σ ςχεδιαςμόσ διαχείριςθσ των ΑΘΧ&Χ αποςκοπεί ςτθ ςυνεχι επίτευξθ των εκνικϊν 

ςτόχων ςυλλογισ και διαχείριςθσ. 

Β. ΑΥΑΛΨΘΧΕΛΧ ΧΕ ΩΥΣΔΣΠΕΧ ΞΑΛ ΔΛΞΨΩΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ 

Επζκταςθ του υφιςτάμενου δικτφου ςυλλογισ ϊςτε να καλυφκοφν όλεσ οι περιοχζσ 

τθσ Υεριφζρειασ και περαιτζρω πφκνωςι του ϊςτε να μεγιςτοποιθκεί το ποςοςτό 

ςυλλογισ αποβλιτων φορθτϊν ΘΧ&Χ. Υρόβλεψθ υποδομισ ςυλλογισ ςτα Υράςινα 

Χθμεία του κάκε Διμου, ςε ςυνεργαςία με τα αντίςτοιχα ΧΕΔ  

 

3.  Ιλφεσ αςτικοφ τφπου  

Α. ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ – ΥΣΧΣΨΛΞΣΥΣΛΘΧΘ ΧΨΣΧΩΡ 

Εργαςίεσ ανάκτθςθσ 100% κ.β. επί τθσ παραγόμενθσ ποςότθτασ. 

Θ ανάκτθςθ τθσ ιλφοσ αςτικοφ τφπου ζπειτα από τθν κατάλλθλθ επεξεργαςία 

(ξιρανςθ, υγιεινοποίθςθ, αδρανοποίθςθ, ςτακεροποίθςθ, κ.λπ.) κα γίνεται μζςω: 

 χριςθσ τθσ ξθράσ ιλφοσ ωσ δευτερογενζσ καφςιμο ςτθ εγχϊρια βιομθχανία και 

ςε κερμοθλεκτρικοφσ ςτακμοφσ παραγωγισ ενζργειασ. 

 χριςθσ τθσ αφυδατωμζνθσ ιλφοσ ςε μονάδεσ παραγωγισ βιοαερίου με 

αναερόβια χϊνευςθ. 

 χριςθσ τθσ ιλφοσ επ’ ωφελεία τθσ γεωργίασ, είτε κατόπιν κομποςτοποίθςθσ είτε 

με απευκείασ διάκεςθ ςτθ γεωργία μετά από υγιεινοποίθςθ, αδρανοποίθςθ‐ 

ςτακεροποίθςθ και τθρουμζνων των τικζμενων προδιαγραφϊν. 

 χριςθσ τθσ ιλφοσ για τθν αποκατάςταςθ τοπίου ζπειτα από υγιεινοποίθςθ, 

αδρανοποίθςθ -ςτακεροποίθςθ και ςχετικι ξιρανςθ. 

 

Β. ΑΥΑΛΨΘΧΕΛΧ ΧΕ ΩΥΣΔΣΠΕΧ ΞΑΛ ΔΛΞΨΩΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ 

 Αξιοποίθςθ του υφιςτάμενου δικτφου τθσ ΕΩΔΑΥ Α.Ε. με ζνταξθ ς’ αυτό 

ποςοτιτων ιλφοσ που προζρχονται από μικρζσ ΕΕΟ αςτικϊν και ΕΕΟ τουριςτικϊν 

και βιομθχανικϊν μονάδων. 
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 Υροϊκθςθ, εναλλακτικά,  τθσ αφυδατωμζνθσ ιλφοσ των ανωτζρω τουριςτικϊν 

και βιομθχανικϊν μονάδων  ςε μονάδεσ παραγωγισ εδαφοβελτιωτικϊν – 

ανάπτυξθ μονάδων ςυνεπεξεργαςίασ ρευμάτων αποβλιτων οργανικισ 

προζλευςθσ ι ανάπτυξθ μονάδων παραγωγισ βιοαερίου και ενεργειακι 

ανάκτθςθ. 

 

8.2 ΤΟΡΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ   

8.2.1  ΤΝΣΟΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΟΤ ΟΔΘΓΟΤ ΣΟΤ ΕΔΝΑ. 

8.2.1.1 Γενικά 

Χτθ  κοινοτικι ςτρατθγικι για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων ζχει προ πολλοφ 

αναδειχτεί   ότι για  τθν   διαχείριςθ των αποβλιτων  πρζπει   να  ςχεδιάηονται και  

εφαρμόηονται  ολοκλθρωμζνα   προγράμματα ,  τα  οποία  κα  ςυνδζονται  με τισ  

ιδιαίτερεσ   κοινωνικοοικονομικζσ  δομζσ  κάκε περιφζρειασ. 

Θ αναγκαιότθτα να ενςωματωκοφν  οι πολιτικζσ και ςτρατθγικζσ πρόλθψθσ 

αποβλιτων και ςε επίπεδο διμου,  όπωσ επιβάλλει θ κοινι λογικι αλλά και θ 

υποχρζωςθ ςυμμόρφωςθσ με τθν Σδθγία 98, οδθγεί υποχρεωτικά ςτθν κατάρτιςθ 

τοπικϊν ςχεδίων. 

 

8.2.1.2 Θεςμικό πλαίςιο και Σοπικά χζδια Διαχείριςθσ αποβλιτων  

Θ δθμόςια διοίκθςθ δεν κινθτοποιικθκε και άργθςε πολφ να δει αυτό το κζμα.  

Ωπό το βάροσ τθσ ςυμμόρφωςθσ με τθν Σδθγία 98, θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο 

εκνικό δίκαιο με το ν. 4042/2012, θ πολιτεία  προχϊρθςε κατϋ αρχιν ςτθν 

πρόβλεψθ για Σχζδια Ρρόλθψθσ δθμιουργίασ  αποβλιτων από τουσ ΟΤΑ ςτο 

Εκνικό Χτρατθγικό Χχζδιο (δθμοςιεφτθκε 31/12/2014)  και ςιμερα πλζον με το νζο 

Εκνικό Χχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΕΧΔΑ), όπωσ δθμοςιεφτθκε 15/7/2015, 

ςυνιςτά ςτρατθγικι για τθν επίτευξθ των ςτόχων και τθσ πολιτικισ  ο Κακοριςμόσ 

τθσ υποχρζωςθσ των Διμων να ςχεδιάηουν και να εφαρμόηουν τοπικά ςχζδια 
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αποκεντρωμζνθσ διαχείριςθσ αποβλιτων, ςτο πλαίςιο των εκνικϊν και των 

περιφερειακϊν ςχεδιαςμϊν».  

 

Ειδικότερα, 

α. Στο νόμο 4042/2012 προβλζπονται : 

 Σχζδια διαχείριςθσ αποβλιτων (αρ.22) που εξειδικεφονται ςτο άρκρο 35 

ςτο Εκνικό Χχζδιο και τα Υεριφερειακά ςχζδια. Χτο αρ. 23 δίνονται και οι 

κατϋελάχιςτον απαιτιςεισ για το περιεχόμενων ςχεδίων διαχείριςθσ 

αποβλιτων. Χθμειϊνεται ότι κατά το άρκρο 35 το ΥΕΧΔΑ Αποτελεί ζνα 

ολοκλθρωμζνο ςχζδιο διαχείριςθσ του ςυνόλου των αποβλιτων τα οποία 

παράγονται ςε μία περιφζρεια.   

 Ρρογράμματα Ρρόλθψθσ δθμιουργίασ αποβλιτων (αρ.23). Ειδικϊτερα, ςτο 

άρκρο 23, παρ. 1 ορίηεται «Ψο ΩΥΕΞΑ εκπονεί προγράμματα πρόλθψθσ 

δθμιουργίασ αποβλιτων και επεξεργάηεται κατευκφνςεισ οφτωσ ϊςτε τα 

προγράμματα αυτά να ενςωματωκοφν ςτα ςχζδια διαχείριςθσ αποβλιτων 

του αρ.22 (ςθμ.εκνικό-περιφερειακά). Ξατά τθν ενςωμάτωςθ των 

προγραμμάτων ςε ςχζδια διαχείριςθσ αποβλιτων, προςδιορίηονται τα μζτρα 

πρόλθψθσ δθμιουργίασ αποβλιτων που αφοροφν ςτα απόβλθτα του 

εκάςτοτε ςχεδίου.  τα Υρογράμματα πρόλθψθσ καταρτίηονται από το ΩΥΕΞΑ  

θ εκπόνθςθ προγραμμάτων για τθν πρόλθψθ δθμιουργίασ αποβλιτων» 

β. Στο Εκνικό Στρατθγικό Σχζδιο Ρρόλθψθσ δθμιουργίασ αποβλιτων : (εκπονικθκε 

ςε εφαρμογι του προαναφερκζντοσ άρκρου 23 του νόμου 4042/2010 και 

αναρτικθκε από το ΩΥΕΞΑ  ςτισ 31-12-2014, ωσ τελικό ιςχφον χωρίσ ςχετικι 

πράξθ )  

 Σρίηεται θ ανάγκθ να  ενςωματωκοφν  οι πολιτικζσ και ςτρατθγικζσ 

πρόλθψθσ αποβλιτων και ςε επίπεδο διμου, 

 Υροβλζπεται, για πρϊτθ φορά, θ «ανάπτυξθ ςχεδίων πρόλθψθσ από τουσ 

ΣΨΑ»  

Επιγραμματικά ςθμειϊνουμε ότι τα ςχζδια πρόλθψθσ από τουσ ΣΨΑ προβλζπονται , 

παράλλθλα με τθν ανάπτυξθ τομεακϊν προγραμμάτων, ωσ μζτρο επίτευξθσ των  

ποςοτικϊν ςτόχων για τα ρεφματα αποβλιτων που ςυνιςτοφν τουσ τομείσ 

προτεραιότθτασ του Εκνικοφ Χτρατθγικοφ ςχεδίου, οι οποίοι είναι : 

 

α) Απόβλθτα Ψροφίμων 

β) Χαρτί 

γ) Ωλικά/ Απόβλθτα Χυςκευαςίασ 

δ) Θλεκτρικόσ και Θλεκτρονικόσ  Εξοπλιςμόσ (ΘΘΕ) / Απόβλθτα Θλεκτρικοφ και 

Θλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ) 

 

Πε τουσ ειδικοφσ ςτόχουσ όπωσ ορίηονται για τουσ άνω τομείσ προτεραιότθτασ. 
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γ. Στο νζο ΕΣΔΑ :  

(αναρτικθκε από το ΩΥΕΞΑ  ςτισ 15-7-2015, ωσ ιςχφον χωρίσ ςχετικι πράξθ )  

Χυμπεριλαμβάνεται ςτισ  ςτρατθγικζσ για τθν εφαρμογι τθσ νζασ εκνικισ πολιτικισ 

διαχείριςθσ των αποβλιτων  « ο Κακοριςμόσ τθσ υποχρζωςθσ των Διμων να 

ςχεδιάηουν και να εφαρμόηουν τοπικά ςχζδια αποκεντρωμζνθσ διαχείριςθσ 

αποβλιτων, ςτο πλαίςιο των εκνικϊν και των περιφερειακϊν ςχεδιαςμϊν».  

Ξαι προβλζπεται  ότι: 

Σι προδιαγραφζσ, οι ςτόχοι και το χρονοδιάγραμμα, των τοπικϊν ςχεδίων 

περιλαμβάνονται με τθ μορφι υποδείγματοσ ςτο παράρτθμα του παρόντοσ ΕΧΔΑ. 

Χτα πλαίςια αυτά κα προςδιοριςτοφν όλεσ εκείνεσ οι απαραίτθτεσ ρυκμίςεισ που κα 

διαςφαλίηουν τθν δυνατότθτα τθσ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ να αναλαμβάνει το 

ςφνολο των δραςτθριοτιτων που απαιτοφνται για τθν εφαρμογι ενόσ τοπικοφ 

ςχεδίου αποκεντρωμζνθσ διαχείριςθσ. Ενδεικτικά τζτοιεσ ρυκμίςεισ αφοροφν: 

- το περιεχόμενο και τθ διαδικαςία ενςωμάτωςθσ των δθμοτικϊν ςχεδίων 

διαχείριςθσ αποβλιτων ςτα ΥΕΧΔΑ, ςυμπεριλαμβανομζνων κεμάτων 

ςυντονιςμοφ και ςυνδιαχείριςθσ μεταξφ όμορων Διμων. 

- τθ δυνατότθτα προςλιψεων του απαραίτθτου προςωπικοφ για τθν 

υλοποίθςθ του τοπικοφ ςχεδίου ςε κάκε Διμο, δεδομζνου ότι τα ςχζδια 

αυτά είναι εντάςεωσ εργαςίασ. 

- τθ διαςφάλιςθ τθσ δυνατότθτασ των διμων να διακινοφν τα ανακτϊμενα 

υλικά ζναντι τιμιματοσ 

- τθ δυνατότθτα χωροκζτθςθσ ιπιων υποδομϊν διαχείριςθσ, εντόσ του 

πολεοδομικοφ ιςτοφ 

- τθν ενκάρρυνςθ των κοινωνικϊν πρωτοβουλιϊν για πιο άμεςθ ςυμμετοχι 

ςτθ διαχείριςθ των αποβλιτων, ςτο πλαίςιο ενόσ ςυςτιματοσ δθμόςιασ 

αποκεντρωμζνθσ διαχείριςθσ 

- Ψζλοσ, τθν δυνατότθτα ςφναψθσ ςυνεργαςίασ μόνον για τθν διαλογι ςτθν 

πθγι και τθν εκπαίδευςθ μεταξφ Διμων, κοινωνικϊν ςυνεταιριςμϊν ι/και 

ςυςτθμάτων εναλλακτικισ διαχείριςθσ εφόςον τα απόβλθτα εντάςςονται 

ςτθν εναλλακτικι διαχείριςθ. 

Αναφορικά με το κζμα, ςτο κεφ 3.6 του ΕΧΔΑ, για τισ δράςεισ που κα πρζπει να 

αναλθφκοφν για τθν εξειδίκευςθ των απαιτοφμενων ενεργειϊν, ρυκμίςεων και 

προγραμμάτων εφαρμογισ του εκνικοφ ςχεδιαςμοφ διαχείριςθσ αποβλιτων, 

προβλζπονται δφο γενικζσ δράςεισ, ωσ εξισ: 
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8.2.1.3  Σοπικά χζδια Διαχείριςθσ των ΟΣΑ- Οι ενζργειεσ τθσ νζασ Περιφερειακισ 

Αρχισ  

Θ νζα περιφερειακι αρχι διατυπϊνοντασ  τθν πολιτικι βοφλθςθ  για ζναν 

εναλλακτικό περιφερειακό ςχεδιαςμό διαχείριςθσ των απορριμμάτων, αναγνϊριςε 

« ότι ειδικά για τθν Αττικι, με τον μθτροπολιτικό τθσ χαρακτιρα, το ηιτθμα τθσ 

διαχείριςθσ των απορριμμάτων, δεν περιορίηεται, αλλά υπερβαίνει τα όρια των 

διμων» όπωσ  και « ότι δράςεισ πρϊτεσ ςτθν ιεραρχία, όπωσ τθσ πρόλθψθσ, τθσ 

ανάκτθςθσ, τθσ ανακφκλωςθσ, τθσ κομποςτοποίθςθσ, των προδιαλεγμζνων 

οργανικϊν, είναι πρωτίςτωσ τοπικζσ δράςεισ.» 

Ωσ δείγμα γραφισ, καταγράφεται θ  Πελζτθ για τθν αποκατάςταςθ του ΧΑΔΑ  και 

τθν εναλλακτικι  διαχείριςθ των απορριμμάτων ςτθν Ϊδρα, που  εκπονικθκε από 

τισ υπθρεςίεσ του ΕΔΧΡΑ προσ υποςτιριξθ του Δ. Ϊδρασ. 

Χτθν κατεφκυνςθ αυτι με τθν από 2/10/2014 επιςτολι τθσ Υεριφερειάρχθ 

Αττικισ προσ τουσ Δθμάρχουσ και τα δθμοτικά ςυμβοφλια κλικθκαν οι ΣΨΑ-Πζλθ 

του ΕΔΧΡΑ να προβοφν ςτθν κατάρτιςθ Ψοπικϊν Χχεδίων ζωσ 31 Δεμεβριου 2014.   

Χτθ ςυνζχεια, θ Εκτελεςτικι Επιτροπι του  ΕΔΧΡΑ  προχϊρθςε ςτθ κατάρτιςθ 

Σδθγοφ  ςφνταξθσ των τοπικϊν ςχεδίων , ο οποίοσ διαβιβάςτθκε ςε όλουσ τουσ ΣΨΑ 

ςτισ 7 Απριλίου.  

Αντιγράφουμε από τθν ιςτοςελίδα του ΕΔΧΡΑ: 

 Σφμφωνα με τθν με αρικμ. 84/2015 απόφαςθ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ του ΕΔΣΝΑ 

εγκρίκθκε ο οδθγόσ ςφνταξθσ των τοπικϊν ςχεδίων ο οποίοσ είναι μόνο το πρϊτο 

βιμα για τθν αλλαγι του παραχωρθμζνου μοντζλου διαχείριςθσ που ςτθριηόταν 

ςτισ κεντρικζσ εγκαταςτάςεισ και πιο ςυγκεκριμζνα ςτθν εγκατάςταςθ τθσ Φυλισ 

και ςτισ φαραωνικζσ μονάδεσ επεξεργαςίασ. Με τον οδθγό αυτό ανοίγουμε τον 

δρόμο για τθν εφαρμογι του μοντζλου τθσ αποκεντρωμζνθσ εναλλακτικισ 

διαχείριςθσ με ζμφαςθ ςτθν διαλογι ςτθν πθγι.  

Λ.12 ΓΕΡ Ωποχρζωςθ εκπόνθςθσ 

τοπικϊν ςχεδίων 

διαχείριςθσ αποβλιτων, 

ανακεϊρθςθ ΥΕΧΔΑ, 

διευκζτθςθ κεμάτων που 

αφοροφν ςε υλοποίθςθ 

ζργων ςτο πλαίςιο ΧΔΛΨ. 

Ρομοκετικι ρφκμιςθ για τα ζργα και υποδομζσ 

που υλοποιοφνται με τθ μορφι ΧΔΛΨ : Αναςτολι 

τουσ ςε περίπτωςθ μθ φπαρξθσ ςφμβαςθσ μζχρισ 

ιςχφοσ του παρόντοσ και επαναςχεδιαςμόσ ζργων, 

υποδομϊν και δράςεων βάςει του παρόντοσ 

ΕΧΔΑ. Ωποχρζωςθ ανακεϊρθςθσ των ΥΕΧΔΑ ζωσ 

30-9-2015 βάςει του παρόντοσ ΕΧΔΑ. Ωποχρζωςθ 

εκπόνθςθσ τοπικϊν ςχεδίων διαχείριςθσ από τουσ 

διμουσ ι τισ περιφζρειεσ ζωσ τισ 15-9-2015. 

ΩΥΑΥΕΡ / ΩΥΣΛΞ / 

ΩΥΕΧΔΑΡ 

ΛΛ.9  Ζκδοςθ αναλυτικοφ 

Σδθγοφ εκπόνθςθσ 

τοπικοφ ςχεδίου 

αποκεντρωμζνθσ 

διαχείριςθσ 

Βαςικζσ αρχζσ ςτο παράρτθμα του ΕΧΔΑ Διμοι 
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Με τα τοπικά ςχζδια διαχείριςθσ απορριμμάτων κα προςπακιςουμε οι διμοι τθσ 

Αττικισ να αναπτφξουν νζεσ δράςεισ, ςτθ βάςθ ενόσ ςυνολικοφ ςχεδίου και όχι 

αποςπαςματικά, ςτθν κατεφκυνςθ των τριϊν βαςικϊν προτεραιοτιτων τθσ 

ιεράρχθςθσ (πρόλθψθ, επαναχρθςιμοποίθςθ, ανακφκλωςθ – κομποςτοποίθςθ). 

Ζχουμε μιλιςει και άλλεσ φορζσ για τα πλεονεκτιματα τθσ αποκεντρωμζνθσ 

διαχείριςθσ που επιδιϊκουμε με τα τοπικά ςχζδια. Ππωσ ςθμειϊνουμε και ςτον 

οδθγό ςφνταξθσ: 

 θ αποκεντρωμζνθ διαχείριςθ ανταποκρίνεται ςτισ προτεραιότθτεσ τθσ 

εκνικισ και κοινοτικισ νομοκεςίασ για τθ διαχείριςθ των απορριμμάτων. 

 Μπορεί να εφαρμοςτεί ταχφτερα από οποιαδιποτε άλλθ μζκοδο διαχείριςθσ 

γιατί απαιτεί απλά μζςα και εγκαταςτάςεισ μικρισ κλίμακασ. 

 Ραράγει ανακυκλϊςιμα προϊόντα υψθλότερθσ ποιότθτασ και αξίασ. 

 Είναι δραςτθριότθτα εντάςεωσ εργαςίασ και μπορεί να ςυμβάλει άμεςα ςτθ 

μείωςθ τθσ ανεργίασ. Μπορεί να υποςτθρίξει ςυμπλθρωματικά επαγγζλματα 

ςτθν επαναχρθςιμοποίθςθ και ςτθν ανακφκλωςθ των υλικϊν , ςτθν ενθμζρωςθ 

κλπ. 

 Ζχει το χαμθλότερο κόςτοσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ και εξαςφαλίηει τα 

χαμθλότερα δθμοτικά τζλθ. 

 Είναι θ αςφαλζςτερθ περιβαλλοντικά λφςθ, αφοφ δθμιουργεί τθ μικρότερθ 

δυνατι περιβαλλοντικι επιβάρυνςθ και θ ενεργειακά αποδοτικότερθ , αφοφ 

εξοικονομεί τα μεγαλφτερα ποςοςτά ενζργειασ. 

 Ενεργοποιεί και ευαιςκθτοποιεί τουσ πολίτεσ , αφοφ απαιτεί τθ ςυμμετοχι 

τουσ. Ζτςι επιτυγχάνονται ευρφτεροι ςτόχοι περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ 

και ςυμμετοχισ. 

 Εξαςφαλίηει τον καλφτερο κοινωνικό ζλεγχο του κυκλϊματοσ διαχείριςθσ 

των απορριμμάτων και τθν αντιμετϊπιςθ φαινομζνων παράνομθσ διάκεςθσ. 

Με τον οδθγό ο ΕΔΣΝΑ ζχει ςκοπό να υποδείξει μια διαδικαςία για τθν εκπόνθςθ και 

τθν εφαρμογι τοπικϊν ςχεδίων διαχείριςθσ από τουσ Διμουσ (ΤΣΔ) , ςτο πλαίςιο τθσ 

εφαρμογισ ενόσ νζου μοντζλου διαχείριςθσ των απορριμμάτων , που αφορά ςτθν 

αποκεντρωμζνθ διαχείριςθ με ζμφαςθ ςτθν προδιαλογι των υλικϊν. 

 

8.2.1.4 Σοπικά χζδια Διαχείριςθσ- Οι ενζργειεσ των  ΟΣΑ  

Από τθν επεξεργαςία των αρχικϊν απαντθτικϊν επιςτολϊν των ΣΨΑ (ςθμ.: ςτθν 

υπϋαρικμ. 192429/02.10.2014 επιςτολι τθσ Υεριφερειάρχθ απάντθςαν 34 από τουσ 

66 Διμουσ) και των ςυμπλθρωμζνων ερωτθματολογίων που ζχουν αποςταλεί ζωσ 

ςιμερα  (60% των ΣΨΑ) ςθμειϊνονται τα παρακάτω γενικότερου ενδιαφζροντοσ 

ςυμπεράςματα:  

1. Σι δθμοτικζσ διοικιςεισ εκφράηουν προβλθματιςμό για το που μποροφν να 
χωροκετιςουν εγκαταςτάςεισ (πράςινα ςθμεία, ΞΔΑΩ) ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα 
νομοκεςία. 
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2. Χχεδόν κακολικό το αίτθμα οικονομικισ ςτιριξθσ των ΣΨΑ από τθν 

Υεριφζρεια. 

3. Χτουσ αςτικοφσ & πυκνοκατοικθμζνουσ διμουσ υπάρχει πρόβλθμα εφρεςθσ 

κατάλλθλων χϊρων για όποιεσ διαδικαςίεσ εκτελοφνται ςε τοπικό επίπεδο & 

των χριςεων γθσ 

4. Υροβλθματιςμόσ για τθ ςυνεργαςία των Διμων με τθν ΕΕΑΑ.  

 

Επιςθμαίνονται οι ιδιαιτερότθτεσ των νθςιϊν : θ περιοριςμζνθ εδαφικι ζκταςθ & θ 

μεγάλθ εποχιακι διακφμανςθ του πλθκυςμοφ λόγω τουριςμοφ. Από όλουσ τουσ 

νθςιωτικοφσ διμουσ δθλϊνεται ότι επικυμοφν θ διαχείριςθ των απορριμμάτων να 

γίνεται επιτόπου. 

 

Ψα Ψοπικά Χχζδια που ζχουν κατατεκεί ζωσ ςιμερα αφοροφν 13 Διμουσ 

(βλ.Υαράρτθμα) .  

 

 

8.3 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ  

Ψο ςχζδιο διαχείριςθσ βιομθχανικϊν αποβλιτων τθσ παροφςασ  ςυνιςτά κατϋαρχιν 

προςζγγιςθ ςφμφωνα με τισ γενικζσ κατευκφνςεισ του ΕΧΔΑ 2015. Απαιτείται 

περαιτζρω επεξεργαςία ςτθ ςυνζχεια  μετά από τθν ςυςτθματικι καταγραφι των 

δεδομζνων και τθν υποβολι  των ςχεδίων διαχείριςθσ από τουσ υπόχρεουσ φορείσ.  

8.3.1 ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΘΣΑ 

Α. ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ – ΥΣΧΣΨΛΞΣΥΣΛΘΧΘ ΧΨΣΧΩΡ 

Θ ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των βιομθχανικϊν αποβλιτων ζγκειται ςτθ 

ςυμπλθρωματικότθτα των επιλογϊν διαχείριςθσ επιδιϊκοντασ ανϊτερεσ ιεραρχικά 

λφςεισ. Ξατά τθν ανάπτυξθ των δικτφων και των υποδομϊν διαχείριςθσ κα 

λαμβάνονται υπόψθ ςυνδυαςτικά οι παρακάτω βαςικζσ προχποκζςεισ και 

επιδιϊξεισ: 

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

μζςω τθσ αξιοποίθςθσ: 

- των δυνατοτιτων απορρόφθςθσ των παραγόμενων Β.Α., είτε ωσ πρϊτθ φλθ 

είτε ωσ καφςιμο, από άλλουσ παραγωγικοφσ κλάδουσ. 

- των δυνατοτιτων ανάκτθςθσ των υφιςτάμενων υποδομϊν επεξεργαςίασ 

αποβλιτων. 
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- των δυνατοτιτων ςυνδιαχείριςθσ ρευμάτων Β.Α. με ομοειδι απόβλθτα 

άλλθσ προζλευςθσ, με ζμφαςθ ςτθ ςυνεπεξεργαςία των φυτικϊν 

υπολειμμάτων βιομθχανικισ προζλευςθσ με οργανικά απόβλθτα άλλθσ 

προζλευςθσ (π.χ. αςτικά, γεωργικά, κτθνοτροφικά). 

 Θ επιδίωξθ κατά το δυνατό τθσ αυτάρκειασ τθσ χϊρασ ςε δίκτυο διάκεςθσ Β.Α., 

λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ανάγκθ ειδικϊν εγκαταςτάςεων για οριςμζνεσ 

κατθγορίεσ αποβλιτων. 

 Θ διαςφάλιςθ τεχνικοοικονομικά βιϊςιμων επιλογϊν διαχείριςθσ Β.Α. 

υιοκετϊντασ τισ βζλτιςτεσ διακζςιμεσ τεχνικζσ. 

 Θ εφαρμογι κατά το δυνατό τθσ αρχισ τθσ εγγφτθτασ ςτοχεφοντασ ςτθ μείωςθ 

του ςυνολικοφ κόςτουσ διαχείριςθσ. 

Για τθν υλοποίθςθ των ανωτζρω απαιτείται θ δθμιουργία μιασ μόνιμθσ δομισ 

ςυνεργαςίασ του ΥΕΧΔΑ, 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. 

Χυμπλθρωματικά με τα παραπάνω, ςε επίπεδο βιομθχανικϊν εγκαταςτάςεων, κα 

επιδιϊκεται θ αξιοποίθςθ ςτο μζγιςτο δυνατό των δυνατοτιτων (i) πρόλθψθσ, 

επαναχρθςιμοποίθςθσ, ανακφκλωςθσ και ανάκτθςθσ κατά τθν παραγωγικι 

διαδικαςία, (ii) μεγιςτοποίθςθσ τθσ ανακυκλωςιμότθτασ/ανακτθςιμότθτασ των 

παραγόμενων αποβλιτων, εφαρμόηοντασ τισ βζλτιςτεσ διακζςιμεσ τεχνικζσ και (ii) 

επεξεργαςίασ και αξιοποίθςθσ εκτόσ παραγωγικισ διαδικαςίασ. 

 

Σ ςχεδιαςμόσ τθσ διαχείριςθσ των βιομθχανικϊν αποβλιτων ςυςχετίηεται με τουσ 

επιμζρουσ ςχεδιαςμοφσ ρευμάτων αποβλιτων, όπωσ τα απόβλθτα αςτικοφ τφπου 

και τα ρεφματα εναλλακτικισ διαχείριςθσ. Ψα τικζμενα επίπεδα ανάκτθςθσ ςε 

επίπεδο Υεριφζρειασ είναι ενδεικτικά και κα επιβεβαιωκοφν από τθν διαςφάλιςθ 
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τθσ ιχνθλαςιμότθτασ παραγωγισ και τθν προαναφερκείςα πρόςκετθ και ςε βάκοσ 

διερεφνθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και των αναγκϊν. 

Ρίνακασ 42: Υοςοτικοποίθςθ ςτόχων ςχεδιαςμοφ διαχείριςθσ βιομθχανικϊν αποβλιτων(*) 

 

ΚΑΤΘΓΟΙΑ 
ΡΑΑΓΩΓΘ 

(tn) 

Στόχοι ανάκτθςθσ (R) Στόχοι διάκεςθσ (D) 

% (tn) % (tn) 

Πθ 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 βιομθχανικϊν αποβλιτων τα απόβλθτα αςτικισ 

προζλευςθσ, που καλφπτονται από το ςχζδιο διαχείριςθσ των αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων 

(ςυμπεριλαμβανομζνων των ςυςκευαςιϊν) και τα ρεφματα αποβλιτων που καλφπτονται 

από ειδικά ςχζδια, όπωσ: οι παραγόμενεσ ιλφεσ από τισ εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ των 

βιομθχανικϊν κλάδων του παραρτιματοσ ΙΙΙ τθσ ΚΥΑ 5673/400/97 (ιλφεσ αςτικοφ τφπου) και 

τα ρεφματα εναλλακτικισ διαχείριςθσ βιομθχανικισ προζλευςθσ: απόβλθτα ζλαια, 

απόβλθτα ςυςςωρευτϊν βιομθχανίασ, οχιματα ςτο τζλοσ κφκλου ηωισ, κ.λπ. (ρεφματα 

εναλλακτικισ διαχείριςθσ). 

 

Β. ΑΥΑΛΨΘΧΕΛΧ ΧΕ ΩΥΣΔΣΠΕΧ ΞΑΛ ΔΛΞΨΩΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ 

(α) Δίκτυα ανάκτθςθσ βιομθχανικϊν αποβλιτων 

Μθ επικίνδυνα Β.Α. 

 Αξιοποίθςθ των διακζςιμων υποδομϊν τθσ βιομθχανίασ και των εφαρμογϊν του 

καταςκευαςτικοφ κλάδου για τθν ανάκτθςθ των ανόργανων Β.Α. – ενςωμάτωςθ 

τουσ ςτο δίκτυο ανάκτθςθσ μθ επικίνδυνων Β.Α. 

 Πεγιςτοποίθςθ ανάκτθςθσ φυτικϊν υπολειμμάτων και βιοαποδομιςιμων ιλφων 

βιομθχανικισ προζλευςθσ μζςω τθσ ςυνζργειασ με επιχειριςεισ παραγωγισ 

προϊόντων επ’ ωφελεία τθσ γεωργίασ (εδαφοβελτιωτικϊν) και παραγωγισ 

ενζργειασ από βιοαζριο. Επιδίωξθ, ςυνζργειασ με δίκτυα ανάκτθςθσ οργανικϊν 

αποβλιτων αςτικοφ τφπου ι/και γεωργοκτθνοτροφικισ προζλευςθσ. 

 Πεγιςτοποίθςθ δυνατοτιτων αξιοποίθςθσ ιπιων εφαρμογϊν, όπωσ οι 

επιχϊςεισ και θ αποκατάςταςθ "τραυματιςμζνων" αναγλφφων, οι οποίεσ 

ςυνιςτοφν εργαςίεσ ανάκτθςθσ. 
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Επικίνδυνα Β.Α. 

 Διαμόρφωςθ επαρκϊν υποδομϊν επεξεργαςίασ ανακτιςιμων επικίνδυνων Β.Α. 

που δεν μποροφν να αξιοποιθκοφν από τουσ παραγωγοφσ για τθν παραγωγι 

εναλλακτικϊν αϋ υλϊν και καυςίμων. 

 Υλιρθσ αξιοποίθςθ των διακζςιμων υποδομϊν τθσ βιομθχανίασ - ενςωμάτωςι 

τουσ ςτο δίκτυο ανάκτθςθσ επικίνδυνων Β.Α 

(β) Δίκτυα διάκεςθσ βιομθχανικϊν αποβλιτων 

Μθ επικίνδυνα Β.Α. 

 Ξαταςκευι ιδιωτικϊν ΧΩΨ για τθν εξυπθρζτθςθ των ιδίων αναγκϊν των 

παραγωγϊν μεγάλων ποςοτιτων  βιομθχανικϊν απόβλθτων (άνω των 10.000 

τόνων ετθςίωσ). 

 Ωποχρζωςθ όλων των ΒΛΣΥΑ και ΒΕΥΕ τθσ Υεριφζρειασ να χωροκετιςουν ΧΩΨ 

εντόσ των ορίων τουσ, μζχρι το 2020. Χτουσ οργανωμζνουσ υποδοχείσ 

δραςτθριοτιτων ο φορζασ που αςκεί τθ διοίκθςθ και διαχείριςθ τουσ, ζχει τθν 

αρμοδιότθτα για τθν οργάνωςθ τθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων που 

παράγονται, με τθν επιφφλαξθ των υποχρεϊςεων των παραγωγϊν αποβλιτων 

που απορρζουν από τθν οδθγία 2008/98/ΕΕ και τον Ρ. 4042/12. 

 Διάκεςθ ςτουσ υφιςτάμενουσ ΧΩΨ αςτικϊν των αποβλιτων βιομθχανικισ 

προζλευςθσ που προςομοιάηουν ι είναι ςυμβατά με τα αςτικά, εφόςον δεν 

τίκενται ηθτιματα κορεςμοφ. 

 Ξαταςκευι ΧΩΨ μθ επικίνδυνων Β.Α ςε ζκταςθ εντόσ των γθπζδων του νζου 

δικτφου ΧΩΨ αςτικϊν. 

 Ξαταςκευι ξεχωριςτϊν ΧΩΨ για τα ανόργανα απόβλθτα κατά προτεραιότθτα ςε 

ζκταςθ εντόσ των γθπζδων των ΧΩΨ αδρανϊν. 

 Τπου δεν είναι εφικτι θ ςυνεγκατάςταςθ/ ςυνδιάκεςθ, εξεφρεςθ ΧΩΨ, κατά 

προτεραιότθτα, ςε εξοφλθμζνα λατομεία και ςε παρεμφεροφσ λειτουργίασ 

χϊρουσ. 

 Αποτζφρωςθ οργανικϊν, μθ επικίνδυνων Β.Α. που δεν μποροφν να ανακτθκοφν 

κατά προτεραιότθτα μζςω τθσ αξιοποίθςθσ υφιςτάμενων βιομθχανικϊν 

εγκαταςτάςεων. Τπου αυτό δεν είναι εφικτό, διάκεςθ ςε ΧΩΨ, εφόςον πλθροφν 

τισ προδιαγραφζσ για ταφι. 



ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΘΘ  22
θθσσ

  ΑΑΝΝΑΑΘΘΕΕΩΩΘΘΣΣΘΘΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΡΡΕΕΙΙΦΦΕΕΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΟΟΥΥ  ΔΔΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΙΙΣΣΘΘΣΣ  ΑΑΡΡΟΟΙΙΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ        

((ΡΡΕΕ..ΣΣ..ΔΔ..ΑΑ..))  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΘΘΣΣ      

[230] 

 

Επικίνδυνα Β.Α. 

 Αξιοποίθςθ των υφιςτάμενων ιδιωτικϊν ΧΩΨΕΑ για τθν εξυπθρζτθςθ των 

αναγκϊν τρίτων, τουλάχιςτον ζωσ τθν ολοκλιρωςθ των αναγκαίων υποδομϊν. 

 Ξαταςκευι ΧΩΨ επικίνδυνων βιομθχανικϊν αποβλιτων για τθν κάλυψθ των 

αναγκϊν τθσ περιφζρειασ Αττικισ. Θ δυναμικότθτα κα προςδιοριςτεί μετά τθν 

προαναφερκείςα πρόςκετθ και ςε βάκοσ διερεφνθςθ τθσ υφιςτάμενθσ 

κατάςταςθσ και των αναγκϊν. 

 Αποτζφρωςθ οργανικϊν, επικίνδυνων Β.Α. που δεν μποροφν να ανακτθκοφν 

κατά προτεραιότθτα μζςω τθσ αξιοποίθςθσ υφιςτάμενων βιομθχανικϊν 

εγκαταςτάςεων και υποδομϊν. Τπου αυτό δεν είναι εφικτό, διάκεςθ ςε ΧΩΨΕΑ, 

εφόςον πλθροφν τισ προδιαγραφζσ για ταφι. 

(γ) Διευκζτθςθ «ιςτορικά» αποκθκευμζνων αποβλιτων 

Χφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ και τισ ειδικζσ προβλζψεισ του ΕΧΔΑ (2015) 

 Επικεϊρθςθ των βιομθχανικϊν εγκαταςτάςεων που ζχουν επί ςειρά ετϊν 

ςυςςωρεφςει βιομθχανικά απόβλθτα και κατάρτιςθ ςχεδίων ςυμμόρφωςθσ. 

 Επιβολι προγραμμάτων ςυμμόρφωςθσ από τισ αδειοδοτοφςεσ περιβαλλοντικζσ 

αρχζσ ςτισ βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ που ζχουν επί ςειρά ετϊν ςυςςωρεφςει 

βιομθχανικά απόβλθτα. 

 Ωλοποίθςθ των εγκεκριμζνων ςχεδίων/ προγραμμάτων ςυμμόρφωςθσ από τουσ 

υπόχρεουσ για τθν αςφαλι διαχείριςθ των αποκθκευμζνων ποςοτιτων. 

 Ωποβολι προγραμμάτων/ ςχεδίων ςυμμόρφωςθσ από τισ εγκαταςτάςεισ ζωσ το 

τζλοσ του α’ εξαμινου του 2016 για τθν απομάκρυνςθ/ διαχείριςθ των ιςτορικά 

αποκθκευμζνων αποβλιτων, με βάςθ  τθν προαναφερκείςα πρόςκετθ και ςε 

βάκοσ διερεφνθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και των αναγκϊν και κριτιρια 

τθν επικινδυνότθτα και τθν ποςότθτα αυτϊν. Σλοκλιρωςθ των εργαςιϊν 

διαχείριςθσ /αποκατάςταςθσ ζωσ το τζλοσ του 2016. 

 

1.  Απόβλθτα από εγκαταςτάςεισ κοινισ ωφζλειασ, εξυπθρζτθςθσ κοινοφ 

κλπ. 

Α. ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ – ΥΣΧΣΨΛΞΣΥΣΛΘΧΘ ΧΨΣΧΩΡ 
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Σι εγκαταςτάςεισ ΞΩ, εξυπθρζτθςθσ κοινοφ κλπ. είναι αρμόδιεσ για τθν εκπόνθςθ 

ςχεδίων ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων τουσ, που κα προβλζπουν τθ 

διακριτι ςυλλογι των παραγόμενων ρευμάτων αςτικοφ και βιομθχανικοφ τφπου 

αποβλιτων με ευκφνθ τουσ και τθ μεταφορά και τθν περαιτζρω διαχείριςι τουσ ςε 

ςυμφωνία με τουσ αντίςτοιχουσ φορείσ (ΕΔΧΡΑ, Διμουσ, αρμόδια ΧΕΔ, και λοιποφσ 

αδειοδοτθμζνουσ φορείσ  διαχείριςθσ). 

Σι εγκαταςτάςεισ οφείλουν να διαςφαλίςουν τθ χωριςτι ςυλλογι και να 

αναπτφξουν ςχετικά ςυςτιματα ςυλλογισ για τα απόβλθτα των κεφαλαίων 15 και 

20 του ΕΞΑ, όπωσ και τθν εφαρμογι των διατάξεων τθσ εναλλακτικισ διαχείριςθσ 

για τα αντίςτοιχα ρεφματα, εφ’ όςον αυτά προκφπτουν από τθν δραςτθριότθτα 

τουσ.  

Δεδομζνου ότι το μεγαλφτερο τμιμα τθσ προβλεπόμενθσ παραγωγισ εκτιμάται ωσ 

επικίνδυνα βιομθχανικά απόβλθτα, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο αντίςτοιχο ςθμείο 

τθσ παροφςασ.   

Χθμειϊνεται ιδιαίτερα ότι ο ΣΟΥ Α.Ε. πζραν των ιδίων αποβλιτων διαχειρίηεται και 

τα απόβλθτα πλοίων και καταλοίπων φορτίου ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθ 

διεκνι ςφμβαςθ για τθν Καλάςςια ρφπανςθ MARPOL 73/78, ζχοντασ καταρτίςει 

Χχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων Υλοίων. Ειδικότερα για τθ ςυλλογι πετρελαιοειδϊν 

αποβλιτων και των αποβλιτων ελαίων από πλοία χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ πλωτοί 

διαχωριςτιρεσ.  

Β. ΑΥΑΛΨΘΧΕΛΧ ΧΕ ΩΥΣΔΣΠΕΧ ΞΑΛ ΔΛΞΨΩΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ 

 Ξακιζρωςθ χωριςτισ ςυλλογισ για τα μζταλλα, το χαρτί, το πλαςτικό και το 

γυαλί που υπάγονται ςτισ κατθγορίεσ ΕΞΑ 15 και 20 ςε όλουσ τουσ χϊρουσ 

εργαςίασ και εξυπθρζτθςθσ κοινοφ.  

 Ξακιζρωςθ χωριςτισ ςυλλογισ του οργανικοφ κλάςματοσ (καφζ κάδοσ) ωσ 

διακριτοφ ρεφματοσ 

 Ξακιζρωςθ ςυλλογισ ρευμάτων άλλων αποβλιτων που εντάςςονται ςτθν 

εναλλακτικι διαχείριςθ. 

 Ξακιζρωςθ ςυλλογισ και ανάκτθςθσ πετρελαιοειδϊν αποβλιτων και 

αποβλιτων ελαίων από πλοία, όπωσ  και απόβλθτων πλοίων και καταλοίπων 

φορτίου 
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 Υροϊκθςθ τθσ εμποτιςμζνθσ με κρεοηωτζλαιο ξυλείασ προσ εργαςίεσ 

ανάκτθςθσ. 

 

2. Απόβλθτα ζλαια 

Α. ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ – ΥΣΧΣΨΛΞΣΥΣΛΘΧΘ ΧΨΣΧΩΡ 

Ψο 100% τθσ προβλεπόμενθσ παραγωγισ εντάςςεται ςτα επικίνδυνα βιομθχανικά 

απόβλθτα. 

Επιβάλλεται θ χωριςτι ςυλλογι των ΑΕ από τα λοιπά απόβλθτα και να αποφεφγεται 

θ ανάμιξθ ΑΕ με ςθμαντικι διαφορά περιεκτικότθτασ ςε υγραςία. Σι παραγόμενεσ 

ποςότθτεσ ΑΕ που ςυλλζγονται, κατά προτεραιότθτα πρζπει να οδθγοφνται ςε 

εργαςίεσ R9‐αναγζννθςθσ.  

Ψα τικζμενα επίπεδα ανάκτθςθσ ςε επίπεδο Υεριφζρειασ είναι ενδεικτικά και κα 

επιβεβαιωκοφν από τθν διαςφάλιςθ τθσ ιχνθλαςιμότθτασ παραγωγισ και τθν 

προαναφερκείςα πρόςκετθ και ςε βάκοσ διερεφνθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ 

και των αναγκϊν. 

 

Ρίνακασ 43: Υοςοτικοποίθςθ 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 

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

 

Β. ΑΥΑΛΨΘΧΕΛΧ ΧΕ ΩΥΣΔΣΠΕΧ ΞΑΛ ΔΛΞΨΩΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ 

 Ανάπτυξθ χωριςτισ ςυλλογισ ΑΕ από τισ εγκαταςτάςεισ ΞΩ, εξυπθρζτθςθσ 

κοινοφ κλπ. εφ’ όςον αυτά προκφπτουν από τθν δραςτθριότθτα τουσ. 

 Υεραιτζρω ανάπτυξθ του δικτφου ςυλλογισ ΑΕ ςτον ΣΟΥ 

 Ξακιζρωςθ χωριςτισ ςυλλογισ ΑΕ από τουσ Σργανιςμοφσ Οιμζνων των 

υπολοίπων λιμανιϊν τθσ Υεριφζρειασ. 

 

3.  Απόβλθτα ςυςςωρευτϊν οχθμάτων και βιομθχανίασ 
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Α. ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ – ΥΣΧΣΨΛΞΣΥΣΛΘΧΘ ΧΨΣΧΩΡ 

Ψο 100% τθσ παραγωγισ εντάςςεται ςτα επικίνδυνα βιομθχανικά απόβλθτα. 

Σι ποςοτικοί ςτόχοι για τθ διαχείριςθ των Αποβλιτων Χυςςωρευτϊν Σχθμάτων και 

Βιομθχανίασ (ΑΧΣΒ), όπωσ ορίηονται από τθν ΞΩΑ 41624/2057/Ε103/2010 και 

ενςωματϊκθκαν ςτο εκνικό ςχζδιο, για τθν περιφζρεια Αττικισ παρουςιάηονται 

ςτον πίνακα που ακολουκεί. 

Ψο ςφνολο των ςυλλεγόμενων ΑΧΣΒ μετά τθ διαλογι κα οδθγείται ςε 

εγκαταςτάςεισ αποκικευςθσ (R13), από όπου οι ςυςςωρευτζσ Pb-οξζοσ κα 

οδθγοφνται ςε εγκαταςτάςεισ ανακφκλωςθσ εντόσ τθσ χϊρασ, ενϊ οι υπόλοιποι 

(ςυςςωρευτζσ Ni-Cd) κα οδθγοφνται για ανακφκλωςθ ςτο εξωτερικό μζςω 

διαςυνοριακισ μεταφοράσ. 

Ψα τικζμενα επίπεδα ανάκτθςθσ ςε επίπεδο Υεριφζρειασ είναι ενδεικτικά και κα 

επιβεβαιωκοφν από τθν διαςφάλιςθ τθσ ιχνθλαςιμότθτασ παραγωγισ και τθν 

προαναφερκείςα πρόςκετθ και ςε βάκοσ διερεφνθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ 

και των αναγκϊν. 

Ρίνακασ 44: Υοςοτικοποίθςθ ςτόχων ςχεδιαςμοφ ΑΧΣΒ 

ΕΤΟΣ 
Ελάχιςτοι Στόχοι ΣΥΛΛΟΓΘΣ ΑΣΟΒ 

% (tn) 

2020 100 17.100 

 

Β. ΑΥΑΛΨΘΧΕΛΧ ΧΕ ΩΥΣΔΣΠΕΧ ΞΑΛ ΔΛΞΨΩΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ 

Ψο δίκτυο διαχείριςθσ ςυςςωρευτϊν Pb-οξζοσ είναι επαρκζσ για τισ απαιτοφμενεσ 

ανάγκεσ ανακφκλωςθσ και ανάκτθςθσ μζχρι το 2020. 

 

4. Οχιματα τζλουσ κφκλου ηωισ 

Α. ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ – ΥΣΧΣΨΛΞΣΥΣΛΘΧΘ ΧΨΣΧΩΡ 

Θ διαχείριςθ των ΣΨΞΗ αφορά κατά προτεραιότθτα τθν εφαρμογι των διατάξεων 

του Υ.Δ. 116/2004 όπωσ τροποποιικθκε με τθν ΞΩΑ 15540/548/Ε103/2012 και 

αναφζρεται: 

 ςτθν απορρφπανςθ των οχθμάτων και τθν αςφαλι διαχείριςθ των υλικϊν 

απορρφπανςθσ, 
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 ςτθν επαναχρθςιμοποίθςθ ανταλλακτικϊν μερϊν των οχθμάτων, 

 ςτον τεμαχιςμό του υπολείμματοσ διάλυςθσ των οχθμάτων και το διαχωριςμό 

και χφτευςθ των μεταλλικϊν μερϊν, και 

 ςτθν επεξεργαςία του ελαφροφ κλάςματοσ τεμαχιςμοφ με ςκοπό τθν ανάκτθςθ 

υλικϊν και ενζργειασ. 

Ρίνακασ 45:Υοςοτικοποίθςθ ςτόχων ςχεδιαςμοφ ΣΨΞΗ (2020) 

ΣΤΟΧΟΣ % (tn) 

Επαναχρθςιμοποίθςθ και ανάκτθςθ 95 38.665 

Επαναχρθςιμοποίθςθ και 

ανακφκλωςθ 
85 34.595 

 

Β. ΑΥΑΛΨΘΧΕΛΧ ΧΕ ΩΥΣΔΣΠΕΧ ΞΑΛ ΔΛΞΨΩΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ 

Ψο δίκτυο διαχείριςθσ κεωρείται επαρκζσ και δφναται να εξυπθρετιςει τισ 

εκτιμϊμενεσ ανάγκεσ μζχρι το 2020. Ψο δίκτυο μονάδων επεξεργαςίασ ΣΨΞΗ 

(διαλυτιρια) είναι ςτο ςφνολό του αποτζλεςμα τθσ ιδιωτικισ πρωτοβουλίασ και ςε 

αυτό μπορεί να ενταχκεί οποιαδιποτε μονάδα πλθροί τισ προχποκζςεισ. Υρόςκετεσ 

κατευκφνςεισ και επιδιϊξεισ για τθν ολοκλθρωμζνθ ανάπτυξθ του δικτφου είναι οι 

ακόλουκεσ: 

 Ανάπτυξθ μονάδων ανάκτθςθσ υλικϊν από το ελαφρφ κλάςμα τεμαχιςμοφ 

ΣΨΞΗ. 

 Επζκταςθ δικτφου εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ του ελαφροφ κλάςματοσ 

τεμαχιςμοφ για τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ ανάκτθςθσ υλικϊν και ενζργειασ. 

 

5. Μεταχειριςμζνα ελαςτικά οχθμάτων  

Α. ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ – ΥΣΧΣΨΛΞΣΥΣΛΘΧΘ ΧΨΣΧΩΡ 

Για τθ διαχείριςθ των μεταχειριςμζνων ελαςτικϊν οχθμάτων (ΠΕΣ) κα προωκθκεί 

θ ανακφκλωςθ και δευτερευόντωσ θ ενεργειακι ανάκτθςθ ςφμφωνα και με τθν 

αρχι τθσ ιεράρχθςθσ των αποβλιτων. Επιπλζον κα διευρυνκεί το πεδίο εφαρμογισ 

με τθν ζνταξθ ςτθν εναλλακτικι διαχείριςθ και των υπόλοιπων κατθγοριϊν 

ελαςτικϊν (ελαςτικά ποδθλάτων και ελαςτικά διαμζτρου άνω των 1.400 mm). 
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Σι ςτόχοι ςχεδιαςμοφ για τθ διαχείριςθ των ΠΕΣ, ςε ςυμφωνία με τα οριηόμενα 

ςτο Υ.Δ. 109/2004 όπωσ αυτά ενςωματϊκθκαν ςτο εκνικό ςχζδιο, για τθν 

περιφζρεια Αττικισ παρουςιάηονται ςτον πίνακα που ακολουκεί. 

Ψα τικζμενα επίπεδα ανάκτθςθσ ςε επίπεδο Υεριφζρειασ είναι ενδεικτικά και κα 

επιβεβαιωκοφν από τθν διαςφάλιςθ τθσ ιχνθλαςιμότθτασ παραγωγισ και τθν 

προαναφερκείςα πρόςκετθ και ςε βάκοσ διερεφνθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ 

και των αναγκϊν. Ιδθ ςφμφωνα με ςτοιχεία του ΧΕΔ θ ςυλλεχκείςα ποςότθτα κατά 

τθ περίοδο 2010-2014 βαίνει μειοφμενθ και ςτακεροποιείται ςε 9.800 tn περίπου. 

Ρίνακασ 46:Υοςοτικοποίθςθ ςτόχων ςχεδιαςμοφ ΠΕΣ 

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 ελαςτικϊν. 

(2) Υπολογίηεται επί των ανακτϊμενων ΜΕΟ. 

 

Β. ΑΥΑΛΨΘΧΕΛΧ ΧΕ ΩΥΣΔΣΠΕΧ ΞΑΛ ΔΛΞΨΩΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ 

Ψο δίκτυο είναι επαρκζσ για τισ απαιτοφμενεσ ανάγκεσ ανακφκλωςθσ και ανάκτθςθσ 

μζχρι το 2020. 

 

6.  Απόβλθτα θλεκτρικοφ θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ βιομθχανικισ 

προζλευςθσ 

Ψα ςτοιχεία ςχεδιαςμοφ και οι απαιτιςεισ ςε δίκτυα και υποδομζσ διαχείριςθσ δεν 

διαφοροποιοφνται ςε ςχζςθ με τα προβλεπόμενα για τα ΑΘΘΕ οικιακισ 

προζλευςθσ. 

 

7.  Απόβλθτα υγειονομικϊν μονάδων 

Α. ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ – ΥΣΧΣΨΛΞΣΥΣΛΘΧΘ ΧΨΣΧΩΡ 

Σ ςχεδιαςμόσ διαχείριςθσ των αποβλιτων υγειονομικϊν μονάδων βαςίηεται ςτο 

εγκεκριμζνο Ειδικό Εκνικό Χχζδιο Διαχείριςθσ Επικίνδυνων Αποβλιτων 
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Ωγειονομικϊν Πονάδων (που επικαιροποιείται ωσ προσ τισ ποςότθτεσ των 

παραγόμενων ΕΑΩΠ) και περιλαμβάνει τθν ξεχωριςτι διαχείριςθ των ρευμάτων (α) 

ΑΧΑ, (β) ΕΑΩΠ και (γ) των υπόλοιπων ειδικϊν ρευμάτων αποβλιτων. 

Σι βαςικζσ προχποκζςεισ για τθν ορκολογικι διαχείριςθ των ΑΩΠ είναι: 

 θ δθμιουργία κατάλλθλων υποδομϊν για χωριςτι ςυλλογι των ΕΑΩΠ εντόσ των 

υγειονομικϊν μονάδων και θ ςυνεχισ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ και  

 θ ανάπτυξθ των απαιτοφμενων εγκαταςτάςεων διαχείριςθσ εντόσ και εκτόσ των 

υγειονομικϊν μονάδων. 

Β. ΑΥΑΛΨΘΧΕΛΧ ΧΕ ΩΥΣΔΣΠΕΧ ΞΑΛ ΔΛΞΨΩΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ 

(α) Ανάπτυξθ του δικτφου διαχείριςθσ ΑΩΠ εντόσ των υγειονομικϊν μονάδων. 

 Ανάπτυξθ υποδομϊν για χωριςτι ςυλλογι, μεταφορά και προςωρινι 

αποκικευςθ των ΕΑΩΠ εντόσ των ΩΠ. 

 Επζκταςθ του δικτφου ςυλλογισ ςυγκεκριμζνων ρευμάτων αποβλιτων 

(ςυςκευζσ που περιζχουν υδράργυρο, υγρά απόβλθτα εμφανιςτθρίου). 

(β) Ανάπτυξθ του δικτφου διαχείριςθσ ΑΩΠ εκτόσ των υγειονομικϊν μονάδων. 

 Αξιοποίθςθ τθσ μονάδασ αποτζφρωςθσ ΕΑΩΠ του ΕΔΧΡΑ για τθν επεξεργαςία 

των αποβλιτων ΑΩΠ, άλλθσ προζλευςθσ όπωσ  λθγμζνα φάρμακα από 

φαρμακοβιομθχανίεσ και φαρμακαποκικεσ, ΕΑΩΠ και από οικιακζσ χριςεισ 

εφόςον θ αποτζφρωςθ αποτελεί ενδεδειγμζνθ μζκοδο τελικισ διάκεςισ τουσ. 

Απαγόρευςθ διάκεςθσ λοιπϊν επικινδφνων βιομθχανικϊν αποβλιτων ςτθ 

μονάδα αποτζφρωςθσ ΕΑΩΠ του ΕΔΧΡΑ.   Δθμιουργία δθμοτικϊν ςυςτθμάτων 

ςυλλογισ και μεταφοράσ ΕΑΩΠ που προζρχονται από οικιακζσ χριςεισ (π.χ. από 

τθν κατ’ οίκον νοςθλεία). Ζνταξθ ςτα Ψοπικά ςχζδια Διαχείριςθσ αποβλιτων 

8.4 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΕΚΚ  

Μθ επικίνδυνα ΑΕΚΚ 

Α. ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ – ΥΣΧΣΨΛΞΣΥΣΛΘΧΘ ΧΨΣΧΩΡ 

Ψα βαςικά ςτοιχεία του ςχεδιαςμοφ διαχείριςθσ των μθ επικίνδυνων ΑΕΞΞ 

παρουςιάηονται ςχθματικά ςτο πίνακα 47 που ακολουκεί, ςτον οποίο δεν 

υπολογίηονται τα επιμζρουσ αποτελζςματα τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ και τθσ 

προετοιμαςίασ για επαναχρθςιμοποίθςθ.  
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Θ κατ’ ελάχιςτο βαςικι προτεραιότθτα κατά τθν ανάπτυξθ των δικτφων 

επαναχρθςιμοποίθςθσ/ ανακφκλωςθσ/ ανάκτθςθσ είναι θ διαςφάλιςθ τθσ επίτευξθσ 

των τικζμενων ςτόχων και θ πλιρθσ εφαρμογι των διατάξεων τθσ εναλλακτικισ 

διαχείριςθσ.  

Ειδικότερα θ ανάπτυξθ των απαιτοφμενων δικτφων και υποδομϊν διαχείριςισ τουσ 

ςτθρίηεται ςτθν υλοποίθςθ των παρακάτω βαςικϊν επιδιϊξεων: 

 Ανάπτυξθ των ΧΕΔ με ςτόχο τθ κάλυψθ του ςυνόλου τθσ Υεριφζρειασ και 

δθμιουργία των απαιτοφμενων υποδομϊν επεξεργαςίασ (ςτακερζσ μονάδεσ ι 

αδειοδοτθμζνοι χϊροι υποδοχισ κινθτϊν μονάδων επεξεργαςίασ) με ςτόχο τθν 

κάλυψθ των αναγκϊν του ςυνόλου τθσ Υεριφζρειασ. 

 Διαχωριςμόσ των επιμζρουσ υλικϊν ςτθν πθγι παραγωγισ τουσ, ιδιαίτερα κατά 

τισ εργαςίεσ κατεδαφίςεων με εφαρμογι τεχνικϊν επιλεκτικισ κατεδάφιςθσ. 

 Αφξθςθ ςτο μζγιςτο δυνατό βακμό τθσ ανακφκλωςθσ και ανάκτθςθσ, κατά 

προτεραιότθτα μζςω: 

- μεγιςτοποίθςθσ τθσ απορρόφθςθσ των δευτερογενϊν υλικϊν ωσ 

εναλλακτικζσ πρϊτεσ φλεσ ι εναλλακτικά καφςιμα από ςχετικοφσ 

παραγωγικοφσ κλάδουσ. 

- χριςθσ των δευτερογενϊν αδρανϊν ορυκτισ προζλευςθσ ωσ υλικό 

πλιρωςθσ ςε ΧΩΨ ι ςε ζργα αποκατάςταςθσ ΧΑΔΑ. 

- χριςθσ των ανενεργϊν λατομικϊν χϊρων για τουσ ςκοποφσ ανάκτθςθσ με 

επίχωςθ. 

 Ανάπτυξθ του απαιτοφμενου δικτφου ΧΩΨ αδρανϊν για τθν αςφαλι διάκεςθ των 

αδρανϊν μθ ανακτιςιμων υπολειμμάτων τθσ επεξεργαςίασ ΑΕΞΞ. 

Ρίνακασ 47:Υοςοτικοποίθςθ ςτόχων ςχεδιαςμοφ ΑΕΞΞ 

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

% (tn) % (tn) 

2020 ΑΔΦΑΡΘ 196.406 73 143.376 27 53.030 

 
ΟΣΛΥΑ 49.994 57 28.497 43 21.497 

 
ΣΥΝΟΛΟ 246.400 70 171.873 30 74.527 

 

Β. ΑΥΑΛΨΘΧΕΛΧ ΧΕ ΩΥΣΔΣΠΕΧ ΞΑΛ ΔΛΞΨΩΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ 

(α) Δίκτυο ανάκτθςθσ ΑΕΞΞ 
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 Ξάλυψθ του ςυνόλου τθσ περιφζρειασ από ΧΕΔ. 

 Ρζεσ μονάδεσ επεξεργαςίασ ΑΕΞΞ ςτισ Υεριφερειακζσ Ενότθτεσ όπου δεν 

υφίςτανται μονάδεσ.  

 Χτα νθςιά τθσ 1θσ Δ.Ε. τθσ περιφζρειασ, κατά προτεραιότθτα αδειοδότθςθ χϊρων 

υποδοχισ κινθτϊν μονάδων επεξεργαςίασ, όπου κα λειτουργεί κινθτι μονάδα 

που κα καλφπτει τισ ανάγκεσ επεξεργαςίασ. 

 Ανάπτυξθ ςχεδίου αποκατάςταςθσ των λατομικϊν χϊρων τθσ περιφζρειασ 

Αττικισ, ςε όποια μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για ανάκτθςθ του αδρανοφσ 

κλάςματοσ των ΑΕΞΞ (με επίχωςθ) ςε ςυνζργεια με κόμποςτ τφπου Α. 

 Ψο δίκτυο ανάκτθςθσ ςυμπλθρϊνουν οι τελικοί αποδζκτεσ των δευτερογενϊν 

υλικϊν από τθν επεξεργαςία ΑΕΞΞ, όπωσ ενδεικτικά: 

- Σι εταιρείεσ ανακφκλωςθσ των διαχωριηόμενων ανακυκλϊςιμων υλικϊν 

(πλαςτικό, μζταλλο, γυαλί, χαρτί, ξφλο). 

- Σι βιομθχανικζσ μονάδεσ παραγωγισ ζτοιμου ςκυροδζματοσ 

(υποκατάςταςθ πρωτογενϊν αδρανϊν). 

- Σι βιομθχανικζσ μονάδεσ ανακφκλωςθσ των αδρανϊν ορυκτισ 

προζλευςθσ ωσ εναλλακτικζσ αϋ φλεσ ι ανάκτθςθσ του μθ 

ανακυκλϊςιμου ξφλου ωσ εναλλακτικό καφςιμο (τςιμεντοβιομθχανία, 

κεραμοποιία, μονάδεσ αποτζφρωςθσ). 

- Σι τεχνικζσ / καταςκευαςτικζσ εταιρείεσ (ανακφκλωςθ αδρανϊν ορυκτισ 

προζλευςθσ ςε τεχνικά ζργα). 

(β) Δίκτυο διάκεςθσ υπολειμμάτων επεξεργαςίασ ΑΕΞΞ 

 Ξαταςκευι δικτφου ΧΩΨ αδρανϊν αποβλιτων για τθν 1θ Δ.Ε.  τθσ Υεριφζρειασ 

Αττικισ και καταςκευι κυττάρου διάκεςθσ αδρανϊν ςτουσ ΧΩΨ ΑΧΑ τθσ 2θσ Δ.Ε.. 

 

 

 Επικίνδυνα ΑΕΚΚ που περιζχουν αμίαντο 

Α. ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ – ΥΣΧΣΨΛΞΣΥΣΛΘΧΘ ΧΨΣΧΩΡ 

Σ ςχεδιαςμόσ διαχείριςθσ των ΑΕΞΞ που περιζχουν αμίαντο ςτοχεφει ςτθν εκτενι 

εφαρμογι τθσ επιλεκτικισ κατεδάφιςθσ κατά τισ εργαςίεσ κατεδάφιςθσ κτιρίων, 

ϊςτε να επιτυγχάνεται θ ξεχωριςτι ςυλλογι των αποβλιτων αμιαντοτςιμζντου. Σι 
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εργαςίεσ διαχείριςθσ των ΑΕΞΞ που περιζχουν αμίαντο κα πρζπει να γίνονται 

αποκλειςτικά από τισ αδειοδοτθμζνεσ ΕΑΞ αμιάντου και θ διάκεςι τουσ κα γίνεται 

ςε κατάλλθλα διαμορφωμζνουσ ΧΩΨ. 

Επιδίωξθ αποτελεί, μζςω τθσ τροποποίθςθσ των περιβαλλοντικϊν όρων των 

υφιςτάμενων και ςχεδιαηόμενων ιδιωτικϊν ΧΩΨΕΑ, να είναι δυνατι θ διάκεςθ ςε 

αυτοφσ των παραγόμενων αμιαντοφχων αποβλιτων.  

Σι ςυνολικζσ ανάγκεσ διάκεςθσ αποβλιτων που περιζχουν αμίαντο, για το ςφνολο 

του χρονικοφ ορίηοντα εφαρμογισ του ΥΕΧΔΑ ανζρχονται ςε 19.100 tn. 

 

Β. ΑΥΑΛΨΘΧΕΛΧ ΧΕ ΩΥΣΔΣΠΕΧ ΞΑΛ ΔΛΞΨΩΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ 

Διαμόρφωςθ δικτφου διάκεςθσ αμιαντοφχων αποβλιτων κατά προτεραιότθτα μζςω 

τθσ αξιοποίθςθσ των υφιςτάμενων και ςχεδιαηόμενων ιδιωτικϊν ΧΩΨΕΑ. 
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9. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΘΤΑ ΥΡΟΔΟΜΩΝ  

9.1  ΕΡΙΚΑΙΟΡΟΙΘΣΘ ΤΩΝ ΚΙΤΘΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΘΛΟΤΘΤΑΣ ΓΙΑ ΤΘ ΧΩΟΘΕΤΘΣΘ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ  

Ψο ςχζδιο αποκεντρωμζνθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων απαιτεί για τθν υλοποίθςθ 

του τθ ςυμβατότθτα του ςχεδιαςμοφ των απαραίτθτων μονάδων με το χωροταξικό 

πλαίςιο. Για το λόγο αυτό ςτο ΕΧΔΑ γίνεται εκτενισ αναφορά ςτα γενικά κριτιρια 

καταλλθλότθτασ για τθ χωροκζτθςθ εγκαταςτάςεων διαχείριςθσ αποβλιτων. 

Χτο προθγοφμενο ΥΕΧΔΑ ωσ προσ το ηιτθμα τθσ χωροκζτθςθσ υιοκετικθκαν τα 

κριτιρια αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016Β). Ζτςι 

είναι δυνατόν, ςε κάποια περιοχι να υποβοθκθκεί ςθμαντικά θ χωροκζτθςθ π.χ. 

Χ.Ω.Ψ. εφαρμόηοντασ μόνο κριτιρια εξαίρεςθσ, κριτιρια δθλ. που αποκλείουν 

οριςμζνεσ κζςεισ από τθ χωροκζτθςθ ϊςτε να διαςφαλίηεται θ προςταςία του 

περιβάλλοντοσ και θ δθμόςια υγεία. Χφμφωνα με τθν προαναφερόμενθ ΞΩΑ  

απαγορεφεται θ εγκατάςταςθ Χ.Ω.Ψ.Α. και εγκαταςτάςεων διαχείριςθσ αποβλιτων, 

εντόσ των παρακάτω περιοχϊν: 

 Υεριοχζσ αρχαιολογικοφ πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ, δθλαδι κθρυγμζνοι 

αρχαιολογικοί χϊροι (Ηϊνθ Α). 

 Υαραδοςιακοί Σικιςμοί 

 Κεςμοκετθμζνεσ περιοχζσ προςταςίασ και μεμονωμζνα ςτοιχεία τθσ φφςθσ και 

του τοπίου, όπωσ αυτά ορίηονται από τισ διατάξεισ των άρκρων 18,19 και 21 του 

Ρόμου 1650/86 (Φ.Ε.Ξ. 160/Α/86) και από τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 996/71 

(Φ.Ε.Ξ.192/71) εκτόσ εάν θ ςυγκεκριμζνθ χριςθ ζχει προβλεφκεί από άλλο 

διαχειριςτικό ςχζδιο ι άλλθ νομοκετικι ρφκμιςθ. 

 Σικιςτικζσ περιοχζσ 

 Υεριοχζσ εντόσ ορίων ςχεδίου πόλθσ και εντόσ ορίων οικιςμϊν με πλθκυςμό 

κάτω των 2.000 κατοίκων. 

 Υεριοχζσ εντόσ ορίων Σικοδομικϊν Χυνεταιριςμϊν Α ι και Β κατοικίασ. 

 Υεριοχζσ ιδιωτικισ πολεοδόμθςθσ του Ρ. 1947/91 για οικιςτικι χριςθ. 
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 Για τα αεροδρόμια ιςχφει θ κείμενθ νομοκεςία 

 Υεριοχζσ για τισ οποίεσ ιςχφει ειδικι ι γενικι απαγορευτικι διάταξθ, που αφορά 

και ςε κζματα Εκνικισ Άμυνασ και Αςφάλειασ. 

Ψα κριτιρια αποκλειςμοφ, πρζπει να είναι διαφορετικά, ανάλογα και με το είδοσ τθσ 

εγκατάςταςθσ. Θ επιςτθμονικι μελζτθ μπορεί να προςκζςει ι να εξειδικεφςει και 

άλλα κριτιρια αποκλειςμοφ, διαςφαλίηοντασ το φυςικό περιβάλλον και τθ δθμόςια 

υγεία. Επιπλζον κα πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ και ο αναπτυξιακόσ ςχεδιαςμόσ 

τθσ κάκε περιοχισ ϊςτε τα ζργα διαχείριςθσ αποβλιτων να μποροφν να αποτελοφν 

ςυνδετικό κρίκο με τισ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ των πολιτϊν και όχι ςθμείο 

αντιπαράκεςθσ. Χτο ΕΧΔΑ ςτθν κατεφκυνςθ αυτι αποτυπϊνονται κριτιρια όπωσ: 

Ξριτιρια Υεριβαλλοντικισ Υροςταςίασ 

• Σι κεςμοκετθμζνεσ περιοχζσ προςταςίασ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ 

Υροςτατευόμενων Υεριοχϊν, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία 

(Ρ.3937/11) και τουσ όρουσ και περιοριςμοφσ που κζτουν τα ειδικά 

κακεςτϊτα προςταςίασ τουσ. 

• Άλλεσ εκτόσ Εκνικοφ Χυςτιματοσ Υροςτατευόμενεσ Υεριοχζσ, όπωσ ορίηονται 

από τθν κείμενθ νομοκεςία και ςτα ειδικά κακεςτϊτα προςταςίασ τουσ, όπωσ 

για παράδειγμα θ οικολογικά ευαίςκθτθ ηϊνθ από όχκεσ λιμνϊν ι 

λιμνοδεξαμενϊν, κοίτεσ ποταμϊν ι μεγάλων υδατορεμάτων μόνιμθσ ροισ, 

ςφμφωνα με τθν ςχετικι νομοκεςία (ΞΩΑ 125347/04 άρκ. 14). 

• Απόςταςθ από πυρινεσ βιοτόπων, υγροτόπων, ςθμειακά διατθρθτζα μνθμεία 

τθσ φφςθσ και του τοπίου κ.ά, όπωσ ορίηεται από τθ κείμενθ νομοκεςία ι 

εφόςον ορίηεται ρθτά ςτα ειδικά ςχζδια και κακεςτϊτα προςταςίασ τουσ. 

• Ψα Δάςθ και οι περιοχζσ Γεωργικισ Γθσ Ωψθλισ Υαραγωγικότθτασ (ΓΓΩΥ), όπωσ 

προβλζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία (Ρ. 998/79 και Ρ.2637/98 αντίςτοιχα, 

όπωσ ιςχφουν). 

• Θ κρίςιμθ παρακαλάςςια/παράκτια ηϊνθ και θ οικολογικά ευαίςκθτθ ηϊνθ 

των ακτϊν τθσ χϊρασ με απόςταςθ από τθν ακτογραμμι, ςφμφωνα με τθν 

ςχετικι νομοκεςία και τουσ όρουσ και περιοριςμοφσ που προβλζπονται ςε 
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ειδικζσ διατάξεισ. 

Ξριτιρια Υροςταςίασ Ωδατικϊν Υόρων 

• Σι ανάντθ λεκάνεσ απορροισ-τροφοδοςίασ ταμιευτιρων φδρευςθσ ι και 

άρδευςθσ με υδρευτικζσ χριςεισ, ςτισ ηϊνεσ εκείνεσ όπου με βάςθ τισ ειδικζσ 

ρυκμίςεισ που ζχουν κεςπιςτεί, απαγορεφονται οι εν λόγω εγκαταςτάςεισ και 

δραςτθριότθτεσ. 

• Σι ηϊνεσ ελεγχόμενθσ προςταςίασ ςθμείων και ζργων υδρολθψίασ για χριςθ 

πόςιμου νεροφ που προβλζπονται από τα Χχζδια Διαχείριςθσ Οεκανϊν 

Απορροισ Υοταμϊν των Ωδατικϊν Διαμεριςμάτων τθσ χϊρασ ι τα ιςχφοντα 

περιοριςτικά μζτρα ανά Υ.Ε. 

• Θ προςτατευτικι ηϊνθ περιμετρικά ιαματικϊν πθγϊν τθσ χϊρασ κάκε 

κατθγορίασ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία (Ρ.3498/06) και τουσ όρουσ 

και περιοριςμοφσ που κζτουν ειδικά κακεςτϊτα προςταςίασ τουσ. 

Σικιςτικά ‐ Υολεοδομικά, Χωροταξικά και Αναπτυξιακά Ξριτιρια 

• Απόςταςθ από κατοικθμζνεσ περιοχζσ, οικιςμοφσ, αςτικζσ περιοχζσ και 

οικιςτικζσ ενότθτεσ, όπωσ: τα κεςμοκετθμζνα όρια Χχεδίου Υόλθσ, όρια 

οικιςμϊν <2000 κατ. ι οικιςμϊν προ του 1923, περιοχϊν ιδιωτικισ 

πολεοδόμθςθσ, όρια οικιςτικϊν επεκτάςεων προβλεπόμενων από 

ΓΥΧ/ΧΧΣΣΑΥ ι ΨΧΧ και το κζντρο μθ οριοκετθμζνων οικιςμϊν βάςει ΕΟΧΨΑΨ 

2011, ςφμφωνα με το Άρκ. 4, παρ. 3, του Υ.Δ./24‐5‐85 και το Άρκ. 1, παρ.9.3 

του Υ.Δ.16‐5‐89, όπωσ ιςχφουν. 

• Απόςταςθ από χαρακτθριςμζνεσ Αναπτυγμζνεσ Ψουριςτικά Υεριοχζσ (Α1) του 

ΕΥΧΧΑΑ για τον Ψουριςμό (ΦΕΞ 3155/Β/13), από Σργανωμζνουσ Ωποδοχείσ 

Ψουριςτικϊν Δραςτθριοτιτων όπωσ ΥΣΨΑ, ΥΣΑΥΔ Ψουριςμοφ, ΥΕΦΥΣ 

Ψουριςμοφ‐ Αναψυχισ, ΕΧΧΑΔΑ με βαςικό χωρικό προοριςμό τον Ψουριςμό‐ 

Αναψυχι, ΕΧΧΑΧΕ ςτον τομζα του τουριςμοφ (Ρ.4179/13), Ψουριςτικοφσ 

Οιμζνεσ, από όρια περιοχϊν Ψουριςμοφ‐ Αναψυχισ προβλεπόμενων από ΓΥΧ/ 

ΧΧΣΣΑΥ ι ΨΧΧ και λοιπζσ Ψουριςτικζσ Ηϊνεσ από κεςμοκζτθςθ τθσ ΗΣΕ ι από 

άλλο κεςμοκετθμζνο κακοριςμό χριςεων γθσ κατ' αναλογία με τισ οικιςτικζσ 
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περιοχζσ και με βάςει τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

• Απόςταςθ από ακτζσ κολφμβθςθσ που περιλαμβάνονται καταρχιν ςτο 

πρόγραμμα παρακολοφκθςθσ του ΩΥΕΞΑ, κατ' αναλογία με τισ τουριςτικζσ 

περιοχζσ και με βάςει τθν ςχετικι νομοκεςία όπωσ εκάςτοτε ιςχφει. 

• Σι ηϊνεσ που υπάγονται ςε ειδικό κακεςτϊσ χριςεων γθσ, όπωσ ενδεικτικά και 

όχι περιοριςτικά, Αεροδρόμια, περιοχζσ ενδιαφζροντοσ για λόγουσ εκνικισ 

άμυνασ κλπ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ιςχφουςα γι' αυτζσ τισ περιοχζσ 

νομοκεςία και τουσ όρουσ και περιοριςμοφσ που κζτουν τα ειδικά κακεςτϊτα 

ίδρυςθσ και λειτουργίασ τουσ. 

Ξριτιρια Υροςταςίασ Υολιτιςτικισ Ξλθρονομιάσ 

• Σι οριοκετθμζνεσ Αρχαιολογικζσ Ηϊνεσ προςταςίασ Α κεςμοκετθμζνων 

αρχαιολογικϊν χϊρων και άλλων πολιτιςτικϊν μνθμείων εφόςον υφίςτανται 

ειδικοί όροι και περιοριςμοί (Ρ.3028/02). 

• Απόςταςθ από κθρυγμζνα Διατθρθτζα Πνθμεία τθσ Υαγκόςμιασ Υολιτιςτικισ 

Ξλθρονομιάσ, Πνθμεία Πείηονοσ Χθμαςίασ και άλλα μνθμεία εφόςον 

υπάρχουν ειδικοί όροι προςταςίασ. 

• Πε το ν.4042/12 επιτρζπεται θ ςυμπλιρωςθ ςτισ επιτρεπόμενεσ χριςεισ γθσ 

των νομοκετθμάτων με τα οποία ρυκμίηονται Ηϊνεσ Σικιςτικοφ Ελζγχου (ΗΣΕ) 

-ςε περιοχζσ τθσ χϊρασ που δεν ζχει προβλεφκεί θ καταςκευι και λειτουργία 

υποδομϊν διαχείριςθσ απορριμμάτων- ωσ εξισ: «….κακϊσ και εγκαταςτάςεισ 

διαχείριςθσ αποβλιτων, όπωσ Χϊροι Υγειονομικισ Ταφισ (ΧΥΤ), Στακμοί 

Μεταφόρτωςθσ Απορριμμάτων (ΣΜΑ),....,ςφμφωνα με τα ιςχφοντα και ςε 

εφαρμογι του ΡΕΣΔΑ (βάςθ κριτθρίων απόςταςθσ κλπ) μποροφν να 

χωροκετοφνται, φςτερα από τθ διαδικαςία περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ που 

προβλζπεται ςτο Ν.1650/1986, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3010/2003 και το 

ν.4014/2011, κακϊσ και ςφμφωνα με τα ιςχφοντα για τθν περιοχι χωροταξικά 

πλαίςια. Επίςθσ, ςε περιοχζσ όπου από τα οικεία προεδρικά διατάγματα 

επιτρζπεται θ εγκατάςταςθ ςυγκεκριμζνων και ειδικά αναφερόμενων 

βιομθχανικϊν ι βιοτεχνικϊν εγκαταςτάςεων ι και επαγγελματικϊν 

εργαςτθρίων είναι δυνατόν να εγκακίςτανται και άλλεσ αναλόγου μορφισ και 
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όχλθςθσ εγκαταςτάςεισ». 

9.2 ΚΙΤΘΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 

Α. Θ αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των χϊρων που ςφμφωνα με τα κριτιρια 

αποκλειςμοφ, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για ζργα διαχείριςθσ αποβλιτων 

(εργαςίεσ R και D) κα πρζπει να γίνεται μζςω πολυκριτθριακισ ανάλυςθσ ανάλογα 

με τα Ψοπικά Χχζδια των Διμων, τα ΓΥΧ αλλά και οικονομικά και κοινωνικά ςτοιχεία 

τθσ περιοχισ.  

Ειδικά για τθν χωροκζτθςθ υποδομϊν με ΔςΥ (Υράςινα Χθμεία και ΞΑΕΔΛΧΥ) και 

κομποςτοποίθςθσ μικρισ κλίμακασ προδιαλεγμζνου οργανικοφ υλικοφ χαμθλισ 

όχλθςθσ ςτον αςτικό ιςτό  τα κριτιρια κα εξειδικευτοφν μετά από νομοκετικι 

ρφκμιςθ. 

Ψα κριτιρια αυτά ενδεικτικά περιζχονται ςτο ΕΧΔΑ και εντάςςονται ςτισ κατθγορίεσ: 

 Γεωλογικά– Ωδρογεωλογικά και Ωδρολογικά κριτιρια 

• Ωδρογεωλογικά χαρακτθριςτικά υποκείμενων ςχθματιςμϊν: υδροπερατότθτα 

εδάφουσ και υπεδάφουσ, πάχοσ ςτρϊματοσ, πορϊδεσ, ικανότθτα 

αυτοκακαριςμοφ, ετερογζνεια εδαφικοφ υλικοφ, φπαρξθ αξιόλογου και 

αξιοποιιςιμου δυναμικοφ υπόγειων υδροφορζων. 

• Χθμεία υδρολθψίασ: απόςταςθ από υδρολθπτικά ζργα, φπαρξθ πθγϊν ι 

γεωτριςεων ςθμαντικισ παροχισ που επθρεάηονται υδρογεωλογικά από τθ 

λειτουργία του ζργου, ςπουδαιότθτα χριςθσ των υπόγειων νερϊν, αν το ζργο 

βρίςκεται ανάντθ ι κατάντθ ζργου υδρολθψίασ ι υδρομάςτευςθσ, βάκοσ 

ςτάκμθσ. 

• Ωδρολογικά χαρακτθριςτικά: ζκταςθ λεκάνθσ απορροισ ανάντθ του ζργου και 

όγκοσ επιφανειακϊν απορροϊν αυτισ, απόςταςθ και ςθμαντικότθτα 

υδατορεμάτων τθσ άμεςθσ κατάντθ περιοχισ, χριςθ τθσ λεκάνθσ απορροισ 

των διερχόμενων από τθν κατάντθ περιοχι του ζργου υδατορεμάτων τα οποία 

εν δυνάμει μποροφν να επθρεαςτοφν κακϊσ και των τελικϊν αποδεκτϊν τουσ, 
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ζλεγχοσ κινδφνων πλθμμφρων και κατάκλυςθσ τθσ περιοχισ με πλθμμυρικά 

νερά. 

• Γεωτεκτονικά και λοιπά γεωλογικά χαρακτθριςτικά: φπαρξθ ενεργϊν 

τεκτονικϊν ρθγμάτων, κίνδυνοσ για εκδιλωςθ φαινομζνων κατολίςκθςθσ, ι 

κακίηθςθσ ι ερπυςμοφ, φπαρξθ ςθμαντικοφ ορυκτοφ πλοφτου. 

 Υεριβαλλοντικά κριτιρια 

• Κζςθ εγκατάςταςθσ ςε ςχζςθ με ευαίςκθτα οικοςυςτιματα και κζςθ του 

ζργου ςε ςχζςθ με τθν ευρφτερθ λεκάνθ απορροισ που περικλείει τα 

ευαίςκθτα οικοςυςτιματα. 

• Βλάςτθςθ και ενδιαιτιματα κζςθσ και ευρφτερθσ περιοχισ: βλάςτθςθ προσ 

κοπι, εκρίηωςθ και εκχζρςωςθ, απόςταςθ από ςθμαντικά ενδιαιτιματα 

πανίδασ. 

• Κζςθ εγκατάςταςθσ ςε ςχζςθ με Ψοπία Διεκνοφσ και Εκνικισ ςθμαςίασ: 

προςτατευόμενα τοπία και ςτοιχεία του τοπίου, περιοχζσ ιδιαίτερου φυςικοφ 

κάλουσ. 

• Κζςθ εγκατάςταςθσ ςε ςχζςθ με προςτατευόμενουσ φυςικοφσ ςχθματιςμοφσ: 

προςτατευόμενα μνθμεία τθσ φφςθσ, γεϊτοποι, ιδιαίτεροι γεωμορφολογικοί 

ςχθματιςμοί. 

• Αποφυγι οχλιςεων από οςμζσ και αζριουσ ρφπουσ, ςε κατοικθμζνεσ ι 

επιςκζψιμεσ περιοχζσ: προςανατολιςμόσ του χϊρου και ζκκεςθ ςε ανζμουσ 

βάςει κατανομισ κατεφκυνςθσ των επικρατοφντων ςτθν περιοχι ανζμων, 

εφαρμογι μοντζλου διαςποράσ ρφπων. 

• Βακμόσ επιβάρυνςθσ και υποβάκμιςθσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ από πλευράσ 

ρφπανςθσ αερίων, υγρϊν, ςτερεϊν αποβλιτων. 

 Σικιςτικά και Χωροταξικά κριτιρια 

• Κζςθ εγκατάςταςθσ ςε ςχζςθ με οικιςτικζσ περιοχζσ αλλά και ςτρατόπεδα, 

ατφπωσ διαμορφωμζνεσ εκτόσ ςχεδίου οικιςτικζσ περιοχζσ και μεμονωμζνεσ 

κατοικίεσ. 

• Κζςθ εγκατάςταςθσ ςε ςχζςθ με τουριςτικζσ περιοχζσ αλλά και μεμονωμζνεσ 
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τουριςτικζσ εγκαταςτάςεισ, ατφπωσ διαμορφωμζνεσ εκτόσ ςχεδίου τουριςτικζσ 

περιοχζσ, κολυμβθτικζσ ακτζσ κ.α. 

• Κζςθ εγκατάςταςθσ ςε ςχζςθ με αρχαιολογικζσ περιοχζσ, μνθμεία και χϊρουσ 

αναψυχισ αλλά και επιςκζψιμουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, μουςεία, 

μοναςτιρια, ςθμειακά ςθμαντικά αρχαιολογικά & πολιτιςτικά μνθμεία, 

επιςκζψιμουσ χϊρουσ τθσ φφςθσ κλπ. 

• Κζαςθ από κατοικθμζνεσ ι πολυςφχναςτεσ περιοχζσ: απόςταςθ και οπτικι 

επαφι από οικιςμοφσ, κφριο οδικό και ςιδθροδρομικό δίκτυο, χϊρουσ με 

μόνιμθ και εποχιακι παρουςία μεγάλου αρικμοφ ατόμων. 

 Οειτουργικά και γενικισ φφςθσ κριτιρια 

• Επαρκζσ μζγεκοσ (χωρθτικότθτα, ζκταςθ) με δυνατότθτα επζκταςθσ για τθν 

εξυπθρζτθςθ των παραμζτρων ςχεδιαςμοφ του ζργου. 

• Δυνατότθτα δθμιουργίασ εγκατάςταςθσ και άλλου ζργου διαχείριςθσ εντόσ 

του χϊρου. 

• Απόςταςθ από τα κζντρα παραγωγισ αποβλιτων – Ξεντροβαρικότθτα ςε 

κυβοχιλιόμετρα ι τονοχιλιόμετρα. 

• Εγγφτθτα με άλλεσ εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ και διάκεςθσ αποβλιτων. 

• Δυνατότθτα ευχεροφσ οδικισ πρόςβαςθσ και βακμόσ επιβάρυνςθσ ςτθν 

κυκλοφοριακι ςυμφόρθςθ. 

• Ευχζρεια παράκαμψθσ οικιςμϊν και άλλων ανκρωπογενϊν δραςτθριοτιτων 

για τθν πρόςβαςθ. 

• Χυνζργεια με τυχόν άλλεσ οχλοφςεσ δραςτθριότθτεσ. 

• Εντόσ εξαντλθμζνου λιγνιτικοφ πεδίου, ι ορυχείου μεταλλευμάτων ι 

εξαντλθμζνου λατομείου αδρανϊν και ςε αποκατεςτθμζνουσ χϊρουσ 

διαχείριςθσ αποβλιτων. 

 Σικονομικά κριτιρια 

• Λδιοκτθςιακό κακεςτϊσ του χϊρου και ευχζρεια απόκτθςισ του. 

• Αξία γθσ ςε ςχζςθ και με τισ χριςεισ γθσ. 

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

• Γεωμορφολογικά χαρακτθριςτικά, εκςκαψιμότθτα εδαφικϊν υλικϊν, φπαρξθ 

δανειοκαλάμων για τθν καταςκευι και λειτουργία των ζργων. 

• Διακεςιμότθτα ςε αναγκαίεσ υποδομζσ δικτφων ΣΞΩ με βάςει τθν απόςταςθ 

από αυτά. 

• Υροχπολογιςμόσ ζργου. 

• Ξόςτοσ μεταφοράσ. 

 

Ειδικότερα για τα επικίνδυνα απόβλθτα (Ε.Α). και για τθν ανάπτυξθ ενόσ 

ολοκλθρωμζνου και κατάλλθλου για τθ Υεριφζρεια Αττικισ δικτφου εγκαταςτάςεων 

επεξεργαςίασ και διάκεςθσ αυτϊν, πζρα των παραπάνω κριτθρίων αξιολόγθςθσ, 

κακορίηονται επιπλζον βαςικά κριτιρια αξιολόγθςθσ των κζςεων των εν λόγω 

εγκαταςτάςεων ωσ εξισ: 

 Χωροταξικι κατανομι τθσ παραγωγισ των Ε.Α.  

Θ διερεφνθςθ των πικανά κατάλλθλων κζςεων ςυναρτάται κυρίωσ με: 

• Ψθν χωρικι παραγωγι των ποςοτιτων Ε.Α. ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ. 

• Ψθν παραγωγι ςθμαντικϊν ποςοτιτων Ε.Α., τα οποία είναι ςυμβατά για 

διάκεςι τουσ από κοινοφ. 

• Ψθν φπαρξθ ςθμαντικϊν ποςοτιτων "ιςτορικά" αποκθκευμζνων Ε.Α. 

 Υεριοχζσ εξοφλθμζνων μεταλλευτικϊν και λατομικϊν εκμεταλλεφςεων.  

Ξατά τθ διερεφνθςθ εναλλακτικϊν κζςεων για τθν καταςκευι εγκατάςταςθσ 

διάκεςθσ Ε.Α., ςε εφαρμογι και τθσ αρχισ τθσ εγγφτθτασ, εκτόσ των κζςεων που 

μποροφν να προςδιοριςτοφν με βάςθ τα κριτιρια εξετάηονται και περιοχζσ 

εξαντλθμζνων ορυχείων μεταλλευμάτων και ανενεργϊν λατομείων, εφόςον αυτζσ 

πλθροφν τα προαναφερόμενα κριτιρια. 

Ξαταςκευι εγκατάςταςθσ επεξεργαςίασ – διάκεςθσ Ε.Α. εντόσ των γθπζδων 
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βιομθχανικϊν εγκαταςτάςεων μεγάλου μεγζκουσ. 

Θ καταςκευι εγκατάςταςθσ επεξεργαςίασ – διάκεςθσ Ε.Α. εντόσ των γθπζδων 

βιομθχανικϊν εγκαταςτάςεων μεγάλου μεγζκουσ, οι οποίεσ παράγουν ςθμαντικζσ 

ποςότθτεσ Ε.Α. (π.χ. μονάδεσ παραγωγισ ενζργειασ, χαλυβουργίεσ, μονάδεσ 

παραγωγισ αλουμινίου, μονάδεσ παραγωγισ ςιδθρονικελίου, κ.α.) προσ 

εξυπθρζτθςθ αυτϊν ι τρίτων, εξαιρείται από τα κριτιρια, λαμβάνοντασ ςε κάκε 

περίπτωςθ τα απαραίτθτα μζτρα για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθσ 

ανκρϊπινθσ υγείασ. 
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10. ΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΩΝ 

10.1 ΔΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 

ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΡΟΥ 

Θ εκνικι πολιτικι που προτείνεται από το ΕΧΔΑ είναι: 

«Θ εκνικι πολιτικι για τα απόβλθτα είναι προςανατολιςμζνθ ςτουσ εξισ ςτόχουσ – 

ορόςθμα για το 2020: τα κατά κεφαλι παραγόμενα απόβλθτα να ζχουν μειωκεί 

δραςτικά, θ προετοιμαςία προσ επαναχρθςιμοποίθςθ και θ ανακφκλωςθ με χωριςτι 

ςυλλογι ανακυκλϊςιμων – βιοαποβλιτων να εφαρμόηεται ςτο 50% του ςυνόλου 

των ΑΣΑ, θ ανάκτθςθ ενζργειασ να αποτελεί ςυμπλθρωματικι μορφι διαχείριςθσ, 

όταν ζχουν εξαντλθκεί τα περικϊρια κάκε άλλου είδουσ ανάκτθςθσ και θ 

υγειονομικι ταφι να αποτελεί τθν τελευταία επιλογι και να ζχει περιοριςτεί ςε 

λιγότερο από 30% του ςυνόλου των ΑΣΑ.»  

Για τθν επίτευξθ των ςτόχων του νζου εκνικοφ ςχεδιαςμοφ διαχείριςθσ αποβλιτων 

περιγράφεται ωσ κυρίαρχθ αντίλθψθ θ "αποκεντρωμζνθ διαχείριςθ 

απορριμμάτων" ι με άλλθ διατφπωςθ θ "ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ 

απορριμμάτων ςε τοπικό επίπεδο". 

Θ κατεφκυνςθ αυτι για να ζχει αποτελζςματα κα πρζπει να ςυνδυαςτεί με τα 

ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ Αττικισ τα οποία κεμελιϊνουν το δυναμικό, 

ςυντονιςτικό και ρυκμιςτικό ρόλο του ΦοΔΧΑ τθσ Αττικισ, πάντα ςε ςυνεργαςία με 

τουσ Διμουσ. 

Θ Αττικι διαφζρει ουςιαςτικά από όλεσ τισ άλλεσ περιφζρειεσ. Ενϊ κατζχει χωρικά 

μόλισ το 2,9% τθσ επικράτειασ του ελλαδικοφ χϊρου ςυγκεντρϊνει το 34,6% του 

ςυνολικοφ πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ, γεγονόσ που επιβεβαιϊνει τον «μθτροπολιτικό» 

τθσ χαρακτιρα αλλά και τθν ιδιαιτερότθτα που παρουςιάηει θ προςπάκεια 

επίλυςθσ ηθτθμάτων όπωσ θ διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων.  

Χτθν περίπτωςθ τθσ Αττικισ, ακόμθ και φαινομενικά τοπικά ζργα όπωσ είναι τα 

«ΥΦΑΧΛΡΑ ΧΘΠΕΛΑ» κα πρζπει να ξεκινιςουν από ενιαίο χωροταξικό ςχζδιο λόγω 
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τθσ πυκνότθτασ και ςυνζχειασ του οικιςτικοφ ιςτοφ ανάμεςα ςτα διοικθτικά όρια 

των «ΞΑΟΟΛΞΦΑΨΛΞΩΡ ΔΘΠΩΡ». 

Χτθν περίπτωςθ τθσ Αττικισ είναι απολφτωσ αναγκαίο μαηί με τισ αποκεντρωμζνεσ 

μονάδεσ επεξεργαςίασ να ςχεδιαςτοφν και λειτουργοφν και κεντρικζσ μονάδεσ 

επεξεργαςίασ, ανάκτθςθσ /αξιοποίθςθσ/ ανακφκλωςθσ, ςτισ οποίεσ να οδθγοφνται 

για να τφχουν επεξεργαςίασ και αξιοποίθςθσ οι ποςότθτεσ των απορριμμάτων που 

«εκφεφγουν» -για διάφορουσ λόγουσ- των τοπικϊν δικτφων ανάκτθςθσ με διαλογι 

ςτθν πθγι. Αυτοφ του είδουσ μονάδεσ είναι οι εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ των 

υπολειμματικϊν ςφμμεικτων απορριμμάτων αλλά και οι κεντρικζσ μονάδεσ 

κομποςτοποίθςθσ προδιαλεγμζνων βιοαποβλιτων. Υζραν των γενικϊν ςτόχων τθσ 

ανακφκλωςθσ ανά υλικό, οι ςκζψεισ –ςτόχοι που αναγκαςτικά οδθγοφν ςτθ 

λειτουργία και κεντρικϊν μονάδων είναι οι ςτόχοι για τα ΒΑΑ (το 2020 ταφι μόνο 

ζωσ φορτίο ποςοςτοφ 35% επί του παραχκζντοσ φορτίου ΒΑΑ το ζτοσ 1995, 

φιλόδοξοσ και εξαιρετικά δυςεπίτευκτοσ ςτόχοσ) και θ ανάγκθ αποφυγισ του 

ειδικοφ προςτίμου υγ. ταφισ του άρκρου 43 του Ρ. 4042/12 που αφορά τθν ανάγκθ 

επεξεργαςίασ όλων των παραγόμενων απορριμμάτων προ τθσ ταφισ τουσ. 

Τπωσ προαναφζρκθκε με τισ νζεσ ςκζψεισ για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων με 

βάςθ τθν αρχι τθσ Εγγφτθτασ παφει να είναι υποχρεωτικι θ οικοδόμθςθ μονάδων 

επεξεργαςίασ απορριμμάτων αποκλειςτικά εντόσ κζςεων κατάλλθλων για ΧΩΨ και 

καταργείται θ αντίλθψθ τθσ «ΣΕΔΑ» ωσ υποχρεωτικισ οντότθτασ με κεμζλιο και 

πυρινα το ΧΩΨ. Σι εγκαταςτάςεισ, με μεταρρφκμιςθ και τιρθςθ τθσ Ρομοκεςίασ 

οικοδομοφνται, ςτο μζτρο του δυνατοφ, και λειτουργοφν κατά το δυνατόν εγγφτερα 

ςτουσ τόπουσ παραγωγισ των αποβλιτων. 

Ακόμθ για τθ χωροκζτθςθ νζων κζςεων ΧΩΨ ςτθν Αττικι κα πρζπει να λαμβάνονται 

υπόψθ αφενόσ θ ιςχφουςα Ρομοκεςία, (Ρ. 3164/03, νζο Φυκμιςτικό Χχζδιο και  Ρ. 

4280/2014) και αφετζρου  οι  νεότερεσ προτάςεισ των διμων. 

Χτο ανωτζρω πλαίςιο, ςτο νζο ΥΕΧΔΑ προτείνονται τα παρακάτω ζργα : 
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 Α. Δίκτυο Ρράςινων Σθμείων – Μεγάλων Κζντρων επαναχρθςιμοποίθςθσ 

(60.000-150.000 κατ./ΡΣ) & μικρϊν (10-60.000 κατ./ΡΣ) για τθν ενίςχυςθ τθσ 

χωριςτισ ςυλλογισ από τουσ πολίτεσ. Δθμιουργία υποδομϊν χωριςτισ ςυλλογισ 

& διαχείριςθσ των Μικρϊν Ροςοτιτων Επικινδφνων Αποβλιτων ΜΡΕΑ. 

Ζνα «ΥΦΑΧΛΡΣ ΧΘΠΕΛΣ», αποτελεί οικόπεδο με ελαφρά και μικρά υπόςτεγα για τθν 

τοποκζτθςθ κατάλλθλων κοντζινερ ςυγκζντρωςθσ υλικϊν με αναγκαία ζκταςθ 

ελιγμϊν φορτθγοφ αποκομιδισ αλλά και ιδιωτικϊν οχθμάτων, εντόσ του Διμου, 

μικρισ ςχετικά ζκταςθσ . Εκεί ο πολίτθσ κα μπορεί να προςκομίηει ανακυκλϊςιμα 

υλικά (εκτόσ βιοαποβλιτων για ευνόθτουσ λόγουσ), ογκϊδθ (π.χ. ζπιπλα, ΑΘΘΕ), 

ειδικά απόβλθτα (όπωσ μπαταρίεσ, χρϊματα, κλπ.), πράςινα απόβλθτα και άλλα 

είδθ με ςκοπό τθν επαναχρθςιμοποίθςθ ι τθν ανακφκλωςθ, ανάλογα κάκε φορά με 

τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ.  

Ψα επικίνδυνα απόβλθτα από τα νοικοκυριά ι επιχειριςεισ αποτελοφνται από όλα 

τα είδθ των αποβλιτων χαρακτθριςμζνα με αςτερίςκο (*) ςτθν κατθγορία 20 

‘ΔΘΠΣΨΛΞΑ ΑΥΣΒΟΘΨΑ’ του ΕΞΑ. Χφμφωνα με τθν Σδθγία 2008/98, ωσ επικίνδυνα 

απόβλθτα ορίηονται αυτά που εμφανίηουν μια ι περιςςότερεσ από τισ επικίνδυνεσ 

ιδιότθτεσ που αναφζρονται ςτο Υαράρτθμα ΛΛΛ τθσ Σδθγίασ, όπωσ παρουςιάηεται 

ςυνοπτικά ςτον ακόλουκο πίνακα: 



ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΘΘ  22
θθσσ

  ΑΑΝΝΑΑΘΘΕΕΩΩΘΘΣΣΘΘΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΡΡΕΕΙΙΦΦΕΕΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΟΟΥΥ  ΔΔΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΙΙΣΣΘΘΣΣ  ΑΑΡΡΟΟΙΙΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ        

((ΡΡΕΕ..ΣΣ..ΔΔ..ΑΑ..))  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΘΘΣΣ      

[252] 

 

Κωδικόσ Ρεριγραφι 

Θ1 «Εκρθκτικό» 

Θ2 «Σξειδωτικό» 

Θ3-Α «Υολφ εφφλεκτο» 

Θ3-Β «Εφφλεκτο» 

Θ4 «Ερεκιςτικό» 

Θ5 «Επιβλαβζσ» 

Θ6 «Ψοξικό» 

Θ7 «Ξαρκινογόνο» 

Θ8 «Διαβρωτικό» 

Θ9 «Πολυςματικό» 

Θ10 «Ψοξικό για τθν αναπαραγωγι» 

Θ11 «Πεταλλαξογόνο» 

Θ12 Απόβλθτα που εκλφουν τοξικό ι πολφ τοξικό αζριο, όταν ζλκουν ςε επαφι με το νερό, 
τον αζρα ι με ζνα οξφ 

Θ13(*) «Ευαιςκθτοποιθτικό» 

Θ14 «Σικοτοξικό» 

Θ15 Απόβλθτα ικανά μετά από διάκεςθ, να δθμιουργιςουν, με οποιοδιποτε μζςο, άλλθ 
ουςία, π.χ. προϊόν ζκπλυςθσ, το οποίο ζχει ζνα από τα χαρακτθριςτικά που 

αναφζρονται παραπάνω 

(*) Δθόζον σπάρτοσν μέθοδοι δοκιμής 

 

Ενδεικτικά αναφζρουμε υλικά τα οποία είναι εν δυνάμει επικίνδυνα: χρϊματα, 

βερνίκια, κόλλεσ, διαλυτά χρϊματα, διαλφτεσ, απορρυπαντικά φυτοφάρμακα 

(ηιηανιοκτόνα), χρθςιμοποιθμζνα ορυκτζλαια, διαβρωτικζσ χθμικζσ ουςίεσ, δοχεία 

αεροηόλ, μπαταρίεσ, αμίαντοσ. 

Χφμφωνα με το άρκρο 18 του Ρόμου 4042/2012, τα αναμειγμζνα επικίνδυνα 

απόβλθτα παραγόμενα από νοικοκυριά δεν εμπίπτουν ςτισ ειδικζσ διατάξεισ που 

ιςχφουν για τα επικίνδυνα απόβλθτα (άρκρα 17, 20, 30 και θ παράγραφοσ 6 του 

άρκρου 38 του Ρόμου). 

Ψα άρκρα 17 και 20 ςτ δεν εφαρμόηονται ςτα επιμζρουσ κλάςματα επικίνδυνων 

αποβλιτων που παράγονται από νοικοκυριά μζχρισ ότου γίνουν δεκτά για ςυλλογι, 

διάκεςθ ι ανάκτθςθ από οργανιςμό ι εταιρεία που ζχει λάβει άδεια ι ζχει 

καταχωρθκεί ςφμφωνα με τα άρκρα 36 ι 42 του Ρόμου. 

Ξυρίωσ με το δίκτυο αυτό, ςε ςυνδυαςμό με τα υφιςτάμενα Χυςτιματα 

Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ όπωσ ςιμερα λειτουργοφν αλλά και όπωσ κα 

διαμορφωκοφν και εξελιχκοφν (μπλε κάδοι για τα απόβλθτα ςυςκευαςιϊν, 

θλεκτρικό & θλεκτρονικό εξοπλιςμό, μπαταρίεσ, κλπ.) επίςθσ ςε ςυνδυαςμό με το 

νζο πυκνό δίκτυο διαλογισ ςτθν πθγι των 4 υλικϊν 
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(ΓΩΑΟΛ,ΧΑΦΨΛ,ΥΟΑΧΨΛΞΣ,ΠΕΨΑΟΟΑ) εντόσ των οικιςτικϊν ιςτϊν των Διμων, κα 

επιτευχκοφν οι ςτόχοι ανακφκλωςθσ βάςει του Άρκρου 11 τθσ Σδθγίασ 2008/98.  

Για τθν επίτευξθ τθσ βζλτιςτθσ & λειτουργικισ χωροκζτθςθσ Υράςινων Χθμείων 

Ανακφκλωςθσ απαιτείται επιςτθμονικι προςζγγιςθ και ανάπτυξθ μεκοδολογίασ 

επίλυςθσ δλδ χριςθ μοντζλων χωροκζτθςθσ κατανομισ. Θ επίτευξθ τθσ εφρυκμθσ 

χριςθσ και λειτουργίασ των ςθμείων αυτϊν βαςίηεται κατά πολφ ςθμαντικό βακμό 

ςτθ δθμιουργία ενόσ βζλτιςτου δικτφου Υράςινων Χθμείων, που να καλφπτει 

ςυγκεκριμζνα κριτιρια αλλά και πραγματικζσ αποςτάςεισ βάςει οδικοφ δικτφου.  

Σ ςχεδιαςμόσ, κα πρζπει να γίνεται από τον ΕΔΧΡΑ τον Υεριφερειακό ΦοΔΧΑ, ςε 

ςτενι ςυνεργαςία με τουσ Διμουσ τθσ Υεριφζρειασ, οι αποφάςεισ ίδρυςθσ και 

καταςκευισ κα είναι των Διμων ςτο πλαίςιο των Φυμοτομικϊν τουσ Χχεδίων, ενϊ θ 

υλοποίθςθ και θ διαχείριςθ των Υράςινων Χθμείων μπορεί να γίνει είτε από τον 

ΕΔΧΡΑ είτε από τουσ Διμουσ αυτόνομα ανάλογα με τισ δυνατότθτεσ επάνδρωςθσ 

των ςθμείων με προςωπικό και τισ χρθματοδοτικζσ δυνατότθτεσ για τθ λειτουργία 

τουσ. Τλα τα ςυςτιματα διαλογισ ςτθν πθγι είναι κυρίωσ εντάςεωσ εργαςίασ με 

αυξθμζνα λειτουργικά ζξοδα ςε ςφγκριςθ με τισ αυτοματοποιθμζνεσ κεντρικζσ 

μονάδεσ διαχείριςθσ. Υλθν όμωσ μόνο με τα ςυςτιματα αυτά μπορεί να 

επιτευχκοφν ςτθν πράξθ απαιτθτικοί ςτόχοι ανακφκλωςθσ ανά υλικό και 

πραγματικισ εκτροπισ μεγάλων φορτίων απορριμμάτων από τθν ταφι. Ενδεικτικά, 

ζωσ το 2020 αναφζρεται ζνασ ςυνολικόσ αρικμόσ 30- 40 ΥΦΑΧΛΡΩΡ ΧΘΠΕΛΩΡ που 

κα λειτουργοφν ςτουσ Διμουσ τθσ Υεριφζρειασ. 

Β. Συλλογικό Σφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ ζντυπου χαρτιοφ και χαρτιοφ 

γραφισ .  

Απαιτείται κατ’ αρχιν θ ζκδοςθ του ςχετικοφ ΥΔ το οποίο κα κακορίςει τουσ 

υπόχρεουσ, τουσ παραγωγοφσ (πχ οι εκδότεσ) και τα ςχετικά τζλθ ανακφκλωςθσ. Ασ 

ςθμειωκεί ότι το υλικό αυτό μζχρι ςιμερα είναι ςθμαντικι ςυνιςτϊςα και των μπλε 

κάδων των απορριμμάτων ςυςκευαςίασ. 

Ψο ςχεδιαςμό του ςυςτιματοσ κα αναλάβει ο ΕΔΧΡΑ, ο οποίοσ διακζτει ςχετικι 

εμπειρία από το δικό του πρόγραμμα διαλογισ για το χαρτί εντφπων και γραφισ . Θ 
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υλοποίθςθ και εφαρμογι εντάςςεται ςτθ γενικι διαχείριςθ του Χυλλογικοφ 

Χυςτιματοσ και ςτα Δθμοτικά Χχζδια Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ  

 

Γ. Χωριςτι ςυλλογι και διαχείριςθ βιοαποβλιτων. 

 Κα αναπτυχκοφν ςτουσ Διμουσ δίκτυα ςυλλογισ των βιοαποβλιτων για να 

επιτευχκεί, ςτο μζτρο του δυνατοφ ο ςτόχοσ του ΕΧΔΑ που προβλζπει ζωσ το 2020 

το 40% των βιοαποβλιτων να ςυλλζγεται χωριςτά. 

Ψα βιοαπόβλθτα κα μεταποιοφνται προσ εμπορεφςιμο κομπόςτ ςε δθμοτικά ι 

διαδθμοτικά μικρά κζντρα κομποςτοποίθςθσ, ανάλογα με τθ ηιτθςθ και τισ 

δυνατότθτεσ των επί μζρουσ διμων κακϊσ και ςε κεντρικζσ μονάδεσ 

κομποςτοποίθςθσ προδιαλεγμζνων βιοαποβλιτων του ΕΔΧΡΑ. 

Απαραίτθτα εργαλεία ςχεδιαςμοφ όλων των παραπάνω είναι : 

 Σ «Σδθγόσ για τθν Εφαρμογι, Ζλεγχο και Αξιολόγθςθ Υρογραμμάτων 

Διαλογισ ςτθν Υθγι και Ξομποςτοποίθςθσ Βιοαποβλιτων» που ςυντάκθκε και 

εκδόκθκε ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ ATHENS BIOWASTE. Αποτελεί εγχειρίδιο 

για τουσ Διμουσ που προτίκενται να ξεκινιςουν διαλογι ςτθν πθγι των 

βιοαποβλιτων. Υεριλαμβάνει κατευκυντιριεσ οδθγίεσ βιμα-βιμα και πρακτικζσ 

ςυμβουλζσ για το πϊσ μπορεί ζνασ Διμοσ να ςχεδιάςει, να εγκαταςτιςει, να 

υλοποιιςει και να παρακολουκιςει ζνα ςφςτθμα ΔςΥ βιοαποβλιτων (ςε 

ςυνδυαςμό με τθν εκςτρατεία ευαιςκθτοποίθςθσ).  

 Ψο «Οογιςμικό μοντζλο» το οποίο κα βοθκιςει τουσ Διμουσ να ςτιςουν το 

δικό τουσ ξεχωριςτό ςφςτθμα Διαλογισ ςτθν Υθγι, εκτιμϊντασ τισ άμεςεσ 

επενδφςεισ και τα λειτουργικά κόςτθ και προςδιορίηοντασ τισ περιοχζσ όπου μπορεί 

να επιτευχκεί μείωςθ των αερίων του Κερμοκθπίου υπολογίηοντάσ το ςε ιςοδφναμο 

CO2. Ψο μοντζλο αναπτφχκθκε ςε πλατφόρμα Microsoft Excel platform ελεφκερθσ 

χριςθσ.  

 Σ «Σδθγόσ λειτουργίασ ανοιχτϊν εγκαταςτάςεων κομποςτοποίθςθσ 

(αερόβια επεξεργαςία) προδιαλεγμζνων αποβλιτων», οι οποίεσ διαχειρίηονται 

βιοαπόβλθτα που ςυλλζγονται χωριςτά μζςω ςυςτθμάτων ΔςΥ.  
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Σ ςυγκεκριμζνοσ Σδθγόσ αποτελεί ςυνζχεια των δράςεων του ΕΥΥΕΦΑΑ ςτον τομζα 

τθσ ενίςχυςθσ τθσ διοικθτικισ κα τεχνικισ ικανότθτασ των φορζων διαχείριςθσ 

βιοαποβλιτων, μετά τθν εκπόνθςθ του «Σδθγοφ εφαρμογισ προγραμμάτων ΔςΥ 

και ςυςτθμάτων διαχείριςθσ βιοαποβλιτων (2012) και τθν ζκδοςθ «Υρότυπθσ 

Πελζτθσ για εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ προδιαλεγμζνων οργανικϊν αποβλιτων 

(κομποςτοποίθςθσ) και τεφχθ δθμοπράτθςθσ» (2013). 

Απευκφνεται κατεξοχιν ςτουσ φορείσ λειτουργίασ εγκαταςτάςεων 

κομποςοτποίθςθσ (ΦοΔΧΑ, Διμοι), ςτισ αρχζσ αδειοδότθςθσ, ςε υπθρεςίασ 

περιβαλλοντικοφ ελζγχου και ςε φορείσ χρθματοδότθςθσ ςχετικϊν ζργων. Αποτελεί 

χριςιμο αρωγό των φορζων αυτϊν προκειμζνου να ςχεδιάςουν και να οργανϊςουν 

τθν κακθμερινι λειτουργία των προβλεπόμενων μονάδων κομποςτοποίθςθσ, 

ενδεικτικισ ετιςιασ δυναμικότθτασ κάτω των 10.000 τόνων και να ςυμβάλει ςτθ 

διαςφάλιςθ τθσ ορκισ λειτουργίασ τουσ. Επιπροςκζτωσ, ο οδθγόσ παρζχει τισ 

απαραίτθτεσ κατευκφνςεισ για τθν παραγωγι προϊόντων (κόμποςτ) υψθλισ 

ποιότθτασ και κατ’ επζκταςθ ςτθν περαιτζρω βελτίωςθ τθσ προςταςίασ του 

περιβάλλοντοσ ςτθ χϊρα μασ. 

Ψα ζργα και δράςεισ που κα απαιτθκοφν για τθ διαχείριςθ των βιοαποβλιτων με 

ορίηοντα το 2020 : 

 Υροϊκθςθ οικιακισ κομποςτοποίθςθσ-μθχανικϊν κομποςτοποιθτϊν  

 Δίκτυο χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων 

 Δθμιουργία ςχετικά μικρϊν αποκεντρωμζνων μονάδων & κινθτϊν ςτακμϊν 

κομποςτοποίθςθσ βιοαποβλιτων. Ενδεικτικά προβλζπεται, ωσ το 2020, ομάδα 

τοπικϊν δθμοτικϊν- διαδθμοτικϊν μονάδων και ςυςτθμάτων κομποςτοποίθςθσ 

ακροιςτικισ ετιςιασ τροφοδοςίασ 300.000 τόνων.  

 Σι Ξεντρικζσ Πονάδεσ κομποςτοποίθςθσ προδ. βιοαποβλιτων μπορεί να 

οικοδομθκοφν ςτισ χωρικζσ ενότθτεσ του Φυκμιςτικοφ Χχεδίου Ακινασ Αττικισ. 

Ενδεικτικά:  
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 Πονάδα επεξεργαςίασ βιοαποβλιτων ΒΑ Αττικισ 40.000 tn/y(25) 

 Πονάδα επεξεργαςίασ βιοαποβλιτων ΡΑ Αττικισ 40.000 tn/y(i)) 

 Πονάδα επεξεργαςίασ βιοαποβλιτων Δυτικισ Αττικισ 80.000 tn/y(*), 

εκτόσ ΣΕΔΑ Φυλισ ςε κατάλλθλθ κζςθ ςφμφωνα και με τισ δυνατότθτεσ που 

προςφζρουν οι προτάςεισ των Διμων. 

 Ξομποςτοποίθςθ προδιαλεγμζνων βιοαποβλιτων ςτο ΕΠΑ Άνω 

Οιοςίων περίπου 100.000τον. Θ λειτουργικι αναβάκμιςθ & επαφξθςθ 

δυναμικότθτασ του ΕΠΑ Άνω Οιοςίων μπορεί να οδθγιςει ςε αφξθςθ τθσ 

ανάκτθςθσ ανακυκλϊςιμων υλικϊν και επεξεργαςίασ προδιαλεγμζνων 

βιοαποβλιτων. Θ δυναμικότθτα υποδοχισ ςυμμείκτων δφναται να αυξθκεί, 

ςταδιακά ζωσ το 2020 ςε τουλάχιςτον 450.000 τον. με δυνατότθτα και 

περαιτζρω επαφξθςθσ για τα μετζπειτα ζτθ με αντίςτοιχθ αφξθςθ τθσ 

δυναμικότθτασ των προδιαλεγμζνων βιοαποβλιτων άνω των 100.000 τον. 

Σι ανωτζρω δράςεισ και μονάδεσ ζχουν ακροιςτικι δυναμικότθτα περίπου 

560.000τον θ οποία υπερκαλφπτει το ςτόχο χωριςτισ ςυλλογισ του 40% 

βιοαποβλιτων του ΕΧΔΑ (334.898 τον το 2020). Δθλαδι οι μονάδεσ αυτζσ κα 

μποροφν να απορροφιςουν και μελλοντικι αφξθςθ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ 

βιοαποβλιτων. Επιπλζον οι μονάδεσ αυτζσ ςυμβάλλουν ςθμαντικά και ςτον 

παράλλθλο ςτόχο τθσ μείωςθσ διάκεςθσ ΒΑΑ ςτο ΧΩΨΑ.  

 

Δ. Για τα ΒΑΑ 

Σ ςτόχοσ (ΞΩΑ 29407/2002) είναι το 2020 να διατίκενται ςτο ΧΩΨ ζωσ 403.404 τον 

ΒΑΑ επί ςυνολικισ προβλεπόμενθσ παραγωγισ 1.376.846 τον. Δθλαδι απαιτείται 

εκτροπι από το ΧΩΨΑ ςυνολικοφ φορτίου 973.442 τον. 

Από τισ προαναφερκείςεσ μονάδεσ ζχουμε εκτροπι από το ΧΩΨ: 
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ΔΦΑΧΘ – ΠΣΡΑΔΕΧ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΕΞΨΦΣΥΘ ΒΑΑ 

(ΨΣΡ)  

ΧΨΣΧΣΧ 2020 ΔΛΑΚΕΧΘ ΧΨΣ ΧΩΨ ΕΩΧ 

ΦΣΦΨΛΣ 403404 ΨΣΡ ΑΦΑ ΕΞΨΦΣΥΘ 

(tn)  

  973442 

ΔΘΠΣΨΛΞΕΧ ΠΣΡΑΔΕΧ ΒΛΣΑΥΣΒΟΘΨΩΡ 250000  

ΞΕΡΨΦΛΞΕΧ ΠΣΡΑΔΕΧ ΒΛΣΑΥΣΒΟΘΨΩΡ 150000  

ΠΕΧΩ ΕΠΑ ΑΡΩ ΟΛΣΧΛΩΡ ΠΕ 

ΑΡΑΒΑΚΠΛΧΘ 

350000  

ΑΥΣ ΔςΥ ΧΑΦΨΛΣΩ – ΧΑΦΨΣΡΛΣΩ 150000  

ΣΛΞΛΑΞΘ ΞΣΠΥΣΧΨΣΥΣΛΘΧΘ ΞΑΛ 

ΠΘΧΑΡΛΞΣΛ ΞΣΠΥΣΧΨΣΥΣΛΘΨΕΧ  

23442  

ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΕΞΨΦΣΥΘ ΑΥΣ ΧΩΨ 973442 973442 

*Ψα παραπάνω φορτία είναι ενδεικτικά και αντιςτοιχοφν ςτισ παραδοχζσ που 

παρουςιάηονται. 

 

 

Ε. Για τα υπολειμματικά ςφμμεικτα απορρίμματα. 

 Λειτουργικι αναβάκμιςθ & επαφξθςθ δυναμικότθτασ του ΕΜΑΚ - Ι Άνω 

Λιοςίων (*) 

Υραςίνιςμα του ΕΠΑΞ – Λ με ανάκτθςθ ανακυκλϊςιμων υλικϊν & μείωςθ του 

RDF. Θ δυναμικότθτα κα αυξθκεί ςτουσ 400.000 tn/y 

 Καταςκευι νζων ΕΜΑΚ ςυνολικισ δυναμικότθτασ 400.000 tn/y (*)  

 Λειτουργικι αναβάκμιςθ του ΣΜΑ Σχιςτοφ για παραλαβι ογκωδϊν & άλλων 

ρευμάτων 

 Αναςχεδιαςμόσ  κεντρικϊν & τοπικϊν ΣΜΑ για τθν υποςτιριξθ του Δικτφου 

Ρράςινων Σθμείων  

 Ρρομικεια πλωτοφ ςτακμοφ μεταφόρτωςθσ για τισ ανάγκεσ των νθςιϊν  

 

Σ ςτόχοσ του 2020 είναι μθδενικό φορτίο προσ διάκεςθ ςτο ΧΩΨ χωρίσ επεξεργαςία 

και ςυγκζντρωςθ ςε δίκτυο ςυμμείκτων ζωσ το 30% τθσ παραγωγισ. Αυτό ςθμαίνει 

ότι με τθν υπόκεςθ επίτευξθσ το Χτόχου κα πρζπει να ζχουμε εν λειτουργία 

μονάδεσ επεξεργαςίασ ςφμμεικτων απορριμμάτων δυναμικότθτασ τουλάχιςτον 

900.000 τον. 

Ωποκζτουμε ότι το ΕΠΑ (2020) επεξεργάηεται 450.000 τον. Κα πρζπει να 

λειτουργοφν εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ ςφμμεικτων απορριμμάτων ςυνολικισ 
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πρόςκετθσ δυναμικότθτασ 450.000 τον. Χτθν Ενδιάμεςθ Αξιολόγθςθ των 

αποτελεςμάτων του ΥΕΧΔΑ όπωσ αναφζρεται ςτο κεφάλαιο 15 (εντόσ α’ εξαμινου 

του 2017) κα επανεξεταςτεί το ςθμείο αυτό. 

 

Στ . Για το δίκτυο Μεταφόρτωςθσ. 

 Οειτουργικι αναβάκμιςθ του ΧΠΑ Χχιςτοφ για παραλαβι ογκωδϊν & άλλων 

ρευμάτων 

 Ξαταςκευι κεντρικϊν & τοπικϊν ΧΠΑ  

 Υρομικεια πλωτοφ ςτακμοφ μεταφόρτωςθσ  

 

Η. Για τισ αποκαταςτάςεισ ΧΑΔΑ . 

Αποκατάςταςθ ΧΑΔΑ με ολοκλιρωςθ των ζργων που βρίςκονται ςε εξζλιξθ. Χε 

ςυνζχεια των διαχρονικϊν προςπακειϊν για τθν εξάλειψθ τθσ ανεξζλεγκτθσ 

διάκεςθσ αςτικϊν αποβλιτων ςε ΧΑΔΑ, παράλλθλα με τισ ενζργειεσ για τθν 

υλοποίθςθ ςφγχρονων υποδομϊν ανάκτθςθσ και διάκεςθσ, βρίςκεται ςε εξζλιξθ το 

πρόγραμμα παφςθσ λειτουργίασ και αποκατάςταςθσ των υπολειπόμενων Χϊρων 

Ανεξζλεγκτθσ Διάκεςθσ Απορριμμάτων τθσ Υεριφζρειασ. Ψα προβλιματα ζχουν 

πλζον περιοριςτεί ςε ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ και το πρόγραμμα αποκατάςταςθσ, 

που ςτο μεγαλφτερο ποςοςτό του υλοποιείται μζςω χρθματοδότθςθσ από 

επιχειρθςιακά προγράμματα του ΕΧΥΑ 2007‐2013, προγραμματίηεται να 

ολοκλθρωκεί μζχρι το τζλοσ του 2015. 

 

Θ. Νζοι Χϊροι Υγειονομικισ Ταφισ ΧΥΤ 

Ενϊ αναμζνεται να ολοκλθρωκεί θ λειτουργία του ΧΩΨΑ Φυλισ ζωσ το πολφ 2017 

κα πρζπει να αναηθτθκοφν νζοι ΧΩΨ ςε κατάλλθλεσ κζςεισ ςτισ Χωρικζσ Ενότθτεσ 

του Φυκμιςτικοφ Χχεδίου με χριςθ, αν είναι αναγκαίο και εφικτό, των Ρ. 3164/03 

και του Ρ.4280/14 (άρκρο 57). Θ αναηιτθςθ/ςχεδιαςμόσ  νζων ΧΩΨ πρζπει να 

ικανοποιεί τισ ανάγκεσ τελικισ διάκεςθσ με ορίηοντα 20ετίασ. 

Για τθν υλοποίθςθ του ςχεδίου διαχείριςθσ των αποβλιτων αςτικοφ τφπου 

παρουςιάηονται ςυνοπτικά  παρακάτω οι δράςεισ ςε τοπικό και περιφερειακό 

επίπεδο. 
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Για κάκε δράςθ προβλζπεται χρονοδιάγραμμα και ιεράρχθςθ εφαρμογισ. Ωσ 

βραχυπρόκεςμεσ χαρακτθρίηονται οι δράςεισ με άμεςθ εφαρμογι από τθ 

κεςμοκζτθςθ του παρόντοσ ΕΧΔΑ και τοποκετοφνται χρονικά εντόσ του 2015-2016. 

Πεςοπρόκεςμεσ χαρακτθρίηονται οι δράςεισ που προβλζπονται να υλοποιθκοφν 

εντόσ τθσ χρονικισ περιόδου 2017‐2020. Επιπλζον, οι δράςεισ ιεραρχοφνται ωσ προσ 

τθν ςπουδαιότθτα εφαρμογισ τουσ, ςε δράςεισ Α και Β προτεραιότθτασ. 
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Α/Α Δράςθ Ρεριγραφι / Ραρατθριςεισ Υλοποίθςθ 

Βραχυπρόκεςμθ Μεςοπρόκεςμθ 

Ιεράρχθςθ 

Α Β Α Β 

1 
Ψοπικά Χχζδια Διαχείριςθσ 
Αποβλιτων  

Ωσ ςθμείο 8.2 
Εκπόνθςθ: Διμοι 
Χυντονιςμόσ /υποςτιριξθ : ΕΔΧΡΑ  

+    

2 Υράςινα Χθμεία Αξιολόγθςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ανάπτυξθσ του δικτφου πράςινων ςθμείων και ΞΑΕΔΛΧΥ 
ΕΔΧΡΑ, Διμοι, ΧΕΔ 
Χυντονιςμόσ /υποςτιριξθ : ΕΔΧΡΑ 

  +  

3 Πελζτθ ςφςταςθσ ΑΧΑ 
Επικαιροποίθςθ τθσ ςφςταςθσ των ΑΧΑ ςε επίπεδο Υεριφζρειασ και επιμζρουσ ρευμάτων 
ενδιαφζροντοσ (π.χ. ςυςκευαςίασ/λοιπά, ογκϊδθ κλπ.) 

ΕΔΧΡΑ  +   

4α 
Πελζτθ ςχεδιαςμοφ δικτφου 
επεξεργαςίασ βιοαποβλιτων από 
ΔςΥ 

Ενςωμάτωςθ ςτο ΥΕΧΔΑ των μονάδων επεξεργαςίασ των Ψοπικϊν Χχεδίων Διαχείριςθσ. 
Ζνταξθ του ΕΠΑΞ ςτο δίκτυο επεξεργαςίασ ΒΑΑ από ΔςΥ. Ρζεσ Πονάδεσ επεξεργαςίασ 
βιοαποβλιτων από ΔςΥ.  

ΕΔΧΡΑ +    

4β 
Ωλοποίθςθ υποδομϊν  δικτφου 
επεξεργαςίασ βιοαποβλιτων από 
ΔςΥ 

Χρθματοδότθςθ – Ξαταςκευι και λειτουργία των εγκαταςτάςεων του δικτφου 
επεξεργαςίασ βιοαποβλιτων από ΔςΥ 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ /ΕΔΧΡΑ  +   

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

ΧΕΔ, Διμοι   +  

6α 
Πελζτθ ςχεδιαςμοφ δικτφου 
εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ 
ςυμμείκτων 

Ενςωμάτωςθ ςτο ΥΕΧΔΑ των μονάδων επεξεργαςίασ των Ψοπικϊν Χχεδίων Διαχείριςθσ. 
Αναβάκμιςθ του ΕΠΑΞ. Ρζεσ Πονάδεσ επεξεργαςίασ ςυμμείκτων. 

ΕΔΧΡΑ +    

6β 
Ωλοποίθςθ υποδομϊν  δικτφου 
εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ 
ςυμμείκτων 

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

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ /ΕΔΧΡΑ  +   

7α Πελζτθ δικτφου ΧΠΑ 
Ανακεϊρθςθ και επαναςχεδιαςμόσ του δικτφου ΧΠΑ ςφμφωνα με τον ςχεδιαςμό του 
δικτφου επεξεργαςίασ ςυμμείκτων και του δικτφου πράςινων ςθμείων.  

ΕΔΧΡΑ +    

7β 
Ωλοποίθςθ υποδομϊν  δικτφου 
ΧΠΑ 

Χρθματοδότθςθ – Ξαταςκευι και λειτουργία των εγκαταςτάςεων του δικτφου ΧΠΑ. ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ /ΕΔΧΡΑ  +   

8 
Αντιμετϊπιςθ άμεςων αναγκϊν ςε 
χϊρουσ ταφισ και ςχζδιο 
αποκατάςταςθσ του Χ.Ω.Ψ. Φυλισ.  

Αντιμετϊπιςθ άμεςων αναγκϊν ςε χϊρουσ ταφισ και Χχζδιο αποκατάςταςθσ του Χ.Ω.Ψ. 
Φυλισ. Χρθματοδότθςθ – Ξαταςκευι και λειτουργία. 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ /ΕΔΧΡΑ +    

9α  
Πελζτθ ςχεδιαςμοφ δικτφου νζων 
χϊρων διάκεςθσ υπολειμμάτων 
(Χ.Ω.Ψ.) 

Δθμιουργία δικτφου νζων χϊρων διάκεςθσ υπολειμμάτων (Χ.Ω.Ψ.Ω.) για τθν κάλυψθ των 
μζςο -μακροπρόκεςμων αναγκϊν με ορίηοντα 20ετίασ.  

ΕΔΧΡΑ +    

9β 
Ωλοποίθςθ υποδομϊν  δικτφου 
νζων χϊρων διάκεςθσ 
υπολειμμάτων (Χ.Ω.Ψ.) 

Χρθματοδότθςθ – Ξαταςκευι και λειτουργία των υποδομϊν του δικτφου νζων ΧΩΨ. ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ /ΕΔΧΡΑ  +   

10 
Ανάπτυξθ αγορϊν ανακτϊμενων 
υλικϊν 

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

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ /ΕΔΧΡΑ/ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ   +  

11 
Αξιολόγθςθ υλοποίθςθσ ςχεδίου 
ΒΑΑ 

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

ΕΔΧΡΑ    + 
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10.2 ΔΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΩΝ 

ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 

Για τθν υλοποίθςθ του ςχεδίου διαχείριςθσ των βιομθχανικϊν αποβλιτων κα 

αναπτυχκοφν οι παρακάτω δράςεισ. 

Για κάκε δράςθ προβλζπεται χρονοδιάγραμμα και ιεράρχθςθ εφαρμογισ. Ωσ 

βραχυπρόκεςμεσ χαρακτθρίηονται οι δράςεισ με άμεςθ εφαρμογι από τθ 

κεςμοκζτθςθ του παρόντοσ ΕΧΔΑ και τοποκετοφνται χρονικά εντόσ του 2015-2016. 

Πεςοπρόκεςμεσ χαρακτθρίηονται οι δράςεισ που προβλζπονται να υλοποιθκοφν 

εντόσ τθσ χρονικισ περιόδου 2017‐2020. Επιπλζον, οι δράςεισ ιεραρχοφνται ωσ προσ 

τθν ςπουδαιότθτα εφαρμογισ τουσ, ςε δράςεισ Α και Β προτεραιότθτασ. 
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Α/Α Δράςθ Ρεριγραφι / Ραρατθριςεισ Υλοποίθςθ 

Βραχυπρόκεςμθ Μεςοπρόκεςμθ 

Ιεράρχθςθ 

Α Β Α Β 

1 

Εξειδίκευςθ ςχεδίου 
διαχείριςθσ βιομθχανικϊν 
αποβλιτων Υεριφζρειασ 
Αττικισ  

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

ΕΔΧΡΑ/ΕΒΕΑ 
ΞΟΑΔΛΞΣΛ ΦΣΦΕΛΧ  

+    

2 

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

Δθμιουργία μόνιμθσ δομισ ςυνεργαςίασ του ΥΕΧΔΑ, 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. 

ΕΔΧΡΑ/ΕΒΕΑ 
ΞΟΑΔΛΞΣΛ ΦΣΦΕΛΧ 

 +   

3 
Ωλοποίθςθ 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 

ΕΔΧΡΑ/ΕΒΕΑ 
ΞΟΑΔΛΞΣΛ 
ΦΣΦΕΛΧ/ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ 

  +  

4 
Ωλοποίθςθ δικτφου τελικισ 
διάκεςθσ βιομθχανικϊν 
αποβλιτων 

Δίκτυα τελικισ διάκεςθσ βιομθχανικϊν αποβλιτων, ωσ ςθμείο 7.4-1.Β  
ΕΔΧΡΑ/ΕΒΕΑ/ΒΕΥΕ-ΒΛΣΥΑ 
ΞΟΑΔΛΞΣΛ 
ΦΣΦΕΛΧ/ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ 

  +  

5 
Διαχείριςθ «ιςτορικά» 
αποκθκευμζνων βιομθχανικϊν 
αποβλιτων»  

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

Φορείσ 
Εκμετάλλευςθσ 

+    

6 

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

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

Εγκαταςτάςεισ Ξοινισ 
Ωφζλειασ, εξυπθρζτθςθσ 
κοινοφ κλπ. 

+    

7 
Ανάπτυξθ δικτφων 
εναλλακτικισ διαχείριςθσ. 

Υεραιτζρω ανάπτυξθ των δικτφων εναλλακτικισ διαχείριςθσ B.A. ΧΕΔ    + 

8 

Ανάπτυξθ του δικτφου 
διαχείριςθσ ΑΩΠ εντόσ και 
εκτόσ των υγειονομικϊν 
μονάδων 

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

ΕΔΧΡΑ/ΩΠ/ΔΘΠΣΛ 
 

   + 
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10.3 ΔΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΕΚΚ 

Για τθν υλοποίθςθ του ςχεδίου διαχείριςθσ των ΑΕΞΞ κα αναπτυχκοφν οι παρακάτω 

δράςεισ. 

Για κάκε δράςθ προβλζπεται χρονοδιάγραμμα και ιεράρχθςθ εφαρμογισ. Ωσ 

βραχυπρόκεςμεσ χαρακτθρίηονται οι δράςεισ με άμεςθ εφαρμογι από τθ 

κεςμοκζτθςθ του παρόντοσ ΕΧΔΑ και τοποκετοφνται χρονικά εντόσ του 2015-2016. 

Πεςοπρόκεςμεσ χαρακτθρίηονται οι δράςεισ που προβλζπονται να υλοποιθκοφν 

εντόσ τθσ χρονικισ περιόδου 2017‐2020. Επιπλζον, οι δράςεισ ιεραρχοφνται ωσ προσ 

τθν ςπουδαιότθτα εφαρμογισ τουσ, ςε δράςεισ Α και Β προτεραιότθτασ.
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Α/Α Δράςθ Ρεριγραφι / Ραρατθριςεισ Υλοποίθςθ 

Βραχυπρόκεςμθ Μεςοπρόκεςμθ 

Ιεράρχθςθ 

Α Β Α Β 

1 
Ανάπτυξθ δικτφου  ανάκτθςθσ 
ΑΕΞΞ 

Ξάλυψθ του ςυνόλου τθσ περιφζρειασ από ΧΕΔ. 
Ρζεσ μονάδεσ επεξεργαςίασ ΑΕΞΞ ςτισ Υεριφερειακζσ Ενότθτεσ όπου δεν 
υφίςτανται μονάδεσ. 

ΧΕΔ +    

2 
Ανάπτυξθ αγορϊν   
δευτερογενϊν υλικϊν από τθν 
επεξεργαςία ΑΕΞΞ 

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

ΧΕΔ/ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ  +   

3 
Ανάκτθςθ του αδρανοφσ 
κλάςματοσ των ΑΕΞΞ ςε 
αποκατάςταςθ λατομείων 

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

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ/ΦΣΦΕΛΧ 
ΑΥΣΞΑΨΑΧΨΑΧΘΧ 
ΟΑΨΣΠΕΛΩΡ/ΧΕΔ 

 +   

4 
Ανάπτυξθ δικτφου  ΧΩΨ 
αδρανϊν υπολειμμάτων ΑΕΞΞ. 

Ξαταςκευι δικτφου ΧΩΨ αδρανϊν υπολειμμάτων για τθν 1
θ
 Δ.Ε.  τθσ Υεριφζρειασ 

Αττικισ. 
Ξαταςκευι κυττάρου διάκεςθσ αδρανϊν ςτουσ ΧΩΨ ΑΧΑ τθσ 2

θσ
 Δ.Ε. 

ΕΔΧΡΑ  +   

5 
Δίκτυο διάκεςθσ αμιαντοφχων 
αποβλιτων. 

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

ΕΔΧΡΑ    + 
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11. ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΝΘΜΕΩΣΘΣ & ΕΥΑΙΣΘΘΤΟΡΟΙΘΣΘΣ ΚΟΙΝΟΥ 

{ΒΛΕΡΕ ΡΑΑΤΘΜΑ «ΡΑΑΓΩΓΘ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΘ ΓΙΑ ΤΘΝ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ ΧΑΤΙΟΥ»} 
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12. ΣΥΝΕΓΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΜΕ ΑΛΛΑ 

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΑΣΕΙΣ ΤΘΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 

ΑΤΤΙΚΘΣ 

12.1 ΣΥΝΕΓΕΙΑ ΜΕ ΤΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΑΝΕΝΕΓΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ 

Από το Φυκμιςτικό ςχζδιο Αττικισ και ςυναφείσ προγραμματιςμοφσ ζχει 

τεκμθριωκεί θ ανάγκθ αποκατάςταςθσ των διάςπαρτων ανενεργϊν λατομικϊν 

χϊρων τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ που ςε ςχετικι μελζτθ του ΣΦΧΑ (2013) ςτο ςφνολο 

τουσ αρικμοφνται ςε 154 και ςτθ πλειοψθφία τουσ καταγράφονται ωσ ανενεργοί. 

Ακροιςτικά οι χϊροι καταλαμβάνουν ςθμαντικι επιφάνεια και απαιτοφν ςθμαντικζσ 

ποςότθτεσ υλικϊν επίχωςθσ και εδαφοκάλυψθσ για τθν αποκατάςταςθ τουσ. 

Από τον ΥΕΧΔΑ προκφπτει θ δυνατότθτα ανάκτθςθσ ι θ ανάγκθ τελικισ διάκεςθσ 

διαφόρων ρευμάτων αποβλιτων ςε ςθμαντικζσ ποςότθτεσ που δφνανται να 

αξιοποιθκοφν για τθν κάλυψθ των αναγκϊν αποκατάςταςθσ των λατομικϊν χϊρων. 

Υιο ςυγκεκριμζνα οι ανωτζρω δυνατότθτεσ εντοπίηονται ςτα ακόλουκα. 

 Ξομπόςτ υψθλισ ποιότθτασ από επεξεργαςία των ΒΑΑ (ΔςΥ) 

 Ξομπόςτ τφπου Α’ από τθν επεξεργαςία ςυμμείκτων 

 Ωπολείμματα τθσ επεξεργαςίασ ςυμμείκτων ΑΧΑ  

 Ανόργανα βιομθχανικά απόβλθτα 

 Επεξεργαςμζνα ΑΕΞΞ για ανάκτθςθ κακϊσ και υπολείμματα τθσ επεξεργαςίασ 

για διάκεςθ 

Θ ςυντονιςμζνθ ςυνεργιςτικι υλοποίθςθ των ανωτζρω προγραμμάτων (ΥΕΧΔΑ, 

αποκατάςταςθ λατομείων), όπου οι εργαςίεσ τελικισ διάκεςθσ αποβλιτων ςε 

ανενεργό λατομικό χϊρο κα είναι ενταγμζνεσ ςτο πρόγραμμα αποκατάςταςθσ του, 

οδθγοφν ςτθν από κοινοφ εκπλιρωςθ των επιδιωκόμενων αποτελεςμάτων με 

ταυτόχρονθ εξοικονόμθςθ φυςικϊν και οικονομικϊν πόρων. 

Ωσ εκ τοφτου υιοκετείται θ ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν από τθν Υεριφζρεια  Αττικισ 

για τθν εξζταςθ και αξιοποίθςθ των ςυνεργειϊν μεταξφ των ανωτζρω 
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προγραμμάτων (ΥΕΧΔΑ, αποκατάςταςθ λατομείων) ςτθ φάςθ εξειδίκευςθσ και 

μελζτθσ των ςυναφϊν δράςεων. 

12.2 ΣΥΝΕΓΕΙΑ ΜΕ ΤΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΑΝΑΔΑΣΩΣΘΣ ΤΩΝ ΟΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ  

Για τθν προγραμματιςμζνθ αναδάςωςθ των ορεινϊν όγκων τθσ Αττικισ, όπωσ και 

για τισ παρεμβάςεισ αντιμετϊπιςθσ τθσ ερθμοποίθςθσ δφνανται να αναπτυχκοφν 

ςυνζργειεσ με τισ δράςεισ του ΥΕΧΔΑ και ιδιαίτερα ςτο τομζα τθσ αξιοποίθςθσ του 

εδαφοβελτιωτικοφ υλικοφ από τθν επεξεργαςία των ΒΑΑ. 

12.3 ΣΥΝΕΓΕΙΑ ΜΕ ΤΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΝΤΑΞΘΣ ΣΤΘΝ ΑΓΟΑ ΕΓΑΣΙΑΣ  

Σι επιλογζσ τθσ διαχείριςθσ με τθν παροφςα ανακεϊρθςθ του ΥΕΧΔΑ δίνουν 

ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτισ ανϊτερεσ βακμίδεσ τθσ ιεράρχθςθσ (πρόλθψθ, επανάχρθςθ, 

ανακφκλωςθ) θ εφαρμογι των οποίων ςυνεπάγεται δραςτθριότθτεσ υψθλισ 

ζνταςθσ εργαςίασ. Ωσ εκ τοφτου εντοπίηονται υψθλζσ ςυνζργειεσ του ΥΕΧΔΑ με 

προγράμματα καταπολζμθςθσ τθσ ανεργίασ και ζνταξθσ ςτθν αγορά εργαςίασ. 
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13. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΡΟΟΙ ΚΑΙ ΕΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΤΟΥ 

ΡΕΣΔΑ ΑΤΤΙΚΘΣ  

 

Ψο ςυνολικό κόςτοσ υλοποίθςθσ  των δράςεων του ΥΕΧΔΑ κα εκτιμθκεί ςτο πλαίςιο 

τθσ οριςτικισ διατφπωςθσ του, μετά τθν εκπόνθςθ και ζγκριςθ των Ψοπικϊν Χχεδίων 

τθσ Διαχείριςθσ  και των μελετϊν ςχεδιαςμοφ των απαραίτθτων υποδομϊν.  

Σι απαιτοφμενοι πόροι για τθν υλοποίθςθ του ΥΕΧΔΑ είναι δυνατόν να προζλκουν 

από το ςφνολο των ευρωπαϊκϊν και εκνικϊν πόρων (κεντρικοί, περιφερειακοί, 

τοπικοί) δεδομζνθσ τθσ υποχρζωςθσ εφαρμογισ τθσ αρχισ «ο ρυπαίνων πλθρϊνει» 

Ψα χρθματοδοτικά μζςα που είναι δυνατόν να αξιοποιθκοφν για τθν 

χρθματοδότθςθ δθμόςιων και ιδιωτικϊν επενδφςεων για ζργα και δράςεισ 

διαχείριςθσ αποβλιτων διακρίνονται ςτα ακόλουκα : 

Α. Επιδοτιςεισ – Ενιςχφςεισ  Ε.Υ. ΩΠΕΥΕΦΑΑ 2014-20 , Ε.Υ. ΑνΕΞ 2014-20, Υ.Ε.Υ. 

Αττικισ 2014-20) Ε.Υ.Α.Α 2014-20 για τθν διαχείριςθ γεωργοκτθνοτροφικϊν 

αποβλιτων, Ε.Υ. ΠΔΨ 2014-20 για τθν ενίςχυςθ τθσ Διοίκθςθσ ςτον τομζα των 

αποβλιτων, Ευρωπαϊκά Υρογράμματα (LIFE, HORIZON 2000) και Ευρωπαϊκζσ 

Υρωτοβουλίεσ (LEADER, INTERREG), το Υράςινο Ψαμείο κακϊσ και οι Υόροι 

Ξοινωνικισ Σικονομίασ του Ωπουργείου Εργαςίασ. 

Θ υλοποίθςθ των απαραίτθτων υποδομϊν και οι λοιπζσ δράςεισ για τθν 

αποτελεςματικι διαχείριςθ των αποβλιτων προσ μία οικονομία φιλικι προσ το 

περιβάλλον αποτελοφν μία από τισ προτεραιότθτεσ του ΕΧΥΑ 2014-20 και πρόκειται 

να χρθματοδοτθκοφν από τα Ευρωπαϊκά Διαρκρωτικά Υρογράμματα, κυρίωσ από 

το Ψαμείο Χυνοχισ και κατά δεφτερο λόγο από το ΕΨΥΑ. 

Για τα αςτικά κυρίωσ απόβλθτα, κφριο βάροσ τθσ χρθματοδότθςθσ φζρει το Ε.Ρ. 

ΥΜΕΡΕΑΑ 2014-20, όπου προγραμματίηονται οι ακόλουκεσ επενδφςεισ ςτο 

πλαίςιο του Άξονα 14 που χρθματοδοτείται από το Ψαμείο Χυνοχισ: 

 

 Ειδικόσ Χτόχοσ 26: Υρόλθψθ παραγωγισ αποβλιτων, προετοιμαςία προσ 

επαναχρθςιμοποίθςθ, χωριςτι ςυλλογι και ανακφκλωςθ αποβλιτων 

ςυμπεριλαμβανόμενθσ τθσ κομποςτοποίθςθσ, Ξατθγορία Υαρζμβαςθσ 17 
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(Διαχείριςθ οικιακϊν αποβλιτων ςυμπεριλαμβανόμενων μζτρων 

ελαχιςτοποίθςθσ, διαλογισ, ανακφκλωςθσ) με Υ/Ω ςυνδρομισ τθσ Ε.Ε 102 εκ. €. 

Χρθματοδοτοφνται Δράςεισ για τθν πρόλθψθ τθσ παραγωγισ αποβλιτων, τθν 

οικιακι κομποςτοποίθςθ, τθν ανάπτυξθ ςυςτθμάτων χωριςτισ ςυλλογισ 

ανακυκλϊςιμων και βιοαποβλιτων, τθν κομποςτοποίθςθ βιοαποβλιτων, τθν 

δθμιουργία Υράςινων Χθμείων και τθν δικτφωςθ τουσ, δράςεισ παρακολοφκθςθσ 

και υποςτιριξθσ τθσ εφαρμογισ τθσ Σδθγίασ 2008/98/ΕΞ και των Εκνικϊν Χχεδίων 

Υρόλθψθσ και Διαχείριςθσ των Αποβλιτων.  

 Ειδικόσ Χτόχοσ 27: Βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ ολοκλθρωμζνθσ 

διαχείριςθ των αποβλιτων με βάςθ τον ΥΕΧΔΑ – διαςφάλιςθ τθσ αυτάρκειασ ςε 

δίκτυα υποδομϊν ανάκτθςθσ και διάκεςθσ, Ξατθγορία Υαρζμβαςθσ 18 

(Διαχείριςθ οικιακϊν αποβλιτων ςυμπεριλαμβανόμενων μζτρων μθχανικισ 

επεξεργαςίασ, κερμικισ επεξεργαςίασ, αποτζφρωςθσ και υγειονομικισ ταφισ ) 

με Υ/Ω ςυνδρομισ τθσ Ε.Ε 580 εκ. €. 

Χρθματοδοτοφνται Δράςεισ ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ των αςτικϊν ςτερεϊν 

αποβλιτων ςε νθςιά, θ ολοκλιρωςθ και ςυμπλιρωςθ υποδομϊν ολοκλθρωμζνθσ 

διαχείριςθσ αποβλιτων, θ ανάπτυξθ μονάδων διάκεςθσ ΑΕΞΞ ςε νθςιά, δράςεισ 

υποςτιριξθσ Διμων και του ΕΔΧΡΑ, δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ κοινοφ. 

 Ειδικόσ Χτόχοσ 28: Βελτίωςθ τθσ διαχείριςθσ επικίνδυνων αποβλιτων και τθσ 

αποκατάςταςθσ ρυπαςμζνων χϊρων από βιομθχανικά επικίνδυνα απόβλθτα με 

Υ/Ω ςυνδρομισ τθσ Ε.Ε 45 εκ. €. ςτισ Ξατθγορίεσ Υαρζμβαςθσ 19 (Διαχείριςθ 

εμπορικϊν, βιομθχανικϊν ι επικίνδυνων αποβλιτων) που χρθματοδοτεί τθν 

δθμιουργία μονάδων διαχείριςθσ επικίνδυνων αποβλιτων όπωσ ΧΩΨΕΑ και 

Αποτεφρωτιρεσ ΑΩΠ με μόχλευςθ ιδιωτικϊν κεφαλαίων και ςτθν Ξατθγορία 

Υαρζμβαςθσ 89 ( Αποκατάςταςθ βιομθχανικϊν χϊρων και μολυςμζνθσ γθσ) που 

χρθματοδοτεί τθν αποκατάςταςθ εγκαταλειμμζνων ρυπαςμζνων χϊρων και 

περιοχϊν που περιλαμβάνονται ςτο Υρόγραμμα Αποκατάςταςθσ Φυπαςμζνων 

Χϊρων του ΩΥΑΥΕΡ 

Από τουσ πιο πάνω πόρουσ, το 25% περίπου εκχωρείται ςτισ Υεριφζρειεσ τθσ χϊρασ.  
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Από το Ε.Ρ. Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία (Ε.Ρ.ΑνΕΚ) 

2014-20 και των ΡΕΡ 2014-20, προβλζπεται θ διάκεςθ πόρων φψουσ 100 εκ. € από 

το ΕΨΥΑ για δράςεισ διαχείριςθσ αποβλιτων. 

Σι δράςεισ που χρθματοδοτεί το ΕΥ.ΑνΕΞ ςτοχεφουν ςτθν ανάπτυξθ τθσ 

επιχειρθματικότθτασ ςτον κεματικό τομζα τθσ διαχείριςθσ αποβλιτων (δθμιουργία 

υποδομϊν και ανάπτυξθ δράςεων) με μόχλευςθ ιδιωτικϊν κεφαλαίων. Ενδεικτικά, 

οι δράςεισ αυτζσ είναι :  

 Ωποδομζσ για τθν διαχείριςθ και ανάκτθςθ χριςιμων υλικϊν από 

βιομθχανικά απόβλθτα  

 Δθμιουργία Ξζντρων Επαναχρθςιμοποίθςθσ και Υράςινων Χθμείων 

 Δράςεισ προσ τισ επιχειριςεισ για τθν μείωςθ τθσ επίπτωςθσ τθσ 

δραςτθριότθτασ τουσ ςτο περιβάλλον και τθσ αφξθςθσ τθσ αποδοτικότθτασ των 

πόρων 

 Εφαρμογι μεκόδων και προϊόντων αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ  

 

Σι δράςεισ του ΡΕΡ Αττικισ ςυνολικισ Δθμόςια Δαπάνθσ ςυγκεντρϊνονται ςτον 

Κεματικό Άξονα (Κ.Α.) 6 :Διατιρθςθ και προςταςία του περιβάλλοντοσ και 

προϊκθςθ τθσ αποδοτικότθτασ των πόρων και αφοροφν  τθν Υροϊκθςθ των 

δράςεων ανακφκλωςθσ & ευαιςκθτοποίθςθσ των πολιτϊν,  τθν διαλογι ςτθν πθγι 

των ΒΑΑ, τθν προϊκθςθ δράςεων πρόλθψθσ, επαναχρθςιμοποίθςθσ κλπ των 

αποβλιτων ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ Σδθγίασ 2008/98/ΕΞ.  

Θ κοινοτικι Χυνδρομι (ΕΨΥΑ) του Κ.Χ. 6 είναι 124,4 εκ. €  για τθν από κοινοφ 

ςτιριξθ δράςεων ςτουσ τομείσ των αποβλιτων, του νεροφ, τθσ διατιρθςθσ του 

φυςικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ και των αςτικϊν αναπλάςεων.  

 

Ψο Ρράςινο Ταμείο μπορεί να ςυμβάλλει ςτθν υλοποίθςθ δράςεων και ζργων του 

ΥΕΧΔΑ  κυρίωσ μζςω των χρθματοδοτικϊν προγραμμάτων « Υεριβαλλοντικι 

Ζρευνα-Ξαινοτομία, Επιδεικτικζσ δράςεισ» και «Αςτικι Αναηωογόνθςθ». Ψα 

ενταςςόμενα ζργα είνια δυνατόν να ςυγχρθματοδοτοφνται καιαπό άλλεσ δθμόςιεσ 

ι ευρωπαϊκζσ πθγζσ ι και ιδιωτικοφσ πόρουσ που δανειοδοτοφνται από τθν ΕΨΕπ ι 
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άλλουσ φορείσ , με τθν μορφι επιχοριγθςθσ, δανείου, κεφαλαιακισ ςυμμετοχισ ι 

άλλεσ ιςοδφναμεσ μορφζσ ενίςχυςθσ κεφαλαίου  

 

Ψο Ρρόγραμμα LIFE , ςτο ςκζλοσ του «Ρεριβάλλον» (75% των διακζςιμων πόρων) 

καλφπτει τρεισ τομείσ προτεραιότθτασ (περιβάλλον και αποδοτικότθτα πόρων, 

φφςθ και βιοποικιλλότθτα, περιβαλλοντικι διακυβζρνθςθ και πλθροφόρθςθ)  Χτον 

τομζα των αποβλιτων είναι δυνατόν να ενταχκοφν ζργα ολοκλθρωμζνθσ 

διαχείριςθσ-ανάπτυξθσ δικτφων χωριςτισ ςυλλογισ εξειδικευμζνων ρευμάτων κ.α.  

 

Δίνεται επίςθσ θ δυνατότθτα Αξιοποίθςθσ Ξοινοτικϊν Υρωτοβουλιϊν για τθν 

διαμόρφωςθ χρθματοδοτικϊν εργαλείων των ΕΔΕΤ ςε ηθτιματα τθσ διαχείριςθσ 

αποβλιτων ςε ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ ι τομείσ που χριηουν ςτοχευμζνων 

δράςεων  

 

Β. Υεριβαλλοντικά Σικονομικά Εργαλεία και Πζςα, όπωσ θ Εφαρμογι τθσ 

Διευρυμζνθσ Ευκφνθσ Υαραγωγοφ και θ Εφαρμογι Υεριβαλλοντικϊν Σικονομικϊν 

Εργαλείων (Ψζλοσ Ψαφισ, Υλθρϊνω Τςο Υετάω-ΥΣΥ)  

Χε αντιδιαςτολι με τα χρθματοδοτικά προγράμματα (Α) τα Υεριβαλλοντικά 

Εργαλεία και Πζςα μποροφν να εξαςφαλίςουν πρόςκετουσ πόρουσ οχι μόνο για τισ 

επενδυτικζσ αλλά και για τισ λειτουργικζσ δαπάνεσ των αναγκϊν τθσ διαχείριςθσ. 

Ψα πιο διαδομζνα οικονομικά εργαλεία είναι τα ακόλουκα :  

i. Ειδικά τζλθ και φόροι διάκεςθσ αποβλιτων 

ii. Χχιματα διευρυμζνθσ ευκφνθσ παραγωγοφ 

iii. Χυςτιματα «πλθρϊνω όςο πετάω» (ΥΣΥ) 

iv. Επιδοτιςεισ για χριςθ δευτερογενϊν υλικϊν /φορολόγθςθ των φυςικϊν 

πρϊτων υλϊν που υποκακιςτοφν  

v. Χυςτιματα εγγυοδοςίασ  

Ψο εργαλείο (ii) εφαρμόηεται ιδθ ςτθν Ελλάδα με τον Ρ. 2329/2001 για τθν 

Εναλλακτικι Διαχείριςθ των Αποβλιτων, ενϊ το (i) (Ψζλοσ Ψαφισ) προβλζπεται απά 

τον Ρ 4042/2012 να εφαρμοςτεί από τθν 01/01/2016 . Χυςτιματα Υ.Σ.Υ δεν ζχουν 
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τφχει ακόμα εφαρμογισ ςτθν Ελλάδα παρότι προβλζπονται ωσ δυνατότθτα ςτον 

Ρ.4042/2012 και τυγχάνουν ευρείασ εφαρμογισ ςε χϊρεσ τθσ Ε.Ε.  

 

Ι. Ειδικό Τζλοσ Ταφισ (Ν 4042/2012, αρκ. 43) : Χυγκεκριμζνα (κατά εξαψιφιο αρ. 

ΕΞΑ) ΑΧΑ και ΑΕΞΞ που διατίκενται ςε ΧΩΨ από 01/01/2016 χωρίσ να ζχουν υποςτεί 

προθγοφμενα ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ (D13, R3, R4, R5, R12) επιβαρφνονται από 

01/01/2016 με 35 € ανά τόνο, ποςό που αυξάνεται κατά 5€ ετθςίωσ μζχρι του 

ποςοφ των 60 € ανά τόνο. Ψα ςυλλεγόμενα ποςά ςυγκεντρϊνοντα ςτο Υράςινο 

Ψαμείο και διατίκενται αποκλειςτικά για τθν χρθματοδότθςθ προγραμμάτων και 

ζργων ανάκτθςθσ και διάκεςθσ αποβλιτων. Χφμφωνα με τον ΕΧΔΑ, θ πρόβλεψθ 

αυτι του Ρ. 4042/2012 ενεργοποιείται με ΞΩΑ εφόςον διαςφαλιςτοφν οι 

προχποκζςεισ και υποδομζσ προδιαλογισ και ανάκτθςθσ . 

ΙΙ. Σχιματα διευρυμζνθσ Ευκφνθσ Ραραγωγοφ  

Χε εφαρμογι του Ρ. 2939/2001, οι παραγωγοί πλθρϊνουν χρθματικι ειςφορά για 

τθν οργάνωςθ τθσ διακριτισ ςυλλογισ και ανακφκλωςθσ ςυγκεκριμζνων ρευμάτων 

αποβλιτων με ςτόχο τθν επίτευξθ εκνικϊν ςτόχων τθσ ανακφκλωςθσ των ρευμάτων 

αυτϊν. Χε εφαρμογι του νόμου ζχουν ςυςτακεί και λειτουργοφν ςειρά Χυςτθμάτων 

Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ (ΧΕΔ) μετά από ζγκριςθ και εποπτεία του Εκνικοφ 

Σργανιςμοφ Ανακφκλωςθσ (ΕΣΑΡ), που εποπτεφεται  από το ΩΥΑΥΕΡ. Ψα 

υφιςτάμενα ΧΕΔ ι αυτά  που προτείνεται να δθμιουργθκοφν αναλαμβάνουν τθν 

ευκφνθ χρθματοδότθςθσ των επενδυτικϊν και λειτουργικϊν δαπανϊν των δράςεων 

ςτον τομζα ευκφνθσ τουσ  

ΙΙΙ. Συςτιματα Ρ.Ο.Ρ.  

Θ εφαρμογι ςυςτθμάτων Υ.Σ.Υ. από τουσ Διμουσ ςε αντικατάςταςθ των 

κεςμοκετθμζνων Ανταποδοτικϊν Ψελϊν αποτελεί εργαλείο «εςωτερικισ» 

χρθματοδότθςθσ ζργων και δράςεων του ΥΕΧΔΑ, ςτο μζτρο που μοχλεφει 

ανταποδοτικά τθν «ιδιωτικι» προςπάκεια των δθμοτϊν και των λοιπϊν παραγωγϊν 

αποβλιτων ςτθν μετάβαςθ ςε ιεραρχικά ανϊτερεσ βακμίδεσ τθσ διαχείριςθσ 

(αποφυγι, επανάχρθςθ, ανακφκλωςθ) μζςω  αλλαγϊν ςτο πλαίςιο –βάςθ 

τιμολόγθςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν διαχείριςθσ αποβλιτων. 
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Χυςτατικά ςτοιχεία τθσ εφαρμογισ των ΥΣΥ είναι θ αναγνϊριςθ του παραγωγοφ, θ 

μζτρθςθ τθσ ποςότθτασ και θ χρζωςθ ανά μονάδα αποβλιτων. Υρόςφατθ μελζτθ 

του ΕΣΑΡ περιλαμβάνει πρόταςθ νομοκετικισ ρφκμιςθσ ςχετικά με τθν εκελοντικι 

δυνατότθτα εφαρμογισ ςυςτθμάτων Υ.Σ.Υ. από Διμουσ.  

 

Ανά κατθγορία δράςεων για τθν Εφαρμογι του ΥΕΧΔΑ, οι δυνατότθτεσ 

χρθματοδότθςθσ είναι, μθ περιοριςτικά, οι ακόλουκεσ : 

Τποδομζσ – Ζργα Ε.Υ. ΩΠΕΥΕΦΑΑ 2014-20 , Ε.Υ. ΑνΕΞ 2014-20, Υ.Ε.Υ. 

Αττικισ 2014-20 Ε.Υ.Α.Α 2014-20 Υράςινο Ψαμείο 

Οργανωτικά – διοικθτικά 

μζτρα 

Ε.Υ. ΩΠΕΥΕΦΑΑ 2014-20 , Ε.Υ. ΠΔΨ 2014-20, Εκνικοί 

Υόροι 

Ενθμζρωςθ – 

ευαιςκθτοποίθςθ και 

εκπαίδευςθ κοινοφ  

Ε.Υ. ΩΠΕΥΕΦΑΑ 2014-20 , Ε.Υ. ΠΔΨ 2014-20, 

Ευρωπαϊκζσ Υρωτοβουλίεσ, ΥΕΥ, Εκνικοί Υόροι και 

κοινωνικι οικονομία (ΕΧΔΡΑ, Διμοι, ΧΕΔ, ΞΑΕΔΛΧΥ) 

Προδιαγραφζσ – Πρότυπα 

– Οδθγοί – Μελζτεσ 

Ε.Υ. ΩΠΕΥΕΦΑΑ 2014-20 , Ε.Υ. ΠΔΨ 2014-20 Ευρωπαϊκά 

Υρογράμματα LIFE και HORIZON 2000, Υράςινο Ψαμείο, 

Εκνικοί Υόροι (ΕΣΑΡ, ΕΧΔΡΑ, Διμοι, ΧΕΔ, βιομθχανικοί 

φορείσ)  

 



ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΘΘ  22
θθσσ

  ΑΑΝΝΑΑΘΘΕΕΩΩΘΘΣΣΘΘΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΡΡΕΕΙΙΦΦΕΕΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΟΟΥΥ  ΔΔΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΙΙΣΣΘΘΣΣ  ΑΑΡΡΟΟΙΙΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ        

((ΡΡΕΕ..ΣΣ..ΔΔ..ΑΑ..))  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΘΘΣΣ      

[274] 

 

14. ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΤΟΥ ΡΕΣΔΑ ΑΤΤΙΚΘΣ 

Χτουσ πίνακεσ των δράςεων για τθν υλοποίθςθ του ΥΕΧΔΑ ςτισ επιμζρουσ 

κατθγορίεσ αποβλιτων παρουςιάηεται ζνδειξθ για το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ 

τουσ. 
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15. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΡΕΣΔΑ ΑΤΤΙΚΘΣ 

Για τθν αποτφπωςθ ςε ςυνεχι βάςθ τθσ ςυνολικισ εικόνασ διαχείριςθσ των 

αποβλιτων ςτθ χϊρα, τθσ προόδου επίτευξθσ των ςτόχων του ΥΕΧΔΑ και των 

εξελίξεων ςε επιμζρουσ ηθτιματα, υιοκετείται ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ, ςτθ 

βάςθ των ακόλουκων αρχϊν: 

 Χυςτθματοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςυγκζντρωςθσ και επεξεργαςίασ των 

δεδομζνων που απαιτοφνται για να υποςτθριχκεί και αξιολογθκεί ο ΥΕΧΔΑ. 

 Ωποχρεωτικότθτα υποβολισ δεδομζνων από κάκε υπόχρεο (π.χ. ΧΕΔ, ΔΘΠΣΛ, 

παραγωγό αποβλιτου κ.λπ.) 

 Υροςβαςιμότθτα ςτα δεδομζνα του ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ για όλουσ 

τουσ εμπλεκόμενουσ ςτθν υλοποίθςθ των ςτόχων. 

 Ενθμζρωςθ των ενδιαφερόμενων φορζων και του κοινοφ μζςω τθσ 

κοινοποίθςθσ ςχετικϊν αναφορϊν ςτο διαδίκτυο. 

 Υεριοδικότθτα υποβολισ δεδομζνων ςε εξαμθνιαία βάςθ. 

 

15.1  ΥΡΟΧΕΟΙ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ ΤΘΣ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΤΟΥ ΡΕΣΔΑ ΑΤΤΙΚΘΣ 

Θ παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ του ΥΕΧΔΑ γίνεται από τον ΕΔΧΡΑ. 

Θ παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ των ςτόχων του ΥΕΧΔΑ είναι άμεςα 

ςυναρτϊμενθ με τθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ των Ψοπικϊν Χχεδίων 

Διαχείριςθσ και των Φορζων υλοποίθςθσ δράςεων του ΥΕΧΔΑ. Για τον ςκοπό αυτό, 

ο ΕΔΧΡΑ ςυνεργάηεται με τουσ Διμουσ, τον ΕΣΑΡ, τα ΧΕΔ και τουσ λοιποφσ Φορείσ 

υλοποίθςθσ δράςεων του ΥΕΧΔΑ. 

 

15.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΓΑΛΕΙΑ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ 

Θ διαδικαςία παρακολοφκθςθσ περιλαμβάνει τα εξισ βαςικά βιματα: 

α. Χυγκζντρωςθ και επεξεργαςία δεδομζνων παραγωγισ και διαχείριςθσ 

αποβλιτων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προόδου υλοποίθςθσ δικτφων και 

εγκαταςτάςεων διαχείριςθσ αποβλιτων. 
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β. Χυγκζντρωςθ και αξιολόγθςθ αποτελεςμάτων επικεωριςεων ςε εγκαταςτάςεισ 

διαχείριςθσ αποβλιτων. 

γ. Αξιολόγθςθ προόδου εφαρμογισ των ςτόχων του ΥΕΧΔΑ, ςυνολικά και ανά 

κατθγορία και ρεφμα αποβλιτων, ςε ετιςια βάςθ με βάςθ δείκτεσ 

παρακολοφκθςθσ. 

ε. Ξατάρτιςθ ειδικϊν εκκζςεων για τθν επίςπευςθ τθσ εφαρμογισ του ΥΕΧΔΑ ι 

λιψθ διορκωτικϊν μζτρων. 

ςτ. Ειςιγθςθ για αναγκαιότθτα ενδιάμεςθσ ανακεϊρθςθσ του ΥΕΧΔΑ ςτθ βάςθ τθσ 

αξιολόγθςθσ. 

 

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ του ΥΕΧΔΑ κα αναπτυχκοφν, ςφμφωνα με 

τα οριηόμενα ςτο ΕΧΔΑ (2015), εργαλεία ςτουσ τομείσ (α) ςυλλογισ δεδομζνων, (β) 

Δεικτϊν παρακολοφκθςθσ, (γ) Εκκζςεων προόδου και αναφοράσ και (δ)  

αξιολόγθςθσ τθσ λειτουργίασ εγκαταςτάςεων διαχείριςθσ αποβλιτων. 
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16. ΕΝΔΙΑΜΕΣΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΦΑΜΟΓΘΣ 

ΡΕΣΔΑ ΑΤΤΙΚΘΣ 

 

Ενδιάμεςθ αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων του παρόντοσ ΥΕΧΔΑ προτείνεται να 

γίνει εντόσ του α’ εξαμινου του 2017. 
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((ΡΡΕΕ..ΣΣ..ΔΔ..ΑΑ..))  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΘΘΣΣ      
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