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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 

ΘΔΜΑ: Λήυη απόθαζης για ηην έγκριζη επικαιροποιημένοσ κειμένοσ  ηοσ 

Περιθερειακού τεδίοσ Γιατείριζης ηερεών Αποβλήηφν (ΠΔΓΑ) Περιθέρειας 

Αηηικής. 

ηελ Αζήλα θαη ζηα γξαθεία ηνπ Δηδηθνύ Γηαβαζκηδηθνύ πλδέζκνπ Ν. Αηηηθήο, Άληεξζελ 6 

θαη Μσξαΐηε 90, ζήκεξα ηελ 19η ηνπ κήλα Απριλίοσ ηνπ έηνπο 2022 εκέξα Σρίηη θαη ώξα 

11.00 ζπλήιζε ζε θαηεπείγνπζα ζπλεδξίαζε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Δ.Γ..Ν.Α., 

ύζηεξα από έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ κε αξ. πξση. 4580/19-4-2022 πνπ 

επηδόζεθε ζε όια ηα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δ.Δ., ζύκθσλα κε ην άξζξν 

111 ηνπ Ν. 3463/06 «Πεξί Κύξσζεο ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». 

ηα γξαθεία παξεπξέζεθε κόλνλ ν Πξόεδξνο θαη γηα ηνλ ιόγν απηό ε ζπλεδξίαζε έιαβε 

ρώξα δηα πεξηθνξάο κε όια ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο. 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ θαηά ηελ έλαξμε ηεο 

Καηεπείγνπζαο πλεδξίαζεο, ζε ζύλνιν επηά (7) ηαθηηθώλ κειώλ ήηαλ παξόληα ηα έμη (6) 

κέιε.  

   

      ΠΑΡΟΝΣΔ:  

1. Κόθθαιεο Βαζίιεηνο, Πξόεδξνο ηνπ ΔΓΝΑ, Αληηπεξηθεξεηάξρεο Αηηηθήο. 

2. Υησηάθεο Νίθνο, Αληηπξόεδξνο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ, Γ.. Κεθηζηάο. 

3. κέξνο Ισάλλεο, Σαθηηθό κέινο Δ.Δ., Πεξ. ύκβνπινο Αλ. Αηηηθήο. 
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4. Μπνπξλνύο Δπάγγεινο, Σαθηηθό κέινο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ, Γήκαξρνο Ραθήλαο. 

5. Κνζκόπνπινο Διεπζέξηνο, Σαθηηθό κέινο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ, Αληηπεξηθεξεηάξρεο 

Γπη. Αηηηθήο. 

6. σθξόλεο Γεώξγηνο, Αλ. κέινο Δ.Δ., Γ.. αξσληθνύ (ν νπνίνο αλαπιεξώλεη ηνλ 

Παππνύ Υξήζην, Σαθηηθό κέινο Δ.Δ., Γήκαξρν Φπιήο). 

 

ΑΠΟΝΣΔ: 

1. Παππνύο Υξήζηνο , Σαθηηθό κέινο Δ.Δ., Γήκαξρνο Φπιήο. 

2. Μπνπξατκεο Γεκήηξεο, Σαθηηθό κέινο Δ.Δ., Γ.. Φπιήο. 

    

Ο θνο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 14εο θαηεπείγνπζαο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. θαη εηζεγνύκελνο ην ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο, έδσζε ην ιόγν 

ζηελ Αλ. Πξντζηακέλε Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο θα ηακαηνπνύινπ, ε νπνία ζέηεη ππόςε 

καο ηελ εηζήγεζή ηεο, ε νπνία αλαθέξεη ηα εμήο: 

«ύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 55 ηνπ Ν.4819/2021, κε ην ππ΄ αξ. 

ΤΠΔΝ/ΓΓΓΑ/114496/1.12.2021 έγγξαθν, ν ΔΓΝΑ ππέβαιε ζηε Γεληθή Γξακκαηεία 

πληνληζκνύ Γηαρείξηζεο απνβιήησλ, ηελ Μειέηε ηεο 3εο Αλαζεώξεζεο ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνύ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΠΔΓΑ) Αηηηθήο, όπσο εγθξίζεθε κε ηελ 

ππ΄αξηζκ. 519/2021 ΑΔΔ, γηα ηε δηαηύπσζε γλώκεο σο πξνο ηε ζπκβαηόηεηα ηνπ ζρεδίνπ 

κε ηηο θαηεπζύλζεηο θαη ηα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη ζην Δζληθό ρέδην Γηαρείξηζεο 

Απνβιήησλ.  

ηε ζπλέρεηα θαη θαηόπηλ δηεμνδηθνύ δηαιόγνπ θαη αληαιιαγήο απόςεσλ κε ηα ζηειέρε ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο πληνληζκνύ Γηαρείξηζεο απνβιήησλ, πξνέθπςαλ ζεκεηαθέο 

βειηηζηνπνηήζεηο – ηξνπνπνηήζεηο πνπ θξίζεθαλ αλαγθαίεο γηα ηελ πιήξε ελαξκόληζε ηνπ 

ΠΔΓΑ κε ηνλ ΔΓΑ.  

Σα ζεκεία ηα νπνία ηξνπνπνηνύληαη αθνξνύλ:  

· ηελ αλαθνξά ηεο πνιηηηθήο θηλήηξσλ ηνπ ΔΓΝΑ πξνο ηνπο Γήκνπο κε ζηόρν ηε 

κείσζε παξαγσγήο απνβιήησλ.  

· ηελ αλάιπζε ησλ δξάζεσλ θαη ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξόιεςεο.  

·ηελ αλάιπζε ησλ δξάζεσλ θαη ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο.  
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· ηελ ελαξκόληζε κε πηζαλά ζελάξηα πινπνίεζεο έξγσλ επεμεξγαζίαο απνβιήησλ από 

ην ΤΠΔΝ ή/θαη ηδησηηθέο επελδύζεηο  

· ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ απνθεληξσκέλσλ ΜΔΒΑ.  

Οη ελ ιόγσ ηξνπνπνηήζεηο ελζσκαηώζεθαλ ζην θείκελν ηεο Μειέηεο κεηά ην 

ππ΄αξ.Απ.Γπ.16/11-04-2022, από ηνπο αλαδόρνπο κειεηεηέο ηεο ππ΄αξ. 

20SYMV006895750 2020-06-19 θαη παξαδόζεθαλ ζηνλ ΔΓΝΑ (ζπλεκκέλε κειέηε ηεο 

παξνύζαο). 

 Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, παξαθαινύκε γηα ηε ιήςε απόθαζεο». 

 

Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ παξαθαιώ λα απνθαλζείηε επί ηνπ ζέκαηνο. 

 

Ζ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

     Έτονηας σπόυη: 
 

1. Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ. 

2. Σελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο. 

3. Σελ Μειέηε γηα ηελ Αλαζεώξεζε ηνπ ΠΔΓΑ. 

4. Σελ ππ. αξηζκ. 519/21 ΑΔΔ. 

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

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηε» (Α' 87).  

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ 

απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 

2009/50/ΔΚ» (Α' 85).  

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4555/2018 «Μεηαξξύζκηζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο – Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο – Δλίζρπζε ηεο 

πκκεηνρήο – Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ΟΣΑ 

[Πξόγξακκα «ΚΛΔΙΘΔΝΗ Ι»] – Ρπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό ηνπ πιαηζίνπ 

νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΟ.Γ.Α – Ρπζκίζεηο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε, ηαρύηεξε θαη εληαία άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε 

ηελ απνλνκή ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε – Λνηπέο δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο 

ΤΠΔ» (Α΄ 133). 

          Ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Δ.Δ. 
 
 
                                                      ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ 
                            

1. Απνδέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ. 
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2. Δγθξίλεη ηελ 3ε Αλαζεώξεζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ηεξεώλ 

Απνβιήησλ (ΠΔΓΑ) Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, όπσο δηακνξθώζεθε κεηά ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο θαη απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζεο. 

3. Η παξνύζα απόθαζε λα απνζηαιεί ζύκθσλα κε ην άξζξν 55 ηνπ Ν. 

4819/2021 (Α΄ 129) ζην αξκόδην όξγαλν ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη 

Δλέξγεηαο. 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πξόεδξν γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνύζαο απόθαζεο. 

               

 

        Δθδόζεθε ε κε αξηζκ. 116/2022 Α.Δ.Δ. θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί 

 
 

          Αθήνα, 19-04-2022 

                        Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 

 

ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΟΚΚΑΛΖ 

ΑΝΣΗΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ ΑΣΣΗΚΖ 

ΣΑ ΜΔΛΖ 

Υιφηάκης Νίκος 

μέρος Ηφάννης 

  Μποσρνούς Δσάγγελος 

     Κοζμόποσλος Δλεσθέριος 

      φθρόνης Γεώργιος 
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Υ.Χ., ΥΧ Υράςινο Χθμείο 

Χ.Α., ΧΑ Χτερεά Απόβλθτα 

Χ.Ε.Δ.Α., ΧΕΔΑ Χφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Αποβλιτων 

Χ.Π.Α., ΧΠΑ Χτακμόσ Πεταφόρτωςθσ Αποβλιτων 

Χ.Ε.Δ., ΧΕΔ Χφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ 

Ω.Υ.Ε.Ρ. , ΩΥΕΡ Ωπουργείο Υεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ 

ά.Ε.Ξ., άΕΞ άφλλο Εφθμερίδασ τθσ Ξυβερνιςεωσ 

άο.Δ.Χ.Α., άοΔΧΑ άορζασ Διαχείριςθσ Αποβλιτων 

έ.Α.Δ.Α., έΑΔΑ έϊροσ Ανεξζλεγκτθσ Διάκεςθσ Αποβλιτων 

έ.Ω.Ψ.Α., έΩΨΑ έϊροσ Ωγειονομικισ Ψαφισ Απορριμμάτων 

έ.Ω.Ψ.Ω., έΩΨΩ έϊροσ Ωγειονομικισ Ψαφισ Ωπολειμμάτων 

GDPR General Data Protection Regulation 

KPIs Key Performance Indicators 
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1 ΠΡΟΟΛΜΛΟ 

Θ περίοδοσ 2015-2020 αποτζλεςε ορόςθμο για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ αναφορικά με τθ διαχείριςθ 

των αποβλιτων, κακϊσ υιοκετικθκε επίςθμα τόςο θ ςτρατθγικι όςο και θ ςχετικι νομοκεςία για 

τθν ςταδιακι μετάβαςθ προσ μια κυκλικι οικονομία με τελικό ςτόχο να αναχκεί θ διαχείριςθ των 

αποβλιτων ςε βιϊςιμθ διαχείριςθ των υλικϊν για τθν διαςφάλιςθ τθσ προςταςίασ και αναβάκμιςθσ 

του περιβάλλοντοσ και τθσ δθμόςιασ υγείασ, τθν ςυνετι χριςθ των πόρων, τθν μετάβαςθ ςε ζνα 

μοντζλο αυτοτροφοδοτοφμενθσ ανάπτυξθσ και τθν δθμιουργία νζων βιϊςιμων οικονομικϊν 

ευκαιριϊν και κζςεων εργαςίασ. 

Υροσ τθν επίτευξθ του ςτόχου αυτοφ υιοκετικθκαν ςθμαντικζσ πολιτικζσ (Υρϊτο και Δεφτερο 

Χχζδιο Δράςθσ για τθν Ξυκλικι Σικονομία, Ευρωπαϊκι Υράςινθ Χυμφωνία, Χτρατθγικι για τισ 

Υλαςτικζσ Ϊλεσ), αλλά αναπτφχκθκε παράλλθλα και ςθμαντικό νομοκετικό ζργο (Σδθγίεσ «πακζτου 

κυκλικισ οικονομίασ», Σδθγία για τα Υλαςτικά Πιασ έριςθσ).  

Πε δεδομζνθ τθν τεράςτια ςθμαςία των νζων νομοκετικϊν ρυκμίςεων που υιοκετικθκαν ςε 

επίπεδο Ε.Ε., και τθσ ςχετικισ εκνικισ εναρμονιςτικισ νομοκεςίασ, κακϊσ και τθσ ςθμαντικισ 

κακυςτζρθςθσ που ςθμειϊνεται ςε επίπεδο Υεριφζρειασ ςτθν υλοποίθςθ των απαιτοφμενων 

υποδομϊν διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων, κακίςταται αναγκαία θ επικαιροποίθςθ και 

ανακεϊρθςθ του ΥΕΧΔΑ Αττικισ.   

Θ επικαιροποίθςθ του ΥΕΧΔΑ γίνεται ςτθ βάςθ του νζου  ΕΧΔΑ (ΥΩΧ 39/2020, άΕΞ Αϋ185) 

εξειδικεφοντασ τον εκνικό ςχεδιαςμό ςε επίπεδο Υεριφζρειασ με τα κατάλλθλα μζτρα που 

προωκοφν ιεραρχικά και ςυνδυαςμζνα: α) τθν πρόλθψθ, β) τθν προετοιμαςία για 

επαναχρθςιμοποίθςθ, γ) τθν ανακφκλωςθ, δ) τθν ανάκτθςθ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

ανάκτθςθσ ενζργειασ και ε) ωσ τελευταία επιλογι τθ διάκεςθ. Επίςθσ, θ επικαιροποίθςθ του 

ΥΕΧΔΑ εκπονικθκε λαμβάνοντασ υπόψθ τον Σδθγό – Γενικζσ Ξατευκφνςεισ για τθν επικαιροποίθςθ 

των ΥΕΧΔΑ, όπωσ εκδόκθκε από τθ Γενικι Γραμματεία Χυντονιςμοφ Διαχείριςθσ Αποβλιτων του 

Ωπουργείου Ενζργειασ και Υεριβάλλοντοσ (ΩΥΕΡ). 

 

2 ΠΕΡΛΟΧΘ ΑΝΑΦΟΡΑ ΧΕΔΛΟΤ 

Ψο παρόν περιφερειακό ςχζδιο αναφζρεται ςτθ διαχείριςθ των ρευμάτων ςτερεϊν αποβλιτων που 

παράγονται ςτθ περιφζρεια Αττικισ και αποτελοφν αντικείμενο του ΕΧΔΑ, ωσ κάτωκι: 

1. ΑΠΟΒΛΘΣΑ ΑΣΛΚΟΤ ΣΤΠΟΤ 

 Αςτικά Χτερεά Απόβλθτα (ΑΧΑ) 

 Λλφεσ Αςτικοφ Ψφπου 

2. ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΚΑ ΑΠΟΒΛΘΣΑ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνων όςων εντάςςονται ςτθν εναλλακτικι 

διαχείριςθ ι ςε άλλεσ κατθγορίεσ): 

 Βιομθχανικά μθ επικίνδυνα απόβλθτα (ΒΠΕΑ) 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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 Βιομθχανικά επικίνδυνα απόβλθτα (ΒΕΑ) 

3. ΓΕΩΡΓΟΚΣΘΝΟΣΡΟΦΛΚΑ ΑΠΟΒΛΘΣΑ 

4. ΛΟΛΠΑ ΕΠΛΚΛΝΔΤΝΑ ΑΠΟΒΛΘΣΑ 

 Απόβλθτα που περιζχουν αμίαντο 

 Απόβλθτα ςυςκευαςιϊν επικίνδυνων ουςιϊν 

 Απόβλθτα που περιζχουν πολυχλωριωμζνα διφαινφλια/τριφαινφλια (PCB/PCT) 

5. ΑΠΟΒΛΘΣΑ ΕΚΚΑΦΩΝ, ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΚΑΛ ΚΑΣΕΔΑΦΛΕΩΝ (ΑΕΚΚ) 

6. ΛΟΛΠΑ ΡΕΤΜΑΣΑ ΑΠΟΒΛΘΣΩΝ ΠΟΤ ΕΜΠΛΠΣΟΤΝ ΣΘΝ ΕΝΑΛΛΑΚΣΛΚΘ ΔΛΑΧΕΛΡΛΘ 

 Απόβλθτα (Οιπαντικϊν) Ελαίων (ΑΕ) 

 Σχιματα Ψζλουσ Ξφκλου Ηωισ (ΣΨΞΗ) 

 Απόβλθτα Χυςςωρευτϊν Σχθμάτων και Βιομθχανίασ (ΑΧΣΒ) 

 Απόβλθτα Θλεκτρικοφ Θλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ) 

 Πεταχειριςμζνα Ελαςτικά Σχθμάτων (ΠΕΣ) 

7. ΕΠΛΚΛΝΔΤΝΑ ΑΠΟΒΛΘΣΑ ΤΓΕΛΟΝΟΜΛΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΕΑΤΜ) 

 Επικίνδυνα Απόβλθτα Αμιγϊσ Πολυςματικά (ΕΑΑΠ)  

 Πικτά Επικίνδυνα Απόβλθτα(ΠΕΑ) 

 Άλλα Επικίνδυνα Απόβλθτα (ΑΕΑ) 

Θ περιοχι αναφοράσ του παρόντοσ ςχεδίου είναι θ Υεριφζρεια Αττικισ, θ οποία ςυγκεντρϊνει 

περίπου το 35% του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ (3.827.624 μόνιμοι κάτοικοι), ςε μόλισ 

3.808km2 που αντιςτοιχοφν ςε 2,9% τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ τθσ Ελλάδασ.  

Θ Υεριφζρεια Αττικισ γεωγραφικά διακρίνεται ςε δφο μεγάλεσ υποενότθτεσ, τθν «Υεριφζρεια 

Υρωτευοφςθσ» και το «υπόλοιπο Αττικισ». Θ «Υεριφζρεια Υρωτευοφςθσ» περιλαμβάνει το 

πολεοδομικό ςυγκρότθμα τθσ Ακινασ και οριοκετείται από τα βουνά τθσ Υάρνθκασ, του Ωμθττοφ 

και τθσ Υεντζλθσ (λεκανοπζδιο τθσ Ακινασ) αποτελϊντασ το 11,2% τθσ ζκταςθσ τθσ Υεριφζρειασ 

Αττικισ. Πε βάςθ τθ διοικθτικι διάρκρωςθ του Ξαλλικράτθ, θ υποενότθτα αυτι ςυγκροτείται από 

τισ Υεριφερειακζσ Ενότθτεσ (ΥΕ):  

1 Ξεντρικοφ Ψομζα Ακθνϊν,  

2 Βόρειου Ψομζα Ακθνϊν,  

3 Ρότιου Ψομζα Ακθνϊν,  

4 Δυτικοφ Ψομζα Ακθνϊν και  

5 Υειραιά,  

και ςυνιςτά ουςιαςτικά τθ «βαςικι περιοχι» του ευρφτερου χϊρου τθσ Αττικισ, ζχοντασ τα 

χαρακτθριςτικά μιασ Πθτροπολιτικισ περιοχισ. Ψο υπόλοιπο Αττικισ καλφπτει το 88,8% τθσ 

ςυνολικισ ζκταςθσ τθσ Υεριφζρειασ και με βάςθ τθ διοικθτικι διάρκρωςθ του Ξαλλικράτθ 

αποτελείται από τισ Υεριφερειακζσ Ενότθτεσ: 

6 Δυτικισ Αττικισ,  

7 Ανατολικισ Αττικισ και  

8 Ριςων Υειραιά.  

Ψο υπόλοιπο τθσ Αττικισ περιλαμβάνει ουςιαςτικά τθν περιαςτικι ηϊνθ του Οεκανοπεδίου τθσ 

Ακινασ και ζνα πλζγμα μικρότερων πόλεων και οικιςμϊν που είναι πολφ ςτενά ςυνδεδεμζνο με τθ 

«βαςικι περιοχι» και τθν περιαςτικι τθσ περιοχι. Αναλυτικά οι Διμοι που ανικουν ςε κάκε 
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Υεριφερειακι Ενότθτα αναφζρονται ςτο Υαράρτθμα του παρόντοσ ςχεδίου. 

Χφμφωνα με τισ προβλζψεισ του ανακεωρθμζνου ΥΕΧ∆Α Αττικισ (2016), θ Αττικι υποδιαιρείται ςε 

δυο Διαχειριςτικζσ Ενότθτεσ: θ 1θ ∆.Ε. αποτελείται από το ςφνολο τθσ περιφζρειασ Αττικισ πλθν 

Ξυκιρων και Αντικυκιρων και θ 2θ ∆.Ε. αποτελείται από τα νθςιά Ξυκιρων και Αντικυκιρων. 

Θ Υεριφζρεια Αττικισ ζχει ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά, κακϊσ πρόκειται για το πρϊτο μθτροπολιτικό 

κζντρο τθσ χϊρασ με κεντροβαρικι κζςθ ζναντι των υφιςτάμενων και υπό δθμιουργία 

αναπτυξιακϊν υποδομϊν τθσ χϊρασ.  

Θ «μθτροπολιτικι» λειτουργία του αςτικοφ κζντρου τθσ Ακινασ ςε εκνικι κλίμακα ςτθρίηεται ςτα 

καταλυτικά για όλθ τθ χϊρα μεγζκθ τθσ μεταποίθςθσ, των υπθρεςιϊν και των ςχετικϊν υποδομϊν. 

Θ Ακινα, αποτελεί το κφριο κζντρο διοικθτικϊν υπθρεςιϊν ωσ Υρωτεφουςα και κζντρο παροχισ 

προθγμζνων υπθρεςιϊν προσ τισ επιχειριςεισ, είναι ιςχυρόσ διαμετακομιςτικόσ ςτακμόσ 

εμπορευμάτων και ςυγκοινωνιακόσ κόμβοσ διεκνοφσ επιρροισ. Θ Αττικι παράγει περίπου το 48% 

του ςυνολικοφ ΑΕΥ τθσ χϊρασ (με βάςθ τα ςτοιχεία του 2010) και διατθρεί τθν κυρίαρχθ κζςθ τθσ 

ςτθν εκνικι οικονομία. Υαράλλθλα, ςε ςφγκριςθ με το κατά κεφαλιν ΑΕΥ τθσ ΕΕ27, θ Υεριφζρεια 

Αττικισ ςθμείωςε πολφ μεγάλθ πρόοδο φτάνοντασ ςτο 115% του μζςου ευρωπαϊκοφ όρου. Ψο 

μεγαλφτερο ποςοςτό (~86%) του παραγόμενου προϊόντοσ τθσ Υεριφζρειασ προζρχεται από τον 

τριτογενι τομζα.  

Θ Υεριφζρεια εμφανίηει τάςεισ διεφρυνςθσ και προαςτιοποίθςθσ, αλλά και οικιςτικισ πφκνωςθσ του 

«μθτροπολιτικοφ πυρινα» (Υολεοδομικό Χυγκρότθμα Υρωτευοφςθσ). Υαράλλθλα, εμφανίηονται 

τάςεισ μεγζκυνςθσ του δικτφου οικιςμϊν τθσ εξωαςτικισ ενδοχϊρασ του Υολεοδομικοφ 

Χυγκροτιματοσ Υρωτευοφςθσ (ΥΧΥ), κακϊσ και ζντονθ ανάπτυξθ των παραλιακϊν περιοχϊν, με 

κινθτιρια δφναμθ τθν οικιςτικι και τουριςτικι ανάπτυξθ και ςυνδυαςμό αυτϊν για τθν επίτευξθ 

εξωςτρζφειασ (τουριςτικζσ κατοικίεσ), δυνατότθτεσ ςυνδυαςμοφ τουριςμοφ-πολιτιςμοφ κ.λπ. 

Ψα ωσ άνω ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ αντανακλϊνται ςτα ποςοτικά και 

ποιοτικά χαρακτθριςτικά των ΑΧΑ που παράγονται εντόσ αυτισ και αποτελοφν αντικείμενο του 

παρόντοσ ςχεδίου. Εν ολίγοισ, θ παραγόμενθ ποςότθτα ΑΧΑ τθσ περιφζρειασ  αποτελεί το περίπου 

40% τθσ ςυνολικισ εγχϊριασ ποςότθτασ και θ ςφςταςθ τουσ που χαρακτθρίηεται από μειωμζνθ 

ποςοςτιαία αναλογία οργανικϊν αποβλιτων ζναντι αυξθμζνθσ αναλογίασ ανακυκλωςίμων και 

κυρίωσ χαρτιοφ, γεγονόσ που ςυνάδει με τθν «μθτροπολιτικι» τθσ λειτουργία.  

 

3 ΧΕΔΛΟ ΔΛΑΧΕΛΡΛΘ ΓΛΑ ΣΑ AΠΟΒΛΘΣΑ ΑΣΛΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΣΘ ΠΕΡΛΦΕΡΕΛΑ  

3.1 ΑΧΨΛΞΑ ΧΨΕΦΕΑ ΑΥΣΒΟΘΨΑ (ΑΧΑ)   

Ψα αςτικά απόβλθτα γενικά, ορίηονται ςτθν Σδθγία 2018/851, ωσ εξισ: 

α) τα ανάμεικτα απόβλθτα και τα απόβλθτα που ςυλλζγονται χωριςτά από τα νοικοκυριά, μεταξφ 

άλλων χαρτί και χαρτόνι, γυαλί, μζταλλα, πλαςτικά, βιολογικά απόβλθτα, ξφλο, προϊόντα 

κλωςτοχφαντουργίασ, απορρίμματα ςυςκευαςίασ, απόβλθτα θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ 

εξοπλιςμοφ, απόβλθτα θλεκτρικϊν ςτθλϊν και ςυςςωρευτϊν, και ογκϊδθ απόβλθτα, 

ςυμπεριλαμβανομζνων ςτρωμάτων και επίπλων· 
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β) τα ανάμεικτα απόβλθτα και τα απόβλθτα που ςυλλζγονται χωριςτά από άλλεσ πθγζσ, όταν είναι 

παρόμοια ωσ προσ τθ φφςθ και τθ ςφνκεςθ με τα οικιακά απόβλθτα. 

Χτα αςτικά απόβλθτα δεν περιλαμβάνονται απόβλθτα παραγωγισ, γεωργίασ, δαςοκομίασ, αλιείασ, 

ςθπτικϊν δεξαμενϊν και απόβλθτα από δίκτυα αποχζτευςθσ και επεξεργαςίασ αποβλιτων, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ιλφοσ κακαριςμοφ λυμάτων, απόβλθτα λιπαντικϊν και ελαίων, οχιματα 

ςτο τζλοσ του κφκλου ηωισ τουσ ι απόβλθτα από καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ. 

 

3.1.1 ΧΩΓΞΕΡΨΦίΨΛΞΆ ΧΨΣΛέΕΜΑ ΩάΛΧΨΆΠΕΡΘΧ ΥΑΦΑΓίΓΙΧ ΞΑΛ ΔΛΑέΕΜΦΛΧΘΧ  

3.1.1.1 ΥΑΦΑΓΤΠΕΡΘ ΥΣΧΤΨΘΨΑ ΑΧΑ 

Ψα ςτοιχεία που παρουςιάηονται ακολοφκωσ περιλαμβάνουν τθν εξζλιξθ ςε ετιςια βάςθ κατά τθν 

περίοδο 2017-2019, των ποςοτιτων ΑΧΑ που ςυλλζγονται ςτουσ Διμουσ και λοιποφσ παραγωγοφσ 

τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ. Χθμειϊνεται ότι τα ποςοτικά ςτοιχεία που παρατίκενται είναι αυτά που 

κατζγραψε ο ΕΔΧΡΑ μζςω τθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων των Διμων και των λοιπϊν φορζων, 

κακϊσ και μζςω τθσ ςυνεργαςίασ του με τθν ΕΕΑΑ. Χτισ ποςότθτεσ αυτζσ προςτζκθκαν οι 

παραγόμενεσ ποςότθτεσ του ζντυπου χαρτιοφ ωσ οι ποςότθτεσ που ςυλλζγονται από τον ΕΔΧΡΑ ςυν 

οι ποςότθτεσ που εξάγονται από τθ χϊρα και ανακυκλϊνονται ςτθ χαρτοβιομθχανία, οι οποίεσ για 

τθν Υεριφζρεια Αττικισ εκτιμικθκαν ωσ θ ποςοςτιαία αναλογία του πλθκυςμοφ ςε ςχζςθ με τισ 

ςυνολικζσ ποςότθτεσ τθσ χϊρασ. Επίςθσ, προςτζκθκαν οι ποςότθτεσ των λοιπϊν ΑΧΑ που 

ςυλλζχκθκαν από τα ΧΕΔ με ςθμαντικότερο ποςοςτό τα ΑΘΘΕ.  

Χτο επόμενο γράφθμα παρουςιάηεται θ εξζλιξθ τθσ παραγωγισ ΑΧΑ κατά τθ χρονικι περίοδο 2017-

2019. 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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Γράφθμα 3-1: Ετιςια παραγωγι ΑΑ Περιφζρειασ Αττικισ 2017-2019 (τόνοι) 

Χτθν παραγόμενθ ποςότθτα των οικιακϊν ΑΧΑ προςτζκθκε θ ςυνολικι ποςότθτα Βιομθχανικϊν και 

Εμπορικϊν Αποβλιτων Χυςκευαςίασ (ΒΕΑΧ), θ οποία λιφκθκε ωσ το ποςοςτό που υπολογίηεται ςτο 

εγκεκριμζνο ΕΧΔΑ ςε επίπεδο χϊρασ και εφαρμόηεται οριηόντια ςτισ περιφζρειεσ, δθλαδι ίςθ με 

7,46% τθσ παραγόμενθσ ποςότθτασ ΑΧΑ για τθν Υεριφζρεια Αττικισ. Επομζνωσ, θ ςυνολικι 

ποςότθτα ΑΧΑ για το ζτοσ 2019 ιςοφται με 2.198.746 τόνουσ.  

3.1.1.2 ΥΣΛΣΨΛΞΙ ΧΪΧΨΑΧΘ ΑΧΑ ΧΕ ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞΤ ΕΥΜΥΕΔΣ 

Για τον προςδιοριςμό τθσ ςφςταςθσ των ΑΧΑ τθσ Υεριφζρειασ εξετάςτθκαν οι εξισ εναλλακτικζσ 

προςεγγίςεισ: 

1. Χενάριο 1: Χφςταςθ ΥΕΧΔΑ 2016 

2. Χενάριο 2: Οαμβάνεται θ επικαιροποιθμζνθ ςφςταςθ του ΕΧΔΑ 2020 ςε επίπεδο χϊρασ. 

3. Χενάριο 3: Ωπολογίηεται εκ νζου θ ςφςταςθ ςτθ βάςθ των μετριςεων που διεξάγονται ςτα 

ειςερχόμενα απορρίμματα ςτον έΩΨΑ άυλισ και ςτο ΕΠΑ 2017-2019, κακϊσ και των 

παραγόμενων ΒΕΑΧ. 

4. Χενάριο 4: Γίνεται ςυνδυαςμόσ των περιπτϊςεων 2 και 3 και επαναπροςδιορίηεται το ποςοςτό 

των βαςικϊν ρευμάτων από τισ πρόςφατεσ μετριςεισ ςτθν ΣΕΔΑ Δυτ. Αττικισ (βιοαπόβλθτα, 

χαρτί/χαρτόνι, πλαςτικό, μζταλλα) ενϊ για τα λοιπά ρεφματα που δεν υπάρχουν αναλυτικζσ 

πλθροφορίεσ κεωρείται θ ςφςταςθ του ΕΧΔΑ.   
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Από τισ παραπάνω εναλλακτικζσ λφςεισ, υιοκετικθκε το τζταρτο ςενάριο, ςτο οποίο: 

- Επιλζγεται ο προςδιοριςμόσ τθσ ςφςταςθσ από πρόςφατεσ μετριςεισ ςτθν ΣΕΔΑ Δ. Αττικισ, 

ϊςτε να αποτυπωκεί ρεαλιςτικότερα θ υφιςτάμενθ ςφςταςθ ΑΧΑ, κακϊσ θ ςφςταςθ του 

προθγοφμενου ΥΕΧΔΑ ςτθρίηονταν ςε μελζτθ του 2008.  

- Ελλείψει αναλυτικότερων ςτοιχείων τθσ ςφςταςθσ των ΑΧΑ από τισ πρόςφατεσ μετριςεισ 

ςτθν ΣΕΔΑ Δ. Αττικισ, ο επιμζρουσ επιμεριςμόσ των κλαςμάτων: υφάςματα, ξφλο, ΑΘΘΕ, 

ΠΥΕΑ, ογκϊδθ και λοιπά, λαμβάνεται όπωσ ςτο ΕΧΔΑ. Επίςθσ, όπωσ ςτο ΕΧΔΑ λαμβάνεται 

το κλάςμα του γυαλιοφ, το οποίο φαίνεται υποεκτιμθμζνο ςτισ αναλφςεισ τθσ ΣΕΔΑ, 

πικανόν λόγω τθσ εφκραυςτθσ φφςθσ του υλικοφ. 

- Σ περαιτζρω επιμεριςμόσ του οργανικοφ κλάςματοσ ςε απόβλθτα κουηίνασ, πράςινα και 

βρϊςιμα λίπθ και ζλαια, λαμβάνεται ωσ εξισ: 

o Οίπθ και ζλαια = 3% (ςφμφωνα με το ΕΧΔΑ) 

o Υράςινα = 15,1% (υπολογιςμόσ από μετριςεισ 2017-2019) 

o Απόβλθτα κουηίνασ = 81,9% 

Θ ςυνολικι ποςότθτα ΒΕΑΧ λιφκθκε ωσ το ποςοςτό που υπολογίηεται ςτο ΕΧΔΑ ςε επίπεδο χϊρασ 

και εφαρμόηεται οριηόντια ςτισ περιφζρειεσ, δθλαδι ίςθ με 7,46% τθσ παραγόμενθσ ποςότθτασ ΑΧΑ 

για τθν Υεριφζρεια Αττικισ και θ ςφςταςθ αυτϊν όπωσ ςτο ΕΧΔΑ.  
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Πίνακασ 3-1: φςταςθ ΑΑ  

  Σφςταςη οικιακών 
ΑΣΑ από 

αναλφςεισ ΕΔΣΝΑ 

Ποςότητεσ ΒΕΑΣ (t) 
(7,46% των 

παραγόμενων ΑΣΑ 
και ςφςταςη ΒΕΑΣ 

του ΕΣΔΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

(t) 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ςυμπεριλαμβανομζνων 

ΒΕΑΣ 

Οργανικό 42,3%   861.694 39,2% 

Απόβλητα κουζίνασ 34,7%   705.319 32,1% 

Απόβλητα 
κθπων/πράςινα 

6,4%   130.525 5,9% 

Βρώςιμα λίπη και 
έλαια 

1,3%   25.851 1,2% 

Χαρτί/Χαρτόνι 25,7% 101.796 625.668 28,5% 

Πλαςτικό 11,8% 18.300 258.417 11,8% 

Μζταλλα Fe 1,4% 20.043 48.662 2,2% 

Μζταλλα Al 0,8% 4.706 20.116 0,9% 

Γυαλί 4,2% 5.341 90.355 4,1% 

Υφάςματα 2,2%   45.420 2,0% 

Ξφλο 3,2% 13.802 78.745 3,6% 

ΑΗΗΕ 2,2%   43.975 2,0% 

ΜΠΕΑ 0,1%   2.199 0,1% 

Ογκώδη 2,2%   43.975 2,0% 

Λοιπά 3,9%   79.520 3,6% 

Σφνολο 100,0% 163.987 2.198.746 100,0% 
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Γράφθμα 3-2:  Ποιοτικι ςφςταςθ ΑΑ Περιφζρειασ Αττικισ 
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3.1.1.3 άΣΦΖΑΧ ΔΛΑέΕΜΦΛΧΘΧ  

Σ άορζασ Διαχείριςθσ Χτερεϊν Αποβλιτων (άΣΧΔΑ) τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ είναι ο Ειδικόσ 

Διαβακμιδικόσ Χφνδεςμοσ Ρομοφ Αττικισ (ΕΔΧΡΑ). Σ ΕΔΧΡΑ είναι νομικό πρόςωπο δθμοςίου 

δικαίου όπωσ προβλζφκθκε από το άρκρο 211 του Ρ.3852/2010 και ςυςτάκθκε με τθν υπ’ αρικμ. 

52546/16-11-2011 απόφαςθ του Ωφυπουργοφ Εςωτερικϊν και αποτελεί διάδοχο τθσ προγενζςτερθσ 

μορφισ του Χυνδζςμου (ΕΧΔΞΡΑ). Θ ουςιϊδθσ τροποποίθςθ που υπιρξε ςτθ ςφςταςθ του ιταν ότι 

μετετράπθ ςε διαβακμιδικό, εκπροςωποφνται δθλαδι πλζον ςε αυτόν και ο α' και ο β' βακμόσ 

αυτοδιοίκθςθσ. Χκοπόσ του Χυνδζςμου είναι θ προςωρινι αποκικευςθ, επεξεργαςία, 

μεταφόρτωςθ, ανακφκλωςθ και εν γζνει θ αξιοποίθςθ και διάκεςθ των ςτερεϊν αποβλιτων, θ 

λειτουργία ςχετικϊν εγκαταςτάςεων, θ καταςκευι μονάδων επεξεργαςίασ και αξιοποίθςθσ, κακϊσ 

και θ αποκατάςταςθ υφιςτάμενων χϊρων εναπόκεςθσ (έΑΔΑ) εντόσ τθσ χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ 

Υεριφζρειασ Αττικισ. Χτο Χφνδεςμο μετζχουν θ μθτροπολιτικι Υεριφζρεια Αττικισ και υποχρεωτικά 

όλοι οι Διμοι του Ρομοφ Αττικισ, διοικείται από τον Υρόεδρο, το Διοικθτικό Χυμβοφλιο και τθν 

Εκτελεςτικι Επιτροπι.  

Χτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων του ο ΕΔΧΡΑ ζχει καταςκευάςει και λειτουργεί μονάδεσ διαχείριςθσ 

και διάκεςθσ αποβλιτων (έΩΨΑ άυλισ, Εργοςτάςιο Πθχανικισ Ανακφκλωςθσ (ΕΠΑ) Άνω Οιοςίων, 

ΧΠΑ Χχιςτοφ κλπ.), ενϊ δφναται να αναλαμβάνει κατόπιν ανάκεςθσ και τθ μεταφορά των 

αποβλιτων των υπόχρεων φορζων (παρ.1δ άρκρο 30 Ρ.3536/07, όπωσ προςτζκθκε με τθν παρ.7 

του άρκρου 24 του Ρ.3613/2007). 

Σ ΕΔΧΡΑ ωσ ο άοΔΧΑ τθσ Αττικισ είναι ςφμφωνα με το άρκρο 227 του Ρ. 4555/2018 μεταξφ άλλων 

υπεφκυνοσ για τθν εκπόνθςθ, υλοποίθςθ, παρακολοφκθςθ και εξειδίκευςθ τθσ υλοποίθςθσ των 

ςτόχων και των δράςεων του ΥΕΧΔΑ, τθν προετοιμαςία των ζργων και τθν εκπόνθςθ των 

απαραίτθτων μελετϊν, κακϊσ και τθν υλοποίθςθ δράςεων για τθν επεξεργαςία αποβλιτων τθσ 

περιοχισ ευκφνθσ τουσ ςφμφωνα με το ΥΕΧΔΑ και τθν υποβολι αιτιςεων ςε επιχειρθςιακά 

προγράμματα για χρθματοδότθςθ ωσ τελικόσ δικαιοφχοσ, τθν καταςκευι και λειτουργία των 

ςχετικϊν υποδομϊν τελικισ διάκεςθσ και επεξεργαςίασ αποβλιτων (ΠΕΑ-ΠΕΒΑ). Επίςθσ είναι 

αρμόδιοσ για τθν  επιςτθμονικι και τεχνικι υποςτιριξθ των Σ.Ψ.Α. α' βακμοφ ςτο ςχεδιαςμό, τθν 

υλοποίθςθ και τθ δθμιουργία δράςεων και ζργων. Υεραιτζρω ο ΕΔΧΡΑ μπορεί όπωσ προκφπτει από 

τθ διάταξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 1 τθσ ΞΩΑ 2527/2009 (83 Β’) να εκτελεί τθ ςυλλογι και μεταφορά 

των ςτερεϊν αποβλιτων για λογαριαςμό των υπόχρεων φορζων (διμων), μετά από ςχετικι 

ανάκεςθ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.  

3.1.1.4 ΔΛΑΟΣΓΙ ΧΨΘΡ ΥΘΓΙ  

Θ οργάνωςθ και εφαρμογι τθσ διαλογισ ςτθν πθγι αποτελεί κεςμικι υποχρζωςθ των Διμων ςτο 

πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ ςτρατθγικισ και των πολιτικϊν του Εκνικοφ χεδίου Διαχείριςθσ 

Αποβλιτων και του Εκνικοφ τρατθγικοφ χεδίου Πρόλθψθσ Δθμιουργίασ Αποβλιτων. 

Χτθ βάςθ αυτι, θ ςυλλογι και μεταφορά των αποβλιτων ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ γίνεται από τισ 

Ωπθρεςίεσ Ξακαριότθτασ των 66 Διμων τθσ Υεριφζρειασ, αρμοδιότθτα των οποίων είναι θ 

εξαςφάλιςθ τθσ αποκομιδισ και μεταφοράσ των δθμοτικϊν αποβλιτων (υπολειμματικϊν 

ςφμμεικτων, ανακυκλϊςιμων υλικϊν, βιοαποβλιτων, ογκωδϊν και λοιπϊν αντικειμζνων) και θ 

εξαςφάλιςθ τθσ κακαριότθτασ των κοινόχρθςτων χϊρων.  

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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Γράφθμα 3-3: Κατανομι ςυλλεγόμενων  ΑΑ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ  για το 2019 

 

3.1.1.4.1 ΔΛΑΟΣΓΙ ΧΨΘΡ ΥΘΓΙ ΑΡΑΞΩΞΟΰΧΛΠίΡ ΧΩΧΞΕΩΑΧΛΰΡ 

Πζχρι ςιμερα ζχουν εγκρικεί τρία (3) ςυλλογικά και ζνα (1) ατομικό ςφςτθμα εναλλακτικισ 

διαχείριςθσ για τισ ςυςκευαςίεσ και τα απόβλθτα ςυςκευαςίασ: 

1. ΧΧΕΔ: «Χ.Χ.Ε.Δ.- ΑΡΑΞΩΞΟίΧΘ» τθσ ΕΕΑΑ Α.Ε 

2. ΧΧΕΔ: «Ξζντρο Εναλλακτικισ Υεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ Α.Ε. -ΞΕΥΕΔ ΑΕ» 

3. ΧΧΕΔ: «ΑΡΨΑΥΣΔΣΨΛΞΘ ΑΡΑΞΩΞΟίΧΘ» 

4. Ατομικό ΧΕΔ ςυςκευαςιϊν ιδιωτικισ ετικζτασ τθσ Α.Β. Βαςιλόπουλοσ Α.Ε. 

Ψο δίκτυο μπλε κάδου αναπτφςςεται μζςω του Χυςτιματοσ Χυλλογικισ Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ– 

ANAKYΞΟίΧΘ (ΧΧΕΔ – ΑΡΑΞΩΞΟίΧΘ) με τθ ςυνεργαςία των Διμων και τθσ ΕΕΑΑ ςτο νομικό πλαίςιο 

του Ρ. 2939/01 περί «Χυςκευαςιϊν και Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ των Χυςκευαςιϊν και Άλλων 

Υροϊόντων». Χτο ςφνολο των Διμων Αττικισ, το ςφςτθμα ζχει αναλάβει τθν επζνδυςθ και τισ 

δαπάνεσ λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων διαχείριςθσ και οι Διμοι τθ ςυλλογι και μεταφορά του 

ρεφματοσ μεικτισ ςυςκευαςίασ, ςτθν περιοχι ευκφνθσ τουσ, αναλαμβάνοντασ τα ςχετικά κόςτθ, 

κακϊσ και το κόςτοσ αποκομιδισ και τελικισ διάκεςθσ του υπολείμματοσ του ΞΔΑΩ. 

Επομζνωσ, με το δίκτυο του μπλε κάδου ςυλλζγονται από τουσ Διμουσ ςτθν πθγι τα απόβλθτα 

ςυςκευαςιϊν (από χαρτί-χαρτόνι, πλαςτικό, γυαλί, αλουμίνιο και λευκοςίδθρο), τα οποία ςτθ 

ςυνζχεια μεταφζρονται ςτα Ξζντρα Διαλογισ Ανακυκλϊςιμων Ωλικϊν (ΞΔΑΩ) όπου διαχωρίηονται 

και προωκοφνται προσ ανακφκλωςθ. 

Χφμφωνα με ςτοιχεία τθσ ΕΕΑΑ ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ το ΔςΥ του ΧΧΕΔ – ΑΡΑΞΩΞΟίΧΘ 

περιλαμβάνει δίκτυο 45.635 μπλε κάδων και 188 οχιματα.  
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Ψα απόβλθτα ςυςκευαςίασ ςυλλζγονται και ςτο πλαίςιο λειτουργίασ του ΧΕΔ ΑΡΨΑΥΣΔΣΨΛΞΘ 

ΑΡΑΞΩΞΟίΧΘ. Ψο εν λόγω ΧΕΔ αποςκοπεί ςτθ δθμιουργία ςυςτιματοσ ανταποδοτικισ ανακφκλωςθσ 

με τθ χριςθ μθχανθμάτων αντίςτροφθσ πϊλθςθσ ςυςκευαςιϊν (Ξζντρα Ανταποδοτικισ 

Ανακφκλωςθσ), για τθν ανακφκλωςθ των πλαςτικϊν, μεταλλικϊν, γυάλινων ςυςκευαςιϊν και 

χαρτιοφ-χαρτονιοφ, προςφζροντασ ανταποδοτικό κίνθτρο ςτουσ καταναλωτζσ, το οποίο μποροφν να 

χρθςιμοποιιςουν ςε ςυμβεβλθμζνα καταςτιματα ι να το προςφζρουν υπζρ ενόσ κοινωφελοφσ 

ςκοποφ. Επιπλζον το ςφςτθμα απογράφει τα ςυλλεγόμενα εμπορικά – βιομθχανικά απόβλθτα 

ςυςκευαςίασ (ΒΕΑΧ) και υλοποιεί ειδικζσ δράςεισ. 

3.1.1.4.2 ΔΛΑΟΣΓΙ ΧΨΘΡ ΥΘΓΙ ΑΡΑΞΩΞΟΰΧΛΠίΡ ΩΟΛΞΰΡ ΥΟΘΡ ΧΩΧΞΕΩΑΧΛΰΡ 

Ψο δίκτυο των γωνιϊν ανακφκλωςθσ αφορά ςτθ χωριςτι ςυλλογι ανακυκλϊςιμων υλικϊν ςε 

πολλαπλά ρεφματα (ςυνικωσ 4 - γυαλί, χαρτί, μζταλλα και πλαςτικό), τα οποία δεν είναι απόβλθτα 

ςυςκευαςίασ. Σμοίωσ, το δίκτυο πράςινων ςθμείων, αφορά ςτθ χωριςτι ςυλλογι ανακυκλϊςιμων 

αποβλιτων μθ ςυςκευαςίασ, κακϊσ και ςτθ ςυγκζντρωςθ άλλων ρευμάτων, όπωσ ογκϊδθ, κατά 

περίπτωςθ. 

Ψα δφο αυτά δίκτυα αφοροφν ςτθ ςυλλογι του περίπου 30% του ςυνόλου των αποβλιτων και θ 

ανάπτυξθ τουσ είναι περιοριςμζνθ ςτθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ. Για τθν ενίςχυςθ τθσ ΔςΥ των 

ανακυκλϊςιμων υλικϊν θ Υεριφζρεια προχϊρθςε ςτθν προμικεια 10.000 κάδων εςωτερικοφ 

χϊρου ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν, ςτισ υπθρεςίεσ τθσ Υεριφζρειασ και ςτουσ Διμουσ για τθν 

τοποκζτθςι τουσ ςε δθμόςια κτίρια όπωσ ςχολεία και υπθρεςίεσ. 

 Ψα εν λόγω δίκτυα προβλζπεται να ενιςχυκοφν ςθμαντικά εντόσ του 2021 με τθν εφαρμογι 

προγράμματοσ για Γωνιζσ Ανακφκλωςθσ και Υράςινα Χθμεία, ςφμφωνα με τα εκάςτοτε Ψοπικά 

Χχζδια Διαχείριςθσ Απορριμμάτων, τα οποία οι Διμοι επικαιροποιοφν εν παραλλιλω με τθν 

επικαιροποίθςθ του ΥΕΧΔΑ και με τθν υποςτιριξθ (τεχνικι και οικονομικι) τθσ Υεριφζρειασ.  

Χταδιακά το 2021 κα διατεκοφν μζςω του ΕΔΧΡΑ και ςε ςυνεργαςία με τουσ αντίςτοιχουσ Διμουσ 

περιςςότερεσ από 2.200 γωνιζσ ανακφκλωςθσ και 31.000 κάδοι ςυλλογισ ζντυπου χαρτιοφ ςε 

ςτοχευμζνα ςθμεία ενδιαφζροντοσ (πάρκα, πλατείεσ, ςχολεία, δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, ακλθτικοφσ 

χϊρουσ κλπ).  

Υαράλλθλα με τισ γωνιζσ ανακφκλωςθσ χρθματοδοτοφνται και τα Υράςινα Χθμεία, όπωσ αυτά 

προκφπτουν από τα ΨΧΔΑ των Διμων ςε ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ. Ψαυτόχρονα προβλζπεται να 

αξιοποιθκοφν 60 κινθτά πράςινα ςθμεία που προμθκεφτθκε ο ΕΔΧΡΑ με εβδομαδιαίο πρόγραμμα 

που κα καλφπτει το ςφνολο των ΣΨΑ/ μελϊν του. 

3.1.1.4.3 ΔΛΑΟΣΓΙ ΧΨΘΡ ΥΘΓΙ ΒΛΣΑΥΣΒΟΙΨίΡ 

Ψο 2019, το ςφςτθμα διαλογισ ςτθν πθγι βιοαποβλιτων ςτθν Υεριφζρεια βριςκόταν ςε αρχικό 

ςτάδιο. Θ ανάκτθςθ των βιοαποβλιτων ςτουσ περιςςότερουσ Διμουσ τθσ Υεριφζρειασ βριςκόταν 

ςε επίπεδα χαμθλότερα 3%κ.β. και αφοροφςε κυρίωσ τθ χωριςτι ςυλλογι πράςινων αποβλιτων 

από τοφσ Διμουσ, ενϊ λίγεσ είναι οι περιπτϊςεισ Διμων που εφάρμοηαν πρόγραμμα διαλογισ ςτθν 

πθγι αποβλιτων τροφίμων με καφζ κάδο.  
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Αναφορικά με τισ μονάδεσ επεξεργαςίασ ΑΧΑ, θ μόνθ εν λειτουργία τζτοια μονάδα που να 

επιτυγχάνει τθν ανάκτθςθ προϊόντων και τθν εκτροπι απορριμμάτων από τθν ταφι είναι το ΕΠΑ 

Άνω Οιοςίων, το οποίο όμωσ απαιτεί εκςυγχρονιςμό για να επιτυγχάνει υψθλοφσ ςτόχουσ 

ανάκτθςθσ / ανακφκλωςθσ αλλά και για να εξυπθρετεί όςο το δυνατόν περιςςότερουσ Διμουσ τθ 

Υεριφζρειασ Αττικισ.  

Χφμφωνα με ςτοιχεία του Ειδικοφ Διαβακμιδικοφ Χυνδζςμου Ρομοφ Αττικισ (ΕΔΧΡΑ) αναφορικά με 

τθ ςυλλογι βιοαποβλιτων των Διμων τθσ Υεριφζρειασ για το ζτοσ 2019:  

• Τλοι οι Διμοι τθσ Υεριφζρειασ ςυνζλεξαν χωριςτά τα πράςινα απόβλθτα. Χφμφωνα με 

ςτοιχεία του ΕΔΧΡΑ, κατά το ζτοσ 2019, ςυλλζχκθςαν από τουσ Διμουσ και λοιποφσ φορείσ 

χωριςτά και οδθγικθκαν ςτο ΕΠΑ 52.749,55 tn πραςίνων αποβλιτων. 

• Από οριςμζνουσ Διμουσ τθσ Αττικισ, οι οποίοι είχαν αναπτφξει δίκτυα για τθ χωριςτι 

ςυλλογι των αποβλιτων τροφϊν και τροφίμων κακϊσ και των αποβλιτων κιπου, 

ςυλλζχκθςαν χωριςτά και οδθγικθκαν ςτο ΕΠΑ 2.428,82 tn αποβλιτων τροφίμων.  

• Πικρζσ ποςότθτεσ αποβλιτων τροφϊν και τροφίμων αλλά και πραςίνων αποβλιτων 

οδθγοφνται από οριςμζνουσ Διμουσ ςε ιδιωτικζσ μονάδεσ κομποςτοποίθςθσ (π.χ. Διμοσ 

Βάρθσ Βοφλασ Βουλιαγμζνθσ).  

Προγράμματα διαλογισ ςτθν πθγι βιοαποβλιτων Διμων τθσ Αττικισ 

Πίνακασ 3-2: Προγράμματα διαλογισ ςτθν πθγι βιοαποβλιτων Διμων τθσ Αττικισ 

Διμοσ Περιγραφι ΔςΠ ΒΑ 

Διμοσ Ακθναίων Σ Διμοσ Ακθναίων ςυμμετείχε ςτο ζργο ATHENS BIOWASTE: 
“Σλοκλθρωμζνθ Διαχείριςθ Βιοαποβλιτων ςτθν Ελλάδα – Θ 
περίπτωςθ τθσ Ακινασ” για τθ χρονικι περίοδο 2011-2014. 
Υεριςςότερεσ λεπτομζρειεσ για το ζργο περιγράφονται 
ακολοφκωσ.  

Χτον Διμο Ακθναίων πραγματοποιείται χωριςτι ςυλλογι 
βιοαποβλιτων κατά τον κακαριςμό των λαϊκϊν αγορϊν κακϊσ 
και από άλλουσ μεγάλουσ παραγωγοφσ (νοςοκομεία, 
ξενοδοχεία κλπ).  

Χτισ αρχζσ του 2020 τοποκετικθκαν 25 καφζ κάδοι ςε 
επιλεγμζνα ςθμεία ςτθν περιοχι του Ξολωνακίου για τθ 
ςυλλογι βιοαποβλιτων από καταςτιματα υγειονομικοφ 
ενδιαφζροντοσ.  

Ψον Απρίλιο  του 2020 ο Διμοσ Ακθναίων επζκτεινε τισ δράςεισ 
χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων παραλαμβάνοντασ από τθν 
Υεριφζρεια Αττικισ 20 απορριμματοφόρα και 2.500 καφζ 
κάδουσ για τθ ςυλλογι οργανικϊν απόβλθτων ςτο πλαίςιο του 
προγράμματοσ τθσ Υεριφζρειασ, «Ανακφκλωςθ 2020».  

Διμοσ Υειραιά Χτον Διμο Υειραιά  ζχουν τοποκετθκεί καφζ κάδοι για τθ 
ςυλλογι βιοαποβλιτων ςε καίρια ςθμεία τθσ πόλθσ 
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Διμοσ Περιγραφι ΔςΠ ΒΑ 

(νοςοκομεία, ξενοδοχεία, super market και ςε επιχειριςεισ 
υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ). Σ εξοπλιςμόσ για τθν υλοποίθςθ 
του προγράμματοσ παραχωρικθκε από τθν Υεριφζρεια Αττικισ 
ςτον Διμο Υειραιά ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ τθσ 
Υεριφζρειασ, «Ανακφκλωςθ 2020». Χυγκεκριμζνα ςτον Διμο 
Υειραιά παραχωρικθκαν 5 απορριμματοφόρα και 600 καφζ 
κάδοι.  

Διμοσ Υεριςτερίου Χτον Διμο Υεριςτερίου από τον Πάιο του 2019  εφαρμόηει 
πιλοτικά πρόγραμμα με κεντρικό ςφςτθμα καφζ κάδων 
ςφμφωνα με το ςχεδιαςμό που εκπονικθκε ςτο πρόγραμμα 
υποςτιριξθσ των 6 Διμων τθσ Δυτικισ Αττικισ υπό τθν αιγίδα 
του ΩΥΕΡ. 

Θ δράςθ χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων επεκτάκθκε τον 
Απρίλιο του 2020 παραλαμβάνοντασ από τθν Υεριφζρεια 
Αττικισ 4 απορριμματοφόρα και 500 καφζ κάδουσ για τθ 
ςυλλογι οργανικϊν απόβλθτων ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ 
τθσ Υεριφζρειασ, «Ανακφκλωςθ 2020». 

Χτόχοσ του Διμου Υεριςτερίου είναι το δίκτυο χωριςτισ 
ςυλλογισ βιοαποβλιτων να επεκτακεί μζχρι το τζλοσ του 2021 
ςε όλθ τθν πόλθ. 

Διμοσ Βάρθσ – Βοφλασ – 
Βουλιαγμζνθσ 

Σ Διμοσ Βάρθσ – Βοφλασ – Βουλιαγμζνθσ υλοποιεί διάφορεσ 
δράςεισ ςτο πλαίςιο τθσ ςυλλογισ βιοαποβλιτων και ςε 
επιχειριςεισ και ςε νοικοκυριά. Από το 2018 ζχει δθμιουργιςει 
ζνα δίκτυο καφζ κάδου ςε καταςτιματα εςτίαςθσ όπωσ 
οπωροπωλεία, υπεραγορζσ τροφίμων και ξενοδοχειακζσ 
μονάδεσ ενϊ το 2019 επεκτάκθκε και ςτα νοικοκυριά του 
Διμου. 

Σ Διμοσ Βάρθσ – Βοφλασ – Βουλιαγμζνθσ, ςτο πλαίςιο του 
προγράμματοσ τθσ Υεριφζρειασ, «Ανακφκλωςθ 2020», 
παρζλαβε από τθν Υεριφζρεια Αττικισ 2 απορριμματοφόρα και 
170 καφζ κάδουσ με ςκοπό τθν επζκταςθ του προγράμματοσ. 

Διμοσ Αμαρουςίου Σ Διμοσ Αμαρουςίου το 2019 ξεκίνθςε τθ χωριςτι ςυλλογι 
βιοαποβλιτων με τθν τοποκζτθςθ καφζ κάδων ςτισ οδοφσ όπου 
λαμβάνουν χϊρα οι λαϊκζσ αγορζσ. 

Ψο 2020 ο Διμοσ Αμαρουςίου παρζλαβε από τθν Υεριφζρεια 
Αττικισ , ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ τθσ Υεριφζρειασ, 
«Ανακφκλωςθ 2020», παρζλαβε από τθν Υεριφζρεια Αττικισ 1 
απορριμματοφόρο και 200 καφζ κάδουσ με ςκοπό τθν 
επζκταςθ του προγράμματοσ.  

Διμοσ Αγ. Υαραςκευισ Ψο 2018 ξεκίνθςε θ χριςθ  καφζ κάδου για τθ χωριςτι ςυλλογι 
οργανικοφ υλικοφ ςτισ λαϊκζσ αγορζσ του Διμου Αγίασ 
Υαραςκευισ. 
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Ψο 2020 ο Διμοσ Αγίασ Υαραςκευισ παρζλαβε από τθν 
Υεριφζρεια Αττικισ, ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ τθσ 
Υεριφζρειασ «Ανακφκλωςθ 2020» παρζλαβε από τθν 
Υεριφζρεια Αττικισ 1 απορριμματοφόρο και 120 καφζ κάδουσ 
με ςκοπό τθν επζκταςθ του προγράμματοσ. 

Διμοσ Βριλθςςίων Ψα Βριλιςςια είναι ζνασ από τουσ πρϊτουσ Διμουσ τθσ 
περιφζρειασ που εφάρμοςε το ςφςτθμα χωριςτισ ςυλλογισ 
βιοαποβλιτων με καφζ κάδουσ. Σ Διμοσ Βριλθςςίων 
χρθςιμοποιεί τθ κομποςτοποίθςθ και τουσ καφζ κάδουσ ιδθ 
από το 2015. 

Χιμερα ςτα Βριλιςςια είναι εγκατεςτθμζνο ζνα πυκνό δίκτυο 
καφζ άδων . Σι κάδοι εγκαταςτάκθκαν ςτον Διμο ςτο πλαίςιο 
του προγράμματοσ «άυςικό Οίπαςμα» ςε ςυνεργαςία με τον 
Ενιαίο Διαβακμιδικό Χφνδεςμο Ρομοφ Αττικισ (ΕΔΧΡΑ) και τθν 
Υεριφζρεια Αττικισ. Ψο εν λόγω πρόγραμμα περιγράφεται 
αναλυτικότερα παρακάτω. 

 

Διμοσ Ελευςίνασ Ψο 2018 ξεκίνθςε ο Διμοσ Ελευςίνασ τθ χωριςτι ςυλλογι πόρτα 
– πόρτα των βιοαποβλιτων από οικίεσ και καταςτιματα 
εςτίαςθσ, πιλοτικά ςτθν περιοχι τθσ Ξάτω Ελευςίνασ. 

Χε ςυνζχεια του πιλοτικοφ προγράμματοσ ο Διμοσ Ελευςίνασ, 
το 2021, με εξοπλιςμό που παρζλαβε από τθν Υεριφζρεια 
Αττικισ ςτο πλαίςιο ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ τθσ 
Υεριφζρειασ «Ανακφκλωςθ 2020», προχϊρθςε ςτθν περαιτζρω 
ανάπτυξθ του δικτφου εξωτερικϊν καφζ κάδων χωριςτισ 
ςυλλογισ βιοαποβλιτων. Χυγκεκριμζνα ο Διμοσ Ελευςίνασ 
παρζλαβε από τθν Υεριφζρεια 1 απορριμματοφόρο και 80 
καφζ κάδουσ.  

Διμοσ Θρακλείου Ξατά τα ζτθ 2018-2019 τοποκετικθκαν καφζ κάδοι ςε όλθ τθν 
επικράτεια του Διμου Θρακλείου Αττικισ. 

Διμοσ Ξαλλικζασ Από το 2019 ο Διμοσ Ξαλλικζασ υλοποιεί πρόγραμμα χωριςτισ 
ςυλλογισ των βιοαποβλιτων ςτισ λαϊκζσ αγορζσ. Χε ςυνζχεια 
του πιλοτικοφ προγράμματοσ ο Διμοσ Ξαλλικζασ, με εξοπλιςμό 
που παρζλαβε από τθν Υεριφζρεια Αττικισ ςτο πλαίςιο του 
προγράμματοσ «Ανακφκλωςθ 2020», επζκτεινε τθ χωριςτι 
ςυλλογι βιοαποβλιτων. Χυγκεκριμζνα ο Διμοσ Ξαλλικζασ 
παρζλαβε από τθν Υεριφζρεια 2 απορριμματοφόρα και 200 
καφζ κάδουσ. 

Διμοσ Ξθφιςιάσ Σ Διμοσ Ξθφιςιάσ ςυμμετείχε ςτο ζργο ATHENS BIOWASTE για 
τθ χρονικι περίοδο 2011-2014. Χτο πλαίςιο του ζργου, τον 
Ροζμβριο του 2012 ξεκίνθςε θ εφαρμογι χωριςτισ ςυλλογισ 
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βιοαποβλιτων ςε πιλοτικζσ περιοχζσ του Διμου. Υεριςςότερεσ 
λεπτομζρειεσ για το ζργο περιγράφονται ακολοφκωσ. 

To 2021, με εξοπλιςμό που παρζλαβε από τθν Υεριφζρεια 
Αττικισ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ «Ανακφκλωςθ 2020», 
επζκτεινε το πρόγραμμα χωριςτισ ςυλλογισ των 
βιοαποβλιτων. Χυγκεκριμζνα ο Διμοσ Ξθφιςιάσ παρζλαβε από 
τθν Υεριφζρεια 1 απορριμματοφόρο και 100 καφζ κάδουσ. 

Διμοσ Υαπάγου – έολαργοφ Χτον Διμο Υαπάγου – έολαργοφ λειτουργεί  από το 2019 
πρόγραμμα διαλογισ ςτθν πθγι βιοαποβλιτων με τθ ςτιριξθ 
του Ειδικοφ Διαβακμικοφ Χυνδζςμου Ρομοφ Αττικισ (ΕΔΧΡΑ). 

Ψο 2020 ο εξοπλιςμόσ ανακφκλωςθσ του Διμου Υαπάγου – 
έολαργοφ εμπλουτίςτθκε με τθν παραλαβι 1 νζου 
απορριμματοφόρου κακϊσ και 90 καφζ κάδων από τθν 
Υεριφζρεια Αττικισ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ 
«Ανακφκλωςθ 2020».  

Διμοσ έαλανδρίου Χτο Διμο έαλανδρίου εφαρμόηεται ςε ςυνεργαςία με το Εκνικό 
Πετςόβιο Υολυτεχνείο, το πιλοτικό πρόγραμμα αξιοποίθςθσ 
οικιακϊν υπολειμμάτων τροφισ, Waste4Think, ςτο ευρωπαϊκό 
πλαίςιο του HORIZON 2020. Χτο πρόγραμμα ςυμμετζχουν 
περίπου 1.000 κάτοικοι του έαλανδρίου. Χκοπόσ του 
προγράμματοσ είναι να μελετθκοφν και να υλοποιθκοφν 
πιλοτικά λφςεισ που κα βελτιςτοποιιςουν τθ διαχείριςθ 
οικιακϊν ηυμϊςιμων απορριμμάτων µε ςτόχο τθ μείωςθ του 
τελικοφ όγκου τουσ που παράγει θ πόλθ. 

Ψο 2020 το δίκτυο καφζ κάδων τθσ πόλθσ ενιςχφκθκε με 1 
απορριμματοφόρο ςυλλογισ βιοαποβλιτων και 60 καφζ 
κάδουσ, εξοπλιςμόσ που παραχωρικθκε από τθν Υεριφζρεια 
ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ «Ανακφκλωςθ 2020» 

Διμοι:  

 ΑΓ. ΔΘΠΘΨΦΛΣΩ 

 ΑΛΓΑΟΕί 

 ΑΟΛΠΣΩ 

 ΑέΑΦΡίΡ 

 ΓΟΩάΑΔΑΧ 

 ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ-
ΑΦΓΩΦΣΩΥΣΟΘΧ 

 ΞΑΛΧΑΦΛΑΡΘΧ 

 ΞΦίΥΛΑΧ 

Ξατά τθν περίοδο 2020-2021 με εξοπλιςμό που παραχωρικθκε 
από τθν Υεριφζρεια Αττικισ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ 
«Ανακφκλωςθ 2020»,  οι Διμοι ξεκίνθςαν τθν εφαρμογι 
προγράμματοσ χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων, 
εγκακιςτϊντασ και ςυλλζγοντασ βιοαπόβλθτα κυρίωσ από 
μεγάλουσ παραγωγοφσ. 
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 ΠΑΦΑΚίΡΑ 

 ΠΕΓΑΦΕίΡ 

 ΠΕΨΑΠΣΦάίΧΘΧ 

 ΠΣΧέΑΨΣΩ-ΨΑΩΦΣΩ 

 Ρ. ΛίΡΛΑΧ 

 Ρ. ΧΠΩΦΡΘΧ 

 ΥΕΡΨΕΟΘΧ 

 ΦΑάΘΡΑΧ-ΥΛΞΕΦΠΛΣΩ 

 ΧΑΟΑΠΛΡΑΧ 

 

Ακολοφκωσ παρουςιάηονται περιςςότερα ςτοιχεία για οριςμζνεσ εκ των δράςεων του Υίνακα. 

Πρόγραμμα «Φυςικό Λίπαςμα» 

Σ Διμοσ Βριλθςςίων λειτουργεί ιδθ αναπτυγμζνο ςφςτθμα ανακφκλωςθσ και διαχείριςθσ 

αποβλιτων και είναι ο πρϊτοσ διμοσ τθσ Αττικισ που προωκεί και υλοποιεί το Υιλοτικό Υρόγραμμα 

Ξομποςτοποίθςθσ «Διαλογι ςτθν Υθγι», με τθν εγκατάςταςθ δικτφου καφζ κάδων χωριςτισ 

ςυλλογισ των οικιακϊν οργανικϊν αποβλιτων, τα οποία αποτελοφν τθ ςθμαντικότερθ πθγι 

παραγωγισ απορριμμάτων, ςε ςυνεργαςία με τον Ενιαίο Διαβακμιδικό Χφνδεςμο Ρομοφ Αττικισ 

(ΕΔΧΡΑ) και τθν Υεριφζρεια Αττικισ. 

Χκοπόσ του πιλοτικοφ προγράμματοσ κομποςτοποίθςθσ είναι θ ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ 

των ςυμπολιτϊν μασ για τθν προϊκθςθ τθσ χωριςτισ διαλογισ των απορριμμάτων ςτθν πθγι, 

δθλαδι ςτθν κουηίνα κάκε ςπιτιοφ και καταςτιματοσ, τθν απόκεςθ των οργανικϊν αποβλιτων 

ςτουσ καφζ κάδουσ που ιδθ ζχουν τοποκετθκεί ςτο Διμο Βριλθςςίων ϊςτε να επιτευχκεί θ 

μετατροπι τουσ ςε αξιοποιιςιμα υλικά. 

Υαράλλθλα, υλοποιείται πρότυπο πρόγραμμα χωριςτισ ςυλλογισ οργανικϊν αποβλιτων των 

καταςτθμάτων και ςοφπερ μάρκετ με είδθ μαναβικισ και των παραγωγϊν λαϊκισ αγοράσ για 

μετατροπι ςε υψθλισ ποιότθτασ κoμπόςτ ςτο Εργοςτάςιο Πθχανικισ Ανακφκλωςθσ και 

Ξομποςτοποίθςθσ, κακϊσ και ειδικό πρόγραμμα χωριςτισ ςυλλογισ των κλαδιϊν, φφλλων και εν 

γζνει κλαδεμάτων και μετατροπισ τουσ επίςθσ ςε κομπόςτ ςτον ίδιο χϊρο, αντί τθσ ταφισ τουσ 

(έΩΨΑ άυλισ). 

Πρόγραμμα «Αthens Biowaste» 

Σ Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ Χφνδεςμοσ Ρομοφ Αττικισ (Ε.Δ.Χ.Ρ.Α.) ςυμμετείχε ςτθ Ξοινοτικι 

έρθματοδοτικι Δράςθ LIFE+ Υεριβαλλοντικι Υολιτικι και Διακυβζρνθςθ και ςυγκεκριμζνα ςτο ζργο 

ATHENS BIOWASTE: “Σλοκλθρωμζνθ Διαχείριςθ Βιοαποβλιτων ςτθν Ελλάδα – Θ περίπτωςθ τθσ 

Ακινασ” για τθ χρονικι περίοδο 2011-2014. Ψο ζργο πραγματοποιικθκε ςε ςυνεργαςία των διμων 
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Ακθναίων και Ξθφιςιάσ με τον Ε.Δ.Χ.Ρ.Α., το Εκνικό Πετςόβιο Υολυτεχνείο και τθν εταιρεία ΕΥΨΑ 

ΑΕ-Χφμβουλοι Πελετθτζσ Υεριβαλλοντικϊν Ζργων. 

Ψο ζργο ATHENS BIOWASTE είχε ςτόχο τθν πρϊτθ πιλοτικι διαλογι των βιοαποβλιτων 

(υπολείμματα τροφϊν) ςτθν πθγι ςε επιλεγμζνεσ περιοχζσ των Διμων Ακθναίων και Ξθφιςιάσ και 

τθν επεξεργαςία αυτϊν ςτθ μονάδα Πθχανικισ και Βιολογικισ Επεξεργαςίασ (ΕΠΑ) του Ε.Δ.Χ.Ρ.Α. 

για τθν παραγωγι κόμποςτ υψθλισ ποιότθτασ.  

Ψον Ροζμβριο του 2012 ξεκίνθςε θ εφαρμογι ςε πιλοτικζσ περιοχζσ του Διμου Ξθφιςιάσ και του 

Διμου Ακθναίων και τα προδιαλεγμζνα βιοαπόβλθτα τροφοδοτοφνται ςτο Εργοςτάςιο Πθχανικισ 

Ανακφκλωςθσ του Ε.Δ.Χ.Ρ.Α. ςε ξεχωριςτι γραμμι κομποςτοποίθςθσ. 

Πρόγραμμα για τουσ 6 Διμουσ τθσ Δυτικισ Αττικισ 

Χτο πλαίςιο του κφκλου πρωτοβουλιϊν του ΩΥΕΡ για τθν ενίςχυςθ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ 

εντάςςεται και θ δράςθ «έωριςτι ςυλλογι βιοαποβλιτων με πιλοτικι εφαρμογι ςε 6 διμουσ τθσ 

Δυτικισ Αττικισ» , το οποίο υλοποιείται από τισ αρχζσ Παΐου 2019 από το ΩΥΕΡ και τθ Γερμανικι 

Διεκνι Χυνεργαςία (GIZ) και ςε ςτενι ςυνεργαςία με τθν Ωπθρεςία Χτιριξθσ Διαρκρωτικϊν 

Πεταρρυκμίςεων (SRSS). 

Ψο πιλοτικό πρόγραμμα διαλογισ ςτθν πθγι και κομποςτοποίθςθσ των βιοαποβλιτων κα 

εφαρμοςτεί ςτουσ ζξι (6) όμορουσ Διμουσ τθσ Δυτικισ Αττικισ (Διμουσ Υεριςτερίου, Αιγάλεω, 

Ρίκαιασ-Φζντθ, έαϊδαρίου, Αγίασ Βαρβάρασ και Ξορυδαλλοφ), οι οποίοι αποτελοφν το 11,8% του 

ςυνολικοφ πλθκυςμοφ τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ, ενϊ ςυμμετζχουν κατά 10,7% ςτθ ςυνολικι 

παραγωγι των ΑΧΑ. Χτθν περιοχι τουσ, επίςθσ, δραςτθριοποιοφνται μεγάλοι παραγωγοί 

αποβλιτων, όπωσ Ροςοκομεία, Ξεντρικι Οαχαναγορά Αττικισ, άυλακζσ, Χτρατόπεδο και πλικοσ 

βιοτεχνικϊν-εμπορικϊν επιχειριςεων. 

Ψο πιλοτικό πρόγραμμα ΔςΥ και κομποςτοποίθςθσ ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ ενόσ κατάλλθλου 

ςυςτιματοσ ξεχωριςτισ ςυλλογισ των βιοαποβλιτων, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ και τα 

χαρακτθριςτικά του εκάςτοτε Διμου. Ξατ’ αυτό τον τρόπο κα είναι δυνατι θ ανάκτθςθ οργανικϊν 

υλικϊν μεγάλθσ κακαρότθτασ για τθν παραγωγι εδαφοβελτιωτικοφ (κόμποςτ) υψθλισ ποιότθτασ 

ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΕΔΧΡΑ. Θ εφαρμογι του εν λόγω πιλοτικοφ προγράμματοσ, το οποίο 

βρίςκεται  ςε εξζλιξθ, περιλαμβάνει δράςεισ ςχεδιαςμοφ των δικτφου ςυλλογισ, και των 

απαραίτθτων υλικοτεχνικϊν υποδομϊν κακϊσ και  δράςεισ ενθμζρωςθσ, ευαιςκθτοποίθςθσ και 

εκπαίδευςθσ των πολιτϊν ςτα νοικοκυριά και τισ επιχειριςεισ,  ενςωματϊνοντασ   καλζσ 

ευρωπαϊκζσ και διεκνείσ  πρακτικζσ. 

Δράςεισ ςτον Διμο Βάρθσ -  Βοφλασ - Βουλιαγμζνθσ  

τον Διμο Βάρθσ Βοφλασ Βουλιαγμζνθσ υλοποιοφνται διάφορεσ δράςεισ για τθ ςυλλογι 

βιοαποβλιτων είτε ςε επιχειριςεισ είτε ςε νοικοκυριά. Υιο ςυγκεκριμζνα, εφαρμόηεται ςφςτθμα 

χωριςτισ ςυλλογισ υπολειμμάτων τροφϊν ςε καταςτιματα εςτίαςθσ οπωροπωλεία, υπεραγορζσ 

τροφίμων και ξενοδοχειακζσ μονάδεσ με κουηίνα από το 2018. 

Επιπροςκζτωσ το 2019, ξεκίνθςε πρόγραμμα χωριςτισ ςυλλογισ υπολειμμάτων τροφϊν που αφορά 

νοικοκυριά του Διμου. Ειδικότερα, ςτθν περιοχι Υθγαδάκια Βοφλασ, ςτθ Δ.Ε. Βουλιαγμζνθσ και ςτθ 
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Πθλαδζηα Βάρθσ εφαρμόηεται ςφςτθμα ςυλλογισ βιοαποβλιτων πόρτα – πόρτα όπου κάκε 

ςυμμετζχουςα επιχείρθςθ ι νοικοκυριό ςυγκεντρϊνει τα βιοαπόβλθτα ςε αποκλειςτικισ χριςθσ 

καφζ κάδο.  

Λδιωτικζσ πρωτοβουλίεσ  

Εκτόσ από τουσ Διμουσ τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ, υπάρχουν και ιδιωτικζσ πρωτοβουλίεσ που ζχουν 

οργανϊςει χωριςτι ςυλλογι βιοαποβλιτων όπωσ τα Ελλθνικά Πετρζλαια, θ Λαχαναγορά (Ο.Κ.Α.Α) 

και θ Eurocatering. 

Πρόγραμμα τθσ Περιφζρειασ, «Ανακφκλωςθ 2020» 

Ψο 2020, θ Υεριφζρεια Αττικισ και ο ΕΔΧΡΑ, ζκεςαν ωσ προτεραιότθτα τθν ενίςχυςθ των 

ςυςτθμάτων διαλογισ ςτθν Υθγι (ΔςΥ) ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ και ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ 

«Aνακφκλωςθ 2020»  παραδόκθκαν προσ χριςθ περίπου 10.000 καφζ κάδοι και 80 ειδικά 

απορριμματοφόρα με ενςωματωμζνο πλυντιριο κάδων, μζςω Υρογραμματικϊν Χυμβάςεων  ςτουσ 

Διμουσ τθσ Αττικισ ςτοχεφοντασ ςτθν ανάπτυξθ των δικτφων ςυλλογισ των βιοαποβλιτων. 

Υροτεραιότθτα ζχει δοκεί ςτθν τοποκζτθςθ κάδων ςε επιχειριςεισ υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ 

(εςτιατόρια-ξενοδοχεία) κακϊσ και ςε επιχειριςεισ όπου αναμζνεται μεγάλθ παραγωγι 

βιοαποβλιτων (π.χ. υπεραγορζσ τροφίμων, μανάβικα), . 

Ακολοφκωσ αναφζρεται ο εξοπλιςμόσ του προγράμματοσ όπωσ αυτόσ ζχει κατανεμθκεί ςτουσ 

Διμουσ τθσ  Υεριφζρειασ  

Πίνακασ 3-3 Εξοπλιςμόσ ςυλλογισ χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων που ζχει παραλθφκεί/κατανεμθκεί 

ςτουσ Διμουσ τθσ Αττικισ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ «Aνακφκλωςθ 2020» (Φεβρουάριοσ 2021) 

ΔΘΜΟ ΑΠΟΡΡΛΜΜΑΣΟΦΟΡΑ ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΛ 

  ΚΑΣΑΝΟΜΘ 

ΠΑΡΑΛΑΒΘ 140 ΛΣ 240ΛΣ 660ΛΣ ΤΝΟΛΟ 

ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ-
ΚΑΜΑΣΕΡΟΤ 

1 0 80 30 110 

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 1 0 55 0 55 

ΑΓ. ΔΘΜΘΣΡΛΟΤ 1 50 100 0 150 

ΑΓ. ΠΑΡΑΚΕΤΘ 1 0 80 40 120 

ΑΚΘΝΑΛΩΝ 20 194 1.806 500 2.500 

ΑΛΓΑΛΕΩ 1 0 80 10 90 

ΑΛΓΛΝΑ 1 0 45 0 45 

ΑΛΛΜΟΤ 1 40 35 25 100 

ΑΜΑΡΟΤΛΟΤ 1 80 80 40 200 

ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ 1 40 50 0 90 

ΑΧΑΡΝΩΝ 2 50 100 50 200 

ΒΑΡΘ-ΒΟΤΛΑ-
ΒΟΤΛΛΑΓΜΕΝΘ 

2 170 0 0 170 

ΓΛΤΦΑΔΑ 2 70 100 30 200 

ΔΛΟΝΤΟΤ 1 0 100 0 100 

ΕΛΕΤΛΝΑ 1 40 30 10 80 

ΕΛΛΘΝΛΚΟΤ- 1 60 60 0 120 
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ΔΘΜΟ ΑΠΟΡΡΛΜΜΑΣΟΦΟΡΑ ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΛ 

  ΚΑΣΑΝΟΜΘ 

ΠΑΡΑΛΑΒΘ 140 ΛΣ 240ΛΣ 660ΛΣ ΤΝΟΛΟ 

ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΘ 

ΚΑΛΑΡΛΑΝΘ 1 0 50 0 50 

ΚΑΛΛΛΚΕΑ 2 90 80 30 200 

ΚΘΦΛΛΑ 1 0 100 0 100 

ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ 1 0 120 0 120 

ΚΡΩΠΛΑ 1 10 50 30 90 

ΛΑΤΡΕΩΣΛΚΘ 1 20 140 0 160 

ΛΤΚΟΒΡΤΘ-
ΠΕΤΚΘ 

1 20 20 20 60 

ΜΑΝΔΡΑ- 
ΕΛΔΤΛΛΛΑ 

1 0 30 20 50 

ΜΑΡΑΚΩΝΑ 1 20 50 30 100 

ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ - 
ΜΕΟΓΑΛΑ 

1 0 65 0 65 

ΜΕΓΑΡΕΩΝ 1 20 50 10 80 

ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΘ 1 10 40 30 80 

ΜΟΧΑΣΟΤ-
ΣΑΤΡΟΤ 

1 40 40 30 110 

Ν. ΛΩΝΛΑ 1 0 50 50 100 

Ν. ΜΤΡΝΘ 2 50 100 0 150 

Ν. 
ΦΛΛΑΔΕΛΦΕΛΑ - 
Ν. ΧΑΛΚΘΔΟΝΑ 

1 0 70 10 80 

ΝΛΚΑΛΑ-ΑΓ. Λ. 
ΡΕΝΣΘ 

2 50 100 50 200 

ΠΑΛΑΝΛΑ 1 0 40 20 60 

Π. ΦΑΛΘΡΟΤ 1 30 90 30 150 

ΠΑΠΑΓΟΤ-
ΧΟΛΑΡΓΟΤ 

1 10 50 30 90 

ΠΕΛΡΑΛΑ 5 0 400 200 600 

ΠΕΝΣΕΛΘ 1 0 80 0 80 

ΠΕΡΑΜΑΣΟ 1 0 50 40 90 

ΠΕΡΛΣΕΡΛ 4 150 250 100 500 

ΡΑΦΘΝΑ-
ΠΛΚΕΡΜΛΟΤ 

1 0 60 0 60 

ΑΛΑΜΛΝΑ 1 60 40 10 110 

ΑΡΩΝΛΚΟΤ 1 0 60 0 60 

ΠΑΣΩΝ- 
ΑΡΣΕΜΛΔΟ 

1 40 80 0 120 

ΦΛΛΟΚΕΘ-
ΨΤΧΛΚΟΤ 

1 0 40 20 60 

ΧΑΪΔΑΡΛΟΤ 1 0 90 0 90 

ΧΑΛΑΝΔΡΛΟΤ 1 0 0 60 60 

ΩΡΩΠΟΤ 1 80 0 10 90 

ΤΝΟΛΟ 80 1.494 5.286 1.565 8.345 
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Πζχρι ςιμερα (άεβρουάριοσ 2021), οι Διμοι ζχουν προβεί ςτθν παραλαβι του ςυνόλου των 

απορριμματοφόρων και ςτθν παραλαβι περίπου του 75% των κάδων. Άνω του 50% των Διμων οι 

οποίοι ζχουν παραλάβει εξοπλιςμό ζχουν ξεκινιςει τθν εφαρμογι του προγράμματοσ, 

εγκακιςτϊντασ και ςυλλζγοντασ απόβλθτα κυρίωσ από μεγάλουσ παραγωγοφσ,  με τον αρικμό 

αυτόν ςυνεχϊσ να αυξάνεται. 

Σ ΕΔΧΡΑ ζχει ανακζςει ςε Ψεχνικό Χφμβουλο τθν υποςτιριξθ του προγράμματοσ καφζ κάδου ςτουσ 

Διμουσ με ςκοπό τθν ορκι οργάνωςθ, τθν αρχικι εφαρμογι και αξιολόγθςθ του ςυςτιματοσ ΔςΥ 

βιοαποβλιτων ςτουσ Διμουσ τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ, με ζμφαςθ ςτουσ μεγάλουσ παραγωγοφσ.  

Υαράλλθλα με όλεσ τισ παραπάνω δράςεισ θ Υεριφζρεια Αττικισ ι ο ΕΔΧΡΑ ςχεδιάηει και υλοποιεί 

εκςτρατεία ευαιςκθτοποίθςθσ των πολιτϊν για τθ ςυντονιςμζνθ υλοποίθςθ των προγραμμάτων 

διαλογισ ςτθν πθγι των βιοαποβλιτων από τουσ Διμουσ. Πζχρι ςιμερα 32 Διμοι ζχουν παραλάβει 

το επικοινωνιακό υλικό προκειμζνου να υλοποιιςουν εκςτρατείεσ ενθμζρωςθσ και 

ευαιςκθτοποίθςθσ των δθμοτϊν τουσ. 

3.1.1.5 ΩΥΣΔΣΠΖΧ ΔΛΑέΕΜΦΛΧΘΧ ΑΧΑ 

Σι υφιςτάμενεσ υποδομζσ διαχείριςθσ των ΑΧΑ για τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν τθσ Υεριφζρειασ 

Αττικισ, διακρίνονται ςτισ εξισ: 

 Χτακμοί Πεταφόρτωςθσ Αποβλιτων (ΧΠΑ) 

 Ξζντρα Διαλογισ & Ανάκτθςθσ Ωλικϊν (ΞΔΑΩ)  

 Πονάδεσ Επεξεργαςίασ Βιοαποβλιτων (ΠΕΒΑ) 

 Σλοκλθρωμζνθ Εγκατάςταςθ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΣΕΔΑ) τθσ Δυτικισ Αττικισ 

 έΩΨ ςτθν ΣΕΔΑ Βορειοανατολικισ Αττικισ (Γραμματικό) και ςτα Ξφκθρα 

3.1.1.5.1 ΧΨΑΚΠΣΜ ΠΕΨΑάΤΦΨίΧΘΧ ΑΥΣΦΦΛΠΠΆΨίΡ  

Ψο δίκτυο ςυλλογισ και μεταφοράσ περιλαμβάνει τουσ κάτωκι ΧΠΑ: 

1. Αγίου Δθμθτρίου 

2. Αγίων Αναργφρων - Ξαματεροφ, 

3. Αλίμου,  

4. Αςπρόπυργου,  

5. Βάρθσ - Βοφλασ - Βουλιαγμζνθσ,  

6. Βριλθςςίων,  

7. Βφρωνοσ,  

8. Γλυφάδασ,  

9. Ελαιϊνα 

10. Ηωγράφου,  

11. Θλιοφπολθσ,  

12. Ξθφιςιάσ,  

13. Παρακϊνα 

14. Παρκοποφλου Πεςογαίασ,  

15. Ρζασ Χμφρνθσ,  

16. Υαλαιοφ άαλιρου,  

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ



ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΣΟΤ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟΤ ΦΕΔΙΟΤ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΠΕΔΑ) ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ (ΜΠΕ) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΟΤ ΠΕΔΑ 

      -28 

17. Υαπάγου - έολαργοφ, 

18. Υειραιά,  

19. Υεντζλθσ 

20. Υεράματοσ,  

21. Υεριςτερίου,  

22. Υετροφπολθσ,  

23. Φαφινασ - Υικερμίου,  

24. Χαλαμίνοσ,  

25. Χπάτων - Αρτζμιδοσ  

26. Χχιςτοφ, Υειραιά Ρζασ άιλαδζλφειασ - Ρζασ έαλκθδόνασ 

27. έαϊδαρίου 

28. έαλανδρίου 

Σ ΧΠΑ Χχιςτοφ βρίςκεται επί τθσ οδοφ Ο. Χχιςτοφ- Χκαραμαγκά (ςτα όρια του Διμου Υεράματοσ), 

με είςοδο ζναντι του Βιομθχανικοφ Υάρκου (ΒΛΥΑ) Χχιςτοφ. Σ Χτακμόσ εκτείνεται ςε 40.000 τ.μ. εκ 

των οποίων τα 2.000 τ.μ. περίπου είναι ςτεγαςμζνοι χϊροι και τα 12.500 τ.μ., χϊροι πραςίνου.  

Οειτουργεί ανελλιπϊσ από το 1991 εξυπθρετϊντασ αρχικά τον Διμο Υειραιά και τουσ όμορουσ 

Διμουσ, και ςιμερα κατόπιν ςταδιακϊν επεκτάςεων πάνω από 10 Διμουσ τθσ Αττικισ. Σ τρζχον 

μζςοσ όροσ φορτίου κυμαίνεται περί τουσ 900 τόνουσ / θμζρα. 

Σι λοιποί ΧΠΑ εγκρίκθκαν για προςωρινι λειτουργία, με τον Ρόμο 4685/2020 - άΕΞ 92/Α/7-5-2020, 

ςτα ςθμεία όπου ιδθ λειτουργοφν ςιμερα, ζωσ τον κακοριςμό χϊρου προοριηόμενου για τθ χριςθ 

αυτι είτε με ζγκριςθ ι τροποποίθςθ ρυμοτομικοφ ςχεδίου, είτε με τροποποίθςθ ΓΥΧ ι με ζγκριςθ 

ΨέΧ και μζχρι τρία (3) ζτθ, μετά τθν παρζλευςθ των οποίων παφει θ προςωρινι λειτουργία τουσ. Χτθ 

ςυντριπτικι πλειοψθφία των Διμων, θ ςυλλογι και μεταφορά γίνεται χρθςιμοποιϊντασ ίδια μζςα 

προσ τον εκάςτοτε αποδζκτθ αποβλιτου. 

Επίςθσ, εντόσ του ζτουσ κα ξεκινιςει θ καταςκευι του ΧΠΑ ςτθν περιοχι του Ελαιϊνα Αττικισ, ςε 

οικόπεδο ζκταςθσ περίπου 20 ςτρεμμάτων, ιδιοκτθςίασ του ΕΔΧΡΑ. Θ θμεριςια δυναμικότθτα του 

ΧΠΑ που προβλζπεται να καταςκευαςτεί κα ανζρχεται ςτουσ 400 τόνουσ ςφμμεικτων 

απορριμμάτων, ςτουσ 50 τόνουσ για τα ογκϊδθ απορρίμματα και ςτουσ 35 τόνουσ για τα πράςινα 

απορρίμματα. Ψο ζργο αναμζνεται να ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ του 2022.Σ ΧΠΑ κα εξυπθρετεί 

αποκλειςτικά τον Διμο Ακθναίων και τον Διμο Αιγάλεω.  

3.1.1.5.2 ΩΥΣΔΣΠΖΧ ΑΡΑΞΪΞΟίΧΘΧ 

Ψο δίκτυο του μπλε κάδου οδθγείται ςτισ κατά τόπουσ μονάδεσ ανάκτθςθσ ι διάκεςθσ 

ανακυκλϊςιμων υλικϊν. Χτο Θλεκτρονικό Πθτρϊο Αποβλιτων (ΘΠΑ) καταγράφονται 85 

επιχειριςεισ που μποροφν να παραλάβουν τον κωδικό 15 01 06 που αφορά ςτθ μεικτι ςυςκευαςία 

όπωσ ςυλλζγεται ςτον μπλε κάδο. Εξ αυτϊν, οι μεγαλφτερεσ ποςότθτεσ αποβλιτων ςυςκευαςίασ 

του δικτφου μπλε κάδου ςτθν Αττικι γίνεται μόλισ ςε τζςςερα κζντρα διαλογισ ανακυκλϊςιμων 

υλικϊν (ΞΔΑΩ), που είναι ςυμβεβλθμζνα με τθν Ελλθνικι Εταιρεία Αξιοποίθςθσ Ανακφκλωςθσ 

(ΕΕΑΑ): 

 ΞΔΑΩ Ελευςίνασ (δθμοτικό), 40.000 τόνοι ετθςίωσ 

 ΞΔΑΩ Αςπρόπυργου (ιδιωτικό), 60.000 τόνοι ετθςίωσ 

 ΞΔΑΩ Ξορωπίου (ιδιωτικό), 100.000 τόνοι ετθςίωσ 
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 ΞΔΑΩ Αςπρόπυργου 2 (ιδιωτικό), 22.000 τόνοι ετθςίωσ 

3.1.1.5.3 ΠΣΡΆΔΕΧ ΕΥΕΕΦΓΑΧΜΑΧ ΒΛΣΑΥΣΒΟΘΨίΡ 

Για τθν επεξεργαςία των βιοαποβλιτων ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ λειτουργοφν οι κάτωκι μονάδεσ: 

 Ψο ΕΠΑΞ ςτθν ΣΕΔΑ Δυτ. Αττικισ 

 Λδιωτικζσ μονάδεσ με ςθμαντικότερθ τθ μονάδα ςτο Ξορωπί 

3.1.1.5.4 ΣΟΣΞΟΘΦίΠΖΡΘ ΕΓΞΑΨΆΧΨΑΧΘ ΔΛΑέΕΜΦΛΧΘΧ ΑΥΣΒΟΙΨίΡ (ΣΕΔΑ) ΨΘΧ 

ΔΩΨΛΞΙΧ ΑΨΨΛΞΙΧ 

Θ ΣΕΔΑ Δυτικισ Αττικισ  βρίςκεται ςε γιπεδο ζκταςθσ περίπου 2.800 ςτρεμμάτων εντόσ των 

διοικθτικϊν ορίων του Διμου άυλισ, το οποίο ζχει εγκρικεί με το Ρ. 3164/2003 ωσ κατάλλθλο για 

τθ χωροκζτθςθ των εγκαταςτάςεων ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ απορριμμάτων τθσ Δυτικισ 

Αττικισ. Χτθν εγκεκριμζνθ κζςθ τθσ ΣΕΔΑ ζχουν εκδοκεί οι ακόλουκεσ Αποφάςεισ Ζγκριςθσ 

Υεριβαλλοντικϊν Τρων (ΑΕΥΣ) για τθν καταςκευι και λειτουργία υποδομϊν διαχείριςθσ ςτερεϊν 

αποβλιτων: 

1. Α.Υ. 76548/21.03.1997 ΞΩΑ του ζργου: «Ζγκριςθ Υεριβαλλοντικϊν Τρων για τον 

εκςυγχρονιςμό – επζκταςθ του έΔΑ Άνω Οιοςίων Ρομοφ Αττικισ», όπωσ αυτι ζχει 

τροποποιθκεί και ιςχφει, ςυνολικισ ζκταςθσ 620 ςτρεμμάτων. 

2. Α.Υ. ΞΩΑ 77237/4.4.1997 ΞΩΑ του ζργου: « Εργοςτάςιο Πθχανικισ Ανακφκλωςθσ και 

Ξομποςτοποίθςθσ Απορριμμάτων Α. Οιοςίων Ρ. Αττικισ» εντόσ (ΣΕΔΑ) Δυτικισ Αττικισ 

όπωσ αυτι ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, ςυνολικισ ζκταςθσ 144 ςτρεμμάτων.  

3. Α.Υ. 112997/8.10.1997 ΞΩΑ του ζργου: «Κερμικι Επεξεργαςία (αποτεφρωτιρασ) 

Επικίνδυνων Αποβλιτων Ωγειονομικϊν Πονάδων (ΕΑΩΠ) και των προςομοιαηόντων με αυτά 

ςτθν ΣΕΔΑ Άνω Οιοςίων, Διμου άυλισ, ΥΕ Δυτικισ Αττικισ, Υεριφζρειασ Αττικισ», όπωσ 

αυτι ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, ςυνολικισ ζκταςθσ 6,6 ςτρεμμάτων. 

4. ΞΩΑ 45907/3.5.1999 ΞΩΑ του ζργου: «Χυμπαραγωγι θλεκτρικισ και κερμικισ ενζργειασ από 

το βιοαζριο του χϊρου διάκεςθσ απορριμμάτων (έ.Δ.Α) Άνω Οιοςίων» 

5. Α.Υ. 135831/3.12.2003 ΞΩΑ του ζργου: «Ξαταςκευι, λειτουργία και αποκατάςταςθ 2ου 

έΩΨΑ Δυτικισ Αττικισ ςτθ κζςθ Χκαλιςτιρι, Διμου άυλισ», όπωσ αυτι ζχει τροποποιθκεί 

και ιςχφει, ςυνολικισ ζκταςθσ 1.000 ςτρεμμάτων. 

 

Θ ΣΕΔΑ Δυτικισ Αττικισ περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ εγκαταςτάςεισ διαχείριςθσ ΑΧΑ: 

 Ζργα ειςόδου ΣΕΔΑ (πφλθ ειςόδου, φυλάκιο, εγκαταςτάςεισ ηφγιςθσ κ.α.) 

 Αποκατεςτθμζνοσ έΑΔΑ Άνω Οιοςίων  

 έΩΨΑ Λ και ΛΛ Άνω Οιοςίων και Πονάδα Επεξεργαςία Χτραγγιςμάτων Οιοςίων 

 έΩΨΑ άυλισ (Α’ και Β’ άάςθ) και Πονάδα Επεξεργαςία Χτραγγιςμάτων άυλισ  

 Εργοςτάςιο Πθχανικισ Ανακφκλωςθσ και Ξομποςτοποίθςθσ (ΕΠΑ)  

 Θ Εγκατάςταςθ Κερμικισ Επεξεργαςίασ (αποτεφρωτιρασ) Επικίνδυνων Αποβλιτων 

Ωγειονομικϊν Πονάδων (ΕΑΩΠ). 
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 Θ Πονάδα Υαραγωγισ Ενζργειασ από το βιοαζριο του έΩΨΑ Άνω Οιοςίων (ΒΕΑΟ ΑΕ). 

 Θ Πονάδα ΞΔΑΩ ΒΕΑΧ τθσ εταιρείασ WATT A.E. 

Για τον έΩΨΑ άυλισ υλοποιείται ζργο για τθ μεταβατικι διαχείριςθ, το οποίο περιλαμβάνει 

καταςκευι νζων κυττάρων υγειονομικισ ταφισ χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 4.000.000m3 με 

δικαίωμα προαίρεςθσ για επιπλζον  4.000.000m3 και τθν υλοποίθςθ μεταβατικϊν υποδομϊν για τθν 

διαχείριςθ ποςότθτασ 20.000 τόνων ΑΧΑ ανά ζτοσ. 

 

ΧΥΤΑ Φυλής Α ΦΑΣΗ 

ΧΑΔΑ Λιοσίων 

ΕΜΑΚ 

Μονάδα παραγωγής 

ενέργειας  

ΧΥΤΑ Ι Λιοσίων 

ΕΑΥΜ 

ΧΥΤΑ ΙΙ Λιοσίων 

ΜΕΣ ΧΥΤΑ ΛΙΟΣΙΩΝ 

ΧΥΤΑ Φυλής  Β ΦΑΣΗ 

ΜΕΣ ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ 

ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 

ΟΕΔΑ 

 

Εικόνα 3-1: Τποδομζσ ΟΕΔΑ Δυτικισ Αττικισ 

3.1.1.5.5 έΩΨΩ ΕΞΨΤΧ ΣΕΔΑ Δ. ΑΨΨΛΞΙΧ 

Χτθν Υεριφζρεια Αττικισ ζχουν καταςκευαςτεί οι κάτωκι έϊροι Ωγειονομικισ Ψαφισ 

Ωπολειμματικϊν ςφμμεικτων ΑΧΑ, εκτόσ τθσ ΣΕΔΑ Δ. Αττικισ: 

 ςτθ κζςθ «ΠΑΩΦΣ ΒΣΩΡΣ» Γραμματικοφ για τθν παραλαβι των υπολειμματικϊν 

ςφμμεικτων ΑΧΑ από τθν ΣΕΔΑ ΒΑ Αττικισ με χωρθτικότθτα λεκάνθσ 2 εκ. m3. 

 ςτθ κζςθ «Οαχνόσ» ςτο νθςί των Ξυκιρων με χωρθτικότθτα λεκάνθσ 120 χιλ. m3  

 ςτθ κζςθ «Πφλοι των Αντικυκιρων» με χωρθτικότθτα λεκάνθσ 3,3 χιλ m3 

3.1.1.6 ΞΤΧΨΣΧ ΔΛΑέΕΜΦΛΧΘΧ 

Ψο ετιςιο κόςτοσ διαχείριςθσ των ΑΧΑ ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 

1. Ξόςτοσ ςυλλογισ και μεταφοράσ, το οποίο προκφπτει από τα απολογιςτικά ςτοιχεία των 66 

Διμων τθσ Υεριφζρειασ και αφορά ςτθν οργάνωςθ και λειτουργία των ςυςτθμάτων ΔςΥ, 

κακϊσ και μεταφοράσ των ΑΧΑ. 

2. Ξόςτοσ επεξεργαςίασ για τθν ανάκτθςθ δευτερογενϊν προϊόντων και ενζργειασ, το οποίο 

προκφπτει από απολογιςτικά ςτοιχεία λειτουργίασ των επιμζρουσ μονάδων επεξεργαςίασ. 
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3. Ξόςτοσ ταφισ για τα υπολειμματικά ςφμμεικτα των ανωτζρω διεργαςιϊν.  

Αναφορικά με το κόςτοσ επεξεργαςίασ και διάκεςθσ των ςφμμεικτων ΑΧΑ (2 και3), κακορίηεται με 

απόφαςθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου του Ε.Δ.Χ.Ρ.Α. από το ετιςιο κόςτοσ λειτουργίασ του 

Ε.Δ.Χ.Ρ.Α. και βάςει αυτοφ προςδιορίηεται ςε ετιςια βάςθ το κόςτοσ των υπθρεςιϊν που 

παρζχονται ςε ευρϊ / τόνο. Ψο κόςτοσ διαχείριςθσ επαναπροςδιορίηεται με τθ χριςθ 

απολογιςτικϊν ςτοιχείων και οι αποκλίςεισ ςυνυπολογίηονται κατά τον προςδιοριςμό του κόςτουσ 

διαχείριςθσ του επόμενου, από τον απολογιςμό, ζτουσ. (Άρκρα 5 τθσ υπ’ αρ. 2527/2009 Ξ.Ω.Α. (άΕΞ 

83/23-1-2009, τ. β’)) και 237 του Ρ. 4555/18 (άΕΞ 133/19.07.2018, τ. αϋ). 

Παράμετροσ / Ζτοσ  2017 2018 2019 

Κόςτοσ λειτουργίασ 43.860.879,44 € 45.314.046,07 47.714.046,07 

Κόςτοσ μελζτθσ και 
καταςκευι ζργων 

1.576.426,45 € 7.362.870,02 4.866.052,63 

Αντιςτακμιςτικό όφελοσ 
οχλοφμενων Διμων 

39.470.000,00 € 39.470.000,00 37.070.000,00 

υνολικά προσ χρζωςθ 
ειςερχόμενα απορρίμματα 
(tn) Διμων 

1.734.510,85 1.688.987,00 1.804.695,44 

Μοναδιαίο κόςτοσ 48,95 54,56 49,68 

Μοναδιαίο κόςτοσ (-αντιςτ.) 26,20 31,19 29,14 

3.1.1.7 ΔΦΆΧΕΛΧ ΕΡΘΠΖΦίΧΘΧ ΞΑΛ ΕΩΑΛΧΚΘΨΣΥΣΛΘΧΘΧ ΞΣΛΡΣΪ 

Για τθν ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ ςχετικά με τθν πορεία υλοποίθςθσ των δράςεων του 

εγκεκριμζνου περιφερειακοφ ςχεδιαςμοφ για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων τθσ Αττικισ, θ 

Υεριφζρεια Αττικισ και ο ΕΔΧΡΑ οργανϊνουν τακτικά ςχετικζσ θμερίδεσ και ςυμμετζχουν ςε 

εκκζςεισ (Υαγκόςμια Θμζρα Υεριβάλλοντοσ, Ανκοκομικι ζκκεςθ Ξθφιςιάσ, λοιπζσ εκδθλϊςεισ 

Διμων) με ενθμερωτικό υλικό και δράςεισ.  

Επίςθσ, ςχεδιάηονται ειδικζσ δράςεισ για τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ ςχετικά με τθ διαλογι ςτθν 

πθγι με ςτόχο τθν ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν και τθν ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτα εν 

λόγω ςυςτιματα. Ενδεικτικά αναφζρεται, το ςφςτθμα Διαλογισ ςτθν Υθγι (ΔςΥ), που εφαρμόηει ο 

ΕΔΧΡΑ για τθ ςυλλογι του ζντυπου χαρτιοφ ςε Διμουσ τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ, για το οποίο ζχουν 

γίνει δράςεισ ςτοχεφοντασ ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ και τθν ενεργό ςυμμετοχι των παιδιϊν. Πε 

ςφνκθμα «Ζλα ςτον κφκλο μασ» οι δράςεισ περιλαμβάνουν τθ διανομι ενθμερωτικοφ υλικοφ 

(φυλλάδια, αυτοκόλλθτα, cd με εκπαιδευτικό υλικό), ενθμζρωςθ για τθν ανακφκλωςθ χαρτιοφ, και 

τοποκζτθςθ χάρτινου κάδου ανακφκλωςθσ χαρτιοφ, του «έΑΦΨΣάΑΓΣΩ», εντόσ των ςχολικϊν 

αικουςϊν. 

3.1.2 ΑΛΣΟΤΓΘΧΘ ΩάΛΧΨΆΠΕΡΘΧ ΞΑΨΆΧΨΑΧΘΧ ΞΑΛ ΩΟΣΥΣΜΘΧΘΧ ΩάΛΧΨΆΠΕΡΣΩ 

ΧέΕΔΛΑΧΠΣΪ  

3.1.2.1 ΥΣΦΕΜΑ ΩΟΣΥΣΜΘΧΘΧ ΕΓΞΕΞΦΛΠΖΡΣΩ ΥΕΧΔΑ  
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3.1.2.1.1 ΧΨΤέΣΛ ΥΕΧΔΑ 2016 

Ψο ΥΕΧΔΑ εξειδικεφει τισ κατευκφνςεισ για τθν ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ του ςυνόλου των 

αποβλιτων που παράγονται ςτθ γεωγραφικι του ενότθτα ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ και τισ 

προβλζψεισ του ΕΧΔΑ. Σι γενικοί ςτόχοι του ΥΕΧΔΑ Αττικισ (2016) ειδικότερα όςον αφορά τα ΑΧΑ, 

είναι οι παρακάτω:  

1. Χτακεροποίθςθ παραγωγισ αποβλιτων ςτα επίπεδα του 2011 (2014 για τα ΑΧΑ), με 

φκίνουςα τάςθ.  

2. Εκπόνθςθ και εφαρμογι τοπικϊν ςχεδίων αποκεντρωμζνθσ διαχείριςθσ από όλουσ τουσ 

Διμουσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον ΕΧΔΑ.  

3. Δθμιουργία Δικτφου Υράςινων Χθμείων – ΞΑΕΧΔΛΥ και ολοκλιρωςθ τουσ ζωσ το 2020.  

4. Φιηικόσ αναςχεδιαςμόσ του υφιςτάμενου ςχεδιαςμοφ υποδομϊν διαχείριςθσ και 

ολοκλιρωςθ του αναγκαίου δικτφου ςε υποδομζσ διαχείριςθσ αποβλιτων ζωσ το 2020, με 

τθν καταςκευι ΠΕΑ, ΠΕΒΑ και νζων έΩΨΑ. 

5. Πείωςθ ςτο ελάχιςτο δυνατό τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ ανακτιςιμων αποβλιτων που 

διατίκενται για υγειονομικι ταφι. 

6. Υεραιτζρω αξιοποίθςθ δευτερογενϊν υλικϊν (κομπόςτ/ κομπόςτ τφπου Α) με εξαςφάλιςθ 

αυςτθρϊν ποιοτικϊν προδιαγραφϊν. 

7. Ανάκτθςθ ενζργειασ ςε ςυμπλθρωματικό ρόλο, όταν ζχουν εξαντλθκεί τα περικϊρια άλλου 

είδουσ ανάκτθςθσ. 

8. Εξάλειψθ τθσ ανεξζλεγκτθσ διάκεςθσ αςτικϊν αποβλιτων ζωσ το 2015 και λοιπϊν 

αποβλιτων ζωσ το 2018. 

9. Σρκολογικι διαχείριςθ των ιςτορικά αποκθκευμζνων αποβλιτων και αποκατάςταςθ των 

χϊρων αποκικευςισ τουσ ζωσ το 2016. 

10. Αποκατάςταςθ των κυριότερων ρυπαςμζνων χϊρων διάκεςθσ αποβλιτων ζωσ το 2020. 

11. Υαφςθ λειτουργίασ έΩΨΑ άυλισ. 

Για τα Απόβλθτα Χυςκευαςιϊν προβλζπονται οι εξισ δράςεισ: 

 Ωλοποίθςθ προγραμμάτων εναλλακτικισ διαχείριςθσ τα οποία κατ’ ελάχιςτο κα 

περιλαμβάνουν: μζτρα ενίςχυςθσ για τθν επίτευξθ / βελτίωςθ ποςοτικϊν ςτόχων, μεκόδουσ 

για τθν οργάνωςθ τθσ εναλλακτικισ διαχείριςθσ ςυςκευαςιϊν. 

 Ξάλυψθ του ςυνόλου τθσ Υεριφζρειασ από δίκτυα διαλογισ ςτθν πθγι αποβλιτων 

ςυςκευαςίασ. 

 Υροϊκθςθ άμεςα τθσ χωριςτισ ςυλλογισ χαρτιοφ, γυαλιοφ, μετάλλων και πλαςτικοφ. 

 Ωιοκζτθςθ και τιρθςθ προδιαγραφϊν για τα ανακτθκζντα απόβλθτα ςυςκευαςίασ ανά 

υλικό.  

 Σργάνωςθ ςυςτθμάτων εναλλακτικισ διαχείριςθσ ςυςκευαςιϊν που εμπεριζχουν 

κατάλοιπα επικίνδυνων ουςιϊν. 

 Επίτευξθ των ποςοτικϊν ςτόχων ςφμφωνα με τθν ΞΩΑ 9268/469/2007, θ οποία εκδόκθκε 

προσ ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ Σδθγίασ 2004/12/ΕΞ και είναι εν ιςχφι από το 2011 

και εντεφκεν: 

 
- Ψο ποςοςτό αποβλιτων ςυςκευαςίασ που ανακτάται (ανακφκλωςθ, ανάκτθςθ υλικϊν, 

ανάκτθςθ ενζργειασ) κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 60% κατά βάροσ του ςυνόλου των 
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αποβλιτων. 
- Ψο ποςοςτό αποβλιτων ςυςκευαςίασ που ανακυκλϊνεται κα πρζπει να είναι 

τουλάχιςτον 55% του ςυνόλου των αποβλιτων. 
- Σι ελάχιςτοι ςτόχοι ανακφκλωςθσ ανά υλικό κατά βάροσ κα πρζπει να είναι: 

o 60% κ.β. για το γυαλί 
o 60% κ.β. για το χαρτί/χαρτόνι 
o 50% κ.β. για τα μζταλλα 
o 22,5% κ.β. για τα πλαςτικά και  
o 15% κ.β. για το ξφλο  

 

Χτον Υίνακα που ακολουκεί παρουςιάηονται ςυγκεντρωτικά οι ποςοτικοί ςτόχοι διαχείριςθσ ΑΧΑ 

βάςει του εν ιςχφι ΥΕΧΔΑ 2016. 
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Πίνακασ 3-4: Ποςοτικοί ςτόχοι διαχείριςθσ ΑΑ ΠΕΔΑ 2016 
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3.1.2.1.2 ΑΥΣΨΕΟΖΧΠΑΨΑ ΩΟΣΥΣΜΘΧΘΧ ΔΦΆΧΕίΡ ΥΕΧΔΑ  

Χε ςχζςθ με τουσ γενικοφσ ςτόχουσ που είχαν τεκεί ςτο ΥΕΧΔΑ 2016, ζχει ολοκλθρωκεί μικρό 

ποςοςτό δράςεων που αφοροφν κυρίωσ ςτθν αποκατάςταςθ των έϊρων Ανεξζλεγκτθσ Διάκεςθσ 

Απορριμμάτων (έΑΔΑ)  και ςτθν υλοποίθςθ δράςεων ΔςΥ ςε μικρι όμωσ κλίμακα. ίςτόςο, θ 

υφιςτάμενθ κατάςταςθ υπολείπεται ςθμαντικά των ςτόχων κακϊσ:  

 Θ παραγωγι αποβλιτων ςτο χρονικό διάςτθμα 2015-2019 παρουςίαςε αυξθτικι τάςθ. 

 Ψο δίκτυο πράςινων ςθμείων είναι ςε μθδαμινό ςτάδιο ανάπτυξθσ. 

 Ψο ςφνολο ςχεδόν των ΑΧΑ οδθγείται ςε ταφι, ςτον έΩΨΑ άυλισ, του οποίου θ λειτουργία δεν 

ζπαυςε.  

 Είναι πολφ χαμθλά τα ποςοςτά ΔςΥ, ανάκτθςθσ και αξιοποίθςθσ δευτερογενϊν προϊόντων 

και δεν καταςκευάςτθκαν οι προβλεπόμενεσ υποδομζσ ΠΕΑ, ΠΕΒΑ και έΩΨΑ/έΩΨΩ. 

Χτουσ επόμενουσ πίνακεσ φαίνονται τα αποτελζςματα από τθ διαλογι ςτθν πθγι των 

βιοαποβλιτων και ανακυκλϊςιμων υλικϊν ςυςκευαςίασ  

Πίνακασ 3-5: Επιδόςεισ χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων  

Επιδόςεισ χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων  2019 

υνολικι ποςότθτα ΑΑ (τόνοι) 2.198.745,63 

Παραγόμενα βιοαπόβλθτα (τόνοι) 861.694,47 

ΔςΠ ΒΑ (τόνοι) 57.431,01 

ΔςΠ επί ρεφματοσ (%) 6,66% 
τόχοσ χωριςτισ ςυλλογισ ΒΑ βάςει ΕΔΑ 2020 (%) 40,00% 

Τπολείπεται του ςτόχου (%) 33,34% 

Πίνακασ 3-6: Επιδόςεισ χωριςτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν 

Επιδόςεισ ΔςΠ ανακυκλωςίμων  
(χαρτί - γυαλί - μζταλλο - πλαςτικό) 

2019 

υνολικι ποςότθτα ΑΑ 2.198.745,63 

Παραγόμενα ανακυκλϊςιμα υλικά (τόνοι) 1.043.217,92 

ΔςΠ (τόνοι) 262.246,00 

ΔςΠ επί ρεφματοσ 25,14% 

τόχοσ χωριςτισ ςυλλογισ ανακυκλωςιμων βάςει ΕΔΑ 2020 65,00% 

Τπολείπεται του ςτόχου 39,86% 

τόχοσ χωριςτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων βάςει ΠΕΔΑ 2016 68,12% 

Τπολείπεται του ςτόχου 42,98% 

Πίνακασ 3-7: Επιδόςεισ χωριςτισ ςυλλογισ ΑΑ 

Επιδόςεισ προδιαλογισ ΑΑ  2019 

υνολικι ποςότθτα ΑΑ 2.198.745,63 

ΔςΠ (τόνοι) 351.177,96 

ΔςΠ  15,97% 
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τόχοσ προδιαλογισ ΑΑ βάςει ΕΔΑ 2020 50,00% 

Τπολείπεται του ςτόχου 34,03% 

τόχοσ προδιαλογισ ΑΑ βάςει ΠΕΔΑ 2016 52,66% 

Τπολείπεται του ςτόχου  36,69% 

Από τα αποτελζςματα φαίνεται ότι τα εν λόγω ςυςτιματα ΔςΥ είναι ανεπαρκι, με αποτζλεςμα θ 

ανάκτθςθ των βιοαποβλιτων και ανακυκλϊςιμων ςτουσ περιςςότερουσ Διμουσ τθσ Υεριφζρειασ να 

αποτελεί μονοψιφιο ποςοςτό τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ παραγόμενων αποβλιτων, ςθμειϊνοντασ 

μεγάλθ απόκλιςθ από τον αντίςτοιχο ςτόχο. 

Χτουσ επόμενουσ πίνακεσ φαίνεται θ ςυμβολι ςτθν ανακφκλωςθ ςτθν ΣΕΔΑ Δυτικισ Αττικισ μζςω 

τθσ ανάκτθςθσ που επιτυγχάνεται ςτο ΕΠΑ ανά κατθγορία υλικοφ και ςυνολικά. 

Πίνακασ 3-8: Ανάκτθςθ ςτο ΕΜΑ από επεξεργαςία ςφμμεικτων- υμβολι ΕΜΑ ςτθν ανακφκλωςθ 

Επιδόςεισ ανάκτθςθσ 2019 

Παραγόμενα Αςτικά Απόβλθτα 2.198.745,63 

Εργαςίεσ ανάκτθςθσ 352.542,87 

Ποςοςτό ανακτθςθσ 16,03% 

τόχοσ ανάκτθςθσ βάςει ΕΔΑ 2020 74,00% 

Τπολείπεται του ςτόχου 57,97% 

τόχοσ ανάκτθςθσ ΑΑ βάςει ΠΕΔΑ 2016 78,22% 

Τπολείπεται του ςτόχου  62,19% 

Πίνακασ 3-9: Εκτροπι ΒΑΑ και ανάκτθςθ 

Εκτροπι ΒΑΑ από ΧΤΣΑ 2019 

Παραγόμενα Αςτικά Απόβλθτα 2.198.745,63 

Παραγόμενα ΒΑΑ 1.487.362,53 

Ποςότθτεσ ΒΑΑ που εκτράπθκαν από τθν ταφι 210.299,06 

Ποςοςτό εκτροπισ 13,55% 

Ποςότθτα ΒΑΑ που ζπρεπε να εκτραπεί βάςθ του ΕΔΑ 2020 1.023.966,00 

τόχοσ εκτροπισ ΒΑΑ 65% 

Τπολείπεται του ςτόχου 813.666,94 

Τπολείπεται του ςτόχου  51,65% 

Από τουσ πίνακεσ φαίνεται θ ςθμαντικι απόκλιςθ από τουσ ςτόχουσ που ζχουν τεκεί ςτον εν ιςχφι 

περιφερειακό ςχεδιαςμό. 

Ψζλοσ ςτον επόμενο πίνακα παρουςιάηονται οι ποςότθτεσ των ΑΧΑ που οδθγοφνται προσ ταφι ςτο 

έΩΨΑ Οιοςίων και θ ςθμαντικι απόκλιςθ από τον ςτόχο του εν ιςχφει ΥΕΧΔΑ. Χτισ εν λόγω ποςότθτεσ 

ςυμπεριλαμβάνονται οι ποςότθτεσ υπολειμματικϊν ςφμμεικτων των Διμων που οδθγοφνται προσ 

ταφι, το υπόλειμμα των ΞΔΑΩ, κακϊσ και το υπόλειμμα του ΕΠΑ.  

Πίνακασ 3-10: Σελικι Διάκεςθ ςε ΧΤΣΑ Φυλισ 

Επιδόςεισ διάκεςθσ ςε ΧΤΣΤ 2019 

υνολικι ποςότθτα ΑΑ 2.198.745,63 

Διάκεςθ ςε ΧΤΣ ςε τόνουσ 1.707.233,46 
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Ποςοςτό διάκεςθσ 77,65% 

τόχοσ διάκεςθσ βάςει ΕΔΑ 2020 26,00% 

Τπολείπεται του ςτόχου -51,65% 

τόχοσ διάκεςθσ βάςει ΠΕΔΑ 2016 21,78% 

Τπολείπεται του ςτόχου -55,87% 

Πίνακασ 3-11: Προετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ/Ανακφκλωςθ 

Προετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ/Ανακφκλωςθ (Μζκοδοσ 2) 2019 

Παραγωγι ανακυκλωςίμων (χαρτί, γυαλί, μζταλο, πλαςτικό) 1.043.217,92 

Προετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ/Ανακφκλωςθ 272.112,45 

Ποςοςτό προετοιμαςίασ για επαναχρθςιμοποίθςθ- ανακφκλωςθ 26,08% 

τόχοσ Οδθγίασ  50,00% 

Τπολείπεται του ςτόχου 23,92% 

τόχοσ βάςει ΕΔΑ 2020 75,00% 

Τπολείπεται του ςτόχου 48,92% 

Χτουσ πίνακεσ 3-4 ζωσ 3-10 ςυνοψίηεται θ κατάςταςθ τθσ διαχείριςθσ των ΑΧΑ ςτθν Υεριφζρεια 

Αττικισ και θ ςθμαντικι απόκλιςθ που ςθμειϊνεται από τουσ ςτόχουσ του ευρωπαϊκοφ και εκνικοφ 

δικαίου. Ψα αίτια τθσ απόκλιςθσ τθσ διαχείριςθσ των ΑΧΑ ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ από τουσ 

τικζμενουσ ςτόχουσ του ΥΕΧΔΑ 2016 εντοπίηονται ςτουσ κάτωκι άξονεσ: 

 Πετατόπιςθ του κζντρου βάρουσ τθσ διαχείριςθσ ςε επίπεδο ΣΨΑ, μζςω τθσ εκπόνθςθσ 

φιλόδοξων ΨΣΥΛΞίΡ ΧέΕΔΛίΡ ΔΛΑέΕΛΦΛΧΘΧ ΑΥΣΒΟΘΨίΡ (ΨΧΔΑ Διμων), τα οποία 

προζβλεπαν επίτευξθ ςθμαντικοφ ποςοςτοφ των ςτόχων ςε δθμοτικζσ μονάδεσ (Υράςινα 

Χθμεία, ΠΕΒΑ).  

 Υεριοριςμζνθ ςυμμετοχι πολιτϊν που οφείλεται ςτθν ελλιπι ενθμζρωςθ του δθμοτϊν τθσ 

περιοχισ για τα άμεςα και ζμμεςα οφζλθ από τθν ενεργι ςυμμετοχι ςτισ δράςεισ 

ανακφκλωςθσ και επαναχρθςιμοποίθςθσ απορριμμάτων.  

 Αδυναμία υλοποίθςθσ απαραίτθτων κεντρικϊν υποδομϊν, λόγω κακυςτεριςεων ςτον 

ςχεδιαςμό και ςτθν ζλλειψθ διακζςιμων πόρων για δθμόςιεσ επενδφςεισ που 

παρατθρικθκε τθν περίοδο τθσ οικονομικισ κρίςθσ.  

Χφμφωνα με το υπό ανακεϊρθςθ ΥΕΧΔΑ (2016) ςτθν Αττικι προβλζπονται οι ακόλουκεσ υποδομζσ:  

 Αναβάκμιςθ και επζκταςθ τθσ δυναμικότθτασ του ΕΜΑ Λιοςίων ζωσ και τουσ 350.000 tn 

ετθςίωσ.  

 Δθμιουργία νζων μονάδων ςυνολικισ δυναμικότθτασ ζωσ 650.000tn ετθςίωσ λαμβάνοντασ 

υπόψιν τθν αρχι τθσ εγγφτθτασ ςτουσ χϊρουσ παραγωγισ, τθν ιςόρροπθ αποκεντρωμζνθ 

εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν και κριτιρια οικονομίασ κλίμακασ ωσ ακολοφκωσ:  

Ι. Μία ι Δφο Μονάδεσ ςτθν περιοχι τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κεντρικοφ Τομζα 

Ακθνϊν ςυνολικισ δυναμικότθτασ ζωσ 260.000 tn ετθςίωσ 
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ΙΙ. Μία Μονάδα ςτθν περιοχι τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Πειραιϊσ δυναμικότθτασ ζωσ 

180.000 tn ετθςίωσ. Η Μονάδα κα χωροκετθκεί κατά προτεραιότθτα ςε ιδθ 

αδειοδοτθμζνο χϊρο για τθν καταςκευι κεντρικοφ Σ.Μ.Α.  

ΙΙΙ. Μία Μονάδα ςτθν νότια Αττικι, δυναμικότθτασ ζωσ 150.000 tn ετθςίωσ. 

IV. Μία Μονάδα ςτθν Βόρειο-ανατολικι Αττικι, δυναμικότθτασ ζωσ 60.000 tn ετθςίωσ, 

που προςδιορίηεται ςτθν ΟΕΔΑ Β.Α. Αττικισ.  

Επίςθσ, το ΥΕΧΔΑ του 2016 προζβλεπε τισ κάτωκι υποδομζσ για τθν επεξεργαςία των 

βιοαποβλιτων: 

 Πετατροπι τθσ μιασ εκ των τριϊν γραμμϊν επεξεργαςίασ οργανικϊν του ΕΠΑΞ ςε γραμμι 

επεξεργαςίασ βιοαποβλιτων από ∆ςΥ, δυναμικότθτασ ~ 100.000 tn/ετθςίωσ. 

 Ενςωμάτωςθ ςτο ΥΕΧ∆Α των μονάδων επεξεργαςίασ βιοαποβλιτων από ΔςΥ που 

προβλζπονται ςτα Ψοπικά Χχζδια Διαχείριςθσ ενϊ ςτο πρϊτο ςτάδιο ανάπτυξθσ του εν λόγω 

δικτφου προβλζπονταν μία μονάδα ςτα Πζγαρα και μία μονάδα ςτθν ΣΕΔΑ Βόρειο- 

Ανατολικισ Αττικισ. 

Χτθ βάςθ αυτι, θ πρόοδοσ υλοποίθςθσ των προβλζψεων του ΥΕΧΔΑ 2016 αναφορικά με τον 

ςχεδιαςμό των απαιτοφμενων υποδομϊν αποτυπϊνεται ακολοφκωσ: 

 Είναι ςε εξζλιξθ ο διαγωνιςμόσ για τθν «Αναβάκμιςθ και Οειτουργία του ΕΠΑ Άνω Οιοςίων 

και μετατροπι αυτοφ ςε ʺΥράςινο Εργοςτάςιο”» με δυναμικότθτα 300.000 tn/y (ΑΧΑ και 

προδιαλεγμζνα βιοαπόβλθτα), εκ των οποίων τα προδιαλεγμζνα βιοαπόβλθτα κα είναι ζωσ 

100.000 tn/y. Θ μονάδα κα μπορεί να διαχειρίηεται επιπλζον πράςινα απόβλθτα-κλαδζματα 

από 20.000 ζωσ 35.000 tn/yr. 

 Σ ΕΔΧΡΑ υπζβαλε προτάςεισ ςτθ Γενικι Γραμματεία Λδιωτικϊν Επενδφςεων και ΧΔΛΨ για τθν 

υλοποίθςθ (i) τθσ ΣΕΔΑ Ξεντρικοφ Ψομζα Ακθνϊν και (ii) τθσ ΣΕΔΑ ΥΕ Υειραιϊσ & Ριςων με 

Χφμπραξθ Δθμοςίου και Λδιωτικοφ Ψομζα (ΧΔΛΨ), θ υπαγωγι των οποίων ςτισ διατάξεισ του 

Ρ. 3389/2005 και θ υλοποίθςθ τουσ με ΧΔΛΨ εγκρίκθκε από τθ Διυπουργικι Επιτροπι 

Χυμπράξεων Δθμοςίου και Λδιωτικοφ Ψομζα ςτισ 5/11/2020. Χτθν παροφςα φάςθ είναι ςε 

εξζλιξθ θ διαγωνιςτικι διαδικαςία. 

 Mε τθν Α.Υ. 3818/15-12-2020 Απόφαςθ τθσ Ειδικισ Ωπθρεςίασ Διαχείριςθσ ΕΥ Υεριφζρειασ 

Αττικισ, αποφαςίςτθκε θ ζνταξθ τθσ Υράξθσ «ΠΣΡΑΔΑ ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑΧ ΑΧΨΛΞίΡ ΧΨΕΦΕίΡ 

ΑΥΣΒΟΘΨίΡ ΞΑΛ ΥΦΣΔΛΑΟΕΓΠΕΡίΡ ΣΦΓΑΡΛΞίΡ ΑΥΣΒΟΘΨίΡ ΧΨΘΡ ΣΕΔΑ Β.Α. ΑΨΨΛΞΘΧ» 

με Ξωδικό ΣΥΧ 5074451 ςτο Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα «Ωποδομζσ Πεταφορϊν, 

Υεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ», ςτον Άξονα Υροτεραιότθτασ 14: «ΔΛΑΨΘΦΘΧΘ ΞΑΛ 

ΥΦΣΧΨΑΧΛΑ ΨΣΩ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ – ΥΦΣΑΓίΓΘ ΨΘΧ ΑΥΣΔΣΨΛΞΘΧ έΦΘΧΘΧ ΨίΡ ΥΣΦίΡ 

(ΨΧ)», ο οποίοσ ςυγχρθματοδοτείται από το Ψαμείο Χυνοχισ, με τίτλο: «Σλοκλιρωςθ και 

ςυμπλιρωςθ υποδομϊν ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ αποβλιτων ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ», 

μετά από ςχετικό αίτθμα χρθματοδότθςθσ του Ειδικοφ Διαβακμικοφ Χυνδζςμου Ρομοφ 

Αττικισ (ΕΔΧΡΑ). Χτθν παροφςα φάςθ είναι ςε εξζλιξθ θ διαδικαςία δθμοπράτθςθσ του 

ζργου.  

 Σ ΕΔΧΡΑ ζχει υπογράψει προγραμματικζσ ςυμβάςεισ με τουσ Διμουσ Ξυκιρων και Ϊδρασ 

για τθν ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των παραγόμενων ςτερεϊν αποβλιτων ςτα νθςιά που 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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περιλαμβάνουν ΧΠΑΩ, ΠΕΒΑ και έΩΨΩ. Τπωσ ζχει αναφερκεί προθγουμζνωσ ςτο κείμενο, θ 

καταςκευι των έΩΨΩ ςτα νθςιά Ξυκιρων και Αντικυκιρων ζχει ολοκλθρωκεί και πλζον 

υλοποιείται θ δοκιμαςτικι τουσ λειτουργία. Ψα ζργα ςτο νθςί τθσ Ϊδρασ βρίςκονται ςτο 

ςτάδιο τθσ περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ και αναμζνεται να ολοκλθρωκοφν το 2023.  

3.1.3 ΕΖΟΛΘ ΥΑΦΑΓίΓΙΧ ΨίΡ ΑΧΑ ΖίΧ ΞΑΛ ΨΣ 2030   

Για τον υπολογιςμό τθσ εξζλιξθσ τθσ παραγωγισ των ΑΧΑ ζωσ το 2030,  υπολογίςτθκε θ εξζλιξθ του 

μόνιμου και του εποχικοφ πλθκυςμοφ τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ και ςτθ ςυνζχεια, ζγινε εκτίμθςθ τθσ 

εξζλιξθσ του ςυντελεςτι παραγωγισ αποβλιτων  

3.1.3.1 ΕΖΟΛΘ ΥΟΘΚΩΧΠΣΪ 

Θ εξζλιξθ του μόνιμου πλθκυςμοφ τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ εκτιμικθκε με βάςθ τθ μζςθ ετιςια 

μεταβολι του πλθκυςμοφ τθσ Ελλάδασ, όπωσ αυτόσ ζχει εκτιμθκεί από τθν Eurostat (πθγι: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/proj_19np/default/table?lang=en). Χτον επόμενο 

πίνακα φαίνεται θ εκτίμθςθ τθσ διαχρονικισ εξζλιξθσ του μόνιμου πλθκυςμοφ. 

Πίνακασ 3-12: Εκτίμθςθ εξζλιξθσ μόνιμου πλθκυςμοφ 

  ΠΛΘΚΤΜΟ ΧΩΡΑ ΠΛΘΚΤΜΟ ΠΕΡΛΦΕΡΕΛΑ ΑΣΣΛΚΘ 

2019 10.724.599 3.742.235 

2020 10.696.535 3.732.442 

2025 10.510.196 3.667.421 

2030 10.303.200 3.595.192 

Για τθν εξζλιξθ του εποχικοφ πλθκυςμοφ εκτιμικθκε ο ιςοδφναμοσ πλθκυςμόσ, ο οποίοσ 

υπολογίςτθκε με βάςθ το ςφνολο των διανυκτερεφςεων επιςκεπτϊν (αλλοδαπϊν και θμεδαπϊν) 

ςτα ξενοδοχεία, camping και ςτα καταλφματα ςφντομθσ διαμονισ όπωσ δθμοςιεφονται από τθν 

ΕΟΧΨΑΨ.   

Για τθν πρόβλεψθ του ιςοδφναμου πλθκυςμοφ, εφαρμόςτθκαν διάφορα παλινδρομικά μοντζλα και 

υιοκετικθκε το εκκετικό, το οποίο ζχει καλι προςαρμογι και είναι ςε ςυμφωνία με το ΕΧΔΑ.  

Χτθ βάςθ των ανωτζρω, θ εξζλιξθ του πλθκυςμοφ ςτθν Υεριφζρεια παρουςιάηεται ςτον ακόλουκο 

πίνακα. 

Πίνακασ 3-13: Εξζλιξθ του πλθκυςμοφ (μόνιμου και εποχικοφ) ςτθν Περιφζρεια Αττικισ 

 ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑ ΑΨΨΛΞΘΧ 2019 2020 2025 2030 

ΠΣΡΛΠΣΧ ΥΟΘΚΩΧΠΣΧ  3.742.235 3.732.442 3.667.421 3.595.192 

ΕΥΣέΛΞΣΧ ΥΟΘΚΩΧΠΣΧ 30.157 32.194 43.675 59.250 

ΧΩΡΣΟΛΞΣΧ ΥΟΘΚΩΧΠΣΧ 3.772.392 3.764.636 3.711.096 3.654.443 

3.1.3.2 ΕΖΟΛΘ ΧΩΡΨΕΟΕΧΨΙ ΥΑΦΑΓίΓΙΧ ΑΥΣΒΟΙΨίΡ 

Για τθν εκτίμθςθ τθσ εξζλιξθσ τθσ παραγωγισ αποβλιτων, κεωρικθκε ότι ο ςυντελεςτισ παραγωγισ 

αποβλιτων του μόνιμου πλθκυςμοφ ζωσ και το 2021 παραμζνει ςτακεροποιθμζνοσ ςτα επίπεδα 
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του 2019, και εφεξισ μειϊνεται μζχρι το ζτοσ 2030, κατά το ίδιο ποςοςτό που μειϊνεται ο 

ςυντελεςτισ παραγωγισ αποβλιτων του μόνιμου πλθκυςμοφ τθσ Αττικισ ςφμφωνα με το ΕΧΔΑ 

(ιτοι κατά 3%). Χε αυτι τθν υπόκεςθ ςυνθγοροφν ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ δράςεων ςχετικϊν 

με τθν πρόλθψθ παραγωγισ αποβλιτων ςφμφωνα με τισ πολιτικζσ και τισ οδθγίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ.  

Αναφορικά με τον εποχικό πλθκυςμό, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ μελζτθσ, ο ςυντελεςτισ 

παραγωγισ, λαμβάνεται ςφμφωνα με τον ΕΧΔΑ, ίςοσ με 1,8Kg/επιςκζπτθ/θμζρα ι 657 Kg ανά ζτοσ, 

και ςτακερόσ μζχρι το 2030 ωσ αποτζλεςμα τθσ απόδοςθσ των μζτρων για τθν προϊκθςθ τθσ 

πρόλθψθσ και μείωςθσ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων.  

Πε βάςθ τα ανωτζρω, θ εξζλιξθ τθσ παραγωγισ αποβλιτων ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ, ζωσ το 2030, 

φαίνεται ακολοφκωσ: 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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Πίνακασ 3-14: Εξζλιξθ των παραγόμενων ΑΑ ςτθν Περιφζρεια Αττικισ  

 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Παραγόμενα ΑΑ 
Περιφζρειασ Αττικισ (t) 

2.198.746 2.194.382 2.188.087 2.174.537 2.161.180 2.148.019 2.135.061 2.121.342 2.107.851 2.094.594 2.081.578 2.068.810 

Πόνιμοσ πλθκυςμόσ 3.742.235 3.732.442 3.719.347 3.706.297 3.693.293 3.680.334 3.667.421 3.652.860 3.638.357 3.623.912 3.609.523 3.595.192 

Εποχικόσ πλθκυςμόσ 30.157 32.194 34.219 36.371 38.659 41.090 43.675 46.422 49.342 52.445 55.744 59.250 

Χυνολικόσ πλθκυςμόσ 3.772.392 3.764.636 3.753.565 3.742.668 3.731.951 3.721.425 3.711.096 3.699.282 3.687.699 3.676.357 3.665.267 3.654.443 

υντελεςτισ παραγωγισ 
ΑΑ μόνιμου και εποχικοφ 
πλθκυςμοφ (kg/κατ/ζτοσ) 

583 583 583 581 579 577 575 573 572 570 568 566 
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3.1.4 ΧΨΤέΣΛ ΔΛΑέΕΜΦΛΧΘΧ  ΑΧΨΛΞΰΡ ΧΨΕΦΕΰΡ ΑΥΣΒΟΙΨίΡ ΑΡΑΚΕίΦΘΠΖΡΣΩ 

ΥΕΧΔΑ   

Γενικοί τόχοι  

Γ.1 
Υροςαρμογι τθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων με ςτόχο τθ μετάβαςθ τθσ 
Υεριφζρειασ  προσ τθν κυκλικι οικονομία. 

Γ.2 
Εφαρμογι ςτθν πράξθ τθσ ιεράρχθςθσ των μεκόδων διαχείριςθσ των 
αποβλιτων, όπου θ υγειονομικι ταφι – πάντα και μόνο μετά από κατάλλθλθ 
προεπεξεργαςία των αποβλιτων – κα αποτελεί τθν τελευταία επιλογι.  

Γ.3 Υρόλθψθ τθσ παραγωγισ αποβλιτων. 

Γ.4 Συςιαςτικι ενίςχυςθ τθσ διαλογισ ςτθν πθγι και τθσ ανακφκλωςθσ. 

Γ.5 Ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ φορζων, επιχειριςεων και κοινοφ. 

Γ.6 Χυςτθματικι παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ του ΥΕΧΔΑ. 

Γ.7 
Υαροχι ουςιαςτικισ δυνατότθτασ ςυμμετοχισ των εμπλεκόμενων φορζων και 
των πολιτϊν ςε ζνα γόνιμο και ςυνεχι διάλογο με ςτόχο τθν επίτευξθ των 
ςτόχων του ΥΕΧΔΑ. 

Γ.8 
Κζςπιςθ ςυςτιματοσ κινιτρων και αντικινιτρων (οικονομικϊν και 
ανταποδοτικϊν) για τθ μείωςθ τθσ παραγωγισ αποβλιτων και τθν ενίςχυςθ τθσ 
ανακφκλωςθσ. 

Διαλογι ςτθν Πθγι 

ΔΠ.1 
Ωποχρεωτικι χωριςτι ςυλλογι των βιολογικϊν αποβλιτων τουσ ζωσ 31 
Δεκεμβρίου 2022 

ΔΠ.2 

Ανάπτυξθ ευρφτατου δικτφου ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν (πζραν των 
αποβλιτων ςυςκευαςίασ) ϊςτε να αυξθκεί το ιδιαίτερα χαμθλό ποςοςτό 
ανακφκλωςθσ των υλικϊν αυτϊν. Άμεςθ κακιζρωςθ υποχρεωτικισ χωριςτισ 
ςυλλογισ τουλάχιςτον για τα μζταλλα, το χαρτί, το γυαλί και το πλαςτικό. 

ΔΠ.3 

Ξακιζρωςθ εφαρμογισ χωριςτισ ςυλλογισ και για άλλα ρεφματα αποβλιτων 
(πζραν των κακιερωμζνων): 

I. Χυλλογι ΑΘΘΕ /ΘΘΕ μζςω τθσ ΔςΥ των ΣΨΑ για αφξθςθ του ποςοςτοφ 
ανακφκλωςθσ 

II. Ξακιζρωςθ χωριςτισ ςυλλογισ των Πικρϊν Υοςοτιτων Επικίνδυνων 
Αποβλιτων (ΠΥΕΑ) το 2022, με δυνατότθτα ςταδιακισ εφαρμογισ από 
το 2021. 

III. Χταδιακι εφαρμογι από το 2023 τθσ χωριςτισ ςυλλογισ 
κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων. 

IV. Ξακιζρωςθ εφαρμογισ χωριςτισ ςυλλογισ το 2022 για τα ςτρϊματα, με 
δυνατότθτα ςταδιακισ εφαρμογισ από το 2021. 

V. Ξακιζρωςθ εφαρμογισ χωριςτισ ςυλλογισ το 2023 για τα ζπιπλα, με 
δυνατότθτα ςταδιακισ εφαρμογισ από το 2021. 
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Επαναχρθςιμοποίθςθ  - Ανακφκλωςθ – Ανάκτθςθ 
 

AN.1 
Υροετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθ των παραγόμενων ΑΧΑ 
τουλάχιςτον ςε ποςοςτό 55% κατά βάροσ μζχρι το 2025 και 60% κατά βάροσ 
μζχρι το 2030 

AN.2 

Αφξθςθ τθσ ανακφκλωςθσ αποβλιτων ςυςκευαςιϊν τουλάχιςτον ςτο 65% κ.β. ζωσ 
το 2025 και ςτο 70% κ.β. ωσ το 2030, με ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ για τα επιμζρουσ 
υλικά: 
 
ΣΟΧΟΛ ΑΝΑΚΤΚΛΩΘ ΕΩ ΣΟ 2025 
υνολικι Ελάχιςτθ Ανακφκλωςθ: 65% 
τόχοι ανά υλικό:  
i) το 50 % των πλαςτικϊν 
ii) το 25 % του ξφλου 
iii) το 70 % των ςιδθροφχων μετάλλων 
iv) το 50 % του αλουμινίου 
v) το 70 % του γυαλιοφ 
vi) το 75 % του χαρτιοφ και χαρτονιοφ 
 
ΣΟΧΟΛ ΑΝΑΚΤΚΛΩΘ ΕΩ ΣΟ 2030 
υνολικι Ελάχιςτθ Ανακφκλωςθ: 70% 
τόχοι ανά υλικό: 
i) το 55 % των πλαςτικϊν 
ii) το 30 % του ξφλου 
iii) το 80 % των ςιδθροφχων μετάλλων 
iv) το 60 % του αλουμινίου 
v) το 75 % του γυαλιοφ 
vi) το 85 % του χαρτιοφ και χαρτονιοφ 

AN.3 

Δθμιουργία ενόσ ολοκλθρωμζνου, ςυνεκτικοφ και ςφγχρονου δικτφου υποδομϊν 
διαχείριςθσ αποβλιτων, με χριςθ των βζλτιςτων διακζςιμων τεχνικϊν, ςτθ βάςθ 
των αρχϊν τθσ εγγφτθτασ και τθσ αυτάρκειασ και βάςει των αρχϊν τθσ κυκλικισ 
οικονομίασ. 

 
Διάκεςθ 
 

Δ.1 
έαμθλά ποςοςτά ταφισ, κάτω του 10% μζχρι το 2030 ςε ςυνδυαςμό με  
ενεργειακι αξιοποίθςθ των υπολειμμάτων ΑΧΑ και των δευτερογενϊν 
(απορριμματογενϊν) καυςίμων. 

Δ.2 
Διαςφάλιςθ τθσ αςφαλοφσ υγειονομικισ ταφισ των υπολειμμάτων τθσ 
επεξεργαςίασ με κατάλλθλθ διαςταςιολόγθςθ βάςει του νζου ΥΕΧΔΑ 

Δ.3 
Υαφςθ λειτουργίασ, αποκατάςταςθ και ανάπλαςθ των κορεςμζνων κυττάρων 
των έΩΨΑ και αποκατάςταςθ/ ανάπλαςθ παλαιϊν έϊρων Ανεξζλεγκτθσ 
Διάκεςθσ Αποβλιτων (έΑΔΑ) 

 

3.1.5 ΛΧΣΗΪΓΛΣ–ΥΦΣΨΕΛΡΤΠΕΡΣ ΔΜΞΨΩΣ ΩΥΣΔΣΠΰΡ ΔΛΑέΕΜΦΛΧΘΧ  ΑΧΑ   
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3.1.5.1 άΛΟΣΧΣάΜΑ ΧέΕΔΛΑΧΠΣΪ 

Ψο ςφνολο του κεντρικοφ ιςοηυγίου για τθν Υεριφζρεια Αττικισ καταςτρϊκθκε για όλθ τθ 

χρονοςειρά ιςχφοσ του ΥΕΧΔΑ (2021-2030), και εξετάςτθκε ωσ προσ τθν επίτευξθ των 

επιδιωκόμενων ςτόχων κατά τα ζτθ που αποτελοφν ορόςθμα για αυτό με βάςθ τισ 

ιςχφουςεσ διατάξεισ, δθλαδι το 2025 και το 2030. 

Ψο ςφνολο του ςχεδίου είναι πλιρωσ εναρμονιςμζνο με το ανακεωρθμζνο ΕΧΔΑ (ΥΩΧ39 τθσ 

31.8.2020) και ικανοποιεί ςε επίπεδο περιφζρειασ όλουσ τουσ ςτόχουσ που κζτει, και ζχουν 

αναλυτικά αναφερκεί ςτθν ενότθτα 3.1.4.  

Σ ςχεδιαςμόσ βαςίηεται ςτισ αρχζσ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, τθσ κυκλικισ οικονομίασ και 

τθσ ιεράρχθςθσ των αποβλιτων, με ζμφαςθ ςτθν «ανάντθ» διαχείριςθ των αποβλιτων 

(upstream management), δίνοντασ ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν ανάπτυξθ δικτφου Διαλογισ ςτθν 

Υθγι (ΔςΥ) για χωριςτι ςυλλογι ρευμάτων υλικϊν και αποβλιτων, με ςτόχο τθ 

μεγιςτοποίθςθ των ποςοςτϊν ανάκτθςθσ και επαναχρθςιμοποίθςθσ, τθν αφξθςθ του 

ποςοςτοφ κακαρότθτασ των ανακτϊμενων υλικϊν, τθν αφξθςθ τθσ εμπορευςιμότθτασ των 

προϊόντων, τθν ενίςχυςθ τθσ ανακφκλωςθσ και τθ ςυνακόλουκθ δραςτικι μείωςθ των 

ςυμμείκτων υπολειμματικϊν ΑΧΑ προσ διαχείριςθ ςτισ κεντρικζσ εγκαταςτάςεισ 

επεξεργαςίασ αποβλιτων, και τζλοσ, τθ δραςτικι μείωςθ των υπολειμμάτων προσ τελικι 

διάκεςθ με Ωγειονομικι Ψαφι. 

Θ ζμφαςθ ςτθ χωριςτι ςυλλογι εφαρμόηεται τόςο για τα «παραδοςιακά» ρεφματα, όπωσ 

τα Ωλικά Χυςκευαςίασ και ειδικότερα το χαρτί, πλαςτικό, γυαλί, μζταλλα, και επεκτείνεται 

και ςε άλλα ρεφματα, όπωσ τα βιοαπόβλθτα, το ξφλο, τα απόβλθτα προϊόντων 

κλωςτοχφαντουργίασ κ.α. 

Υιο ςυγκεκριμζνα, το παρόν ΥΕΧΔΑ, όντασ απόλυτα προςθλωμζνο ςτισ αρχζσ τθσ ενωςιακισ 

νομοκεςίασ, κεωρεί τθ χωριςτι ςυλλογι ςε διακριτά ρεφματα ωσ προχπόκεςθ επιτυχίασ 

του. Γι’ αυτό και υιοκετεί τθν κακιζρωςθ νζων δικτφων χωριςτισ ςυλλογισ με άμεςο 

χρονικό ορίηοντα, κακϊσ και τθν επζκταςθ των υφιςτάμενων δικτφων χωριςτισ ςυλλογισ 

τόςο γεωγραφικά, όςο και ποςοτικά, με ςκοπό τθ μεγιςτοποίθςθ των επιδόςεων και του 

περιβαλλοντικοφ και οικονομικοφ αποτελζςματοσ, ςφμφωνα με το ΕΧΔΑ, τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ τθσ ΕΕ και τισ κατευκφνςεισ τθσ κυκλικισ οικονομίασ. 

Ζτςι, με βάςθ τον παρόντα ςχεδιαςμό, θ ανάπτυξθ δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ ςτθν 

Περιφζρεια Αττικισ αφορά τα παρακάτω ρεφματα αποβλιτων, με τθν ακόλουκθ 

προτεινόμενθ διαχείριςθ: 

1. Ψα Βιοαπόβλθτα (ΒΑ) 

Ψα απόβλθτα κουηίνασ (απόβλθτα τροφίμων) και τα πράςινα απόβλθτα (ιδίωσ των 

κιπων και πάρκων) κα ςυλλζγονται χωριςτά, με διάφορουσ τρόπουσ, όπωσ, 

ενδεικτικά: 

 Χε ειδικό κάδο (καφζ κάδοσ) για τισ οικίεσ. 
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 Χτουσ χϊρουσ των επιχειριςεων μαηικισ εςτίαςθσ που με βάςθ τισ 

διατάξεισ του ν.4685/2020 ζχουν τθ ςχετικι υποχρζωςθ χωριςτισ ςυλλογισ 

ανεξαρτιτωσ δυναμικότθτασ, όπωσ εςτιατόρια, κζτερινγκ, καταςκθνϊςεισ, 

ςτρατόπεδα, ξενοδοχεία) και ομοίωσ οι υπεραγορζσ τροφίμων, όπωσ 

παντοπωλεία, οπωροπωλεία και λαϊκζσ αγορζσ. 

 Πε χωριςτό δίκτυο ςυλλογισ για τα πράςινα απόβλθτα. 

Ψα ςυλλεγόμενα υλικά κα οδθγοφνται ςε Μονάδεσ Επεξεργαςίασ Βιοαποβλιτων 

(ΜΕΒΑ) από όπου, μετά από αερόβια ι αναερόβια επεξεργαςία, κα παράγεται 

κόμποςτ υψθλισ ποιότθτασ κι ενδεχομζνωσ και βιοαζριο προσ ανάκτθςθ ενζργειασ. 

Επιπλζον, κα ενιςχυκεί και θ οικιακι κομποςτοποίθςθ με παροχι του κατάλλθλου 

εξοπλιςμοφ. Σι μεγάλοι παραγωγοί κα μποροφν να κάνουν χριςθ μθχανικϊν 

κομποςτοποιθτϊν . 

Θ εφαρμογι μεκόδων για τθν παραγωγι ηωοτροφϊν, ι θ βιοδιφλθςθ ι άλλεσ 

μζκοδοι, μζςω των οποίων υπάρχει θ δυνατότθτα να παραχκοφν πολφτιμεσ ενϊςεισ 

ςε διάφορουσ κλάδουσ τθσ βιοοικονομίασ, όπωσ για τθν παραγωγι βιοπλαςτικϊν, 

βιοπολυμερϊν, βιολιπαντικϊν, βιοκαυςίμων, με δυνατότθτεσ δθμιουργίασ 

προϊόντων υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ, είναι επιτρεπτζσ κατ’ επιλογι των 

αρμοδίων φορζων ι/και των ςχετιηόμενων παραγωγϊν αποβλιτων,  είτε για 

εφαρμογζσ ερευνθτικοφ ι πιλοτικοφ χαρακτιρα, είτε ακόμα και για 

βιομθχανικισ/εμπορικισ κλίμακασ εφαρμογζσ, αλλά ειδικά για τισ τελευταίεσ (τθσ 

βιομθχανικισ/εμπορικισ κλίμακασ), υπό τθν προχπόκεςθ ότι μποροφν να 

τεκμθριωκοφν κατάλλθλα και επαρκϊσ.   

Ψα Βρϊςιμα λίπθ και ζλαια τα οποία ανικουν επίςθσ ςτθν κατθγορία των 

βιοαποβλιτων, κα ςυλλζγονται χωριςτά και κα οδθγοφνται για τθν παραγωγι 

βιοκαυςίμου για ανάκτθςθ ενζργειασ. 

 

2. Ψα Ανακυκλϊςιμα Τλικά (ΑΤ), που ςυνίςτανται από τζςςερα κφρια υπορεφματα, 

ιτοι χαρτί, πλαςτικό, γυαλί, μζταλλα: 

Θ χωριςτι ςυλλογι των ΑΩ περιγράφεται ξεχωριςτά για τα ανακυκλϊςιμα οικιακοφ 

τφπου και τα παρεμφερι με αυτά (οικιακά ΑΧΑ) και για τα ανακυκλϊςιμα 

εμποροβιομθχανικοφ τφπου (ΒΕΑΧ): 

 Ψα οικιακοφ και παρεμφεροφσ τφπου Ανακυκλϊςιμα Ωλικά ςιμερα, ςτο 

μεγαλφτερο μζροσ τουσ, ςυλλζγονται από κοινοφ (μπλε κάδοσ). Σ μπλε 

κάδοσ όμωσ είναι προοριςμζνοσ να ςυλλζγει τα υλικά ςυςκευαςίασ και όχι 

το ςφνολο των ανακυκλϊςιμων υλικϊν. Ξατά ςυνζπεια κα πρζπει να 

επεκτακεί  θ χωριςτι ςυλλογι και ςτα ΑΩ που δεν αποτελοφν Απόβλθτα 

Χυςκευαςίασ (ΑΧ), όπωσ ζντυπο χαρτί, πλαςτικά παιχνίδια, μεταλλικά 

εξαρτιματα και ςκεφθ, υαλοπίνακεσ, και πρζπει να διατεκοφν οι ανάλογοι 

πόροι για τον ςκοπό αυτόν. Υαράλλθλα, ςταδιακά κα πρζπει να ςυνεχίςει 

να αναπτφςςεται και να επεκτείνεται θ χωριςτι ςυλλογι ςε τζςςερα 

διακριτά ρεφματα. 
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 ίσ ΒΕΑΧ κεωροφνται τα παραγόμενα και χωριςτά ςυλλεγόμενα απόβλθτα 

ςυςκευαςίασ, τα οποία προζρχονται κυρίωσ από εμπορικι και βιομθχανικι 

δραςτθριότθτα και ςυνικωσ οδθγοφνται προσ ανακφκλωςθ, μζςω άλλθσ 

οδοφ, ςτο πλαίςιο επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ. Άρα δεν κεωρείται ότι 

υπάρχει ζνα ευρφτερο ρεφμα ΒΕΑΧ από το οποίο ανακτάται μζροσ του με 

χωριςτι ςυλλογι, αλλά θ κάκε φορά ςυλλεχκείςα ποςότθτα ταυτίηεται με 

το παραγόμενο ΒΕΑΧ. Οόγω τθσ υψθλισ κακαρότθτασ άρα και υψθλότερθσ 

αξίασ των ΒΕΑΧ, το παρόν ΥΕΧΔΑ, ςτθν κατεφκυνςθ του ανακεωρθμζνου 

ΕΧΔΑ, ςτοχεφει να ενδυναμϊςει αυτό το ρεφμα, ϊςτε ςταδιακά να λογίηεται 

ωσ ΒΕΑΧ όχι μόνο θ ςυλλεχκείςα ποςότθτα, αλλά θ γενικότερα παραγόμενθ 

ποςότθτα, με ςκοπό να μποροφν να δρομολογθκοφν μζτρα και δράςεισ 

αφξθςθσ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ του. Χιμερα ωσ ΒΕΑΧ καταγράφεται ότι 

ςυλλζγεται μόνο χαρτί, πλαςτικό και μζταλλο, όχι όμωσ γυαλί και ξφλο. 

Τμωσ με το ςκεπτικό του ανακεωρθμζνου ΕΧΔΑ ωσ ΒΕΑΧ αντιμετωπίηονται 

τα ζωσ τϊρα ΒΕΑΧ και τα εμποροβιομθχανικά απόβλθτα από άλλεσ πθγζσ, 

κι ζτςι ςυμπεριλαμβάνονται ςε αυτά το γυαλί και το ξφλο. 

 Ψα Υράςινα Χθμεία/ΞΑΕΔΛΧΥ και οι Γωνιζσ Ανακφκλωςθσ αποτελοφν βαςικά 

ςτοιχεία του ςυςτιματοσ χωριςτισ ςυλλογισ των ανακυκλϊςιμων 

αποβλιτων και ιδίωσ αυτϊν που δεν αποτελοφν απόβλθτα ςυςκευαςιϊν. 

Επομζνωσ ςτο πλαίςιο τθσ κατάςτρωςθσ του ιςοηυγίου, λαμβάνεται υπόψθ 

ότι μζροσ των ΑΩ ςυλλζγεται ςτα Υράςινα Χθμεία (ΥΧ)/ΞΑΕΔΛΧΥ και Γωνιζσ 

Ανακφκλωςθσ. 

Ψα ςυλλεγόμενα υλικά κα οδθγοφνται ςε κεντρικζσ Πονάδεσ Ανακφκλωςθσ και 

Ανάκτθςθσ Αποβλιτων ( MAAα) και ςε Κζντρα Διαλογισ Ανακυκλϊςιμων Τλικϊν 

(ΚΔΑΤ), όπου κα υφίςτανται διαλογι ςε περαιτζρω κατθγορίεσ και κακαριςμό από 

τισ ανεπικφμθτεσ προςμίξεισ. Χθμειϊνεται εδϊ ότι κάποια υλικά (ιδίωσ το γυαλί ςε 

κϊδωνα αλλά και μζροσ των ΒΕΑΧ), ενδζχεται λόγω υψθλισ κακαρότθτασ να 

οδθγοφνται απευκείασ προσ ανακφκλωςθ, όμωσ ςυχνά απαιτείται εξευγενιςμόσ και 

περαιτζρω διαλογι ςε κατάλλθλθ εγκατάςταςθ, που μπορεί να είναι ΠΑΑα, ΞΔΑΩ ι 

άλλθ εγκατάςταςθ παρεμφεροφσ ςκοποφ.  

 

3. Ψα ΑΘΘΕ/ΘΘΕ, τα οποία ςυλλζγονται μζςω των ΧΕΔ από ςθμεία ςυλλογισ όπωσ 

δθμοτικά ςθμεία, επιχειριςεισ πϊλθςθσ ΘΘΕ αλλά μπορεί να ςυλλζγονται και με 

άλλουσ τρόπουσ, όπωσ Υράςινα Χθμεία (ΥΧ) ι Ξζντρα Δθμιουργικισ 

Επαναχρθςιμοποίθςθσ Ωλικϊν (ΞΔΕΩ). 

 

4. Ψισ Μικρζσ Ποςότθτεσ Επικίνδυνων Αποβλιτων (ΜΠΕΑ), οι οποίεσ κα ςυλλζγονται 

με διάφορουσ τρόπουσ, όπωσ τα Υράςινα Χθμεία και ΔςΥ μζςω αντίςτοιχων ΧΕΔ 

κ.α. Θ περαιτζρω διαχείριςι τουσ κα γίνεται ωσ επικίνδυνα απόβλθτα. 

 

5. Ψα Ογκϊδθ Απόβλθτα, που περιλαμβάνουν ζνα ευρφτατο φάςμα αποβλιτων, όπωσ 

– ενδεικτικά- ζπιπλα, ςτρϊματα, ευμεγζκθ υλικά ςυςκευαςίασ, ποδιλατα, παλζτεσ 

ςυςκευαςίασ και άλλεσ ευμεγζκεισ ςυςκευζσ.  
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Ψα παραπάνω απόβλθτα μπορεί να ςυλλζγονται μζςω ΧΕΔ που κα οργανωκοφν 

μετά τθν ζγκριςθ ςχετικϊν προγραμμάτων διευρυμζνθσ ευκφνθσ του παραγωγοφ, ι 

από ιδθ υφιςτάμενα, ι με άλλουσ τρόπουσ, όπωσ, απευκείασ ςυλλογι από τθν 

υπθρεςία κακαριότθτασ του Διμου με το ςφςτθμα « πόρτα-πόρτα», ςυλλογι ςε ΥΧ, 

ςε ΞΔΕΩ. 

Πζροσ αυτϊν μπορεί να επαναχρθςιμοποιείται μετά από κατάλλθλθ διαχείριςθ 

(ιδίωσ ταξινόμθςθ και επιςκευι) ι να ανακυκλϊνεται. 

 

6. Ειδικά ρεφματα όπωσ το Ξφλο (που ςε μεγάλο βακμό αποτελεί ΒΕΑΧ, αλλά αφορά 

και άλλα είδθ, όπωσ τα ζπιπλα) και το Υφαςμα (Απόβλθτα Κλωςτοχφαντουργικϊν 

Προϊόντων (ΑΚΠ)) που μπορεί να ςυλλζγονται μζςω ΧΕΔ ι με άλλουσ τρόπουσ, 

όπωσ ςε ΥΧ και ςε ΞΔΕΩ, τα οποία με τθ ςειρά τουσ μπορεί να ςυνεργάηονται με το 

οικείο ΧΕΔ, εφόςον αυτό υπάρχει και ςτον βακμό που απαιτείται. 

Πζροσ αυτϊν των ειδικϊν ρευμάτων μπορεί να επαναχρθςιμοποιείται μετά από 

κατάλλθλθ διαχείριςθ (ιδίωσ ταξινόμθςθ και επιςκευι), να ανακυκλϊνεται ι να 

οδθγείται ςε άλλθ χριςθ. 

 

Τλα τα εναπομζνοντα μθ χωριςτά ςυλλεγζντα απόβλθτα, τα λεγόμενα και ωσ 

Τπολειμματικά φμμεικτα ΑΑ, κα οδθγοφνται ςτισ Μονάδεσ Ανακφκλωςθσ και 

Ανάκτθςθσ Αποβλιτων ( MAAα) . 

3.1.5.2 ΥΑΦΑΔΣέΖΧ ΓΛΑ ΨΘ ΔΛΑΠΤΦάίΧΘ ΨΣΩ ΞΕΡΨΦΛΞΣΪ ΛΧΣΗΩΓΜΣΩ 

Χτθν ενότθτα αυτι παρουςιάηονται οι βαςικζσ παραδοχζσ που ζγιναν για τθ διαμόρφωςθ 

του ιςοηυγίου των ΑΧΑ τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ. 

Τςον αφορά τισ μονάδεσ κακαριςμοφ, εξευγενιςμοφ προδιαλεγμζνων αναυκλϊςιμων 

υλικϊν (ΠΑΑα, ΚΔΑΤ), ζγιναν οι εξισ παραδοχζσ: 

 το χαρτί, το γυαλί και τα μζταλλα κεωρικθκε ότι ανακτϊνται κατά 85% και 

δθμιουργοφν υπόλειμμα 15%, ενϊ ειδικά για το ζντυπο χαρτί που ςυλλζγεται 

χωριςτά κεωρικθκε ότι ανακτάται κατά 95%, 

 τα πλαςτικά κεωρικθκε ότι ανακτϊνται κατά 65% και δθμιουργοφν υπόλειμμα 

35%. 

Διευκρινίηεται, ότι ςτθν είςοδο των μονάδων ζχουν λθφκεί υπόψθ οι κακαρζσ ποςότθτεσ 

ανακυκλωςίμων, χωρίσ δθλαδι ανεπικφμθτεσ προςμίξεισ (όπωσ τρόφιμα, υποδιματα και 

κλαδιά), και ωσ υπόλειμμα κεωροφνται είτε τα ακατάλλθλα υλικά (όπωσ τα πολφ 

ρυπαςμζνα χαρτιά ι πλαςτικά) ι όςα διαφεφγουν ωσ απϊλειεσ τθσ διαδικαςίασ ανάκτθςθσ 

(ιδίωσ μικρά χαρτιά). Σι ανεπικφμθτεσ προςμίξεισ με άλλα υλικά (παρότι -αν και ςυνεχϊσ 

μειοφμενεσ- κα υπάρχουν, άρα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ ςτθ διαςταςιολόγθςθ και 

τον ςχεδιαςμό των ΞΔΑΩ από τουσ αρμόδιουσ γι’ αυτό) ζχουν ςυνυπολογιςτεί ςτο ιςοηφγιο 

των ΠΑΑα, κάτι που ενδείκνυται και ςυνιςτάται, ϊςτε να επιτυγχάνεται περαιτζρω 

επεξεργαςία και αξιοποίθςθ.  
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Ψο υπόλειμμα των ΞΔΑΩ, για τισ ανάγκεσ του κεντρικοφ ιςοηυγίου του παρόντοσ ΥΕΧΔΑ, 

κεωρικθκε ότι κα οδθγείται ςτισ ΠΑΑα προσ περαιτζρω επεξεργαςία. 

Εναλλακτικά, το υπόλειμμα των ΞΔΑΩ (που ςτθν πράξθ κα αποτελείται από τα μθ 

ανακτϊμενα ανακυκλϊςιμα αλλά και από τισ ακατάλλθλεσ προςμίξεισ) μπορεί να οδθγείται 

απευκείασ προσ ενεργειακι αξιοποίθςθ. Επίςθσ, εναλλακτικά, από το υπόλειμμα των ΞΔΑΩ 

μπορεί και επιτρζπεται να παράγεται δευτερογενζσ καφςιμο από τα ίδια τα ΞΔΑΩ, κάτι που 

λόγω οικονομιϊν κλίμακασ πικανότατα κα είναι λιγότερο βιϊςιμο από το να ςυμβαίνει 

αυτό μζςω των ΠΑΑα, γι’ αυτό και δεν είναι θ λφςθ που εξετάςτθκε ςτο πλαίςιο των 

ιςοηυγίων που παρατίκενται ακολοφκωσ.  

Χθμειϊνεται ότι ςιμερα το ςφνολο των υπολειμμάτων ςτα ΞΔΑΩ τθσ χϊρασ είναι πολφ 

μεγαλφτερο, τθσ τάξθσ του 40%, και όπωσ προαναφζρκθκε αυτό πρζπει να λαμβάνεται 

υπόψθ κατά  τον ςχεδιαςμό των ΞΔΑΩ, ϊςτε αυτά να μθν υποδιαςταςιολογοφνται. 

Υροφανϊσ όςο αυξάνεται θ χωριςτι ςυλλογι, οι δράςεισ ενθμζρωςθσ-ευαιςκθτοποίθςθσ, 

θ περιβαλλοντικι ςυνείδθςθ, θ τεχνολογικι αναβάκμιςθ των ΞΔΑΩ και οι λοιπζσ δράςεισ 

του παρόντοσ ΥΕΧΔΑ το ποςοςτό υπολείμματοσ κα μειϊνεται. Διευκρινίηεται ότι ο 

υπολογιςμόσ των ανακυκλωμζνων αςτικϊν αποβλιτων,  δθλαδι θ επαν-ειςαγωγι 

ανακυκλϊςιμων υλικϊν από τα απόβλθτα ςτον παραγωγικό κφκλο ωσ δευτερογενϊν 

πρϊτων υλϊν, υπολογίηεται ωσ το βάροσ των αποβλιτων που αποδεδειγμζνα καταλιγουν 

ςε εργαςία  ανακφκλωςθσ ςτθ βιομθχανία (Απόφαςθ 2019/1004 για τθ κζςπιςθ κανόνων 

με ςκοπό τον υπολογιςμό, τθν επαλικευςθ και τθν υποβολι ςτοιχείων ςχετικά με τα 

απόβλθτα ςφμφωνα με τθν οδθγία 2008/98/ΕΞ). 

Τςον αφορά τισ ΜΕΒΑ, και για τισ ανάγκεσ διαμόρφωςθσ του ιςοηυγίου,  ςτθν είςοδο των 

μονάδων ζχουν λθφκεί υπόψθ οι κακαρζσ ποςότθτεσ οργανικοφ (καφζ κάδοσ και απόβλθτα 

κιπων/πράςινα), χωρίσ δθλαδι ανεπικφμθτεσ προςμίξεισ. Σι ανεπικφμθτεσ προςμίξεισ 

(ιδίωσ προςμίξεισ με πλαςτικά, χϊματα), οι οποίεσ ειδικά ςτθν αρχι αναμζνεται να 

υπάρχουν ακόμα και ςε μία τάξθ μεγζκουσ 25-30% και διαχρονικά κα βαίνουν μειοφμενεσ, 

και οι οποίεσ κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ ςτθ διαςταςιολόγθςθ και τον ςχεδιαςμό 

των ΠΕΒΑ από τουσ αρμόδιουσ γι’ αυτό, ζχουν ςυνυπολογιςτεί ςτο ιςοηφγιο των ΠΑΑα. 

Ψο προϊόν από όλεσ τισ ΠΕΒΑ (αερόβιασ και αναερόβιασ βιολογικισ επεξεργαςίασ) κα είναι 

καλισ ποιότθτασ κόμποςτ και ενδεχομζνωσ και βιοαζριο. Δεδομζνου ότι το ιςοηφγιο των 

ΠΕΒΑ γίνεται επί κακαροφ οργανικοφ, δεν παράγεται υπόλειμμα. 

Διευκρινίηεται ότι ςτον ςτόχο τθσ ανακφκλωςθσ λαμβάνεται υπόψθ θ είςοδοσ ςτθ μονάδα 

επεξεργαςίασ βιοαποβλιτων ακόμα και αν υπάρχουν προςμίξεισ τθσ τάξθσ του 5%. 

Για τα ογκϊδθ απόβλθτα ζγινε θ παραδοχι ότι από τθ ςυλλεγόμενθ ποςότθτα, το 65% 

επαναχρθςιμοποιείται ι -ανακυκλϊνεται ενϊ το υπόλοιπο 35% αποτελεί υπόλειμμα. 

Για τα ΑΘΘΕ/ΘΘΕ ζγινε θ παραδοχι ότι το 80% των ςυλλεγζντων ανακτάται και το 20% 

αποτελεί υπόλειμμα.  

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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Για το ξφλο και τα απόβλθτα κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων ζγινε θ παραδοχι ότι το 

70% οδθγείται προσ αξιοποίθςθ και το υπόλοιπο 30% αποτελεί υπόλειμμα.  

 Τςον αφορά το ιςοηφγιο των ΜΑΑα, αναφορικά με τθν επεξεργαςία των υπολειμματικϊν 

ςφμμεικτων, ζγινε ανάλυςθ πραγματικοφ ιςοηυγίου με βάςθ όλα τα ςτοιχεία που υπάρχουν 

ωσ τϊρα με βάςθ το βακμό ωρίμανςθσ τθσ κακεμίασ (υφιςτάμενεσ, υπό καταςκευι, ςε 

διαγωνιςτικι διαδικαςία, ενταγμζνεσ, προσ ζνταξθ, με ΑΕΥΣ, ςτοιχεία από τεχνικζσ 

μελζτεσ, από Ψεφχθ Δθμοπράτθςθσ, από ΥΕΧΔΑ). Ειδικότερα ελιφκθςαν υπόψθ οι ιδθ 

επιλεγείςεσ τεχνολογίεσ για το υφιςτάμενο ΕΠΑ Άνω Οιοςίων και τθν υπό δθμοπράτθςθ 

ΠΕΑ Βορειοανατολικισ Αττικισ (και για τα ςφμμεικτα και για τα προδιαλεγμζνα οργανικά), 

ενϊ για τισ υπολειπόμενεσ ΠΑΑα ζγινε θ παραδοχι ότι κα εφαρμοςτεί βιολογικι 

επεξεργαςία με ςκοπό τθν παραγωγι απορριμματογενοφσ καυςίμου. Ψο άκροιςμα όλων 

αυτϊν οδιγθςε ςτο κεντρικό ιςοηφγιο ΠΕΑ, ςε επίπεδο Υεριφζρειασ, με βαςικά προϊόντα 

τα ακόλουκα: 

 Ανακυκλϊςιμα Ωλικά (ΑΩ) 

 Δευτερογενζσ (απορριμματογενζσ) καφςιμο 

 Ωπολείμματα 

Χτο πλαίςιο του παρόντοσ ςχεδιαςμοφ διευκρινίηεται ότι δεν ζχει επιλεγεί θ παραγωγι CLO, 

δεδομζνου ότι αυτό μετά από το 2026 δεν λογίηεται πλζον ωσ ανάκτθςθ (πλθν των 

περιπτϊςεων που αυτό χρθςιμοποιείται ςε εργαςίεσ «επίχωςθσ», όπωσ για τθν 

αποκατάςταςθ λατομείων/ορυχείων, τραυματιςμζνων τοπίων, διαβρωμζνων εκτάςεων 

κ.ά.).   

Ψα υπόλοιπα είναι οι απϊλειεσ διεργαςιϊν τθσ βιολογικισ επεξεργαςίασ και προφανϊσ ζνα 

από τα προϊόντα ςε μερικζσ περιπτϊςεισ είναι θ ανάκτθςθ ενζργειασ από τθ βιολογικι 

επεξεργαςία, κάτι όμωσ που δεν αφορά τα ιςοηφγια μάηασ. 

3.1.5.3 ΔΕΔΣΠΖΡΑ (ΥΑΦΑΓΤΠΕΡΕΧ ΥΣΧΤΨΘΨΕΧ – ΥΣΛΣΨΛΞΙ ΧΪΧΨΑΧΘ) 

Ψα βαςικά δεδομζνα για τθν κατάςτρωςθ του κεντρικοφ ιςοηυγίου είναι θ ποςότθτα και θ 

ποιοτικι ςφςταςθ των παραγόμενων ΑΧΑ. 

Τςον αφορά τθν ποςότθτα των ΑΧΑ και τθ διαχρονικι εξζλιξι αυτισ, αναλυτικά ςτοιχεία 

παρατίκενται ςτθν ενότθτα 3.1.3.  Χυνοπτικά, τα δεδομζνα για το ζτοσ αναφοράσ και τα 

ζτθ-ορόςθμα είναι τα ακόλουκα: 

Πίνακασ 3-15: υνολικι παραγωγι ΑΑ ςτθν Περιφζρεια Αττικισ (2019 – 2025 – 2030) 

ΥΣΧΣΨΛΞΑ ΧΨΣΛέΕΛΑ 2019 2025 2030 

υνολικι παραγωγι ΑΑ (t) 2.198.746 2.135.061 2.068.810 

Υαραγόμενα οικιακά ΑΧΑ (t) 2.034.758 1.975.823 1.914.513 

Υαραγόμενα ΒΕΑΧ (t) 163.987 159.238 154.296 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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Τπωσ φαίνεται και από τον ανωτζρω πίνακα το ςφνολο των ΑΧΑ ςυνίςταται από τα 

Βιομθχανικά και Εμπορικά Απόβλθτα υςκευαςίασ (ΒΕΑ) και από τα υπόλοιπα ΑΑ, (από 

νοικοκυριά και παρεμφερι, που αναφζρονται ςτο κείμενο ωσ “οικιακά ΑΧΑ”). 

Διευκρινίηεται ότι τα ΒΕΑΧ υπολογίςτθκαν ωσ το 7,46% των ςυνολικά παραγόμενων ΑΧΑ, 

όπωσ είχε λθφκεί και ςτο ανακεωρθμζνο ΕΧΔΑ. 

Τςον αφορά τθν ποιοτικι ςφςταςθ των ΑΧΑ τθσ Υεριφζρειασ, με βάςθ τα ςτοιχεία που 

αναφζρκθκαν ςτθν ενότθτα 3.1.1.2 είναι θ ακόλουκθ:  

Πίνακασ 3-16: Επικαιροποιθμζνθ ςφςταςθ παρόντοσ ΠΕΔΑ για τα ΑΑ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ 

Υοιοτικι Χφςταςθ ΑΧΑ % του ςυνόλου των ΑΧΑ 

Σργανικό κλάςμα 39,2% 
Απόβλθτα κουηίνασ 32,1% 

Απόβλθτα κιπων/πράςινα 5,9% 

Βρϊςιμα λίπθ και ζλαια 1,2% 

έαρτί-έαρτόνι 28,5% 

Υλαςτικά 11,8% 

Πζταλλα 3,1% 

Γυαλί 4,1% 

φλο 3,6% 
Οοιπά 9,7% 
φνολο 100,0% 

Θ περαιτζρω ανάλυςθ τθσ ποιοτικισ ςφςταςθσ των ΑΧΑ περιλαμβάνει τα ακόλουκα: 

 Ψα απόβλθτα κουηίνασ αποτελοφν το 32,1% των ΑΧΑ ι αλλιϊσ το 81,9% του 

οργανικοφ κλάςματοσ 

 Ψα απόβλθτα κιπων/πράςινα αποτελοφν το 5,9% των ΑΧΑ ι αλλιϊσ 15,1% του 

οργανικοφ κλάςματοσ 

 Ψα βρϊςιμα λίπθ και ζλαια αποτελοφν το 1,2% των ΑΧΑ ι αλλιϊσ το 3% του 

οργανικοφ κλάςματοσ 

 Ψα ΠΥΕΑ αποτελοφν το 0,1% των παραγόμενων ΑΧΑ 

 Ψα ΑΘΘΕ αποτελοφν το 2% των παραγόμενων ΑΧΑ 

 Ψα ογκϊδθ αποτελοφν το 2% των παραγόμενων ΑΧΑ 

 Ψα υφάςματα αποτελοφν το 2% των παραγόμενων ΑΧΑ  

 Ψο ξφλο αποτελεί το 3,6% των παραγόμενων ΑΧΑ 

 Ψα ςιδθροφχα μζταλλα αποτελοφν περίπου το 70% των παραγόμενων μετάλλων 

 Ψα αλουμινοφχα μζταλλα αποτελοφν περίπου το 30% των παραγόμενων μετάλλων. 

 

Δεδομζνου όμωσ ότι τα ΑΧΑ ςυνίςτανται από τα ΒΕΑ και από τα υπόλοιπα ΑΑ  (“οικιακά 

ΑΧΑ”), ιταν αναγκαία θ διάκριςθ μεταξφ των δφο αυτϊν ρευμάτων.  

Χτουσ ακόλουκουσ πίνακεσ παρουςιάηεται ξεχωριςτά θ εκτίμθςθ τθσ ποιοτικισ ςφςταςθσ 

των ΒΕΑΧ και των οικιακϊν ΑΧΑ για τθν Υεριφζρεια Αττικισ. 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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Χχετικά με τα ΒΕΑΧ τθσ Υεριφζρειασ διευκρινίηεται ότι ωσ ςφςταςθ ελιφκθ θ ςφςταςθ που 

δίνεται ςτο ανακεωρθμζνο ΕΧΔΑ για τα ΒΕΑΧ τθσ χϊρασ, όπωσ φαίνεται ςτον επόμενο 

πίνακα. 

Πίνακασ 3-17: φςταςθ των ΒΕΑ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ  

 % ΒΕΑΧ ςτα ςυνολικά 
παραγόμενα ΑΧΑ 

Χφςταςθ ΒΕΑΧ 
% 

έαρτί/έαρτόνι 4,6% 62,1% 
Υλαςτικό 0,8% 11,2% 
Πζταλλα Fe 0,9% 12,2% 
Πζταλλα Al 0,2% 2,9% 
Γυαλί 0,2% 3,3% 
φλο 0,6% 8,4% 
φνολο 7,46% 100,0% 

 

Πε βάςθ τθ ανωτζρω ςφςταςθ παρουςιάηονται ακολοφκωσ οι παραγόμενεσ ποςότθτεσ 

ΒΕΑΧ ςτθν Υεριφζρεια κακϊσ και των επιμζρουσ κλαςμάτων τουσ, για το ζτοσ αναφοράσ 

(2019) κακϊσ και για τα ζτθ 2025 και 2030. 

Πίνακασ 3-18: Εκτιμϊμενεσ ποςότθτεσ ΒΕΑ ςτθν Περιφζρεια Αττικισ για τα ζτθ 2019, 2025, 2030  

 

 

Αντίςτοιχα, θ ποιοτικι ςφςταςθ που ελιφκθ για τα οικιακά ΑΧΑ τθσ Υεριφζρειασ, όπωσ 

αναλυτικά παρουςιάςτθκε ςτθν ενότθτα 3.1.1.2 είναι θ ακόλουκθ: 

Πίνακασ 3-19: Ποιοτικι ςφςταςθ οικιακϊν ΑΑ ςτθν Περιφζρεια Αττικισ (χωρίσ ΒΕΑ)  

ΣΛΞΛΑΞΑ ΑΧΑ 
% οικιακϊν ΑΧΑ ςτα ςυνολικά 

παραγόμενα ΑΧΑ 
Σργανικό 42,3% 

Απόβλθτα κουηίνασ 34,7% 
Απόβλθτα κιπων/πράςινα 6,4% 

Βρϊςιμα λίπθ και ζλαια 1,3% 
έαρτί/έαρτόνι 25,7% 
Υλαςτικό 11,8% 
Πζταλλα Fe 1,4% 
Πζταλλα Al 0,8% 
Γυαλί 4,2% 

ΥΑΦΑΓΣΠΕΡΕΧ ΥΣΧΣΨΘΨΕΧ ΒΕΑΧ (t) 2019 2025 2030 

έαρτί/έαρτόνι 101.796 98.847 95.780 
Υλαςτικό 18.300 17.770 17.218 
Πζταλλα Fe 20.043 19.462 18.858 
Πζταλλα Al 4.706 4.569 4.428 
Γυαλί 5.341 5.187 5.026 
φλο 13.802 13.403 12.987 
φνολο 163.987 159.238 154.296 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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ΣΛΞΛΑΞΑ ΑΧΑ 
% οικιακϊν ΑΧΑ ςτα ςυνολικά 

παραγόμενα ΑΧΑ 
Ωφάςματα 2,2% 
φλο 3,2% 
ΑΘΘΕ 2,2% 
ΠΥΕΑ 0,1% 
Σγκϊδθ 2,2% 
Οοιπά 3,9% 
φνολο 100,00% 

Πε βάςθ τθν ανωτζρω ςφςταςθ οι παραγόμενεσ ποςότθτεσ οικιακϊν ΑΧΑ ςτθν Υεριφζρεια 

κακϊσ και των επιμζρουσ κλαςμάτων τουσ, για το ζτοσ αναφοράσ (2019) κακϊσ και για τα 

ζτθ 2025 και 2030 είναι οι παρακάτω. 

Πίνακασ 3-20: Εκτιμϊμενεσ ποςότθτεσ οικιακϊν ΑΑ (χωρίσ ΒΕΑ) ςτθν Περιφζρεια Αττικισ για τα 

ζτθ 2019, 2025, 2030 

ΥΑΦΑΓΣΠΕΡΕΧ ΥΣΧΣΨΘΨΕΧ 
ΣΛΞΛΑΞίΡ ΑΧΑ (t)  

2019 2025 2030 

Σργανικό 861.694 836.736 810.772 
Απόβλθτα κουηίνασ 705.319 684.890 663.638 

Απόβλθτα κιπων/πράςινα 130.525 126.744 122.811 
Βρϊςιμα λίπθ και ζλαια 25.851 25.102 24.323 

έαρτί/έαρτόνι 523.872 508.699 492.914 
Υλαςτικό 240.118 233.163 225.928 
Πζταλλα  44.030 42.754 41.428 
Γυαλί 85.014 82.551 79.990 
φλο 64.943 63.062 61.105 
Οοιπά 215.088 208.859 202.378 
φνολο 2.034.758 1.975.823 1.914.513 

3.1.5.4 έίΦΛΧΨΙ ΧΩΟΟΣΓΙ ΑΧΑ 

Πε βάςθ τθν κεντρικι φιλοςοφία ςχεδιαςμοφ του παρόντοσ ΥΕΧΔΑ για τθν ανάπτυξθ 

εκτεταμζνου δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ αποβλιτων ςε όλθ τθν Υεριφζρεια και με βαςικό 

οδθγό τθν επίτευξθ των κεςμοκετθμζνων χρονικϊν και ποςοτικϊν ςτόχων που τίκενται ςτο 

ανακεωρθμζνο ΕΧΔΑ, περιγράφονται ακολοφκωσ τα επιδιωκϊμενα ποςοςτά χωριςτισ 

ςυλλογισ ανά επιμζρουσ ρεφμα των ΑΧΑ, για τθν Αττικι. Ψα ςτοιχεία δίνονται ξεχωριςτά για 

τα οικιακά ΑΧΑ και ξεχωριςτά για τα ΒΕΑΧ. 

Α. Οικιακά ΑΣΑ (χωρίσ ΒΕΑΣ) 

Ψα ποςοςτά χωριςτισ ςυλλογισ των επιμζρουσ ρευμάτων των οικιακϊν ΑΧΑ (χωρίσ ΒΕΑΧ) 

ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ, για τα ζτθ 2021, 2025, 2030, κακϊσ και ο αντίςτοιχοσ ρυκμόσ 

ανάπτυξθσ τθσ ςυλλογισ, φαίνονται ςτουσ ακόλουκουσ πίνακεσ: 
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Πίνακασ 3-21: Ποςοςτά χωριςτισ ςυλλογισ από οικιακά ΑΑ (χωρίσ ΒΕΑ) (Ποςοςτό ρευμάτων ωσ προσ τθν παραγόμενθ ποςότθτα των ρευμάτων) 

 

Πράςινα/Απόβλθτα 
Κιπων 

Μικρζσ ποςότθτεσ 
ανακυκλωςίμων ςε 

Πράςινα θμεία, 
ςθμεία ςυλλογισ 

ΕΔ κ.ά. 

ΜΠΕΑ και ΑΘΘΕ ςε 
Πράςινα θμεία,  

ςυλλογι μζςω ΕΔ 
κ.ά. 

Ογκϊδθ, Τφάςματα, 
Ξφλο ςε πράςινα 
ςθμεία, ςυλλογι 

μζςω ΕΔ κ.ά. 

Βρϊςιμα λίπθ και 
ζλαια (ςυλλογι ΕΔ) 

Οικιακή 
κομποςτοποίηςη 

2021 35% 2% 60% 5% 75% 0.5% 

2025 60% 3% 85% 35% 80% 2% 

2030 65% 4% 85% 65% 85% 3% 

 

 

Χωριςτι ςυλλογι: χαρτί-πλαςτικό-μζταλλο-γυαλί  
 

 

 

Υλαςτικό Πζταλλο Fe Πζταλλο Al Γυαλί έαρτί Κάδοσ οργανικοφ (καφζ) 

2021 25% 25% 15% 20% 36% 5% 

2025 46% 65% 46% 70% 69% 37% 

2030 48% 68% 48% 76% 72% 42% 
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Πίνακασ 3-22: Ρυκμόσ μεταβολισ χωριςτισ ςυλλογισ από οικιακά ΑΑ (χωρίσ ΒΕΑ) 

Ρυκμοί μεταβολισ % 2021-2025 2025-2030 

Υράςινα/κιπων 14,42% 1,61% 

Πικρζσ ποςότθτεσ ανακυκλωςίμων ςε Υράςινα Χθμεία και ςθμεία ςυλλογισ ΧΕΔ 
10,67% 5,92% 

ΠΥΕΑ και ΑΘΘΕ ςε Υράςινα Χθμεία και ςθμεία ςυλλογισ ΧΕΔ 

9,10% 0,00% 

Σγκϊδθ, Ωφάςματα, φλο ςε πράςινα ςθμεία 
62,66% 13,18% 

Βρωςιμα λίπθ και ζλαια ςυλλογισ ΧΕΔ 1,63% 1,22% 

Σικιακι κομποςτοποίθςθ 41,42% 8,45% 

Υλαςτικό 16,47% 0,85% 

Πζταλλα Fe 26,98% 0,91% 

Πζταλλα Al 32,33% 0,85% 

Γυαλί 36,78% 1,66% 

έαρτί 17,66% 0,85% 

Ξάδοσ οργανικοφ (καφζ) 64,93% 2,57% 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ



ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΣΟΤ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟΤ ΦΕΔΙΟΤ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΠΕΔΑ) ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ (ΜΠΕ) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΟΤ ΠΕΔΑ 

 

             -55 

 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ



ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΣΟΤ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟΤ ΦΕΔΙΟΤ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΠΕΔΑ) ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ (ΜΠΕ) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΟΤ ΠΕΔΑ 

      -56 

Πε βάςθ τα ανωτζρω, παρουςιάηονται ακολοφκωσ, οι ςυλλεγόμενεσ ποςότθτεσ ανά 

επιμζρουσ ρεφμα, για τα ζτθ 2025 και 2030: 

Πίνακασ 3-23: Χωριςτι ςυλλογι ανά ρεφμα, ςτα οικιακά ΑΑ (χωρίσ ΒΕΑ) 

ΑΡΑΞΩΞΟίΧΛΠΑ ΩΟΛΞΑ: έΑΦΨΛ – ΥΟΑΧΨΛΞΣ – ΠΕΨΑΟΟΣ – ΓΩΑΟΛ 

Χωριςτι ςυλλογι ανακυκλϊςιμων (χαρτί-πλαςτικό-γυαλί-μζταλλο) 

 
2025 2030 

Χυλλεγόμενθ ποςότθτα 
ανακυκλωςίμων (t) 

540.990 549.406 

      

   

έαρτί/έαρτόνι (t) 351.002 354.898 

Υλαςτικό (t) 107.255 108.445 

Πζταλλα Fe (t) 18.064 18.311 

Πζταλλα Al (t) 6.883 6.960 

Γυαλί (t) 57.786 60.792 

   

έαρτί % 69,00% 72,00% 

Υλαςτικό % 46,00% 48,00% 

Πζταλλα Fe % 65,00% 68,00% 

Πζταλλα Al % 46,00% 48,00% 

Γυαλί % 70,00% 76,00% 

 

Χωριςτι ςυλλογι μικρϊν ποςοτιτων ανακυκλωςίμων ςε Πράςινα θμεία και ςθμεία 
ςυλλογισ ΕΔ κ.ά. 

 
2025 2030 

Χυλλεγόμενθ ποςότθτα (t) 26.015 33.610 

Υοςοςτό ςυλλογισ επί των ςυνολικά 
παραγόμενων ανακυκλωςίμων (%) 

3,00% 4,00% 

 
ΒΛΣΟΣΓΛΞΑ ΑΥΣΒΟΘΨΑ 

 
  

Κάδοσ οργανικοφ (καφζ κάδοσ) 

 
2025 2030 

Χυλλεγόμενθ ποςότθτα (t) 309.592 340.524 

Υοςοςτό ςυλλογισ επί τθσ 
παραγόμενθσ ποςότθτασ οργανικοφ 
(%) 

37,00% 42,00% 

   
Οικιακι κομποςτοποίθςθ 

 
2025 2030 

Υοςότθτα που οδθγείται ςε οικιακι 16.233 23.593 
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κομποςτοποίθςθ (t) 

Υοςοςτό επί τθσ παραγόμενθσ 
ποςότθτασ αποβλιτων κουηίνασ και 
πράςινων αποβλιτων (%) 

2,00% 3,00% 

 

Χωριςτι ςυλλογι αποβλιτων κιπων/πράςινα 

 
2025 2030 

Χυλλεγόμενθ ποςότθτα (t) 76.046 79.827 

Υοςοςτό ςυλλογισ επί τθσ 
παραγόμενθσ ποςότθτασ πράςινων 
αποβλιτων (%) 

60,00% 65,00% 

 

Χωριςτι ςυλλογι βρϊςιμων λιπϊν και ελαίων (ΕΔ) 

 
2025 2030 

Χυλλεγόμενθ ποςότθτα (t) 20.082 20.675 

Υοςοςτό ςυλλογισ επί τθσ 
παραγόμενθσ ποςότθτα βρϊςιμων 
λιπϊν και ελαίων (%) 

80,00% 85,00% 

 

ΤΝΟΛΟ ΧΩΡΛΣΘ ΤΛΛΟΓΘ ΒΛΟΑΠΟΒΛΘΣΩΝ 

 
2025 2030 

Χυλλεγόμενθ ποςότθτα (t) 421.953 464.620 

Υοςοςτό ςυλλογισ επί τθσ παραγόμενθσ 
ποςότθτασ οργανικοφ (%) 

50,43% 57,31% 

 
ΠΥΕΑ - ΑΘΘΕ 

Χωριςτι ςυλλογι ΜΠΕΑ και ΑΘΘΕ ςε Πράςινα θμεία, ςυλλογι μζςω ΕΔ κ.ά. 

 
2025 2030 

Χυλλεγόμενθ ποςότθτα ΠΥΕΑ και 
ΑΘΘΕ (t) 

38.111 36.928 

ΑΗΗΕ  36.296 35.170 

ΜΠΕΑ  1.815 1.758 

      

Υοςοςτό ςυλλογισ επί του 
αντίςτοιχου ρεφματοσ (%) 

85,00% 85,00% 

 

ΣΓΞίΔΘ, ΩάΑΧΠΑΨΑ, ΩΟΣ 

Χωριςτι ςυλλογι Ογκωδϊν, Τφαςμάτων, Ξφλου ςε πράςινα ςθμεία, ςυλλογι μζςω ΕΔ 
κ.ά. 

 
2025 2030 

Χυλλεγόμενθ ποςότθτα Σγκωδϊν, 
Ωφαςμάτων, φλου (t) 

52.454 94.391 
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Ογκϊδθ 14.945 26.895 

Υφάςματα 15.437 27.778 

Ξφλο 22.072 39.718 

  
 

  

Υοςοςτό ςυλλογισ επί του 
αντίςτοιχου ρεφματοσ (%) 

35,00% 65,00% 

 

ΧΩΠΠΕΛΞΨΑ ΩΥΣΟΕΛΠΠΑΨΛΞΑ ΑΧΑ  

Κάδοσ υπολειμματικϊν ςφμμεικτων αποβλιτων (πράςινοσ/ γκρι κάδοσ) 

 
2025 2030 

Υοςότθτα (t) 896.301 735.558 

Υοςοςτό επί  τθσ παραγόμενθσ 
ποςότθτασ οικιακϊν ΑΧΑ (%) 

45,36% 38,42% 

   Υοςότθτα ανά επιμζρουσ υλικό ςτον 
κάδο ςφμμεικτων αποβλιτων (t) 

2025 2030 

Σργανικό (t) 414.783 346.152 

έαρτί/έαρτόνι (t) 142.436 118.299 

Υλαςτικό (t) 118.913 108.445 

Πζταλλα Fe (t) 8.893 7.540 

Πζταλλα Al (t) 7.632 6.960 

Γυαλί (t) 22.289 15.998 

Ωφάςματα (t) 28.668 14.958 

φλο (t) 40.990 21.387 

ΑΘΘΕ (t) 6.405 6.206 

ΠΥΕΑ (t) 320 310 

Σγκϊδθ (t) 27.756 14.482 

Οοιπά (t) 77.216 74.820 

φνολο 896.301 735.558 

 

Β. ΒΕΑ 

Ψα προθγοφμενα αφοροφςαν τα ΑΧΑ τθσ Υεριφζρειασ χωρίσ τα ΒΕΑΧ. Τςον αφορά ςτα 

ΒΕΑΧ, τα αντίςτοιχα ςτοιχεία για τθν χωριςτι ςυλλογι τουσ φαίνονται ςτθ ςυνζχεια. 

Πίνακασ 3-24: Ποςοςτά χωριςτισ ςυλλογισ από τα ΒΕΑ (ςυμπεριλαμβανομζνων 

εμποροβιομθχανικϊν από λοιπζσ πθγζσ) – (Ποςοςτό ωσ προσ τθν παραγόμενθ ποςότθτα των 

επιμζρουσ υλικϊν ΒΕΑ) 

  

Χαρτί/Χαρτό
νι 

Πλαςτικό Μζταλλα Fe Μζταλλα Al Γυαλί Ξφλο 

2021 96% 75% 88% 51% 55% 45% 

2025 96% 75% 90% 55% 70% 70% 
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2030 96% 80% 95% 60% 75% 80% 

 

Πίνακασ 3-25: Ρυκμόσ μεταβολισ χωριςτισ ςυλλογισ από τα ΒΕΑ 

Ρυκμοί μεταβολισ % 2021-2025 2025-2030 

έαρτί/έαρτόνι 0,00% 0,00% 

Υλαςτικό 0,00% 1,30% 

Πζταλλα Fe 0,56% 1,09% 

Πζταλλα Al 1,91% 1,76% 

Γυαλί 6,21% 1,39% 

φλο 11,68% 2,71% 

 

Πε βάςθ τα ανωτζρω, οι ςυλλεγόμενεσ ποςότθτεσ ΒΕΑΧ τθσ Υεριφζρειασ φαίνονται ςτον 

πίνακα που ακολουκεί: 

Πίνακασ 3-26:  υλλεγόμενα ΒΕΑ (t) 

 

 

Σι μθ ςυλλεγόμενεσ ποςότθτεσ ΒΕΑΧ (17.975t το 2025 και 13.843t το 2030) καταλιγουν 

ςτον κάδο των ςφμμεικτων (πράςινοσ/γκρι κάδοσ) και ωσ εκ τοφτου κα πρζπει να 

προςμετρθκοφν ςτθν ποςότθτα των ςφμμεικτων υπολειμματικϊν οικιακϊν ΑΧΑ, που 

υπολογίςτθκε ανωτζρω ςτθν ενότθτα 3.1.4.4. 

3.1.5.5 ΕΥΕΕΦΓΑΧΜΑ ΥΦΣΔΛΑΟΕΓΠΕΡίΡ ΧΨΘΡ ΥΘΓΘ ΑΡΑΞΩΞΟΰΧΛΠίΡ ΧΕ ΠΑΑΑ, 

ΞΔΑΩ Ι ΆΟΟΕΧ ΠΣΡΆΔΕΧ ΕΕΩΓΕΡΛΧΠΣΪ 

Χυγκεντρωτικά, οι ποςότθτεσ από χαρτί – χαρτόνι, πλαςτικό, μζταλλα, γυαλί και ξφλο που 

ανακτϊνται τόςο από τα οικιακά ΑΧΑ όςο και από τα ΒΕΑΧ, μετά από ΠΑΑα, ΞΔΑΩ ι από 

άλλεσ μονάδεσ εξευγενιςμοφ ι απευκείασ οδθγοφμενεσ ποςότθτεσ για ανακφκλωςθ, 

παρουςιάηονται ςτον επόμενο πίνακα: 

ΧΩΟΟΕΓΣΠΕΡΑ ΒΕΑΧ   2025 2030 

έαρτί-έαρτόνι (t) 94.893 91.949 

Υλαςτικά (t) 13.327 13.775 

Πζταλλα Fe (t) 17.516 17.915 

Πζταλλα Al (t) 2.513 2.657 

Γυαλί (t) 3.631 3.769 

φλο (t) 9.382 10.389 

φνολο (t) 141.262 140.454 

υνολικό ποςοςτό ανάκτθςθσ επί των 
παραγόμενων ΒΕΑ % 

88,71% 91,03% 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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Πίνακασ 3-27: Ποςότθτεσ μετά από ΜΑΑα, ΚΔΑΤ ι από άλλεσ μονάδεσ εξευγενιςμοφ ι απευκείασ 

οδθγοφμενεσ για ανακφκλωςθ 

Υοςότθτεσ μετά από ΞΔΑΩ ι από άλλεσ μονάδεσ 
εξευγενιςμοφ ι απευκείασ οδθγοφμενεσ για 
ανακφκλωςθ (t) 

2025 2030 

έαρτί-έαρτόνι  427.768 433.863 

Υλαςτικά  87.590 90.138 

Πζταλλα Fe  33.579 34.395 

Πζταλλα Al  8.746 9.065 

Γυαλί  54.854 58.162 

φλο  24.832 38.192 

φνολο  637.367 663.816 

3.1.5.6 ΕΥΕΕΦΓΑΧΜΑ ΩΥΣΟΕΛΠΠΑΨΛΞίΡ ΧΩΠΠΕΛΞΨίΡ ΑΧΑ ΧΨΛΧ ΠΣΡΆΔΕΧ 

ΑΡΑΞΪΞΟίΧΘΧ ΞΑΛ ΑΡΆΞΨΘΧΘΧ ΑΥΣΒΟΙΨίΡ (MAAΑ) 

Ψα υπολειμματικά ςφμμεικτα απορρίμματα τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ (πράςινοσ/γκρι κάδοσ), 

μαηί με τθν ποςότθτα υπολειμμάτων από τα ΞΔΑΩ, κα υφίςτανται επεξεργαςία ςτισ 

Πονάδεσ Ανακφκλωςθσ και Ανάκτθςθσ αποβλιτων ( MAAα). 

Θ ποιοτικι ςφςταςθ των αποβλιτων ςτθν είςοδο των ΠΑΑα μετά τθν εφαρμογι 

εκτεταμζνθσ ΔςΥ, όπωσ αυτι περιεγράφθκε ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα, κα είναι θ 

ακόλουκθ: 

Πίνακασ 3-28:  φςταςθ αποβλιτων που οδθγοφνται ςε ΜΑΑα 

 

Χτο πλαίςιο του παρόντοσ ςχεδιαςμοφ κεωρικθκε ότι το ςφνολο τθσ ποςότθτασ αποβλιτων 

τθσ Υεριφζρειασ που κα οδθγείται ςε ΠΑΑα κα υφίςταται αερόβια βιολογικι επεξεργαςία 

με τα παρακάτω ενδεικτικά ποςοςτά ανάκτθςθσ υλικϊν και παραγωγισ υπολείμματοσ. 

Υοςοςτό επί τθσ ειςόδου ςτθ ΠΕΑ 2025 2030 Π.Σ. 2025-2030 

Σργανικό 41,5% 41,4% 41,3% 

έαρτί/έαρτόνι 18,0% 18,5% 18,2% 

Υλαςτικό 16,3% 18,3% 17,2% 

Πζταλλα Fe 1,4% 1,4% 1,4% 

Πζταλλα Al 1,1% 1,2% 1,1% 

Γυαλί 3,3% 3,2% 3,3% 

Ωφάςματα 2,9% 1,8% 2,4% 

φλο 4,5% 2,9% 3,8% 

ΑΘΘΕ 0,6% 0,7% 0,7% 

ΠΥΕΑ 0,0% 0,0% 0,0% 

Σγκϊδθ 2,8% 1,7% 2,3% 

Οοιπά 7,7% 8,9% 8,3% 

φνολο 100,0% 100,0% 100,0% 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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Πίνακασ 3-29:  Ποςοςτά ανάκτθςθσ εντόσ ΜΑΑα 

Υοςοςτά ανάκτθςθσ ανά ρεφμα εντόσ ΠΕΑ, υπολείμματα, απϊλειεσ 

έαρτί 4,5% 

Υλαςτικό 4,8% 

Χίδθροσ 1,1% 

Αλουμίνιο 0,6% 

Γυαλί 0,7% 

SRF 28,8% 

Ωπολείμματα 33,0% 

Απϊλειεσ 26,5% 

φνολο 100,0% 

 

Πε βάςθ τα ανωτζρω, το ςυνολικό ιςοηφγιο για τισ ΠΑΑα τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ, για τα 

ζτθ 2025 και 2030, παρουςιάηεται ςτον επόμενο πίνακα: 

Πίνακασ 3-30:  υνολικό ιςοηφγιο ΜΑΑα Περιφζρειασ Αττικισ 

3.1.5.7 ΧΨΣ ΥΑΦΆΦΨΘΠΑ ΨΣΩ ΥΑΦΤΡΨΣΧ ΧέΕΔΜΣΩ άΑΜΡΕΨΑΛ Θ ΞΑΨΑΡΣΠΙ ΨίΡ 

ΔΛΑΞΦΛΨΰΡ ΦΕΩΠΆΨίΡ ΑΧΑ ΧΨΛΧ ΕΥΛΠΖΦΣΩΧ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΖΧ ΕΡΤΨΘΨΕΧ ΨΘΧ 

ΥΕΦΛάΖΦΕΛΑΧ ΑΨΨΛΞΙΧ.  ΕΥΕΕΦΓΑΧΜΑ ΧΨΛΧ ΠΣΡΆΔΕΧ ΕΥΕΕΦΓΑΧΜΑΧ 

ΒΛΣΑΥΣΒΟΙΨίΡ (ΠΕΒΑ) 

Χτο πλαίςιο του παρόντοσ ΥΕΧΔΑ κεωρικθκε ότι 85% τθσ ποςότθτασ βιοαποβλιτων που 

οδθγοφνται προσ επεξεργαςία ςε ΠΕΒΑ κα οδθγοφνται ςε μονάδεσ αναερόβιασ βιολογικισ 

επεξεργαςίασ και το 15% ςε μονάδεσ αερόβιασ επεξεργαςίασ με τα ακόλουκα 

αποτελζςματα: 

 ΧΩΡΣΟΛΞΣ ΛΧΣΗΩΓΛΣ ΠΑΑα 2025 2030 

Είςοδοσ     

Χφμμεικτα ΑΧΑ t  
(πράςινοσ κάδοσ + υπόλειμμα ΞΔΑΩ) 

1.000.626 836.857 

  

Ζξοδοσ     

έαρτί/έαρτόνι 45.028 37.659 

Υλαςτικό 48.030 40.169 

Πζταλλα Fe 11.007 9.205 

Πζταλλα Al 6.004 5.021 

Γυαλί 7.004 5.858 

SRF 288.180 241.015 

Ωπoλείμματα από ΠΕΑ 330.207 276.163 

Απϊλειεσ 265.166 221.767 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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Πίνακασ 3-31:  υνολικό ιςοηφγιο ΜΕΒΑ Περιφζρειασ Αττικισ 

ΧΩΡΣΟΛΞΣ ΛΧΣΗΩΓΛΣ ΠΕΒΑ 2025 2030 

% τθσ 

ειςερχόμενθσ 

ποςότθτασ 

Είςοδοσ    

Υροδιαλεγμζνα οργανικά (καφζ κάδοσ) και 
απόβλθτα κιπων/πράςινα (t) 

385.639 420.352 100,0% 

  

Ζξοδοσ    

Βιοαζριο 30.485 33.229 7,9% 

Compost 106.340 115.912 27,6% 

Απϊλειεσ και υγρά απόβλθτα 248.814 271.211 64,5% 

3.1.5.8 ΑΡΆΥΨΩΘ ΔΛΞΨΪΣΩ ΔΧΥ & ΩΥΣΔΣΠΰΡ 

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν επιτυχι ανάπτυξθ του δικτφου βαςικϊν υποδομϊν 

επεξεργαςίασ ΑΧΑ, αποτελεί θ δραςτικι ενίςχυςθ του δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ, τόςο για 

Ανακυκλϊςιμα Ωλικά, όςο και για βιοαπόβλθτα, αλλά και για όλεσ τισ υπόλοιπεσ 

επιλεγμζνεσ κατθγορίεσ υλικϊν/αποβλιτων, ςτα οποία μπορεί ςταδιακά να προςτίκενται 

και νζα. Τςο αυξάνεται θ ανάπτυξθ των δικτφων ΔςΥ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ ρευμάτων, 

αυτό κα οδθγεί ςτθ μείωςθ τθσ αναλογίασ του κάδου των υπολειμματικϊν ςυμμείκτων ΑΧΑ 

(πράςινοσ πλαςτικόσ ι γκρι μεταλλικόσ κάδοσ) ζναντι των κάδων χωριςτισ ςυλλογισ (καφζ 

κάδοσ για βιοαπόβλθτα, μπλε κάδοσ για ανακυκλϊςιμα, κίτρινοσ κάδοσ για χαρτί, μπλε 

κϊδωνασ για γυαλί 

Υροσ υλοποίθςθ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ των ρευμάτων αποβλιτων κρίνεται ςκόπιμθ θ 

εκπόνθςθ, από τουσ ΣΨΑ τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ, ςχεδίων χωροκζτθςθσ των επιμζρουσ 

κάδων ανάλογα με τισ ανάγκεσ τουσ και με ςτόχο τθ βελτιςτοποίθςθ των αποτελεςμάτων 

τθσ Διαλογισ ςτθν Υθγι που κα επιφζρει και τον περιοριςμό ςτο ελάχιςτο τθσ ςυλλογισ 

υπολειμματικϊν ςφμμεικτων ΑΧΑ. Χχετικά αναμζνεται, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο 

ΕΧΔΑ, θ ζκδοςθ Ξανονιςτικϊν Υράξεων. 

Πε βάςθ τον παρόντα ςχεδιαςμό, θ ανάπτυξθ των δικτφων των επιμζρουσ χωριςτά 

ςυλλεγζντων ρευμάτων ζχει ωσ ακολοφκωσ: 

1. Ψο δίκτυο ΔςΥ βιοαποβλιτων (ΒΑ) κα αναπτυχκεί πλιρωσ από όλουσ τουσ Διμουσ 

τθσ Αττικισ μζχρι τισ 31/12/2022 και κα διακρίνεται ςε: 

 Δίκτυο καφζ κάδου για τισ οικίεσ.  

 Δίκτυο για τουσ χϊρουσ των επιχειριςεων μαηικισ εςτίαςθσ. 

 Δίκτυο ςυλλογισ για τα πράςινα απόβλθτα. 

2. Ψο δίκτυο ΔςΥ Ανακυκλϊςιμων Τλικϊν (ΑΤ), που ςυνίςτανται από τζςςερα κφρια 

υπορεφματα, ιτοι χαρτί, πλαςτικό, γυαλί, μζταλλα. 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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3. Ψο δίκτυο ΔςΥ ΑΘΘΕ/ΘΘΕ, τα οποία ςυλλζγονται μζςω των ΧΕΔ από ςθμεία 

ςυλλογισ όπωσ δθμοτικά ςθμεία αλλά κα ςυλλζγονται και με μζριμνα των ΣΨΑ ςτο 

δίκτυο ΑΩ. 

4. Ψο δίκτυο ΔςΥ για Ογκϊδθ Απόβλθτα, που περιλαμβάνουν ζνα ευρφτατο φάςμα 

αποβλιτων, όπωσ – ενδεικτικά- ζπιπλα, ςτρϊματα, ευμεγζκθ υλικά ςυςκευαςίασ, 

ποδιλατα, παλζτεσ ςυςκευαςίασ και ΑΘΘΕ.  

5. Ψο δίκτυο ΔςΥ για άλλα ειδικά ρεφματα όπωσ το Ξφλο και το Υφαςμα (Απόβλθτα 

Κλωςτοχφαντουργικϊν Προϊόντων (ΑΚΠ)). 

6. Ψο δίκτυο ΔςΥ για τισ Μικρζσ Ποςότθτεσ Επικίνδυνων Αποβλιτων (ΜΠΕΑ). 

 

Χτο παράρτθμα του ςχεδίου αναλφονται οι ανάγκεσ για τθν ανάπτυξθ των δικτφων ΔςΥ και 

γίνεται εκτίμθςθ του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ και του κόςτουσ αυτοφ. Χθμειϊνεται ότι 

κατά τθν περίοδο ςφνταξθσ τθσ παροφςασ ανακεϊρθςθσ του ΥΕΧΔΑ, ο ΕΔΧΡΑ ζχει ιδθ 

προχωριςει ςτθν προμικεια ςθμαντικοφ ποςοςτοφ του εν λόγω εξοπλιςμοφ ΔςΥ, τον 

οποίο διακζτει κεντρικά ςε Διμουσ μζςω προγραμματικϊν ςυμβάςεων για τθν ταχεία 

ανάπτυξθ των δικτφων και τθ διαςφάλιςθ τθσ επίτευξθσ των τικζμενων ςτόχων. 

Για τθν ανάπτυξθ του ανωτζρω δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ, ςθμαντικό ρόλο καλοφνται να 

παίξουν τα ΧΕΔ, όπωσ επίςθσ και τα Υράςινα Χθμεία και οι παρεμφερείσ με αυτά υποδομζσ 

(Υ.Χ., Γωνιζσ Ανακφκλωςθσ, Ξινθτά Υράςινα Χθμεία και ΞΑΕΔΛΧΥ), και τα Ξζντρα 

Δθμιουργικισ Επαναχρθςιμοποίθςθσ Ωλικϊν (ΞΔΕΩ), τα οποία αποτελοφν 

Ενιςχυμζνα/Σλοκλθρωμζνα Υράςινα Χθμεία, όπου διάφορεσ κατθγορίεσ υλικϊν 

(ενδεικτικά: ροφχα, ζπιπλα και ΘΘΕ) μποροφν να ςυλλζγονται, να ταξινομοφνται, να 

επιςκευάηονται, να μεταποιοφνται και να διατίκενται προσ επαναχρθςιμοποίθςθ, κάτι που 

μπορεί να γίνεται και ςε ςυνδυαςμό με ενθμερωτικζσ, εκπαιδευτικζσ και βιωματικζσ 

δράςεισ, ιδίωσ για μικρότερεσ θλικίεσ, όπωσ οι μακθτζσ. 

 

Ψα ςυλλεγόμενα ΑΩ μποροφν να οδθγοφνται ςτισ ΠΑΑα και ςε ΚΔΑΤ, όπου κα υφίςτανται 

διαλογι ςε περαιτζρω κατθγορίεσ και κακαριςμό από τισ ανεπικφμθτεσ προςμίξεισ. 

Χθμειϊνεται εδϊ ότι κάποια υλικά (ιδίωσ το γυαλί ςε κϊδωνα αλλά και μζροσ των ΒΕΑΧ), 

ενδζχεται λόγω υψθλισ κακαρότθτασ να οδθγοφνται απευκείασ προσ ανακφκλωςθ, 

εναλλακτικά κα εξεταςτεί θ αναγκαιότθτα εξευγενιςμοφ και περαιτζρω διαλογισ ςε 

κατάλλθλθ εγκατάςταςθ, που μπορεί να είναι οι ΠΑΑα, τα ΞΔΑΩ ι άλλθ εγκατάςταςθ 

παρεμφεροφσ ςκοποφ.  

 

Ψα ςυλλεγόμενα προδιαλεγμζνα βιοαπόβλθτα κα οδθγοφνται ςε Μονάδεσ Επεξεργαςίασ 

Βιοαποβλιτων (ΜΕΒΑ) από όπου, μετά από αερόβια ι αναερόβια επεξεργαςία, κα 

παράγεται κόμποςτ υψθλισ ποιότθτασ κι ενδεχομζνωσ και βιοαζριο προσ ανάκτθςθ 

ενζργειασ.  

Τλα τα εναπομζνοντα μθ χωριςτά ςυλλεγζντα απόβλθτα, ωσ υπολειμματικά ςφμμεικτα ΑΧΑ 

και τα υπολείμματα των ΞΔΑΩ και όταν απαιτείται των ΠΕΒΑ, κα οδθγοφνται ςε Μονάδεσ 

Ανακφκλωςθσ και Ανάκτθςθσ αποβλιτων ( MAAα). 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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Για τθν αςφαλι τελικι διάκεςθ των υπολειμματικϊν ςφμμεικτων που απομζνουν μετά από 

το ιδιαίτερα εκτεταμζνο δίκτυο χωριςτισ ςυλλογισ και ανάκτθςθσ υλικϊν τθσ Υεριφζρειασ 

κα λειτουργοφν έΩΨ Ωπολειμμάτων (έΩΨΩ).   

Τπωσ προκφπτει από το κεφάλαιο τθσ αξιολόγθςθσ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ 

διαπιςτϊνεται ςθμαντικι απόκλιςθ από τουσ ςτόχουσ που ζχουν τεκεί ςε Εκνικό και 

Ευρωπαϊκό επίπεδο για τθ διαχείριςθ αποβλιτων και ειδικότερα τθ ςυλλογι, προετοιμαςία 

για επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθ των διαφόρων ρευμάτων. Επιπρόςκετα, για ζνα 

ςθμαντικό μζροσ των ΑΧΑ που αφορά ςτα διακριτά ρεφματα ανακυκλϊςιμων υλικϊν πλθν 

ςυςκευαςίασ, των οποίων θ διαχείριςθ δεν περιλαμβάνεται ςτο ωσ άνω ποςοςτό, θ 

ανάκτθςθ κυμαίνεται ςε πολφ χαμθλά επίπεδα.  

Χυνοπτικά, ςτθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ διαχείριςθσ, εκ των 2,2 εκ. τόνων ςτερεϊν 

αποβλιτων που παράγονται, 1,7 εκ. τόνοι οδθγοφνται ςε ταφι, με ποςοςτό μικρότερο από 

25% να διαλζγεται ςτθν πθγι και να ανακτάται. Θ ανακεϊρθςθ του ΥΕΧΔΑ ζχει ωσ ςτόχο 

τθν αναςτροφι τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ςε λιγότερο από 9 ζτθ, επιτυγχάνοντασ 

ποςοςτό επαναχρθςιμοποίθςθσ και ανακφκλωςθσ 60% και ταφισ μικρότερο από 10%. Χτο 

πλαίςιο αυτό, θ ανακεϊρθςθ του ΥΕΧΔΑ Αττικισ ζχει γίνει με γνϊμονα τθν αντιςτροφι τθσ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, με ςφικτά χρονοδιαγράμματα, ςαφϊσ κακοριςμζνεσ και 

κοςτολογθμζνεσ δράςεισ και χρθματοδοτικά εργαλεία.  

Από το κεφάλαιο τθσ αξιολόγθςθσ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ διαπιςτϊκθκε αδυναμία 

υλοποίθςθσ των προβλεπόμενων κεντρικϊν υποδομϊν που οφείλονται μεταξφ άλλων και 

ςε κακυςτεριςεισ ςτον ςχεδιαςμό των ζργων. Θ ανάγκθ ανακεϊρθςθσ του παρόντοσ 

Υεριφερειακοφ Χχεδίου ζχει ωσ κφριο ςκοπό να αναγνωρίςει αλλά και να αντιμετωπίςει τισ 

εγγενείσ αδυναμίεσ και τα εμπόδια που οδιγθςαν ςτθν απομάκρυνςθ από τουσ ςτόχουσ 

που τζκθκαν το 2016, μζςω τθσ αναδιαμόρφωςθσ των μζτρων διαχείριςθσ ςε πιο 

ρεαλιςτικι και αξιόπιςτθ βάςθ. Χυγκεκριμζνα, όπωσ αποτυπϊκθκε ςτθν παράγραφο 3.1.2, 

ο περιφερειακόσ ςχεδιαςμόσ του 2016, προζβλεπε τισ κάτωκι υποδομζσ για τθν 

επεξεργαςία των υπολειμματικϊν ςφμμεικτων ΑΧΑ: 

1. Ψθ λειτουργία του ΕΠΑΞ με δυναμικότθτα ζωσ 350.000 τόνων ετθςίωσ, για τθν 

εξυπθρζτθςθ τθσ Δυτικισ Αττικισ. 

2. Ψθν καταςκευι δφο ΠΕΑ ςυνολικισ δυναμικότθτασ ζωσ 260.000 τόνων ετθςίωσ, για τθν 

εξυπθρζτθςθ του Ξεντρικοφ Ψομζα Ακθνϊν.  

3. Ψθν καταςκευι μιασ ΠΕΑ, δυναμικότθτασ ζωσ 180.000 τόνων ετθςίωσ για τθν 

εξυπθρζτθςθ τθσ Υεριφερειακισ Ενότθτασ Υειραιϊσ. 

4. Ψθν καταςκευι μίασ ΠΕΑ, δυναμικότθτασ ζωσ 150.000 τόνων ετθςίωσ, ςτθν νότια 

Αττικι.  

5. Ψθν καταςκευι μίασ ΠΕΑ, δυναμικότθτασ ζωσ 60.000 τόνων ετθςίωσ, ςτθν 

Βορειοανατολικι Αττικι.  

Επίςθσ, το ΥΕΧΔΑ του 2016 προζβλεπε τισ κάτωκι υποδομζσ για τθν επεξεργαςία των 

βιοαποβλιτων: 
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 Πετατροπι τθσ μιασ εκ των τριϊν γραμμϊν επεξεργαςίασ οργανικϊν του ΕΠΑΞ ςε 

γραμμι επεξεργαςίασ βιοαποβλιτων από ∆ςΥ, δυναμικότθτασ περίπου 100.000 

tn/ετθςίωσ. 

 Ενςωμάτωςθ ςτο ΥΕΧ∆Α των μονάδων επεξεργαςίασ βιοαποβλιτων από ΔςΥ που 

προβλζπονται ςτα Ψοπικά Χχζδια Διαχείριςθσ. Χτο πρϊτο ςτάδιο ανάπτυξθσ του εν 

λόγω δικτφου προβλεπόταν μία μονάδα ςτα Πζγαρα και μία μονάδα ςτθν ΣΕΔΑ 

Βορειοανατολικισ Αττικισ. 

Χε ςυμφωνία με τον περιφερειακό ςχεδιαςμό του 2016, είναι ςε εξζλιξθ θ διαδικαςία 

δθμοπράτθςθσ τθσ ΠΕΑ Βορειοανατολικισ Αττικισ. Επίςθσ, ζχουν δθμοπρατθκεί οι ΠΕΑ 

Υειραιά και Ξεντρικοφ Ψομζα Ακθνϊν. Αναφορικά με τθ ΠΕΑ Ροτίου Ψομζα, ο ΕΔΧΡΑ 

εξετάηει τθ χωροκζτθςι τθσ, ςε ςυνεργαςία με τουσ εξυπθρετοφμενουσ Διμουσ τθσ 

περιοχισ. Επίςθσ, υλοποιείται το ζργο «Αναβάκμιςθ και Οειτουργία του ΕΠΑ Άνω Οιοςίων 

και μετατροπι αυτοφ ςε ʺΥράςινο Εργοςτάςιο”» με δυναμικότθτα 300.000 tn/y (ΑΧΑ και 

προδιαλεγμζνα βιοαπόβλθτα), εκ των οποίων τα προδιαλεγμζνα βιοαπόβλθτα κα είναι ζωσ 

100.000 tn/y. Επιπλζον, θ μονάδα κα μπορεί να διαχειρίηεται επιπλζον πράςινα απόβλθτα-

κλαδζματα από 20.000 ζωσ 35.000 tn/yr.   

ίςτόςο, ςθμειϊνεται ότι θ μζκοδοσ επεξεργαςίασ του ΕΠΑ δεν είναι ςε ςυμφωνία με τισ 

απαιτιςεισ και τουσ ςτόχουσ του Ρόμου 4819/2021 και του ΕΧΔΑ. Χυγκεκριμζνα, ςφμφωνα 

με τισ νζεσ Σδθγίεσ, θ κομποςτοποίθςθ για τθν παραγωγι κόμποςτ από το οργανικό 

κλάςμα των υπολειμματικϊν ςφμμεικτων αποβλιτων, δεν είναι εργαςίεσ ανάκτθςθσ και τα 

παραγόμενα υλικά από 1/1/2027 δεν κα κεωροφνται ανακυκλωμζνα και δεν κα 

λαμβάνονται υπόψθ ςτον υπολογιςμό του ςτόχου που αφορά τθν προετοιμαςία για 

επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθ. Επομζνωσ, απαιτείται ο εκςυγχρονιςμόσ τθσ 

μονάδασ ςφμφωνα με τισ νζεσ απαιτιςεισ.   

Ψα Υάρκα Ξυκλικισ Σικονομίασ κα περιλαμβάνουν υποδομζσ που κα ςυνειςφζρουν ςτουσ 

ςτόχουσ των νζων ευρωπαϊκϊν οδθγιϊν και του ΕΧΔΑ και κα ςυντελζςουν ςτθν 

αναβάκμιςθ τθσ περιοχισ. Ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά ςτα Υάρκα μπορεί να 

περιλαμβάνονται:    

 Τποδομζσ επαναχρθςιμοποίθςθσ και ΔςΠ όπωσ :  

o Ξζντρα Δθμιουργικισ Επαναχρθςιμοποίθςθσ Ωλικϊν (ΞΔΕΩ) 

o Ξζντρα επιςκευισ υλικϊν (πχ. επίπλων, ΘΘΕ, ροφχων κλπ)  

o Ξεντρικά Υράςινα Χθμεία   

 Τποδομζσ ανακφκλωςθσ & ανάκτθςθσ πόρων  

o Πονάδεσ Ανακφκλωςθσ και Ανάκτθςθσ αποβλιτων (MAAα) Πονάδεσ 

επεξεργαςίασ ανακτϊμενων υλικϊν από ΔςΥ και μονάδεσ ανάκτθςθσ (πχ 

για τθ μετατροπι πλαςτικϊν, χαρτιοφ ςε πρϊτθ φλθ προσ βιομθχανικι 

χριςθ) 

o Βιοδιυλιςτιρια και μονάδεσ ανακφκλωςθσ βιοαποβλιτων (ΠΕΒΑ) 

 

 Εγκαταςτάςεισ παραγωγισ ενζργειασ για τθ μεγιςτοποίθςθ του ποςοςτοφ 

κάλυψθσ των ενεργειακϊν αναγκϊν του πάρκου (π.χ. αναερόβια χϊνευςθ 
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βιοαποβλιτων, ΑΥΕ) και ςε ςυνζργεια με βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ 

ανακφκλωςθσ, ϊςτε να αριςτοποιείται το ςυνολικό κόςτοσ διαχείριςθσ των 

απορριμμάτων. 

 Εργαςτιρια ζρευνασ και καινοτομίασ.  

 Χϊροι εκπαίδευςθσ και αναψυχισ προςβάςιμοι ςτο κοινό. 

Για τθ διαχείριςθ των προδιαλεγμζνων βιοαποβλιτων προβλζπονται ΠΕΒΑ, κεντρικζσ που 

χωροκετοφνται ςτα Υάρκα Ξυκλικισ Σικονομίασ και αποκεντρωμζνεσ που χωροκετοφνται 

ςε πάρκα κυκλικισ διαχείριςθσ προδιαλεγμζνων οργανικϊν. Ψα αποκεντρωμζνα πάρκα 

κυκλικισ διαχείριςθσ προδιαλεγμζνων οργανικϊν ζχουν ωσ ςτόχο τθ δθμιουργία μίασ νζασ 

λογικισ τοπικισ διαχείριςθσ και μποροφν να περιλαμβάνουν: 

 έϊρουσ ςυλλογισ βιοαποβλιτων 

 Ξομποςτοποίθςθ & άλλεσ καινοτόμεσ εφαρμογζσ για τθν παραγωγι ποιοτικοφ και 

εμπορεφςιμου προϊόντοσ (κομποςτ) 

 Δθμοτικοφσ λαχανόκθπουσ & πειραματικοφσ αγροφσ 

 Ενθμζρωςθ & ευαιςκθτοποίθςθ 

Θ αποκζντρωςθ των εν λόγω πάρκων που κα επιφζρει: 

 έαμθλότερο κόςτοσ για πολίτεσ 

 Υεριςςότερεσ κζςεισ εργαςίασ   

 Ξυκλικι οικονομία ςτθν πράξθ 

 Ψαχφτθτα υλοποίθςθσ 

 Εφαρμογι των αρχϊν τθσ αυτάρκειασ και τθσ εγγφτθτασ ωσ προβλζπεται και τον 

ςχετικό οδθγό του ΩΥΕΡ 

Για τθν ωρίμανςθ των μονάδων επεξεργαςίασ (ΠΕΒΑ) που χωροκετοφνται κατά 

προτεραιότθτα εντόσ των αποκεντρωμζνων πάρκων κυκλικισ διαχείριςθσ προδιαλεγμζνων 

οργανικϊν, ο ΕΔΧΡΑ προχωρεί ςτισ ςχετικζσ μελζτεσ για τθν περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ, 

τον τεχνικό ςχεδιαςμό και τθ δθμοπράτθςθ των ζργων. Χτο παράρτθμα του ςχεδίου 

παρουςιάηεται χάρτθσ με ενδεικτικι χωροκζτθςθ των Υάρκων Ξυκλικισ Διαχείριςθσ 

Υροδιαλεγμζνων Βιοαποβλιτων. 

3.1.5.9 ΞΕΡΨΦΛΞΤ ΛΧΣΗΪΓΛΣ 

Πε βάςθ όλα τα προαναφερκζντα, το κεντρικό ιςοηφγιο ΑΧΑ τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ για τα 

ζτθ - ορόςθμα 2025 και 2030, φαίνεται ςτα δφο ακόλουκα ςχιματα: 
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Κεντρικό ιςοηφγιο Περιφζρειασ Αττικισ  για το ζτοσ 2025 
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Κεντρικό ιςοηφγιο Περιφζρειασ Αττικισ  για το ζτοσ 2030 

 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ



ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΣΟΤ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟΤ ΦΕΔΙΟΤ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΠΕΔΑ) ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ (ΜΠΕ) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΟΤ ΠΕΔΑ 

      -69 

 

3.1.5.10 ΑΥΣΨΕΟΖΧΠΑΨΑ ΣΟΣΞΟΘΦίΠΖΡΘΧ ΔΛΑέΕΜΦΛΧΘΧ ΑΧΑ 

Πε βάςθ τα παραπάνω ιςοηφγια, ακολοφκωσ εξετάηονται τα αποτελζςματα τθσ 

ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ των ΑΧΑ τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ, που προτείνονται με τον 

παρόντα ςχεδιαςμό, ςε ςχζςθ με το πλζγμα των κφριων ςτόχων που ορίηονται από το 

ιςχφον κεςμικό πλαίςιο και τισ αρχζσ τθσ κυκλικισ οικονομίασ. 

(Α) τόχοσ προετοιμαςίασ για επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθσ των αςτικϊν 
αποβλιτων ςε τουλάχιςτον 55% κ.β. των ΑΑ το 2025 και ςε τουλάχιςτον 60% κ.β. των 
ΑΑ το 2030 

Ψα αποτελζςματα του ιςοηυγίου του παρόντοσ ΥΕΧΔΑ φαίνονται ςτον ακόλουκο πίνακα: 

Πίνακασ 3-32:  Αποτελζςματα ςε ςχζςθ με ςτόχο προετοιμαςίασ για επαναχρθςιμοποίθςθ και 

ανακφκλωςθ 

ΥΣΧΣΨΘΨΕΧ (t) 2025 2030 

Ανακυκλϊςιμα από ΠΑΑα, ΞΔΑΩ ι από άλλεσ 
μονάδεσ εξευγενιςμοφ ι απευκείασ οδθγοφμενα 
για ανακφκλωςθ 

(περιλαμβανομζνων και ΒΕΑΧ) 

637.367 663.816 

Από ογκϊδθ 9.715 17.481 

Ϊφαςμα 10.806 19.445 

ΑΘΘΕ 36.296 35.170 

Υροδιαλεγμζνο Σργανικό 401.872 443.945 

Πζςω ΠΑΑα 117.073 97.912 

ΤΝΟΛΟ 1.213.128 1.277.770 

Ποςοςτό προετοιμαςίασ για επαναχρηςιμοποίηςη & 
ανακφκλωςη επί των ςυνολικά παραγόμενων ΑΣΑ 
(%) 

56,82% 61,76% 

Άρα φαίνεται ότι οι ςτόχοι αυτοί επιτυγχάνονται, τόςο για το 2025, όςο και για το 2030.  

(Β) υνολικόσ ςτόχοσ και επιμζρουσ ςτόχοι για τα απόβλθτα ςυςκευαςίασ. 

Ψα αποτελζςματα ςε ςχζςθ με τα απόβλθτα ςυςκευαςίασ, ανά υλικό και ςυνολικά, 

παρατίκενται ςτον πίνακα που ακολουκεί.  
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Πίνακασ 3-33:  Αποτελζςματα ανακφκλωςθσ ςε ςχζςθ με τα απόβλθτα ςυςκευαςίασ, ανά υλικό και 

ςυνολικά 

Ανακφκλωςθ υλικϊν  
ςυςκευαςίασ (t)/(%) 

2025 2030 

έαρτί – έαρτόνι Χυςκευαςίασ 
136.737 133.760 

86,2% 87,1% 

Υλαςτικά Χυςκευαςίασ 
37.321 36.639 
58,8% 59,5% 

Πζταλλα Fe Χυςκευαςίασ 
22.802 22.931 
89,9% 93,3% 

Πζταλλα Al Χυςκευαςίασ 
4.903 4.889 
69,9% 72,0% 

Γυαλί Χυςκευαςίασ 
25.944 26.859 
70,5% 75,3% 

φλο Χυςκευαςίασ 
10.806 12.952 
56,2% 69,6% 

φνολο Τλικϊν υςκευαςίασ (t) 238.513 238.029 

φνολο ανακφκλωςθσ  
υλικϊν ςυςκευαςίασ (%) 

76,4% 78,7% 

 
Άρα φαίνεται ότι όλοι οι ςτόχοι ανακφκλωςησ για τα απόβλητα ςυςκευαςίασ επιτυγχάνονται, 
τόςο για κάθε επιμζρουσ υλικό, όςο και ςυνολικά. 
 

(Γ) τόχοσ εκτροπισ ΒΑΑ από τον ΧΤΣΑ (Μείωςθ των ΒΑΑ που οδθγοφνται ςε υγειονομικι 
ταφι ςτο 35% κ.β. ςε ςχζςθ με τα επίπεδα παραγωγισ ΒΑΑ του 1997) 

Θ μζγιςτθ επιτρεπόμενθ ποςότθτα ΒΑΑ ςε χϊρουσ υγειονομικισ ταφισ, ςε εφαρμογι του 

άρκρου 4 τθσ ΞΩΑ 29407/350816.12.2002 (άΕΞ 1572Β/2002), ανζρχεται από το 2020, ςε 

910.000 τόνουσ, ςε επίπεδο χϊρασ, και αντίςτοιχα θ ποςότθτα ΒΑΑ που κα πρζπει να 

εκτρζπεται ανζρχεται ςε 2.934.000 τόνουσ. Θ ςυμμετοχι τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ ςτθν 

επίτευξθ του εκνικοφ ςτόχου, με βάςθ τον πλθκυςμό τθσ, ο οποίοσ αποτελεί το 34,9% του 

ςυνολικοφ πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ, είναι εκτροπι από τθν ταφι τουλάχιςτον 1.023.966 

τόνων ΒΑΑ ι αλλιϊσ μζγιςτθ ποςότθτα διάκεςθσ ΒΑΑ ςε ΧΤΣ 317.590 τόνουσ ΒΑΑ. Χτον 

πίνακα που ακολουκεί παρουςιάηονται τα αποτελζςματα τθσ προτεινόμενθσ διαχείριςθσ ωσ 

προσ τθν επίτευξθ του ςυγκεκριμζνου ςτόχου. 

Πίνακασ 3-34:  Αποτελζςματα επίτευξθσ ςτόχου εκτροπισ ΒΑΑ από τθν ταφι 

τόχοσ εκτροπισ ΒΑΑ 
από τθν υγειονομικι 
ταφι (t) 

Υοςότθτα ΒΑΑ που εκτρζπεται από τθν υγειονομικι ταφι με 
βάςθ τθν προτεινόμενθ διαχείριςθ (t) 

2025 2030 

1.023.966 1.185.097 1.178.448 
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Άρα φαίνεται ότι ο ςτόχοσ εκτροπισ ΒΑΑ από τθν υγειονομικι ταφι επιτυγχάνεται για τα 
ζτθ 2025-2030. Διευκρινίηεται ωςτόςο ότι ο ςτόχοσ δεν επιτυγχάνεται πριν το 2025, λόγω 
μθ ολοκλιρωςθσ του δικτφου υποδομϊν ΠΕΑ και ΠΕΒΑ. 

(Δ) τόχοσ μείωςθσ, ζωσ το 2030, τθσ ποςότθτασ των αςτικϊν αποβλιτων που 
καταλιγουν ςε χϊρουσ υγειονομικισ ταφισ ςτο 10% ι λιγότερο τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
των αςτικϊν αποβλιτων που παράγονται (κατά βάροσ).  

Για τον υπολογιςμό των ςυγκεκριμζνων αποτελεςμάτων γίνεται θ παραδοχι ότι το ςφνολο 

των παραγόμενων δευτερογενϊν καυςίμων διατίκεται ςτθν ενεργοβόρα βιομθχανία, όπωσ, 

ενδεικτικά ςτθν τςιμεντοβιομθχανία, ςτθν αςβεςτοποιία, ςτθν κεραμοποιία κ.ά. 

Χτο έΩΨΩ οδθγοφνται τα υπολείμματα από τισ ΠΑΑα, τα υπολείμματα από τθν επεξεργαςία 

των χωριςτά ςυλλεγζντων ογκωδϊν αποβλιτων, των αποβλιτων ξφλου, των αποβλιτων 

κλωςτοχφαντουργίασ και των ΑΘΘΕ κακϊσ και τα ΒΕΑΧ που δεν ςυλλζγονται. 

Πε βάςθ τα προαναφερκζντα, ςε ςχζςθ με τον ςυγκεκριμζνο ςτόχο, τα αποτελζςματα του 
παρόντοσ διαχειριςτικοφ ςχεδίου, χωρίσ εγκαταςτάςεισ ενεργειακισ αξιοποίθςθσ 
υπολειμμάτων ΑΧΑ, φαίνονται ςτον ακόλουκο πίνακα. 

Πίνακασ 3-35:  φνολο διάκεςθσ ςε ΧΤΣ  

ΥΣΧΣΨΘΨΕΧ ΧΕ έΩΨ 2025 2030 

Υοςότθτα διάκεςθσ ςε έΩΨ (t) 353.949 312.859 

Υοςοςτό διάκεςθσ ςε έΩΨ ωσ προσ τα ςυνολικά 
παραγόμενα ΑΧΑ (%) 

16,6% 15,1% 

 

Άρα αποδεικνφεται, ότι ο ςυγκεκριμζνοσ ςτόχοσ δεν επιτυγχάνεται χωρίσ δθμιουργία 

μονάδων ενεργειακισ αξιοποίθςθσ των υπολειμμάτων ΑΧΑ και τον εξευγενιςμό τουσ για το 

ςκοπό αυτό, ςτισ οποίεσ ςφμφωνα με το ανακεωρθμζνο ΕΧΔΑ κα υφίςτανται επεξεργαςία 

τα υπολείμματα και ενδεχομζνωσ και τα παραγόμενα δευτερογενι καφςιμα.  

Χτθν κατεφκυνςθ αυτι και με βάςθ τα ςενάρια που εξετάςτθκαν ςτο πλαίςιο του ΕΧΔΑ, 

παρατίκενται ακολοφκωσ τα ςχετικά ποςοτικά ςτοιχεία τθσ Υεριφζρειασ για τον ςχεδιαςμό 

τον μονάδων ενεργειακισ αξιοποίθςθσ που κα γίνει κεντρικά από το ΩΥΕΡ, ζχοντασ υπόψθ 

ότι οι δράςεισ/ υποδομζσ που αφοροφν ςτθ διαλογι ςτθν πθγι, ςτθν οικιακι 

κομποςτοποίθςθ, ςτθ ςυλλογι ανακυκλϊςιμων υλικϊν και ςτθ ςυλλογι ςφμμεικτων 

αποβλιτων, κακϊσ και θ επεξεργαςία τουσ μζνουν ωσ ζχουν. 

Σι ποςότθτεσ που αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια αφοροφν το ζτοσ 2030. Θ παραγόμενθ 

ποςότθτα ΑΧΑ για το ζτοσ 2030 υπενκυμίηεται ότι υπολογίςτθκε ςε 2.068.810t. 

ενάριο 1 : Ψα παραγόμενα υπολείμματα από τθν επεξεργαςία των ΑΧΑ ςε ΠΑΑα, από τθν 

επεξεργαςία των προδιαλεγμζνων οργανικϊν ςε ΠΕΒΑ, και τα υπολείμματα από τθν 

επεξεργαςία άλλων ρευμάτων (ογκωδϊν αποβλιτων, ΑΘΘΕ, ξφλο - φφαςμα) κακϊσ και το 

παραγόμενο δευτερογενζσ καφςιμο (SRF/RDF από τισ ΠΑΑα), τα οποία εκτιμϊνται 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ



ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΣΟΤ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟΤ ΦΕΔΙΟΤ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΠΕΔΑ) ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ (ΜΠΕ) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΟΤ ΠΕΔΑ 

      -72 

ακροιςτικά ςε 553.874t, κα οδθγοφνται ςε μονάδα ενεργειακισ αξιοποίθςθσ, από τθν 

οποία κα προκφψει υπόλειμμα ςε ποςοςτό 25%. Χτο υπόλειμμα αυτό ςυμπεριλαμβάνεται 

το ςφνολο των ςτερεϊν υπολειμμάτων τθσ μονάδασ, το μεγαλφτερο μζροσ των οποίων 

μπορεί να διατεκεί ςε έΩΨΩ μθ επικίνδυνων αποβλιτων, ενϊ μικρό μζροσ τουσ αναμζνεται 

να πρζπει να υποςτεί κατάλλθλθ διαχείριςθ ωσ επικίνδυνα απόβλθτα, όπωσ π.χ 

ςτερεοποίθςθ – ςτακεροποίθςθ, διάκεςθ ςε έΩΨΕΑ, επεξεργαςία ι/και διάκεςθ με άλλεσ 

κατάλλθλεσ μεκόδουσ και ςε άλλεσ κατάλλθλεσ εγκαταςτάςεισ. 

Πε βάςθ αυτό το ςενάριο αυτό κα προκφψει υπόλειμμα μονάδασ ενεργειακισ αξιοποίθςθσ 

138.468t, το οποίο κα καταλιξει ςε έΩΨΩ.  Ζτςι, επιτυγχάνεται ποςοςτό ταφισ ΑΧΑ ωσ προσ 

τα παραγόμενα ΑΧΑ ίςο με 6,7%, και επιτυγχάνεται ο ςυγκεκριμζνοσ ςτόχοσ. 

ενάριο 2 : Ψο παραγόμενο δευτερογενζσ καφςιμο όλθσ τθσ Υεριφζρειασ (241.015t) κα 

οδθγθκεί προσ αξιοποίθςθ ςε κατάλλθλεσ ενεργοβόρεσ βιομθχανίεσ, όπωσ οι 

τςιμεντοβιομθχανίεσ, αντικακιςτϊντασ τα παραδοςιακά ορυκτά καφςιμα, ενϊ τα 

παραγόμενα υπολείμματα από τθν επεξεργαςία ΑΧΑ ςε ΠΑΑα, από τθν επεξεργαςία των 

προδιαλεγμζνων οργανικϊν ςε ΠΕΒΑ και τα υπολείμματα από επεξεργαςία άλλων 

ρευμάτων (ογκωδϊν αποβλιτων, ΑΘΘΕ, ξφλο - φφαςμα), τα οποία κα είναι 312.859t, κα 

οδθγθκοφν ςε μονάδα ενεργειακισ αξιοποίθςθσ, από τισ οποίεσ κα προκφψει αυξθμζνο 

υπόλειμμα ςε μζγιςτο ποςοςτό 30% . 

Πε βάςθ αυτό το ςενάριο κα προκφψει υπόλειμμα μονάδασ ενεργειακισ αξιοποίθςθσ 

93.858t, το οποίο κα καταλιξει ςε έΩΨΩ.  Ζτςι, επιτυγχάνεται ποςοςτό ταφισ ΑΧΑ ωσ προσ 

τα παραγόμενα ΑΧΑ ίςο με 4,5%, και επιτυγχάνεται ο ςυγκεκριμζνοσ ςτόχοσ. 

Χυγκεντρωτικά τα ςτοιχεία για τα δφο ςενάρια παρουςιάηονται ςτον πίνακα που ακολουκεί: 

Πίνακασ 3-36:  Ποςότθτεσ Περιφζρειασ Αττικισ προσ Μονάδα Ενεργειακισ Αξιοποίθςθσ και 

παραγόμενα υπολείμματα  ςτα δφο εξεταηόμενα ςενάρια 

 

Πε βάςθ όλα τα προαναφερκζντα, το ςυνολικό κεντρικό ιςοηφγιο για το ζτοσ 2030 

ςυμπεριλαμβανομζνων των μονάδων ενεργειακισ αξιοποίθςθσ, για κάκε ζνα από τα δφο 

εξεταηόμενα ςενάρια φαίνεται ςτα ακόλουκα δφο διαγράμματα. 

ΕΕΨΑΗΣΠΕΡΑ 
ΧΕΡΑΦΛΑ 

Υαραγόμενα 
ΑΧΑ 
(t) 

Υοςότθτεσ Υεριφζρειασ 
Αττικισ προσ Πονάδα 

Ενεργειακισ Αξιοποίθςθσ 
(t) 

Ωπόλειμμα 
προσ ταφι 

(t) 

Υοςοςτό 
υπολείμματοσ ωσ 

προσ τα παραγόμενα 
ΑΧΑ  
(t) 

Χενάριο 1 2.068.810 553.874 138.468 6,7% 
Χενάριο 2 2.068.810 312.859 93.858 4,5% 
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Κεντρικό ιςοηφγιο Περιφζρειασ Αττικισ  για το ζτοσ 2030 – ΕΝΑΡΛΟ 1 
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Κεντρικό ιςοηφγιο Περιφζρειασ Αττικισ  για το ζτοσ 2030 – ΕΝΑΡΛΟ 2 
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3.1.6 ΥΦΣΨΕΛΡΤΠΕΡΑ ΠΖΨΦΑ ΞΑΛ ΔΦΆΧΕΛΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΩΟΣΥΣΜΘΧΘ ΨΣΩ ΧέΕΔΜΣΩ – 

ΔΕΜΞΨΕΧ ΥΑΦΑΞΣΟΣΪΚΘΧΘΧ  

 

3.1.6.1 ΠΖΨΦΑ ΕΡΜΧέΩΧΘΧ ΨΘΧ ΕΥΑΡΑέΦΘΧΛΠΣΥΣΜΘΧΘΧ  ΞΑΛ ΨΘΧ ΔΛΑΟΣΓΙΧ ΧΨΘΡ 

ΥΘΓΙ 

ΠΖΨΦΣ ΑΧΑ 1 – ΑΡΆΥΨΩΘ ΔΛΞΨΪΣΩ έίΦΛΧΨΙΧ ΧΩΟΟΣΓΙΧ ΒΛΣΟΣΓΛΞίΡ ΑΥΣΒΟΘΨίΡ 

Πζτρο Ανάπτυξθ δικτφου  ΔςΥ βιολογικϊν αποβλιτων 

Χτόχοσ ΔςΥ.1 

Δείκτθσ 

 

Αρμοδιότθτα ΕΔΧΡΑ, ΣΨΑ Αϋ Βακμοφ 

έωροκζτθςθ 

νζων 

εγκαταςτάςεων 

- 

έρονοδιάγραμμα 2023 

Περιγραφι 

Για τθν επίτευξθ των ςτόχων διαλογισ ςτθν πθγι των βιοαποβλιτων, κα πρζπει να 

οργανωκεί Χφςτθμα Διαλογισ ςτθν πθγι με νζο δίκτυο καφζ κάδου, που να καλφψει 

ςταδιακά το ςφνολο των Διμων τθσ Υεριφζρειασ. Χθμειϊνεται ότι για τθν επίτευξθ του 

ςτόχου ΔςΥ των βιοαποβλιτων του κεντρικοφ ιςοηυγίου, θ εκτροπι αποβλιτων τροφίμων 

μζςω του νζου δικτφου του καφζ κάδου κα πρζπει να καλφψει περίπου το 43%κ.β. και 48% 

των ςυνολικά παραγόμενων βιοαποβλιτων (περίπου το 18% και 20% των ςυνολικά 

παραγόμενων ΑΧΑ). Χτισ περιπτϊςεισ Διμων που ο ςτόχοσ αυτόσ καλφπτεται με 

μεγαλφτερα από τα ελάχιςτα ποςοςτά οικιακισ κομποςτοποίθςθσ, το δίκτυο καφζ κάδου 

να ςυμβάλλει αναλογικά λιγότερο. 

Για τθν οργάνωςθ του ςυςτιματοσ απαιτοφνται τα εξισ:  

- Χχεδιαςμόσ του ςυςτιματοσ διαλογισ ςτθν πθγι για κάκε Διμο 

- Υρομικεια κάδων ςυλλογισ και βιοδιαςπϊμενων ςάκων 

- Χχεδιαςμόσ εκςτρατείασ ευαιςκθτοποίθςθσ 

- Σχιματα ςυλλογισ 

Ειδικότερα για τα πράςινα απόβλθτα κιπων/ πάρκων προτείνεται θ εξισ διαχείριςθ:  
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Είδοσ Υράςινων Αποβλιτων Χυλλογι Υεριγραφι  

Υράςινα (μθ ογκϊδθ) 

Όπωσ υπολείμματα από 
κιπουσ ςε μικρζσ ποςότθτεσ 

Πε Ωπολείμματα 
τροφϊν  

Ψα πράςινα κα ςυλλζγονται μζςω ΔςΥ 
μαηί με τα υπολείμματα τροφϊν των 
νοικοκυριϊν/επιχειριςεων και κα 
οδθγοφνται ςε μονάδεσ επεξεργαςίασ 
(κομποςτοποίθςθ, αναερόβια 
χϊνευςθ) βιοαποβλιτων, ΠΕΒΑ 

Υράςινα (ογκϊδθ) 

Όπωσ μεγάλεσ ποςότθτεσ 
από κλαδζματα, κορμοί 
δζντρων, κλπ.  

εχωριςτι 
Χυλλογι 

Ψα ογκϊδθ πράςινα απόβλθτα κα 
οδθγοφνται κατά προτίμθςθ ςε 
κατάλλθλα αδειοδοτθμζνουσ χϊρουσ 
(Υράςινα ςθμεία, εγκαταςτάςεισ των 
υπθρεςιϊν Ξακαριότθτασ κλπ.) για 
προεπεξεργαςία (π.χ. τεμαχιςμόσ) είτε 
κα οδθγοφνται απευκείασ ςτισ ΠΕΒΑ 
για περαιτζρω επεξεργαςία  

Σι δράςεισ αυτζσ προτείνεται να ςυντονίηονται από τον ΕΔΧΡΑ και να υλοποιοφνται από 

τουσ Διμουσ. Σ ΕΔΧΡΑ κα πρζπει να παρζχει ςυνεχι τεχνικι υποςτιριξθ ςτουσ Διμουσ 

κακϊσ και ςτιριξθ ςτθν οργάνωςθ και υλοποίθςθ εκςτρατειϊν ευαιςκθτοποίθςθσ.  

ΠΖΨΦΣ ΑΧΑ 2 – ΑΡΆΥΨΩΘ ΥΦΣΓΦΑΠΠΆΨίΡ ΣΛΞΛΑΞΙΧ ΞΑΛ ΕΥΛΨΤΥΛΑΧ 

ΞΣΠΥΣΧΨΣΥΣΜΘΧΘΧ 

Πζτρο Υροϊκθςθ τθσ οικιακισ και τθσ επιτόπιασ κομποςτοποίθςθσ 

Χτόχοσ ΑΡ.1 

Δείκτθσ 

 

 

Αρμοδιότθτα ΕΔΧΡΑ, ΣΨΑ Αϋ Βακμοφ 

έωροκζτθςθ 

νζων 

εγκαταςτάςεων 

- 

έρονοδιάγραμμα 2021 -2030 

Περιγραφι 

Θ οικιακι κομποςτοποίθςθ κα πρζπει να προωκείται κατά προτεραιότθτα για τθ διαχείριςθ 

των βιοαποβλιτων ςτα νοικοκυριά με ςτόχο να εκτρζπεται το 2%κ.β.και 3%κ.β. ζωσ το 2025 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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και 2030, αντιςτοίχωσ, των ςυνολικά παραγόμενων βιοαποβλιτων (ςτόχοσ ΕΧΔΑ). Πε τον 

τρόπο αυτό επιτυγχάνονται τα εξισ πλεονεκτιματα για τουσ Διμουσ: 

- Πείωςθ των ςυνολικϊν αποβλιτων που δφναται να ςυλλεχκοφν και να 

διαχειριςτοφν. 

- Πείωςθ του κόςτουσ διαχείριςθσ (ςυλλογισ, μεταφοράσ, επεξεργαςίασ και ταφισ) 

λόγω μείωςθσ των ποςοτιτων.  

- Υροϊκθςθ τθσ βζλτιςτθσ περιβαλλοντικά πρακτικισ για τθ διαχείριςθ των 

αποβλιτων αυτϊν.  

Ρα ςθμειωκεί ότι ςτθν οικιακι κομποςτοποίθςθ, δεν γίνονται δεκτά όλα τα βιοαπόβλθτα, 

αλλά κατεξοχιν φυτικά υπολείμματα (φροφτα, λαχανικά), κακϊσ και υπολείμματα κιπου 

(γκαηόν, φφλλα, μικρά κλαδιά, κλπ.).  

Επίςθσ, ςφμφωνα με τθν οδθγία 2008/98 και τθν ερμθνευτικι απόφαςθ 8165/2011/ΕΞ, θ 

οικιακι κομποςτοποίθςθ εμπίπτει ςτθν ανακφκλωςθ και όχι ςτθν πρόλθψθ. Ξατά ςυνζπεια, 

κα πρζπει να καταγράφεται, ϊςτε να προςμετράται ςτουσ ςτόχουσ τθσ ανακφκλωςθσ. 

Χτο πλαίςιο αυτό, θ προμικεια και παράδοςθ των κάδων οικιακισ κομποςτοποίθςθσ προσ 

τουσ πολίτεσ κα πρζπει να γίνεται οργανωμζνα από τουσ Διμουσ και να καταγράφονται οι 

ετιςιεσ εκτιμϊμενεσ ποςότθτεσ που κομποςτοποιικθκαν Πε ςτόχο τθν ομοιόμορφθ 

καταγραφι από τουσ Διμουσ, προτείνεται να υιοκετθκεί απλοποιθμζνθ μεκοδολογία, ςτο 

πλαίςιο ςφνταξθσ ςχετικοφ οδθγοφ από τον ΕΔΧΡΑ.   

Επίςθσ, ςε κάκε Διμο υπό το ςυντονιςμό του ΕΔΧΡΑ κα πρζπει να υπάρχει εκπαιδευμζνο 

προςωπικό, το οποίο να παρζχει ενθμζρωςθ, τεχνικι υποςτιριξθ ςτουσ πολίτεσ.  

Σ αρικμόσ και θ κατανομι ανά Διμο των απαιτοφμενων κάδων οικιακισ κομποςτοποίθςθσ 

κα προκφψει από τθν ανάλυςθ των ΨΧΔΑ των Διμων τθσ Υεριφζρειασ, όταν είναι 

διακζςιμα. Επίςθσ, ςε οριςμζνα ΨΧΔΑ είναι δυνατόν να προβλζπονται μθχανικοί 

κομποςτοποιθτζσ για επιτόπια κομποςτοποίθςθ. Χε κάκε περίπτωςθ προτείνεται οι 

προμθκευόμενοι κάδοι κάκε Διμου να αντιςτοιχοφν ενδεικτικά ςτο 6% των νοικοκυριϊν 

(ΕΧΔΑ 2020). Οαμβάνοντασ υπόψθ ότι ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ είναι καταγεγραμμζνα 

1.512.097 νοικοκυριά (ΕΟ.ΧΨΑΨ 2011), κα απαιτθκοφν περίπου 90.000 κάδοι με ςυνολικό 

κόςτοσ 4.5 εκ. ευρϊ.  

Σι κάδοι προτείνεται να δοκοφν ςταδιακά. Χε πρϊτθ φάςθ να γίνει θ προμικεια και 

διανομι μζρουσ των κάδων (για παράδειγμα το 20%) και ςτθ ςυνζχεια αφοφ αξιολογθκοφν 

τα αποτελζςματα να γίνει επζκταςθ του προγράμματοσ.  

Ψζλοσ, θ οικιακι κομποςτοποίθςθ κα πρζπει να ενταχκεί ςτισ Εκςτρατείεσ 

Ευαιςκθτοποίθςθσ Υολιτϊν και άλλων ομάδων ςτόχων που προβλζπεται ςτο Πζτρο ΑΧΑ 5. 

ΠΖΨΦΣ ΑΧΑ 3 – ΔΛΕΪΦΩΡΧΘ ΔΛΞΨΪΣΩ έίΦΛΧΨΙΧ ΧΩΟΟΣΓΙΧ ΑΥΣΒΟΙΨίΡ ΒΦΰΧΛΠίΡ 

ΟΛΥΰΡ ΞΑΛ ΕΟΑΜίΡ  

Πζτρο Σργάνωςθ ςυςτιματοσ χωριςτισ διαχείριςθσ των αποβλιτων βρϊςιμων λιπϊν και ελαίων 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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Χτόχοσ ΔςΥ.4 

Δείκτθσ 

 

Αρμοδιότθτα ΕΔΧΡΑ, ΣΨΑ Αϋ Βακμοφ, Διμοι, μεγάλοι παραγωγοί (πχ χϊροι μαηικισ εςτίαςθσ, 

ςτρατόπεδα, ξενοδοχεία, κλπ.) 

έωροκζτθςθ 

νζων 

εγκαταςτάςεων 

- 

έρονοδιάγραμμα 2023 

Περιγραφι 

Ψο μζτρο αυτό ςτοχεφει ςτθν προϊκθςθ τθσ εκτροπισ και χωριςτισ ςυλλογισ των 
αποβλιτων βρϊςιμων ελαίων και λιπϊν με ζμφαςθ ςτουσ μεγάλουσ παραγωγοφσ, όπωσ οι 
χϊροι μαηικισ εςτίαςθσ, ςτρατόπεδα, ξενοδοχεία, αλλά και ςτουσ μικροφσ παραγωγοφσ ςε 
επίπεδο νοικοκυριοφ. Χφμφωνα με το κεντρικό ιςοηφγιο τίκεται ςτόχοσ εκτροπισ των 
“διακζςιμων για ςυλλογι” αποβλιτων βρϊςιμων λιπϊν και ελαίων, ςτο 80%κ.β. ζωσ το 
2025 και 85%κ.β. ζωσ το 2030. 

Θ χωριςτι ςυλλογι των αποβλιτων βρϊςιμων ελαίων και λιπϊν δφναται να υλοποιθκεί με 

ειδικοφσ κάδουσ ι δεξαμενζσ ςε κατάλλθλεσ κζςεισ εντόσ του Διμου (πχ. πλθςίον των 

μεγάλων παραγωγϊν) αλλά και εντόσ των πράςινων ςθμείων.  

Σ κάκε Διμοσ κα πρζπει να ςυμβλθκεί με ιδιωτικά ςυςτιματα ςυλλογισ ι εναλλακτικά να 

παρζχει τθ δυνατότθτα ςυλλογισ ςε ειδικζσ δεξαμενζσ ςτισ γωνιζσ ανακφκλωςθσ και ςτα 

πράςινα ςθμεία με παροχι ςτουσ πολίτεσ ειδικϊν κάδων ςυλλογισ. 

ΠΖΨΦΣ ΑΧΑ 4 – ΞΑΚΛΖΦίΧΘ ΨΘΧ έίΦΛΧΨΙΧ ΧΩΟΟΣΓΙΧ ΕΥΛΠΖΦΣΩΧ ΦΕΩΠΆΨίΡ 

ΑΡΑΞΩΞΟΰΧΛΠίΡ ΩΟΛΞΰΡ  

Πζτρο Ωλοποίθςθ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ τουλάχιςτον για το χαρτί, τα μζταλλα, 

τα πλαςτικά και το γυαλί, με ςταδιακι επζκταςθ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ 

ανά υλικό α) για τισ ςυςκευαςίεσ από το/τα οικεία ΧΕΔ και β) για τα λοιπά 

ανακυκλϊςιμα από τουσ Διμουσ.  

Χτόχοσ ΔςΥ. 2 

Δείκτθσ Υοςοςτό εξυπθρετοφμενου πλθκυςμοφ από δίκτυο χωριςτισ ΔςΥ ανά 

υλικό 

Υοςότθτεσ ςυλλεγόμενων ΑΩ ανά ρεφμα 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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Αρμοδιότθτα ΣΨΑ Υεριφζρειασ Αττικισ, ΕΣΑΡ, ΧΕΔ 

έωροκζτθςθ νζων 

εγκαταςτάςεων 
- 

έρονοδιάγραμμα 2021-2025 

Περιγραφι  

Ψο παρόν μζτρο αφορά ςτθν ανάπτυξθ ι επζκταςθ των δικτφων χωριςτισ ςυλλογισ ςε 

τζςςερα διακριτά ρεφματα.  

ΠΖΨΦΣ ΑΧΑ 5 – ΑΡΆΥΨΩΘ ΔΛΞΨΪΣΩ έίΦΛΧΨΙΧ ΧΩΟΟΣΓΙΧ ΑΡΑΞΩΞΟΰΧΛΠίΡ ΩΟΛΞΰΡ 

(ΥΟΘΡ ΧΩΧΞΕΩΑΧΜΑΧ)  

Πζτρο Ανάπτυξθ του δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν πζραν 

των αποβλιτων ςυςκευαςίασ 

Ξεντρικι ενίςχυςθ των δθμοτικϊν ΔςΥ από ΕΔΧΡΑ 

Χτόχοσ ΔςΥ.2-4   

Δείκτθσ Υοςοςτό κάλυψθσ αναγκϊν 

Αρικμόσ ανά είδοσ εξοπλιςμοφ (κάδοι, οχιματα, κ.λπ.) 

Αρμοδιότθτα ΕΔΧΡΑ, ΣΨΑ Υεριφζρειασ Αττικισ 

έωροκζτθςθ νζων 

εγκαταςτάςεων 
- 

έρονοδιάγραμμα 2021 – 2023 

Περιγραφι  

Ψο μζτρο αφορά ςτθν επζκταςθ του ΔςΥ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν (ΑΩ) που δεν 

αποτελοφν Απόβλθτα Χυςκευαςίασ (ΑΧ), όπωσ ζντυπο χαρτί, πλαςτικά παιχνίδια, μεταλλικά 

εξαρτιματα και ςκεφθ, υαλοπίνακεσ, και πρζπει να διατεκοφν οι ανάλογοι πόροι για τον 

ςκοπό αυτόν. Από το ςφνολο των ανακυκλϊςιμων υλικϊν, μόλισ το  30% αποτελεί 

απόβλθτα ςυςκευαςίασ, άρα καλφπτεται από τθν ευκφνθ των ΧΕΔ, ενϊ το υπόλοιπο 70% 

δεν εμπίπτει ςτθν κατθγορία των υλικϊν ςυςκευαςίασ. Εξ’ αυτϊν τα ανακυκλϊςιμα υλικά – 

που ςιμερα δεν καλφπτονται από ΔςΥ – αποτελοφν το 32,3% του ςυνόλου των ΑΧΑ. 

Επομζνωσ, για τθν επίτευξθ των δεςμευτικϊν ςτόχων ανακφκλωςθσ, είναι απαραίτθτθ θ 

άμεςθ ανάπτυξθ των εν λόγω δικτφων ΔςΥ (κάδοι, Γωνιζσ Ανακφκλωςθσ, Υράςινα Χθμεία 

και οχιματα).  

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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Χτο πλαίςιο αυτό οι Διμοι επικαιροποιοφν τα ΨΧΔΑ τουσ ϊςτε να περιλαμβάνουν αναλυτικι 

περιγραφι τθσ ανάπτυξθσ των ΔςΥ διακριτϊν ρευμάτων ανακυκλϊςιμων υλικϊν και 

λοιπϊν ρευμάτων ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ ΔςΥ.1-4. Χτον ςχεδιαςμό των ΨΧΔΑ των Διμων 

για τθν ανάπτυξθ των δικτφων ΔςΥ ΑΩ, κα πρζπει να διαςφαλίηεται ότι το δίκτυο ΓΑ  και ΥΧ 

πρζπει να εξυπθρετοφν το ςφνολο τθσ ζκταςθσ και του πλθκυςμοφ των Διμων, ϊςτε 

ςυνδυαςτικά με το δίκτυο  ΔςΥ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν ςυςκευαςίασ από τθν ΕΕΑΑ να 

επιτυγχάνουν τον ςυνολικό ςτόχο τθσ ανακφκλωςθσ.  

Για τθν επιτάχυνςθ διαδικαςιϊν υλοποίθςθσ, ο ΕΔΧΡΑ ωσ αρμόδιοσ φορζασ για τθν 

παρακολοφκθςθ και εξειδίκευςθ τθσ υλοποίθςθσ των ςτόχων και των δράςεων του ΥΕΧΔΑ, 

κακϊσ και για τθν  επιςτθμονικι και τεχνικι υποςτιριξθ των Σ.Ψ.Α. α' βακμοφ ςτον 

ςχεδιαςμό, τθν υλοποίθςθ και τθ δθμιουργία δράςεων και ζργων ζχει προχωριςει ςτθ 

ςφναψθ προγραμματικϊν ςυμβάςεων με Διμουσ τθσ Υεριφζρειασ προκειμζνου να 

διακζςει πόρουσ (ΓΑ και κινθτά ΥΧ) αλλά και τεχνογνωςία για τθν ανάπτυξθ τθσ διαλογισ 

ςτθν πθγι διακριτϊν ρευμάτων υλικϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ ειδικά χαρακτθριςτικά 

εκάςτου. 

ΠΖΨΦΣ ΑΧΑ 6 – ΔΦΆΧΕΛΧ ΓΛΑ ΨΘ έίΦΛΧΨΙ ΧΩΟΟΣΓΙ ΑΟΣΩΠΛΡΜΣΩ ΞΑΛ ΥΠέ 

Πζτρο ΑΧΑ 16 

Πζτρο Σργάνωςθ ςτοχευμζνων δράςεων για τθν χωριςτι ςυλλογι αλουμινίου. 

Χτόχοσ ΔςΥ.4 

Δείκτθσ Αρικμόσ ςθμείων με χωριςτι ςυλλογι 

Υοςότθτεσ που ςυλλζγονται ετθςίωσ 

Αρμοδιότθτα ΣΨΑ Αττικισ, ΕΔΧΡΑ 

έωροκζτθςθ νζων 

εγκαταςτάςεων 
- 

έρονοδιάγραμμα 2021-2023 

Περιγραφι 

Για τθ χωριςτι ςυλλογι του αλουμινίου οι Διμοι μεριμνοφν για τθν τοποκζτθςθ διακριτϊν 

κάδων ςτα ςυςτιματα ΔςΥ ανακυκλϊςιμων υλικϊν πλθν ςυςκευαςίασ (γωνιζσ 

ανακφκλωςθσ, πράςινα ςθμεία κλπ )που αναπτφςςουν.  

ΠΖΨΦΣ ΑΧΑ 7 – ΕΥΖΞΨΑΧΘ ΞΑΛ ΕΡΛΧέΩΧΘ ΨίΡ ΥΦΣΓΦΆΠΠΑΨίΡ ΔΛΑΟΣΓΙΧ ΧΨΘΡ 

ΥΘΓΙ ΨΣΩ ΖΡΨΩΥΣΩ έΑΦΨΛΣΪ 

Πζτρο Επζκταςθ και ενίςχυςθ προγραμμάτων ΔςΥ ζντυπου χαρτιοφ 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ



ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΣΟΤ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟΤ ΦΕΔΙΟΤ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΠΕΔΑ) ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ (ΜΠΕ) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΟΤ ΠΕΔΑ 

      -81 

Χτόχοσ ΔςΥ.3 

Δείκτθσ Υοςότθτα ζντυπου χαρτιοφ που ςυλλζγεται χωριςτά (tn/ζτοσ) 

Αρμοδιότθτα ΕΔΧΡΑ, ΣΨΑ Α’ βακμοφ 

έωροκζτθςθ νζων 

εγκαταςτάςεων 
- 

έρονοδιάγραμμα 2021-2023 

Περιγραφι 

Υζραν τθσ ανακφκλωςθσ χαρτιοφ/χαρτονιοφ ςυςκευαςίασ, ςθμαντικι κεωρείται και θ 

παραγόμενθ ποςότθτα (άλλθ από αυτι των ςυςκευαςιϊν, κυρίωσ ζντυπου) δθμοτικϊν 

αποβλιτων χαρτιοφ και χαρτονιοφ (ΕΞΑ 20 01 01). Οόγω τθσ περιοριςμζνθσ ανάπτυξθσ 

δικτφου για τθ χωριςτι ςυλλογι του, αυτό το ρεφμα ςυνθκίηεται να  ςυλλζγεται ςτουσ 

κάδουσ ςυλλογισ αποβλιτων ςυςκευαςιϊν. ίςτόςο, θ  καλφτερθ πρακτικι για τθν 

εξαςφάλιςθ υψθλισ ποιότθτασ ανακυκλϊςιμου χαρτιοφ (πλθν των χάρτινων ςυςκευαςιϊν) 

είναι θ ςυλλογι του μζςα από ξεχωριςτό δίκτυο (κίτρινοι κάδοι) με ζμφαςθ ςτο ζντυπο 

χαρτί.  

Ιδθ ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ ζχουν αναπτυχκεί δράςεισ διαλογισ ςτθν πθγι ζντυπου 

χαρτιοφ. Θ πιο ςθμαντικι από αυτζσ, λόγω τθσ περιφερειακισ τθσ εμβζλειασ, κεωρείται το 

πρόγραμμα χωριςτισ ςυλλογισ του ζντυπου χαρτιοφ το οποίο εφαρμόηει ο ΕΔΧΡΑ ςε 

Διμουσ τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ. Ψο πρόγραμμα του ΕΔΧΡΑ απευκφνεται κυρίωσ ςε 

ςχολεία και άλλουσ μεγάλουσ παραγωγοφσ χαρτιοφ, όπωσ θ  Βουλι των Ελλινων, τα κτίρια 

τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ και νοςοκομεία κακϊσ και ςε ιδιωτικζσ εταιρείεσ και οργανιςμοφσ 

ιδιωτικοφ και δθμοςίου δικαίου. 

Χτο πλαίςιο του προτεινόμενου μζτρου περιλαμβάνεται θ ενίςχυςθ αλλά και επζκταςθ των 

προγραμμάτων ΔςΥ ζντυπου χαρτιοφ είτε με πρωτοβουλία των ΣΨΑ Α’ βακμοφ, είτε του 

ΕΔΧΡΑ, είτε από κοινοφ. Ψα προγράμματα ΔςΥ, κα ςτοχεφουν κατ’ ελάχιςτον ςτθ ςυλλογι 

ζντυπου χαρτιοφ ςτουσ εντοπιςμζνουσ μεγάλουσ παραγωγοφσ ιτοι:  

 ςχολικζσ και εν γζνει εκπαιδευτικζσ εγκαταςτάςεισ, 

 κτίρια όπου ςτεγάηονται δθμοτικζσ/δθμόςιεσ/κυβερνθτικζσ κ.ο.κ. υπθρεςίεσ και 

 κτίρια γραφείων ιδιωτικϊν εταιρειϊν και οργανιςμϊν ιδιωτικοφ και δθμοςίου 

δικαίου. 

Υζραν των περιοχϊν όπου εντοπίηεται ςυγκζντρωςθ μεγάλων παραγωγϊν, κάδοι ςυλλογισ 

ζντυπου χαρτιοφ δφναται να τοποκετοφνται και ςε περιοχζσ όπου παρατθρείται 

ςυγκζντρωςθ και υψθλι ςυχνότθτα διζλευςθσ του κοινοφ (π.χ. ςτακμοί ΠΕΨΦΣ, ακλθτικζσ 

εγκαταςτάςεισ, εγκαταςτάςεισ πολιτιςμοφ).  

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ



ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΣΟΤ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟΤ ΦΕΔΙΟΤ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΠΕΔΑ) ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ (ΜΠΕ) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΟΤ ΠΕΔΑ 

      -82 

Για τθν επιτάχυνςθ διαδικαςιϊν υλοποίθςθσ, ο ΕΔΧΡΑ, ςτο πλαίςιο των Υρογραμματικϊν 

Χυμβάςεων με Διμουσ που αναφζρκθκαν ςτον Πζτρο ΑΧΑ 6, ςκοπεφει α. ςτθ διανομι 

περαιτζρω κίτρινων κάδων για τθν ενίςχυςθ τθσ ανάπτυξθσ του δικτφου ΔςΥ ζντυπου 

χαρτιοφ των Διμων, β. ςτθν αναβάκμιςθ του δικτφου ςυλλογισ – μεταφοράσ μζςω 

ψθφιοποίθςθσ αυτοφ και γ. ςτθ δθμιουργία ςυνεργατικϊν πρακτικϊν με τουσ διμουσ και 

ειδικότερα τισ ςχολικζσ μονάδεσ 

Τλα τα παραπάνω, ςε ςυνδυαςμό με τθ χωριςτι ςυλλογι χαρτιοφ ςε Γωνιζσ Ανακφκλωςθσ 

και Υράςινα Χθμεία ςτουσ Διμουσ αναμζνεται να διαμορφϊςουν τισ ςυνκικεσ για τθν 

εγκακίδρυςθ ενόσ ςυςτιματοσ διαλογισ ςτθ πθγι χαρτιοφ ςε επίπεδο περιφζρειασ το 

οποίο ζρχεται και ςε πλιρθ ςυμμόρφωςθ με τθν προσ ενςωμάτωςθ ςτο εκνικό δίκαιο, 

Σδθγία 2018/851/ΕΞ.  

ΠΖΨΦΣ ΑΧΑ 8 – ΕΥΖΞΨΑΧΘ ΞΑΛ ΕΡΜΧέΩΧΘ ΨίΡ ΥΦΣΓΦΑΠΠΆΨίΡ ΔΧΥ ΣΓΞίΔΰΡ 

ΑΥΣΒΟΙΨίΡ 

ζτρο Επζκταςθ και ενίςχυςθ των προγραμμάτων ΔςΥ ογκωδϊν αποβλιτων  με 

ςκοπό τθν επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςι τουσ 

Χτόχοσ ΔςΥ.4 

Δείκτθσ Υοςότθτα ογκωδϊν αποβλιτων  που οδθγείται προσ 

επαναχρθςιμοποίθςθ/ ανακφκλωςι τουσ  (tn/ ζτοσ) 

Αρμοδιότθτα ΕΔΧΡΑ, ΣΨΑ Α’ βακμοφ 

έωροκζτθςθ νζων 

εγκαταςτάςεων 
- 

έρονοδιάγραμμα 2021-2023 

Περιγραφι 

Ψα ογκϊδθ ΑΧΑ περιλαμβάνουν ζνα ευρφ φάςμα αποβλιτων όπωσ π.χ. ζπιπλα, ςτρϊματα, 

μεγάλα παιχνίδια, βαλίτςεσ, ποδιλατα, χαλιά, καρότςια κ.λπ. και αποτελοφν ζνα ρεφμα με 

ςθμαντικι δυναμικι εναλλακτικισ διαχείριςθσ. Θ ενίςχυςθ και περαιτζρω οργάνωςθ τθσ 

χωριςτισ ςυλλογισ των ογκωδϊν αποβλιτων αποτελεί βαςικό μζτρο ςτο πλαίςιο τθσ 

επζκταςθσ των υφιςτάμενων δράςεων ΔςΥ.   

Χφμφωνα με το νζο ΕΧΔΑ, ειδικά για τα ςτρϊματα και τα ζπιπλα προβλζπεται:  

- κακιζρωςθ εφαρμογισ χωριςτισ ςυλλογισ το αργότερο το 2022 για τα 

ςτρϊματα και το 2023 για τα ζπιπλα 

- υπαγωγι των ρευμάτων αυτϊν ςε κακεςτϊσ διευρυμζνθσ ευκφνθσ 

παραγωγοφ. 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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Θ χωριςτι ςυλλογι των ογκωδϊν αποβλιτων αποτελεί αρμοδιότθτα των ΣΨΑ Α’ βακμοφ 

και δφναται να οργανωκεί με τουσ εξισ τρόπουσ: 

 Απευκείασ ςυλλογι από τουσ ΣΨΑ, με ςφςτθμα πόρτα-πόρτα και με τθ χριςθ 

ειδικϊν οχθμάτων του Διμου κατόπιν ειδοποίθςθσ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ 

κακαριότθτασ.  

 Πζςω ςυνεργαςίασ του Διμου με αδειοδοτθμζνο για αυτι τθ δραςτθριότθτα 

ιδιϊτθ που κα αναλάβει τθ ςυλλογι πόρτα- πόρτα των ογκωδϊν ςε κακοριςμζνα 

δρομολόγια και πάντα ςε ςυνεννόθςθ με τθν υπθρεςία. 

 Πζςω τθσ εγκατάςταςθσ container (π.χ. skip) ςε επιλεγμζνεσ κζςεισ των Διμων, 

όπου οι πολίτεσ κα μποροφν να εναποκζτουν τα ογκϊδθ απόβλθτα, τα οποία εν 

ςυνεχεία κα ςυλλζγονται είτε από τον Διμο, είτε από αδειοδοτθμζνο για αυτι τθ 

δραςτθριότθτα ιδιϊτθ, ςυμβεβλθμζνο με τον Διμο. 

 Απευκείασ μεταφορά τουσ από τουσ πολίτεσ ςτα Υράςινα Χθμεία/ΞΑΕΔΛΧΥ ι ςε 

άλλουσ κατάλλθλουσ χϊρουσ (π.χ. ΞΔΕΩ). 

Χε κάκε περίπτωςθ, τα ςυλλεγόμενα απόβλθτα κα ςυγκεντρϊνονται ςτο Υράςινο Χθμείο 

του Διμου/ΞΑΕΔΛΧΥ ι ςε άλλο κατάλλθλο χϊρο (π.χ. ΞΔΕΩ), όπου κα εξετάηεται κατά 

προτεραιότθτα θ δυνατότθτα επαναχρθςιμοποίθςθσ τουσ (μετά από ταξινόμθςθ και 

επιςκευι). Για τον λόγο αυτό κα πρζπει να διερευνθκεί θ δθμιουργία κατάλλθλου 

μθχανιςμοφ ελζγχου ι/και επιςκευισ υλικϊν εντόσ των χϊρων αυτϊν. Επίςθσ, κα πρζπει να 

ςυνάπτονται ςυμφωνίεσ με Χυςτιματα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ, ΞΔΑΩ και λοιπζσ 

βιομθχανίεσ, αδειοδοτθμζνουσ διαχειριςτζσ που δφναται να διαχειριςτοφν περαιτζρω τα 

απόβλθτα αυτά, όταν δεν είναι δυνατι θ επαναχρθςιμοποίθςι τουσ. Χε περίπτωςθ που δεν 

προβλζπεται θ ανάπτυξθ Υράςινου Χθμείου ςε δθμοτικό ι διαδθμοτικό επίπεδο, τότε θ 

ςυνολικι διαχείριςθ των ογκωδϊν δφναται να οργανωκεί μζςω ςυνεργαςίασ του Διμου με 

αδειοδοτθμζνουσ ιδιϊτεσ (ςυμπεριλαμβανομζνων και των φορζων Ξ.Αλ.Γ.) ι/και 

απευκείασ με τα κατάλλθλα ΧΕΔ. 

Για τθν ομαλι εφαρμογι όλων των παραπάνω κα πρζπει επίςθσ να αυςτθροποιθκοφν οι 

ζλεγχοι και να εφαρμοςτεί θ επιβολι υψθλϊν προςτίμων, ςε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ 

των πολιτϊν με τισ απαιτιςεισ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ των ογκωδϊν. 

Ψζλοσ, οι ΣΨΑ κα πρζπει να μεριμνιςουν για τθν ενθμζρωςθ – ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ 

ςχετικά με τα προγράμματα χωριςτισ ςυλλογισ ογκωδϊν αποβλιτων. 

ΠΖΨΦΣ ΑΧΑ 9 – ΑΡΆΥΨΩΘ ΔΧΥ ΑΥΣΒΟΙΨίΡ ΞΟίΧΨΣΫάΑΡΨΣΩΦΓΜΑΧ 

Πζτρο Ανάπτυξθ ΔςΥ χωριςτισ ςυλλογισ αποβλιτων κλωςτοχφαντουργικϊν 

προϊόντων 

Χτόχοσ ΔςΥ.4 

Δείκτθσ Αρικμόσ Διμων με ΔςΥ αποβλιτων κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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Αρμοδιότθτα ΣΨΑ Α’ βακμοφ, ΕΔΧΡΑ 

έωροκζτθςθ νζων 

εγκαταςτάςεων 
- 

έρονοδιάγραμμα 2023 

Περιγραφι 

Ψα απόβλθτα κλωςτοχφαντουργίασ αποτελοφν τθν τζταρτθ μεγαλφτερθ κατθγορία πίεςθσ 

για τθν ανάλωςθ πρϊτων υλϊν και νεροφ, μετά τα τρόφιμα, τθν κατοικία και τισ μεταφορζσ. 

Οιγότερο από 1% των αποβλιτων αυτϊν παγκοςμίωσ ανακυκλϊνονται ςε νζα προϊόντα.  

Αυτι τθ ςτιγμι δεν υπάρχει εγκεκριμζνο ΧΕΔ αλλά υλοποιοφνται διάφορεσ δράςεισ 

επαναχρθςιμοποίθςθσ ςε ευπακείσ ομάδεσ αλλά και δράςεισ ςυλλογισ από ιδιωτικζσ 

πρωτοβουλίεσ με ςτόχο επίςθσ τθν επαναχρθςιμοποίθςθ αλλά και τθν ανακφκλωςθ των 

υλικϊν αυτϊν. 

Σι ΣΨΑ Α’ βακμοφ  κα πρζπει να διαμορφϊςουν τισ ςυνκικεσ για τθν εφαρμογι τθσ 

υποχρεωτικισ χωριςτισ ςυλλογισ αποβλιτων κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων που 

ενςωματϊνεται και ςτο νζο ΕΧΔΑ. Πζςω τθσ χωριςτισ ςυλλογισ, τα απόβλθτα 

κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων, που περιλαμβάνουν ροφχα και υφάςματα, αναμζνεται 

ςε ζνα ςθμαντικό ποςοςτό να οδθγθκοφν για επαναχρθςιμοποίθςθ και τα υπόλοιπα για 

ανακφκλωςθ.  

Σι προτεινόμενεσ δράςεισ περιλαμβάνουν: 

 Ενίςχυςθ κοινωνικϊν δράςεων ςυλλογισ και επαναχρθςιμοποίθςθσ ςε ςυνεργαςία 

με τισ δθμοτικζσ δομζσ. 

 Χυνεργαςία με διάφορεσ πρωτοβουλίεσ (κυρίωσ ιδιωτικζσ) αξιοποίθςθσ τζτοιων 

αποβλιτων. 

 Αξιοποίθςθ των Υράςινων Χθμείων και των ΞΔΕΩ για τθν προϊκθςθ τθσ χωριςτισ 

ςυλλογισ και επαναχρθςιμοποίθςθσ των  αποβλιτων κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων. 

 Χφμβαςθ με αντίςτοιχο ΧΕΔ εφόςον αυτό κα υφίςταται ςτο μζλλον ι εναλλακτικά 

με νόμιμα αδειοδοτθμζνο ανακυκλωτι (ΧΕΔ). 

 ΠΖΨΦΣ ΑΧΑ 10 – ΑΡΆΥΨΩΘ ΔΧΥ ΠΥΕΑ 

Πζτρο Ανάπτυξθ ΔςΥ χωριςτισ ςυλλογισ ΠΥΕΑ 

Χτόχοσ ΔςΥ.4 

Δείκτθσ Αρικμόσ Διμων με ΔςΥ ΠΥΕΑ 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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Αρμοδιότθτα ΣΨΑ Α’ βακμοφ, ΕΔΧΡΑ 

έωροκζτθςθ νζων 

εγκαταςτάςεων 
- 

έρονοδιάγραμμα 2022 

 

Περιγραφι 

Αναφορικά με τισ Πικρζσ Υοςότθτεσ Επικίνδυνων Αποβλιτων (ΠΥΕΑ) που εμπεριζχονται 

ςτο ρεφμα των ΑΧΑ, όπωσ κακαριςτικά, υλικά απολφμανςθσ, μπαταρίεσ, λαμπτιρεσ, 

εντομοαπωκθτικά, μελάνια, οργανωμζνθ διαχείριςθ μζςω ΧΕΔ γίνεται μόνο για τουσ 

λαμπτιρεσ φκοριςμοφ και τισ μπαταρίεσ, όμωσ όχι για τα υπόλοιπα υλικά. Υρωτίςτωσ κα 

πρζπει να ενιςχυκοφν, μζςω δράςεων ενθμζρωςθσ των πολιτϊν, τα υφιςτάμενα δίκτυα: α) 

για τα λθγμζνα φάρμακα που ςυλλζγονται μζςω των φαρμακείων αλλά και β) για τουσ 

λαμπτιρεσ και τισ μπαταρίεσ μζςω των αντίςτοιχων ςυςτθμάτων εναλλακτικισ διαχείριςθσ.  

Υερεταίρω, τα προγράμματα ΔςΥ των ΠΥΕΑ, κα αναπτυχκοφν: ςτα δθμόςια κτίρια και ςτισ 

γωνιζσ ανακφκλωςθσ με τθν τοποκζτθςθ κάδων για φορθτζσ ΘΧ&Χ, μικρά ΑΘΘΕ και λάμπεσ 

με τθ μζριμνα των ΣΨΑ μζςω τθσ ςυνεργαςίασ τουσ με τα αντίςτοιχα ΧΕΔ, 

 ςτα Υράςινα Χθμεία των Διμων, 

 κατόπιν αιτιματοσ των δθμοτϊν με το ςφςτθμα πόρτα – πόρτα.  

Χε κάκε περίπτωςθ απαιτείται ςτο πλαίςιο των δράςεων ενθμζρωςθσ, ειδικι αναφορά ςτθ 

ςθμαςία τθσ χωριςτισ ςυλλογισ των ΠΥΕΑ. 

ΠΖΨΦΣ ΑΧΑ 11 –ΒΕΟΨΛΧΨΣΥΣΜΘΧΘ ΑΡΆΥΨΩΘΧ ΞΑΛ ΟΕΛΨΣΩΦΓΜΑΧ ΧΩΧΨΘΠΆΨίΡ ΔΧΥ 

Πζτρο Βελτιςτοποίθςθ ανάπτυξθσ και λειτουργίασ ςυςτθμάτων ΔςΥ (όπωσ 

βελτιςτοποίθςθ χωροκζτθςθσ κάδων, βελτιςτοποίθςθ δρομολογίων, 

«ζξυπνεσ» εφαρμογζσ διαχείριςθσ, ΛοΨ) 

Χτόχοσ Γ.4-6, ΔςΥ 

Δείκτθσ Εξυπθρετοφμενοσ πλθκυςμόσ από ςυςτιματα ΔςΥ 

Αρικμόσ εκςυγχρονιςμζνων ςυςτθμάτων ΔςΥ 

Αρικμόσ ΣΨΑ με εκςυγχρονιςμζνα ςυςτιματα ΔςΥ 

Αρμοδιότθτα ΕΔΧΡΑ, ΣΨΑ Υεριφζρειασ Αττικισ 

έωροκζτθςθ νζων 

εγκαταςτάςεων 
- 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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έρονοδιάγραμμα 2021 – 2023 

Περιγραφι 

Χε ςυνάφεια με τον ςχεδιαςμό των ςυςτθμάτων ΔςΥ των ΨΧΔΑ τουσ, οι Διμοι πρζπει να 

προχωριςουν άμεςα ςτθν ανάπτυξθ των διακριτϊν δικτφων ΔςΥ και ςτθ βελτιςτοποίθςθ 

των υπθρεςιϊν αποκομιδισ τουσ με τθ βοικεια ζξυπνων ςυςτθμάτων. Χκοπόσ των ζξυπνων 

ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ τθσ διαχείριςθσ των ςτερεϊν αποβλιτων είναι θ 

βελτιςτοποίθςθ των επιμζρουσ διεργαςιϊν (μείωςθ χρόνου και κόςτουσ αποκομιδισ), θ 

παροχι υψθλισ ποιότθτασ υπθρεςιϊν ςτουσ πολίτεσ, θ παρακολοφκθςθ ςε πραγματικό 

χρόνο τθσ απόδοςθσ για τθν ζγκαιρθ λιψθ επιδιορκωτικϊν μζτρων και θ ανάπτυξθ 

κινιτρων και πολιτικϊν επιβράβευςθσ, κακϊσ και θ δθμοςιοποίθςθ των δεικτϊν απόδοςθσ 

προκειμζνου να ενιςχυκεί θ ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ.  

Ψα ζξυπνα ςυςτιματα παρακολοφκθςθσ μποροφν να περιλαμβάνουν τθ ςυλλογι 

πλθροφοριϊν από τα επιμζρουσ ςυςτιματα ςυλλογισ διαφορετικϊν ρευμάτων ΑΧΑ (ΒΑ, 

ανακυκλϊςιμα, ςφμμικτα) και του ςτόλου των απορριμματοφόρων, τθ μετάδοςθ αυτϊν και 

τθν αμφίδρομθ επικοινωνία με κεντρικι πλατφόρμα διαχείριςθσ ςε πραγματικό χρόνο. 

Επίςθσ, μπορεί να περιλαμβάνουν τθν απεικόνιςθ των υποδομϊν και εξοπλιςμοφ, τθν 

αποκικευςθ, επεξεργαςία και διαβάκμιςθ των πλθροφοριϊν, τθν προςβαςιμότθτα 

χρθςτϊν ςε διαφορετικά επίπεδα με παραμετροποίθςθ για τθν παρακολοφκθςθ δεικτϊν, 

αναφορϊν, τθ λιψθ αποφάςεων και τθ βελτιςτοποίθςθ των ςυςτθμάτων. 

έριςιμθ επίςθσ είναι θ διαλειτουργικότθτα των εν λόγω ςυςτθμάτων με τθν περιφερειακι 

και εκνικι πλατφόρμα για τθν αυτόματθ καταχϊριςθ δεδομζνων, τθ μείωςθ του κόςτουσ 

υπθρεςιϊν του Διμου και τθ διαςφάλιςθ τθσ ακρίβειασ και μοναδικότθτασ των 

πλθροφοριϊν. 

ΠΖΨΦΣ ΑΧΑ 12 – ΩΛΣΚΖΨΘΧΘ ΣΠΣΛΤΠΣΦάΣΩ έΦΰΠΑΨΣΧ ΞΑΛ ΨΪΥΣΩ ΞΆΔίΡ ΓΛΑ ΨΘ 

ΧΩΟΟΣΓΙ ΔΛΑάΣΦΕΨΛΞΰΡ ΦΕΩΠΆΨίΡ ΑΥΣΒΟΙΨίΡ ΞΑΛ ΕάΑΦΠΣΓΙ ΑΩΨΰΡ ΞΑΛ 

ΣΔΘΓΤΧ έίΦΣΚΖΨΘΧΘΧ ΞΆΔίΡ 

Πζτρο Κζςπιςθ ομοιόμορφου χρϊματοσ και τφπου κάδων για τθ ςυλλογι 

διαφορετικϊν ρευμάτων αποβλιτων και εφαρμογι αυτϊν και οδθγόσ 

χωροκζτθςθσ κάδων  

Χτόχοσ Γ.5, ΔςΥ.1-4 

Δείκτθσ Υοςοςτό κάλυψθσ ΣΨΑ 

Υοςοςτό κάλυψθσ πλθκυςμοφ 

Αρμοδιότθτα ΕΔΧΡΑ, ΣΨΑ Υεριφζρειασ Αττικισ 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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έωροκζτθςθ νζων 

εγκαταςτάςεων 
- 

έρονοδιάγραμμα 2021 – 2025  

 Περιγραφι 

Ξρίνεται ςκόπιμθ θ κζςπιςθ ομοιόμορφου χρϊματοσ και τφπου κάδων για τθ ςυλλογι 

διαφορετικϊν ρευμάτων αποβλιτων και εφαρμογι αυτϊν από όλουσ τουσ Διμουσ τθσ 

Υεριφζρειασ, κακϊσ και θ ςχεδίαςθ χαρακτθριςτικϊν ςυμβόλων ςτουσ κάδουσ ςχετικά με 

το υλικό που δζχονται: 

 

ΠΖΨΦΣ ΑΧΑ 13 –ΔΘΠΛΣΩΦΓΜΑ ΔΣΠΰΡ ΕΥΑΡΑέΦΘΧΛΠΣΥΣΜΘΧΘΧ  

Πζτρο Πελζτεσ – ζργα – προμικειεσ – υπθρεςίεσ για τθ δθμιουργία δομϊν 

επαναχρθςιμοποίθςθσ 

Χτόχοσ Γ.1-5 

Δείκτθσ Αρικμόσ ΞΔΕΩ ςτθν Υεριφζρεια 

Αρμοδιότθτα ΕΔΧΡΑ, ΣΨΑ Α’ βακμοφ 

έωροκζτθςθ νζων 

εγκαταςτάςεων 
- 

έρονοδιάγραμμα 2021 – 2025 

Περιγραφι 

Για τθν ενίςχυςθ τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ και των πρακτικϊν κυκλικισ οικονομίασ 

κρίνεται ςκόπιμθ θ πρόβλεψθ ςτα ΨΧΔΑ των Διμων των κάτωκι δικτφων και δομϊν: 

• Δθμιουργία κζντρων - εργαςτθρίων επαναχρθςιμοποίθςθσ και επιδιόρκωςθσ προϊόντων 

και ανάκτθςθσ ανταλλακτικϊν (ΞΔΕΩ), όπωσ προβλζπεται από τον Ρ. 4819/21 ςε 

ςυνδυαςμό και με Ξινθτζσ Πονάδεσ ςυλλογισ αντικειμζνων προσ επαναχρθςιμοποίθςθ, με 

ςκοπό να εξαςφαλιςτοφν αξιόλογεσ ποςότθτεσ που κα κάνουν τθν επαναχρθςιμοποίθςθ 

ελκυςτικι και από οικονομικισ απόψεωσ.  

• Δθμιουργία δικτφου επαναχρθςιμοποίθςθσ προϊόντων από το Διμο για διάφορεσ 

κατθγορίεσ (ροφχα, παιχνίδια, βιβλία, ζπιπλα, ΘΘΕ, κλπ.) μζςω τθσ αξιοποίθςθσ των 

Ξοινωνικϊν Υαντοπωλείων. 

• Διοργάνωςθ εκδθλϊςεων και ςεμιναρίων για τθν ενίςχυςθ τθσ επιςκευισ και 

επαναχρθςιμοποίθςθσ. 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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• Θ Διεφκυνςθ Υοιότθτασ, Υρόλθψθσ και Επαναχρθςιμοποίθςθσ του ΕΔΧΡΑ είναι υπεφκυνθ 

για τον ςυντονιςμό και τθν υλοποίθςθ των παραπάνω δράςεων. 

Επιπλζον των τοπικϊν ΞΔΕΩ, κζντρα επαναχρθςιμοποίθςθσ και επιςκευισ δφνανται να 

χωροκετοφνται και εντόσ των Υάρκων Ξυκλικισ Σικονομίασ. 

Σ ΕΔΧΡΑ, ωσ ο αρμόδιοσ κατά νόμο άοΔΧΑ ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ και ςε εφαρμογι του 

ιςχφοντοσ κεςμικοφ πλαιςίου και τθσ ςτρατθγικισ επιλογισ για βιϊςιμθ ανάπτυξθ και τθσ 

μετάβαςθσ ςε μια κυκλικι οικονομία, αναπτφςςει ςχζδια και δράςεισ για τθν προϊκθςθ 

μεταξφ άλλων τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ υλικϊν. 

Σ ΕΔΧΡΑ, εκ του ρόλου του, οφείλει να παρακολουκεί αλλά και να υποςτθρίηει/ ςυντονίηει 

τουσ διμουσ ςτο ηιτθμα τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ και πρόλθψθσ δθμιουργίασ αποβλιτων 

όπωσ εξ άλλου ιςχφει και  για τα τοπικά ςχζδια για τθν διαχείριςθ των αποβλιτων. 

Επιπλζον, ο ΕΔΧΡΑ αποτελεί τον εκπρόςωπο τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ, απζναντι ςτουσ 

πολίτεσ, για το κζμα τθσ διαχείριςθσ αποβλιτων. 

ίσ εκ τοφτου ο ΕΔΧΡΑ  για να προάγει  τθν  επαναχρθςιμοποίθςθ  ι/και  επιδιόρκωςθ 

κατάλλθλων απορριφκζντων προϊόντων ι των ςυςτατικϊν υλικϊν τουσ και να ενθμερϊνει 

για τισ δυνατότθτεσ προςφυγισ ςε διαπιςτευμζνα δίκτυα επιςκευισ και 

επαναχρθςιμοποίθςθσ ι/και τθ δθμιουργία Ξζντρων Δθμιουργικισ επαναχρθςιμοποίθςθσ, 

ιδίωσ ςε πυκνοκατοικθμζνεσ περιοχζσ,  ζχει ιδθ δρομολογιςει ςχετικι ζρευνα για να 

κακοριςκοφν οι τεχνικζσ, κοινωνικζσ και οικονομικζσ παράμετροι των δράςεων 

επαναχρθςιμοποίθςθσ, ϊςτε να εντοπιςτοφν προβλιματα και να αναηθτθκοφν λφςεισ πριν 

τθν εφαρμογι.  

Ζχοντασ υπόψθ ότι θ επαναχρθςιμοποίθςθ, επιςκευι, ανανζωςθ και ανακφκλωςθ 

υφιςτάμενων υλικϊν και προϊόντων, πρακτικζσ λίγο ι πολφ γνωςτζσ ςτθν ελλθνικι 

οικογζνεια, προβλζπεται να ζχουν κακοριςτικό ρόλο ςτθ μετάβαςθ από το γραμμικό ςτο 

κυκλικό μοντζλο οικονομίασ θ ςκοπιμότθτα τθσ αποςαφινιςθσ και καταγραφισ τθσ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, που είναι εν εξελίξει, ζχει διττό ρόλο και ςκοπό και 

ςυγκεκριμζνα: 

 Ρα λειτουργιςει ωσ εργαλείο για τθν λιψθ αποφάςεων ςχετικά με το ςχεδιαςμό 

και τθν ςτρατθγικι ςτισ δράςεισ επαναχρθςιμοποίθςθσ 

 Ρα αξιοποιθκεί θ διαδικαςία ςυλλογισ δεδομζνων  ωσ ςθμείο επικοινωνίασ ωσ 

προσ τθν οργανωμζνθ κεςμικι δράςθ για τθν επαναχρθςιμοποίθςθ για ΣΨΑ, 

επιχειριςεισ και γενικό πλθκυςμό. 

 Ρα υποςτθρίξει  τουσ αρμόδιουσ φορείσ ςτθ ςτοχοκεςία  για τθν Υρόλθψθ 

Δθμιουργίασ Αποβλιτων/ Επαναχρθςιμοποίθςθ 

 Ρα αναγνωριςτοφν οικονομικά πλεονεκτιματα ι αγορζσ οι οποίεσ κα μποροφςαν 

να λειτουργιςουν ωσ καταλφτεσ ςε δράςεισ επαναχρθςιμοποίθςθσ. 

 Ρα χρθςιμοποιθκεί ωσ Σδικόσ έάρτθσ για τον ςχεδιαςμό δράςεων 

επαναχρθςιμοποίθςθσ 

 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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3.1.6.2 ΑΡΆΥΨΩΘ ΧΩΧΨΘΠΆΨίΡ ΞΑΛ ΩΥΣΔΣΠΰΡ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΡΜΧέΩΧΘ  ΨΘΧ 

ΑΡΑΞΪΞΟίΧΘΧ ΞΑΛ ΨΘΧ ΑΡΆΞΨΘΧΘΧ ΑΥΣΒΟΘΨίΡ 

ΠΖΨΦΣ ΑΧΑ 14 - ΑΡΑΥΨΩΘ ΔΛΞΨΪΣΩ ΓΛΑ ΨΘ ΧΩΓΞΖΡΨΦίΧΘ, ΕΕΩΓΕΡΛΧΠΤ ΞΑΛ 

ΠΕΨΑάΤΦΨίΧΘ ΨίΡ έίΦΛΧΨΆ ΧΩΟΟΕΓΖΡΨίΡ ΦΕΩΠΆΨίΡ 

Πζτρο Ανάπτυξθ ολοκλθρωμζνου δικτφου ςυςτθμάτων και υποδομϊν δθμοτικοφ 

& διαδθμοτικοφ επιπζδου, για τθ διαχείριςθ των χωριςτά ςυλλεγζντων 

ρευμάτων.  

Χτόχοσ ΑΡ.3 

Δείκτθσ Αρικμόσ υποδομϊν  

Βακμόσ εκπλιρωςθσ απαιτιςεων ΨΧΔΑ 

Αρμοδιότθτα ΕΔΧΡΑ, ΣΨΑ Υεριφζρειασ Αττικισ 

έωροκζτθςθ νζων 

εγκαταςτάςεων 
ΡΑΛ 

έρονοδιάγραμμα 2021 – 2025  

Περιγραφι 

Θ ΔςΥ ςε διακριτά ρεφματα ζχει ςαν ςτόχο τον διαχωριςμό ςτθν πθγι των ανακυκλϊςιμων 

υλικϊν για τθν ελαχιςτοποίθςθ των απαιτιςεων διαλογισ και κακαριςμοφ αυτϊν πριν τθν 

ανακφκλωςι τουσ. Χε κάκε περίπτωςθ όμωσ, κρίνεται ςκόπιμθ θ ςυλλογι των υλικϊν ςε 

κεντρικά ςθμεία, για τθν προςωρινι αποκικευςθ/ μεταφόρτωςι τουσ και εφόςον 

απαιτείται τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ κακαρότθτασ και δεματοποίθςθ τουσ για τθ 

ςυμφερότερθ τεχνικο-οικονομικά μεταφορά και τθν αφξθςθ τθσ εμπορικισ τουσ αξίασ.  

Ψζτοια κεντρικά ςθμεία μπορεί να αποτελοφν τα ΧΠΑΩ, τα Υράςινα Χθμεία, τα ΞΑΕΔΛΧΥ, τα 

ΞΔΑΩ και οι ΠΕΑ είτε αυτά αποτελοφν νζα ζργα, είτε αναβάκμιςθ, επζκταςθ και 

εκςυγχρονιςμό υφιςτάμενων. 

 ΠΕΨΦΣ ΑΧΑ 15 - ΕΞΧΩΓέΦΣΡΛΧΠΣΧ ΞΑΛ ΑΡΑΒΑΚΠΛΧΘ ΨίΡ ΞΕΡΨΦίΡ ΔΛΑΟΣΓΘΧ 

ΑΡΑΞΩΞΟίΧΛΠίΡ ΩΟΛΞίΡ (ΞΔΑΩ) 

Πζτρο Εκςυγχρονιςμόσ και Αναβάκμιςθ των Ξζντρων Διαλογισ Ανακυκλϊςιμων 

Ωλικϊν (ΞΔΑΩ) ϊςτε να ανταποκρικοφν ςτθν ανάγκθ αφξθςθσ των 

επιδόςεων ανακφκλωςθσ και να κακίςταται εφικτι θ εξαγωγι ςτοιχείων 

ανά Διμο. 

Χτόχοσ Γ.6, ΑΡ.2-3 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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Δείκτθσ Αρικμόσ εκςυγχρονιςμζνων ΞΔΑΩ  

Αρμοδιότθτα ΧΕΔ 

έωροκζτθςθ νζων 

εγκαταςτάςεων 
- 

έρονοδιάγραμμα 2021-2030 

Περιγραφι  

Ψα υφιςτάμενα ΞΔΑΩ κα πρζπει να εκςυγχρονιςτοφν ϊςτε να αυξιςουν τα επιδόςεισ τουσ 

όςον αφορά ςτθ διαλογι και ςτθ μείωςθ του υπολείμματοσ, να προςαρμόςουν τθ 

λειτουργία τουσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ ΔςΥ διακριτϊν ρευμάτων, κακϊσ και να μποροφν να 

εξάγουν αναλυτικά ποςοτικά και ποςοτικά ςτοιχεία ανά Διμο, ιδιαιτζρωσ μζχρι τθν 

αποδοτικι λειτουργία των ΠΑΑα εντόσ των πάρκων κυκλικισ οικονομίασ. 

Επίςθσ, κα πρζπει να εξετάηεται θ περεταίρω ανάκτθςθ του υπολείμματοσ είτε εντόσ του 

ίδιου του ΞΔΑΩ με παραγωγι δευτερογενοφσ καυςίμου, είτε θ περαιτζρω διαχείριςι του ςε 

ΠΕΑ ι άλλθ εγκατάςταςθ με ςκοπό τθν ανάκτθςθ υλικϊν και ενζργειασ. Ψο υπόλειμμα 

μπορεί να οδθγείται απευκείασ ςε έΩΨ ςτισ περιπτϊςεισ των νθςιωτικϊν περιοχϊν. 

ΠΖΨΦΣ ΑΧΑ 16 – ΔΘΠΣΨΛΞΣΜ/ΔΛΑΔΘΠΣΨΛΞΣΜ ΧΨΑΚΠΣΜ ΠΕΨΑάΤΦΨίΧΘΧ 

(ΩΥΣΟΕΛΠΠΑΨΛΞίΡ ΧΩΠΠΕΜΞΨίΡ ΑΧΑ, ΒΛΣΑΥΣΒΟΙΨίΡ, 

ΑΡΑΞΩΞΟΰΧΛΠίΡ ΩΟΛΞΰΡ) 

Πζτρο Ξαταςκευι δθμοτικϊν ι διαδθμοτικϊν ςτακμϊν μεταφόρτωςθσ  (ΧΠΑ) 

υπολειμματικϊν ςφμμεικτων ΑΧΑ, βιοαποβλιτων και ανακυκλϊςιμων 

υλικϊν. 

Χτόχοσ ΑΡ.3 

Δείκτθσ Αρικμόσ ςτακμϊν μεταφόρτωςθσ (ΧΠΑ υπολειμματικϊν ςφμμεικτων ΑΧΑ, 

βιοαποβλιτων και ανακυκλϊςιμων υλικϊν) 

Αρμοδιότθτα ΕΔΧΡΑ, ΣΨΑ Α’ βακμοφ 

έωροκζτθςθ νζων 

εγκαταςτάςεων 
ΡΑΛ 

έρονοδιάγραμμα 2021 – 2025 

Περιγραφι 

Πετά τθν ολοκλιρωςθ χωροκζτθςθσ των ζργων επεξεργαςίασ των υπολειμματικϊν 

ςφμμεικτων ΑΧΑ (ΠΑΑα) κα πρζπει να επανεξεταςτεί το δίκτυο των Χτακμϊν 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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Πεταφόρτωςθσ Απορριμμάτων (ΧΠΑ), ϊςτε να εντοπιςτοφν ενδεχόμενεσ ανάγκεσ για 

νζουσ ΧΠΑ. Επίςθσ κα πρζπει να εξεταςτεί θ αναγκαιότθτα καταςκευισ Χτακμϊν 

Πεταφόρτωςθσ Βιοαποβλιτων και Ανακυκλϊςιμων Ωλικϊν ςφμφωνα με τθ χωροκζτθςθ 

των νζων ΠΕΒΑ και ΞΔΑΩ. Ειδικότερα: 

Χτακμοί Πεταφόρτωςθσ Απορριμμάτων (ΧΠΑ) 

Δεν αναμζνεται θ καταςκευι νζων δθμοτικϊν ΧΠΑ. ίςτόςο, κάκε πρόταςθ για καταςκευι 

Χτακμοφ Πεταφόρτωςθσ που περιλαμβάνεται ςτα εγκεκριμζνα Ψοπικά Χχζδια των Διμων 

εξετάηεται ωσ προσ τθ ςκοπιμότθτά τθσ και εντάςςεται ςτο ςχεδιαςμό τθσ παροφςασ 

μελζτθσ κακϊσ αφορά ζργο τοπικισ εμβζλειασ. 

Επιςθμαίνεται ότι είναι δυνατι θ καταςκευι πράςινων ςθμείων ςε εν λειτουργία ΧΠΑ.  

Χε αδειοδοτθμζνουσ ΧΠΑ, ςτουσ οποίουσ δεν υφίςταται θ δυνατότθτα ανανζωςθσ τθσ 

αδειοδότθςισ τουσ και κατ’ επζκταςθ θ ςυνζχιςθ τθσ λειτουργίασ τουσ, κα πρζπει να 

εξεταςτεί θ δθμιουργία διαδθμοτικοφ δικτφου ΧΠΑ, για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των 

εξυπθρετοφμενων περιοχϊν.  

Χτακμοί Πεταφόρτωςθσ Βιοαποβλιτων 

Ανάλογα με τθ χωροκζτθςθ των ΠΕΒΑ κα πρζπει να εξεταςτεί το δίκτυο των Χτακμϊν 

Πεταφόρτωςθσ Βιοαποβλιτων. Για τθ μεταφορά των βιοαποβλιτων ςτισ ΠΕΒΑ από τουσ 

Διμουσ, κα πρζπει να αξιοποιοφνται κατά προτεραιότθτα οι υποδομζσ των ςτακμϊν 

μεταφόρτωςθσ απορριμμάτων (ΧΠΑ) που προβλζπονται για τα ςφμμεικτα ΑΧΑ και 

δευτερευόντωσ να δθμιουργοφνται νζεσ υποδομζσ για τον ςκοπό αυτό. Ενδεικτικά, θ 

μεταφόρτωςθ κρίνεται απαραίτθτθ όταν τα απορριμματοφόρα οχιματα διανφουν 

αποςτάςεισ μεγαλφτερεσ των 20-30km. Χτθν περίπτωςθ που αυτό δεν είναι εφικτό κα 

εξετάηεται θ καταςκευι νζων δθμοτικϊν ι διαδθμοτικϊν Χτακμϊν Πεταφόρτωςθσ 

βιοαποβλιτων. 

Χτακμοί Πεταφόρτωςθσ Ανακυκλϊςιμων Ωλικϊν (ΧΠΑΩ) 

Για τθ μεταφορά των ανακυκλϊςιμων υλικϊν ςτα ΞΔΑΩ ι ςε άλλεσ υποδομζσ ανακφκλωςθσ 

από τουσ Διμουσ, κα πρζπει να αξιοποιοφνται κατά προτεραιότθτα οι υποδομζσ των 

ςτακμϊν μεταφόρτωςθσ απορριμμάτων (ΧΠΑ) που προβλζπονται για τα ςφμμεικτα ΑΧΑ ι 

οι υποδομζσ των Υράςινων Χθμείων και δευτερευόντωσ να δθμιουργοφνται νζεσ υποδομζσ 

για τον ςκοπό αυτό. Ενδεικτικά, θ μεταφόρτωςθ κρίνεται απαραίτθτθ όταν τα 

απορριμματοφόρα οχιματα διανφουν αποςτάςεισ μεγαλφτερεσ των 30-40km. Ειδικότερα, 

για τα νθςιά κα απαιτθκεί θ δθμιουργία ΧΠΑΩ και για το λόγο αυτό προτείνεται κατά 

προτεραιότθτα να εξετάηεται θ δθμιουργία κοινισ υποδομισ ΧΠΑΩ και πράςινου ςθμείου. 

 

 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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ΠΖΨΦΣ ΑΧΑ 17 ΔΘΠΛΣΩΦΓΜΑ ΥΆΦΞίΡ ΞΩΞΟΛΞΙΧ ΣΛΞΣΡΣΠΜΑΧ ΓΛΑ ΨΘ ΧΩΡΕΦΓΑΨΛΞΙ 

ΔΦΆΧΘ ΩΥΣΔΣΠΰΡ ΔΛΑέΕΜΦΛΧΘΧ ΑΥΣΒΟΙΨίΡ ΓΛΑ ΨΘΡ ΥΑΦΑΓίΓΙ 

ΥΦΣΝΤΡΨίΡ ΩήΘΟΤΨΕΦΘΧ ΥΦΣΧΨΛΚΖΠΕΡΘΧ ΑΜΑΧ. 

Πζτρο Δθμιουργία Υάρκων Ξυκλικισ Σικονομίασ για τθ δράςθ ςυνζργειασ 

υποδομϊν διαχείριςθσ αποβλιτων για τθν παραγωγι προϊόντων 

ανακφκλωςθσ υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ με αξιοποίθςθ ενεργειακϊν 

πόρων που κα αριςτοποιεί το ςυνολικό κόςτοσ διαχείριςθσ των 

απορριμμάτων. 

Χτόχοσ Γ.1, 2 

Δείκτθσ Αρικμόσ Υάρκων Ξυκλικισ Σικονομίασ 

Αρμοδιότθτα ΕΔΧΡΑ 

έωροκζτθςθ νζων 

εγκαταςτάςεων 
- 

έρονοδιάγραμμα 2021 – 2030  

Περιγραφι 

Δθμιουργοφνται Υάρκα Ξυκλικισ Σικονομίασ για τθν κυκλικι & ςυμβιωτικι διαχείριςθ 

αποβλιτων, ανοικτά ςε πολίτεσ, εκπαιδευτικά ιδρφματα και παραγωγικοφσ φορείσ. Ψα 

πάρκα μπορεί ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά να περιλαμβάνουν: 

 Τποδομζσ επαναχρθςιμοποίθςθσ και ΔςΠ όπωσ :  

o Ξζντρα Δθμιουργικισ Επαναχρθςιμοποίθςθσ Ωλικϊν (ΞΔΕΩ) 

o Ξζντρα επιςκευισ υλικϊν (πχ. επίπλων, ΘΘΕ, ροφχων κλπ)  

o Ξεντρικά Υράςινα Χθμεία   

 Τποδομζσ ανακφκλωςθσ & ανάκτθςθσ πόρων  

o Πονάδεσ Ανακφκλωςθσ και Ανάκτθςθσ αποβλιτων ( MAAα) Πονάδεσ 

επεξεργαςίασ ανακτϊμενων υλικϊν από ΔςΥ και μονάδεσ ανάκτθςθσ (πχ 

μετατροπι πλαςτικϊν και χαρτιοφ ςε πρϊτθ φλθ προσ βιομθχανικι χριςθ) 

o Πονάδεσ Επεξεργαςίασ ΒιοΑποβλιτων (ΠΕΒΑ) 

 Εγκαταςτάςεισ παραγωγισ ενζργειασ για τθ μεγιςτοποίθςθ του ποςοςτοφ 

κάλυψθσ των ενεργειακϊν αναγκϊν του πάρκου (π.χ. αναερόβια χϊνευςθ 

βιοαποβλιτων, ΑΥΕ) και ςε ςυνζργεια με βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ 

ανακφκλωςθσ, ϊςτε να αριςτοποιείται το ςυνολικό κόςτοσ διαχείριςθσ των 

απορριμμάτων. 

 Εργαςτιρια ζρευνασ και καινοτομίασ.  

 Χϊρουσ εκπαίδευςθσ και αναψυχισ προςβάςιμουσ ςτο κοινό. 

 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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Χτθν  Υεριφζρεια Αττικισ κα δθμιουργθκοφν, ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά, τα εξισ 

Υάρκα: 

ΠΑΡΚΟ ΚΤΚΛΛΚΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΑ ΠΕΡΛΟΧΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ 

ΔΤΣΛΚΟ ΠΑΡΚΟ Υ.Ε. Δ.ΑΨΨΛΞΘΧ, Υ.Ε.ΔΩΨΛΞΣΩ ΨΣΠΕΑ ΑΚΘΡίΡ   

ΠΑΡΚΟ ΠΕΛΡΑΛΑ Υ.Ε. ΥΕΛΦΑΛΑ & Υ.Ε. ΡΘΧίΡ 

ΚΕΝΣΡΛΚΟ ΠΑΡΚΟ 
Υ.Ε. ΞΕΡΨΦΛΞΣΩ ΨΣΠΕΑ ΑΚΘΡίΡ, & ΨΠΘΠΑ ΨΘΧ 

Υ.Ε.  ΡΣΨΛΣΩ ΨΣΠΕΑ ΑΚΘΡίΡ 

ΒΟΡΕΛΟ ΠΑΡΚΟ Υ.Ε. ΒΣΦΕΛΣΩ ΨΣΠΕΑ ΑΚΘΡίΡ 

ΒΟΡΕΛΟΑΝΑΣΟΛΛΚΟ ΠΑΡΚΟ ΨΠΘΠΑ ΨΘΧ Υ.Ε. ΑΡΑΨΣΟΛΞΘΧ ΑΨΨΛΞΘΧ 

ΝΟΣΛΟΑΝΑΣΟΛΛΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΨΠΘΠΑ ΨΘΧ Υ.Ε. ΑΡΑΨΣΟΛΞΘΧ ΑΨΨΛΞΘΧ ΞΑΛ 

ΨΠΘΠΑ ΨΣΩ ΡΣΨΛΣΩ ΨΣΠΕΑ ΑΚΘΡίΡ 

 

Θ χωροκζτθςθ των Υάρκων γίνεται ςφμφωνα με τα κριτιρια του Υαραρτιματοσ Β. Ψο 

δίκτυο των Υάρκων μπορεί να προςαρμόηεται φςτερα από κατάλλθλθ τεκμθρίωςθ, ϊςτε να 

ςυμβάλλει ςτθ μεγιςτοποίθςθ τθσ κυκλικότθτασ τθσ διαχείριςθσ των πόρων εντόσ τθσ 

Υεριφζρειασ και με γνϊμονα τθν ζγκαιρθ υλοποίθςθ των απαιτοφμενων υποδομϊν για τθν 

επίτευξθ των εκνικϊν ςτόχων ανάκτθςθσ, ανακφκλωςθσ και διάκεςθσ προσ ταφι, όπωσ 

ορίηονται από το νομικό πλαίςιο. 

 

 

ΠΖΨΦΣ ΑΧΑ 18 - ΑΡΆΥΨΩΘ ΔΛΞΨΪΣΩ ΠΣΡΆΔίΡ ΑΡΆΞΨΘΧΘΧ ΥΦΣΔΛΑΟΕΓΠΖΡίΡ 

ΣΦΓΑΡΛΞΰΡ ΑΥΣΒΟΙΨίΡ 

Μζτρο Ανάπτυξθ δικτφου Πονάδων Επεξεργαςίασ Βιοαποβλιτων (ΠΕΒΑ) 

τόχοσ ΑΡ.3 

Δείκτθσ 

 

 

 

Αρμοδιότθτα ΕΔΧΡΑ, ΣΨΑ Α’ βακμοφ 

Χωροκζτθςθ 

νζων 
ΡΑΛ 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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εγκαταςτάςεων 

Χρονοδιάγραμμα 2021 – 2030 

Περιγραφι 

Χε ςυνζχεια του μζτρου ΑΧΑ 10 (Ανάπτυξθ δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων), 

απαιτείται θ δθμιουργία κατάλλθλων υποδομϊν για τθ βιολογικι επεξεργαςία των 

προδιαλεγμζνων βιοαποβλιτων (κομποςτοποίθςθ ι αναερόβια χϊνευςθ).  

Θ διαχείριςθ των βιοαποβλιτων  κατά προτεραιότθτα κα πραγματοποιείται πλθςίον τθσ 

πθγισ παραγωγισ (αποκεντρωμζνθ διαχείριςθ με βάςθ τθν αρχι τθσ εγγφτθτασ) ϊςτε να 

επιτυγχάνεται: 

- Πείωςθ του κόςτουσ μεταφοράσ και αποφυγι χριςθσ ςτακμϊν μεταφόρτωςθσ για 

τα βιοαπόβλθτα. 

- Αξιοποίθςθ του παραγόμενων προϊόντων (κόμποςτ, ενζργεια) πλθςίον τθσ περιοχισ 

παραγωγισ. 

Χτο πλαίςιο αυτό, προβλζπονται αποκεντρωμζνα πάρκα κυκλικισ διαχείριςθσ 

προδιαλεγμζνων βιοαποβλιτων ςε όλθ τθν Υεριφζρεια Αττικισ, τα οποία ςτόχο ζχουν τθ 

δθμιουργία μίασ νζασ πρακτικισ τοπικισ διαχείριςθσ  και μποροφν να περιλαμβάνουν: 

 έϊρουσ ςυλλογισ βιοαποβλιτων 

 Ξομποςτοποίθςθ & άλλεσ καινοτόμεσ εφαρμογζσ για τθν παραγωγι ποιοτικοφ και 

εμπορεφςιμου προϊόντοσ (κομποςτ) 

 Δθμοτικοφσ λαχανόκθπουσ & πειραματικοφσ αγροφσ 

 Ενθμζρωςθ & ευαιςκθτοποίθςθ 

Δεδομζνου ότι θ δθμιουργία των αποκεντρωμζνων πάρκων δεν επθρεάηεται ςθμαντικά 
από οικονομίεσ κλίμακασ, αυτά μποροφν να υλοποιοφνται και από ςχετικά μικρζσ ςυςτάδεσ 
διμων με ςθμαντικζσ ποςότθτεσ βιοαποβλιτων , κακϊσ θ διαδθμοτικι  λειτουργία τουσ 
μπορεί να επιταχφνει τθν επίτευξθ των ςτόχων του ΥΕΧΔΑ. Ενδεικτικόσ πίνακασ των 
αποκεντρωμζνων μονάδων παρουςιάηεται ςτον Υίνακα 9 του Υαραρτιματοσ.  
 
Πζχρι τθν κζςθ ςε λειτουργία των ΠΕΒΑ είναι δυνατι θ  εγκατάςταςθ εντόσ των ίδιων 
πάρκων αυτόνομων ςυςτθμάτων επεξεργαςίασ οργανικοφ κλάςματοσ, τα οποία ςτθ 
ςυνζχεια είτε κα ενςωματωκοφν ςτισ ΠΕΒΑ είτε κα μετακινθκοφν ςε νζεσ κζςεισ ςφμφωνα 
με τισ ανάγκεσ που κα προκφψουν.  Εντόσ των εν λόγω πάρκων χωροκετοφνται κατά 
προτεραιότθτα και Υράςινα Χθμεία. 
 
Επιπλζον των ΠΕΒΑ που αναφζρκθκαν πριν, κα καταβλθκεί προςπάκεια αξιοποίθςθσ και 

τυχόν ιδιωτικϊν ΠΕΒΑ που αφοροφν επεξεργαςία βιοαποβλιτων εφόςον α) οι εν λόγω 

εγκαταςτάςεισ ςυνειςφζρουν κετικά ςτθν επίτευξθ των ςτόχων του ΥΕΧΔΑ Αττικισ, β) 

επιταχφνουν τθν επίτευξθ των ςτόχων και γ) το κόςτοσ μεταφοράσ και τα τζλθ χριςθσ των 

εν λόγω μονάδων είναι εφλογα για τα δεδομζνα του ΕΔΧΡΑ.   
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Για τθν επεξεργαςία των βιοαποβλιτων των ΣΨΑ που δεν κα εξυπθρετοφνται από τα 

αποκεντρωμζνα πάρκα κυκλικισ διαχείριςθσ προδιαλεγμζνων βιοαποβλιτων, 

χωροκετοφνται ΠΕΒΑ εντόσ των Υάρκων Ξυκλικισ Σικονομίασ του Πζτρου ΑΧΑ 17 , ςτισ 

οποίεσ τα προδιαλεγμζνα οργανικά απόβλθτα υφίςτανται αερόβια ι αναερόβια βιολογικι 

επεξεργαςία προσ παραγωγι  κατά βάςθ κόμποςτ καλισ ποιότθτασ με ενδεχόμενθ 

παράλλθλθ, άμεςθ ι ζμμεςθ ανάκτθςθ ενζργειασ. Ψο παραγόμενο κόμποςτ μπορεί να είναι 

ποιότθτασ EcoLabel (ςφμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο) κακϊσ και κάκε άλλθσ καλισ και 

αποδεκτισ για αξιοποίθςθ ποιότθτασ κόμποςτ, ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ 

προδιαγραφζσ και πρότυπα. 

Χφμφωνα με το κεντρικό ιςοηφγιο, το 37 και 43% κ.β. των παραγόμενων βιοαποβλιτων 

(απόβλθτα κιπων/ πάρκων και απόβλθτα τροφίμων)  κα ςυλλζγονται χωριςτά (καφζ 

κάδοσ) το 2025 και 2030 αντιςτοίχωσ, με ςτόχο τθν βιολογικι επεξεργαςία τουσ. Άλλεσ 

πικανζσ μορφζσ αξιοποίθςθσ που πικανόν δεν εμπίπτουν ςτον οριςμό τθσ ανακφκλωςθσ 

δεν λαμβάνονται υπόψθ ςτουσ υπολογιςμοφσ τθσ παροφςασ μελζτθσ. 

Από τα παραπάνω προκφπτει ότι τα δίκτυα ανάκτθςθσ βιοαποβλιτων κα πρζπει να 

επεξεργάηονται ςυνολικά περίπου 420 χιλιάδεσ τόνουσ ζωσ το 2030, που αφοροφν ςτα 

πράςινα απόβλθτα και ςτθ ςυλλογι μζςω των δικτφων του καφζ κάδου.  

Πίνακασ 3-37: ΠΟΟΣΘΣΑ ΒΑ Ε ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΕ ΜΟΝΑΔΕ & ΠΑΡΚΑ (τν/ζτοσ 2030) 

ΠΕΡΛΟΧΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ 

ΠΟΟΣΘΣΑ ΒΑ 
Ε ΠΑΡΚΑ Ι 

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕ
ΝΕ ΜΟΝΑΔΕ 

(τν/ζτοσ) 

ΠΑΡΚΟ 
ΚΤΚΛΛΚΘ 

ΟΛΚΟΝΟΜΛΑ 

ΔΤΝΑΜΛΚΟΣΘΣ
Α ΧΕΔΛΑΜΟΤ 

(ΣΝ/ΕΣΟ) 

ΤΦΛΣΑΜΕΝΕ 
Ι 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΘΜ
ΕΝΕ 

ΤΠΟΔΟΜΕ Ε 
ΠΑΡΚΑ 

(τν/ζτοσ) 

Υ.Ε. Δ.ΑΨΨΛΞΘΧ, Υ.Ε.ΔΩΨΛΞΣΩ 
ΨΣΠΕΑ ΑΚΘΡίΡ   

71.115 
ΔΤΣΛΚΟ ΠΑΡΚΟ 

100.000 100.000 

Υ.Ε. ΥΕΛΦΑΛΑ & Υ.Ε. ΡΘΧίΡ 57.476 ΠΑΡΚΟ ΠΕΛΡΑΛΑ 50.000 50.000 

ΨΠΘΠΑ ΨΘΧ Υ.Ε. ΑΡΑΨΣΟΛΞΘΧ 
ΑΨΨΛΞΘΧ 31.706 

ΒΟΡΕΛΟΑΝΑΣΟΛΛ
ΚΟ ΠΑΡΚΟ 

20.000 20.000 

Υ.Ε. ΒΣΦΕΛΣΩ ΨΣΠΕΑ ΑΚΘΡίΡ 64.876 ΒΟΡΕΛΟ ΠΑΡΚΟ 40.000  

Υ.Ε. ΞΕΡΨΦΛΞΣΩ ΨΣΠΕΑ 
ΑΚΘΡίΡ & ΨΠΘΠΑ ΨΘΧ Υ.Ε.  

ΡΣΨΛΣΩ ΨΣΠΕΑ ΑΚΘΡίΡ 156.379 

ΚΕΝΣΡΛΚΟ 
ΠΑΡΚΟ 

175.000  

ΨΠΘΠΑ ΨΘΧ Υ.Ε. ΑΡΑΨΣΟΛΞΘΧ 
ΑΨΨΛΞΘΧ ΞΑΛ ΨΠΘΠΑ ΨΣΩ 
ΡΣΨΛΣΩ ΨΣΠΕΑ ΑΚΘΡίΡ 38.801 

ΝΟΣΛΟΑΝΑΣΟΛΛ
ΚΟ ΠΑΡΚΟ 

30.000  

 

Θ κάλυψθ του δικτφου κα γίνει ςταδιακά:  

 Σι Διμοι τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ κα εξυπθρετοφνται από το ΕΠΑΞ και τα 

αποκεντρωμζνα πάρκα κυκλικισ διαχείριςθσ προδιαλεγμζνων βιοαποβλιτων Ψο 
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ΕΠΑΞ κα αναβακμιςτεί ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ και τουσ ςτόχουσ του Ρόμου 

4819/2021 και του ΕΧΔΑ για τθν παραγωγι κόμποςτ υψθλισ ποιότθτασ από 

προδιαλεγμζνα βιοαπόβλθτα. 

 

 Πζχρι 31/12/24, κα ολοκλθρωκοφν και οι ΠΕΒΑ ςτα Υάρκα Ξυκλικισ Σικονομίασ 

ϊςτε να καλφψουν τισ ανάγκεσ των περιοχϊν που δεν κα εξυπθρετοφνται από 

πάρκα κυκλικισ διαχείριςθσ προδιαλεγμζνων βιοαποβλιτων. 

 Πζχρι 31/12/29 κα επεκτακοφν ςταδιακά οι δυναμικότθτεσ των υφιςτάμενων 

ΠΕΒΑ μζχρι τθν κάλυψθ τθσ ςυνολικισ δυναμικότθτασ του πίνακα. 

Ενδεικτικόσ χάρτθσ των Υάρκων φαίνεται ςτο Υαράρτθμα, χωρίσ να αποκλείεται θ 

διαφοροποίθςθ του αρικμοφ τουσ εφόςον τεκμθριϊνεται θ ςκοπιμότθτά τουσ.  

Χτο Υαράρτθμα παρουςιάηονται οι ανάγκεσ για επεξεργαςία ανά Υεριφερειακι Ενότθτα. 

Για τον τελικό κακοριςμό των δυναμικοτιτων των κεντρικϊν ΠΕΒΑ που χωροκετοφνται 

εντόσ των Υάρκων Ξυκλικισ Σικονομίασ, κα πρζπει ο ΕΔΧΡΑ να διερευνιςει τθν εφικτότθτα 

υλοποίθςθσ των αποκεντρωμζνων δράςεων μονάδων βιολογικισ επεξεργαςίασ.  

Επίςθσ, κα πρζπει ςε όλεσ τισ μονάδεσ να υπάρχει, πρόβλεψθ για πικανι αφξθςθ των 

ειςερχόμενων ποςοτιτων για τθ ςυν-διαχείριςθ λοιπϊν ρευμάτων αποβλιτων (γεωργικϊν, 

υπολείμματα από βιομθχανίεσ τροφίμων, κλπ.). 

Για τθν ωρίμανςθ των αποκεντρωμζνων ΠΕΒΑ που χωροκετοφνται κατά προτεραιότθτα 

εντόσ των αποκεντρωμζνων πάρκων κυκλικισ διαχείριςθσ προδιαλεγμζνων οργανικϊν, ο 

ΕΔΧΡΑ ζχει δθμοπρατιςει τισ ςχετικζσ μελζτεσ για τθν περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ, τον 

τεχνικό ςχεδιαςμό και τθ δθμοπράτθςθ των ζργων. Χτο παράρτθμα του ςχεδίου 

παρουςιάηεται χάρτθσ με ενδεικτικι χωροκζτθςθ των Υάρκων Ξυκλικισ Διαχείριςθσ 

Υροδιαλεγμζνων Βιοαποβλιτων. 

Ψζλοσ, κρίνεται ςκόπιμθ θ εγκατάςταςθ μικρϊν ςτακμϊν (container) κομποςτοποίθςθσ ι 

πολφ μικρϊν δθμοτικϊν μονάδων κομποςτοποίθςθσ, ιδανικά για απομακρυςμζνουσ 

οικιςμοφσ. Χτθν πρϊτθ περίπτωςθ τα βιολογικά απόβλθτα αποκθκεφονται ςτα container με 

ταυτόχρονθ ζναρξθ τθσ διεργαςίασ τθσ κομποςτοποίθςθσ, ωςότου μεταφερκοφν ςτθν 

πλθςιζςτερθ μονάδα κομποςτοποίθςθσ τθσ Υ.Ε.  

ΠΖΨΦΣ ΑΧΑ 19 – ΣΟΣΞΟΙΦίΧΘ ΨΣΩ ΔΛΞΨΪΣΩ ΠΣΡΆΔίΡ ΑΡΑΞΪΞΟίΧΘΧ ΞΑΛ 

ΑΡΆΞΨΘΧΘΧ ΑΥΣΒΟΙΨίΡ (MΑΑΑ) 

Πζτρο Σλοκλιρωςθ του δικτφου μονάδων ανάκτθςθσ και ανακφκλωςθσ 

αποβλιτων (ΠΑΑα) 

Χτόχοσ ΑΡ.3 

Δείκτθσ Αρικμόσ μονάδων που καταςκευάςτθκαν 

Χυνολικι δυνατότθτα επεξεργαςίασ ανακυκλϊςιμων υλικϊν και 
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υπολειμματικϊν ςφμμεικτων ΑΧΑ των μονάδων τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ 

(tn/ζτοσ) 

Αρμοδιότθτα ΕΔΧΡΑ 

έωροκζτθςθ νζων 

εγκαταςτάςεων 
ΡΑΛ 

έρονοδιάγραμμα 2025 

Περιγραφι 

Σι προτεινόμενεσ MAAα που προβλζπονται εντόσ των Υάρκων Ξυκλικισ Σικονομίασ, 

τθροφν τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ κυκλικισ οικονομίασ, κακϊσ καλφπτουν ςυνδυαςτικά τισ 

απαιτιςεισ περιβαλλοντικισ και οικονομικισ βιωςιμότθτασ ςε όλο τον κφκλο διαχείριςθσ 

από τθν αποκομιδι ζωσ και τθν επεξεργαςία. Χτο πλαίςιο που διαμορφϊνεται από τθν 

πρόοδο υλοποίθςθσ των υποδομϊν και από το εγκεκριμζνο ΕΧΔΑ, ανακεωρείται θ πρόταςθ 

του ΥΕΧΔΑ 2016 ςχετικά με τον αρικμό και τθν δυναμικότθτα των ΠΑΑα1 τθσ Υεριφζρειασ 

Αττικισ, 

ωσ κάτωκι: 

 Θ εξυπθρζτθςθ τθσ Δυτικισ Αττικισ και του Δυτικοφ Ψομζα κα γίνεται από τθ ΠΑΑα 

του Δυτικοφ Υάρκου.  

 Για τθν εξυπθρζτθςθ του Υειραιά και νιςων, καταςκευάηεται θ δρομολογθμζνθ με 

ΧΔΛΨ ΠΑΑα εντόσ του Υάρκου Υειραιά, ςτθν ευρφτερθ περιοχι του ΧΠΑ Χχιςτοφ.  

 Για τθν εξυπθρζτθςθ τμιματοσ του Ανατολικοφ Ψομζα, καταςκευάηεται θ 

δρομολογθμζνθ ΠΑΑα ςτο Βορειοανατολικό Υάρκο ςτο Γραμματικό. 

 Για τθν εξυπθρζτθςθ του Ξεντρικοφ και τμιματοσ του Ρότιου Ψομζα καταςκευάηεται θ 

δρομολογθμζνθ με ΧΔΛΨ ΠΑΑα, εντόσ Υάρκου.  

 Για τθν εξυπθρζτθςθ του Βόρειου Ψομζα καταςκευάηεται νζα ΠΑΑα, εντόσ Υάρκου. 

 Για τθν εξυπθρζτθςθ τμθμάτων του Ανατολικοφ και Ρότιου Ψομζα καταςκευάηεται νζα 

ΠΑΑα, εντόσ Υάρκου.   

 Για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ Ϊδρασ καταςκευάηεται  μικρι μονάδα επεξεργαςίασ και κα  

εξεταςτεί αντίςτοιχα θ καταςκευι μικρισ μονάδασ επεξεργαςίασ και για τα Ξφκθρα με 

ςκοπό τθν αφξθςθ του χρόνου ηωισ του έΩΨΑ και τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ ανακφκλωςθσ. 

 

                                                           

1 (διευκρινίηεται ότι θ δυναμικότθτα ςχεδιαςμοφ των ΠΑΑα αφορά ςτο ζτοσ 2030 και ςτθ λειτουργία 

τουσ ςε μία βάρδια) 
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Πίνακασ 3-38: Δυναμικότθτεσ ςχεδιαςμοφ ΜΑΑα  

ΠΑΡΚΟ ΚΤΚΛΛΚΘ 
ΟΛΚΟΝΟΜΛΑ 

ΠΕΡΛΟΧΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ 
ΔΤΝΑΜΛΚΟΣΘΣΑ 

ΧΕΔΛΑΜΟΤ (τν/ζτοσ 2030) 

ΔΤΣΛΚΟ ΠΑΡΚΟ 
Υ.Ε. Δ.ΑΨΨΛΞΘΧ, Υ.Ε.ΔΩΨΛΞΣΩ 

ΨΣΠΕΑ ΑΚΘΡίΡ   
200.000 

ΠΑΡΚΟ ΠΕΛΡΑΛΑ Υ.Ε. ΥΕΛΦΑΛΑ & Υ.Ε. ΡΘΧίΡ 120.000 

ΚΕΝΣΡΛΚΟ ΠΑΡΚΟ 
Υ.Ε. ΞΕΡΨΦΛΞΣΩ ΨΣΠΕΑ 

ΑΚΘΡίΡ, & ΨΠΘΠΑ ΨΘΧ Υ.Ε.  
ΡΣΨΛΣΩ ΨΣΠΕΑ ΑΚΘΡίΡ 

315.000 

ΒΟΡΕΛΟ ΠΑΡΚΟ 
Υ.Ε. ΒΣΦΕΛΣΩ ΨΣΠΕΑ 

ΑΚΘΡίΡ 
130.000 

ΒΟΡΕΛΟΑΝΑΣΟΛΛΚΟ 
ΠΑΡΚΟ 

ΨΠΘΠΑ ΨΘΧ Υ.Ε. ΑΡΑΨΣΟΛΞΘΧ 
ΑΨΨΛΞΘΧ 

60.000 

ΝΟΣΛΟΑΝΑΣΟΛΛΚΟ 
ΠΑΡΚΟ 

ΨΠΘΠΑ ΨΘΧ Υ.Ε. ΑΡΑΨΣΟΛΞΘΧ 
ΑΨΨΛΞΘΧ ΞΑΛ ΨΠΘΠΑ ΨΣΩ 
ΡΣΨΛΣΩ ΨΣΠΕΑ ΑΚΘΡίΡ 

80.000 

 

Για τισ ΠΑΑα τθσ Υεριφζρειασ κα ιςχφουν τα εξισ:  

 Σι ΠΑΑα χωροκετοφνται κατά προτεραιότθτα εντόσ των γεωγραφικϊν ορίων του 

εξυπθρετοφμενου τομζα λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ειδικζσ απαιτιςεισ ςε ζκταςθ για τθν 

ανάπτυξθ Υάρκων Ξυκλικισ Σικονομίασ.  

 Θ διαδικαςία αναηιτθςθσ και εντοπιςμοφ κατάλλθλου χϊρου για το Ξεντρικό Υάρκο 

Ξυκλικισ Σικονομίασ είναι ςε εξζλιξθ. Πε δεδομζνο τον εν εξελίξει διαγωνιςμό ΧΔΛΨ 

για τθ ΠΑΑα του Ξεντρικοφ Υάρκου, θ διαδικαςία αναμζνεται να ολοκλθρωκεί, ςε 

κάκε περίπτωςθ, πριν τθν ζναρξθ τθσ Β2 φάςθσ του ανταγωνιςτικοφ διαλόγου.   Σι 

αντίςτοιχεσ διαδικαςίεσ για το Ροτιοανατολικό Υάρκο και το Βόρειο Υάρκο, κα ζχουν 

ολοκλθρωκεί ωσ το τζλοσ του 2022 το αργότερο.  

 Χε περίπτωςθ υλοποίθςθσ μονάδασ ενεργειακισ αξιοποίθςθσ από το ΩΥΕΡ ι από 

άλλον φορζα, , κα εξεταςτεί θ δυνατότθτα δθμιουργίασ ΠΕΑ ι/και ΠΑΑα ςε 

ςυνζργεια με τθν εν λόγω μονάδα, εφόςον αυτό και χρονικά και με βάςθ άλλα 

κριτιρια είναι εφικτό κι ενδεδειγμζνο. 

 Χε περίπτωςθ αδυναμίασ εφρεςθσ κατάλλθλων χϊρων, είτε λόγω μθ δυνατότθτασ 

εφρεςθσ επαρκϊν εκτάςεων είτε μθ ικανοποίθςθσ των κριτθρίων χωροκζτθςθσ του 

ΕΧΔΑ/ΥΕΧΔΑ, οι ΠΑΑα δφναται να χωροκετοφνται ςε άλλθ περιφερειακι ενότθτα.  Πε 

γνϊμονα τθν ζγκαιρθ ολοκλιρωςι τουσ μζχρι το 2025 για τθν επίτευξθ των εκνικϊν 

ςτόχων ανάκτθςθσ, ανακφκλωςθσ και διάκεςθσ προσ ταφι, οι ΠΑΑα με τον 

χαμθλότερο βακμό ωριμότθτασ μποροφν να ςυγχωνεφονται είτε μεταξφ τουσ είτε με 

άλλεσ περιςςότερο ϊριμεσ και να προςαρμόηεται αναλόγωσ θ δυναμικότθτά τουσ .  Χε 

περίπτωςθ που παραςτεί τζτοια ανάγκθ , κα τθροφνται απαρζγκλιτα τρία κριτιρια . 

Υρϊτον, δεν κα χωροκετθκούν  νζεσ μονάδεσ εντόσ των ιδθ αδειοδοτθμζνων ΣΕΔΑ. 

Δεφτερον, κα επιδιϊκεται θ ελαχιςτοποίθςθ του κόςτουσ και των περιβαλλοντικϊν 
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επιπτϊςεων τθσ μεταφοράσ των απορριμμάτων. Ψρίτον, κα επιδιϊκεται θ δθμιουργία 

οικονομιϊν κλίμακασ με ςτόχο τθν ελαχιςτοποίθςθ του κόςτουσ επεξεργαςίασ.  

 Σι ιδθ αδειοδοτθμζνεσ ΣΕΔΑ μποροφν να μετατρζπονται ςε Υάρκα Ξυκλικισ 

Σικονομίασ ι/και  να αποτελοφν τμιμα αυτϊν. 

 Επιπλζον των ΠΑΑα που αναφζρκθκαν πριν, δφνανται να αξιοποιθκοφν ιδιωτικζσ 

εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ αποβλιτων εφόςον επιταχφνουν τθν επίτευξθ των 

ςτόχων του παρόντοσ ΥΕΧΔΑ και  το κόςτοσ μεταφοράσ και τα τζλθ χριςθσ των εν λόγω 

μονάδων είναι εφλογα για τα δεδομζνα του ΕΔΧΡΑ.   

 Κα γίνουν οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ ϊςτε το ΕΠΑΞ α) να λειτουργιςει ωσ ʺΥράςινο 

Εργοςτάςιο” και να υποδζχεται βιοαπόβλθτα προσ επεξεργαςία και υλικά από τισ 

γωνιζσ ανακφκλωςθσ, προκειμζνου να κακαρίηονται, να διαχωρίηονται και να 

προωκοφνται και β) να αναβακμιςτεί ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ και τουσ ςτόχουσ του 

Ρόμου 4819/2021 και του ΕΧΔΑ. 

 Υροωκείται θ παραγωγι δευτερογενοφσ καυςίμου (SRF/RDF), ϊςτε κατά 

προτεραιότθτα να εξαςφαλίηεται θ χριςθ του προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ 

ολοκλθρωμζνθσ  διαχείριςθσ και τθν επίτευξθ των ςτόχων κυκλικισ οικονομίασ, όπωσ 

αυτοί κακορίηονται ςτον Ρ. 4819/21. 

 Επιτυγχάνεται ανάκτθςθ ανακυκλϊςιμων υλικϊν, τα οποία περιζχονται ςτα 

ειςερχόμενα υπολειμματικά ςφμμεικτα αςτικά απόβλθτα, προκειμζνου να 

καλφπτονται οι ςυνολικοί ςτόχοι τθσ Υεριφζρειασ.  

 Χτισ ΠΑΑα μποροφν να οδθγοφνται ανακυκλϊςιμα υλικά από ΔςΥ (μπλε κάδοσ, γωνιζσ 

ανακφκλωςθσ, πράςινα ςθμεία, κίτρινοσ κάδοσ κλπ) για τθν βελτιςτοποίθςθ τθσ 

κακαρότθτάσ τουσ. Μδια υλικά μποροφν επίςθσ να οδθγοφνται και ςε ΞΔΑΩ. 

 Σ ςχεδιαςμόσ των ΠΑΑα πρζπει να γίνει με γνϊμονα τθν λειτουργικι τουσ ευελιξία και 

προςαρμοςτικότθτα, κριτιρια ιδιαίτερθσ βαρφτθτασ για τθ μετάβαςθ από τθ ςθμερινι 

κατάςταςθ διαχείριςθσ προσ τθν κατάςταςθ τθσ επίτευξθσ των ςτόχων των Σδθγιϊν 

και των επιταγϊν τθσ κυκλικισ οικονομίασ. Επομζνωσ, κα πρζπει ο ςχεδιαςμόσ των 

ΠΑΑα να ζχει τισ κάτωκι δυνατότθτεσ: 

  Θ δυναμικότθτα ςχεδιαςμοφ των ΠΑΑα ωσ προσ τα υπολειμματικά ΑΧΑ αφορά 

ςτθν επεξεργαςία τθσ εν λόγω ποςότθτασ υπολειμματικϊν ςφμμεικτων ΑΧΑ το 

ζτοσ 2030 ςε μία βάρδια. 

 Ξατά τθ μεταβατικι περίοδο (από τθν καταςκευι των ΠΑΑα και μζχρι τθ 

μείωςθ των ειςερχόμενων ποςοτιτων ςτθ δυναμικότθτα ςχεδιαςμοφ), 

προκειμζνου να είναι εφικτι θ επεξεργαςία των αυξθμζνων ποςοτιτων των 

υπολειμματικϊν ςφμμεικτων ΑΧΑ, κα μπορεί να γίνεται επαφξθςθ του χρόνου 

λειτουργίασ των ΠΑΑα επιπλζον τθσ μίασ βάρδιασ. Ειδικι μζριμνα ευελιξίασ 

ςτον ςχεδιαςμό κα πρζπει να υπάρξει για το ρεφμα των οργανικϊν αποβλιτων 

που ειςζρχεται ςτισ ΠΑΑα ωσ τμιμα των υπολειμματικϊν ςφμμεικτων ΑΧΑ, 

δεδομζνου ότι οι βιολογικζσ διεργαςίεσ εξελίςςονται ςε 24-ωρθ βάςθ και δεν 

ανάγονται ςε επίπεδο βάρδιασ. 

 Πετατροπι και προςαρμογι των υποδομϊν επεξεργαςίασ υπολειμματικϊν 

ςφμμεικτων ϊςτε να μποροφν να επεξεργάηονται το ςφνολο των ρευμάτων από 

ΔςΥ. 
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 Είναι δυνατι θ εγκατάςταςθ θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ ι/και ςυςτθμάτων 

κομποςτοποίθςθσ ςε εν λειτουργία υποδομζσ διαχείριςθσ ΑΧΑ (π.χ. ΧΠΑ, έΩΨ κλπ) με 

ςτόχο τθν ανάκτθςθ διακριτϊν ρευμάτων ανακυκλϊςιμων υλικϊν. 

 Ψο δευτερογενζσ καφςιμο ι/και υπόλειμμα  των ΠΑΑα και οι λοιπζσ υπολειμματικζσ 

ροζσ κα οδθγοφνται προσ ενεργειακι αξιοποίθςθ ςε ενεργοβόρεσ βιομθχανικζσ 

μονάδεσ ι/και μονάδεσ ενεργειακισ αξιοποίθςθσ είτε του άρκρου 63 του ν. 4819/2021 

υπό τον ςχεδιαςμό του ΩΥΕΡ είτε ιδιωτικϊν επενδφςεων, προσ επίτευξθ των ςτόχων 

για  ελαχιςτοποίθςθ τθσ ταφισ.  

 Πζχρι τθν καταςκευι των ΠΑΑα, μεταβατικά, όπωσ προβλζπεται και ςτο μζτρο ΑΧΑ 

21, τα υπολείμματα τθσ επεξεργαςίασ του ΕΠΑΞ και των ΠΑΑα κα οδθγοφνται ςε 

έΩΨΑ/έΩΨΩ ςτθν ΣΕΔΑ Δ. Αττικισ πλθν τθσ ΠΑΑα του Βορειο-Ανατολικοφ Υάρκου, τα 

υπολείμματα τθσ οποίασ κα οδθγοφνται ςτον έΩΨΩ Γραμματικοφ.  

 

 

ΠΖΨΦΣ ΑΧΑ 20 – ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΤΧ, ΕΥΑΟΙΚΕΩΧΘ ΞΑΛ ΥΛΧΨΣΥΣΜΘΧΘ ΨίΡ ΥΣΧΣΨΙΨίΡ 

ΑΡΑΞΩΞΟΰΧΛΠίΡ ΩΟΛΞΰΡ ΥΣΩ ΥΦΣΞΪΥΨΣΩΡ ΑΥΤ ΨΛΧ ΠΣΡΆΔΕΧ 

ΕΥΕΕΦΓΑΧΜΑΧ ΑΥΣΒΟΙΨίΡ. 

Πζτρο Ωπολογιςμόσ, επαλικευςθ και πιςτοποίθςθ των ποςοτιτων 

ανακυκλϊςιμων υλικϊν που προκφπτουν από τισ ΠΑΑα. 

Χτόχοσ Γ.6, ΑΡ.1 

Δείκτθσ Υιςτοποιθμζνεσ ποςότθτεσ ανακυκλϊςιμων από ΠΑΑα. 

Αρμοδιότθτα ΕΔΧΡΑ, ΧΕΔ 

έωροκζτθςθ νζων 

εγκαταςτάςεων 
- 

έρονοδιάγραμμα 2021-2030 

Περιγραφι 

Ωπολογιςμόσ, επαλικευςθ και πιςτοποίθςθ των ποςοτιτων ανακυκλϊςιμων υλικϊν που 

προκφπτουν από τισ ΠΑΑα. 

3.1.6.3 ΑΧάΑΟΙΧ ΔΛΆΚΕΧΘ 

 

ΠΖΨΦΣ ΑΧΑ 21 – ΑΥΣΞΑΨΆΧΨΑΧΘ, ΕΞΧΩΓέΦΣΡΛΧΠΤΧ, ΣΦΚΙ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΙ 

ΔΛΑέΕΜΦΛΧΘ & ΑΪΘΧΘ έΦΤΡΣΩ ΗίΙΧ  ΨίΡ έΩΨ 
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Πζτρο Αποκατάςταςθ, εκςυγχρονιςμόσ, ορκι περιβαλλοντικι διαχείριςθ & 

αφξθςθ χρόνου ηωισ  των έΩΨ 

Χτόχοσ Δ.2 

Δείκτθσ Ζκταςθ έΩΨ που αποκαταςτάκθκε 

Χυνολικόσ υπολειπόμενοσ όγκοσ υποδομϊν υγειονομικισ ταφισ (m3) 

Αρμοδιότθτα ΕΔΧΡΑ 

έωροκζτθςθ νζων 

εγκαταςτάςεων 
Θ χωροκζτθςθ των έΩΨ γίνεται κατά προτεραιότθτα ςτα Υάρκα Ξυκλικισ 

Σικονομίασ.  

έρονοδιάγραμμα 2021-2030 

Περιγραφι  

Χτθν Υεριφζρεια Αττικισ λειτουργεί ο έΩΨΑ άυλισ και ζχουν καταςκευαςτεί οι έΩΨΩ, 

Γραμματικοφ και Ξυκιρων, Αντικυκιρων.  

Πε τθν ολοκλιρωςθ των περιφερειακϊν υποδομϊν επεξεργαςίασ ςφμμεικτων 

απορριμμάτων κα τερματιςτεί οριςτικά θ ταφι απορριμμάτων ςτο έΩΨΑ άυλισ και κα 

υλοποιθκοφν τα απαιτοφμενα ζργα αποκατάςταςθσ. Ιδθ ζχει ξεκινιςει το ζργο «Ανάπλαςθ 

και αξιοποίθςθ αποκατεςτθμζνων κυττάρων έΔΑ – έΩΨΑ Άνω Οιοςίων άυλισ – δθμιουργία 

περιβαλλοντικοφ πάρκου και ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ». Χτθ ςυνζχεια ο χϊροσ ταφισ 

απορριμμάτων, ςφμφωνα με τον υπάρχοντα ςχεδιαςμό, κα αποκαταςτακεί με πρότυπε σ 

μεκόδουσ και με τθν τοποκζτθςθ φωτοβολταϊκϊν, θ θλεκτρικι ενζργεια των οποίων , 

ςφμφωνα με τισ διακζςιμεσ πλθροφορίεσ,  πρόκειται να αποδοκεί ςτθν ενεργειακι 

κοινότθτα του Διμου άυλισ για χριςθ των δθμοτϊν.   

- Υροσ επίτευξθ των ςτόχων για ελαχιςτοποίθςθ τθσ ταφισ, τα υπολείμματα τθσ 

επεξεργαςίασ από τισ ΠAAα κα οδθγοφνται ςτισ μονάδεσ ενεργειακισ αξιοποίθςθσ 

του άρκρου 63 του ν. 4819/2021 υπό τον ςχεδιαςμό  του ΩΥΕΡ. Πζχρι τθν 

καταςκευι των μονάδων αυτϊν, μεταβατικά, τα υπολείμματα τθσ επεξεργαςίασ του 

ΕΠΑΞ και των ΠΑΑα κα οδθγοφνται ςε έΩΨΑ/έΩΨΩ ςτθν ΣΕΔΑ Δ. Αττικισ πλθν τθσ 

ΠΑΑα του Βορειο-Ανατολικοφ Υάρκου, τα υπολείμματα τθσ οποίασ κα οδθγοφνται 

ςτον έΩΨΩ Γραμματικοφ.  

- Για τθ διαςφάλιςθ επάρκειασ χϊρου ταφισ ςτθν ΣΕΔΑ Δ. Αττικισ, ιδθ υλοποιείται 

ζργο μεταβατικισ διαχείριςθσ με επιπρόςκετθ χωρθτικότθτα δφο ετϊν (ωσ το 

2024). Σ ΕΔΧΡΑ δρομολογεί όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για να εξαςφαλιςτεί θ 

απαιτοφμενθ επάρκεια χϊρου ταφισ υπολειμμάτων ι/και απορριμμάτων   για όλεσ 

τισ εξυπθρετοφμενεσ περιοχζσ, ςε ςυνάρτθςθ και με τθν πρόοδο των ζργων 

επεξεργαςίασ και τθσ ανακφκλωςθσ.    

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ



ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΣΟΤ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟΤ ΦΕΔΙΟΤ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΠΕΔΑ) ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ (ΜΠΕ) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΟΤ ΠΕΔΑ 

      -

102 

- Κα καταςκευαςτεί έΩΨ ςτο νθςί τθσ Ϊδρασ, ςε ςυνδυαςμό με μικρι μονάδα 

επεξεργαςίασ – ανακφκλωςθσ, για τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν του νθςιοφ.  

- Κα υλοποιθκεί ο αναγκαίοσ εκςυγχρονιςμόσ των εγκαταςτάςεων και των ζργων 

διάκεςθσ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ αςφαλοφσ ταφισ των υπολειμμάτων από τθν 

επεξεργαςία των ΑΧΑ. Ειδικότερα, κα πρζπει να γίνει αντικατάςταςθ ι αναβάκμιςθ 

του εξοπλιςμοφ και ςυντιρθςθ των ζργων υποδομισ ςτουσ υφιςτάμενουσ έΩΨΩ, 

όπου απαιτείται.  

- Κα ςυνεχιςτεί θ εφαρμογι προγράμματοσ αυςτθρισ περιβαλλοντικισ 

παρακολοφκθςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ των έΩΨ και ο αυςτθρόσ 

ζλεγχοσ των ειςερχόμενων επιτρεπόμενων κατθγοριϊν αποβλιτων βάςει 

κατθγοριοποίθςθσ κατά ΕΞΑ. 

 

ΠΖΨΦΣ ΑΧΑ 22 –ΣΟΣΞΟΙΦίΧΘ ΑΥΣΞΑΨΆΧΨΑΧΘΧ έΑΔΑ 

Πζτρο έΑΔΑ – Αποκατάςταςθ & Ανάπλαςθ αποκατεςτθμζνων έΑΔΑ 

Χτόχοσ Δ.3 

Δείκτθσ Ζκταςθ αποκατεςτθμζνων έΑΔΑ 

Αρμοδιότθτα ΕΔΧΡΑ 

έωροκζτθςθ νζων 

εγκαταςτάςεων 
- 

έρονοδιάγραμμα 2021-2030 

Περιγραφι 

Υλζον ζχουν αποκαταςτακεί οι περιςςότεροι έϊροι Ανεξζλεγκτθσ Διάκεςθσ Απορριμμάτων 

(έΑΔΑ) εντόσ τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ και παραμζνουν προσ αποκατάςταςθ μόνο οι έΑΔΑ  

ςτουσ Διμουσ Ϊδρασ και Παρκόπουλου Πεςογαίασ. Για τουσ αποκατεςτθμζνουσ έΑΔΑ, κα 

εξεταςτεί θ δυνατότθτα ανάπλαςθσ των μεγαλφτερων εξ αυτϊν ςτθν κατεφκυνςθ τθσ 

δθμιουργίασ ενεργειακϊν πάρκων (π.χ. εγκατάςταςθ φωτοβολταϊκϊν ςτοιχείων) και χϊρων 

περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ. 

3.1.6.4 ΣΦΛΗΤΡΨΛΑ ΠΖΨΦΑ 

ΠΖΨΦΣ ΑΧΑ 23 - ΑΡΑΚΕΰΦΘΧΘ ΨίΡ ΨΣΥΛΞΰΡ ΧέΕΔΜίΡ ΔΛΑέΕΜΦΛΧΘΧ ΑΥΣΒΟΙΨίΡ 

(ΨΧΔΑ) 

Πζτρο Ανακεϊρθςθ των Ψοπικϊν Χχεδίων Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΨΧΔΑ) 

ςφμφωνα με το ΥΕΧΔΑ & ΕΧΔΑ  

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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Χτόχοσ Γ.1-8, ΔςΥ.1-4, ΑΡ.1-3, 7  

Δείκτθσ %  = Αρικμόσ βεβαιϊςεων ςυμβατότθτασ ΕΔΧΡΑ / 66 

% = Αναρτιςεισ κάκε ζτοσ /66  

Αρμοδιότθτα Επικαιροποίθςθ ΨΧΔΑ: ΣΨΑ Υεριφζρειασ Αττικισ, Ζλεγχοσ ςυμβατότθτασ 

ΨΧΔΑ με ΥΕΧΔΑ: ΕΔΧΡΑ  

έωροκζτθςθ νζων 

εγκαταςτάςεων 
- 

έρονοδιάγραμμα Επικαιροποίθςθ ΨΧΔΑ 6οσ/ 2021, 6οσ /2026 

 

Ανακεωροφνται τα ΨΧΔΑ των Διμων, τα οποία εξειδικεφουν τθν ανάπτυξθ των δικτφων ΔςΥ 

διακριτϊν ρευμάτων ςε επίπεδο διμου και αποτελοφν Υαράρτθμα του παρόντοσ ΥΕΧΔΑ. Ψα 

ΨΧΔΑ παρακολουκοφνται και επικαιροποιοφνται ςε ετιςια βάςθ. 

 

ΠΖΨΦΣ ΑΧΑ 24 - ΕΡΜΧέΩΧΘ ΨίΡ ΠΖΨΦίΡ ΥΦΤΟΘήΘΧ ΥΑΦΑΓίΓΘΧ ΑΥΣΒΟΘΨίΡ 

Πζτρο Ενίςχυςθ των μζτρων πρόλθψθσ ςτο πλαίςιο όλων των νζων 

ανακεωρθμζνων Ψοπικϊν Χχεδίων Διαχείριςθσ Αποβλιτων, ςε 

ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ του ΥΕΧΔΑ, ΕΧΔΑ και με τισ κατευκφνςεισ 

του νζου Εκνικοφ Υρογράμματοσ Υρόλθψθσ. 

Χτόχοσ Γ.1-3 

Δείκτθσ Εγκεκριμζνα ΨΧΔΑ με μζτρα πρόλθψθσ για τθ δθμιουργία αποβλιτων  

Αρμοδιότθτα ΕΔΧΡΑ, ΣΨΑ Υεριφζρειασ Αττικισ 

έωροκζτθςθ νζων 

εγκαταςτάςεων 
- 

έρονοδιάγραμμα 6οσ/ 2021 

Περιγραφι μζτρων ΑΑ 1 & 2 

Ψα ΨΧΔΑ επικαιροποιοφνται ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ διαχείριςθσ του ΥΕΧΔΑ και του ΕΧΔΑ 

και τθν κείμενθ νομοκεςία. Υροκειμζνου να λάβουν τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του ΕΔΧΡΑ πρζπει 

να περιλαμβάνουν μζτρα πρόλθψθσ, ςτόχουσ διαχείριςθσ ςαφϊσ κακοριςμζνουσ, 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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αναλυτικό ςχζδιο για τθν ανάπτυξθ του ΔςΥ με χρονοδιάγραμμα και πόρουσ 

χρθματοδότθςθσ και εκτίμθςθ του λειτουργικοφ κόςτουσ των νζων υπθρεςιϊν. Ψα ΨΧΔΑ 

αναρτϊνται ςτθν πλατφόρμα και ςε ετιςια βάςθ, καταχωροφνται δεδομζνα απόδοςθσ και 

πρόοδοσ υλοποίθςθσ των μζτρων διαχείριςθσ. Σι δείκτεσ απόδοςθσ που προκφπτουν 

ελζγχονται από τον ΕΔΧΡΑ για τθ λιψθ τυχόν διορκωτικϊν μζτρων. 

ΠΖΨΦΣ ΑΧΑ 25 – ΔΘΠΛΣΩΦΓΜΑ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΙΧ ΥΟΑΨάΤΦΠΑΧ ΓΛΑ ΨΘΡ 

ΥΑΦΑΞΣΟΣΪΚΘΧΘ ΨΘΧ ΑΥΤΔΣΧΘΧ ΨίΡ ΧΩΧΨΘΠΆΨίΡ ΔΧΥ – ΥΑΦΑΨΘΦΘΨΙΦΛΣ 

ΑΡΑΞΪΞΟίΧΘΧ 

Πζτρο Δθμιουργία περιφερειακισ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ για ςυλλογι και 

καταγραφι όλων των απαιτοφμενων πλθροφοριϊν για τθ ΔΧΑ – 

Υαρατθρθτιριο Ανακφκλωςθσ. . 

Χτόχοσ Γ.6 

Δείκτθσ Οειτουργία πλατφόρμασ 

Αρμοδιότθτα ΕΔΧΡΑ 

έωροκζτθςθ νζων 

εγκαταςτάςεων 
- 

έρονοδιάγραμμα 2021 

Περιγραφι  

Δεδομζνων των υψθλϊν ςτόχων διαλογισ ςτθν πθγι και ανακφκλωςθσ ζωσ το 2030, ςτο 

πλαίςιο του ωσ άνω μζτρου, κα πρζπει να γίνεται παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ 

και απόδοςθσ των ΔςΥ των διακριτϊν ρευμάτων ϊςτε να εντοπίηονται εγκαίρωσ ελλείψεισ 

και να γίνονται διορκωτικζσ παρεμβάςεισ όπου απαιτείται.  Τπωσ ιδθ τονίςτθκε αναλυτικά 

και ςτο Ξεφάλαιο 1.4 του παρόντοσ, θ ζλλειψθ αξιόπιςτων ςτοιχείων και μθχανιςμϊν 

παρακολοφκθςθσ αποτελεί ςτοιχείο που επιςθμαίνεται τόςο ςτθν Ζκκεςθ Ζγκαιρθσ 

Υροειδοποίθςθσ τθσ Επιτροπισ, όςο και ςτθν Ειδικι Ζκκεςθ του Χυνθγόρου του Υολίτθ ωσ 

αναςταλτικόσ παράγοντασ ςτθν πρόοδο προσ τθν επίτευξθ των ποςοτικϊν ςτόχων.  

Ψο μζτρο αφορά τθν ανάπτυξθ κεντρικισ πλατφόρμασ ςε επίπεδο Υεριφζρειασ για τθν 

καταχϊριςθ των αποτελεςμάτων από τα επιμζρουσ δίκτυα ΔςΥ των ΣΨΑ. Θ ανάπτυξθ τθσ 

πλατφόρμασ κα διαςφαλίηει τθ διαλειτουργικότθτα με τθν πλατφόρμα τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ Χυντονιςμοφ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΓΓΧΔΑ) για τθ ςφνταξθ των ΨΧΔΑ, θ 

οποία είναι ςυνδεδεμζνθ με το Θλεκτρονικό Πθτρϊο Αποβλιτων (ΘΠΑ). Πε τον τρόπο 

αυτό, τα πρωτογενι δεδομζνα για κάκε Διμο κα είναι μοναδικά και κα είναι δυνατι θ 

κατάςτρωςθ του ιςοηυγίου ΑΧΑ και να προκφπτουν δείκτεσ απόδοςθσ. Πε τθ βοικεια τθσ 

πλατφόρμασ όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείσ (ΣΨΑ, ΕΔΧΡΑ) κα παρακολουκοφν ςυςτθματικά 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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και κα μποροφν να λαμβάνουν εγκαίρωσ μζτρα όταν ςθμειϊνεται κακυςτζρθςθ ι απόκλιςθ 

ςτθν επίτευξθ των ςτόχων.  

Ιδθ προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι, ο ΕΔΧΡΑ εγκατζςτθςε τον Λανουάριο 2020 παρατθρθτιριο 

ανακφκλωςθσ, ςτο οποίο παρακολουκείται θ πορεία τθσ ανακφκλωςθσ των Διμων Αττικισ 

και δθμοςιοποιοφνται τα ςχετικά αποτελζςματα για τα βαςικά ρεφματα αποβλιτων. 

Χταδιακά θ υφιςτάμενθ εφαρμογι κα αναβακμιςτεί ςτθν εξειδικευμζνθ πλατφόρμα που 

περιγράφεται ανωτζρω, θ οποία κα δίνει τθ δυνατότθτα καταγραφισ των επιδόςεων των 

προγραμμάτων ΔςΥ βιοαποβλιτων ςε επίπεδο Υεριφζρειασ και κα παρζχει περιςςότερεσ 

υπθρεςίεσ προσ τουσ Διμουσ και πολίτεσ τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ. Θ θλεκτρονικι 

πλατφόρμα κα  βαςιςτεί και κα διαςυνδεκεί με τα υφιςτάμενα εργαλεία παρακολοφκθςθσ 

κακϊσ και με οποιονδιποτε άλλο μθχανιςμό παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ που ιδθ 

ζχει αναπτφξει ο ΕΔΧΡΑ.  

ΠΖΨΦΣ ΑΧΑ 26 – ΥΦΤΧΒΑΧΘ ΨΣΩ ΞΣΛΡΣΪ ΧΨΘΡ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΙ ΥΟΘΦΣάΣΦΜΑ ΨΘΧ 

ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΙΧ ΥΟΑΨάΤΦΠΑΧ 

Πζτρο Υρόςβαςθ του κοινοφ ςτθν περιβαλλοντικι πλθροφορία τθσ θλεκτρονικισ 

πλατφόρμασ μζςω του διαδικτφου (όπωσ περιβαλλοντικζσ επιδόςεισ 

ανάκτθςθσ, ανακφκλωςθσ υπολείμματοσ, λοιπϊν περιβαλλοντικϊν 

δεικτϊν, εκπομπϊν, οικονομικϊν δεδομζνων κλπ) 

Χτόχοσ Γ.5 

Δείκτθσ Αρικμόσ επιςκεπτϊν ςελίδασ 

Αρμοδιότθτα ΕΔΧΡΑ 

έωροκζτθςθ νζων 

εγκαταςτάςεων 
- 

έρονοδιάγραμμα 2021 

Περιγραφι 

Δθμιουργείται ιςτοςελίδα, θ οποία διαςυνδζεται με τθν πλατφόρμα και ςτθν οποία ζχει  

ελεφκερθ πρόςβαςθ το κοινό. Χτθν ιςτοςελίδα αναρτϊνται ςτοιχεία απόδοςθσ των Διμων 

και τθσ Υεριφζρειασ για τθν ενθμζρωςθ και τθν ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ. 

 

ΠΖΨΦΣ ΑΧΑ 27 – ΔΦΆΧΕΛΧ ΕΡΘΠΖΦίΧΘΧ, ΕΩΑΛΧΚΘΨΣΥΣΜΘΧΘΧ ΞΑΛ ΕΥΛΒΦΆΒΕΩΧΘΧ 

ΨίΡ ΥΣΟΛΨΰΡ 

Πζτρο Δράςεισ ενθμζρωςθσ, ευαιςκθτοποίθςθσ και επιβράβευςθσ  των πολιτϊν 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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που κα αφορά όλο το φάςμα διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων 

Χτόχοσ Γ.5 

Δείκτθσ Σλοκλιρωςθ ςχεδιαςμοφ και ζναρξθ εφαρμογισ τθσ εκςτρατείασ 

 

Αρμοδιότθτα ΕΔΧΡΑ, ΣΨΑ Υεριφζρειασ Αττικισ 

έωροκζτθςθ νζων 

εγκαταςτάςεων 
- 

έρονοδιάγραμμα 2021-2030 

Περιγραφι  

Για τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ των δράςεων πρόλθψθσ και διαλογισ ςτθν πθγι (ΔςΥ) 

που περιγράφονται ςτο ΥΕΧΔΑ, απαιτείται o κεντρικόσ ςυντονιςμόσ και ςχεδιαςμόσ 

και θ εφαρμογι μίασ ολοκλθρωμζνθσ εκςτρατείασ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ των 

πολιτϊν.  Χτόχοσ είναι θ ενθμζρωςθ του κοινοφ για τισ νζεσ δράςεισ του ΥΕΧΔΑ Αττικισ (είτε 

αρμοδιότθτασ ΕΔΧΡΑ είτε Υεριφζρειασ είτε των ΣΨΑ Α’ βακμοφ), κακϊσ και  θ 

ευαιςκθτοποίθςθ για ενεργι ςυμμετοχι πολιτϊν ϊςτε να επιτευχκεί ςταδιακά θ αφξθςθ 

του ποςοςτοφ διαλογισ ςτθν πθγι.   

Περικοί από τουσ ειδικοφσ ςτόχουσ τθσ εκςτρατείασ, πάνω ςτουσ οποίουσ κα πρζπει 
να εςτιάηουν οι δράςεισ ενθμζρωςθσ, αποτελοφν:  

 Θ αναλυτικι και τεκμθριωμζνθ ενθμζρωςθ και πλθροφόρθςθ των κατοίκων/ 
επιχειριςεων για κάκε υλοποιοφμενθ δράςθ.   

 Θ προετοιμαςία των κατοίκων/ επιχειριςεων για τθ ςυμμετοχι τουσ, τθν 
κακοδιγθςι τουσ και τθν ενκάρρυνςι τουσ κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ των 
δράςεων.   

 Θ ευαιςκθτοποίθςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ για τα οφζλθ των νζων δράςεων/ 
προγραμμάτων.  

 Θ πλθροφόρθςθ και εκπαίδευςθ των εμπλεκόμενων φορζων.  
 
Για τθ βζλτιςτθ οργάνωςθ των δράςεων που προτείνονται ςτο ΥΕΧΔΑ Αττικισ, προτείνεται ο 
ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ περιφερειακισ εκςτρατείασ ενθμζρωςθσ και 
ευαιςκθτοποίθςθσ, θ οποία κα τροφοδοτεί και  κα ενιςχφει τισ επιμζρουσ τοπικζσ δράςεισ.  
 
Θ εκςτρατεία αυτι είναι απαραίτθτο να περιλαμβάνει κεντρικό μινυμα και δθμιουργικό 
ςχεδιαςμό για τθν προϊκθςθ των επιμζρουσ τοπικϊν δράςεων που  κα αξιοποιείται μετά 
από κατάλλθλθ προςαρμογι. Χτόχοσ είναι με άμεςο ξεκάκαρο και ενιαίο τρόπο να 
επικοινωνθκεί ςτουσ πολίτεσ τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ το ςχζδιο για τθ διαχείριςθ των ΑΧΑ 
που κα εφαρμοςτεί ςτθν Υεριφζρεια και ςτον Διμο τουσ.   
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Σι φάςεισ για τθν υλοποίθςθ τθσ ενθμζρωςθσ των επιμζρουσ δράςεων -ενδεικτικά -μπορεί 
να περιλαμβάνει:  

 τθν ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ πριν τθν ζναρξθ των δράςεων 
 (άάςθ 1),   

 τθν Ενεργοποίθςθ – Ξακοδιγθςθ-Επιβράβευςθ κατά τθ υλοποίθςθ τθσ 
κάκε δράςθσ (άάςθ 2) και   

 τθ ςυνεχι υλοποίθςθ δράςεων ευαιςκθτοποίθςθσ (άάςθ 3).   
 Φάςθ 1: Ενθμζρωςθ και Ευαιςκθτοποίθςθ πριν τθν ζναρξθ των δράςεων  

Θ 1θ άάςθ τθσ εκςτρατείασ ςτοχεφει ςτθν πρϊτθ επαφι και ενθμζρωςθ των πολιτϊν και 

των επιχειριςεων, ϊςτε να εξοικειωκοφν με νζεσ ζννοιεσ που προκφπτουν από τθν 

εκάςτοτε δράςθ (π.χ. οριςμόσ τθσ ζννοιασ τθσ πρόλθψθσ, διαλογισ ςτθν πθγι, του οριςμοφ 

των βιοαποβλιτων και των πράςινων ςθμείων, κλπ.). Ψο κοινό, ςτο οποίο απευκφνεται θ 

φάςθ 1 αποτελείται από τουσ κατοίκουσ και τουσ ςθμαντικοφσ παραγωγοφσ ανά ρεφμα 

αποβλιτων (π.χ. δθμοτικζσ και δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, ςχολεία τθσ περιοχισ, επιχειριςεισ 

εςτίαςθσ κτλ.). Ενδεικτικά, οι προτεινόμενεσ δράςεισ τθσ άάςθσ 1 μποροφν 

να περιλαμβάνουν τα εξισ:  

 Δθμιουργία ειδικοφ banner ςτθν κεντρικι ιςτοςελίδα των Διμων/Υεριφζρειασ   

 Δθμιουργία ζντυπου ενθμερωτικοφ υλικοφ  

 Δθμιουργία ενθμερωτικισ αφίςασ – poster    

 Διενζργεια ψθφιακισ εκςτρατείασ ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ    

 Ζκδοςθ δελτίων τφπου και ςυνεντεφξεισ ςτα τοπικά μζςα ενθμζρωςθσ  

 Ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του Διμου  

 Σργάνωςθ γραφείου βοθκείασ και γραμμισ επικοινωνίασ (helpdesk)   

Φάςθ 2: Ενεργοποίθςθ – Κακοδιγθςθ -Επιβράβευςθ κατά τθ υλοποίθςθ τθσ δράςθσ  
Χυνδζεται χρονικά με τθν ζναρξθ των νζων δράςεων και ςτοχεφει ςτθν ενεργοποίθςθ των 
πολιτϊν για τθν ζναρξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ και τθν αναλυτικι κακοδιγθςι τουσ.   
Χτο πλαίςιο αυτό, οι πολίτεσ κα πρζπει να ενθμερωκοφν για τον τρόπο ςυμμετοχισ τουσ 
ςτισ νζεσ δράςεισ (ορκι χριςθ εξοπλιςμοφ, είδοσ αποβλιτου-ςτόχοσ, δρομολόγια και 
λοιπζσ τεχνικζσ λεπτομζρειεσ, εκδθλϊςεισ ενθμζρωςθσ κλπ.). Επίςθσ, θ φάςθ αυτι είναι 
κρίςιμθ για τθν κινθτοποίθςθ, ενεργοποίθςθ των πολιτϊν για τθ ςυμμετοχι τουσ. Δράςεισ 
ενεργοποίθςθσ-κακοδιγθςθσ περιλαμβάνουν: 
  
 Ενθμζρωςθ πόρτα – πόρτα  

 Δράςεισ ενθμζρωςθσ με κινθτό περίπτερο ενθμζρωςθσ - stand ςτισ κεντρικζσ πλατείεσ 
και ςε άλλα κεντρικά ςθμεία (τουλάχιςτον ςε ετιςια βάςθ)   

 Δελτία τφπου – χριςθ ιςτοςελίδων για πλθροφορίεσ για τθν πρόοδο των 
δράςεων (τουλάχιςτον ςε ετιςια βάςθ)   

 Χχολικζσ δραςτθριότθτεσ ευαιςκθτοποίθςθσ  (ςε ετιςια βάςθ)   

 Σργάνωςθ βιωματικϊν εργαςτιριων   

 Ανάπτυξθ εκπαιδευτικϊν εφαρμογϊν    

 Δράςεισ επιβράβευςθσ με τθν παροχι κινιτρων για τθν αφξθςθ τθσ διαλογισ ςτθν πθγι 
(τουλάχιςτον ςε ετιςια βάςθ)  που περιλαμβάνουν:  

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ



ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΣΟΤ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟΤ ΦΕΔΙΟΤ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΠΕΔΑ) ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ (ΜΠΕ) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΟΤ ΠΕΔΑ 

      -

108 

 Δθμιουργία ψθφιακισ πλατφόρμασ επιβράβευςθσ τθσ 
επαναχρθςιμοποίθςθσ και ανακφκλωςθσ  (π.χ. με προςφορζσ επιχειριςεων ςε 
εκπτϊςεισ) 
 Δθμιουργία ψθφιακισ πράςινθσ κάρτασ  για τθν πίςτωςθ πόντων 
επιβράβευςθσ ( πχ με προςφορζσ επιχειριςεων ςε εκπτϊςεισ) 
 Διενζργεια μακθτικϊν δράςεων ανακφκλωςθσ και επιβράβευςθ μακθτϊν/ 
ςχολείων (π.χ. χρθςτικά δϊρα και τιμθτικι ζπαινοι) 

Φάςθ 3: υνεχισ Ευαιςκθτοποίθςθ  
Θ 3θ φάςθ τθσ εκςτρατείασ ζχει ωσ ςτόχο τθ ςυνεχι ενθμζρωςθ των πολιτϊν για τα οφζλθ 
των δράςεων, τθν ενκάρρυνςι τουσ για τθ ςυμμετοχι τουσ, κακϊσ και τθν ενεργοποίθςθ 
αυτϊν που δεν ζχουν ακόμθ ςυμμετάςχει ςτισ νζεσ δράςεισ.   
Σι δράςεισ τθσ 3θσ φάςθσ κακορίηονται από τα αποτελζςματα του προγράμματοσ 
παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ των δράςεων και περιλαμβάνουν ενδεικτικά το ςφνολο 
των δράςεων που προβλζπονται για τθν ενίςχυςθ τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ για τθν ενεργι 
ςυμμετοχι ςτισ υφιςτάμενεσ δράςεισ, όπωσ αναλφκθκαν παραπάνω ςτθ άάςθ 2 και 1.  
 

ΠΖΨΦΣ ΑΧΑ 28 – ΕΡΜΧέΩΧΘ ΨΘΧ ΕάΑΦΠΣΓΙΧ ΑΥΤ ΨΣΩΧ ΔΙΠΣΩΧ ΑΡΑΟΩΨΛΞΙΧ 

ΞΑΨΑΓΦΑάΙΧ ΨΣΩ ΥΦΑΓΠΑΨΛΞΣΪ ΞΤΧΨΣΩΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΔΧΑ - ΩΟΣΥΣΜΘΧΘ ΥΛΟΣΨΛΞΰΡ 

ΧΩΧΨΘΠΆΨίΡ ΥΟΘΦΰΡί ΤΧΣ ΥΕΨΆί 

Πζτρο Ενίςχυςθ τθσ εφαρμογισ από τουσ Διμουσ αναλυτικισ καταγραφισ του 

πραγματικοφ κόςτουσ για τθν διαχείριςθ των αποβλιτων. Ωλοποίθςθ 

πιλοτικϊν ςυςτθμάτων Υλθρϊνω Τςο Υετάω (“ΥΣΥ” ι Pay As You Throw 

– PAYT) από τουσ ΣΨΑ Α’ βακμοφ. 

Χτόχοσ Γ.8 

Δείκτθσ Αρικμόσ ΣΨΑ που εφαρμόηουν το αναλυτικι καταγραφι του πραγματικοφ 

κόςτουσ ΔΧΑ ςτθν Υεριφζρεια. 

Αρικμόσ πιλοτικϊν ςυςτθμάτων “ΥΣΥ” που εφαρμόηονται ςτθν 

Υεριφζρεια. 

Αρμοδιότθτα ΣΨΑ Υεριφζρειασ Αττικισ, ΕΔΧΡΑ  

έωροκζτθςθ νζων 

εγκαταςτάςεων 
- 

έρονοδιάγραμμα 2021-2030 

Περιγραφι  

Ψο μζτρο αποςκοπεί ςτθν εφαρμογι τθσ χρζωςθσ των δθμοτικϊν τελϊν με βάςθ το βάροσ 

των απορριμμάτων (Υλθρϊνω Τςο Υετάω – ΥΣΥ), ϊςτε οι δθμότεσ και οι επιχειριςεισ να 

ζχουν οικονομικά κίνθτρα για να ςυμμετζχουν ςτα προτεινόμενα προγράμματα 

ανακφκλωςθσ και εναλλακτικισ διαχείριςθσ.  
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Χτο πλαίςιο αυτό, οι Διμοι είναι απαραίτθτο να εφαρμόςουν αναλυτικι καταγραφι του 

πραγματικοφ κόςτουσ για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων, ϊςτε να γνωρίηει ο πολίτθσ τι 

ακριβϊσ πλθρϊνει και να δθμιουργοφνται κίνθτρα για τθν ενίςχυςθ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ. 

Χτθ ςυνζχεια, μποροφν οι Διμοι να εφαρμόςουν πιλοτικά το ςφςτθμα Υλθρϊνω Τςο Υετάω 

(Pay As You Throw – PAYT), π.χ. με επιχειριςεισ που κζλουν να ςυμμετζχουν εκελοντικά. 

Ιδθ το ΩΥΕΡ ζχει κζςει τισ βάςεισ για τθ εφαρμογι του ςυςτιματοσ «πλθρϊνω όςο πετάω» 

ενϊ αναμζνεται και θ ζκδοςθ οδθγοφ, κακϊσ και θ δθμιουργία μθχανιςμοφ κατάρτιςθσ των 

ΣΨΑ προκειμζνου να οργανϊςουν, να επιλζξουν και να εφαρμόςουν τον καταλλθλότερο 

ςυνδυαςμό ςυςτθμάτων «πλθρϊνω όςο πετάω». 

ΠΖΨΦΣ ΑΧΑ 29– ΕΥΛΒΦΆΒΕΩΧΘ ΨίΡ ΣΨΑ Αϋ ΒΑΚΠΣΩ ΥΣΩ Α) ΩΛΣΚΕΨΣΪΡ ΠΖΨΦΑ 

ΥΦΤΟΘήΘΧ ΞΑΛ ΕΥΛΨΩΓέΆΡΣΩΡ ΠΕΜίΧΘ ΨΘΧ ΔΘΠΛΣΩΦΓΜΑΧ ΑΥΣΒΟΙΨίΡ ΞΑΛ Β) 

ΞΑΨΑΓΦΆάΣΩΡ  ΩήΘΟΖΧ ΑΥΣΔΤΧΕΛΧ ΔΛΑΟΣΓΙΧ ΧΨΘΡ ΥΘΓΙ ΞΑΛ ΑΡΑΞΪΞΟίΧΘΧ 

Πζτρο Υαροχι κινιτρων προσ τουσ ΣΨΑ Αϋ βακμοφ που α) υιοκετοφν μζτρα 

πρόλθψθσ και επιτυγχάνουν μείωςθ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων και β) 

καταγράφουν  υψθλζσ αποδόςεισ διαλογισ ςτθν πθγι και ανακφκλωςθσ 

Χτόχοσ Γ.8 

Δείκτθσ Αρικμόσ δράςεων επιβράβευςθσ /ζτοσ 

Αρμοδιότθτα ΕΔΧΡΑ 

έωροκζτθςθ νζων 

εγκαταςτάςεων 
- 

έρονοδιάγραμμα 2021-2030 

Περιγραφι 

Ψο μζτρο αφορά ςτθν επιβράβευςθ των ΣΨΑ Αϋ βακμοφ, οι οποίοι: 

 υιοκετοφν μζτρα πρόλθψθσ και επιτυγχάνουν μείωςθ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων, 

 καταγράφουν  υψθλζσ αποδόςεισ διαλογισ ςτθν πθγι, εκτροπισ οργανικϊν 
αποβλιτων από τθν ταφι, ςυλλογισ αποβλιτων ςυςκευαςιϊν ανά κάτοικο και εν 
γζνει τθσ πραγματοποιθκείςασ ανακφκλωςθσ. 

Θ επιβράβευςθ κα αφορά ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά: διάκεςθ πρόςκετων πόρων προσ 

τουσ Διμουσ για τθν ενίςχυςθ τθσ ενθμζρωςθσ και τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ των πολιτϊν ςε 

κζματα πρόλθψθσ, επαναχρθςιμοποίθςθσ και ανακφκλωςθσ ΑΧΑ, παροχι επιπρόςκετου 

υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ για τθν επζκταςθ και ενίςχυςθ των ςυςτθμάτων ΔςΥ, επιλογι 

των ςυγκεκριμζνων Διμων προκειμζνου ςτα όριά τουσ να αναπτυχκοφν ςε ςυνεργαςία με 

τον ΕΔΧΡΑ νζα πιλοτικά προγράμματα, ςυςτιματα και προθγμζνεσ εφαρμογζσ ΔςΥ και 
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επεξεργαςίασ ΑΧΑ κ.α.  Για τθν αξιολόγθςθ των αποδόςεων κα αξιοποιείται το περιεχόμενο 

τθσ πλατφόρμασ του Πζτρου ΑΧΑ 3. 

ΠΖΨΦΣ ΑΧΑ 30–ΕΥΛΞΑΛΦΣΥΣΜΘΧΘ ΨίΡ ΞΑΡΣΡΛΧΠΰΡ ΞΑΚΑΦΛΤΨΘΨΑΧ ΨίΡ ΣΨΑ Α’ 

ΒΑΚΠΣΪ 

Πζτρο Επικαιροποίθςθ των Ξανονιςμϊν Ξακαριότθτασ  

Χτόχοσ Γ.5 

Δείκτθσ Αρικμόσ επικαιροποιθμζνων Ξανονιςμϊν Ξακαριότθτασ 

Αρμοδιότθτα ΣΨΑ Α’ βακμοφ 

έωροκζτθςθ νζων 

εγκαταςτάςεων 
- 

έρονοδιάγραμμα 2022 

Περιγραφι 

Χτο πλαίςιο τθσ διαςφάλιςθσ τθσ κακαριότθτασ και τθσ ορκισ διαχείριςθσ των ΑΧΑ, θ 

πλειοψθφία των Διμων ζχει προβεί ιδθ από το 2012 ςτθν ςφνταξθ Ξανονιςμοφ 

Ξακαριότθτασ, ςτον οποίο καταγράφονται οι υποχρεϊςεισ του Διμου και των πολιτϊν και 

προδιαγράφονται οι διαδικαςίεσ ςυλλογισ επιμζρουσ ρευμάτων ΑΧΑ, βάςει του τότε 

ιςχφοντοσ κεςμικοφ πλαιςίου. 

ίςτόςο, δεδομζνων των κεςμικϊν εξελίξεων ςτον τομζα τθσ διαχείριςθσ των ΑΧΑ τα 

τελευταία χρόνια, κρίνεται απαραίτθτθ θ επικαιροποίθςθ των Ξανονιςμϊν Ξακαριότθτασ 

και θ ανακεϊρθςι τουσ ϊςτε: 

 να ανταποκρίνονται ςτισ νζεσ αρμοδιότθτεσ των Διμων περί διαχείριςθσ των ΑΧΑ 

και ςτισ απαιτιςεισ που προκφπτουν από το ςχετικό νομοκετικό πλαίςιο, 

 να ορίηουν με ςαφινεια,  να εξειδικεφουν και να κζτουν κανόνεσ για τισ νζεσ 

δράςεισ διαλογισ ςτθν πθγι και διαχείριςθσ των ΑΧΑ ςε τοπικό επίπεδο, όπωσ 

αυτζσ αποτυπϊνονται ςτο νζο ΕΧΔΑ, ςτο παρόν Χχζδιο και ςτα επικαιροποιθμζνα 

ΨΧΔΑ των Διμων. 

Σι επικαιροποιθμζνοι Ξανονιςμοί Ξακαριότθτασ κα πρζπει - ενδεικτικά και όχι 

περιοριςτικά: 

 να ενθμερϊνουν τουσ δθμότεσ για όλεσ τισ δράςεισ και τα ςυςτιματα εναλλακτικισ 

διαχείριςθσ των ρευμάτων ΑΧΑ που εφαρμόηονται ςτον Διμο, 

 να ορίηουν με ςαφινεια τθσ διαδικαςίεσ χωριςτισ ςυλλογισ των επιμζρουσ 

ρευμάτων ΑΧΑ,  
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 να ειςάγουν περιοριςμοφσ και κανόνεσ ςε ςχζςθ με τισ νζεσ δράςεισ διαχείριςθσ 

των ΑΧΑ,  

 να κακορίηουν πολιτικι χρζωςθσ για ρεφματα όπωσ π.χ. τα ΑΕΕΞ και τα ογκϊδθ, 

 να ειςάγουν οικονομικά ι ανταποδοτικά κίνθτρα για τθν ενίςχυςθ των νζων 

δράςεων, 

 να προβλζπουν το πλαίςιο παρακολοφκθςθσ και τισ δομζσ ελζγχου τθσ εφαρμογισ 

των νζων δράςεων του Διμου κακϊσ και του βακμοφ υλοποίθςθσ του ΨΧΔΑ. 

Θ επικαιροποίθςθ των Ξανονιςμϊν Ξακαριότθτασ αποτελεί αρμοδιότθτα των Διμων, οι 

οποίοι κα πρζπει επίςθσ να διαςφαλίηουν και τθν κοινοποίθςθ και τθ δθμόςια ανάρτθςι 

τουσ (π.χ. μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τουσ) για τθν ενθμζρωςθ των πολιτϊν. 

ΠΖΨΦΣ ΑΧΑ 31– ΥΦΣΧΔΛΣΦΛΧΠΤΧ ΨΘΧ ΥΣΛΣΨΛΞΙΧ ΧΪΧΨΑΧΘΧ ΨίΡ ΑΧΑ 

Πζτρο Υροςδιοριςμόσ τθσ ποιοτικισ ςφςταςθσ των ΑΧΑ και των επιμζρουσ 

ρευμάτων τουσ με αξιόπιςτο τρόπο ςε επίπεδο Υεριφζρειασ 

Χτόχοσ Γ.6 

Δείκτθσ Σλοκλιρωςθ μελετϊν ποιοτικισ ςφςταςθσ ΑΧΑ 

Αρμοδιότθτα ΕΔΧΡΑ 

έωροκζτθςθ νζων 

εγκαταςτάςεων 
- 

έρονοδιάγραμμα 2021,2025,2029 

Περιγραφι 

Σ ΕΔΧΡΑ τουλάχιςτον ανά τετραετία κα εκπονεί μελζτθ ςφςταςθσ των ΑΧΑ προκειμζνου να 

είναι εφικτι θ παρακολοφκθςθ του ιςοηυγίου διαχείριςθσ ΑΧΑ και τθσ επίτευξθσ των 

επιμζρουσ ςτόχων διαχείριςθσ. Από τθ μελζτθ κα προκφψει και θ εκτίμθςθ τθσ ςυμβολισ 

των αποβλιτων κουηίνασ και πραςίνων αποβλιτων ςτο ρεφμα των βιοαποβλιτων ςτθν 

Υεριφζρεια.  

ΠΖΨΦΣ ΑΧΑ 32– ΔΛΑΔΘΠΣΨΛΞΖΧ , ΔΛΑΒΑΚΠΛΔΛΞΖΧ ΧΩΡΕΦΓΑΧΜΕΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΩΟΣΥΣΜΘΧΘ 

ΨΣΩ ΥΕΧΔΑ 

Πζτρο Ανάπτυξθ Διαδθμοτικϊν, Διαβακμιδικϊν Χυνεργαςιϊν για τθν υλοποίθςθ 

των μζτρων του ΥΕΧΔΑ 

Χτόχοσ Αποτελεί μζτρο για τθν επιτυχι υλοποίθςθ του ςυνόλου των μζτρων του 

ΥΕΧΔΑ 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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Δείκτθσ Αρικμόσ  ςυμβάςεων ςφναψθσ διαδθμοτικϊν/διαβακμιδικϊν 

ςυνεργαςιϊν 

Αρμοδιότθτα ΣΨΑ Α’ βακμοφ, ΕΔΧΡΑ 

έωροκζτθςθ νζων 

εγκαταςτάςεων 
- 

έρονοδιάγραμμα 2021-2030 

Περιγραφι 

Για τθν επιτυχι υλοποίθςθ των προβλζψεων του ΥΕΧΔΑ απαιτοφνται Διαδθμοτικζσ και 

Διαβακμιδικζσ ςυνεργαςίεσ ϊςτε: 

1) Ρα επιτευχκοφν όπου απαιτείται οικονομίεσ κλίμακασ και να μειωκοφν τα λειτουργικά 

κόςτθ ι να αυξθκοφν τα λειτουργικά οφζλθ 

2) Ρα αντιμετωπιςκοφν αντικειμενικά προβλιματα που τυχόν δεν επιτρζπουν τθν 

υλοποίθςθ ςυγκεκριμζνων δράςεων όπωσ χωροταξικζσ απαγορεφςεισ, θ ηϊνεσ με 

απαγορεφςεισ για τθν περιβαλλοντικι προςταςία περιοχϊν κλπ. 

Υεδία τζτοιων ςυνεργαςιϊν μπορεί να είναι τα ακόλουκα: 

1. Χυνεργαςίεσ μεταξφ Διμων, για τθν: 

1.1. Ενθμζρωςθ, ευαιςκθτοποίθςθ, επιβράβευςθ. 

1.2. Υρόλθψθ ( πχ ςπατάλθσ τροφίμων). 

1.3. Ανταλλαγι, επιςκευι, επιδιόρκωςθ υλικϊν. 

1.4. έωριςτι ςυλλογι και μεταφορά ανακυκλϊςιμων ι/και βιοαποβλιτων. 

1.5. Ξαταςκευι και λειτουργία ζργων μεταφόρτωςθσ (υπολειμματικϊν ςυμμείκτων ΑΧΑ 

/ ανακυκλϊςιμων υλικϊν / βιοαποβλιτων) Β’ κατθγορίασ ωσ προσ τθν 

περιβαλλοντικι τουσ κατάταξθσ (κακϊσ θ Α αποτελεί αρμοδιότθτα άΣΔΧΑ βάςει 

Ρ.4555/2019 ). 

1.6. Ξαταςκευι και λειτουργία πράςινων ςθμείων με ςκοπό τθν ςυνεξυπθρζτθςθ ςε 

επιμζρουσ ρεφματα ι και ςτο ςφνολο των επιτρεπόμενων ρευμάτων αποβλιτων, 

όταν υπάρχει ςχετικι αναγκαιότθτα. 

1.7. Ωλοποίθςθ καινοτόμων προγραμμάτων ςτθ διαχείριςθ αποβλιτων και τθν κυκλικι 

οικονομία. 

2. Χυνεργαςίεσ μεταξφ Διμων και ΕΔΧΡΑ ι Υεριφζρειασ κατά περίπτωςθ για τθν 

υλοποίθςθ δράςεων που απαιτοφν ενιαία και κοινά χαρακτθριςτικά για τθν επιτυχία 

τουσ: 

2.1. ενθμζρωςθσ, ευαιςκθτοποίθςθσ, επιβράβευςθσ των πολιτϊν, 

2.2. δθμιουργίασ δικτυϊν ΔςΥ όπωσ ςυλλογισ βιοαποβλιτων, ι Γωνιϊν Ανακφκλωςθ ι 

Ξινθτϊν Υράςινων Χθμείων κοκ., 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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2.3. υλοποίθςθσ καινοτόμων προγραμμάτων ςτθ διαχείριςθ αποβλιτων και τθν κυκλικι 

οικονομία. 

Χε κάκε περίπτωςθ ενκαρρφνεται και κάκε άλλθ ςυνεργαςία που εξυπθρετεί τουσ ανωτζρω 

ςτόχουσ.  

3.1.7 ΞΤΧΨΣΧ ΥΦΣΨΕΛΡΤΠΕΡίΡ  ΖΦΓίΡ ΞΑΛ ΔΦΆΧΕίΡ  

 

Ομάδεσ δράςεων Κόςτοσ 

υλοποίθςθσ 

Πθγζσ 

χρθματοδότθςθσ 

ΔΦΑΧΕΛΧ ΕΡΘΠΕΦίΧΘΧ & ΕΩΑΛΧΚΘΨΣΥΣΛΘΧΘΧ 

(καμπάνιεσ ενθμζρωςθσ & ευαιςκθτοποίθςθσ των 

πολιτϊν, πλατφόρμεσ ενθμζρωςθσ, επιβράβευςθ 

των ΟΤΑ Αϋ βακμοφ κ.ά.)  

30 εκ. ευρϊ ΕΧΥΑ 

ΔΦΑΧΕΛΧ ΥΦΣΟΘήΘΧ, ΕΥΑΡΑέΦΘΧΘΧ & ΔΛΑΟΣΓΘΧ 

ΧΨΘΡ ΥΘΓΘ 

(ενίςχυςθ μζτρων πρόλθψθσ, ανάπτυξθ 

ςυςτθμάτων ΔςΠ όπωσ βιοαπόβλθτα και χαρτί, 

οικιακι κομποςτοποίθςθ,  καταςκευι ΚΔΕΥ, 

πράςινων ςθμείων & γωνιϊν ανακφκλωςθσ κ.ά.)  

274εκ. ευρϊ  ΕΧΥΑ, ΨΦΛΨΧΘΧ 

ΔΛΞΨΩΣ ΑΥΣΞΕΡΨΦίΠΕΡίΡ ΠΕΒΑ 150 εκ. ευρϊ  ΕΧΥΑ 

ΥΑΦΞΑ ΞΩΞΟΛΞΘΧ ΣΛΞΣΡΣΠΛΑΧ (ΜΕΑ, ΜΕΒΑ) 500 εκ. ευρϊ  ΕΧΥΑ/ ΨΑΠΕΛΣ 

ΑΡΑΞΑΠήΘΧ – 

ΛΔΛίΨΛΞΣΛ ΥΣΦΣΛ 

ΩΥΣΔΣΠΕΧ ΠΕΨΑάΣΦΨίΧΘΧ ΞΑΛ ΔΛΑΚΕΧΘΧ 

ΩΥΣΟΕΛΠΠΑΨίΡ (ΣΜΑ, ΧΥΤΥ & ολοκλιρωςθ 

αποκαταςτάςεων  χϊρων)  

64 εκ. ευρϊ ΕΧΥΑ – ΥΔΕ 

 

3.2 ΛΟΩΕΧ ΑΧΨΛΞΣΩ ΨΩΥΣΩ  

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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Ψο παρόν κεφάλαιο αποτελεί τθν επικαιροποίθςθ του Υεριφερειακοφ Χχεδίου Διαχείριςθσ 

Χτερεϊν Αποβλιτων (ΥΕΧΔΑ) τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ ωσ προσ τθ διαχείριςθ των ρευμάτων 

ιλφων αςτικοφ τφπου που παράγονται από τισ εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ: 

• αςτικϊν λυμάτων Α, Β και Γ (ΕΕΟ) 

• ξενοδοχειακϊν μονάδων και camping 

• βιομθχανικϊν κλάδων του Υαραρτιματοσ ΛΛΛ τθσ ΞΩΑ 5673/400/97 

Χτο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ ςχετικά με τθν παραγωγι / 

διαχείριςθ τθσ ιλφοσ ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ και επικαιροποιοφνται οι υπολογιςμοί των 

παραγόμενων ποςοτιτων ιλφοσ ανά πθγι προζλευςθσ (ΕΕΟ, ξενοδοχειακζσ μονάδεσ & 

camping, βιομθχανικοί κλάδοι του Υαραρτιματοσ ΛΛΛ τθσ ΞΩΑ 5673/400/97). 

3.2.1 ΕΛΔΛΞΤ ΚΕΧΠΛΞΤ ΥΟΑΛΧΛΣ 

Ψο ειδικό κεςμικό πλαίςιο διαχείριςθσ τθσ ιλφοσ περιορίηεται ςτθν Ξ.Ω.Α 80568/4225/1991 

(άΕΞ 641/Β`/7.8.1991) «Πζκοδοι όροι και περιοριςμοί για τθ χρθςιμοποίθςθ ςτθ γεωργία 

τθσ ιλφοσ που προζρχεται από επεξεργαςία οικιακϊν & αςτικϊν λυμάτων».  

Επίςθσ, ςτθν ΞΩΑ 114218/1997 «Ξατάρτιςθ πλαιςίου Υροδιαγραφϊν και γενικϊν 

προγραμμάτων διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων» κακορίηονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

διαχείριςθσ τθσ ιλφοσ από εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ. 

3.2.1.1 ΧΩΓΞΕΡΨΦίΨΛΞΆ ΧΨΣΛέΕΜΑ ΩάΛΧΨΆΠΕΡΘΧ ΥΑΦΑΓίΓΙΧ ΞΑΛ ΔΛΑέΕΜΦΛΧΘΧ   

3.2.1.1.1 ΛΟΪΕΧ ΑΥΤ ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΕΛΧ ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑΧ ΟΩΠΆΨίΡ 

Χφμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Ξατάλογο Αποβλιτων, οι ιλφεσ από τισ εγκαταςτάςεισ 

επεξεργαςίασ αςτικϊν λυμάτων εντάςςονται ςτθν κατθγορία 19 08 05. 

Χτο ςφνολο τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ λειτουργοφν δφο (2) ΕΕΟ μεγάλθσ (ήυττάλειασ και 

Πεταμόρφωςθσ) και εννζα (9) ΕΕΟ μικρότερθσ κλίμακασ.  

Χφμφωνα με το ΘΠΑ, ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ δραςτθριοποιοφνται:  

 109 επιχειριςεισ που εκτελοφν εργαςίεσ ςυλλογισ και μεταφοράσ ιλφοσ  

 1 επιχείρθςθ εκτελεί εργαςίεσ αποκικευςθσ ιλφοσ 

 5 επιχειριςεισ/εγκαταςτάςεισ που εκτελοφν εργαςίεσ αποκικευςθσ ι παραλαβισ 

τθσ ιλφοσ (ανάκτθςθ ι διάκεςθ πλθν αποκικευςθσ) 

Χτον ακόλουκο Υίνακα δίνεται θ ποςότθτα τθσ παραγόμενθσ ιλφοσ όπωσ αυτζσ προζκυψαν 

βάςει των ςυλλεχκζντων ςτοιχείων από τουσ άορείσ Διαχείριςθσ των εγκαταςτάςεων 

(ΕΩΔΑΥ, Διμοι, ΔΕΩΑ) και από τθν Εκνικι Βάςθ Δεδομζνων των Εγκαταςτάςεων 

Επεξεργαςίασ Ουμάτων.  

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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Πίνακασ 3-39 Ποςότθτα τθσ παραγόμενθσ ιλφοσ ΕΕΛ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ 

Ονομαςία ΕΕΛ 
Ξθρά τερεά 
(tn DS/ζτοσ) 

Σρόποσ διαχείριςθσ 

ΨΤΣΑΛΛΕΛΑ 39 137 Ξαφςθ ςε τςιμεντοβιομθχανίεσ 

ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΘ 1 579 Πεταφορά ςτο ΞΕΟ ήυττάλειασ για κερμικι ξιρανςθ 

ΚΡΛΑΛΟΤ 379 Πεταφορά ςτο ΞΕΟ ήυττάλειασ για κερμικι ξιρανςθ 

ΛΑΤΡΛΟΤ 375 
Διάκεςθ ςε εξουςιοδοτθμζνθ εγκατάςταςθ για 

περαιτζρω επεξεργαςία (compost)  

ΚΕΡΑΣΕΑ 225 
Διάκεςθ ςε εξουςιοδοτθμζνθ εγκατάςταςθ για 

περαιτζρω επεξεργαςία (compost)  

ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ 119 Πεταφορά ςε αδειοδοτθμζνθ εταιρεία διαχείριςθσ ιλφοσ 

ΜΕΓΑΡΩΝ 192 Άλλθ μζκοδοσ  

ΒΛΛΛΩΝ 119 - 

ΕΡΤΚΡΩΝ 62 Διάκεςθ ςε έΩΨΑ 

ΠΟΡΟΤ-ΓΑΛΑΣΑ 165 - 

ΜΕΚΑΝΩΝ 0,01 Διάκεςθ ςε έΩΨΑ 

ΤΝΟΛΟ: 42 353   

Από τθν επεξεργαςία των δεδομζνων λειτουργία των ΕΕΟ, προκφπτει ότι θ ετιςια 

παραγόμενθ ποςότθτα των ξθρϊν ςτερεϊν (DS) είναι 42 353 tn DS/ζτοσ.   

Χτισ ΕΕΟ ήυτάλλειασ, Πεταμόρφωςθσ και Κριαςίου τισ οποίεσ διαχειρίηεται θ ΕΩΔΑΥ, 

ςυγκεντρϊνεται το 97% τθσ παραγόμενθσ ποςότθτασ ιλφοσ τθσ Υεριφζρειασ.  

3.2.1.1.2 ΛΟΪΕΧ ΨΣΩΦΛΧΨΛΞΰΡ ΠΣΡΆΔίΡ 

Χτισ τουριςτικζσ περιοχζσ τθσ χϊρασ οι ξενοδοχειακζσ μονάδεσ και τα camping αποτελοφν 

ςθμαντικι πθγι παραγωγισ ιλφοσ με το ιδιαίτερο χαρακτθριςτικό τθν ζντονθ εποχικότθτα. 

Ψα ξενοδοχεία και τα camping διακζτουν μικρζσ μονάδεσ επεξεργαςίασ λυμάτων τισ οποίεσ 

εκκενϊνουν ςτο τζλοσ τθσ τουριςτικισ περιόδου οπότε και διακόπτουν για περίπου 6 μινεσ 

τθσ λειτουργία τουσ.  

ίσ προσ τθ ςφςταςι τουσ οι ιλφεσ αυτζσ δεν διαφοροποιοφνται από αυτζσ που παράγονται 

ςτισ εγκαταςτάςεισ αςτικϊν λυμάτων και επομζνωσ ςφμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Ξατάλογο 

Αποβλιτων εντάςςονται ςτθν κατθγορία 19 08 05. 

Για τον υπολογιςμό των ιλφων των τουριςτικϊν μονάδων τθσ Υεριφζρειασ ακολουκικθκε θ 

εξισ μεκοδολογία:  

 Αναηθτικθκαν ςτοιχεία ςχετικά με τισ διανυκτερεφςεισ πελατϊν ςτα καταλφματα 

ξενοδοχειακοφ τφπου και κάμπινγκ ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ  

 Ζγινε αναγωγι των διανυκτερεφςεων ςε ιςοδφναμουσ κατοίκουσ 

 Για τθν κεωρθτικι εκτίμθςθ των ποςοτιτων παραγόμενθσ ιλφοσ λαμβάνεται θ 

βιβλιογραφικι τιμι: 11 kg DS/ζτοσ και ι.κ.  

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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 Πε βάςθ τθν παραπάνω μεκοδολογία υπολογίςτθκε ότι ςτισ ξενοδοχειακζσ 

μονάδεσ τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ παράγονται περί τουσ 267 tn ξθρισ ιλφοσ DS / yr. 

3.2.1.1.3 ΛΟΪΕΧ ΨίΡ ΒΛΣΠΘέΑΡΛΞΰΡ ΞΟΆΔίΡ ΨΣΩ ΥΑΦΑΦΨΙΠΑΨΣΧ ΛΛΛ ΨΘΧ 

ΞΩΑ 5673/400/97 

Χτο παρόν κεφάλαιο εξετάηονται οι ιλφεσ που προζρχονται από εγκαταςτάςεισ 

επεξεργαςίασ υγρϊν αποβλιτων των βιομθχανικϊν μονάδων των δραςτθριοτιτων που 

ορίηονται ςτο Υαράρτθμα ΛΛΛ τθσ ΞΩΑ5673/400/97(άΕΞ 192Β, 14.3.1997). Χφμφωνα με τον 

Ευρωπαϊκό Ξατάλογο Αποβλιτων, οι ιλφεσ των βιομθχανικϊν κλάδων εντάςςονται ςτισ 

κατθγορίεσ: 

• 02 02 04: λάςπεσ από επιτόπου επεξεργαςία υγρϊν εκροισ 

• 02 03 05: λάςπεσ από επιτόπου επεξεργαςία υγρϊν εκροισ 

• 02 05 02: λάςπεσ από επιτόπου επεξεργαςία υγρϊν εκροισ 

• 02 07 05: λάςπεσ από επιτόπου επεξεργαςία υγρϊν εκροισ 

• 19 08 05: λάςπεσ από τθν επεξεργαςία αςτικϊν λυμάτων 

• 19 08 12: λάςπεσ από τθ βιολογικι κατεργαςία αποβλιτων βιομθχανικϊν υδάτων 

εκτόσ εκείνων που περιλαμβάνονται ςτο 19 08 11 (λάςπεσ με επικίνδυνεσ ουςίεσ).  

Θ ςυνολικι ποςότθτα παραγόμενθσ υγρισ ιλφοσ από το Βιομθχανικό κλάδο του 

Υαραρτιματοσ ΛΛΛ τθσ ΞΩΑ 5673/400/1997 ςτθν περιφζρεια Αττικισ για το ζτοσ αναφοράσ 

(2018) εκτιμάται ότι ανζρχεται ςε περίπου 20.000 tn/ζτοσ . Οαμβάνοντασ τυπικι 

περιεκτικότθτα ιλφοσ ςε ςτερεά ίςθ με 18%, θ ςυνολικι παραγόμενθ ποςότθτα ξθράσ ιλφοσ 

από τον κλάδο αυτό για το ζτοσ αναφοράσ, υπολογίςκθκε ςε περίπου 3.600 tn DS/ζτοσ  

3.2.2 ΑΛΣΟΤΓΘΧΘ ΩάΛΧΨΆΠΕΡΘΧ ΞΑΨΆΧΨΑΧΘΧ ΞΑ ΩΟΣΥΣΜΘΧΘΧ ΩάΛΧΨΆΠΕΡΣΩ 

ΧέΕΔΛΑΧΠΣΪ  

Από τθν επεξεργαςία των παραπάνω ςτοιχείων προκφπτει ότι : 

 Χυνολικά ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ παράγονται περίπου 46.200 tn DS / yr 

 το 97% τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ οδθγείται ςε καφςθ  με ςκοπό τθν ανάκτθςθ 

ενζργειασ (R1) 

 το 1,4% τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ οδθγείται ςε κομποςτοποίθςθ (R10) 

 το 0,15% τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ οδθγείται ςε υγειονομικι ταφι (D1) 

 το 1,45 % τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ υφίςταται επεξεργαςία με άλλεσ μεκόδουσ ι θ 

μζκοδοσ διαχείριςθσ δεν αναφζρεται 2 

Χφμφωνα με τα παραπάνω ςτοιχεία, το ποςοςτό ανάκτθςθσ υπολείπεται κατά 1,6% του 

ςτόχου του υφιςτάμενου ΥΕΧΔΑ (ανάκτθςθ 100% κ.β. τθσ παραγόμενθσ ποςότθτασ). 

                                                           
2
 * οι διαχειριηόμενεσ ποςότθτεσ αναφζρονται ςτισ ιλφεσ από ΕΕΟ πόλεων, κακϊσ για τισ υπόλοιπεσ 

ιλφεσ αςτικοφ τφπου, δεν υπάρχουν καταγεγραμμζνα ςτοιχεία 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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Χυμπεραςματικά, ςε ότι αφορά ςτθ διαχείριςθ των ιλφων τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ θ 

υφιςτάμενθ κατάςταςθ κρίνεται επαρκισ και ικανοποιθτικι.   

3.2.3 ΕΖΟΛΘ ΥΑΦΑΓίΓΙΧ ΛΟΪΣΧ ΖίΧ ΨΣ 2030   

Για όλουσ τουσ οικιςμοφσ τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ οι οποίοι για τθν εφαρμογι τθσ Σδθγίασ 

91/271/ΕΣΞ  ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ οικιςμοί προτεραιότθτασ  (Α, Β, Γ) και οι οποίοι μζχρι 

ςιμερα δεν ζχουν ςυμμορφωκεί με αυτιν, δρομολογείται θ καταςκευι των ζργων 

διαχείριςθσ των αςτικϊν λυμάτων.  Ψα ςθμαντικότερα από αυτά είναι:  

 θ καταςκευι αγωγϊν αποχζτευςθσ ακακάρτων υδάτων ςτισ περιοχζσ Άνοιξθσ, 

Διονφςου, Χταμάτασ και Φοδόπολθσ του Διμου Διονφςου 

 τα ζργα ςυλλογισ, μεταφοράσ, επεξεργαςίασ και διάκεςθσ ακακάρτων περιοχισ 

Ξρωπίασ – Υαιανίασ 

 τα ζργα ςυλλογισ και, επεξεργαςίασ αςτικϊν λυμάτων Διμων Φαφινασ-Υικερμίου 

και Χπάτων-Αρτζμιδοσ 

 τα ζργα ςυλλογισ και επεξεργαςίασ αςτικϊν λυμάτων Διμου Παρακϊνα 

 θ καταςκευι του Δικτφου Αποχζτευςθσ Ακακάρτων υδάτων του Διμου Υαλλινθσ 

 τα δίκτυα αποχζτευςθσ ακακάρτων Διμου Παρκόπουλου και ολοκλιρωςθ 

αναβάκμιςθσ τθσ ΕΕΟ 

Σ πλθκυςμόσ που ςυνολικά τα ζργα κα εξυπθρετοφν (από οικιςμοφσ Α, Β και Γ 

προτεραιότθτασ) ανζρχεται ςε 260.000ι.κ. Για τον υπολογιςμό τθσ ιλφοσ που κα παραχκεί 

ςτθν Υεριφζρεια λόγω τθσ καταςκευισ των νζων ζργων επεξεργαςίασ λυμάτων, λαμβάνεται 

θ βιβλιογραφικι τιμι 11 kg DS/ζτοσ και ι.κ. Από τουσ υπολογιςμοφσ προκφπτει θ 

μελλοντικά παραγόμενθ ποςότθτα ιλφοσ (από τα νζα ζργα) ίςθ με 2.860 tn DS/ ζτοσ. 

3.2.4 ΧΨΤέΣΛ ΔΛΑέΕΜΦΛΧΘΧ   

1. Εργαςίεσ ανάκτθςθσ 100% κ.β. επί τθσ παραγόμενθσ ποςότθτασ 

2. Αξιοποίθςθ παραγόμενθσ ιλφοσ, ζπειτα από ςυμβατικι/ προχωρθμζνθ 

επεξεργαςία, με εφαρμογι ςτο ζδαφοσ:  

o Γεωργία 

o Δαςοπονία 

o Αποκατάςταςθ τραυματιςμζνων τοπίων (landscaping) 

ι / και 

Αξιοποίθςθ παραγόμενθσ ιλφοσ για ανάκτθςθ ενζργειασ:  

o ίσ εναλλακτικό καφςιμο ςε τςιμεντοβιομθχανίεσ, ΑΘΧ, κλπ. 

o Χε μονάδεσ ενεργειακισ αξιοποίθςθσ 

3. Ενθμζρωςθ – ευαιςκθτοποίθςθ παραγωγϊν ιλφοσ αςτικοφ τφπου και των 

γεωργϊν/ανκοπαραγωγϊν ςχετικά με τισ δυνατότθτεσ ορκισ διαχείριςθσ 

4. Ανάκτθςθ κρεπτικϊν ουςιϊν από τθν ιλφ 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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3.2.5 ΥΦΣΨΕΛΡΤΠΕΡΑ ΠΖΨΦΑ ΓΛΑ ΨΘΡ ΩΟΣΥΣΜΘΧΘ ΨΣΩ ΧέΕΔΜΣΩ –  ΔΕΜΞΨΕΧ  

ΥΑΦΑΞΣΟΣΪΚΘΧΘΧ  

Πζτρο IΟΩΧ - 1 

Πζτρο Σλοκλθρωμζνο δίκτυο διαχείριςθσ ιλφοσ από τισ αςτικζσ ΕΕΟ 

Χτόχοσ 1,2 

Δείκτθσ Δυναμικότθτα μονάδων διαχείριςθσ ιλφοσ (tn/ζτοσ) / Υαραγόμενθ ιλφσ 

από τισ αςτικζσ ΕΕΟ τθσ Υεριφζρειασ (tn/ζτοσ)  

Αρμοδιότθτα ΕΩΔΑΥ, ΕΔΧΡΑ 

έωροκζτθςθ νζων 

εγκαταςτάςεων 
ΡΑΛ - ςτο πλαίςιο καταςκευισ των νζων ΕΕΟ τθσ Υεριφζρειασ 

έρονοδιάγραμμα 2021-2025 

Περιγραφι 

Θ Υεριφζρεια κα πρζπει να εξυπθρετείται από ολοκλθρωμζνο δίκτυο διαχείριςθσ ιλφοσ από 

τισ αςτικζσ ΕΕΟ  με ςκοπό τθ χριςθ τθσ ιλφοσ επϋ ωφελεία τθσ 

γεωργίασ/δαςοπονίασ/ανάπλαςθσ τοπίου ι ωσ καυςίμου ι άλλου μζςου παραγωγισ 

ενζργειασ. Θ διαχείριςθ τθσ ιλφοσ, προκειμζνου να καταςτεί ποιοτικά κατάλλθλθ για 

αξιοποίθςθ, μπορεί να πραγματοποιθκεί με μία από τισ παρακάτω εναλλακτικζσ 

τεχνολογίεσ ι ςυνδυαςμό αυτϊν: 

 Αναερόβια χϊνευςθ 

 Αερόβια ςτακεροποίθςθ 

 Θλιακι ξιρανςθ 

 Κερμικι ξιρανςθ – Υυρόλυςθ - Αεριοποίθςθ 

 Επεξεργαςία με αςβζςτθ 

Πζτρο IΟΩΧ - 2 

Πζτρο Ωποχρεωτικι διάκεςθ των ιλφων των δθμοτικϊν ΕΕΟ και των 

μεμονωμζνων εγκαταςτάςεων ξενοδοχείων και βιομθχανιϊν τροφίμων 

ςτισ μονάδεσ επεξεργαςίασ βιοαποβλιτων ι ςτισ μονάδεσ επεξεργαςίασ 

ιλφοσ τθσ ΕΩΔΑΥ.  

Χτόχοσ 1 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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Δείκτθσ Λλφσ των δθμοτικϊν ΕΕΟ και των μεμονωμζνων εγκαταςτάςεων 

ξενοδοχείων και βιομθχανιϊν τροφίμων που οδθγοφνται ςτισ μονάδεσ 

επεξεργαςίασ βιοαποβλιτων ι ςτισ μονάδεσ επεξεργαςίασ ιλφοσ τθσ 

ΕΩΔΑΥ (tn/ζτοσ)  

Αρμοδιότθτα ΔΕΩΑ, Διμοι, Λδιϊτεσ παραγωγοί ιλφοσ, ΕΔΧΡΑ, ΕΩΔΑΥ, Οειτουργοί ΠΕΒΑ 

έωροκζτθςθ νζων 

εγκαταςτάςεων 
- 

έρονοδιάγραμμα 2021-2023 

Περιγραφι 

Σι φορείσ διαχείριςθσ των μικρϊν ΕΕΟ, οι ιδιοκτιτεσ των βιομθχανιϊν που παράγουν ιλφ 

αςτικοφ τφπου και οι ιδιοκτιτεσ τουριςτικϊν μονάδων, υποχρεωτικά κα πρζπει να 

επιδιϊκουν τθ ςφνδεςθ με τισ κεντρικζσ μονάδεσ επεξεργαςίασ βιοαποβλιτων ι τισ 

μονάδεσ επεξεργαςίασ ιλφοσ τθσ ΕΩΔΑΥ. 

Πζτρο IΟΩΧ - 3 

Πζτρο Διερεφνθςθ δυνατότθτασ ςυνεπεξεργαςίασ ιλφοσ αςτικοφ τφπου με το 

οργανικό κλάςμα των ΑΧΑ ςε ΠΕΑ ι ΠΕΒΑ. 

Χτόχοσ 1,2 

Δείκτθσ Λλφσ των δθμοτικϊν ΕΕΟ και των μεμονωμζνων εγκαταςτάςεων 

ξενοδοχείων και βιομθχανιϊν τροφίμων που οδθγοφνται ςτισ ΠΕΑ ι 

ΠΕΒΑ (tn/ζτοσ)  

Αρμοδιότθτα ΔΕΩΑ, Διμοι, Λδιϊτεσ παραγωγοί ιλφοσ, ΕΔΧΡΑ, ΕΩΔΑΥ, Οειτουργοί ΠΕΒΑ 

έωροκζτθςθ νζων 

εγκαταςτάςεων 
- 

έρονοδιάγραμμα 2021-2023 

Περιγραφι 

Αφορά ςτθ διερεφνθςθ τθσ δυνατότθτασ ςυνεπεξεργαςίασ  ιλφοσ ςτισ ΠΕΒΑ (κατά 

προτεραιότθτα με ςκοπό τθν αξιοποίθςθ επ’ ωφελεία τθσ γεωργίασ) ι ςτισ ΠΕΑ τθσ 

Υεριφζρειασ.  

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ



ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΣΟΤ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟΤ ΦΕΔΙΟΤ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΠΕΔΑ) ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ (ΜΠΕ) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΟΤ ΠΕΔΑ 

      -

120 

Πζτρο IΟΩΧ - 4 

Πζτρο Εκςτρατείεσ ενθμζρωςθσ των παραγωγϊν ιλφοσ και των γεωργϊν και 

ανκοπαραγωγϊν ςχετικά με τουσ τρόπουσ διαχείριςθσ τθσ ιλφοσ για 

εφαρμογι τθσ, επ’ ωφελεία τθσ γεωργίασ. 

Χτόχοσ 1, 2, 3  

Δείκτθσ Λλφσ που αξιοποιείται επ’ ωφελεία τθσ γεωργίασ (tn/ζτοσ) 

Αρμοδιότθτα ΕΩΔΑΥ, ΕΔΧΡΑ 

έωροκζτθςθ νζων 

εγκαταςτάςεων 
- 

έρονοδιάγραμμα 2021-2030 (ςυνεχισ ενθμζρωςθ) 

Περιγραφι 

Χτο πλαίςιο άςκθςθσ περιβαλλοντικισ πολιτικισ από των ΕΔΧΡΑ και τθν ΕΩΔΑΥ προτείνεται 

θ προϊκθςθ ενθμερωτικϊν δράςεων ςχετικά με τουσ τρόπουσ διαχείριςθσ τθσ ιλφοσ για 

εφαρμογι τθσ, επ’ ωφελεία τθσ γεωργίασ, οι οποίεσ κα απευκφνονται ςτουσ παραγωγοφσ 

ιλφοσ (ΔΕΩΑ, Διμοι και ιδιοκτιτεσ των τουριςτικϊν μονάδων και των βιομθχανιϊν) αλλά και 

ςτουσ εν δυνάμει τελικοφσ χριςτεσ του προϊόντοσ, όπωσ οι γεωργοί και οι ανκοπαραγωγοί.  

Πζτρο IΟΩΧ - 5 

Πζτρο Χθμαντικι αφξθςθ του τζλουσ ταφισ για τθν αποτροπι τθσ διάκεςθσ ςε 

έΩΨ 

Χτόχοσ 1, 2  

Δείκτθσ Λλφσ που διατίκεται προσ ταφι (tn/ζτοσ) 

Αρμοδιότθτα ΕΔΧΡΑ 

έωροκζτθςθ νζων 

εγκαταςτάςεων 
- 

έρονοδιάγραμμα 2021 

Περιγραφι 

Χτο πλαίςιο άςκθςθσ περιβαλλοντικισ πολιτικισ του ΕΔΧΡΧΑ και για τθν προϊκθςθ τθσ 

εκτροπισ τθσ ιλφοσ από τουσ έ.Ω.Ψ. προτείνεται θ επιβολι ειδικοφ τζλουσ ειςόδου τθσ ιλφοσ 
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ςτουσ έ.Ω.Ψ.  Χτόχοσ είναι να καταςτεί ελκυςτικι θ προοπτικι επεξεργαςίασ και αξιοποίθςισ 

τθσ κυρίωσ από τισ ΔΕΩΑ αλλά και από τισ μικρότερεσ δθμοτικζσ ι ιδιωτικζσ ΕΕΟ.  

Πζτρο IΟΩΧ - 6 

Πζτρο Υροϊκθςθ ερευνθτικϊν εφαρμογϊν/πιλοτικϊν προγραμμάτων για:  

 τθν ανάκτθςθ αηϊτου και φωςφόρου από ιλφεσ 

 τθ χριςθ τθσ ιλφοσ ςε διάφορεσ καλλιζργειεσ 

 τθν εφαρμογι μεκόδων επεξεργαςίασ με ςτόχο τθ μείωςθ τθσ 

τελικά παραγόμενθσ ποςότθτασ ιλφοσ 

Χτόχοσ 2, 4 

Δείκτθσ Αρικμόσ ερευνθτικϊν εφαρμογϊν/πιλοτικϊν προγραμμάτων που 

υλοποιικθκαν 

Αρμοδιότθτα ΕΩΔΑΥ, ΔΕΩΑ, Διμοι και ιδιϊτεσ παραγωγοί ιλφοσ 

έωροκζτθςθ νζων 

εγκαταςτάςεων 
- 

έρονοδιάγραμμα 2021-2030 

Περιγραφι 

Αφορά ςτθν προϊκθςθ ερευνθτικϊν εφαρμογϊν/πιλοτικϊν προγραμμάτων για:  

 τθν ανάκτθςθ αηϊτου και φωςφόρου από ιλφεσ ςτο πλαίςιο τθσ ανάκτθςθσ 

κρεπτικϊν ουςιϊν (πόρων) από τα απόβλθτα 

 τθ χριςθ τθσ ιλφοσ ςε διάφορεσ καλλιζργειεσ 

 τθν εφαρμογι μεκόδων επεξεργαςίασ με ςτόχο τθ μείωςθ τθσ τελικά παραγόμενθσ 

ποςότθτασ ιλφοσ όπωσ όπωσ θ κερμικι υδρόλυςθ, θ βιοενίςχυςθ – βιοεξυγίανςθ με 

κατάλλθλουσ μικροοργανιςμοφσ κλπ. 

Πζτρο IΟΩΧ - 7 

Πζτρο Βελτίωςθ τθσ περιεκτικότθτασ ςε επικίνδυνεσ/ανεπικφμθτεσ ουςίεσ 

Χτόχοσ 2 

Δείκτθσ Λλφσ που αξιοποιείται επ’ ωφελεία τθσ γεωργίασ ι οδθγείται ςτισ ΠΕΒΑ 
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τθσ Υεριφζρειασ  (tn/ζτοσ) 

Αρμοδιότθτα ΕΩΔΑΥ, ΔΕΩΑ και Διμοι που λειτουργοφν ΕΕΟ 

έωροκζτθςθ νζων 

εγκαταςτάςεων 
- 

έρονοδιάγραμμα 2021-2025 

Περιγραφι  

Αφορά ςτθ βελτίωςθ τθσ περιεκτικότθτασ ςε επικίνδυνεσ/ανεπικφμθτεσ ουςίεσ 

προκειμζνου από τθν ιλφ να παράγεται προϊόν που να πλθροί τισ προδιαγραφζσ  για 

εφαρμογι ςτο ζδαφοσ αλλά και τισ προδιαγραφζσ αποδοχισ τθσ ςε κεντρικζσ μονάδεσ 

επεξεργαςίασ βιοαποβλιτων.          
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4 ΧΕΔΛΟ ΔΛΑΧΕΛΡΛΘ ΓΛΑ ΣΑ ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΚΑ ΑΠΟΒΛΘΣΑ ΣΘ ΠΕΡΛΦΕΡΕΛΑ (ΜΘ 

ΤΜΠΕΡΛΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΩΝ ΕΝΣΑΟΝΣΑΛ ΣΘΝ ΕΝΑΛΛΑΚΣΛΚΘ 

ΔΛΑΧΕΛΡΛΘ Ι Ε ΑΛΛΕ ΚΑΣΘΓΟΡΛΕ)   

Πε τον όρο βιομθχανικά απόβλθτα καλοφνται τα κατάλοιπα και υπολείμματα, που προκφπτουν κατά 

τθν παραγωγικι διαδικαςία ςε κάκε βιομθχανικι εγκατάςταςθ και τα οποία ο κάτοχοσ τουσ 

υποχρεοφται να διαχειριςτεί. Ψα βιομθχανικά απόβλθτα κατθγοριοποιοφνται ςε: 

 Βιομθχανικά μθ επικίνδυνα απόβλθτα (ΒΠΕΑ) 

 Βιομθχανικά επικίνδυνα απόβλθτα (ΒΕΑ) 

Θ Αττικι διακζτει 5 ολοκλθρωμζνεσ περιοχζσ Σργανωμζνων Ωποδοχζων Πεταποιθτικϊν και 

Επιχειρθματικϊν Δραςτθριοτιτων (ΣΩΠΕΔ), με ςυνολικι ζκταςθ που αντιςτοιχεί ςτο 8,4% τθσ 

ςυνολικισ ζκταςθσ των οργανωμζνων υποδοχζων τθσ χϊρασ: 

 ΕΥ Ελευςίνασ (Ψφπου Β') 

 ΕΥ Αςπροπφργου (Ψφπου Β') 

 ΒΛΣΥΑ Ξερατζασ  

 ΒΛΥΑ Χχιςτοφ  

 ΒΛΥΑ Άνω Οιοςίων  

Ξακϊσ ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ αντιςτοιχεί πλζον του 40% τθσ ςυνολικισ μεταποιθτικισ 

δραςτθριότθτασ, είναι αναμενόμενο ότι το μεγαλφτερο ποςοςτό των βιομθχανικϊν μονάδων τθσ 

Υεριφζρειασ είναι εγκατεςτθμζνεσ και λειτουργοφν, εκτόσ των ανωτζρω οργανωμζνων υποδοχζων. 

Υράγματι, ςφμφωνα με το «Επιχειρθςιακό Χχζδιο για τθν ανάπτυξθ των Επιχειρθματικϊν Υάρκων ςτθν 

Ελλθνικι Επικράτεια, ςφμφωνα με το άρκρο 42 παρ. 3 του Ρ. 3982/2011» που ζχει εκπονιςει θ Γενικι 

Γραμματεία Βιομθχανίασ, ςτθν Αττικι εντοπίηονται άλλεσ 28 Άτυπεσ Βιομθχανικζσ Χυγκεντρϊςεισ (ΑΒΧ), 

εκ των οποίων τθ μεγαλφτερθ αναγκαιότθτα για εξυγίανςθ παρουςιάηουν αυτζσ του Αςπρόπυργου και 

τθσ Πάνδρασ. 

Χφμφωνα με το προαναφερκζν ςχζδιο, ςτθν Αττικι θ ςυνολικι ζκταςθ που καταλαμβάνουν οι ΑΒΧ 

ανζρχεται ςε 70.937 ςτρζμματα ενϊ θ ανάγκθ νζων ΕΥ αντιςτοιχεί ςε ζκταςθ 15.810 ςτρεμμάτων και 

επομζνωσ, κα πρζπει να αξιολογθκεί ςε ποιεσ εξ’ αυτϊν είναι εφικτόσ ο ςυνδυαςμόσ εξυγίανςθσ των 

υφιςτάμενων δομϊν και ανάπτυξθσ νζων ζργων. 

Χυνοπτικά, το δίκτυο διαχείριςθσ των βιομθχανικϊν αποβλιτων περιλαμβάνει: 

 τουσ φορείσ που δραςτθριοποιοφνται ςτθ ςυλλογι και μεταφορά, που καλφπτουν τισ ανάγκεσ για 

τθ μεταφορά ςε εγκαταςτάςεισ του εςωτερικοφ και για τθ διαςυνοριακι μεταφορά. 

 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.). 
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Χτισ επόμενεσ παραγράφουσ εξετάηονται διακριτά θ παραγωγι και θ διαχείριςθ των ΒΠΕΑ και ΒΕΑ, 

λόγω των διαφορετικϊν χαρακτθριςτικϊν των δφο ρευμάτων. Εξ’ αυτϊν τα ρεφματα που αφοροφν ςε 

ΧΕΔ ι εμπίπτουν ςε άλλεσ κατθγορίεσ, εξετάηονται κατά περίπτωςθ ςε άλλεσ παραγράφουσ. 

4.1 ΒΛΣΠΘέΑΡΛΞΑ ΠΘ ΕΥΛΞΛΡΔΩΡΑ (ΒΠΕΑ)   

4.1.1 ΧΩΓΞΕΡΨΦίΨΛΞΆ ΧΨΣΛέΕΜΑ ΩάΛΧΨΆΠΕΡΘΧ ΥΑΦΑΓίΓΙΧ ΞΑΛ ΔΛΑέΕΜΦΛΧΘΧ –  

ΑΛΣΟΤΓΘΧΘ  

Χφμφωνα με το επικαιροποιθμζνο ΕΧΔΑ, το 2018 θ παραγωγι των ΒΠΕΑ ιταν 7.469.790 τόνοι, εκ των 

οποίων ποςοςτό 25% αντιςτοιχοφςε ςε πτθτικι τζφρα άνκρακα και επίςθσ 25% ςε ςκωρίεσ 

πρωτογενοφσ και δευτερογενοφσ παραγωγισ. Θ ςυνολικι ποςότθτα που υπζςτθ διαχείριςθ εντόσ τθσ 

χϊρασ ιςοφταν ανιλκε ςε 8.840.017 τόνουσ και άρα περίπου 1 εκ. τόνοι ιταν ειςαγόμενθ ποςότθτα. Εκ 

τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ ποςοςτό 61% οδθγικθκε ςε διάκεςθ και ποςοςτό 30% ςε ανάκτθςθ (μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνων των εργαςιϊν R12, R13, D13 και D15). Χε εργαςίεσ R12, R13 και D15-D13 

αντιςτοιχοφν ποςοςτά 5%, 3% και 1% αντιςτοίχωσ, ενϊ οι εξαγωγζσ ανιλκαν ςε  220.000 τόνουσ. 

Επομζνωσ, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία του ΘΠΑ, το μεγαλφτερο ποςοςτό των ΒΠΕΑ οδθγείται ςε 

διάκεςθ, ακολουκοφμενο από εργαςίεσ ανάκτθςθσ και ενδιάμεςεσ εργαςίεσ διαχείριςθσ. Ωφίςτανται 

περιοριςμζνεσ εγκαταςτάςεισ διάκεςθσ μθ επικίνδυνων βιομθχανικϊν αποβλιτων που καλφπτουν τισ 

ανάγκεσ μόνο των ιδιοκτθτριϊν εταιρειϊν τουσ, με αποτζλεςμα θ μακρόχρονθ αποκικευςθ των 

αποβλιτων να αποτελεί ςυχνι επιλογι διαχείριςθσ. 

Θ απουςία ι ελλιπισ καταγραφι των παραγόμενων ποςοτιτων ΒΠΕΑ ςτθν Υεριφζρεια ιταν εμφανισ 

κατά τθν αναηιτθςθ των ςτοιχείων για τθν εκτίμθςθ τθσ παραγωγισ τουσ. Για αυτό τον λόγο τόςο για 

τθν υφιςτάμενθ παραγωγι των ΒΠΕΑ ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ όςο και για τθν εκτίμθςθ τθσ 

μελλοντικισ εξζλιξθσ χρθςιμοποιικθκαν ςτοιχεία του νζου εγκεκριμζνου ΕΧΔΑ 2020-2030, 

λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ Υεριφζρεια Αττικισ ςυμμετζχει ςτθν βιομθχανικι Ακακάριςτθ 

Υροςτικζμενθ Αξία (ΑΥΑ) τθσ χϊρασ κατά 37,09% (ΕΟΧΨΑΨ, ΑΥΑ, ενθμζρωςθ 17/01/2020). 

Πε βάςθ τα προαναφερόμενα, ςτον ακόλουκο πίνακα παρουςιάηονται οι εκτιμϊμενεσ ποςότθτεσ 

ΒΠΕΑ ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ. 

Πίνακασ 4-1: Εξζλιξθ παραγωγισ των ΒΜΕΑ Περιφζρειασ Αττικισ (τόνοι/ζτοσ) 

Ποςότθτα ΒΜΕΑ (tn/ζτοσ) 2018 2025 2030 

Υοςότθτα ΒΠΕΑ χϊρασ 7.469.790 7.342.606 8.054.960 

Υοςότθτα ΒΠΕΑ Υεριφζρειασ Αττικισ 2.770.545 2.723.373 2.987.585 

 

Ακολοφκωσ, γίνεται αναφορά ςτουσ ειδικοφσ ςτόχουσ διαχείριςθσ που είχαν τεκεί από το ΥΕΧΔΑ 2016 

και ςτο βακμό επίτευξισ τουσ: 
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 Διαςφάλιςθ τθσ ιχνθλαςιμότθτασ παραγωγισ και διαχείριςθσ των ΒΜΕΑ. Για τθν επίτευξθ του 

ςτόχου ζχει ςυμβάλλει ςθμαντικά θ λειτουργία του θλεκτρονικοφ μθτρϊου αποβλιτων (ΘΠΑ). 

Επίςθσ, για τισ βιομθχανίεσ που είναι εγκατεςτθμζνεσ εντόσ οργανωμζνων υποδοχζων, 

τθρείται αρχείο και από τον φορζα λειτουργίασ τουσ. 

 Διαςφάλιςθ ορκολογικισ διαχείριςθσ των παραγόμενων βιομθχανικϊν ςτθριηόμενθ ςτθν 

ιεράρχθςθ και ςτισ βζλτιςτεσ διακζςιμεσ τεχνικζσ (ΒΔΣ). Θ ειςαγωγι Βζλτιςτων Διακζςιμων 

Ψεχνικϊν (ΒΔΨ) ςτθν παραγωγικι διαδικαςία των βιομθχανιϊν για πρόλθψθ/μείωςθ τθσ 

παραγωγισ αποβλιτων (ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ Σδθγίασ 2010/75/ΕΕ) είναι ακόμα ςε 

πρϊιμο ςτάδιo. 

 Αξιοποίθςθ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ αποβλιτων (ςε εκνικό επίπεδο) με ςκοπό τθν 

προϊκθςθ τθσ ςυνζργειασ μεταξφ των βιομθχανικϊν κλάδων για τθν ανάκτθςθ των 

βιομθχανικϊν αποβλιτων. Υροϊκθςθ κλαδικϊν εκελοντικϊν ςυμφωνιϊν. Χυνζργειεσ μεταξφ 

βιομθχανικϊν εγκαταςτάςεων για ςυνεπεξεργαςία/αξιοποίθςθ των αποβλιτων τουσ με ςτόχο 

να μειωκοφν οι ποςότθτεσ που καταλιγουν για διάκεςθ και να ανακτθκοφν αξιοποιιςιμα 

υλικά δεν ζχουν ακόμα επιτευχκεί. 

 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. Δεν 

ζχουν καταςκευαςτεί ςχετικζσ υποδομζσ. 

4.1.2 ΧΨΤέΣΛ ΔΛΑέΕΜΦΛΧΘΧ   

Από τθν αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και ςε ςυμφωνία με το επικαιροποιθμζνο ΕΧΔΑ, οι 

ςτόχοι διαχείριςθσ για τα ΒΠΕΑ που τίκενται ςε επίπεδο τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ είναι οι κάτωκι: 

1 Αφξθςθ ςτο μζγιςτο δυνατό βακμό τθσ ανάκτθςθσ/ αξιοποίθςθσ των ΒΠΕΑ 
εφαρμόηοντασ λφςεισ κυκλικισ οικονομίασ.  

2 Επιδίωξθ αυτάρκειασ ςε δίκτυα διάκεςθσ (D) με καταςκευι νζων υποδομϊν. 

4.1.3 ΥΦΣΨΕΛΡΤΠΕΡΑ ΠΖΨΦΑ ΓΛΑ ΨΘΡ ΩΟΣΥΣΜΘΧΘ ΨΣΩ  ΧέΕΔΜΣΩ  

Για τθν αφξθςθ ςτο μζγιςτο δυνατό βακμό τθσ ανάκτθςθσ/ αξιοποίθςθσ των ΒΠΕΑ εφαρμόηοντασ 

λφςεισ κυκλικισ οικονομίασ, απαιτείται θ ανάπτυξθ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ αποβλιτων με 

ςκοπό τθν προϊκθςθ τθσ ςυνζργειασ μεταξφ των βιομθχανικϊν κλάδων για τθν αξιοποίθςθ των 

ΒΠΕΑ. Για τθν επιτυχι υλοποίθςθ των ςυνεργειϊν απαιτείται θ ομαδοποίθςθ των αποβλιτων και 

θ αντιςτοίχιςι τουσ με βιομθχανίεσ που μποροφν να τα αξιοποιιςουν ςτθν παραγωγικι τουσ 

διαδικαςία, κακϊσ και όπου απαιτείται – ιδιαιτζρωσ ςτισ περιπτϊςεισ παραγωγισ δευτερογενϊν 

προϊόντων - θ κζςπιςθ των ςχετικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν και προχποκζςεων. Χτο πλαίςιο 

αυτό κρίνεται ςκόπιμθ θ εκπόνθςθ μελζτθσ για τθ διερεφνθςθ τθσ δυνατότθτασ ςυνεπεξεργαςίασ 

οριςμζνων κατθγοριϊν ΒΠΕΑ ςτισ μονάδεσ επεξεργαςίασ ΑΧΑ.  
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Πζτρο ΒΠΕΑ – ATT1 

Πζτρο Διερεφνθςθ δυνατότθτασ ςυνεπεξεργαςίασ οριςμζνων κατθγοριϊν ΒΠΕΑ με ΑΧΑ ι 

με κλάςμα αυτϊν, όπωσ ςε ΠΕΑ ι ΠΕΒΑ ι ςε μονάδεσ ενεργειακισ αξιοποίθςθσ με 

κερμικι επεξεργαςία. 

Χτόχοσ 1 

Δείκτθσ Υοςότθτεσ ΒΠΕΑ που οδθγοφνται για ςυνδιαχείριςθ 

 

Αρμοδιότθτα Βιομθχανίεσ, άορείσ λειτουργίασ ΣΩΠΕΔ, ΕΔΧΡΑ 

έωροκζτθςθ νζων 

εγκαταςτάςεων 
- 

έρονοδιάγραμμα 2021-2022 

Υροκειμζνου να επιτευχκεί ο ςτόχοσ τθσ αυτάρκειασ ςε δίκτυα διάκεςθσ (D) απαιτείται θ καταςκευι 

κυττάρων υγειονομικισ ταφισ εντόσ των γθπζδων των προβλεπόμενων έΩΨ αδρανϊν, όπου αυτό είναι 

εφικτό. Εξζταςθ δυνατοτιτων ςυνδιάκεςθσ, ιδίωσ ςτθ νθςιωτικι χϊρα. Τπου δεν είναι εφικτι θ 

ςυνεγκατάςταςθ/ ςυνδιάκεςθ, εξεφρεςθ έΩΨ, κατά προτεραιότθτα, ςε εγγφτθτα με υφιςτάμενα 

γιπεδα έΩΨ, ςε εξοφλθμζνα ορυχεία και ςε παρεμφεροφσ λειτουργίασ χϊρουσ. 

 

Πζτρο ΒΠΕΑ – ATT2 

Πζτρο Ωλοποίθςθ αναγκαίων υποδομϊν διαχείριςθσ ΒΠΕΑ (αξιοποίθςθ υφιςτάμενων 

βιομθχανικϊν εγκαταςτάςεων, νζεσ εγκαταςτάςεισ, έΩΨ) 

Χτόχοσ 2 

Δείκτθσ Αρικμόσ & δυναμικότθτα υποδομϊν 

Αρμοδιότθτα ΩΥΕΡ (ςυντονιςμόσ διαδικαςιϊν), ΕΔΧΡΑ, ιδιωτικόσ τομζασ 

έωροκζτθςθ νζων 

εγκαταςτάςεων 
- 
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έρονοδιάγραμμα 2021-2030 

 

4.2 ΕΥΛΞΛΡΔΩΡΑ  ΒΛΣΠΘέΑΡΛΞΑ ΑΥΣΒΟΘΨΑ  (ΒΕΑ)   

4.2.1 ΧΩΓΞΕΡΨΦίΨΛΞΆ ΧΨΣΛέΕΜΑ ΩάΛΧΨΆΠΕΡΘΧ ΥΑΦΑΓίΓΙΧ ΞΑΛ ΔΛΑέΕΜΦΛΧΘΧ  –  

ΑΛΣΟΤΓΘΧΘ  

Χφμφωνα με τα ςτοιχεία του ΕΧΔΑ, το 2018 παριχκθςαν ςτθν Ελλάδα 99.655 τόνοι ΒΕΑ, εκ των οποίων 

το 36% προιλκαν από βιομθχανίεσ παραγωγισ βαςικϊν μετάλλων και καταςκευισ μεταλλικϊν 

προϊόντων, κατά τθν επεξεργαςία αερίων που περιζχουν επικίνδυνεσ ουςίεσ.  

Θ ςυνολικι ποςότθτα ΒΕΑ που αντιςτοιχεί ςε διαχείριςθ εντόσ τθσ χϊρασ ανζρχεται ςε 125.368 τόνουσ 

(όπου περιλαμβάνονται και ειςαγόμενεσ ποςότθτεσ που ανζρχονται ςε 60.630 τόνουσ), εκ των οποίων 

ποςοςτό 14 % οδθγικθκε ςε διάκεςθ και ποςοςτό 75 % ςε ανάκτθςθ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνων των 

εργαςιϊν R12 και R13). Ψο υπόλοιπο ποςοςτό 11 % αντιςτοιχεί ςτισ ενδιάμεςεσ εργαςίεσ ανάκτθςθσ 

R12-R13 (ςτοιχεία ΘΠΑ/ΩΥΕΡ). Επίςθσ, οι εξαγωγζσ ΒΕΑ ανιλκαν ςε 86.832 τόνουσ 

(ςυμπεριλαμβανομζνων και ιςτορικϊν ΒΕΑ), κακϊσ δεν ζχει εξαςφαλιςτεί θ επάρκεια ςε εγχϊριεσ 

εγκαταςτάςεισ διάκεςθσ/ αξιοποίθςθσ με αποτζλεςμα να ςυνεχίηεται θ προςωρινι αποκικευςθ και θ 

εξαγωγι ποςοτιτων ΒΕΑ μζςω διαςυνοριακϊν μεταφορϊν. 

Για τθν υφιςτάμενθ παραγωγι των ΒΕΑ ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ για τθν εκτίμθςθ τθσ μελλοντικισ 

εξζλιξθσ χρθςιμοποιικθκαν ςτοιχεία του νζου εγκεκριμζνου ΕΧΔΑ 2020-2030, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι 

θ Υεριφζρεια Αττικισ ςυμμετζχει ςτθν βιομθχανικι Ακακάριςτθ Υροςτικζμενθ Αξία (ΑΥΑ) τθσ χϊρασ 

κατά 37,09% (ΕΟΧΨΑΨ, ΑΥΑ, ενθμζρωςθ 17/01/2020). Πε τον τρόπο αυτό προκφπτει ποςότθτα ίςθ με 

36.961 τόνουσ για το ζτοσ 2018. 

Πε βάςθ τα προαναφερόμενα, ςτον ακόλουκο πίνακα παρουςιάηονται οι εκτιμϊμενεσ ποςότθτεσ ΒΕΑ 

ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ. 

Πίνακασ 4-2: Εξζλιξθ παραγωγισ των ΒΕΑ Περιφζρειασ Αττικισ (τόνοι/ζτοσ) 

Ποςότθτα ΒΕΑ (tn/ζτοσ) 2018 2025 2030 

Υοςότθτα ΒΕΑ χϊρασ 99.655 128.215 159.056 

Υοςότθτα ΒΕΑ Υεριφζρειασ Αττικισ 36.961 47.554 58.993 

 

Σι ειδικοί ςτόχοι διαχείριςθσ που είχαν τεκεί από το ΥΕΧΔΑ 2016, ιταν αντίςτοιχοι αυτϊν των ΒΠΕΑ 

που αναφζρκθκαν ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, κακϊσ και επιπλζον ειδικϊν όρων για τθ διαχείριςθ 

των ιςτορικά αποκθκευμζνων αποβλιτων: 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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 Διαςφάλιςθ τθσ ιχνθλαςιμότθτασ παραγωγισ και διαχείριςθσ των ΒΕΑ.  

 Διαςφάλιςθ ορκολογικισ διαχείριςθσ των παραγόμενων βιομθχανικϊν ςτθριηόμενθ ςτθν 

ιεράρχθςθ και ςτισ βζλτιςτεσ διακζςιμεσ τεχνικζσ (ΒΔΨ).  

 Αξιοποίθςθ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ αποβλιτων (ςε εκνικό επίπεδο) με ςκοπό τθν 

προϊκθςθ τθσ ςυνζργειασ μεταξφ των βιομθχανικϊν κλάδων για τθν ανάκτθςθ των 

βιομθχανικϊν αποβλιτων.  

 Σργάνωςθ 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 

 Επικεϊρθςθ των βιομθχανικϊν εγκαταςτάςεων που ζχουν επί ςειρά ετϊν ςυςςωρεφςει 

βιομθχανικά απόβλθτα, κατάρτιςθ ςχεδίων ςυμμόρφωςθσ και υλοποίθςθ αυτϊν. 

Τςον αφορά ςτθν επίτευξθ των παραπάνω ειδικϊν όρων, ζχουν γίνει ςθμαντικά βιματα ωσ προσ τθν 

ιχνθλαςιμότθτα των παραγόμενων ΒΕΑ μζςω του ΘΠΑ, ωςτόςο είναι μθδενικι θ πρόοδοσ αναφορικά 

με ςυνζργειεσ μεταξφ βιομθχανιϊν και ειςαγωγι των ΒΔΨ. Χθμειϊνεται ότι ςχετικά με τα επικίνδυνα 

απόβλθτα υπάρχει θ καταδικαςτικι απόφαςθ ΔΕΕ C-584/14, ςφμφωνα με τθν οποία επιβλικθκε 

χρθματικι ποινι ςτθ χϊρα κακϊσ:  

 δεν είχε ακόμθ υιοκετιςει ειδικό ςχζδιο για τθ διαχείριςθ των επικίνδυνων αποβλιτων,  

 δεν είχε δθμιουργιςει ολοκλθρωμζνο και κατάλλθλο δίκτυο εγκαταςτάςεων διακζςεωσ των 

επικίνδυνων αποβλιτων,  

 δεν ζκεςε ςε εφαρμογι διαχείριςθ των «ιςτορικϊν αποβλιτων» ςφμφωνθ με τισ διατάξεισ του 

δικαίου τθσ Ζνωςθσ.  

Πετά τθν ζγκριςθ του ςχετικοφ ΕΧΔΕΑ παραμζνουν ςε εκκρεμότθτα τόςο θ ανάπτυξθ δικτφου 

υποδομϊν διάκεςθσ ΒΕΑ, κακϊσ ςτθ χϊρα μασ δεν ζχουν υλοποιθκεί οι ςχετικζσ εγκαταςτάςεισ έΩΨΕΑ, 

όςο και θ διαχείριςθ των ιςτορικϊν αποβλιτων, κακϊσ μόνο το 47% αυτϊν ζχει απομακρυνκεί, κυρίωσ 

μζςω διαςυνοριακϊν μεταφορϊν. Χφμφωνα με το ΕΧΔΕΑ 18% περίπου των ιςτορικά αποκθκευμζνων 

ποςοτιτων ΒΕΑ αντιςτοιχεί ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ. 

4.2.2 ΧΨΤέΣΛ ΔΛΑέΕΜΦΛΧΘΧ   

Από τθν αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και ςε ςυμφωνία με το επικαιροποιθμζνο ΕΧΔΑ, 

τίκενται οι κάτωκι ςτόχοι διαχείριςθσ για τα ΒΕΑ: 

1 Επιδίωξθ αυτάρκειασ ςε δίκτυα διάκεςθσ (D) και αξιοποίθςθσ (R) με εκςυγχρονιςμό των 
υπαρχόντων ι/ και ίδρυςθ νζων εγκαταςτάςεων. 

4.2.3 ΥΦΣΨΕΛΡΤΠΕΡΑ ΠΖΨΦΑ ΓΛΑ ΨΘΡ ΩΟΣΥΣΜΘΧΘ ΨΣΩ  ΧέΕΔΜΣΩ  

Ξατ’ αναλογία με τα ΒΠΕΑ προτείνονται τα κάτωκι μζτρα για τθν υλοποίθςθ του ςχεδίου: 
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Πζτρο ΒΕΑ –1 

Πζτρο Ωλοποίθςθ αναγκαίων υποδομϊν διαχείριςθσ ΒΕΑ (αξιοποίθςθ υφιςτάμενων 

βιομθχανικϊν εγκαταςτάςεων, νζεσ εγκαταςτάςεισ, έΩΨΕΑ) 

Χτόχοσ 1 

Δείκτθσ Αρικμόσ & δυναμικότθτα υποδομϊν 

Αρμοδιότθτα ΩΥΕΡ, ΕΔΧΡΑ, ιδιωτικόσ τομζασ 

έωροκζτθςθ νζων 

εγκαταςτάςεων 
- 

έρονοδιάγραμμα 2021-2030 
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5 ΧΕΔΛΟ ΔΛΑΧΕΛΡΛΘ ΓΛΑ ΣΑ ΓΕΩΡΓΟΚΣΘΝΟΣΡΟΦΛΚΑ ΑΠΟΒΛΘΣΑ (ΓΚΣ) ΣΘ 

ΠΕΡΛΦΕΡΕΛΑ   

5.1 ΧΩΓΞΕΡΨΦίΨΛΞΑ ΧΨΣΛέΕΛΑ ΩάΛΧΨΑΠΕΡΘΧ ΥΑΦΑΓίΓΘΧ ΞΑΛ ΔΛΑέΕΛΦΛΧΘΧ  – ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ  

Ξφριεσ πθγζσ τθσ κατθγορίασ είναι οι αγροτικοί ςυνεταιριςμοί και οι μεμονωμζνοι αγρότεσ. 

Αποτελοφνται κυρίωσ από αποςυρόμενα εςπεριδοειδι, από τα προϊόντα κλαδζματοσ και από τα 

ςτερεά και υδαρι υπολείμματα οινοποιίασ. Χτθν κατθγορία περιλαμβάνονται: 

 υπολείμματα καλλιεργειϊν,  

 αποςυρόμενα φροφτα και λαχανικά,  

 απόβλθτα κτθνοτροφικισ εκμετάλλευςθσ,  

 ςυςκευαςίεσ φυτοπροςτατευτικϊν, και  

 πλαςτικά γεωργίασ  

Ψα γεωργικά απόβλθτα κατθγοριοποιοφνται ςτθν κατθγορία 02 “ΑΥΣΒΟΘΨΑ ΑΥΣΓΕίΦΥΑ, ΞΘΥΕΩΨΛΞΘ, 

ΩΔΑΨΣΞΑΟΟΛΕΦΓΕΛΑ, ΔΑΧΣΞΣΠΛΑ, ΚΘΦΑ ΞΑΛ ΑΟΛΕΛΑ, ΥΦΣΕΨΣΛΠΑΧΛΑ ΞΑΛ ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑ ΨΦΣάΛΠίΡ”, 

ςτισ ακόλουκεσ υποκατθγορίεσ: 

Πίνακασ 5-1: Κατθγοριοποίθςθ Γεωργικϊν Αποβλιτων με βάςθ τον Ε.Κ.Α. 

02 
ΑΠΟΒΛΘΣΑ ΑΠΟΓΕΩΡΠΑ, ΚΘΠΕΤΣΛΚΘ, ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΛΕΡΓΕΛΑ, ΔΑΟΚΟΜΛΑ, ΚΘΡΑ ΚΑΛ 
ΑΛΛΕΛΑ, ΠΡΟΕΣΟΛΜΑΛΑ ΚΑΛ ΕΠΕΞΕΡΓΑΛΑ ΣΡΟΦΛΜΩΝ 

02 01 απόβλθτα από γεωργία, κθπευτικι, υδατοκαλλιζργεια, δαςοκομία, κιρα και αλιεία 
02 01 03 απόβλθτα ιςτϊν φυτϊν 
02 01 07 απόβλθτα από δαςοκομία 

02 03 
απόβλθτα από τθν προπαραςκευι και κατεργαςία φροφτων, λαχανικών, δθμθτριακών, 
βρωςίμων ελαίων, κακάο, καφζ, τςαγιοφ και καπνοφ παραγωγι κονςερβών παραγωγι 
ηφμθσ και εκχυλιςμάτων ηφμθσ, Προπαραςκευι και ηφμωςθ μελάςασ 

02 03 01 λάςπεσ από τθν πλφςθ, κακαριςμό, αποφλοίωςθ, φυγοκζντριςθ και διαχωριςμό 
02 03 02 απόβλθτα από υλικά ςυντιρθςθσ 
02 03 04 υλικά ακατάλλθλα για κατανάλωςθ ι επεξεργαςία 
02 03 05 λάςπεσ από επιτόπου επεξεργαςία υγρϊν εκροισ 
02 03 99 απόβλθτα μθ προδιαγραφόμενα άλλωσ 

02 07 
απόβλθτα από τθν παραγωγι αλκοολοφχων και μθ αλκοολοφχων ποτών(εξαιρουμζνων 
των καφζ, κακάο και τςαγιοφ) 

02 07 01 απόβλθτα από τθν πλφςθ, τον κακοριςμό και τθ μθχανικι αναγωγι πρϊτων υλϊν 
02 07 02 απόβλθτα από τθν απόςταξθ αλκοόλθσ 
02 07 04 υλικά ακατάλλθλα για κατανάλωςθ ι επεξεργαςία 
02 07 05 λάςπεσ από επιτόπου επεξεργαςία υγρϊν εκροισ 
02 07 99 απόβλθτα μθ προδιαγραφόμενα άλλωσ που περιλαμβάνονται ςτα ςθμεία 17 09 01, 17 09 

02 και 17 09 03 
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Ψο μεγαλφτερο μζροσ από τισ παραγόμενεσ ποςότθτεσ γεωργικϊν αποβλιτων δεν υφίςταται περαιτζρω 

επεξεργαςία με αποτζλεςμα να αποτελεί εςτία ςθμαντικισ τοπικισ ρφπανςθσ. Πια ςυνικθσ πρακτικι 

είναι το κάψιμο των υπολειμμάτων των καλλιεργειϊν ςτον αγρό ϊςτε να διευκολυνκεί θ προετοιμαςία 

του χωραφιοφ για τθν επόμενθ καλλιεργθτικι περίοδΓ. ίςτόςο, το κάψιμο τθσ γεωργικισ βιομάηασ 

αποτελεί μια ςθμαντικι πθγι ρφπανςθσ του αζρα. Ζνα μικρό ποςοςτό των γεωργικϊν αποβλιτων που 

ςυνίςταται κυρίωσ ςε κλαδζματα χρθςιμοποιείται ωσ καφςιμθ φλθ και ζνα άλλο χρθςιμοποιείται με 

οικονομικό όφελοσ είτε ωσ οργανικό λίπαςμα είτε ωσ ηωοτροφι. 

Σι ποςότθτεσ αποβλιτων, που παράγονται από τθν εκτροφι των διαφόρων παραγωγικϊν ηϊων 

(βοοειδι, χοίροι, αιγοπρόβατα και πουλερικά) αφενόσ τα απόβλθτα των βοοειδϊν και των 

αιγοπροβάτων μετά από κάποια μικρι επεξεργαςία και αφετζρου των πουλερικϊν χωρίσ επεξεργαςία 

χρθςιμοποιοφνται για τθ φυςικι λίπανςθ των αγρϊν. 

Τςον αφορά ςτα υλικά ςυςκευαςίασ λιπαςμάτων και αγροχθμικϊν θ ςυνικθσ πρακτικι, είναι θ καφςθ 

ςτον τόπο εφαρμογισ, μαηί με τα γεωργικά υπολείμματα, κατά τθν οποία εκπζμπονται ςθμαντικζσ 

ποςότθτεσ αικάλθσ και ςκόνθσ κακϊσ και οξειδίων του αηϊτου (NOX), μονοξειδίου του άνκρακα (CO) 

και υδρογονανκράκων. 

Θ χριςθ των πλαςτικϊν ςτθ γεωργία είναι εκτεταμζνθ: χρθςιμοποιοφνται για τθν προςταςία των 

καλλιεργειϊν και τθ ςκίαςθ, τθν πολτοποίθςθ του εδάφουσ, τουσ ςωλινεσ άρδευςθσ, τθν επικάλυψθ 

ενςίρωςθσ, τθ ςυγκομιδι και τισ εργαςίεσ μετά τθ ςυγκομιδι, τισ δεξαμενζσ, τουσ δίςκουσ και τα 

δοχεία για τα ςπορόφυτα, τισ ςυςκευαςίεσ και τουσ ςάκουσ. 

5.1.1 ΥΑΦΑΓίΓΙ ΞΑΛ ΔΛΑέΕΜΦΛΧΘ  

Θ κατάςταςθ ςχετικά με τθ διαχείριςθ των γεωργοκτθνοτροφικϊν αποβλιτων χαρακτθρίηεται από 

απουςία ι ελλιπι  καταγραφι των παραγόμενων ποςοτιτων, ενϊ οι κυρίαρχεσ πρακτικζσ διαχείριςθσ 

παραμζνουν θ ρίψθ ςτο ζδαφοσ και θ καφςθ ςτθν φπαικρο με τα εναπομείναντα απόβλθτα να 

καταλιγουν ςε χϊρουσ διάκεςθσ με κάποιεσ ποςότθτεσ ςυςκευαςιϊν και πλαςτικϊν (χαρτοκιβϊτια, 

γυαλιά, πλαςτικά υλικά, χαρτιά περιτυλίγματοσ, ςακοφλεσ κλπ.) να απορρίπτονται ςτουσ κάδουσ 

ανακφκλωςθσ. 

Υολλά γεωργικά απόβλθτα και μεταξφ αυτϊν και οργανικά, μεταφζρονται ςε έΩΨΑ με ίδια μζςα, 

κυρίωσ από εταιρείεσ με αντικείμενο δραςτθριότθτασ χονδρικοφ εμπορίου και εξαγωγϊν φροφτων και 

λαχανικϊν. 

Ψα αδειοδοτθμζνα καταςτιματα πϊλθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων, επιςτρζφουν ςτισ  προμθκεφτριεσ 

εταιρείεσ ςκευάςματα, τα οποία δεν μποροφν να διατεκοφν ςτθν αγορά, κυρίωσ λόγω παρζλευςθσ τθσ 

θμερομθνίασ χριςθσ τουσ. Ψα φάρμακα αυτά πολλζσ φορζσ αποτελοφν επικίνδυνα απόβλθτα. Σι 

προμθκεφτριεσ εταιρείεσ ςυντάςςουν πρωτόκολλα παραλαβισ και μζςω εγκεκριμζνων ςυςτθμάτων 

διαχείριςθσ τα παραδίδουν ςε αδειοδοτθμζνουσ φορείσ ςυλλογισ επικίνδυνων αποβλιτων. 
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Θ απουςία ι ελλιπισ  καταγραφι των παραγόμενων ποςοτιτων ΓΞΨ αποβλιτων ςτθν Υεριφζρεια ιταν 

εμφανισ κατά τθν αναηιτθςθ των ςτοιχείων για τθν εκτίμθςθ τθσ παραγωγισ τουσ. Για αυτό τον λόγο 

χρθςιμοποιικθκαν κυρίωσ ςτοιχεία του νζου εγκεκριμζνου ΕΧΔΑ 2020-2030, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ 

Υεριφζρεια Αττικισ ςυμμετζχει ςτθν Ακακάριςτθ Υροςτικζμενθ Αξία -ΑΥΑ (γεωργία, δαςοκομία, 

αλιεία) ΑΕΥ τθσ χϊρασ κατά 4,48%. 

Επιπλζον, τα αποτελζςματα ελζγχκθκαν με επιμζρουσ ςτοιχεία παραγωγισ ΓΞΨ από τισ διάφορεσ 

αγροτικζσ δραςτθριότθτεσ (αρικμόσ παραγωγικϊν ηϊων, καλλιεργοφμενεσ εκτάςεισ, μζγεκοσ 

παραγωγισ κλπ.) ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ. Επίςθσ, τα αποτελζςματα ελζγχκθκαν ωσ προσ τθ τάξθ 

μεγζκουσ, με ελλιπείσ πλθροφορίεσ από οριςμζνεσ ΥΕ τθσ Αττικισ, όπου υπιρχαν διακζςιμα ςτοιχεία. 

Ενδεικτικά αναφζρουμε ότι θ παραγωγι μόνο κτθνοτροφικϊν αποβλιτων μόνο ςτθν Ανατολικι Αττικι 

ανζρχεται ςε περίπου 230 χιλιάδεσ τόνουσ και τα απόβλθτα από τθν παραγωγι οίνου (ςτζμφυλα και 

οινολάςπεσ) ανζρχονται ςε περίπου 2,5 χιλιάδεσ τόνουσ. 

Ψα ςτοιχεία που αφοροφν τθν υφιςτάμενθ παραγωγι και διαχείριςθ των γεωργοκτθνοτροφικϊν 

αποβλιτων παρουςιάηονται ςυνοπτικά ςτον παρακάτω πίνακα. 

Υίνακασ 5-2: Χυνοπτικι παρουςίαςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ για τα γεωργοκτθνοτροφικά απόβλθτα (ΓΞΨ) 

ςτθν Υεριφζρεια 

Γεωργοκτθνοτροφικά Απόβλθτα (ΓΚΣ)  

Τφιςτάμενθ παραγωγι 

(2019)   

569.323 t 

Ειδικότερα, 

Υπολείμματα καλλιεργειϊν: 104.894 t 

Αποςυρόμενα φροφτα και λαχανικά: 5.896 t 

Απόβλθτα κτθνοτροφικισ εκμετάλλευςθσ: 458.809 t  

Συςκευαςίεσ φυτοπροςτατευτικϊν: 37 t 

Πλαςτικά γεωργίασ: 388 t  

Τποδομζσ επεξεργαςίασ   Ωφίςτανται οριςμζνεσ ιδιωτικζσ μονάδεσ παραγωγισ εδαφοβελτιωτικϊν 
λιπαςματοποίθςθσ, κακϊσ και οι εγκαταςτάςεισ του ΕΔΧΡΑ ςτθ Δυτικι 
Αττικι και τα ςχετικά ΧΧΕΔ  

Χτα όρια τθσ Υεριφζρειασ λειτουργεί μικρό πλικοσ γεωργικϊν εγκαταςτάςεων πολλζσ από τισ οποίεσ 

ζχουν οικογενειακι μορφι. Θ πρακτικι λίπανςθσ είναι μεικτι (κοπριά ςε ςυνδυαςμό με χθμικά) και 

χρθςιμοποιείται εγκεκριμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ αποβλιτων (υλικά ςυςκευαςίασ, φυτικϊν 

φαρμακευτικϊν αποβλιτων, πλαςτικϊν υλικϊν κάλυψθσ κλπ.). 

Ψα γεωργικά φάρμακα, τα υλικά άρδευςθσ, τα χρθςιμοποιθμζνα υλικά κάλυψθσ φυλάςςονται ςε 

απλοφσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ, ενϊ πολλά από αυτά χρθςιμοποιοφνται ςε δευτερεφουςασ ςθμαςίασ 

γεωργικζσ εργαςίεσ. 
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5.1.2 ΕΖΟΛΘ ΥΑΦΑΓίΓΙΧ ΨίΡ ΓΕίΦΓΣΞΨΘΡΣΨΦΣάΛΞΰΡ ΑΥΣΒΟΙΨίΡ (ΓΞΨ) ΖίΧ ΨΣ 

2030   

Θ εκτίμθςθ παραγωγισ ΓΞΨ ζωσ το 2030, γίνεται για τισ εξισ επιμζρουσ ροζσ αποβλιτων:  

 Ωπολείμματα καλλιεργειϊν,  

 Αποςυρόμενα φροφτα και λαχανικά,  

 Απόβλθτα κτθνοτροφικισ εκμετάλλευςθσ,  

 Χυςκευαςίεσ φυτοπροςτατευτικϊν, και  

 Υλαςτικά γεωργίασ  

Θ παραγωγι ΓΞΨ ζωσ το 2030 κεωρείται ότι κα ακολουκεί τον αντίςτοιχο ρυκμό μεταβολισ του 

πραγματικοφ ΑΕΥ (real GDP) τθσ χϊρασ.  

Οαμβάνοντασ επομζνωσ υπόψθ, τθν εξζλιξθ του πραγματικοφ ΑΕΥ κακϊσ και τθν παραγόμενθ 

ποςότθτα ΓΞΨ για το ζτοσ 2019, θ οποία ανζρχεται ςε 569.323 τόννουσ, υπολογίηεται ςτον πίνακα που 

ακολουκεί θ ςυνολικι παραγωγι ΓΞΨ, κακϊσ και θ παραγωγι των επιμζρουσ ροϊν για τα ζτθ 2025 και 

2030.  

Πίνακασ 5-3: Εξζλιξθ παραγωγισ των ΓΚΣ ζωσ το 2030 (ςε τόννουσ) 

  2019 2020 2025 2030 

Ωπολείμματα καλλιεργειϊν 104.894 98.600 108.353 113.317 

Αποςυρόμενα φροφτα και λαχανικά 5.896 5.543 6.091 6.370 

Απόβλθτα κτθνοτροφικισ εκμετάλλευςθσ  458.109 430.622 473.217 494.899 

Χυςκευαςίεσ φυτοπροςτατευτικϊν 37 34 38 39 

Υλαςτικά γεωργίασ 388 365 401 419 

υνολικι παραγωγι ΓΚΣ 569.323 535.164 588.099 615.044 

 

5.2 ΧΨΤέΣΛ ΔΛΑέΕΜΦΛΧΘΧ   

Για τθν επίτευξθ τθσ ορκολογικισ διαχείριςθσ των γεωργικϊν υπολειμμάτων  ζχουν προτακεί από το 

εγκεκριμζνο ΕΧΔΑ (2020) οι παρακάτω ειδικοί ςτόχοι: 

1 Υλιρθσ ανάπτυξθ δικτφου ςυλλογισ βιοαποδομιςιμων αποβλιτων γεωργοκτθνοτροφικισ 

προζλευςθσ για τθν ανάκτθςθ επ’ ωφελεία τθσ γεωργίασ, τθν παραγωγι προϊόντων (π.χ. 

ηωοτροφϊν) ι/ και τθν παραγωγι ενζργειασ από βιοαζριο/ βιομάηα. 

2 έωριςτι ςυλλογι και ανάκτθςθ των πλαςτικϊν γεωργοκτθνοτροφικισ προζλευςθσ με ζμφαςθ 

ςτα πλαςτικά κερμοκθπίου και τισ ςυςκευαςίεσ. 

3 έωριςτι ςυλλογι και κατάλλθλθ διαχείριςθ των αποβλιτων ςυςκευαςίασ γεωργικϊν 

φαρμάκων που περιζχουν επικίνδυνεσ ουςίεσ μζςω ςυςτθμάτων εναλλακτικισ διαχείριςθσ. 
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Υρόβλεψθ για κίνθτρο προδιαλογισ πλαςτικϊν/ βιοαποδομιςιμων γεωργοκτθνοτροφικϊν 

αποβλιτων π.χ. με αντάλλαγμα οργανικά λιπάςματα και εδαφοβελτιωτικά. 

Σ ΕΔΧΡΑ κα εξετάςει τουσ τρόπουσ βζλτιςτθσ διαχείριςισ τουσ. Ψο ενδεχόμενο καταςκευισ μονάδασ 

για τθν επεξεργαςία τουσ, το ενδεχόμενο ςυν-επεξεργαςίασ τμιμα τουσ ςε υφιςτάμενεσ θ μελλοντικζσ 

μονάδεσ, κα αξιολογθκεί από τον ΕΔΧΡΑ, ζχοντασ υπόψθ πάντοτε τισ επιταγζσ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ 

5.3 ΥΦΣΨΕΛΡΤΠΕΡΑ ΠΖΨΦΑ ΓΛΑ ΨΘΡ ΩΟΣΥΣΜΘΧΘ ΨΣΩ  ΧέΕΔΜΣΩ  

Πζτρο ΓΞΨ - 1 

Πζτρο Υροϊκθςθ ορκϊν γεωργικϊν πρακτικϊν και βζλτιςτων διακζςιμων τεχνικϊν μζςω 

μεγάλων ςυνεταιριςμϊν και απευκείασ επικοινωνίασ με τισ κτθνοτροφικζσ μονάδεσ 

για τθν ορκι διαχείριςθ τθσ κόπρου. 

Χτόχοσ 1 και 3 

Δείκτθσ - 

Αρμοδιότθτα Ωπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Ψροφίμων (ιδίωσ Γενικζσ Δ/νςεισ Αγροτικισ 

Σικονομίασ, Γεωργίασ και Ξτθνιατρικισ 

Δ/νςεισ Αγροτικισ Σικονομίασ και Ξτθνιατρικισ (Υεριφζρεια Αττικισ) ςε ςυνεργαςία 

με ΕΔΧΡΑ 

έωροκζτθςθ νζων 

εγκαταςτάςεων 
- 

Ενδεικτικό Ξόςτοσ - 

έρθματοδότθςθ 
Ρα ενςωματωκεί ςτισ λοιπζσ δράςεισ επικοινωνίασ του ΕΔΧΡΑ 

έρονοδιάγραμμα 2021-2025 

Περιγραφι 

Σι κτθνοτρόφοι κα πρζπει να ενθμερωκοφν για το προβλεπόμενο χρονικό διάςτθμα εναπόκεςθσ ςε 

κοπροςωροφσ πριν από τθν εναπόκεςθ ςε καλλιζργειεσ και για τισ βζλτιςτεσ διακζςιμεσ τεχνικζσ 

(ΩΑΑ&Ψ).  

Επίςθσ, πρζπει να λαμβάνουν υπόψθ τα όςα αναφζρονται ςτον Ξϊδικα Σρκισ Γεωργικισ Υρακτικι, ο 

οποίοσ εγκρίκθκε με τθν ΩΑ 125347/568 (άΕΞ Βϋ 142/29.1.2004). Χτον κϊδικα δίνονται οι ελάχιςτοι 

χρόνοι παραμονισ τθσ κόπρου ςε κοπροςωρό ϊςτε να επιτευχκεί φυςικι ξιρανςθ και ηφμωςι τθσ πριν 

διατεκεί ςε καλλιεργιςιμεσ εκτάςεισ.  
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Πζτρο ΓΞΨ - 2 

Πζτρο Χυνεπεξεργαςία των γεωργικϊν αποβλιτων ςτισ αποκεντρωμζνεσ μονάδεσ 

επεξεργαςίασ οργανικϊν (ΠΕΒΑ) και ΠΕΑ 

Χτόχοσ 1 

Δείκτθσ - 

Αρμοδιότθτα ΕΔΧΡΑ, Διμοι, ιδιϊτεσ  

έωροκζτθςθ νζων 

εγκαταςτάςεων 
- 

Ενδεικτικό Ξόςτοσ - 

έρθματοδότθςθ 
- 

έρονοδιάγραμμα Πε τθν ζναρξθ λειτουργίασ των ΠΕΑ και των ΠΕΒΑ 

Περιγραφι 

Ψα γεωργικά απόβλθτα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ πρϊτθ φλθ ι ωσ υλικό δομισ κατά τθ 

διαδικαςία τθσ κομποςτοποίθςθσ. Για το λόγο αυτό κα πρζπει να προβλεφκεί κατά τθν αδειοδότθςθ 

των μονάδων να ςυμπεριλθφκοφν οι αντίςτοιχοι ΕΞΑ, ενϊ πρζπει να τονιςτεί ότι θ επεξεργαςία 

γεωργικϊν αποβλιτων κα πρζπει να γίνεται μόνο εφόςον θ δυναμικότθτα δεν ζχει καλυφκεί από τα 

προδιαλεγμζνα οργανικά ι ο λειτουργόσ τθσ μονάδασ κρίνει ότι είναι απαραίτθτα ςτα πλαίςια τθσ 

παραγωγικισ διαδικαςίασ και δεν επθρεάηεται αρνθτικά θ ποιότθτα του κομπόςτ. 

Χτα γεωργικά απόβλθτα που μποροφν να ςυν-επεξεργαςτοφν ςτισ αποκεντρωμζνεσ μονάδεσ 

επεξεργαςίασ οργανικϊν ςυμπεριλαμβάνονται και εςπεριδοειδι τα οποία λόγω φυςικισ καταςτροφισ 

(π.χ. παγετόσ) πρζπει να διατεκοφν, εφόςον πλθροφνται οι παραπάνω προχποκζςεισ.  

Πζτρο ΓΞΨ - 3 

Πζτρο Ανακφκλωςθ ι άλλου είδουσ ανάκτθςθ των αποβλιτων ςυςκευαςιϊν και 

ανακυκλϊςιμων υλικϊν των γεωργικϊν αποβλιτων  

Χτόχοσ 2 

Δείκτθσ - 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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Αρμοδιότθτα ΕΣΑΡ, ΧΧΕΔ Χυςκευαςιϊν, Λδιϊτεσ παραγωγοί, Αγροτικοί & Δαςικοί Χυνεταιριςμοί, 

ΕΔΧΡΑ,  

έωροκζτθςθ νζων 

εγκαταςτάςεων 
- 

Ενδεικτικό Ξόςτοσ - 

έρθματοδότθςθ 
- 

έρονοδιάγραμμα 2021-2025 

Περιγραφι 

Κα πρζπει να προωκθκεί θ ανακφκλωςθ των αποβλιτων ςυςκευαςιϊν των φυτοπροςτατευτικϊν 

προϊόντων, λιπαςμάτων κλπ. μζςω του δικτφου των κάδων ανακφκλωςθσ ι μζςω ξεχωριςτισ ςυλλογισ 

των αποβλιτων ςυςκευαςιϊν από υφιςτάμενα Χυςτιματα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Αποβλιτων 

Χυςκευαςιϊν ι από άλλο ςυλλογικό ι ατομικό που ενδεχομζνωσ να δθμιουργθκεί για το ςκοπό αυτό 

ςτο πλαίςιο του ν.2939/01 και να καλφπτει γεωγραφικά τθν Υεριφζρεια. 

Ειδικότερα, ςφμφωνα με το άρκρο 29 τθσ ΞΩΑ 8197/90920/2013, θ  διαχείριςθ  των  αποβλιτων  

ςυςκευαςιϊν  που  προκφπτουν  μετά  τθ  χριςθ  του  περιεχομζνου  τουσ  και εμπεριζχουν κατάλοιπα 

αυτοφ (κωδικόσ ΕΞΑ 15 01 10*),  πρζπει να γίνεται  ςφμφωνα  με  τισ  διατάξεισ  του ν.2939/2001 

(Αϋ179), όπωσ ιςχφει. Για τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ των εν λόγω αποβλιτων ςυςκευαςιϊν κατ’ 

ελάχιςτο απαιτείται: 

(i) Ψο πλφςιμο  των αποβλιτων ςυςκευαςιϊν από  τον επαγγελματία χριςτθ, αμζςωσ μετά  τθ 

χριςτθ  τουσ και το άδειαςμα του περιεχομζνου τουσ (τριπλό ξζπλυμα με το χζρι ι μθχανικόσ 

κακαριςμόσ υπό πίεςθ και άδειαςμα των απόνερων πλυςίματοσ εντόσ του ψεκαςτικοφ 

βυτίου). 

(ii) Θ  οργάνωςθ  διακριτισ  ςυλλογισ  ζναντι  των  λοιπϊν  αποβλιτων  ςυςκευαςίασ,  ςε  κάδουσ  

ςυλλογισ,  οι οποίοι  να  βρίςκονται  κατά  το  μζτρο  του  δυνατοφ  πλθςιζςτερα  ςτα  ςθμεία  

χριςθσ  των  γεωργικϊν φαρμάκων και του αδειάςματοσ του περιεχομζνου τουσ. 

(iii) Θ  περαιτζρω  ςυλλογι  και  μεταφορά  τουσ  ςε  κατάλλθλα  αδειοδοτθμζνεσ  επιχειριςεισ  για  

τθν επεξεργαςία τουσ με ςκοπό ανάκτθςθ υλικϊν ι ενζργειασ. Χε περίπτωςθ ανακφκλωςθσ 

πρζπει να λθφκεί πρόνοια  για  τισ  επιτρεπόμενεσ  χριςεισ  του  ανακυκλωμζνου  υλικοφ  

ςυςκευαςίασ,  με  ςκοπό  τθ διαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ 

κείμενθσ νομοκεςίασ. 

Η οργάνωςθ τθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων ςυςκευαςίασ με τισ παραπάνω απαιτιςεισ 

πραγματοποιείται από  ςφςτθμα  εναλλακτικισ  διαχείριςθσ,  ςφμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  ςτισ  

διατάξεισ  του  ν.2939/2001 (Α 179), όπωσ ιςχφει. 
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Θ  διαχείριςθ  των  αποβλιτων  ςυςκευαςιϊν  που  δεν  ζρχονται  ςε  επαφι  με  το  γεωργικό  

φάρμακο (δευτερογενείσ, τριτογενείσ ςυςκευαςίεσ), οι οποίεσ δεν ζχουν ρυπανκεί από το γεωργικό 

φάρμακο (λόγω ατυχιματοσ  ι  διαρροισ),  γίνεται  ςφμφωνα  με  τισ  διατάξεισ  του  ν.2939/2001 (Α 

179),  όπωσ  ιςχφει, δεν απαιτείται ειδικι διαχείριςθ αυτϊν και μποροφν να ςυλλεχκοφν από κοινοφ με 

τισ λοιπζσ ςυςκευαςίεσ ςτα πλαίςια λειτουργίασ εγκεκριμζνων ςυςτθμάτων εναλλακτικισ διαχείριςθσ. 

Επιπρόςκετα, προτείνεται θ ανακφκλωςθ των αποβλιτων των πλαςτικϊν κερμοκθπίων και των 

αποβλιτων από παλαιά μθ χρθςιμοποιοφμενα υλικά άρδευςθσ μζςω ξεχωριςτισ ςυλλογισ των 

αποβλιτων ςε χϊρο των εγκαταςτάςεων των αγροτικϊν ςυνεταιριςμϊν ι ςε άλλο ενδεδειγμζνο χϊρο 

και διάκεςισ τουσ ςτο αντίςτοιχο Χφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Αποβλιτων ι απευκείασ πϊλθςισ 

ςτουσ ςε Βιομθχανία Ανακφκλωςθσ.  
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6 ΧΕΔΛΟ ΔΛΑΧΕΛΡΛΘ ΓΛΑ ΣΑ ΛΟΛΠΑ ΕΠΛΚΛΝΔΤΝΑ ΑΠΟΒΛΘΣΑ ΣΘ ΠΕΡΛΦΕΡΕΛΑ  

6.1 ΧΩΓΞΕΡΨΦίΨΛΞΆ ΧΨΣΛέΕΜΑ ΩάΛΧΨΆΠΕΡΘΧ ΥΑΦΑΓίΓΙΧ ΞΑΛ ΔΛΑέΕΜΦΛΧΘΧ – ΑΛΣΟΤΓΘΧΘ  

Ψα λοιπά επικίνδυνα απόβλθτα τθσ Υεριφζρειασ ςυνοψίηονται ςε όςα περιζχουν αμίαντο, ςτισ 

ςυςκευαςίεσ επικίνδυνων ουςιϊν και ςε όςα περιζχουν πολυχλωριωμζνα διφαινφλια/τριφαινφλια 

(PCB/PCT).  

Ψα επικίνδυνα απόβλθτα που περιζχουν αμίαντο προζρχονται από εργαςίεσ κατεδαφίςεων και 

αφαίρεςθσ αμίαντου από εγκαταςτάςεισ και κατατάςςονται ςτο κεφάλαιο 17 του ΕΞΑ ( 17 06 01* 

μονωτικά υλικά που περιζχουν αμίαντο, 17 06 05* υλικά δομικϊν καταςκευϊν που περιζχουν 

αμίαντο). Ψα απόβλθτα αυτά είτε πρζπει να εξάγονται ςτο εξωτερικό ι να εναποτίκενται ςε έΩΨΕΑ 

(εργαςίεσ D1 ι D5) ςε ειδικά κελιά, αφοφ πρϊτα ζχουν ςυςκευαςκεί κατάλλθλα. Χφμφωνα με το ΕΧΔΑ, 

οι ποςότθτεσ που εξιχκθςαν το 2018 ανζρχονται ςε 1.403 τόνουσ.  

Ξακϊσ ςτθ χϊρα δεν λειτουργοφν έΩΨΕΑ, τα επικίνδυνα απόβλθτα που περιζχουν αμίαντο 

αποκθκεφονται ι / και εξάγονται από τθν χϊρα. 

Για τθν εκτίμθςθ τθσ υφιςτάμενθσ παραγωγισ ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ χρθςιμοποιικθκαν ςτοιχεία 

του νζου εγκεκριμζνου ΕΧΔΑ 2020-2030, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ Υεριφζρεια Αττικισ ςυμμετζχει 

ςτθν αντίςτοιχθ Ακακάριςτθ Υροςτικζμενθ Αξία (ΑΥΑ) τθσ χϊρασ κατά 37,57% (ΕΟΧΨΑΨ, ΑΥΑ, 

ενθμζρωςθ 17/01/2020). Χτθ βάςθ αυτι θ εκτιμϊμενθ παραγωγι ΑΧΣΒ είναι ίςθ με 527 τόνουσ για το 

ζτοσ 2018. 

Σι ςυςκευαςίεσ που περιζχουν κατάλοιπα επικινδφνων ουςιϊν ι ζχουν μολυνκεί από αυτζσ (15 01 

10*) εκτιμϊνται, ςφμφωνα με το ΕΧΔΑ, ςε πανελλαδικό επίπεδο ςε 1.565 τόνοι, εκ των οποίων οι 1.281 

τόνοι παριχκθςαν από τθν βιομθχανία. Εξ αυτϊν το 81% ανακτικθκε ςε εγχϊριεσ μονάδεσ και 15% 

εξάχκθκε εκτόσ Ελλάδασ. Για τθν εκτίμθςθ τθσ υφιςτάμενθσ παραγωγισ ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ 

χρθςιμοποιικθκαν ςτοιχεία του νζου εγκεκριμζνου ΕΧΔΑ 2020-2030, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ 

Υεριφζρεια Αττικισ ςυμμετζχει ςτθν αντίςτοιχθ Ακακάριςτθ Υροςτικζμενθ Αξία (ΑΥΑ) τθσ χϊρασ κατά 

37,09% (ΕΟΧΨΑΨ, ΑΥΑ, ενθμζρωςθ 17/01/2020). Χτθ βάςθ αυτι θ εκτιμϊμενθ παραγωγι ΑΧΣΒ είναι 

ίςθ με 580 τόνουσ για το ζτοσ 2018. 

Ψα απόβλθτα που περιζχουν πολυχλωριωμζνα διφαινφλια/τριφαινφλια (PCB/PCT)  

Χφμφωνα με το ΕΧΔΕΑ ςτο τζλοσ του 2014 οι υφιςτάμενεσ ποςότθτεσ αποβλιτων που περιζχουν 
PCB/PCT ιταν 466 τόνοι. Χφμφωνα με το ΕΧΔΑ, θ ςυνολικι εγχϊρια ποςότθτα του 2018 ιταν 26,3 τόνοι, 
εκ των οποίων οι 10 τόνοι προιλκαν από βιομθχανίεσ παραγωγισ βαςικϊν μετάλλων και καταςκευι 
μεταλλικϊν προϊόντων (με εξαίρεςθ τα μθχανιματα και τα είδθ εξοπλιςμοφ) (ςτοιχεία ΘΠΑ).  

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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Ψα απόβλθτα αυτά εξάγονται ςε κατάλλθλα αδειοδοτθμζνεσ εγκαταςτάςεισ διάκεςθσ/επεξεργαςίασ 

τθσ ΕΕ. Ψο 2018 εξιχκθςαν πανελλαδικά 78 τόνοι. Σι κάτοχοι ςυςκευϊν/υλικϊν με PCB υποχρεοφνται 

να προβοφν ςτισ προβλεπόμενεσ από τθν νομοκεςία ενζργειεσ για τθ διάκεςθ/απολφμανςι τουσ, για 

τισ οποίεσ τθρείται ςχετικό αρχείο από το ΩΥΕΡ. Υρόκειται για πολφ μικρι ποςότθτα, θ οποία βαίνει 

μειοφμενθ κακϊσ το εν λόγω ρεφμα είναι υπό εξάλειψθ. 

6.2 ΕΖΟΛΘ ΥΑΦΑΓίΓΙΧ ΟΕΑ ΥΕΦΛάΖΦΕΛΑΧ ΑΨΨΛΞΙΧ  

Θ εξζλιξθ τθσ παραγωγι των επικίνδυνων ουςιϊν ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ ζγινε κατ’ αναλογία των 

παραδοχϊν του νζου εγκεκριμζνου ΕΧΔΑ 2020-2030. 

Πίνακασ 6-1: Εξζλιξθ παραγωγισ των αποβλιτων που περιζχουν αμίαντο και ςυςκευαςιϊν με επικίνδυνεσ 

ουςίεσ ςτθν Περιφζρεια Αττικισ (τόνοι/ζτοσ) 

Ποςότθτα (tn/ζτοσ) 2018 2025 2030 

Υοςότθτα αποβλιτων που περιζχουν αμίαντο, χϊρασ 1.565 1.685 2.030 

Υοςότθτα αποβλιτων που περιζχουν αμίαντο, 
Υεριφζρειασ Αττικισ 580 625 753 

Υοςότθτα ςυςκευαςιϊν που περιζχουν επικίνδυνεσ 
ουςίεσ, χϊρασ 1.403 8.403 13.403 

Υοςότθτα ςυςκευαςιϊν που περιζχουν επικίνδυνεσ 
ουςίεσ, Υεριφζρειασ Αττικισ 527 3.157 5.036 

 

6.3 ΧΨΤέΣΛ ΔΛΑέΕΜΦΛΧΘΧ   

Χτο ΕΧΔΑ 2020-2030 τίκενται ςτόχοι διαχείριςθσ για τα ΟΕΑ ςε εκνικό επίπεδο.  Χε περιφερειακό 

επίπεδο δεν κρίνεται ςκόπιμθ θ κζςπιςθ ειδικϊν ςτόχων και δθμιουργία χϊρων διάκεςθσ για τα 

απόβλθτα που περιζχουν αμίαντο εξετάηεται ςτο πλαίςιο του ςτόχου 5.3.1.  

6.4 ΥΦΣΨΕΛΡΤΠΕΡΑ ΠΖΨΦΑ ΓΛΑ ΨΘΡ ΩΟΣΥΣΜΘΧΘ ΨΣΩ  ΧέΕΔΜΣΩ  

Χτο πλαίςιο του μζτρου ΒΕΑ – ATT1 εξετάηεται θ δυνατότθτα ςυνδιάκεςθσ αποβλιτων που περιζχουν 

αμίαντο. 
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7 ΧΕΔΛΟ ΔΛΑΧΕΛΡΛΘ ΓΛΑ ΣΑ ΑΠΟΒΛΘΣΑ ΕΚΚΑΦΩΝ, ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΚΑΛ 

ΚΑΣΕΔΑΦΛΕΩΝ (ΑΕΚΚ)  ΣΘ ΠΕΡΛΦΕΡΕΛΑ  

Υρόκειται για τα ςτερεά απόβλθτα που προκφπτουν από τθν οικοδομικι δραςτθριότθτα (ανεγζρςεισ, 

κατεδαφίςεισ, ανακαινίςεισ, επιςκευζσ, περιφράξεισ και περιςτοιχίςεισ ατομικϊν κατοικιϊν ι/και 

κτιριακϊν ςυγκροτθμάτων) και από τθν καταςκευι ζργων τεχνικϊν υποδομϊν (κατεδαφίςεισ, 

καταςκευζσ ι και επιδιορκϊςεισ δρόμων, γεφυρϊν, ςθράγγων, αποχετευτικϊν δικτφων, πεηοδρομίων 

και αναπλάςεισ χϊρων κ.α.). Χε γενικζσ γραμμζσ τα απόβλθτα που παράγονται από οικοδομικζσ 

δραςτθριότθτεσ είναι κυρίωσ χϊμα, άμμοσ, χαλίκι, ςκυρόδεμα, πζτρεσ, τοφβλα, ξφλο, μζταλλα, γυαλί, 

πλαςτικά, χαρτί, και φφαςμα.  

Ψα ΑΕΞΞ ανικουν ςτθν γενικι κατθγορία 17 “ΑΥΣΒΟΘΨΑ ΑΥΣ ΞΑΨΑΧΞΕΩΕΧ ΞΑΛ ΞΑΨΕΔΑάΛΧΕΛΧ 

(ΥΕΦΛΟΑΠΒΑΡΕΨΑΛ έίΠΑ ΕΞΧΞΑάΘΧ ΑΥΣ ΠΣΟΩΧΠΕΡΕΧ ΨΣΥΣΚΕΧΛΕΧ)”. Επιμερίηονται ςτισ ακόλουκεσ 

υποκατθγορίεσ: 

Πίνακασ 7-1: Κατθγοριοποίθςθ ΑΕΚΚ με βάςθ τον Ε.Κ.Α. 

17 ΑΠΟΒΛΘΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΛ ΚΑΣΕΔΑΦΛΕΛ (ΠΕΡΛΛΑΜΒΑΝΕΣΑI ΧΩΜΑ ΕΚΚΑΦΘ 
ΑΠΟ ΜΟΛΤΜΕΝΕ ΣΟΠΟΚEΛE) 

17 01 ςκυρόδεμα, τοφβλα, πλακάκια και κεραμικά 
17 01 01 Χκυρόδεμα 
17 01 02 Ψοφβλα 
17 01 03 πλακάκια και κεραμικά 
17 01 07 μείγμα ςκυροδζματοσ, τοφβλων, πλακακίων και κεραμικϊν εκτόσ εκείνων που 

περιλαμβάνονται ςτο ςθμείο 17 01 06 
17 02 ξφλο, γυαλί και πλαςτικό 
17 02 01 φλο 
20 02 02 Γυαλί 
20 02 03 Υλαςτικό 
17 05 χώματα (περιλαμβανομζνων χωμάτων εκςκαφισ από μολυςμζνεσ τοποκεςίεσ),πζτρεσ, 

και μπάηα εκςκαφών 
17 05 04 χϊματα και πζτρεσ άλλα από τα αναφερόμενα ςτο ςθμείο 17 05 03 
17 05 06 μπάηα εκςκαφϊν άλλα από τα αναφερόμενα ςτο ςθμείο 17 05 05 
17 05 08 ζρμα ςιδθροτροχιϊν εκτόσ εκείνου που περιλαμβάνεται ςτο ςθμείο 17 05 07 
17 09 άλλα απόβλθτα δομικών καταςκευών και κατεδαφίςεων 
17 09 04 μείγματα αποβλιτων δομικϊν καταςκευϊν και κατεδαφίςεων εκτόσ εκείνων που 

περιλαμβάνονται ςτα ςθμεία 17 09 01, 17 09 02 και 17 09 03 

Χτθν Υεριφζρεια Αττικισ δραςτθριοποιοφνται εν ενεργεία τζςςερα ΧΧΕΔ ΑΕΞΞ. Πε ζνα από τα ΧΧΕΔ να 

δραςτθριοποιείται αποκλειςτικά ςτθν Αττικι. 

7.1 ΧΩΓΞΕΡΨΦίΨΛΞΆ ΧΨΣΛέΕΜΑ ΩάΛΧΨΆΠΕΡΘΧ ΥΑΦΑΓίΓΙΧ ΞΑΛ ΔΛΑέΕΜΦΛΧΘΧ  – ΑΛΣΟΤΓΘΧΘ  

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ



ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΣΟΤ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟΤ ΦΕΔΙΟΤ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΠΕΔΑ) ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ (ΜΠΕ) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΟΤ ΠΕΔΑ 

      -141 

Χφμφωνα με το επικαιροποιθμζνο ΕΧΔΑ, το 2018 θ παραγωγι των αποβλιτων καταςκευϊν και 

κατεδαφίςεων ανιλκαν ςε 1,50 εκ τόνουσ και τα απόβλθτα εκςκαφϊν ςε 3,44 εκ. τόνουσ. Εξ’ αυτϊν 

ςυλλζχκθκαν 2,57 εκ τόνοι ΑΕΞΞ και 2,17 εκ τόνοι ανακτικθκαν κυρίωσ ςε επιχϊςεισ και επιςτρϊςεισ 

αγροτικϊν δρόμων.  Θ απουςία ι ελλιπισ καταγραφι των παραγόμενων ποςοτιτων ΑΕΞΞ ςτθν 

Υεριφζρεια ιταν εμφανισ κατά τθν αναηιτθςθ των ςτοιχείων για τθν εκτίμθςθ τθσ παραγωγισ τουσ. 

Θ εκτίμθςθ τθσ παραγωγισ ΑΕΞΞ τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ βαςίηεται ςτον αλγόρικμο που αναπτφχκθκε 

από τθ μονάδα Υεριβαλλοντικισ Επιςτιμθσ και Ψεχνολογίασ τθσ Χχολισ έθμικϊν Πθχανικϊν του Ε.Π.Υ. 

ςτα πλαίςια του ζργου LIFE 03/TCY/CY/018, ο οποίοσ ςυνδυάηει τα ςτοιχεία των οικοδομικϊν αδειϊν 

(επιφάνεια νζων καταςκευϊν ι προςκθκϊν, πλικοσ κατεδαφίςεων) με ςτατιςτικζσ παραμζτρουσ 

ξεχωριςτζσ ανά είδοσ οικοδομικισ εργαςίασ, όπωσ ο μζςοσ όγκοσ των ΑΕΞΞ ανά εμβαδόν οικοδομισ ι 

θ πυκνότθτα των αποβλιτων. Θ ςυγκεκριμζνθ μεκοδολογία ζχει εν γζνει υιοκετθκεί και ςε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Χτουσ ςτόχουσ διαχείριςθσ περιλαμβάνονται μόνο τα παραγόμενα απόβλθτα από τα ζργα 

καταςκευϊν και κατεδαφίςεων τθσ οικοδομικισ δραςτθριότθτασ  

Για τθν εκτίμθςθ τθσ ποςότθτασ των παραγόμενων  Α.Ε.Ξ.Ξ., λαμβάνονται υπ’ όψθ τα ςτοιχεία που 

παρζχει θ ΕΟ.ΧΨΑΨ. για τθν Υεριφζρεια Αττικισ για το 2019 (ΕΟ.ΧΨΑΨ. - Σικοδομικι Δραςτθριότθτα: 

Χτατιςτικά ςτοιχεία για νζεσ οικοδομζσ και προςκικεσ οικοδομϊν, όροφοι, όγκοσ, επιφάνεια και αξία 

αυτϊν, είδοσ οικοδομικϊν αδειϊν κατά Υεριφζρεια, Υεριφερειακι Ενότθτα, Διμο, Δθμοτικι - Ψοπικι 

Ξοινότθτα, ςυγκεντρωτικά ςτοιχειά ανά ζτοσ, 2019, http://www.statistics.gr/el/statistics/-

/publication/SOP03/-). 

Τςον αφορά ςτα απόβλθτα καταςκευϊν και κατεδαφίςεων από δθμόςια ζργα, τα προςεχι ζτθ 

αναμζνεται να εκτελεςτοφν δθμόςια ζργα ςτθν Υεριφζρεια, όπωσ δίκτυα φδρευςθσ - αποχζτευςθσ, 

εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ λυμάτων, μονάδεσ επεξεργαςίασ απορριμμάτων και λοιπά ζργα 

υποδομισ. Επίςθσ πρόκειται να υλοποιθκοφν δθμοτικά ζργα οδοποιίασ, πεηοδρομιςεων, αναπλάςεων 

κλπ. Χτθν παροφςα φάςθ είναι αδφνατο να προβλεφκεί θ ποςότθτα των αποβλιτων καταςκευϊν και 

κατεδαφίςεων από δθμόςια ζργα, λόγω τθσ ζλλειψθσ ςτοιχείων, όμωσ μια αςφαλισ εκτίμθςθ είναι ότι 

θ παραγωγι τουσ κα είναι διπλάςια από αυτι των ιδιωτικϊν ζργων. Επίςθσ, μια αςφαλισ εκτίμθςθ για 

τθν ποςότθτα των αποβλιτων εκςκαφϊν από δθμόςια ζργα, είναι ότι είναι ότι θ παραγωγι τουσ κα 

είναι ίςθ με από αυτι των ιδιωτικϊν ζργων. Σ Υίνακασ 7-2 παρουςιάηει τθ ςυνολικι εικόνα των 

παραγόμενων ΑΕΞΞ για όλεσ τισ επιμζρουσ κατθγορίεσ, αν και τα χϊματα εκςκαφϊν (κωδικόσ ΕΞΑ 17 

05 04) εξαιροφνται από τουσ ποςοτικοφσ ςτόχουσ διαχείριςθσ. 

Θ εκτίμθςθ παραγωγισ ΑΕΞΞ ζωσ το 2030, γίνεται για τισ εξισ επιμζρουσ ροζσ αποβλιτων:  

 Απόβλθτα καταςκευϊν 

 Απόβλθτα κατεδαφίςεων 

 Απόβλθτα εκςκαφϊν 

Θ παραγωγι ΑΕΞΞ ζωσ το 2030 κεωρείται ότι κα ακολουκεί τον αντίςτοιχο ρυκμό μεταβολισ του 

πραγματικοφ ΑΕΥ (real GDP) τθσ χϊρασ. Οαμβάνοντασ επομζνωσ υπόψθ, τθν εξζλιξθ του πραγματικοφ 
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ΑΕΥ κακϊσ και τθν παραγόμενθ ποςότθτα ΑΕΞΞ για το ζτοσ 2019, θ οποία ανζρχεται ςε 1.997.742 

τόννουσ, υπολογίηεται ςτον πίνακα που ακολουκεί θ ςυνολικι παραγωγι ΑΕΞΞ, κακϊσ και θ παραγωγι 

των επιμζρουσ ρευμάτων για τα ζτθ 2025 και 2030. 

Πε βάςθ τα προαναφερόμενα, ςτον ακόλουκο πίνακα παρουςιάηονται οι εκτιμϊμενεσ ποςότθτεσ ΑΕΞΞ 

ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ. 

Πίνακασ 7-2: Εξζλιξθ παραγωγισ των ΑΕΚΚ Περιφζρειασ Αττικισ (τόννοι/ζτοσ) 

  2019 2020 2025 2030 

Απόβλθτα καταςκευϊν 275.253 258.738 284.331 297.358 

Απόβλθτα κατεδαφίςεων 613.018 576.237 633.235 662.248 

Σφνολο αποβλιτων 
καταςκευϊν & κατεδαφίςεων 

888.270 834.974 917.565 959.606 

Απόβλθτα εκςκαφϊν 1.109.472 1.042.904 1.146.062 1.198.571 

υνολικι παραγωγι ΑΕΚΚ 1.997.742 1.877.878 2.063.627 2.158.177 

Σ υφιςτάμενοσ ςχεδιαςμόσ ΥΕΧΔΑ 2016 προζβλεπε:  

 Επίτευξθ ζωσ το 2020, ποςοςτοφ ίςου με 70% των παραγόμενων ΑΕΞΞ τθσ Υεριφζρειασ να 

υφίςταται επαναχρθςιμοποίθςθ, ανακφκλωςθ και ανάκτθςθ άλλων υλικϊν.  

 Ανάπτυξθ δικτφου ανάκτθςθσ ΑΕΞΞ με κάλυψθ του ςυνόλου τθσ περιφζρειασ από ΧΕ∆ και νζεσ 

μονάδεσ επεξεργαςίασ ςτισ Υ.Ε. που δεν υπάρχουν μονάδεσ. 

 Ανάκτθςθ του αδρανοφσ κλάςματοσ των ΑΕΞΞ ςε αποκατάςταςθ λατομείων. 

 Ανάπτυξθ δικτφου έΩΨ αδρανϊν υπολειμμάτων ΑΕΞΞ. 

Ψα ΧΧΕΔ ΑΕΞΞ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ, ςυνεργάηονται με ικανό αρικμό 

μονάδων. Υάντωσ, ελλείψει αναλυτικϊν ςτοιχείων παραγωγισ, ανάκτθςθσ και διάκεςθσ των ΑΕΞΞ τθσ 

Υεριφζρειασ Αττικισ, δεν μπορεί να εξαχκεί αξιόπιςτο ςυμπζραςμα αναφορικά με τθν επίτευξθ του 

ςτόχου. ίςτόςο, εκτιμάται ότι ο ςτόχοσ ανακφκλωςθσ ζχει επιτευχκεί κατά το ιμιςυ (περίπου 33-35% 

ανακφκλωςθ αντί 70%) για το 2018. Επίςθσ, οι ςτόχοι τθσ κάλυψθσ τθσ Υεριφζρειασ με δίκτυο 

ανάκτθςθσ και τθσ ανάπτυξθσ δικτφου έΩΨ αδρανϊν δεν ζχουν επιτευχκεί.  

Για τθν αποκατάςταςθ των ανενεργϊν λατομείων, ο ΕΔΧΡΑ εκπόνθςε μελζτθ προκειμζνου να εξετάςει 

τθ ςυνζργεια με τισ προβλεπόμενεσ δομζσ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων του ΥΕΧΔΑ Αττικισ 2016. 

Χφμφωνα με τθ μελζτθ από τθν αρχικι ομάδα όλων των 158 Οατομείων και Πεταλλείων, 19 εξ αυτϊν 

κα μποροφςαν να υποδεχκοφν εγκαταςτάςεισ διαχείριςθσ απορριμμάτων. Από τθ λίςτα των 

κατάλλθλων χϊρων, ζχει εγκρικεί θ ΑΕΥΣ (56709/2996/27-07-2020) για τθν αποκατάςταςθ δθμόςιου 

ανενεργοφ λατομείου αδρανϊν υλικϊν ςτθ κζςθ "Οαμπρικά - Πυντρζηα" του Διμου Ξρωπίασ (πρϊθν 
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λατομείο Ξυριακοφ) τθσ εταιρείασ ΑΡΑΞΩΞΟίΧΘ ΑΕΞΞ ΑΨΨΛΞΘΧ Α.Ε. ςτον Διμο Ξρωπίασ, τθσ 

Υεριφζρειασ Αττικισ με τθ χριςθ 10,5εκ m3 ΑΕΞΞ.  

7.2 ΧΨΤέΣΛ ΔΛΑέΕΜΦΛΧΘΧ   

Ποςοτικοί τόχοι Ε.Ε. και Ελλάδασ 

Πε το άρκρο 12 τθσ ΞΩΑ 36259/1757/E103/2010 τίκενται ποςοτικοί ςτόχοι για τθν αξιοποίθςθ των 
αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ (ΑΕΞΞ). Υεραιτζρω, ςφμφωνα με τθν Σδθγία 
2008/98/ΕΞ και το άρκρο 27 του ν.4042/2012 τίκενται ςτόχοι για τθν προετοιμαςία για 
επαναχρθςιμοποίθςθ, ανακφκλωςθ, ανάκτθςθ άλλων υλικϊν (ςυμπεριλαμβανομζνων των εργαςιϊν 
επίχωςθσ (backfilling) όπου γίνεται χριςθ αποβλιτων με ςκοπό τθν υποκατάςταςθ άλλων υλικϊν) των 
μθ επικίνδυνων αποβλιτων καταςκευϊν και κατεδαφίςεων εξαιρουμζνων των υλικϊν που απαντϊνται 
ςτθ φφςθ και τα οποία ορίηονται ςτθν κατθγορία 17 05 04 του Ευρωπαϊκοφ Ξαταλόγου Αποβλιτων 
(ιτοι ΕΞΑ), ωσ ακολοφκωσ: 

 μζχρι τθν 1θ Λανουαρίου 2012, τα ΑΕΞΞ που ανακτϊνται πρζπει να ανζλκουν ςτο 30% του 
ςυνολικοφ βάρουσ των παραγομζνων ΑΕΞΞ ςτθ χϊρα, 

 μζχρι τθν 1θ Λανουαρίου 2015, τα ΑΕΞΞ που ανακτϊνται πρζπει να ανζλκουν ςτο 50% του 
ςυνολικοφ βάρουσ των παραγομζνων ΑΕΞΞ ςτθ χϊρα, 

 μζχρι το 2020, τα ΑΕΞΞ που ανακτϊνται πρζπει να ανζλκουν ςτο 70% του ςυνολικοφ βάρουσ 
των παραγομζνων ΑΕΞΞ ςτθ χϊρα. 

Νζοι τόχοι Ε.Ε.  

Ψα κράτθ μζλθ ενκαρρφνουν τθν επαναχρθςιμοποίθςθ των προϊόντων και τθ κζςπιςθ ςυςτθμάτων για 
τθν προϊκθςθ των δραςτθριοτιτων επιςκευισ και επαναχρθςιμοποίθςθσ, μεταξφ άλλων για τα υλικά 
και προϊόντα δομικϊν καταςκευϊν. (άρκρο 9(1)(δ) Σδθγίασ 2008/98/ΕΞ, όπωσ τροποποιικθκε από τθν 
Σδθγία (ΕΕ) 2018/851).  

Μελλοντικοί τόχοι 

Ζωσ τθν 31θ Δεκεμβρίου 2024, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι κα εξετάςει τθ ςκοπιμότθτα να ορίςει ςτόχουσ 
προετοιμαςίασ για επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθσ για τα απόβλθτα καταςκευϊν και 
κατεδαφίςεων και τα κλάςματα κάκε υλικοφ ςε αυτά. (άρκρο 11(6) Σδθγίασ 2008/98/ΕΞ, όπωσ 
τροποποιικθκε από τθν Σδθγία (ΕΕ) 2018/851).  

Χφμφωνα με το Δεφτερο Χχζδιο Δράςθσ τθσ Επιτροπισ (Πάρτιοσ 2020), θ Επιτροπι κα ςχεδιάςει μια 
νζα ολοκλθρωμζνθ Χτρατθγικι για το Βιϊςιμο Δομθμζνο Υεριβάλλον. Θ Χτρατθγικι κα διαςφαλίςει τθ 
ςυνοχι ανάμεςα ςε όλουσ τουσ ςχετικοφσ τομείσ πολιτικισ, όπωσ το κλίμα, θ ενζργεια, θ 
αποδοτικότθτα των πόρων, θ διαχείριςθ των αποβλιτων καταςκευϊν και κατεδαφίςεων, τθν 
προςβαςιμότθτα, τθν ψθφιοποίθςθ και τισ εξειδικευμζνεσ ικανότθτεσ. Κα προωκεί νζεσ αρχζσ 
κυκλικότθτασ ςε όλα τα ςτάδια του κφκλου ηωισ των κτθρίων, μζςω: 
 Ψθσ ανακεϊρθςθσ του Ξανονιςμοφ για τα Υροϊόντα Ξαταςκευϊν, περιλαμβανομζνθσ πικανϊσ 

τθσ υποχρζωςθσ για τθν ειςαγωγι προδιαγραφϊν για ανακυκλϊςιμο περιεχόμενο ςτα βαςικά 
καταςκευαςτικά προϊόντα, λαμβάνοντασ υπόψιν τθν αςφάλεια και τθν λειτουργικότθτά τουσ.  

 Ψθσ προϊκθςθσ μζτρων για τθν βελτίωςθ τθσ αντοχισ και προςαρμοςτικότθτασ των δομικϊν 
καταςκευϊν, ςε ςυμμόρφωςθ με τισ αρχζσ κυκλικισ οικονομίασ για τον ςχεδιαςμό κτθρίων και 
τθν δθμιουργία ψθφιακϊν logbooks για τα κτιρια. 

 Ψθσ χριςθσ επιπζδων για τθν ενςωμάτωςθ τθσ ανάλυςθσ κφκλου ηωισ ςτισ δθμόςιεσ 
προμικειεσ και ςτο Ευρωπαϊκό Υλαίςιο Βιϊςιμθσ έρθματοδότθςθσ με αξιολόγθςθ τθσ τυχόν 
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ςκοπιμότθτασ για τθν κζςπιςθ ςτόχων μείωςθσ άνκρακα και τθν δυνατότθτα αποκικευςθσ 
άνκρακα.  

 Ψθν αξιολόγθςθ τθσ ςκοπιμότθτασ ανακεϊρθςθσ των ςτόχων για τθν ανάκτθςθ υλικϊν που 
κζτει θ Ξοινοτικι Ρομοκεςία για απόβλθτα καταςκευϊν και κατεδαφίςεων κακϊσ και ςτόχων 
ανά ρεφμα υλικοφ.  

 Ψθν προϊκθςθ πρωτοβουλιϊν για τθν μείωςθ τθσ επίχωςθσ (soil sealing), τθν αποκατάςταςθ 
εγκαταλελειμμζνων ι ρυπαςμζνων περιοχϊν/ιδιοκτθςιϊν (brownfields) και τθν αφξθςθ τθσ 
αςφαλοφσ, βιϊςιμθσ και κυκλικισ χριςθσ εδάφουσ από εξόρυξθ.   

Χε ςυμφωνία με το επικαιροποιθμζνο ΕΧΔΑ, τίκενται οι ακόλουκοι ςτόχοι για το ρεφμα των ΑΕΞΞ που 
παράγονται ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ: 

1 Διατθρείται ο ποςοτικόσ ςτόχοσ τθσ ΞΩΑ 36259/1757/E103/2010 τθσ ανάκτθςθσ 70% του 
ςυνολικοφ βάρουσ των παραγομζνων ΑΞΞ ςτθν Υεριφζρεια.  

2 έωριςτι ςυλλογι των προϊόντων εκςκαφϊν, τα οποία δεν προςμετρϊνται ςτον ςτόχο 8.1. 
3 Αφξθςθ ςτο μζγιςτο δυνατό βακμό τθσ ανάκτθςθσ/ αξιοποίθςθσ των ΑΕΞΞ εφαρμόηοντασ 

λφςεισ κυκλικισ οικονομίασ.  
4 Επιδίωξθ αυτάρκειασ ςε δίκτυα διάκεςθσ (D) και αξιοποίθςθσ (R) με εκςυγχρονιςμό των 

υπαρχόντων ι/ και ίδρυςθ νζων εγκαταςτάςεων. 

 

7.3 ΥΦΣΨΕΛΡΤΠΕΡΑ ΠΖΨΦΑ ΓΛΑ ΨΘΡ ΩΟΣΥΣΜΘΧΘ ΨΣΩ  ΧέΕΔΜΣΩ  

Μζτρο ΑΕΚΚ – 1 

Πζτρο Εφαρμογι του κεςμικοφ πλαιςίου για τα απόβλθτα καταςκευϊν και 

κατεδαφίςεων 

Χτόχοσ 3 και 4 

Δείκτθσ 

 

Αρμοδιότθτα ΕΣΑΡ, ιδιϊτεσ υπόχρεοι διαχειριςτζσ ΑΕΞΞ (εργολάβοι, καταςκευαςτζσ, ανάδοχοι 

ζργων, κλπ.), φορείσ ανάκεςθσ ζργων, υπθρεςίεσ δόμθςθσ. 

έωροκζτθςθ νζων 

εγκαταςτάςεων 
- 

Ενδεικτικό Ξόςτοσ - 

έρθματοδότθςθ 
- 

έρονοδιάγραμμα 2021-2025 

Περιγραφι 
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Χφμφωνα με τθν ΞΩΑ 36259/1757/Ε103/2010, όλεσ οι περιοχζσ τθσ Ελλάδασ και φυςικά θ Υεριφζρεια 

Αττικισ, κα ζπρεπε να καλφπτονταν από ςυςτιματα εναλλακτικισ διαχείριςθσ μζχρι τθν 1 Λανουαρίου 

2014. Είναι προφανζσ, ότι χωρίσ τθ δθμιουργία ανάλογου ςυςτιματοσ δεν είναι δυνατι θ οργάνωςθ 

τθσ διαχείριςθσ των ΑΕΞΞ μόνο από τουσ άοΔΧΑ και τουσ Διμουσ. Χτθν Υεριφζρεια Αττικισ, όπωσ 

προαναφζρκθκε, δραςτθριοποιοφνται 4 ΧΧΧΕΔ ΑΕΞΞ και λειτουργοφν αρκετζσ μονάδεσ, που καλφπτουν 

τισ απαραίτθτεσ ποςότθτεσ επεξεργαςίασ και ανάκτθςθσ των ΑΕΞΞ. Θ μθ επίτευξθ των ςτόχων, κακϊσ 

και θ ζλλειψθ αξιόπιςτων αναλυτικϊν ςτοιχείων παραγωγισ, ανάκτθςθσ και διάκεςθσ των ΑΕΞΞ για τθν 

Υεριφζρεια Αττικισ, οδθγεί ςτο ςυμπζραςμα ότι το πρόβλθμα ζγκειται κυρίωσ ςτθν εφαρμογι του 

κεςμικοφ πλαιςίου για τθ διαχείριςθ των ΑΕΞΞ. 

Χυγκεκριμζνα: 

 Ψο μεγαλφτερο ποςοςτό των υπόχρεων παραγωγϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτθν αγορά του 

διαχειριηόμενου προϊόντοσ ςτθν Υεριφζρεια δεν είναι ςυμβεβλθμζνο με κάποιο ΧΧΕΔ. 

 Χθμαντικόσ αρικμόσ ΣΨΑ δεν ανταποκρίνεται ςτθν εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ, κακϊσ οι ΣΨΑ 

διαχειρίηονται τα ΑΕΞΞ που ςυλλζγουν είτε ανεξζλεγκτα είτε με απόρριψθ ςε έΩΨΑ.  Επίςθσ, 

δεν εφαρμόηουν τθ νομοκεςία ςτα ζργα που δθμοπρατοφν, κακϊσ και ςτα ιδιωτικά ζργα για τα 

οποία εκδίδουν οικοδομικζσ άδειεσ. 

 Ακόμθ και εντόσ του 2019 αρκετζσ υπθρεςίεσ δόμθςθσ κυρίωσ ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ δεν 

εφάρμοηαν τθν νομοκεςία ςφμφωνα με τθν ΞΩΑ 36259/1757/Ε103/2010 και τισ εγκυκλίουσ τθσ 

Διεφκυνςθσ Επικεωρθτϊν Δόμθςθσ του ΩΥΕΡ. 

 Ελάχιςτεσ ποςότθτεσ  ανακυκλωμζνων αδρανϊν πωλοφνται, ςχεδόν το ςφνολο των 

παραγόμενων ποςοτιτων οδθγείται ςε επιχϊςεισ λατομείων και έΩΨΑ ι αποκθκεφονται, 

ςφμφωνα με τουσ ελζγχουσ που διεξάγουν τα ΧΧΕΔ. 

Ψο αποτζλεςμα των παραπάνω είναι: τα ΧΧΕΔ να διαχειρίηονται μζρουσ των παραγόμενων ποςοτιτων 

και ςτθν ουςία να μθν πραγματοποιείται εναλλακτικι διαχείριςθ των ΑΕΞΞ ςτο ςφνολο τουσ. Είναι 

φυςικά αδφνατο να επιτευχκοφν οι ποςοτικοί ςτόχοι που ζχουν τεκεί για τθν αξιοποίθςθ των ΑΕΞΞ αν 

ςυνεχιςτεί να μθν εφαρμόηεται θ ιςχφουςα νομοκεςία για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ.  

Μζτρο ΑΕΚΚ – 2 

Πζτρο Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τα απόβλθτα εκςκαφϊν 

Χτόχοσ 2 

Δείκτθσ 

 

Αρμοδιότθτα ΕΣΑΡ, ιδιϊτεσ υπόχρεοι διαχειριςτζσ ΑΕΞΞ (εργολάβοι, καταςκευαςτζσ, ανάδοχοι ζργων, 
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κλπ.), φορείσ ανάκεςθσ ζργων. 

έωροκζτθςθ 

νζων 

εγκαταςτάςεω

ν 

- 

Ενδεικτικό 

Ξόςτοσ - 

έρθματοδότθ

ςθ 

- 

έρονοδιάγραμ

μα 
2021-2025 

Περιγραφι 

Από τθν  ΞΩΑ 36259/1757/Ε103/2010 εξαιροφνται το χϊμα και άλλα φυςικά υλικά που ζχουν 

εκςκαφκεί κατά τθ διάρκεια καταςκευαςτικϊν δραςτθριοτιτων, εφόςον είναι βζβαιο ότι τα υλικά 

αυτά κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθ φυςικι τουσ κατάςταςθ ςτο χϊρο από τον οποίο ζγινε θ εκςκαφι. 

Επίςθσ, ο ςτόχοσ ανακφκλωςθσ που τίκεται ςτθν Σδθγία και κατ’ επζκταςθ ςτο ν.4042/2011, εξαιρεί 

τθν κατθγορία 17 05 04 ’χϊματα και πζτρεσ’, που αποτελοφν το βαςικό παραγόμενο υλικό/απόβλθτο 

από τισ εκςκαφζσ. 

Για τθν κατθγορία αυτι, ιςχφουν και κα πρζπει να εφαρμόηονται τα εξισ: 

 Πε τθν υπ’ αρ. 4834/25-01-2013 εγκφκλιο του ΩΥΕΞΑ για τθ «διαχείριςθ περίςςειασ υλικϊν 

εκςκαφϊν που προζρχονται από δθμόςια ζργα» διευκρινίηεται ότι δεν απορρζει υποχρζωςθ 

διαχείριςθσ τθσ περίςςειασ των εκςκαφϊν που προζρχονται από δθμόςια ζργα μζςω 

εγκεκριμζνων ςυςτθμάτων εναλλακτικισ διαχείριςθσ, εν αντικζςει με τθ διαχείριςθ αποβλιτων 

καταςκευισ ι κατεδάφιςθσ ζργων τεχνικϊν υποδομϊν ι κτιριακϊν ζργων. 

 Θ διαχείριςθ τθσ περίςςειασ εκςκαφϊν που προζρχονται από τα δθμόςια ζργα κα πρζπει: 

 είτε να περιλαμβάνεται ωσ όροσ ςτθν ΑΕΥΣ του ζργου,  

 είτε να περιλαμβάνεται ωσ όροσ ςτθ ςφμβαςθ ανάκεςθσ του ζργου 

 Επιτρζπεται θ απόκεςθ προϊόντων εκςκαφϊν από τθν καταςκευι δθμόςιων ζργων, ςτα οποία 

περιλαμβάνονται και τα ζργα με ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ, ςε ανενεργά λατομεία για τθ μερικι 

ι ολικι αποκατάςταςι τουσ μετά από εκπόνθςθ μελζτθσ αποκατάςταςθσ που περιλαμβάνει 

και τθ φυτοτεχνικι μελζτθ, κακϊσ και ζκδοςθ Απόφαςθσ Ζγκριςθσ Υεριβαλλοντικϊν Τρων 

(ΑΕΥΣ) (ςφμφωνα με το ν.4030/2011). 

 Θ αποκατάςταςθ των χϊρων που ανικουν ςτο Δθμόςιο γίνεται με δαπάνθ και μζριμνα των 

εγκεκριμζνων ςυςτθμάτων εναλλακτικισ διαχείριςθσ ΑΕΞΞ. Για τθν αποκατάςταςθ ενόσ 

εκάςτου λατομείου προκθρφςςεται από τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ διαγωνιςμόσ κατά τισ 
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κείμενεσ διατάξεισ, με προςφορζσ που υποβάλλονται ςτθ βάςθ μελζτθσ αποκατάςταςθσ. Θ 

επίβλεψθ τθσ αποκατάςταςθσ πραγματοποιείται από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςε ςυνεργαςία με 

τουσ αρμόδιουσ φορείσ.  

 Ψα απόβλθτα εκςκαφϊν κα μποροφν να διατίκενται απευκείασ για εργαςίεσ επιχϊςεων3. 

Μζτρο ΑΕΚΚ - 3 

Μζτρο Δθμιουργία δικτφου έ.Ω.Ψ. αδρανϊν χωρθτικότθτασ κατά μζγιςτο 4.000.000 

τόνων για μεταφορά υπολειμμάτων από τισ Πονάδεσ ΑΕΞΞ (μόνο των 

αδρανϊν) 

τόχοσ 4 

Δείκτθσ - 

Αρμοδιότθτα ΕΔΧΡΑ, ΧΕΔ ΑΕΞΞ, υπόχρεοι διαχειριςτζσ 

έωροκζτθςθ νζων 

εγκαταςτάςεων 
ΡΑΛ 

Ενδεικτικό Ξόςτοσ - 

έρθματοδότθςθ 
- 

έρονοδιάγραμμα 2021-2025 

Περιγραφι 

Οαμβάνοντασ υπόψθ το ςτόχο ανακφκλωςθσ που τίκεται ςτθ νομοκεςία (70%), είναι ςαφζσ ότι θ ταφι 

των αδρανϊν αποβλιτων κα πρζπει να αποφεφγεται και να περιορίηεται μόνο ςτισ περιπτϊςεισ όπου 

δεν είναι δυνατι θ περαιτζρω επεξεργαςία τουσ.  

Χτο πλαίςιο αυτό και για τθν ταφι των αδρανϊν αποβλιτων δεν κα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται οι 

υφιςτάμενοι και μελλοντικοί έϊροι Ωγειονομικισ Ψαφισ Αποβλιτων ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ, οι 

οποίοι αφοροφν κατά προτεραιότθτα μθ επικίνδυνα αςτικά ςτερεά απόβλθτα. 

Για το λόγο αυτό προτείνεται θ δθμιουργία ενόσ δικτφου έϊρου Ωγειονομικισ Ψαφισ Αδρανϊν 

ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ Ω.Α. Θ.Υ. 29407/3508/2002 - Πζτρα και όροι για τθν υγειονομικι 

ταφι των αποβλιτων, για τθν κατθγορία έ.Ω.Ψ Αδρανϊν Αποβλιτων.  

                                                           
3 «επίχωςη»: εργαςία ανάκτηςησ κατά την οποία χρηςιμοποιοφνται κατάλληλα απόβλητα ςε χώρουσ όπου ζχουν γίνει εκςκαφζσ με ςκοπό την 

ποιοτική αποκατάςταςή τουσ ή για λόγουσ μηχανικήσ ιςορροπίασ ςτην αρχιτεκτονική τοπίου, υποκαθιςτώντασ υλικά που δεν είναι απόβλητα 

(Απόφαςη 8165/2011/ΕΚ) 
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Θ χωροκζτθςθ των έ.Ω.Ψ. κα πρζπει να γίνει, λαμβάνοντασ υπόψθ τα ακόλουκα κριτιρια: 

Ξριτιρια έωροκζτθςθσ 

1 
Ρα βρίςκεται ςε κεντροβαρι κζςθ ωσ προσ τισ μονάδεσ ανακφκλωςθσ των ΑΕΞΞ, εκτόσ 
κι αν καλφπτεται το κριτιριο 3. 

2 

Ενκαρρφνεται θ χωροκζτθςθ του έ.Ω.Ψ. ςε ανενεργά λατομεία ανεξαρτιτωσ του 
ιδιοκτθςιακοφ κακεςτϊτοσ τουσ (όπωσ προβλζπεται και ςτο άρκρο 40 του 
ν.4030/2011 και αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 51 του ν.4280/2014) ςε ςυνδυαςμό με 
μία από τισ προβλεπόμενεσ μονάδεσ αξιοποίθςθσ των ΑΕΞΞ. 

3 
Ενκαρρφνεται θ χωροκζτθςθ του έ.Ω.Ψ. ςε οικόπεδο πλθςίον/εντόσ αδειοδοτθμζνου 
έΩΨΑ, όπου υπάρχει διακζςιμο όμορο οικόπεδο, δθμοτικισ ιδιοκτθςίασ που μπορεί 
να παραχωρθκεί.  

4 
Ρα είναι πλθςίον κεντρικοφ οδικοφ άξονα (κατά προτεραιότθτα ςε εκνικό δίκτυο ι 
πρωτεφον επαρχιακό) και για τθν πρόςβαςθ ςτο χϊρο να μθν απαιτείται διζλευςθ 
από κζντρα οικιςμϊν. 
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8 ΧΕΔΛΟ ΔΛΑΧΕΛΡΛΘ ΓΛΑ ΣΑ ΛΟΛΠΑ ΡΕΤΜΑΣΑ ΑΠΟΒΛΘΣΩΝ ΣΘ ΠΕΡΛΦΕΡΕΛΑ 

ΠΟΤ ΕΜΠΛΠΣΟΤΝ ΣΘΝ ΕΝΑΛΛΑΚΣΛΚΘ ΔΛΑΧΕΛΡΛΘ   

Σ ρόλοσ του ΕΔΧΡΑ  ςτθ διαχείριςθ των λοιπϊν ρευμάτων που εμπίπτουν ςε ΧΕΔ περιορίηεται κυρίωσ 

ςτθν αρμοδιότθτά του για τθν  επιςτθμονικι και τεχνικι υποςτιριξθ των Σ.Ψ.Α. α' βακμοφ ςτο 

ςχεδιαςμό, τθν υλοποίθςθ και τθ δθμιουργία δράςεων και ζργων.  Χτο πλαίςιο αυτό, ο ρόλοσ του 

ΕΔΧΡΑ περιορίηεται ςτθν παρακολοφκθςθ των ΨΧΔΑ των Διμων Αττικισ αναφορικά με τθ ςυνεργαςία 

τουσ με τα κατάλλθλα ΧΕΔ και τθν υποςτιριξι τουσ, όπου αυτό είναι απαραίτθτο για τθν ανάπτυξθ 

ΔςΥ. 

8.1 ΑΥΣΒΟΘΨΑ (ΟΛΥΑΡΨΛΞίΡ) ΕΟΑΛίΡ (ΑΕ)   

Χφμφωνα με το Ρόμο 4042/2012, ωσ «απόβλθτα ζλαια» ορίηονται τα ορυκτζλαια ι τα ςυνκετικά 

λιπαντικά ι τα βιομθχανικά ζλαια που δεν είναι πλζον κατάλλθλα για τθ χριςθ για τθν οποία αρχικϊσ 

προορίηονταν, όπωσ τα χρθςιμοποιθμζνα ζλαια κινθτιρων εςωτερικισ καφςθσ, τα ζλαια κιβωτίων 

ταχυτιτων, τα λιπαντικά ζλαια, τα ζλαια για ςτροβίλουσ και τα υδραυλικά ζλαια.  

Για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων ελαίων ιςχφει το ΥΔ 82/2004 (άΕΞ 64 Α) με το οποίο τίκενται εκνικοί 

ςτόχοι ςυλλογισ και αναγζννθςθσ.  

Πε το Υ.Δ. 82/2004 κατ’ εφαρμογι του Ρ. 2939/2001 ζχει ςυςτακεί και λειτουργεί ςτθν Ελλάδα, 

Χφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ για τθν διαχείριςθ των ΑΕ, που είναι και ο αρμόδιοσ φορζασ για τθν 

επίτευξθ του κεςμοκετθμζνου εκνικοφ ςτόχου ςυλλογισ και αναγζννθςθσ των αποβλιτων ελαίων. 

Χθμειϊνεται ότι τα απόβλθτα με κωδικό 130101 (υδραυλικά απόβλθτα που περιζχουν PCB) και 130301 

(ζλαια μόνωςθσ ι μεταφοράσ κερμότθτασ που περιζχουν PCB) αποτελοφν ειδικι κατθγορία και 

διαχειρίηονται ςφμφωνα με τθν ΞΩΑ 7589/731/2000. 

8.1.1 ΧΩΓΞΕΡΨΦίΨΛΞΆ ΧΨΣΛέΕΜΑ ΩάΛΧΨΆΠΕΡΘΧ ΥΑΦΑΓίΓΙΧ ΞΑΛ ΔΛΑέΕΜΦΛΧΘΧ  –  

ΑΛΣΟΤΓΘΧΘ  

Χφμφωνα με τα ςτοιχεία του ΕΧΔΑ, το 2018 παριχκθςαν 34.349 τόνοι αποβλιτων λιπαντικϊν ελαίων 

(ΑΕ), ςυλλζχκθκε το 74,6% αυτϊν (25.618 τόνοι) και αναγεννικθκε το 99,1% των ςυλλεχκζντων (25.389 

τόνοι). Για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων ελαίων λειτουργεί 1 ΧΕ∆ πανελλαδικισ εμβζλειασ (ΕΡ.ΔΛ.Α.Ο.Ε. 

Α.Ε.), το οποίο το ζτοσ 2018 ςυνζλεξε 8.811 τόνουσ ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ, ποςότθτα που αντιςτοιχεί 

ςτο 34% των πανελλαδικϊσ ςυλλεχκειςϊν ποςοτιτων.   

Θ υφιςτάμενθ παραγωγι των ΑΕ ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ ςφμφωνα με το ΕΧΔΕΑ εκτιμάται ίςθ 29,4% 

τθσ ςυνολικισ εγχϊριασ παραγωγισ. Χτθ βάςθ αυτι θ παραγωγι των ΑΕ ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ 

υπολογίηεται ίςθ με 10.098 τόνουσ ετθςίωσ, εκ των οποίων το 87% ςυλλζγεται από το ΧΕΔ και ςτο 

ςφνολό του οδθγείται προσ αναγζννθςθ.  
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Σι εκνικοί ςτόχοι για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των Αποβλιτων Ελαίων ορίηονται ςτο άρκρο 9 του 
Υ.Δ. 82/2004, ωσ εξισ: 
Από 1θ Λανουαρίου του 2007 πρζπει να ςυλλζγεται τουλάχιςτον το 70% κατά βάροσ όλων των 
αποβλιτων λιπαντικϊν ελαίων και εξ’ αυτϊν να αναγεννάται τουλάχιςτον το 80% κατά βάροσ. Ψα 
απόβλθτα λιπαντικϊν ελαίων που δεν αναγεννϊνται οδθγοφνται προσ άλλεσ εργαςίεσ διάκεςθσ 
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ χριςθσ τουσ ωσ καφςιμα). 
 
Χφμφωνα με τθν ανωτζρω μεκοδολογικι προςζγγιςθ ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ επιτυγχάνονται οι 
εκνικοί ςτόχοι.  

8.1.2 ΕΖΟΛΘ ΥΑΦΑΓίΓΙΧ ΑΕ  ΥΕΦΛάΖΦΕΛΑΧ ΑΨΨΛΞΙΧ  

Θ παραγωγισ των ΑΕ ζωσ το 2030 εκτιμάται ότι ακολουκεί τον αντίςτοιχο ρυκμό μεταβολισ του 

πραγματικοφ ΑΕΥ (real GDP) τθσ χϊρασ. Πε βάςθ τα προαναφερόμενα, ςτον ακόλουκο πίνακα 

παρουςιάηονται οι εκτιμϊμενεσ ποςότθτεσ ΑΕ ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ. 

Πίνακασ 8-1: Εξζλιξθ παραγωγισ των ΑΕ Περιφζρειασ Αττικισ (τόνοι/ζτοσ) 

Ποςότθτα ΑΕ (tn/ζτοσ) 2018 2025 2030 

Υοςότθτα ΑΕ χϊρασ 34.349 36.156 37.813 

Υοςότθτα ΑΕ Υεριφζρειασ Αττικισ 15.955 16.794 17.564 

8.1.3 ΧΨΤέΣΛ ΔΛΑέΕΜΦΛΧΘΧ   

1. Ξατ’ ελάχιςτον ςυλλογι των ΑΕ κατά 70% ςυμπεριλαμβανόμενων και των ποςοτιτων που 
προζρχονται από τθν ναυτιλία  

8.1.4 ΥΦΣΨΕΛΡΤΠΕΡΑ ΠΖΨΦΑ ΓΛΑ ΨΘΡ ΩΟΣΥΣΜΘΧΘ ΨΣΩ  ΧέΕΔΜΣΩ  

 

Ο ρόλοσ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ και ειδικότερα του ΕΔΝΑ ςε ςυνεργαςία με τα ΕΔ και τουσ 

Διμουσ περιλαμβάνει τα εξισ: 

- Υαρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των δράςεων των Εγκεκριμζνων Χυςτθμάτων ςε επίπεδο 

Υεριφζρειασ και το βακμό ςυνειςφοράσ τθσ Υεριφζρειασ ςτον εκνικό ςτόχο.  

- Υαρακολοφκθςθ ότι ζχει αναπτυχκεί επαρκζσ δίκτυο ςυλλογισ των αποβλιτων ελαίων εντόσ τθσ 

Υεριφζρειασ. 

- Υαρακολοφκθςθ ότι θ ςυλλογι αποβλιτων αυτϊν γίνεται και ςε ςυνεργεία που διακζτουν 

δθμόςιοι φορείσ τθσ Υεριφζρειασ, όπωσ οι Διμοι και ότι εχουν ςυμβλθκεί με το αντίςτοιχο 

Χφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ.  

8.2 ΣέΘΠΑΨΑ ΨΕΟΣΩΧ ΞΩΞΟΣΩ ΗίΘΧ (ΣΨΞΗ)  

Υθγι αυτισ τθσ κατθγορίασ είναι τα οχιματα που προκφπτουν από τθν διαδικαςία τθσ απόςυρςθσ και 
αφορά οχιματα τα οποία προορίηονται για τθ μεταφορά προςϊπων και φζρουν 8 κζςεισ κακιμενων, 
πλθν του οδθγοφ και οχιματα με κινθτιρα τα οποία προορίηονται για τθ μεταφορά εμπορευμάτων και 
ζχουν μζγιςτο βάροσ τουσ 3,5 tn. Επίςθσ, περιλαμβάνει τα μζρθ, που προκφπτουν από τθν απόςυρςθ ι 
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τθν επιςκευι τουσ. 
Εντάςςονται ςτθν κατθγορία 16 “ΑΥΣΒΟΘΨΑ ΠΘ ΥΦΣΔΛΑΓΦΑάΣΠΕΡΑ ΑΟΟίΧ ΧΨΣΡ ΞΑΨΑΟΣΓΣ” και 
ςτισ ακόλουκεσ υποκατθγορίεσ: 

Πίνακασ 8-2: Κατθγοριοποίθςθ οχθμάτων ςτο τζλοσ του κφκλου ηωισ τουσ με βάςθ τον Ε.Κ.Α. 

16 ΑΠΟΒΛΘΣΑ ΜΘ ΠΡΟΔΛΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩ ΣΟΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 
16 01 ΟΧΘΜΑΣΑ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΗΩΘ ΣΟΤ ΑΠΟ ΔΛΑΦΟΡΑ ΜΕΑ ΜΕΣΑΦΟΡΑ 

(ΠΕΡΛΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΘΧΑΝΛΜΩΝ ΠΑΝΣΟ ΕΔΑΦΟΤ) ΚΑΛ ΑΠΟΒΛΘΣΑ ΑΠΟ ΣΘ 
ΔΛΑΛΤΘ ΟΧΘΜΑΣΩΝ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΗΩΘ ΣΟΤ ΚΑΛ ΑΠΟ ΣΘ ΤΝΣΘΡΘΘ 
ΟΧΘΜΑΣΩΝ (ΕΞΑΛΡΟΤΜΕΝΩΝ ΣΩΝ ΚΕΦΑΛΑΛΩΝ 13,14 ΚΑΛ ΣΩΝ ΘΜΕΛΩΝ 16 06 ΚΑΛ 16 
08) 

16 01 4  απορριπτόμενα οχιματα 
16 01 6 οχιματα ςτο τζλοσ του κφκλου ηωισ τουσ, τα οποία δεν περιζχουν οφτε υγρά οφτε άλλα 

επικίνδυνα ςυςτατικά ςτοιχεία 
16 01 7 φίλτρο λαδιοφ 
16 01 9 καταςκευαςτικά ςτοιχεία που περιζχουν υδράργυρο 
16 01 10 καταςκευαςτικά ςτοιχεία που περιζχουν υδράργυρο 
16 01 11  τακάκια φρζνων που περιζχουν αμίαντο 
16 01 12 τακάκια φρζνων εκτόσ εκείνων που περιλαμβάνονται ςτο ςθμείο 16 01 11 
16 01 13 υγρά φρζνων 
16 01 14 αντιψυκτικά υγρά που περιζχουν επικίνδυνεσ ουςίεσ 
16 01 15 αντιψυκτικά υγρά εκτόσ εκείνων που περιλαμβάνονται ςτο ςθμείο 16 01 14 
16 01 17 ςιδθροφχα μζταλλα 
16 01 18 μθ ςιδθροφχα μζταλλα 
16 01 19 Υλαςτικά 
16 01 20 Γυαλί 
16 01 22 καταςκευαςτικά ςτοιχεία μθ προδιαγραφόμενα άλλωσ 
16 01 99 απόβλθτα μθ προδιαγραφόμενα άλλωσ 

Ψα παραγόμενα απόβλθτα ΣΨΞΗ ςυλλζγονται από αδειοδοτθμζνα ΧΕΔ και οδθγοφνται ςτισ υποδομζσ 

επεξεργαςίασ τουσ (διαλυτιρια), οι οποίεσ καλφπτουν τισ ανάγκεσ τθσ Υεριφζρειασ. 

8.2.1 ΧΩΓΞΕΡΨΦίΨΛΞΆ ΧΨΣΛέΕΜΑ ΩάΛΧΨΆΠΕΡΘΧ ΥΑΦΑΓίΓΙΧ ΞΑΛ ΔΛΑέΕΜΦΛΧΘΧ  –  

ΑΛΣΟΤΓΘΧΘ  

Χφμφωνα με τα ςτοιχεία του ΕΧΔΑ, το 2018 παριχκθςαν 45.971 τόνοι αποβλιτων οχθμάτων τζλουσ 

κφκλου ηωισ (ΣΨΞΗ), εκ των οποίων 7.841 τόνοι επαναχρθςιμοποιικθκαν, 37.516 τόνοι 

ανακυκλϊκθκαν και 41.942 τόνοι ανακτικθκαν. Χτθν Υεριφζρεια Αττικισ παραλιφκθκαν από τθν ΕΔΣΕ  

12.464,76 τόνοι ΣΨΞΗ που αντιςτοιχοφν ςτο 27% τθσ ςυνολικισ εγχϊριασ ποςότθτασ. Για τθν εκτίμθςθ 

τθσ υφιςτάμενθσ παραγωγισ των ΣΨΞΗ ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ χρθςιμοποιικθκαν ςτοιχεία του νζου 

εγκεκριμζνου ΕΧΔΑ 2020-2030, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ Υεριφζρεια Αττικισ ςυμμετζχει ςτθν 

αντίςτοιχθ Ακακάριςτθ Υροςτικζμενθ Αξία (ΑΥΑ) τθσ χϊρασ κατά 46,45% (ΕΟΧΨΑΨ, ΑΥΑ, ενθμζρωςθ 

17/01/2020). Χτθ βάςθ αυτι θ παραγόμενθ ποςότθτα ΣΨΞΗ εκτιμάται ςε 45.971 τόνουσ.  

Χφμφωνα με το άρκρο 11 του ΥΔ 116/2004, από τθν 1θ Λανουαρίου 2015 ο ςτόχοσ ανάκτθςθσ και 
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επαναχρθςιμοποίθςθσ των προϊόντων που προκφπτουν από τθν διαχείριςθ των ΣΨΞΗ, ανζρχεται ςτο 
95% κ.β και θ επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθ κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 85% κατά μζςο 
βάροσ ανά όχθμα και ανά ζτοσ.  

Τπωσ αναφζρεται ςτο ΕΧΔΑ Ψόςο ο ςτόχοσ επαναχρθςιμοποίθςθσ και ανακφκλωςθσ όςο και ο ςτόχοσ 
επαναχρθςιμοποίθςθσ και ανάκτθςθσ ζχουν επιτευχκεί όλα τα ζτθ τθσ περιόδου 2015-2018 με 
εξαίρεςθ το ζτοσ 2015, λόγω χαμθλισ τιμισ των μετάλλων. 

8.2.2 ΕΖΟΛΘ ΥΑΦΑΓίΓΙΧ ΣΨΞΗ ΥΕΦΛάΖΦΕΛΑΧ ΑΨΨΛΞΙΧ  

Θ παραγωγι ΣΨΞΗ ζωσ το 2030 εκτιμάται ότι ακολουκεί τον αντίςτοιχο ρυκμό μεταβολισ του 

πραγματικοφ ΑΕΥ (real GDP) τθσ χϊρασ. 

Πίνακασ 8-3: Εξζλιξθ παραγωγισ των ΟΣΚΗ Περιφζρειασ Αττικισ (τόνοι/ζτοσ) 

Ποςότθτα ΟΣΚΗ (tn/ζτοσ) 2018 2025 2030 

Υοςότθτα ΣΨΞΗ χϊρασ 45.971 48.389 50.606 

Υοςότθτα ΣΨΞΗ Υεριφζρειασ Αττικισ 21.353 22.477 23.506 

8.2.3 ΧΨΤέΣΛ ΔΛΑέΕΜΦΛΧΘΧ   

Μελλοντικοί τόχοι 

Χφμφωνα με το Δεφτερο Χχζδιο Δράςθσ τθσ Επιτροπισ (Πάρτιοσ 2020), θ Επιτροπι κα προτείνει 
τροποποιιςεισ ςτθ νομοκεςία για τα ΣΨΞΨΗ, με ςτόχο τθν προϊκθςθ πιο βιϊςιμων επιχειρθματικϊν 
μοντζλων μζςω τθσ ςφνδεςθσ του ςχεδιαςμοφ με τθν διαχείριςθ μετά το τζλοσ του κφκλου ηωισ, ι 
ακόμα τθσ προϊκθςθσ ελάχιςτου υποχρεωτικοφ ανακυκλωμζνου υλικοφ ςε ςυγκεκριμζνα εξαρτιματα 
και τθσ βελτίωςθσ τθσ αποδοτικότθτασ ανακφκλωςθσ. 

Χτο παραπάνω πλαίςιο ςτο ΕΧΔΑ τίκενται ςτόχοι διαχείριςθσ, οι οποίοι αφοροφν ςε ζνταξθ των 
εμπόρων/ειςαγωγζων μεταχειριςμζνων οχθμάτων ςτο ΕΠΥΑ και ςτο ΧΕΔ και ςε καταπολζμθςθ τθσ 
παράνομθσ λειτουργίασ μονάδων τεμαχιςμοφ και απορρφπανςθσ.  

Χε επίπεδο Υεριφερειακοφ Χχεδιαςμοφ δεν κρίνεται ςκόπιμθ θ κζςπιςθ ειδικϊν ςτόχων διαχείριςθσ. 

8.2.4 ΥΦΣΨΕΛΡΤΠΕΡΑ ΠΖΨΦΑ ΓΛΑ ΨΘΡ ΩΟΣΥΣΜΘΧΘ ΨΣΩ  ΧέΕΔΜΣΩ   

Σ ρόλοσ τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ και ειδικότερα του ΕΔΧΡΑ είναι θ παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ 

των δράςεων του Εγκεκριμζνου Χυςτιματοσ και τθσ τιρθςθσ των υποχρεϊςεων των ιδιοκτθτϊν 

οχθμάτων και των ΣΨΑ ςφμφωνα με το Υ.Δ. 116/2004, κακϊσ και θ ςυνεργαςία του με το Χφςτθμα για 

τθν επζκταςθ του δικτφου ςυλλογισ, όπου αυτό κρίνεται ανεπαρκζσ.  

8.3 ΑΥΣΒΟΘΨΑ ΧΩΧΧίΦΕΩΨίΡ  ΣέΘΠΑΨίΡ ΞΑΛ ΒΛΣΠΘέΑΡΛΑΧ (ΑΧΣΒ)   

Σι ςυςςωρευτζσ διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ ορκισ λειτουργίασ των 

οχθμάτων και τθσ βιομθχανίασ ςυνιςτϊντασ μία βαςικι και απαραίτθτθ πθγι ενζργειασ. Σι 

ςυςςωρευτζσ οχθμάτων και βιομθχανίασ διακρίνονται κυρίωσ ςε ςυςςωρευτζσ μόλυβδου-οξζοσ και 

νικελίου-καδμίου. 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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Χτθν Υεριφζρεια Αττικισ δραςτθριοποιοφνται εν ενεργεία ΧΕΔ ΑΧΣΒ. 

8.3.1 ΧΩΓΞΕΡΨΦίΨΛΞΆ ΧΨΣΛέΕΜΑ ΩάΛΧΨΆΠΕΡΘΧ ΥΑΦΑΓίΓΙΧ ΞΑΛ ΔΛΑέΕΜΦΛΧΘΧ  –  

ΑΛΣΟΤΓΘΧΘ  

Χφμφωνα με τα ςτοιχεία του ΕΧΔΑ, το 2018 παριχκθςαν 47.586 τόνοι αποβλιτων ςυςςωρευτϊν 

οχθμάτων και βιομθχανίασ (ΑΧΣΒ). Θ ποςότθτα που ςυλλζχκθκε ανιλκε ςε 35.740 τόνουσ. Θ ποςότθτα 

που ςυλλζχκθκε ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ από τα εγκεκριμζνα ΧΕΔ (ΧΩ.ΔΕ.ΧΩΧ. Α.Ε., ΕΥΕΡΔΛΧΩΧ Re-

Battery A.E., Combatt A.E.) ιςοφται με 9.160 τόνουσ. Για τθν εκτίμθςθ τθσ υφιςτάμενθσ παραγωγισ των 

ΑΧΣΒ ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ χρθςιμοποιικθκαν ςτοιχεία του νζου εγκεκριμζνου ΕΧΔΑ 2020-2030, 

λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ Υεριφζρεια Αττικισ ςυμμετζχει ςτθν αντίςτοιχθ Ακακάριςτθ Υροςτικζμενθ 

Αξία (ΑΥΑ) τθσ χϊρασ κατά 46,45% (ΕΟΧΨΑΨ, ΑΥΑ, ενθμζρωςθ 17/01/2020). Χτθ βάςθ αυτι θ 

εκτιμϊμενθ παραγωγι ΑΧΣΒ είναι ίςθ με 23.266 τόνουσ για το ζτοσ 2018. 

Σι ποςοτικοί ςτόχοι για τθ διαχείριςθ των ΑΧΣΒ κακορίηονται ςτθν κυα41624.2057.Ε103/2010 και 

αφοροφν τθ ςυλλογι και τθν ανακφκλωςθ. Πε βάςθ το ΕΧΔΑ δεν ζχει επιτευχκεί ακόμα ο ςτόχοσ 

ςυλλογισ του ςυνόλου των αποβλιτων ςυςςωρευτϊν Pb-οξζοσ, ωςτόςο ζχει επιτευχκεί ο ςτόχοσ 

διαχείριςθσ. 

8.3.2 ΕΖΟΛΘ ΥΑΦΑΓίΓΙΧ ΑΧΣΒ ΥΕΦΛάΖΦΕΛΑΧ ΑΨΨΛΞΙΧ  

Θ εκτίμθςθ τθσ εξζλιξθσ τθσ παραγωγισ ΑΧΣΒ ζωσ το 2030 γίνεται βάςει των παραδοχϊν του ΕΧΔΑ 

2020. Πε βάςθ τα προαναφερόμενα, ςτον ακόλουκο πίνακα παρουςιάηονται οι εκτιμϊμενεσ 

ποςότθτεσ ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ. 

Πίνακασ 8-4: Εξζλιξθ παραγωγισ των ΑΟΒ Περιφζρειασ Αττικισ (τόνοι/ζτοσ) 

Ποςότθτα ΑΟΒ (tn/ζτοσ) 2018 2025 2030 

Υοςότθτα ΑΧΣΒ χϊρασ 47.586 50.089 52.385 

Υοςότθτα ΑΧΣΒ Υεριφζρειασ Αττικισ 22.104 23.266 24.333 

8.3.3 ΧΨΤέΣΛ ΔΛΑέΕΜΦΛΧΘΧ   

Σι ςτόχοι διαχείριςθσ που τίκενται ςε επίπεδο χϊρασ ςυνοψίηονται ςτθ ςυλλογι του ςυνόλου (100%) 

των ΑΧΣΒ και ςτθν ανακφκλωςθ κατ’ ελάχιςτον α) του 65% κατά μζςο βάροσ των ςυςςωρευτϊν 

μολφβδου – οξζοσ ςυμπεριλαμβανόμενθσ τθσ ανακφκλωςθσ του περιεχόμενου μολφβδου και β) του 

75% κατά μζςο βάροσ των ςυςςωρευτϊν νικελίου – καδμίου ςυμπεριλαμβανόμενθσ τθσ ανακφκλωςθσ 

του περιεχόμενου καδμίου. Δεν κρίνεται ςκόπιμθ θ κζςπιςθ ειδικϊν ςτόχων ςε περιφερειακό επίπεδο. 

8.3.4 ΥΦΣΨΕΛΡΤΠΕΡΑ ΠΖΨΦΑ ΓΛΑ ΨΘΡ ΩΟΣΥΣΜΘΧΘ ΨΣΩ  ΧέΕΔΜΣΩ  

Σ ρόλοσ τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ και ειδικότερα του ΕΔΧΡΑ ςε ςυνεργαςία με τα ΧΕΔ και τουσ Διμουσ 

περιλαμβάνει τα εξισ: 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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- Υαρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των δράςεων των Εγκεκριμζνων Χυςτθμάτων ςε επίπεδο 

Υεριφζρειασ και το βακμό ςυνειςφοράσ τθσ Υεριφζρειασ ςτον εκνικό ςτόχο.  

- Υαρακολοφκθςθ ότι υπάρχει επαρκζσ δίκτυο ςυλλογισ των αποβλιτων αυτϊν ςτθν Υεριφζρεια 

Αττικισ. 

- Υαρακολοφκθςθ ότι θ ςυλλογι αποβλιτων ςυςςωρευτϊν οχθμάτων γίνεται και ςτα ςυνεργεία που 

διακζτουν δθμόςιοι φορείσ τθσ Υεριφζρειασ, όπωσ οι Διμοι και ότι εχουν ςυμβλθκεί με το 

αντίςτοιχο Χφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ. 

- Απαγόρευςθ ταφισ αποβλιτων ςυςςωρευτϊν οχθμάτων και βιομθχανίασ  

- Δθμιουργία χϊρων ςυλλογισ και αποκικευςθσ των αποβλιτων από δθμόςιουσ φορείσ, εντόσ των 

Ψοπικϊν ι Ξεντρικϊν Υράςινων Χθμείων, προκειμζνου να οδθγοφνται ςτο Χφςτθμα Εναλλακτικισ 

Διαχείριςθσ.  

8.4 ΑΥΣΒΟΘΨΑ ΘΟΕΞΨΦΛΞΣΩ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΩ ΕΣΥΟΛΧΠΣΩ (ΑΘΘΕ)   

Ψα ΑΘΘΕ προζρχονται από ζνα φάςμα ΘΘΕ που από 15/8/2018 διακρίνεται ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ: 

1. Εξοπλιςμόσ ανταλλαγισ κερμότθτασ 

2. Σκόνεσ και εξοπλιςμόσ που περιζχει οκόνεσ με επιφάνεια μεγαλφτερθ των 100 cm2 

3. Οαμπτιρεσ 

4. Πεγάλου μεγζκουσ εξοπλιςμόσ (οποιαδιποτε εξωτερικι διάςταςθ μεγαλφτερθ από 50 cm) 

ςυμπεριλαμβανομζνων (όχι αποκλειςτικά) των εξισ: Σικιακζσ ςυςκευζσ, εξοπλιςμόσ πλθροφορικισ και 

τθλεπικοινωνιϊν, καταναλωτικά είδθ, φωτιςτικά είδθ, εξοπλιςμόσ αναπαραγωγισ ιχου και εικόνων, 

μουςικόσ εξοπλιςμόσ, θλεκτρικά και θλεκτρονικά εργαλεία, παιχνίδια και εξοπλιςμόσ ψυχαγωγίασ και 

ακλθτιςμοφ, ιατρικζσ ςυςκευζσ, όργανα παρακολοφκθςθσ και ελζγχου, ςυςκευζσ αυτόματθσ διανομισ, 

εξοπλιςμόσ παραγωγισ θλεκτρικϊν ρευμάτων. Θ κατθγορία αυτι δεν περιλαμβάνει τον εξοπλιςμό που 

περιλαμβάνεται ςτισ κατθγορίεσ 1 ζωσ 3. 

5. Πικροφ μεγζκουσ εξοπλιςμόσ (καμιά εξωτερικι διάςταςθ μεγαλφτερθ από 50 cm) 

ςυμπεριλαμβανομζνων (όχι αποκλειςτικά) των εξισ: Σικιακζσ ςυςκευζσ, καταναλωτικά είδθ, φωτιςτικά 

είδθ, εξοπλιςμόσ αναπαραγωγισ ιχου και εικόνων, μουςικόσ εξοπλιςμόσ, θλεκτρικά και θλεκτρονικά 

εργαλεία, παιχνίδια και εξοπλιςμόσ ψυχαγωγίασ και ακλθτιςμοφ, ιατρικζσ ςυςκευζσ, όργανα 

παρακολοφκθςθσ και ελζγχου, ςυςκευζσ αυτόματθσ διανομισ, εξοπλιςμόσ παραγωγισ θλεκτρικϊν 

ρευμάτων. Θ κατθγορία αυτι δεν περιλαμβάνει τον εξοπλιςμό που περιλαμβάνεται ςτισ κατθγορίεσ 1 

ζωσ 3 και 6. 

6. Πικροφ μεγζκουσ εξοπλιςμόσ πλθροφορικισ και τθλεπικοινωνιϊν (καμιά εξωτερικι διάςταςθ 

μεγαλφτερθ από 50 cm). 

Σι πθγζσ προζλευςθσ των 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 ΑΧΑ, οι οικίεσ και 

διάφοροι άλλοι κλάδοι δραςτθριοτιτων (κυρίωσ εμπορικζσ, τουριςτικζσ, βιομθχανικζσ/βιοτεχνικζσ, 

δθμόςιεσ υπθρεςίεσ κλπ.). 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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Εντάςςονται ςτθν κατθγορία 16 “ΑΥΣΒΟΘΨΑ ΠΘ ΥΦΣΔΛΑΓΦΑάΣΠΕΡΑ ΑΟΟίΧ ΧΨΣΡ ΞΑΨΑΟΣΓΣ”, 

κακϊσ και ςτθν κατθγορία 20 “ΔΘΠΣΨΛΞΑ ΑΥΣΒΟΘΨΑ (ΣΛ-ΞΛΑΞΑ ΑΥΣΒΟΘΨΑ ΞΑΛ ΥΑΦΣΠΣΛΑ 

ΑΥΣΒΟΘΨΑ ΑΥΣ ΕΠΥΣΦΛΞΕΧ ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘ-ΨΕΧ, ΒΛΣΠΘέΑΡΛΕΧ ΞΑΛ ΛΔΦΩΠΑΨΑ),ΥΕΦΛΟΑΠΒΑΡΣΠΕΡίΡ 

ΠΕΦίΡ έίΦΛΧΨΑΧΩΟΟΕΓΕΡΨίΡ” 

Πίνακασ 8-5: Κατθγοριοποίθςθ ΑΘΘΕ με βάςθ τον Ε.Κ.Α. 

16 ΑΠΟΒΛΘΣΑ ΜΘ ΠΡΟΔΛΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩ ΣΟΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 
16 02 απόβλθτα από θλεκτρικό και θλεκτρονικό εξοπλιςμό 
16 02 09 μεταςχθματιςτζσ και πυκνωτζσ περιζχουν PCB 
16 02 10   απορριπτόμενοσ εξοπλιςμόσ που περιζχει PCB ι ζχει μολυνκεί από παρόμοιεσ ουςίεσ 

άλλοσ από τον αναφερόμενo ςτο ςθμείo 16 02 09 
16 02 11 απορριπτόμενοσ εξοπλιςμόσ που περιζχει χλωροφκοράνκρακεσ 
16 02 12 απορριπτόμενοσ εξοπλιςμόσ που περιζχει ελεφκερο αμίαντο 
16 02 13 απορριπτόμενοσ εξοπλιςμόσ που περιζχει επικίνδυνα ςυςτατικά ςτοιχεία άλλοσ από τουσ 

αναφερόμενουσ ςτα ςθμεία 16 02 09 ζωσ 16 02 12 
16 02 14 απορριπτόμενοσ εξοπλιςμόσ που περιζχει επικίνδυνα ςυςτατικά ςτοιχεία άλλοσ από τον 

αναφερόμενο ςτα ςθμεία 16 02 09 ζωσ 16 02 13 
16 02 15 επικίνδυνα ςυςτατικά ςτοιχεία που ζχουν αφαιρεκεί από απορριπτόμενο εξοπλιςμό 
16 02 16 ςυςτατικά ςτοιχεία που ζχουν αφαιρεκεί από απορριπτόμενο εξοπλιςμό άλλα από αυτά 

που αναφζρονται ςτο ςθμείο 16 02 15 

20 
ΔΘΜΟΣΛΚΑ ΑΠΟΒΛΘΣΑ (ΟIΚIΑΚΑ ΑΠΟΒΛΘΣΑ ΚΑΛ ΠΑΡΟΜΟΛΑ ΑΠΟΒΛΘΣΑ ΑΠΟ 
ΕΜΠΟΡΛΚΕ ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΕ, ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΕ ΚΑΛ ΛΔΡΤΜΑΣΑ), ΠΕΡΛΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
ΜΕΡΩΝ ΧΩΡIΣΑ ΤΛΛΕΓΕΝΣΩΝ 

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

20 01 36 
απορριπτόμενοσ θλεκτρικόσ και θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ άλλοσ από τον αναφερόμενο ςτα 
ςθμεία 20 01 21, 20 01 23 και 20 01 35 

Ψα παραγόμενα ΑΘΘΕ ςυλλζγονται από αδειοδοτθμζνα ΧΕΔ και οδθγοφνται ςτισ υποδομζσ 

επεξεργαςίασ τουσ (απορρφπανςθ – αποςυναρμολόγθςθ), οι οποίεσ καλφπτουν τισ ανάγκεσ τθσ 

Υεριφζρειασ. 

Χφμφωνα με το Δεφτερο χζδιο Δράςθσ τθσ Επιτροπισ (Πάρτιοσ 2020), ο θλεκτρικόσ και θλεκτρονικόσ 

εξοπλιςμόσ ςυνεχίηει να αποτελεί ζνα από τα ταχφτερα αυξανόμενα ρεφματα αποβλιτων ςτθν Ε.Ε., με 

ετιςιο ρυκμό τθσ τάξθσ του 2%. Εκτιμάται ότι λιγότερο από 40% των ΑΘΘΕ ανακυκλϊνεται ετθςίωσ 

ςτθν Ε.Ε. Πεγάλθ αξία χάνεται όταν πλιρωσ ι μερικϊσ λειτουργικά προϊόντα απορρίπτονται επειδι 

είναι μθ επιςκευάςιμα, θ μπαταρία τουσ δεν μπορεί να αντικαταςτακεί, δεν υποςτθρίηεται πλζον το 

λογιςμικό τουσ, ι τα υλικά από τα οποία αποτελείται θ ςυςκευι δεν μπορεί να ανακτθκοφν. Χχεδόν 

δφο από τουσ τρεισ Ευρωπαίουσ κα ικελαν να ςυνεχίςουν να χρθςιμοποιοφν τισ υφιςτάμενεσ 

θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ τουσ για περιςςότερο χρόνο, υπό τον όρο φυςικά ότι θ απόδοςι τουσ δεν κα 

επθρεάηεται ςθμαντικά. 

Χφμφωνα με το Δεφτερο Χχζδιο Δράςθσ τθσ Επιτροπισ (Πάρτιοσ 2020), θ Επιτροπι κα παρουςιάςει τθν 
νζα τθσ «Υρωτοβουλία Ξυκλικϊν Θλεκτρονικϊν» που κα κινθτοποιεί υφιςτάμενα αλλά και νζα 
εργαλεία.  
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Χτο πλαίςιο αυτό, κα υιοκετθκοφν και κανονιςτικά μζτρα για θλεκτρονικά, περιλαμβανομζνων των 
κινθτϊν, των τάμπλετσ και λάπτοπσ, υπό τθν Σδθγία Ecodesign, ϊςτε οι ςυςκευζσ να ςχεδιάηονται με 
βάςθ τθν ενεργειακι απόδοςθ, τθν αντοχι, τθν επιςκευαςιμότθτα, τθν δυνατότθτα αναβάκμιςθσ, 
επαναχρθςιμοποίθςθσ και ανακφκλωςθσ.  
 
Χτο πλαίςιο αυτό επίςθσ: 

• Ψα θλεκτρονικά και ICT κα αποτελζςουν ρεφμα προτεραιότθτασ για τθν εφαρμογι του 
«δικαιϊματοσ ςτθν επιςκευι» και του δικαιϊματοσ αναβάκμιςθσ παρωχθμζνου λογιςμικοφ.  

• Ωποχρεωτικι ειςαγωγι κοινοφ φορτιςτι για κινθτά και παρόμοιεσ ςυςκευζσ, βελτιϊνοντασ τθν 
αντοχι των καλωδίων φόρτιςθσ και αποςυνδζοντασ τθν αγορά φορτιςτι από τθν αγορά νζων 
προϊόντων.  

• Κα πρζπει να βελτιωκεί θ ςυλλογι και διαχείριςθ των ΑΘΘΕ, ακόμα και πικανϊσ μζςω ενόσ 
πανευρωπαϊκοφ ςυςτιματοσ επιςτροφισ για τθν ςυλλογι και επαναπϊλθςθ παλαιϊν κινθτϊν, 
τάμπλετσ και φορτιςτϊν.  

• Κα γίνει επανεξζταςθ των κοινοτικϊν κανόνων για τθν απαγόρευςθ επικίνδυνων ουςιϊν ςτον 
ΘΘΕ, με ςτόχο να διαςφαλιςτεί καλφτερθ ςυμμόρφωςθ με το ιςχφον κανονιςτικό πλαίςιο, 
περιλαμβανομζνων του Ξανονιςμοφ REACH και τθσ Σδθγίασ για το Ecodesign. 

8.4.1 ΧΩΓΞΕΡΨΦίΨΛΞΆ ΧΨΣΛέΕΜΑ ΩάΛΧΨΆΠΕΡΘΧ ΥΑΦΑΓίΓΙΧ ΞΑΛ ΔΛΑέΕΜΦΛΧΘΧ  –  

ΑΛΣΟΤΓΘΧΘ  

Χφμφωνα με τα ςτοιχεία του ΕΧΔΑ, το 2018 διατζκθκαν ςτθν αγορά 143.045 τόνοι του θλεκτρικοφ και 

θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ (ΘΘΕ) και θ ποςότθτα αποβλιτων ΑΘΘΕ που ςυλλζχκθκε ανιλκε ςε 58.039 

τόνουσ. Εξ αυτϊν 23.079 τόνοι ςυλλζχκθκαν ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ από τα ΧΕΔ ΑΡΑΞΩΞΟίΧΘ 

ΧΩΧΞΕΩίΡ ΑΕ και άίΨΣΞΩΞΟίΧΘ ΑΕ, ποςοςτό που αντιςτοιχεί περίπου ςτο 40% και ςυμφωνεί με τθν 

αντίςτοιχθ Ακακάριςτθ Υροςτικζμενθ Αξία (ΑΥΑ) τθσ χϊρασ (46,45%, ΕΟΧΨΑΨ, ΑΥΑ, ενθμζρωςθ 

17/01/2020). 

8.4.2 ΕΖΟΛΘ ΥΑΦΑΓίΓΙΧ ΑΘΘΕ ΥΕΦΛάΖΦΕΛΑΧ ΑΨΨΛΞΙΧ  

Θ εκτίμθςθ τθσ μελλοντικισ εξζλιξθσ των ΑΘΘΕ ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ ζγινε με τθν παραδοχι ότι 

ακολουκεί τθν εξζλιξθ των παραγόμενων ποςοτιτων ΘΘΕ, οι οποίεσ με τθ ςειρά τουσ ακολουκοφν τον 

αντίςτοιχο ρυκμό μεταβολισ του πραγματικοφ ΑΕΥ (real GDP) τθσ χϊρασ. Πε βάςθ τα 

προαναφερόμενα, ςτον ακόλουκο πίνακα παρουςιάηονται οι εκτιμϊμενεσ ποςότθτεσ ΑΘΘΕ ςτθν 

Υεριφζρεια Αττικισ. 

Πίνακασ 8-6: Εξζλιξθ παραγωγισ των ΑΘΘΕ Περιφζρειασ Αττικισ (τόνοι/ζτοσ) 

Ποςότθτα ΑΘΘΕ (tn/ζτοσ) 2019 2025 2030 

Υοςότθτα ΑΘΘΕ Υεριφζρειασ Αττικισ 25.980,01 26.836,82 28.066,42 

 

8.4.3 ΧΨΤέΣΛ ΔΛΑέΕΜΦΛΧΘΧ   

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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Από το 2019 και ζπειτα, το ελάχιςτο ποςοςτό ςυλλογισ που πρζπει να επιτυγχάνεται ςε ετιςια βάςθ 

ορίηεται ςε 65% του μζςου ετιςιου βάρουσ του ΘΘΕ που διατζκθκε ςτθν αγορά τθν προθγοφμενθ 

τριετία, ι εναλλακτικά το 85% των ΑΘΘΕ που παράγονται ανά βάροσ. Σι ελάχιςτοι ςτόχοι ανά 

κατθγορία ΑΘΘΕ που εφαρμόηονται από 15 Αυγοφςτου 2018 είναι οι ακόλουκοι: 

Πίνακασ 6: Ποςοτικοί τόχοι ΑΘΘΕ 

 Ελάχιςτο ποςοςτό  

ΑΘΘΕ που υπάγονται ςτισ κατθγορίεσ 1 ι 4  

ποςοςτό ανάκτθςθσ 85% 

ποςοςτό προετοιμαςίασ για επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθσ 80% 

ΑΘΘΕ που υπάγονται ςτθν κατθγορία 2  

ποςοςτό ανάκτθςθσ 80% 

ποςοςτό προετοιμαςίασ για επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθσ 70% 

ΑΘΘΕ που υπάγονται ςτισ κατθγορίεσ 5 και 6  

ποςοςτό ανάκτθςθσ 75% 

ποςοςτό προετοιμαςίασ για επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθσ 55% 

ΑΘΘΕ που υπάγονται ςτθν κατθγορία 3  

ποςοςτό ανακφκλωςθσ 80% 

 

Ψζλοσ, τα κράτθ μζλθ ενκαρρφνουν τθν επαναχρθςιμοποίθςθ των προϊόντων και τθ κζςπιςθ 
ςυςτθμάτων για τθν προϊκθςθ των δραςτθριοτιτων επιςκευισ και επαναχρθςιμοποίθςθσ, μεταξφ 
άλλων για τον θλεκτρικό και θλεκτρονικό εξοπλιςμό (άρκρο 9(1)(δ) Σδθγίασ 2008/98/ΕΞ, όπωσ 
τροποποιικθκε από τθν Σδθγία (ΕΕ) 2018/851).  

 

Χτο πλαίςιο αυτό τίκενται οι ακόλουκοι ςτόχοι ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ: 
1. έωριςτι ςυλλογι των ΑΘΘΕ τουλάχιςτον κατά 65% του μζςου ετιςιου βάρουσ των ΘΘΕ που 

διατζκθκαν ςτθν αγορά τθν προθγοφμενθ τριετία, ι εναλλακτικά το 85% των ΑΘΘΕ που 
παράγονται ανά βάροσ. 

2. Ενκάρρυνςθ τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ των προϊόντων και τθ κζςπιςθ ςυςτθμάτων για τθν 
προϊκθςθ των δραςτθριοτιτων επιςκευισ και επαναχρθςιμοποίθςθσ. 

8.4.4 ΥΦΣΨΕΛΡΤΠΕΡΑ ΠΖΨΦΑ ΓΛΑ ΨΘΡ ΩΟΣΥΣΜΘΧΘ ΨΣΩ  ΧέΕΔΜΣΩ  

ΑΘΘΕ -1 

Πζτρο Ενίςχυςθ χωριςτισ ςυλλογισ ΑΘΘΕ 

Χτόχοσ 1 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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Δείκτθσ Γωνιζσ ανακφκλωςθσ και ΥΧ με ςυλλογι ΑΘΘΕ  

Υοςότθτα που ςυλλζγεται από Διμουσ ςε ΓΑ & ΥΧ 

Αρμοδιότθτα ΕΣΑΡ, ΧΕΔ, Διμοι 

έωροκζτθςθ νζων 

εγκαταςτάςεων 
- 

έρονοδιάγραμμα 2021-2023 

Περιγραφι 

Για τθν ενίςχυςθ τθσ διαλογισ ςτθν πθγι των ΑΘΘΕ που παράγονται ςτα αςτικά απόβλθτα και τθν 

επίτευξθ των ςτόχων κα πρζπει να υλοποιθκοφν τα εξισ: 

- Ψο ςφνολο των Διμων κα ςυνάψουν ςυμβάςεισ με τα ςυςτιματα εναλλακτικισ διαχείριςθσ 

(ΑΡΑΞΩΞΟίΧΘ ΧΩΧΞΕΩίΡ, άίΨΣΞΩΞΟίΧΘ ι άλλα), όπου να καλφπτονται όλεσ οι Δθμοτικζσ 

Ενότθτεσ.  

- Υζρα του δικτφου που κα δθμιουργθκεί ςτο πλαίςιο των ανωτζρω ςυμβάςεων, οι γωνιζσ 

ανακφκλωςθσ και τα πράςινα ςθμεία κα πρζπει να δζχονται όλα τα είδθ των ΑΘΘΕ, τα οποία 

και ςτθ ςυνζχεια κα παραδίδονται ςτα Χυςτιματα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ.  

Σ ΕΔΧΡΑ κα παρακολουκεί τθν πρόοδο των δράςεων των Διμων αρχικϊσ μζςω του κατάλλθλου 

ςχεδιαςμοφ ςτα ΨΧΔΑ και ακολοφκωσ μζςω τθσ υλοποίθςθσ των κατάλλθλων υποδομϊν (γωνιζσ 

ανακφκλωςθσ και πράςινα ςθμεία). 

ΑΘΘΕ -2 

Πζτρο Δθμιουργία Ξζντρων Δθμιουργικισ Επαναχρθςιμοποίθςθσ Ωλικϊν (ΞΔΕΩ) 

Χτόχοσ 2 

Δείκτθσ Ξαταςκευι ΞΔΕΩ 

Υοςότθτα ΑΘΘΕ που επαναχρθςιμοποιείται ςτο πλαίςιο λειτουργίασ των ΞΔΕΩ 

Αρμοδιότθτα ΕΔΧΡΑ, Διμοι 

έωροκζτθςθ νζων 

εγκαταςτάςεων 
- 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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έρονοδιάγραμμα 2021-2023 

Περιγραφι 

Για τθν ενίςχυςθ τθσ επιςκευισ και επαναχρθςιμοποίθςθσ των ΑΘΘΕ οι Διμοι κα πρζπει να 

υλοποιιςουν ΞΔΕΩ είτε αυτόνομα είτε ςτο πλαίςιο λειτουργίασ των ΥΧ τουσ. Σ ΕΔΧΡΑ κα 

παρακολουκεί τθν πρόοδο των δράςεων των Διμων αρχικϊσ μζςω του κατάλλθλου ςχεδιαςμοφ ςτα 

ΨΧΔΑ και ακολοφκωσ μζςω τθσ υλοποίθςθσ των κατάλλθλων υποδομϊν (ΞΔΕΩ, πράςινα ςθμεία). 

8.5 ΠΕΨΑέΕΛΦΛΧΠΕΡΑ ΕΟΑΧΨΛΞΑ ΣέΘΠΑΨίΡ (ΠΕΣ)   

Θ βαςικότερθ πθγι μεταχειριςμζνων ελαςτικϊν είναι τα καταςτιματα επιςϊτρων (βουλκανιηατζρ), 

όπου ςυγκεντρϊνονται ελαςτικά από τα Λ.έ. οχιματα (αυτοκίνθτα, μοτοςυκλζτεσ, φορτθγά), αλλά και 

τα οχιματα Δ.έ. (λεωφορεία κλπ.). Επίςθσ, λόγω τθσ γεωργικισ δραςτθριότθτασ που αναπτφςςεται 

ςτθν Υεριφζρεια, ζνα ςθμαντικό τμιμα των μεταχειριςμζνων ελαςτικϊν προζρχεται από οχιματα 

αγροτικισ χριςεωσ (τρακτζρ κλπ.). 

Εντάςςονται ςτθν κατθγορία 16 “ΑΥΣΒΟΘΨΑ ΠΘ ΥΦΣΔΛΑΓΦΑάΣΠΕΡΑ ΑΟΟίΧ ΧΨΣΡ ΞΑΨΑΟΣΓΣ”, ςτθν 

υποκατθγορία:  

Πίνακασ 8-7: Κατθγοριοποίθςθ των μεταχειριςμζνων ελαςτικϊν με βάςθ τον Ε.Κ.Α. 

16 ΑΠΟΒΛΘΣΑ ΜΘ ΠΡΟΔΛΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩ ΣΟΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 
16 01 ΟΧΘΜΑΣΑ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΗΩΘ ΣΟΤ ΑΠΟ ΔΛΑΦΟΡΑ ΜΕΑ ΜΕΣΑΦΟΡΑ 

(ΠΕΡΛΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΘΧΑΝΛΜΩΝ ΠΑΝΣΟ ΕΔΑΦΟΤ) ΚΑΛ ΑΠΟΒΛΘΣΑ ΑΠΟ ΣΘ 
ΔΛΑΛΤΘ ΟΧΘΜΑΣΩΝ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΗΩΘ ΣΟΤ ΚΑΛ ΑΠΟ ΣΘ ΤΝΣΘΡΘΘ 
ΟΧΘΜΑΣΩΝ (ΕΞΑΛΡΟΤΜΕΝΩΝ ΣΩΝ ΚΕΦΑΛΑΛΩΝ 13,14 ΚΑΛ ΣΩΝ ΘΜΕΛΩΝ 16 06 ΚΑΛ 16 
08) 

16 01 03 Ελαςτικά ςτο τζλοσ του κφκλου ηωισ τουσ 

Αρμόδιοι φορείσ για τθν επίτευξθ των κεςμοκετθμζνων εκνικϊν ςτόχων επαναχρθςιμοποίθςθσ και 

αξιοποίθςθσ των μεταχειριςμζνων ελαςτικϊν αποτελοφν τα εγκεκριμζνα Χυςτιματα Εναλλακτικισ 

Διαχείριςθσ, όπωσ το Χυλλογικό Χφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Πεταχειριςμζνων ελαςτικϊν ‘ECO-

ELASTIKA’, υπό τθν εποπτεία του ΕΣΑΡ. 

8.5.1 ΧΩΓΞΕΡΨΦίΨΛΞΆ ΧΨΣΛέΕΜΑ ΩάΛΧΨΆΠΕΡΘΧ ΥΑΦΑΓίΓΙΧ ΞΑΛ ΔΛΑέΕΜΦΛΧΘΧ  –  

ΑΛΣΟΤΓΘΧΘ  

Χφμφωνα με τα ςτοιχεία του ΕΧΔΑ, το 2018 αποςφρκθκαν από τθν αγορά 45.698 τόνοι 

μεταχειριςμζνων ελαςτικϊν οχθμάτων (ΠΕΣ). Θ αποκθκευμζνθ ποςότθτα ανιλκε ςε 20.787 τόνουσ, 

ενϊ ςυλλζχκθςαν 41.598 τόνοι και ανακτικθκαν ςυνολικά 43.053 τόνοι. Χτθν Υεριφζρεια Αττικισ το 

εγκεκριμζνο ΧΕΔ ςυνζλλεξε 5.013,98 τόνουσ το 2019, ποςοςτό 12% του ςυνόλου τθσ χϊρασ. Για τθν 

εκτίμθςθ τθσ υφιςτάμενθσ παραγωγισ των ΠΕΣ ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ χρθςιμοποιικθκαν ςτοιχεία 
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του νζου εγκεκριμζνου ΕΧΔΑ 2020-2030, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ Υεριφζρεια Αττικισ ςυμμετζχει 

ςτθν αντίςτοιχθ Ακακάριςτθ Υροςτικζμενθ Αξία (ΑΥΑ) τθσ χϊρασ κατά 46,45% (ΕΟΧΨΑΨ, ΑΥΑ, 

ενθμζρωςθ 17/01/2020). Πε τον τρόπο αυτό θ παραγωγι ΠΕΣ ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ εκτιμάται ίςθ 

με 21.226,58 τόνουσ το 2018.  

Σι ποςοτικοί ςτόχοι που ζχουν κεςπιςτεί από το ΥΔ 109/2004 «Μζτρα και όροι για τθν εναλλακτικι 
διαχείριςθ των μεταχειριςμζνων ελαςτικϊν των οχθμάτων. Πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςι 
τουσ.» ορίηουν ότι μζχρι τθν 31θ Λουλίου 2006, θ ανάκτθςθ των μεταχειριςμζνων αποβλιτων 
ελαςτικϊν οχθμάτων πρζπει να καλφπτει τουλάχιςτον το 65% των αποςυρόμενων ελαςτικϊν. Εντόσ του 
ίδιου χρονικοφ ορίου, θ ανακφκλωςθ πρζπει να φτάνει τουλάχιςτον το 10%. 

Χφμφωνα με το ΕΧΔΑ, το υφιςτάμενο ΧΕΔ επιτυγχάνει τουσ ςτόχουσ του Υ.Δ. 109/2004 για τα ελαςτικά 

που διαχειρίηεται, όμωσ κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι δεν διαχειρίςτθκε τα ζτθ 2017 και 2018 

μεταχειριςμζνα ελαςτικά ποδθλάτων, μεταχειριςμζνα ελαςτικά εξωτερικισ διαμζτρου άνω των 1.400 

mm, κακϊσ και ςυμπαγι (μθ πνευματικά) μεταχειριςμζνα ελαςτικά βιομθχανικϊν και ανυψωτικϊν 

μθχανθμάτων. 

8.5.2 ΕΖΟΛΘ ΥΑΦΑΓίΓΙΧ ΠΕΣ ΥΕΦΛάΖΦΕΛΑΧ ΑΨΨΛΞΙΧ  

Για τθν εκτίμθςθ τθσ μελλοντικισ εξζλιξθσ χρθςιμοποιικθκαν ςτοιχεία του νζου εγκεκριμζνου ΕΧΔΑ 

2020-2030. 

Πίνακασ 8-8: Εξζλιξθ παραγωγισ των ΜΕΟ Περιφζρειασ Αττικισ (τόνοι/ζτοσ) 

Ποςότθτα ΜΕΟ (tn/ζτοσ) 2018 2025 2030 

Υοςότθτα ΠΕΣ χϊρασ 45.698 48.102 50.306 

Υοςότθτα ΠΕΣ Υεριφζρειασ Αττικισ 21.227 22.343 23.367 

8.5.3 ΧΨΤέΣΛ ΔΛΑέΕΜΦΛΧΘΧ   

Σι ςτόχοι διαχείριςθσ για τα ΠΕΣ που τίκενται ςε εκνικό επίπεδο ςυνοψίηονται ςτθν επίτευξθ των 

ςτόχων ανακφκλωςθσ του ΥΔ 109/2004 και ςτθν ανάπτυξθ αγορϊν μεταχειριςμζνων ελαςτικϊν και 

ανακτϊμενων υλικϊν από τθν επεξεργαςία ΠΕΓ. Δεν κρίνεται ςκόπιμθ θ κζςπιςθ ειδικϊν ςτόχων ςε 

περιφερειακό επίπεδο. 

8.5.4 ΥΦΣΨΕΛΡΤΠΕΡΑ ΠΖΨΦΑ ΓΛΑ ΨΘΡ ΩΟΣΥΣΜΘΧΘ ΨΣΩ ΧέΕΔΜΣΩ   

Σ ρόλοσ τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ και ειδικότερα του ΕΔΧΡΑ ςε ςυνεργαςία με τα ΧΕΔ και τουσ Διμουσ 

περιλαμβάνει τα εξισ: 

- Υαρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των δράςεων του Εγκεκριμζνου Χυςτιματοσ ςε επίπεδο 

Υεριφζρειασ και το βακμό ςυνειςφοράσ τθσ Υεριφζρειασ ςτον εκνικό ςτόχο.  

- Υαρακολοφκθςθ ότι θ ςυλλογι των μεταχειριςμζνων ελαςτικϊν γίνεται ςε όλα τα ςθμεία 

ςυλλογισ, ιτοι τα βουλκανιηατζρ, τα ςυνεργεία, αναγομωτιρια κακϊσ και τα διαλυτιρια 
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αυτοκινιτων που ζχουν ςυμβλθκεί με το αντίςτοιχο ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ οχθμάτων 

τζλουσ κφκλου ηωισ (ΕΔΣΕ) και δραςτθριοποιοφνται ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ. 

- Υαρακολοφκθςθ ότι θ ςυλλογι μεταχειριςμζνων ελαςτικϊν γίνεται και ςτα ςυνεργεία που 

διακζτουν δθμόςιοι φορείσ τθσ Υεριφζρειασ, όπωσ οι Διμοι και ότι εχουν ςυμβλθκεί με το 

αντίςτοιχο Χφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ. 

- Απαγόρευςθ ταφισ μεταχειριςμζνων ελαςτικϊν. 

- Δθμιουργία χϊρων ςυλλογισ και αποκικευςθσ των μεταχειριςμζνων ελαςτικϊν δθμόςιων 

φορζων, εντόσ των Ψοπικϊν ι Ξεντρικϊν Υράςινων Χθμείων, προκειμζνου να οδθγοφνται ςτο 

Χφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ. 
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9 ΧΕΔΛΟ ΔΛΑΧΕΛΡΛΘ ΓΛΑ ΣΑ ΕΠΛΚΛΝΔΤΝΑ ΑΠΟΒΛΘΣΑ ΤΓΕΛΟΝΟΜΛΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ (ΕΑΤΜ)  ΣΘ ΠΕΡΛΦΕΡΕΛΑ  

9.1 · ΕΛΔΛΞΤ ΚΕΧΠΛΞΤ ΥΟΑΜΧΛΣ– ΣΦΛΧΠΤΧ ΞΑΛ ΞΑΨΘΓΣΦΛΣΥΣΜΘΧΘ ΞΑΨΆ ΕΞΑ  

Ψο νομοκετικό πλαίςιο που διζπει τθ διαχείριςθ των ΑΩΠ υπαγορεφεται από τθν ΚΤΑ 146163/2012 

«Πζτρα και Τροι για τθ Διαχείριςθ Αποβλιτων Ωγειονομικϊν Πονάδων». 

Χφμφωνα με τθν ΞΩΑ 146163/2012, τα Απόβλθτα Ωγειονομικϊν Πονάδων (ΑΩΠ) ορίηονται ωσ: Τα 

απόβλθτα που παράγονται από Υγειονομικζσ Μονάδεσ και αναφζρονται ςτον κατάλογο αποβλιτων 

του Παραρτιματοσ τθσ Απόφαςθσ 2000/532/ΕΚ τθσ Επιτροπισ τθσ 3θσ Μαΐου 2000, όπωσ εκάςτοτε 

ιςχφει. 

Χφμφωνα με το άρκρο 2 τθσ ΞΩΑ 146163/2012, το κριτιριο για τθν κατάταξθ των αποβλιτων ςτα 

Επικίνδυνα Απόβλθτα Ωγειονομικϊν Πονάδων (ΕΑΩΠ) είναι το αν αυτά εκδθλϊνουν μία από τισ 

ιδιότθτεσ που αναφζρονται ςτο Υαράρτθμα ΛΛΛ του ν. 4042/2012 όπωσ αυτό ζχει τροποποιθκεί με τον 

Ξανονιςμό (ΕΕ) 1357/2014 . Αναλυτικότερα: 

• ςτα Επικίνδυνα Απόβλθτα Αμιγϊσ Μολυςματικά (ΕΑΑΜ), κατατάςςονται τα απόβλθτα τα 

οποία εκδθλϊνουν μόνο τθν επικίνδυνθ ιδιότθτα ΘP9 «Πολυςματικό»: ουςίεσ και 

παραςκευάςματα που περιζχουν ανκεκτικοφσ μικροοργανιςμοφσ ι τισ τοξίνεσ τουσ, οι οποίοι 

είναι γνωςτό ι υπάρχουν ςοβαροί λόγοι να πιςτεφεται ότι προκαλοφν αςκζνειεσ ςτον άνκρωπο 

ι ςε άλλουσ ηϊντεσ οργανιςμοφσ. Ψα απόβλθτα αυτά κατατάςςονται ςφμφωνα με τον ΕΞΑ ςτον 

κωδικό 18 01 03* «απόβλθτα από τθν περιγεννθτικι φροντίδα, τθ διάγνωςθ, τθ κεραπεία ι τθν 

πρόλθψθ αςκενειϊν ςε ανκρϊπουσ των οποίων θ ςυλλογι και διάκεςθ υπόκεινται ςε ειδικζσ 

απαιτιςεισ ςε ςχζςθ με τθ πρόλθψθ τθσ μόλυνςθσ», ι τον κωδικό 18 02 02* για κτθνιατρικά 

απόβλθτα, και ενδεδειγμζνθ διαχείριςι τουσ είναι θ προςωρινι αποκικευςθ υπό ψφξθ και θ 

αποςτείρωςθ ι αποτζφρωςθ τουσ ανάλογα με το ςφςτθμα διαχείριςθσ που επιλζγει θ ΩΠ. 

• Χτα Μικτά Επικίνδυνα Απόβλθτα (ΜΕΑ), κατατάςςονται τα απόβλθτα τα οποία εκδθλϊνουν 

τθν επικίνδυνθ ιδιότθτα ΘP9 («Πολυςματικό»: ουςίεσ και παραςκευάςματα που περιζχουν 

ανκεκτικοφσ μικροοργανιςμοφσ ι τισ τοξίνεσ τουσ, οι οποίοι είναι γνωςτό ι υπάρχουν ςοβαροί 

λόγοι να πιςτεφεται ότι προκαλοφν αςκζνειεσ ςτον άνκρωπο ι ςε άλλουσ ηϊντεσ οργανιςμοφσ, 

ταυτόχρονα με μία ι περιςςότερεσ επικίνδυνεσ ιδιότθτεσ, (ΘΦ 1 – ΘΦ8 και ΘΦ10-ΘΦ15, για 

παράδειγμα ΘΦ6: «οξεία τοξικότθτα», ΘΦ8: «διαβρωτικό», ΘΦ10: «τοξικό για τθν 

αναπαραγωγι» κ.α.). Ψα απόβλθτα αυτά κατατάςςονται ςφμφωνα με τον ΕΞΑ ςτισ κατθγορίεσ 

18 01 03* ι 18 02 02* και κατά τθ διαχείριςι τουσ κα πρζπει να ικανοποιοφνται οι εξισ 

ςυνκικεσ: 

- Αποκικευςθ για περιοριςμζνο χρονικό διάςτθμα υπό ψφξθ, όπωσ προβλζπεται ςτθν ΞΩΑ 
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146163/2012, ικανοποιϊντασ ειδικζσ απαιτιςεισ ςε ςχζςθ με τθ πρόλθψθ τθσ μόλυνςθσ. 

- Επεξεργαςία με τθ μζκοδο τθσ αποτζφρωςθσ ικανοποιϊντασ τθν ανάγκθ προςταςίασ του 

Υεριβάλλοντοσ και τθσ Δθμόςιασ Ωγείασ από τθν άλλθ ι τισ άλλεσ επικίνδυνεσ ιδιότθτεσ που 

εμφανίηει το απόβλθτο. 

• Χτα Άλλα Επικίνδυνα Απόβλθτα (ΑΕΑ), κατατάςςονται τα απόβλθτα τα οποία εκδθλϊνουν μία 

τουλάχιςτον επικίνδυνθ ιδιότθτα εκτόσ τθσ ιδιότθτασ ΘΦ9 «Πολυςματικό». Χτθν κατθγορία 

αυτι ανικουν αρκετζσ υποκατθγορίεσ αποβλιτων όπωσ διαλφτεσ και αντιδραςτιρια από 

εργαςτιρια (κωδικόσ ΕΞΑ 18 01 06*), οδοντιατρικό αμάλγαμα (18 01 10*), κυτταροτοξικά ι 

κυτταροςτατικά φάρμακα (κωδικόσ ΕΞΑ 18 01 08*) και οι ςυςκευαςίεσ με τισ οποίεσ ζρχονται ςε 

επαφι (εςωτερικζσ ςυςκευαςίεσ), υγρά εμφάνιςθσ – ςτερζωςθσ ακτινολογικοφ (κωδικοί ΕΞΑ 09 

01 03* - 09 01 06* και 09 01 13*) κ.α.. Θ ενδεδειγμζνθ επεξεργαςία εξαρτάται από το είδοσ και 

τθν επικινδυνότθτα του αποβλιτου, και μπορεί να είναι αποτζφρωςθ, ανάκτθςθ, ανακφκλωςθ 

ι άλλεσ φυςικοχθμικζσ διαδικαςίεσ ανάκτθςθσ του Υαραρτιματοσ ΛΛ του ν. 4042/2012. Θ 

κατάταξθ κωδικοφ ΕΞΑ εξαρτάται κάκε φορά από το είδοσ του αποβλιτου. 

• Απόβλθτα  τα οποία δεν εμφανίηουν μολυςματικζσ ι άλλεσ επικίνδυνεσ ιδιότθτεσ και μποροφν 

να διατίκενται από κοινοφ με τα αςτικά ςτερεά απόβλθτα (δεν εξετάηονται ςτο παρόν 

κεφάλαιο). 

Ψα ΑΩΠ ςφμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Ξατάλογο Αποβλιτων εντάςςονται ςτθ γενικι κατθγορία 18 

(Απόβλθτα από τθν υγειονομικι περίκαλψθ ανκρϊπων ι ηϊων ι/και από ςχετικζσ ζρευνεσ). 

 

Πίνακασ 9-1 Κατθγοριοποίθςθ των AYM κατά ΕΚΑ 

Κωδικόσ Περιγραφι αποβλιτου 

18 

Απόβλθτα από τθν υγειονομικι περίκαλψθ ανκρϊπων ι ηϊων ι/και από ςχετικζσ 

ζρευνεσ (εξαιροφνται απόβλθτα κουηίνασ και εςτιατορίων που δεν προκφπτουν άμεςα 

από το ςφςτθμα υγείασ) 

18.01 
Απόβλθτα από τθν περιγεννθτικι φροντίδα, τθ διάγνωςθ, τθ κεραπεία ι τθν 

πρόλθψθ αςκενειϊν ςε ανκρϊπουσ 

18.01.01 Ξοπτερά εργαλεία (εκτόσ από το ςθμείο 18.01.03) 

18.01.02 
Πζρθ και όργανα του ςϊματοσ περιλαμβανομζνων ςάκων αίματοσ και διατθρθμζνο 

αίμα (εκτόσ από το ςθμείο 18.01.03) 

18.01.03* 
Απόβλθτα των οποίων θ ςυλλογι και διάκεςθ υπόκεινται ςε ειδικζσ απαιτιςεισ ςε 

ςχζςθ με τθν πρόλθψθ μόλυνςθσ 

18.01.04 Απόβλθτα των οποίων θ ςυλλογι και διάκεςθ δεν υπόκεινται ςε ειδικζσ απαιτιςεισ ςε 
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ςχζςθ με τθν πρόλθψθ μόλυνςθσ (π.χ. επίδεςμοι, γφψινα εκμαγεία, ςεντόνια, πετςζτεσ, 

ρουχιςμόσ μιασ χριςθσ, απορροφθτικζσ πάνεσ) 

18.01.06* έθμικζσ ουςίεσ που αποτελοφνται από θ περιζχουν επικίνδυνεσ ουςίεσ 

18.01.07 έθμικζσ ουςίεσ άλλεσ από τισ αναφερόμενεσ ςτο ςθμείο 18.01.06 

18.01.08* Ξυτταροτοξικζσ και κυτταροςτατικζσ φαρμακευτικζσ ουςίεσ 

18.01.09 άαρμακευτικζσ ουςίεσ άλλεσ από τισ αναφερόμενεσ ςτο ςθμείο 18.01.08 

18.01.10* Αμάλγαμα οδοντιατρικισ 

18.02 
Απόβλθτα από τθν ζρευνα, διάγνωςθ, κεραπεία ι πρόλθψθ των αςκενειϊν που 

εμφανίηονται ςε ηϊα 

18.02.01 Ξοπτερά εργαλεία (εκτόσ από το ςθμείο 18.02.02) 

18.02.02* 
Απόβλθτα των οποίων θ ςυλλογι και διάκεςθ υπόκεινται ςε ειδικζσ απαιτιςεισ ςε 

ςχζςθ με τθν πρόλθψθ μόλυνςθσ 

18.02.03 
Άλλα απόβλθτα των οποίων θ ςυλλογι και διάκεςθ δεν υπόκεινται ςε ειδικζσ 

απαιτιςεισ ςε ςχζςθ με τθν πρόλθψθ μόλυνςθσ 

18.02.05* έθμικζσ ουςίεσ που αποτελοφνται από θ περιζχουν επικίνδυνεσ ουςίεσ 

18.02.06 έθμικζσ ουςίεσ άλλεσ από τισ αναφερόμενεσ ςτο ςθμείο 18.02.05 

18.02.07* Ξυτταροτοξικζσ και κυτταροςτατικζσ φαρμακευτικζσ ουςίεσ 

18.02.08 άαρμακευτικζσ ουςίεσ άλλεσ από τισ αναφερόμενεσ ςτο ςθμείο 18.01.08 

09 01 03* Διαλφματα εμφανιςτθρίου με βάςθ διαλφτεσ 

09 01 04* Διαλφματα ςτακεροποιθτι 

09 01 05* Διαλφματα ξεπλφματοσ και διαλφματα ζκπλυςθσ ςτακεροποιθτι 

09 01 06* 
Απόβλθτα που περιζχουν άργυρο από επιτόπου επεξεργαςία φωτογραφικϊν 

αποβλιτων 

09 01 13* 
Ωδατικά υγρά απόβλθτα από τθν επιτόπου αξιοποίθςθ αργφρου, εκτόσ εκείνων που 

αναφζρονται ςτο 09 01 06 

Ξεντρικό ρόλο για τθν ορκι διαχείριςθ των αποβλιτων τθσ ΩΠ ζχει θ φπαρξθ και εφαρμογι του 

Εςωτερικοφ Ξανονιςμοφ Διαχείριςθσ Αποβλιτων Ωγειονομικϊν Πονάδων (ΕΚΔΑΤΜ). Σ ΕΞΔΑΩΠ 

διευκολφνει τθν ίδια τθν ΩΠ αναφορικά με τθ διαχείριςθ των αποβλιτων που παράγει και διαςφαλίηει 

τθν ορκι διαχείριςι τουσ και τθν προςταςία τθσ Δθμόςιασ Ωγείασ και του Υεριβάλλοντοσ. 
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9.2 ΧΩΓΞΕΡΨΦίΨΛΞΑ ΧΨΣΛέΕΛΑ ΩάΛΧΨΑΠΕΡΘΧ ΥΑΦΑΓίΓΘΧ ΞΑΛ ΔΛΑέΕΛΦΛΧΘΧ  - ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ  

Υθγζσ παραγωγισ των ΑΩΠ αποτελοφν οι υγειονομικζσ μονάδεσ (ΩΠ) εντόσ τθσ Υεριφζρειασ. 

 

Χτθν Υεριφζρεια Αττικισ , για το ζτοσ 2018 θ παραγωγι των ΑΩΠ εκτιμάται ςε 7.300 tn εκ των οποίων: 

• 5.800 tn EAAM το μεγαλφτερο μζροσ των οποίων οδθγείται προσ αποτζφρωςθ και ζνα μζροσ 

τουσ οδθγείται ςε άλλεσ μονάδεσ προσ αποςτείρωςθ 

• 1.500  tn ΠΕΑ και ΑΕΑ που οδθγοφνται προσ αποτζφρωςθ4 

Χφμφωνα με το Θλεκτρονικό Πθτρϊο Αποβλιτων, ςτθν Αττικι : 

• δραςτθριοποιοφνται 40 περίπου αδειοδοτθμζνεσ επιχειριςεισ ςτον τομζα τθσ ςυλλογισ και 

μεταφοράσ ΑΩΠ 

• δραςτθριοποιοφνται 9 αδειοδοτθμζνεσ επιχειριςεισ ςτον τομζα τθσ αποκικευςθσ ΑΩΠ 

• υφίστανται εγκαταςτάςεισ που εκτελοφν εργαςίεσ ανάκτθςθσ ι διάκεςθσ (όχι αποκικευςθσ) 

των ΑΩΠ με κυριότερθ τθ μονάδα αποτζφρωςθσ ΕΑΩΠ. Σ ΕΔΧΡΑ λειτουργεί από το 2002 τθ 

μόνθ περιβαλλοντικά αδειοδοτθμζνθ μονάδα διαχείριςθσ του ςυνόλου των Επικίνδυνων 

Λατρικϊν Αποβλιτων ςτθν Ελλάδα εντόσ τθσ ΣΕΔΑ Δ. Αττικισ. Υρόκειται για μία μονάδα 

αποτζφρωςθσ, δυναμικότθτασ 30 τόνων θμερθςίωσ. Σι τζφρεσ του Αποτεφρωτιρα του ΕΔΧΡΑ 

διατίκενται ςε εγκαταςτάςεισ του εξωτερικοφ ωσ επικίνδυνα απόβλθτα. 

Χτθν παρακάτω εικόνα παρουςιάηονται οι ποςότθτεσ των ειςερχομζνων ΑΩΠ ςτον αποτεφρωτιρα  

ΕΑΩΠ του ΕΔΧΡΑ από τισ υγειονομικζσ μονάδεσ τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ.  

                                                           
4
 Αποτελεί εκτίμθςθ των μελετθτϊν. Αναμζνονται ςτοιχεία από τθν Δ/ΡΧΘ ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΩΓΕΛΑΧ & ΩΓΛΕΛΡΘΧ 

ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ του ΩΥΣΩΦΓΕΛΣΩ ΩΓΕΛΑΧ 
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Εικόνα 9-1: Μετροφμενεσ ποςότθτεσ ειςερχομζνων ΑΤΜ ςτον αποτεφρωτιρα  ΕΑΤΜ του ΕΔΝΑ (Πθγι: Ζκκεςθ 

πεπραγμζνων τρίτου χρόνου λειτουργίασ του αποτεφρωτιρα ΕΑΥΜ, Μάιοσ 2019) 

Κα πρζπει να επιςθμανκεί ότι από τισ υγειονομικζσ μονάδεσ τθσ Αττικισ, ςθμαντικζσ ποςότθτεσ ΑΩΠ 

οδθγοφνται ςε άλλεσ μονάδεσ τελικισ διαχείριςθσ (κυρίωσ αποςτείρωςθσ) εκτόσ τθσ Περιφζρειασ 

Αττικισ.  

9.3 ΧΨΣέΣΛ ΔΛΑέΕΛΦΛΧΘΧ   

1. Βελτίωςθ τθσ οργάνωςθσ και λειτουργίασ δικτφων διαχείριςθσ των ΑΩΠ εντόσ και εκτόσ των 

ΩΠ. 

2. Αξιοποίθςθ τθσ πλεονάηουςασ δυναμικότθτασ τθσ υφιςτάμενθσ μονάδασ αποτζφρωςθσ ΕΑΩΠ 

3. Επζκταςθ εφαρμογισ των προγραμμάτων χωριςτισ ςυλλογισ ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ από 

τισ οποίεσ παράγονται ΑΩΠ, όπωσ θ κατ’ οίκον νοςθλεία. 

9.4 ΥΦΣΨΕΛΡΣΠΕΡΑ ΠΕΨΦΑ ΓΛΑ ΨΘΡ ΩΟΣΥΣΛΘΧΘ ΨΣΩ  ΧέΕΔΛΣΩ  

Πζτρο EΑΩΠ-1 

Πζτρο Ανάπτυξθ υποδομϊν για χωριςτι ςυλλογι, μεταφορά και προςωρινι αποκικευςθ 

των ΕΑΩΠ εντόσ των εκτόσ ΩΠ 

Χτόχοσ 1 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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Δείκτθσ Επεξεργαςία ΕΑΩΠ ανά κατθγορία αποβλιτων ςε tn/ζτοσ 

Αρμοδιότθτα ΩΠ τθσ Υεριφζρειασ 

έωροκζτθςθ νζων 

εγκαταςτάςεων 
- 

έρονοδιάγραμμα 2020-2025 

Περιγραφι 

Αφορά ςτθν ανάπτυξθ υποδομϊν για χωριςτι ςυλλογι, μεταφορά και προςωρινι αποκικευςθ των 

ΕΑΩΠ εντόσ των ΩΠ  με ςκοπό τθν βελτίωςθ τθσ οργάνωςθσ και λειτουργίασ δικτφων διαχείριςθσ των 

ΑΩΠ εντόσ και εκτόσ των ΩΠ.  

Πζτρο EΑΩΠ-2 

Πζτρο Αξιοποίθςθ τθσ πλεονάηουςασ δυναμικότθτασ τθσ υφιςτάμενθσ μονάδασ 

αποτζφρωςθσ ΕΑΩΠ 

Χτόχοσ 2 

Δείκτθσ Υλεονάηουςα δυναμικότθτα μονάδασ του ΕΔΧΡΑ ςε tn/ζτοσ 

Επεξεργαςία επικινδφνων αποβλιτων ςτθν μονάδα του ΕΔΧΡΑ ανά ςε tn/ζτοσ 

Αρμοδιότθτα ΕΔΧΡΑ 

έωροκζτθςθ νζων 

εγκαταςτάςεων 
- 

έρονοδιάγραμμα 2020-2025 

Περιγραφι 

Αξιοποίθςθ τθσ υφιςτάμενθσ μονάδασ ΕΑΩΠ του ΕΔΧΡΑ είτε με τθ λιψθ μζτρων προςζλκυςθσ 

παραγωγϊν ΕΑΩΠ εντόσ και εκτόσ τθσ Υεριφζρειασ είτε με τθν επεξεργαςία αποβλιτων άλλθσ 

προζλευςθσ (ιδίωσ λθγμζνα φάρμακα από φαρμακοβιομθχανίεσ και φαρμακαποκικεσ, βιομθχανικά 

απόβλθτα), εφόςον θ αποτζφρωςθ αποτελεί ενδεδειγμζνθ μζκοδο τελικισ διάκεςισ τουσ και θ 

επιλεγείςα τεχνολογία αποτζφρωςθσ είναι θ κατάλλθλθ για τα απόβλθτα αυτά και υπό τθν 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ



ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΣΟΤ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟΤ ΦΕΔΙΟΤ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΠΕΔΑ) ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ (ΜΠΕ) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΟΤ ΠΕΔΑ 

      -168 

προχπόκεςθ ότι δεν υπάρχει εντόσ τθσ χϊρασ, λφςθ επεξεργαςίασ, υψθλότερθ ςτθν πυραμίδα 

ιεράρχθςθσ αποβλιτων (π.χ. αξιοποίθςθ/ανάκτθςθ). 

Πζτρο EΑΩΠ-3 

Πζτρο Δθμιουργία δθμοτικϊν ςυςτθμάτων ςυλλογισ και μεταφοράσ ΕΑΩΠ που 

προζρχονται από οικιακζσ χριςεισ (όπωσ από τθν κατ’ οίκον νοςθλεία). 

Χτόχοσ 3 

Δείκτθσ Αρικμόσ δθμοτικϊν ςυςτθμάτων που λειτουργοφν 

Υοςότθτεσ ΕΑΩΠ που ςυλλζγονται από τουσ Διμουσ ςε tn/ζτοσ 

Αρμοδιότθτα ΣΨΑ Αϋ βακμοφ ι/και ιδιωτϊν 

έωροκζτθςθ νζων 

εγκαταςτάςεων 
- 

έρονοδιάγραμμα 2020 – 2025 

Περιγραφι 

Αφορά ςτθ δθμιουργία δθμοτικϊν ςυςτθμάτων ςυλλογισ και μεταφοράσ ΕΑΩΠ που προζρχονται από 

οικιακζσ χριςεισ (όπωσ από τθν κατ’ οίκον νοςθλεία) με πρωτοβουλία των ΣΨΑ Α’ βακμοφ ι/και 

ιδιωτϊν.  

Πζτρο EΑΩΠ-4 

Πζτρο Δθμιουργία μονάδων αποςτείρωςθσ ΕΑΩΠ με ςτόχο τθ μείωςθ του κόςτουσ 

διαχείριςθσ  

Χτόχοσ 1 

Δείκτθσ Πονάδεσ αποςτείρωςθσ που κα δθμιουργθκοφν 

 

Αρμοδιότθτα Λδιϊτεσ ι/και διμοι 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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έωροκζτθςθ νζων 

εγκαταςτάςεων 
Χφμφωνα με τα κριτιρια του ιςχφοντοσ ΕΧΔΕΑΩΠ (παρ. 6.2.3.3) 

έρονοδιάγραμμα 2020 – 2025 

Περιγραφι 

Αφορά ςτθ δθμιουργία μονάδων αποςτείρωςθσ των ΕΑΩΠ, ϊςτε το κόςτοσ διαχείριςθσ τουσ από 

υγειονομικζσ μονάδεσ να είναι χαμθλότερο από τθν αποτζφρωςθ και να βελτιωκεί με αυτόν τον τρόπο 

το δίκτυο των υποδομϊν διαχείριςθσ των ΑΩΠ. 
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10 ΧΕΔΛΟ ΠΡΟΛΘΨΘ ΣΘ ΔΘΜΛΟΤΡΓΛΑ ΑΠΟΒΛΘΣΩΝ ΣΘΝ ΠΕΡΛΦΕΡΕΛΑ 

ΑΣΣΛΚΘ  

10.1 ΓΕΡΛΞΆ  

Χτθν ιεράρχθςθ των δράςεων και των εργαςιϊν διαχείριςθσ των αποβλιτων, ςφμφωνα με τθν Σδθγία 

2008/98 και το ν.4042/2012, θ πρόλθψθ αποτελεί τθν πρϊτθ επιλογι που κα πρζπει να λαμβάνεται 

υπόψθ ςε κάκε ςχεδιαςμό για τα απόβλθτα. Επίςθσ, θ πρόλθψθ ορίηεται ωσ εξισ: 

«τα μζτρα, τα οποία λαμβάνονται πριν μία ουςία, υλικό ι προϊόν καταςτοφν απόβλθτα, και τα οποία 

μειϊνουν, (α) τθν ποςότθτα των αποβλιτων, μζςω επαναχρθςιμοποίθςθσ ι παράταςθσ τθσ διάρκειασ 

ηωισ των προϊόντων, (β) τισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ των παραγόμενων αποβλιτων ςτο περιβάλλον και 

τθν ανκρϊπινθ υγεία, ι (γ) τθν περιεκτικότθτα των υλικϊν και προϊόντων ςε επικίνδυνεσ ουςίεσ,».  

Πε τθν οδθγία 2008/98 δίνεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτον ορκό οριςμό τθσ πρόλθψθσ και γίνεται ςαφισ 

διάκριςθ μεταξφ τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ, θ οποία ανικει ςτθν πρόλθψθ και ςτθν προετοιμαςία για 

επαναχρθςιμοποίθςθ, θ οποία ανικει ςτθν ανακφκλωςθ. Θ επαναχρθςιμοποίθςθ αφορά ςε κάκε 

εργαςία με τθν οποία προϊόντα ι ςυςτατικά ςτοιχεία που δεν είναι απόβλθτα χρθςιμοποιοφνται εκ 

νζου για τον ίδιο ςκοπό για τον οποίο ςχεδιάςτθκαν, ενϊ θ προετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ 

αφορά ςε κάκε εργαςία ανάκτθςθσ που ςυνιςτά ζλεγχο, κακαριςμό ι επιςκευι, με τθν οποία 

προϊόντα ι ςυςτατικά ςτοιχεία προϊόντων που αποτελοφν πλζον απόβλθτα προετοιμάηονται 

προκειμζνου να επαναχρθςιμοποιθκοφν χωρίσ άλλθ προεπεξεργαςία.  

Θ πρόλθψθ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων αποτελεί τον πλζον αποτελεςματικό τρόπο για τθ βελτίωςθ 

τθσ αποδοτικισ χριςθσ των πόρων και τθ μείωςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων των αποβλιτων. 

Χυνεπϊσ, είναι ςθμαντικό να λαμβάνονται τα κατάλλθλα μζτρα για τθν πρόλθψθ τθσ παραγωγισ 

αποβλιτων, όπωσ επίςθσ να παρακολουκείται και να αξιολογείται θ πρόοδοσ τθσ εφαρμογισ των εν 

λόγω μζτρων. 

Θ προαγωγι τθσ βιωςιμότθτασ ςτθν παραγωγι και τθν κατανάλωςθ μπορεί να ςυμβάλει ςθμαντικά 

ςτθν πρόλθψθ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων. Ψα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ κα πρζπει να λάβουν μζτρα για τθν 

ευαιςκθτοποίθςθ των καταναλωτϊν ςχετικά με το κζμα αυτό, και να τουσ ενκαρρφνουν να 

ςυμμετζχουν πιο ενεργά ςτθ βελτίωςθ τθσ αποδοτικισ χριςθσ των πόρων. ίσ μζροσ των μζτρων για τθ 

μείωςθ τθσ παραγωγισ αποβλιτων, τα κράτθ μζλθ κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνουν διαρκείσ 

πρωτοβουλίεσ επικοινωνίασ και εκπαιδευτικζσ πρωτοβουλίεσ με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ 

ευαιςκθτοποίθςθσ όςον αφορά τθν πρόλθψθ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων και τθσ απόρριψθσ των και 

μποροφν να περιλαμβάνουν τθ χριςθ προγραμμάτων καταβολισ εγγφθςθσ-επιςτροφισ χρθμάτων και 

τθ κζςπιςθ ποςοτικϊν ςτόχων, και τθν παροχι, όπου είναι ςκόπιμο, κατάλλθλων οικονομικϊν 

κινιτρων ςτουσ παραγωγοφσ. 
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Χτο πλαίςιο των μζτρων αυτϊν, κα πρζπει να διευκολφνεται θ ανάπτυξθ καινοτόμων παραγωγικϊν, 

επιχειρθματικϊν και καταναλωτικϊν μοντζλων που περιορίηουν τθν παρουςία επικίνδυνων ουςιϊν ςε 

υλικά και προϊόντα, ενκαρρφνουν τθν αφξθςθ τθσ διάρκειασ ηωισ των προϊόντων και προωκοφν τθν 

επαναχρθςιμοποίθςθ, μεταξφ άλλων με τθ δθμιουργία και τθ ςτιριξθ δικτφων επαναχρθςιμοποίθςθσ 

και επιςκευισ, όπωσ εκείνα που διευκφνονται από επιχειριςεισ τθσ κοινωνικισ οικονομίασ, με 

προγράμματα καταβολισ εγγφθςθσ-επιςτροφισ χρθμάτων και επιςτροφισ/ επαναπλιρωςθσ, και με 

τθν παροχι κινιτρων για τθν ανακαταςκευι, τθν ανακαίνιςθ και, όπου είναι ςκόπιμο, τθ μεταςκευι 

των προϊόντων, κακϊσ και πλατφόρμεσ διαμοιραςμοφ.  

Θ πρόλθψθ δθμιουργίασ αποβλιτων ςυνδζεται άρρθκτα με το υπόδειγμα τθσ κυκλικισ οικονομίασ 

(Εικόνα 2). 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ



ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΣΟΤ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟΤ ΦΕΔΙΟΤ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΠΕΔΑ) ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ (ΜΠΕ) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΟΤ ΠΕΔΑ 

      -172 

 

 

Εικόνα 2. Ξυκλικι Σικονομία. Εμπλεκόμενοι φορείσ. 

Πολίτεσ/ Δήμοσ/ ΦοΔΣΑ 

ΣΤΟΧΟΣ: Ανακφκλωςη 

Εταιρείεσ παραγωγήσ χαρτιοφ, 
πλαςτικοφ, μετάλλου, ενζργειασ, κοκ 
ΣΤΟΧΟΣ: Αξιοποίηςη και νζεσ αγορζσ 
ανακυκλώςιμων υλικών & παραγωγή 
ενζργειασ 

Βιομηχανίεσ: Παραγωγή 

Πολίτεσ: κατανάλωςη 

Δήμοσ:  Επαναχρηςιμοποίηςη 

ΣΤΟΧΟΣ: Μείωςη παραγωγήσ 

αποβλήτων 

Επιχειρήςεισ: Νζεσ επενδφςεισ 
Εκπαιδευτικά, Ερευνητικά 

ιδρφματα: Ζρευνα, Καινοτομία 

Ανταγωνιστικότητ

α 

Καινοτομία 
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Χτο ν.4042/2012 (Α 24/13.02.2012), που αποτελεί εναρμόνιςθ τθσ οδθγίασ 2008/98/ΕΞ, παρατίκενται, 

ςτο Υαράρτθμα IV, «Υαραδείγματα Πζτρων Υρόλθψθσ τθσ Δθμιουργίασ Αποβλιτων» τα οποία 

αναφζρονται ενδεικτικά ςε τρεισ βαςικοφσ άξονεσ, όπωσ φαίνεται ςτο Διάγραμμα 1. 

 
Διάγραμμα 1. Ψα ςτάδια Υρόλθψθσ και Διαχείριςθσ Αποβλιτων 

Α. ΠΖΨΦΑ ΥΣΩ ΠΥΣΦΕΜ ΡΑ ΕΥΘΦΕΆΧΣΩΡ ΨΛΧ ΥΦΣΫΥΣΚΖΧΕΛΧ - ΥΟΑΜΧΛΣ ΧέΕΨΛΞΆ ΠΕ ΨΘΡ 

ΥΑΦΑΓίΓΙ ΑΥΣΒΟΙΨίΡ  

Θ γενικότερθ αυτι κατθγορία αφορά ςε μζτρα που κζτουν το πλαίςιο που μπορεί να επθρεάςει όλα τα 

ςτάδια κατά τθν παραγωγι των αποβλιτων. Αφορά κυρίωσ μθ περιβαλλοντικοφσ τομείσ, οι οποίοι 

δομοφν τθν οικονομία, δίνουν τισ κατευκφνςεισ για τθν κοινωνικοοικονομικι ανάπτυξθ και τθν 

ανάπτυξθ των υποδομϊν, οι οποίοι καλοφνται ‘προχποκζςεισ-πλαίςιο’ για τθν πρόλθψθ των 

αποβλιτων. Υαραδείγματα τζτοιων πολιτικϊν περιλαμβάνουν τθν οικονομικι ανάπτυξθ, τθ 

βιομθχανία, τθ γεωργία, τισ μεταφορζσ και υποδομζσ, τθν καινοτομία, τθν απαςχόλθςθ, τθν 

εκπαίδευςθ, τθν κατανάλωςθ, τθ δθμόςια υγεία. Σα μζτρα απευκφνονται κατεξοχιν ςτθν κεντρικι 

διοίκθςθ τθσ κάκε χϊρασ.  

Ενδεικτικά παραδείγματα του Υαραρτιματοσ IV είναι θ χριςθ μζτρων ςχεδιαςμοφ ι άλλα οικονομικά 

μζςα που προάγουν τθν αποτελεςματικι χριςθ των πόρων, θ προαγωγι τθσ ζρευνασ και ανάπτυξθσ 

ςτον τομζα τθσ επίτευξθσ κακαρότερων προϊόντων και τεχνολογιϊν που παράγουν λιγότερα απόβλθτα, 

θ ανάπτυξθ αποτελεςματικϊν και χριςιμων δεικτϊν για τισ περιβαλλοντικζσ πιζςεισ που ςυνδζονται με 

τθν παραγωγι αποβλιτων.  
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Β. ΠΖΨΦΑ ΥΣΩ ΠΥΣΦΕΜ ΡΑ ΕΥΘΦΕΆΧΣΩΡ ΨΑ ΧΨΆΔΛΑ ΧέΕΔΛΑΧΠΣΪ, ΥΑΦΑΓίΓΙΧ ΞΑΛ 

ΔΛΑΡΣΠΙΧ  

H κατθγορία αυτι αφορά ςε μζτρα που επθρεάηουν άμεςα τα ςτάδια ςχεδιαςμοφ, παραγωγισ και 

διανομισ ενόσ προϊόντοσ, το οποίο ςε μετζπειτα ςτάδιό του κα καταςτεί απόβλθτο και απευκφνονται 

κυρίωσ ςε βιομθχανίεσ και επιχειριςεισ.  

Ενδεικτικά παραδείγματα του Υαραρτιματοσ IV είναι θ προαγωγι του οικολογικοφ ςχεδιαςμοφ, θ 

παροχι πλθροφοριϊν για τεχνικζσ πρόλθψθσ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων, θ εκπαίδευςθ των 

αρμόδιων αρχϊν όςον αφορά τθν ειςαγωγι των απαιτιςεων πρόλθψθσ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων 

ςτισ άδειεσ τθσ Σδθγίασ 96/61/ΕΞ, ζνταξθ μζτρων πρόλθψθσ τθσ παραγωγισ αποβλιτων ςε 

εγκαταςτάςεισ που δεν υπάγονται ςτθν Σδθγία 96/61/ΕΞ, εκςτρατείεσ ευαιςκθτοποίθςθσ ι παροχι 

ςτιριξθσ ςτισ επιχειριςεισ, εκελοντικζσ ςυμφωνίεσ, επιτροπζσ καταναλωτϊν/ παραγωγϊν ι τομεακζσ 

διαπραγματεφςεισ, προαγωγι αξιόπιςτων ςυςτθμάτων περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνου του EMAS και του ISO 14001.  

Γ. ΠΖΨΦΑ ΥΣΩ ΠΥΣΦΕΜ ΡΑ ΕΥΘΦΕΆΧΣΩΡ ΨΑ ΧΨΆΔΛΑ ΨΘΧ ΞΑΨΑΡΆΟίΧΘΧ ΞΑΛ έΦΙΧΘΧ  

H κατθγορία αυτι αφορά ςε μζτρα που επθρεάηουν άμεςα τα ςτάδια τθσ κατανάλωςθσ και χριςθσ 

ενόσ προϊόντοσ, το οποίο ςε μετζπειτα ςτάδιό του κα καταςτεί απόβλθτο και απευκφνονται κυρίωσ το 

ευρφ κοινό και το δθμόςιο τομζα ωσ μεγάλο καταναλωτι.   

Ενδεικτικά παραδείγματα του Υαραρτιματοσ IV είναι θ προϊκθςθ οικονομικϊν μζτρων και κινιτρων, 

εκςτρατείεσ ευαιςκθτοποίθςθσ ςτο ευρφ κοινό ι ςε ειδικζσ ομάδεσ καταναλωτϊν, προαγωγι 

αξιόπιςτων οικολογικϊν ςθμάτων, ςυμφωνίεσ με τθ βιομθχανία, όπωσ θ χριςθ επιτροπϊν προϊόντων 

όπωσ εκείνεσ που ςυγκροτοφνται ςτο πλαίςιο των Σλοκλθρωμζνων Υολιτικϊν Υροϊόντων ι με 

λιανοπωλθτζσ, προϊκθςθ των πράςινων δθμόςιων ςυμβάςεων, προαγωγι τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ 

ι/και επιδιόρκωςθσ κατάλλθλων απορριφκζντων προϊόντων.  

Συςιαςτικά τα μζτρα τθσ κατθγορίασ Β και Γ αποτελοφν μζτρα ςτοχευμζνα ςτθν πρόλθψθ των 

αποβλιτων, ενϊ τα μζτρα τθσ κατθγορίασ Α αφοροφν μζτρα ςτθ γενικότερθ πολιτικι τθσ χϊρασ και 

ςυμβάλλουν ςτθ δθμιουργία του κατάλλθλου πλαιςίου για τθν προϊκθςθ τθσ πρόλθψθσ.   

10.2 ΕΚΡΛΞΣ ΧέΕΔΛΣ ΥΦΣΟΘήΘΧ – ΧΨΣέΣΛ & ΥΦΣΨΕΦΑΛΣΨΘΨΕΧ  

Ψο Εκνικό Χτρατθγικό Χχζδιο Υρόλθψθσ Δθμιουργίασ Αποβλιτων ολοκλθρϊκθκε τον Δεκζμβριο του 

2014 και εγκρίκθκε μαηί με το Εκνικό Χχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΕΧΔΑ) με τθν Υράξθ Ωπουργικοφ 

Χυμβουλίου 49 τθσ 15.12.2015 «Ψροποποίθςθ και ζγκριςθ του Εκνικοφ Χχεδίου Διαχείριςθσ Αποβλιτων 

(Ε.Χ.Δ.Α.) και του Εκνικοφ Χτρατθγικοφ Χχεδίου Υρόλθψθσ Δθμιουργίασ Αποβλιτων που κυρϊκθκαν με 

τθν 51373/4684/ 25.11.2015 κοινι απόφαςθ των Ωπουργϊν Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ 

Αναςυγκρότθςθσ και Υεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, ςφμφωνα με το άρκρο 31 του Ρ. 4342/2015». 

Ψο Εκνικό Χτρατθγικό Χχζδιο Υρόλθψθσ Δθμιουργίασ Αποβλιτων (ΕΧΥΔΑ) ζχει τουσ ακόλουκουσ 

γενικοφσ ςτόχουσ: α) Ψθ βελτίωςθ τθσ ενθμζρωςθσ και τθν ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ ςε ςχζςθ με 
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τθν πρόλθψθ δθμιουργίασ αποβλιτων, β)τθν προϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ κατανάλωςθσ προϊόντων και γ) 

τθν προϊκθςθ τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ προϊόντων. 

Για τθν επίτευξθ ων ανωτζρων ςτόχων προβλζπονται οι ακόλουκοι ποιοτικοί υποςτόχοι/ μζτρα: α) 

Βελτίωςθ ενθμζρωςθσ και αφξθςθ ευαιςκθτοποίθςθσ κοινοφ, βιομθχανίασ, εμπορίου κ.λπ. για τθν 

ανάγκθ μείωςθσ αποβλιτων, β) βελτίωςθ τθσ καταναλωτικισ ςυμπεριφοράσ, προωκϊντασ τθν αγορά 

περιβαλλοντικά φιλικϊν προϊόντων και τθ βιϊςιμθ κατανάλωςθ, γ) αφξθςθ τθσ διάρκειασ ηωισ 

προϊόντων και αγακϊν, δ) ενκάρρυνςθ τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ προϊόντων δ) οικολογικόσ 

ςχεδιαςμόσ προϊόντων ςτ) βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ των υλϊν ςτισ κφριεσ κατθγορίεσ προϊόντων, 

η) επιδίωξθ μιασ βιϊςιμθσ πολιτικισ ςε ςχζςθ με τθν αγορά και τθν κατανάλωςθ αγακϊν, θ) μείωςθ τθσ 

χριςθσ οριςμζνων επικίνδυνων χθμικϊν ουςιϊν και αντικατάςταςθ με λιγότερο επικίνδυνεσ 

εναλλακτικζσ λφςεισ, κ) ενίςχυςθ των προςπακειϊν για τθ μείωςθ και τθν καλφτερθ διαχείριςθ 

αποβλιτων και ι) περαιτζρω προϊκθςθ των πραςίνων προμθκειϊν. 

Χτο πλαίςιο του ςχεδίου, επιλζχκθκαν τζςςερα ρεφματα αποβλιτων για κζςπιςθ ειδικϊν ποιοτικϊν 

ςτόχων, βάςει τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, των παραγόμενων ποςοτιτων, τισ ςυνζργειασ με άλλουσ 

κεςμοκετθμζνουσ ςτόχουσ και τθσ επικινδυνότθτασ των αποβλιτων. Ψα ρεφματα αυτά είναι τα εξισ:  

 Απόβλθτα τροφίμων 

 Χαρτί 

 Τλικά / απόβλθτα ςυςκευαςίασ 

 Απόβλθτα ΘΘΕ  

 

10.3 ΨΣΠΕΜΧ ΥΦΣΨΕΦΑΛΤΨΘΨΑΧ  

Υιο αναλυτικά, οι ςτόχοι που τζκθκαν για κάκε ρεφμα αποβλιτου και υιοκετικθκαν και ςε 

Υεριφερειακό επίπεδο είναι οι εξισ: 

10.3.1 ΨΣΠΖΑΧ ΥΦΣΨΕΦΑΛΤΨΘΨΑΧ: ΑΥΤΒΟΘΨΑ ΨΦΣάΜΠίΡ   

 Ειδικόσ Χτόχοσ: Υροϊκθςθ τθσ μείωςθσ παραγωγισ αποβλιτων τροφίμων, που ωσ μζροσ των 

βιοαποβλιτων, κατζχουν ςθμαντικό μζροσ των ΑΧΑ.   

 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.  

 Υοιουσ αφορά: Ροικοκυριά, ςχολεία, επιχειριςεισ, δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, υγειονομικζσ 

και τουριςτικζσ μονάδεσ.  

10.3.2 ΨΣΠΖΑΧ ΥΦΣΨΕΦΑΛΤΨΘΨΑΧ: έΑΦΨΜ  

 Ειδικόσ Χτόχοσ: Υροϊκθςθ τθσ μείωςθσ κατανάλωςθσ χαρτιοφ  
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 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.   

 Υοιουσ αφορά: Ροικοκυριά, ςχολεία, επιχειριςεισ, δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, υγειονομικζσ και 

τουριςτικζσ μονάδεσ 

 

10.3.3 ΨΣΠΖΑΧ ΥΦΣΨΕΦΑΛΤΨΘΨΑΧ: ΩΟΛΞΆ/ΑΥΤΒΟΘΨΑ ΧΩΧΞΕΩΑΧΜΑΧ  

 Ειδικόσ Χτόχοσ: 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  

 Υοιουσ αφορά: Ροικοκυριά, ςχολεία, επιχειριςεισ, υγειονομικζσ και τουριςτικζσ μονάδεσ.   

10.3.4 ΨΣΠΖΑΧ ΥΦΣΨΕΦΑΛΤΨΘΨΑΧ: ΑΥΤΒΟΘΨΑ ΘΟΕΞΨΦΛΞΣΪ ΞΑΛ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΪ 

ΕΣΥΟΛΧΠΣΪ  

 Ειδικόσ Χτόχοσ: Υροϊκθςθ τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ ΘΘΕ  

 Γεωγραφικι και διοικθτικι κλίμακα εφαρμογισ: Εκνικι, κυρίωσ ςτα μεγάλα αςτικά κζντρα.  

 Βραχυπρόκεςμοσ/μακροπρόκεςμοσ: Βραχυπρόκεςμοσ. Κα πρζπει να επιτευχκεί εντόσ 

χρονικοφ ορίηοντα 6ετίασ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του ςχεδίου πρόλθψθσ  

 Χχολιαςμόσ: Ψα ΑΘΘΕ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν Ξοινοτικι και τθν Εκνικι νομοκεςία ωσ 

ρεφμα αποβλιτων προτεραιότθτασ, λόγω τθσ επικινδυνότθτάσ τουσ και των ςθμαντικϊν 

επιπτϊςεων που προκαλεί θ παραγωγι του θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ ςτο 

περιβάλλον, εξ αιτίασ τθσ υψθλισ κατανάλωςθσ ενζργειασ.  

 Υοιουσ αφορά: Χαν ομάδα ςτόχο, αφορά κυρίωσ νοικοκυριά, αλλά μπορεί να επεκτακεί ςτα 

ςχολεία και ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ.  

10.4 ΩάΛΧΨΆΠΕΡΕΧ ΔΦΆΧΕΛΧ ΥΦΤΟΘήΘΧ  

Χτθν ενότθτα αυτι παρουςιάηονται οι κυριότερεσ υφιςτάμενεσ ι/και πρόςφατα ολοκλθρωμζνεσ 

δράςεισ, που ςχετίηονται με τθν πρόλθψθ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων, οι οποίεσ αφοροφν ςτθν 

περίοδο από το 2015 (οπότε και υιοκετικθκε θ ΥΩΧ 49/2015 για τθν ζγκριςθ του Εκνικοφ Χτρατθγικοφ 

Χχεδίου Υρόλθψθσ Δθμιουργίασ Αποβλιτων) ζωσ το 2020, δθλαδι τθν περίοδο εφαρμογισ του 

προθγοφμενου Εκνικοφ Χχεδίου. Ειδικότερα:  

 Δράςεισ χρθματοδοτοφμενεσ μζςω προγραμμάτων (π.χ. LIFE), που αφοροφν ςτθν πρόλθψθ 

δθμιουργίασ αποβλιτων  
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 Δράςεισ πρόλθψθσ δθμιουργίασ αποβλιτων και βιϊςιμθσ κατανάλωςθσ που 

πραγματοποιοφνται από ιδιωτικζσ επιχειριςεισ  

 Δράςεισ πρόλθψθσ μζςω ΠΞΣ, Χωματείων και Εκελοντικϊν Σργανϊςεων  

 Εκνικι Χυμμαχία για τθ Πείωςθ τθσ Χπατάλθσ Ψροφίμων  

 Ανταλλαγι αγακϊν με ςκοπό τθν επαναχρθςιμοποίθςι τουσ 

 Εκνικό Χυςτιμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Χυμβάςεων (ΕΧΘΔΘΧ) 

 Υράςινεσ Δθμόςιεσ Χυμβάςεισ (ΥΔΧ).  

Σι περιςςότερεσ δράςεισ πρόλθψθσ, που υλοποιοφνται ςτθ χϊρα, ςτοχεφουν κατά βάςθ ςτα ρεφματα 

προτεραιότθτασ που ζκετε το υφιςτάμενο ΕΧΧΥΔΑ (απόβλθτα τροφίμων, χαρτί, υλικά/ απόβλθτα 

ςυςκευαςίασ και ΑΘΘΕ). Χε μικρότερο βακμό υλοποιοφνται δράςεισ, που ςχετίηονται με τθ μείωςθ τθσ 

παραγόμενθσ ποςότθτασ ογκωδϊν αποβλιτων, ΠΥΕΑ (κυρίωσ φάρμακα, τόνερ και μελάνια), 

γεωργοκτθνοτροφικϊν αποβλιτων, βιομθχανικϊν αποβλιτων και ΑΕΞΞ.  

Θ πλειονότθτα των δράςεων απευκφνεται ςτα νοικοκυριά, ςτον δθμόςιο τομζα, ςτισ εμπορικζσ 

δραςτθριότθτεσ (λιανικό εμπόριο, επιχειριςεισ), ςτα ςχολεία και λιγότερο ςτον τουριςμό, ςτθ γεωργία, 

ςτθν κτθνοτροφία και ςτθ βιομθχανία.  

ίσ προσ τθν αποτελεςματικότθτα των δράςεων, όπωσ ςθμειϊνεται ςτο υπό ανακεϊρθςθ Εκνικό 

Υρόγραμμα Υρόλθψθσ Δθμιουργίασ Αποβλιτων ότι:  

 Υολλζσ από τισ δράςεισ πρόλθψθσ ζχουν ξεκινιςει τα τελευταία χρόνια και ςυνεπϊσ τα 

αποτελζςματά τουσ ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ δεν ζχουν ακόμα διαφανεί, ενϊ ςε άλλεσ 

περιπτϊςεισ είτε δεν ζχουν ακόμα καταγραφεί είτε δεν ζχουν αναλυκεί και αξιολογθκεί ωσ 

προσ τθν επίτευξθ του ςτόχου τουσ.  

 Επίςθσ, αρκετζσ από τισ δράςεισ πρόλθψθσ είναι αποςπαςματικζσ (κυρίωσ πιλοτικζσ 

εφαρμογζσ) ι ςε τοπικό επίπεδο, δθλαδι απουςιάηει μζχρι τϊρα ικανοποιθτικόσ αρικμόσ 

δράςεων με εφαρμογι ςε ευρεία κλίμακα.  

 Δεν ζχουν όλεσ οι δράςεισ τθν ίδια απιχθςθ. Αρκετζσ από τισ δράςεισ ζχουν «αγκαλιαςτεί» από 

το κοινό, ενϊ άλλεσ δεν ςθμείωςαν ιδιαίτερθ επιτυχία παρά τθν προςπάκεια των ςυντελεςτϊν 

τουσ.  

Χτο Υαράρτθμα παρουςιάηονται επιγραμματικά οι υφιςτάμενεσ δράςεισ πρόλθψθσ, όπωσ αναφζρονται 

ςτο δθμοςιευμζνο κείμενο του υπό ανακεϊρθςθ Εκνικοφ Υρογράμματοσ Υρόλθψθσ Δθμιουργίασ 

Αποβλιτων. Αναφζρονται δε οι δράςεισ εκείνεσ, που υλοποιικθκαν ι υλοποιοφνται ςτθν  Υεριφζρεια 

Αττικισ ι θ εφαρμογι τουσ αφορά και τθν Υεριφζρεια Αττικισ. 

 

 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ



ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΣΟΤ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟΤ ΦΕΔΙΟΤ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΠΕΔΑ) ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ (ΜΠΕ) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΟΤ ΠΕΔΑ 

      -178 

 

10.5 ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ ΩΟΣΥΣΛΘΧΘΧ ΩάΛΧΨΑΠΕΡΣΩ ΧέΕΔΛΣΩ ΥΦΣΟΘήΘΧ  

Ψο Χχζδιο Υρόλθψθσ Δθμιουργίασ Αποβλιτων τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ, ωσ τμιμα του υφιςτάμενου 

ΥΕΧΔΑ, περιλαμβάνει τισ βαςικζσ κατευκφνςεισ για τθν υλοποίθςθ ενόσ ςχεδίου Υρόλθψθσ 

Δθμιουργίασ Αποβλιτων ςτθν Υεριφζρεια και προτείνονται εξειδικευμζνα μζτρα για τθν προϊκθςι 

τθσ. Ψα μζτρα αυτά αφοροφν δράςεισ που μποροφν να υλοποιθκοφν ςε περιφερειακό επίπεδο, ενϊ δεν 

αφοροφν εκνικά μζτρα ι εκνικοφσ φορείσ.  Σι δράςεισ του ςχεδίου επικεντρϊνονται ςτουσ Ψομείσ 

Υροτεραιότθτασ (Β) και ςτοχεφουν:   

 Ψθν ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινοφ, βιομθχανίασ, εμπορίου κλπ. για τθν ανάγκθ 

μείωςθσ των αποβλιτων  

 Ψθν βελτίωςθ τθσ καταναλωτικισ ςυμπεριφοράσ, προωκϊντασ τθν αγορά περιβαλλοντικά 

φιλικϊν προϊόντων και τθν βιϊςιμθ κατανάλωςθ 

 Ψθν αφξθςθ τθσ διάρκειασ ηωισ των  προϊόντων και αγακϊν 

 Ψθν ενκάρρυνςθ επαναχρθςιμοποίθςθσ προϊόντων  

 Ψον οικολογικό ςχεδιαςμό προϊόντων  

 Ψθν βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ των υλικϊν ςτισ κφριεσ κατθγορίεσ προϊόντων  

 Χτθν επιδίωξθ μιασ βιϊςιμθσ πολιτικισ ςε ςχζςθ με τθν αγορά και κατανάλωςθ αγακϊν  

 Ψθ μείωςθ τθσ χριςθσ οριςμζνων επικίνδυνων χθμικϊν ουςιϊν και αντικατάςταςθ με λιγότερο 

επικίνδυνεσ εναλλακτικζσ λφςεισ  

 Ψθν ενίςχυςθ των προςπακειϊν για τθ μείωςθ και τθν καλφτερθ διαχείριςθ των αποβλιτων 

 Ψθν περαιτζρω προϊκθςθ των πράςινων προμθκειϊν. 

Χτον πίνακα που ακολουκεί παρουςιάηονται οι δράςεισ του υφιςτάμενου ςχεδίου πρόλθψθσ τθσ 

Υεριφζρειασ Αττικισ5 και γίνεται θ αξιολόγθςθ τθσ υλοποίθςισ τουσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ δράςεισ 

πρόλθψθσ που παρατίκενται ςτο Υαράρτθμα I. 

Υαρά τισ δράςεισ πρόλθψθσ παραγωγισ αποβλιτων που ζχουν υλοποιικθκαν  ι υλοποιοφνται, και 

παρουςιάηονται αναλυτικά ςτο υπό ανακεϊρθςθ «Εκνικό Υρόγραμμα Υρόλθψθσ Δθμιουργίασ 

Αποβλιτων», προκφπτει ςαφϊσ ότι υπάρχουν μεγάλα περικϊρια βελτίωςθσ ςε όλουσ τουσ τομείσ. 

Χφμφωνα με τθν επικαιροποιθμζνθ το 2019 Ζκκεςθ Ξατάςταςθσ Υεριβάλλοντοσ τθσ Ελλάδασ του 

Εκνικοφ Ξζντρου Υεριβάλλοντοσ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ, θ παραγωγι αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων 

ανθγμζνθ ςε όρουσ ΑΕΥ είναι κατά πολφ μεγαλφτερθ ςε ςχζςθ με τθν ΕΕ και ανζρχεται ςτουσ 28,9 

t/εκατ. € ΑΕΥ/ζτοσ το 2017, ενϊ θ αντίςτοιχθ ςτθν ΕΕ είναι 17,5 t/εκατ. € ΑΕΥ/ζτοσ. Ειδικότερα για τα 

απόβλθτα τροφίμων, απαιτείται να εντακοφν οι ενζργειεσ, κακϊσ θ χϊρα μασ κατζχει τθν 4θ κζςθ ςτθ 

ςπατάλθ τροφίμων ςτθν Ευρϊπθ. Υιο ςυγκεκριμζνα και ςφμφωνα με ςτοιχεία του ΛΣΒΕ, ςε κάκε 

Ζλλθνα αντιςτοιχοφν κατά μζςο όρο περί τα 196 κιλά τροφίμων που ςπαταλοφνται ςε ετιςια βάςθ, ενϊ 

θ ςπατάλθ τροφίμων ςυνυπάρχει, δυςτυχϊσ, με υψθλά επίπεδα επιςιτιςτικισ αναςφάλειασ (1,4 εκατ. 

άτομα, 12,9% του πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ, 2015). 

                                                           
5 ΚΤΡΩΗ ΣΗ ΑΠΟΥΑΗ ΕΓΚΡΙΗ ΣΟΤ ΠΕΔΑ ΑΣΣΙΚΗ, (Β 4175/23.12.2016). 
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Επίςθσ, όπωσ επιςθμαίνεται ςτο υπό διαβοφλευςθ ςχζδιο «Εκνικό Υρόγραμμα Υρόλθψθσ Δθμιουργίασ 

Αποβλιτων»,  θ ζλλειψθ ολοκλθρωμζνθσ και ςυςτθματικισ καμπάνιασ ευαιςκθτοποίθςθσ του 

πλθκυςμοφ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν ελλιπι ενθμζρωςθ και τθν επαγόμενθ μθ ενεργό ςυμμετοχι 

των πολιτϊν ςτθ πρόλθψθ δθμιουργίασ αποβλιτων. Τμωσ, χωρίσ τθν ενεργό ςυμμετοχι των πολιτϊν θ 

επίτευξθ των ςτόχων τθσ πρόλθψθσ δεν είναι δυνατι. 

 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ



ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΣΟΤ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟΤ ΦΕΔΙΟΤ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΠΕΔΑ) ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ (ΜΠΕ) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΟΤ ΠΕΔΑ 

      -180 

Υίνακασ 2. Δράςεισ του υφιςτάμενου ςχεδίου πρόλθψθσ τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ  και αξιολόγθςθ τθσ υλοποίθςισ τουσ 

Ψφποσ Δράςθσ  Υεριγραφι  Αξιολόγθςθ Ωλοποίθςθσ Ωφιςτάμενου Χχεδιαςμοφ 

Δράςεισ Επικοινωνίασ    

Εκςτρατείεσ ενθμζρωςθσ και 
ευαιςκθτοποίθςθσ   

Ειδικι ενότθτα ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΔΧΡΑ  
και των Διμων για τθν πρόλθψθ. 

Εντάςςονται ςε όλεσ τισ εκςτρατείεσ 
ευαιςκθτοποίθςθσ & ενθμζρωςθσ δράςεισ 
ενθμζρωςθσ για τθν πρόλθψθ τθσ 
δθμιουργίασ αποβλιτων.   

Δεν ζχει δθμιουργθκεί ενότθτα για Υρόλθψθ ςτθν 
ιςτοςελίδα του ΕΔΧΡΑ. 

Δράςεισ και εκςτρατείεσ ενθμζρωςθσ και 
ευαιςκθτοποίθςθσ των καταναλωτϊν ζχουν υλοποιθκεί 
και υλοποιοφνται, κυρίωσ μζςω προγραμμάτων ι/ και 
δράςεων (π.χ. LIFE+, EWWR). Θ νομοκεςία υποχρεϊνει 
τουσ εμπόρουσ να διακζτουν επαναχρθςιμοποιοφμενεσ 
τςάντεσ μεταφοράσ, ϊςτε να επιλζγονται από τουσ 
καταναλωτζσ αντί των πλαςτικϊν ςακουλϊν μιασ 
χριςθσ. Επίςθσ, αρκετοί Διμοι ςε ςυνεργαςία με 
αρμόδιουσ φορείσ (π.χ. ΕΣΑΡ) ζχουν υλοποιιςει και 
υλοποιοφν πιλοτικά προγράμματα διανομισ τςαντϊν 
πολλαπλϊν χριςεων ςτουσ δθμότεσ τουσ.   

Πζςω του προγράμματοσ «Σικολογικό Χχολείο», αλλά 
και μζςω άλλων προγραμμάτων ι πρωτοβουλιϊν των 
ίδιων των ςχολείων υλοποιοφνται δράςεισ που 
ςχετίηονται με τθ μείωςθ των αποβλιτων.  

Θ προϊκθςθ τθσ δωρεάσ τροφίμων υλοποιείται μζςω 
δράςεων ΠΞΣ, Διμων, ιδρυμάτων, Χωματείων και 
τοπικϊν Εκκλθςιϊν, αλλά και πρωτοβουλιϊν ιδιωτϊν 
(π.χ. ςουπερμάρκετ, εςτιατόρια κ.λπ.). 

Θ ςυςτθματοποίθςθ και καταγραφι δράςεων πρόλθψθσ 
δεν ζχει επιτευχκεί. 
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Πλθροφόρθςθ ςχετικά με τισ 
τεχνικζσ πρόλθψθσ των 
αποβλιτων   

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

Υρόςφατα εκπονικθκαν οδθγοί πρόλθψθσ παραγωγισ 
αποβλιτων με πρακτικζσ ςυμβουλζσ για Διμουσ και 
πολίτεσ. 

Θ εφαρμογι τθσ πρόλθψθσ δθμιουργίασ αποβλιτων και 
ςε εγκαταςτάςεισ που δεν υπάγονται ςτθν οδθγία 
2010/75/ΕΕ, κακϊσ και θ ςυςτθματοποίθςθ και 
καταγραφι των δράςεων πρόλθψθσ βρίςκονται ακόμα 
ςε πρϊιμο ςτάδιο. 

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

Δράςεισ και εκςτρατείεσ για τθν ενθμζρωςθ και 
ευαιςκθτοποίθςθ των καταναλωτϊν ςε κζματα 
πρόλθψθσ δθμιουργίασ αποβλιτων ζχουν υλοποιθκεί, 
αλλά αποςπαςματικά και ςυνικωσ ςτο πλαίςιο 
υλοποίθςθσ προγραμμάτων ι εορταςμοφ παγκοςμίων 
θμερϊν.  

Υαροχι ςυμβουλϊν ςτισ επιχειριςεισ από δθμόςιουσ 
φορείσ ςχετικά με τθν πρόλθψθ δθμιουργίασ 
αποβλιτων ζχει γίνει ςε μικρό βακμό, αποςπαςματικά 
και για ςυγκεκριμζνουσ κλάδουσ, κυρίωσ μζςω 
προγραμμάτων/ δράςεων (π.χ. προγράμματα LIFE) που 
υλοποιοφνται.  

Ψα προγράμματα που ιταν ςε εξζλιξθ ολοκλθρϊκθκαν, 
ενϊ «νζα» προγράμματα άρχιςαν να υλοποιοφνται τα 
τελευταία χρόνια.  

Θ εφαρμογι τθσ πρόλθψθσ δθμιουργίασ αποβλιτων και 
ςε εγκαταςτάςεισ που δεν υπάγονται ςτθν οδθγία 
2010/75/ΕΕ, κακϊσ και θ ςυςτθματοποίθςθ και 
καταγραφι των δράςεων πρόλθψθσ βρίςκονται ακόμα 
ςε πρϊιμο ςτάδιο. 

Θ περαιτζρω προϊκθςθ του οικολογικοφ ςιματοσ EU-
Ecolabel και θ προϊκθςθ ςυμφωνιϊν με τθ βιομθχανία 
και το εμπόριο ζχουν μείνει αρκετά πίςω.  
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Ζχει ολοκλθρωκεί θ διαβοφλευςθ του Εκνικοφ Χχεδίου 
Δράςθσ για τθν προϊκθςθ των Υράςινων Δθμοςίων 
Χυμβάςεων (2020 - 2023). 

 

Προγράμματα κατάρτιςθσ 
ςτελεχϊν   

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

Δεν ζχουν οργανωκεί προγράμματα κατάρτιςθσ. 

 Ζχει δθμιουργθκεί εξειδικευμζνθ δομι για κζματα 
πρόλθψθσ ςτον ΕΔΧΡΑ και ςυγκεκριμζνα θ Διεφκυνςθ 
Υοιότθτασ, Υρόλθψθσ και Επαναχρθςιμοποίθςθσ. 

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

Ψο εδαφοβελτιωτικό προϊόν (κόμποςτ), που παράγεται  
από τα προδιαλεγμζνα οργανικά απόβλθτα ςτισ 
εγκαταςτάςεισ του ΕΔΧΡΑ, ζχει εγκρικεί από τον 
οργανιςμό διαπίςτευςθσ για τθ βιολογικι καλλιζργεια 
“ΔΘί”, ότι είναι κατάλλθλο για χριςθ ςτθ βιολογικι 
καλλιζργεια. 

Επιπλζον, ζχει αξιολογθκεί θ διαδικαςία διαχείριςθσ τθσ 
εγκατάςταςθσ κομποςτοποίθςθσ βιοαποβλιτων του 
ΕΔΧΡΑ  (άυλι, Αττικι) και θ ποιότθτα του παραγόμενου 
προϊόντοσ (κόμποςτ) από τθν Λταλικι Ζνωςθ 
Ξομποςτοποίθςθσ και Βιοαερίου (CIC - Consorzio 
Italiano Compostatori), μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Δικτφου 
Ξόμποςτ *European Compost Network - ECN+. Ψα 
αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ ικανοποιοφν πλιρωσ τα 
κριτιρια απονομισ του ςιματοσ ποιότθτασ που 
απαιτοφνται από το Χφςτθμα Διαςφάλιςθσ Υοιότθτάσ 
τθσ CIC και πλθροφν τισ απαιτιςεισ και τα όρια που 
ορίηει θ Λταλικι νομοκεςία ςχετικά με τα λιπάςματα. 

Θ περαιτζρω προϊκθςθ του οικολογικοφ ςιματοσ EU-
Ecolabel ζχει κακυςτεριςει ςθμαντικά. 

Δράςεισ Προϊκθςθσ    
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Προϊκθςθ εκελοντικϊν 
ςυμφωνιϊν   

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

Θ προϊκθςθ ςυμφωνιϊν με τθ βιομθχανία και το 
εμπόριο ζχει κακυςτεριςει ςθμαντικά.  

Θ Ελλάδα ζχει υιοκετιςει ςυγκεκριμζνα μζτρα για τισ 
πλαςτικζσ ςακοφλεσ μεταφοράσ με τον ν.4496/2017 και 
τθν ΞΩΑ 18036/952/2017, όπωσ ιςχφει. Σι πλαςτικζσ 
ςακοφλεσ μεταφοράσ υπόκεινται ςε περιβαλλοντικό 
τζλοσ, το οποίο αποδίδεται ςτο κράτοσ και 
«επιςτρζφεται» ςτον πολίτθ μζςω ςυγκεκριμζνων 
ενεργειϊν που λαμβάνει θ πολιτεία. Υεραιτζρω με τισ 
διατάξεισ του ν. 4685/2020 το μζτρο επεκτάκθκε και ςε 
ςακοφλεσ μεγαλφτερου πάχουσ των 50 μm. 

Θ περαιτζρω προϊκθςθ εκελοντικϊν ςυμφωνιϊν 
απευκφνεται (κυρίωσ) ςτισ επιχειριςεισ/ βιομθχανίεσ 
τροφίμων 

Δθμιουργία κζντρων 
επαναχρθςιμοποίθςθσ 
και επιδιόρκωςθσ 
προϊόντων   

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

Χτο πλαίςιο υλοποίθςθσ ερευνθτικοφ προγράμματοσ 
ζχουν υλοποιθκεί δράςεισ ενθμζρωςθσ και 
ευαιςκθτοποίθςθσ και ζχουν δθμιουργθκεί δφο κζντρα 
διαλογισ και ταξινόμθςθσ παλιϊν θλεκτρικϊν και 
θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν (ςτισ Υεριφζρειεσ Αττικισ και 
Ξεντρικισ Πακεδονίασ), που μποροφν να 
επιςκευαςτοφν και να επαναχρθςιμοποιθκοφν. Ωπάρχει 
προθγοφμενο ςυνεργαςίασ Διμων και ΠΞΣ ςτα πλαίςια 
του Εκνικοφ Δικτφου Άμεςθσ Ξοινωνικισ Υαρζμβαςθσ, 
όμωσ δεν είναι γνωςτά τα όποια αποτελζςματα (π.χ. 
ποςότθτεσ ΘΘΕ που διανεμικθκαν).  

Αυτι τθ ςτιγμι λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα ιδιωτικά 
κζντρα επαναχρθςιμοποίθςθσ και επιδιόρκωςθσ, κακϊσ 
και δφο Repair Cafes, το ζνα ςτθν Υάτρα και το άλλο ςτθ 
Οευκάδα, με ςκοπό τθν επαναχρθςιμοποίθςθ και 
επιδιόρκωςθ, μεταξφ άλλων και θλεκτρικϊν και 
θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν. Ωπάρχει, όμωσ, πρόβλθμα 
βιωςιμότθτασ και τα κζντρα αυτά κα πρζπει να 
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προςφζρουν ανταγωνιςτικότερεσ υπθρεςίεσ και τιμζσ ςε 
ςχζςθ με τθν υπάρχουςα αγορά. 

Προϊκθςθ των ςυςτθμάτων 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ   

Υροϊκθςθ των ςυςτθμάτων 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ςε 
Σργανιςμοφσ και Επιχειριςεισ – αξιοποίθςθ 
χρθματοδοτικϊν μζςων.   

Χτον ν.4685/2020, αναφζρεται ότι για ζργα ι 
δραςτθριότθτεσ που διακζτουν ΧΥΔ ςε ιςχφ 
παρατείνεται (για ςυγκεκριμζνα χρόνια) θ διάρκεια 
ιςχφοσ τθσ ΑΕΥΣ τουσ. Θ προϊκθςθ των ςυςτθμάτων 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ςε οργανιςμοφσ του 
δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα, αλλά και θ επζκταςθ των 
υφιςτάμενων ςυςτθμάτων ζχουν υλοποιθκεί ςε πολφ 
μικρό βακμό και αποςπαςματικά.  

Προϊκθςθ τθσ ζρευνασ και 
καινοτομίασ  

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

Θ ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ, για τθν αποφυγι τθσ 
ςπατάλθσ πόρων, και θ διάχυςι τθσ ζχουν υλοποιθκεί 
ςε πολφ μικρό βακμό και αποςπαςματικά. Κα πρζπει να 
προωκθκεί και να ςτθριχκεί περιςςότερο. 

Σ οικολογικόσ ςχεδιαςμόσ και θ επαναχρθςιμοποίθςθ 
των δομικϊν υλικϊν βρίςκονται ακόμα ςε πρϊιμο 
ςτάδιο, ενϊ θ βάςθ δεδομζνων για τα δομικά υλικά δεν 
ζχει ακόμα υλοποιθκεί.   

Υρόςφατα εκπονικθκε μελζτθ για τθ βελτίωςθ του 
πλαιςίου διαχείριςθσ Αποβλιτων Εκςκαφϊν, 
Ξαταςκευϊν & Ξατεδαφίςεων (ΑΕΞΞ) ςτθν Ελλάδα.   

Θ περαιτζρω προϊκθςθ εκελοντικϊν ςυμφωνιϊν για 
πρόλθψθ δθμιουργίασ αποβλιτων και θ προϊκθςθ 
ςυμφωνιϊν με τθ βιομθχανία και το εμπόριο ζχει 
κακυςτεριςει ςθμαντικά. 

Δράςεισ Κανονιςτικοφ Πλαιςίου    

Περιοριςτικά μζτρα  (Δράςεισ μόνο ςε εκνικό επίπεδο)    

Φορολογικά μζτρα και 
επιβαρφνςεισ   

Ωλοποίθςθ πιλοτικοφ ςυςτιματοσ «Υλθρϊνω 
όςο Υετάω» ςε Διμο(ουσ) τθσ Υεριφζρειασ –

Πζχρι ςιμερα το ςφςτθμα ΥΣΥ ζχει εφαρμοςτεί ςτθν 
Ελλάδα μόνο ςε πιλοτικό επίπεδο, ςτο πλαίςιο 
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Ζνταξθ πιλοτικοφ ζργου προσ χρθματοδότθςθ   υλοποίθςθσ προγραμμάτων/ δράςεων.  

Δράςεισ για τθν ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των 
καταναλωτϊν ςε κζματα πρόλθψθσ δθμιουργίασ 
αποβλιτων ζχουν υλοποιθκεί, αλλά αποςπαςματικά και 
ςυνικωσ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ προγραμμάτων ι 
εορταςμοφ παγκοςμίων θμερϊν.   

Πζςω του προγράμματοσ «Σικολογικό Χχολείο», αλλά 
και μζςω άλλων προγραμμάτων ι πρωτοβουλιϊν των 
ίδιων των ςχολείων υλοποιοφνται δράςεισ που 
ςχετίηονται με τθ μείωςθ των αποβλιτων.  

Ευκφνθ του παραγωγοφ   (Δράςεισ μόνο ςε εκνικό επίπεδο)    

Πολιτικι πράςινων 
προμθκειϊν   

Υροϊκθςθ Υράςινων Δθμόςιων Χυμβάςεων 
από τθν Υεριφζρεια, τουσ Διμουσ και άλλουσ 
φορείσ ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ   

Ζχει ολοκλθρωκεί θ διαβοφλευςθ του Εκνικοφ Χχεδίου 
Δράςθσ για τθν προϊκθςθ των Υράςινων Δθμοςίων 
Χυμβάςεων (2020 - 2023). Πεταξφ των άλλων για τθν 
προμικεια θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και οκονϊν 
προβλζπεται θ κατ' ελάχιςτον εγγφθςθ δφο ετϊν που 
καλφπτει τθν επιςκευι ι αντικατάςταςθ, τθ ςυνεχι 
διακεςιμότθτα ανταλλακτικϊν και τον ςχεδιαςμό με 
γνϊμονα τθ δυνατότθτα επιςκευισ.  
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Χυνοψίηοντασ, οι ενζργειεσ που ζχουν υλοποιθκεί ζωσ ςιμερα προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ πρόλθψθσ 

ζχουν αποςπαςματικό χαρακτιρα, δεν ζχει αποτιμθκεί το αποτζλεςμα αυτϊν ενϊ ζχουν υλοποιθκεί, 

ςε μικρό βακμό, μζτρα και δράςεισ ςχετικά με τθν πρόλθψθ δθμιουργίασ αποβλιτων ςτθ χϊρα. 

Επιςθμαίνεται πάντωσ ότι τα τελευταία δφο χρόνια ζγιναν νομοκετικζσ ρυκμίςεισ με ςτόχο τον 

περαιτζρω περιοριςμό τθσ πλαςτικισ ςακοφλασ μεταφοράσ, ενςωματϊκθκε νωρίτερα από τθν 

προβλεπόμενθ προκεςμία θ οδθγία 2019/904 ςτο εκνικό δίκαιο με ςκοπό τθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ 

και τθν απαγόρευςθ οριςμζνων πλαςτικϊν μιασ χριςθσ (ν.4736/2020), ενϊ ζχει παραχκεί και 

διανεμθκεί από το ΩΥΕΡ ενθμερωτικό υλικό ςτθν Ψοπικι Αυτοδιοίκθςθ που απευκφνεται ςτουσ 

Διμουσ, αλλά και ςτουσ πολίτεσ  για τθν πρόλθψθ δθμιουργίασ αποβλιτων. 

Είναι ςαφζσ ότι, όπωσ αναφζρεται ςτο Εκνικό Υρόγραμμα Δθμιουργίασ Αποβλιτων, θ πρόλθψθ κα 

πρζπει να αποτελζςει εμπράκτωσ τθν κορυφαία προτεραιότθτα ςτθν Εκνικι Χτρατθγικι για τθν 

ορκολογικι και αειφόρο διαχείριςθ των αποβλιτων. 
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10.6 ΒΑΧΛΞΕΧ ΞΑΨΕΩΚΩΡΧΕΛΧ  ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΣΧ ΥΦΣΟΘήΘΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑ   ΑΨΨΛΞΘΧ  

Χτθ ςυνζχεια παρατίκενται βαςικζσ κατευκφνςεισ για τθν υλοποίθςθ ενόσ προγράμματοσ πρόλθψθσ 

ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ, ςτο πλαίςιο του υπό ανακεϊρθςθ Εκνικοφ Υρογράμματοσ Υρόλθψθσ 

Δθμιουργίασ Αποβλιτων (ΕΥΥΔΑ). 

10.6.1 ΔΦΆΧΕΛΧ ΕΥΛΞΣΛΡίΡΜΑΧ   

10.6.1.1.1 ΕΞΧΨΦΑΨΕΜΕΧ ΕΡΘΠΖΦίΧΘΧ & ΕΩΑΛΧΚΘΨΣΥΣΜΘΧΘΧ  

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 τουσ πολίτεσ. Είναι ςαφζσ, ότι ςτο πλαίςιο ανάπτυξθσ των 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 ΩΥΕΡ 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 ΔΕΞΣ και οι τράπεηεσ που ςταδιακά καταργοφν τθν ζντυπθ ενθμζρωςθ 

λογαριαςμϊν).   

Επίςθσ, ζμφαςθ κα δοκεί και ςε εκςτρατείεσ ενθμζρωςθσ ςε τοπικό επίπεδο από Διμουσ ι το ΕΔΧΡΑ 

ιδιαίτερα ςτο πλαίςιο άλλων δράςεων ενθμζρωςθσ, π.χ. για τθν ανακφκλωςθ. 

   

10.6.1.1.2 ΥΟΘΦΣάΤΦΘΧΘ ΧέΕΨΛΞΆ ΠΕ ΨΛΧ ΨΕέΡΛΞΖΧ ΥΦΤΟΘήΘΧ ΨίΡ ΑΥΣΒΟΙΨίΡ  

Για τθν ςτιριξθ των δραςτθριοτιτων ευαιςκθτοποίθςθσ, πρζπει να παρζχονται, ςε ςυγκεκριμζνουσ 

χριςτεσ (όπωσ: οι επιχειριςεισ, οι βιομθχανίεσ και τα νοικοκυριά), θ κακοδιγθςθ και τα εργαλεία, 

ςχετικά με τισ τεχνικζσ πρόλθψθσ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων, όπωσ π.χ.:  

o διαδικτυακζσ πφλεσ πλθροφόρθςθσ  

o διαδικτυακά εργαλεία που διευκολφνουν τον υπολογιςμό, τθν παρακολοφκθςθ των 

δεδομζνων των αποβλιτων και τθν ανάπτυξθ ενόσ ςχεδίου πρόλθψθσ ςε επίπεδο διμου ι 

περιοχισ  
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o πλθροφοριακά κζντρα που κα παρζχουν πλθροφορίεσ μζςω τθλεφωνικοφ κζντρου ι με 

επιτόπου επιςκζψεισ.  

Ενδεικτικά, αναφζρουμε ότι ςε πολλά κράτθ-μζλθ ζχουν εγκαταςτακεί διαδικτυακζσ πφλεσ 

ενθμζρωςθσ για τον ςκοπό αυτό, όπωσ για παράδειγμα ςτθν Αγγλία WRAP Waste Prevention Toolkit: 

www.wrap.org.uk/applications/waste_prevention_toolkit/restricted.rm, ςε ευρωπαϊκό επίπεδο: 

European Week for Waste Reduction: www.ewwr.eu, Miniwaste (Life+ project): www.miniwaste.eu, 

Green Public Procurement: http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm. Για τθν προϊκθςθ 

δράςεων πρόλθψθσ ςτθ βιομθχανία ζχουν αναπτυχκεί, επίςθσ, ειδικζσ πλατφόρμεσ ενθμζρωςθσ όπωσ 

το EcoBusinessPlan ςτθ Βιζννθ http://www.wien.gv.at/english/environment/protection/eco/ και ςε 

ευρωπαϊκό επίπεδο το Environmental Compliance Assistance Programme τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ με 

ζμφαςθ ςτισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ:  

http://ec.europa.eu/environment/sme/programme/programme_en.htm.   

Αυτι θ δράςθ, κρίνεται ωσ βζλτιςτο να γίνεται ςε κεντρικό επίπεδο.    

10.6.1.1.3 ΥΦΣΓΦΆΠΠΑΨΑ ΞΑΨΆΦΨΛΧΘΧ ΨίΡ ΑΦΠΤΔΛίΡ άΣΦΖίΡ  

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 ΕΔΧΡΑ για κζματα 

πρόλθψθσ, ϊςτε να είναι δυνατι και θ εφαρμογι του Χχεδίου ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ.  

10.6.1.1.4 ΣΛΞΣΟΣΓΛΞΆ ΧΙΠΑΨΑ  

Ψα οικολογικά ςιματα, μποροφν να βοθκιςουν τουσ καταναλωτζσ ςτθν αναγνϊριςθ των προϊόντων 

που πλθροφν τα κριτιρια περιβαλλοντικισ απόδοςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των υλικϊν και των 

ορίων για τισ ςυςκευαςίεσ και τα επικίνδυνα υλικά, παρζχοντασ με αυτό τον τρόπο πλθροφορίεσ 

απευκείασ ςτουσ καταναλωτζσ για τθν πρόλθψθ δθμιουργίασ αποβλιτων κατά τθ ςτιγμι τθσ αγοράσ.   

Τλεσ οι παραπάνω δράςεισ, είναι καταλυτικζσ για τθν επιτυχία ενόσ προγράμματοσ πρόλθψθσ 

αποβλιτων, όμωσ, ςυνοδεφονται ςυνικωσ από υψθλά κόςτθ για τθν οργάνωςθ και τθν υλοποίθςθ των 

εκςτρατειϊν ενθμζρωςθσ. Πάλιςτα, οι εκςτρατείεσ αυτζσ για να ζχουν υψθλι απόδοςθ κα πρζπει να 

ζχουν μεγάλθ χρονικι διάρκεια και να εξελίςςονται βάςει των αποτελεςμάτων. Για το λόγο αυτό, είναι 

ςθμαντικό να εντάςςονται τζτοιεσ δράςεισ ςε άλλα προγράμματα ενθμζρωςθσ & ευαιςκθτοποίθςθσ 

για βιομθχανίεσ, διμουσ, καταναλωτικό κοινό, ευρφ κοινό, κλπ.. Λδιαίτερθ ζμφαςθ κα πρζπει να δοκεί 

ςε υφιςτάμενουσ μθχανιςμοφσ, όπωσ π.χ. δράςεισ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ που 

προβλζπονται να υλοποιθκοφν από το ΕΔΧΡΑ.    
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10.6.2 ΔΦΆΧΕΛΧ ΥΦΣΰΚΘΧΘΧ  

Σι δράςεισ προϊκθςθσ προτρζπουν και ωκοφν τουσ πολίτεσ να αναλάβουν ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ, 

απλοποιοφν και παρζχουν κίνθτρα για τθν αλλαγι τθσ ςυμπεριφοράσ, κακϊσ και οικονομικι και 

υλικοτεχνικι ςτιριξθ προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι. Ενδεικτικά αναφζρονται:   

10.6.2.1.1 ΥΦΣΰΚΘΧΘ ΕΚΕΟΣΡΨΛΞΰΡ ΧΩΠάίΡΛΰΡ  

Σι εκελοντικζσ ςυμφωνίεσ αφοροφν «επίςθμεσ ςυμφωνίεσ που ςυνάπτονται μεταξφ των αρμόδιων 

δθμόςιων αρχϊν και των ενδιαφερομζνων τομζων δραςτθριότθτασ, οι οποίεσ πρζπει να είναι ανοικτζσ 

ςε όλουσ τουσ εταίρουσ που επικυμοφν να πλθροφν τουσ όρουσ τθσ ςυμφωνίασ». Σι δράςεισ αυτζσ 

μποροφν να ζχουν πολφ υψθλι απόδοςθ για το ςτόχο τθσ πρόλθψθσ αποβλιτων και άμεςα 

αποτελζςματα. Ενδεικτικό παράδειγμα, μπορεί να είναι θ κατάργθςθ τθ πλαςτικισ ςακοφλασ ςε όλα τα 

supermarket με ςχετικι ςυμφωνία όλων των εμπλεκομζνων φορζων που κα προκφψει ςε ςυνεργαςία 

με τον Υανελλινιο Χφνδεςμο Υαντοπωλϊν και Λδιοκτθτϊν ςουπερμάρκετ. Πάλιςτα, οι εκελοντικζσ 

αυτζσ ςυμφωνίεσ δεν επιφζρουν κανζνα κόςτοσ ςτθν εφαρμογι τουσ, πζρα του ότι επθρεάηουν, όμωσ, 

ςυγκεκριμζνουσ οικονομικοφσ φορείσ (π.χ. βιομθχανίεσ πλαςτικϊν) και ενδζχεται θ δθμιουργία 

ςθμαντικϊν αντιδράςεων.   

10.6.2.1.2 ΔΘΠΛΣΩΦΓΜΑ ΞΖΡΨΦίΡ ΕΥΑΡΑέΦΘΧΛΠΣΥΣΜΘΧΘΧ ΞΑΛ ΕΥΛΔΛΤΦΚίΧΘΧ ΥΦΣΛΣΡΨίΡ 

Θ ανάπτυξθ επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων και κοινωνικοφ χαρακτιρα πρωτοβουλιϊν γφρω από τθ 

μείωςθ τθσ παραγωγισ αποβλιτων και τθν επαναχρθςιμοποίθςθ αποτελεί απόλυτθ προτεραιότθτα τθσ 

ΕΕ και ςχετικζσ χρθματοδοτιςεισ ςε τοπικό επίπεδο χρθματοδοτοφνται από πολλά προγράμματα. 

Ψα κζντρα επιςκευισ και επαναχρθςιμοποίθςθσ είναι δυνατό να δραςτθριοποιοφνται ωσ ανεξάρτθτεσ 

εγκαταςτάςεισ ι εντόσ τοπικϊν ι περιφερειακϊν δικτφων. Υαρζχουν υπθρεςίεσ ςχετικά με τθν 

παράταςθ τθσ ηωισ των προϊόντων, ςε να ευρφ φάςμα καταναλωτικϊν προϊόντων ςυμβάλλοντασ 

ςθμαντικά ςτθν εκτροπι των αποβλιτων από τθν υγειονομικι ταφι. Χτο πλαίςιο αυτό εντάςςονται και 

τα Ξοινωνικά Υαντοπωλεία, τα οποία λειτουργοφν ςε διάφορεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ μασ και ςε  

αρκετοφσ Διμουσ τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ.   

Χε Εκνικό επίπεδο ζχουμε πλζον το νζο ν.819/2021 «Σλοκλθρωμζνο πλαίςιο για τθ διαχείριςθ των 

αποβλιτων - Ενςωμάτωςθ των Σδθγιϊν 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του 

Χυμβουλίου τθσ 30ισ Παΐου 2018 για τθν τροποποίθςθ τθσ Σδθγίασ 2008/98/ΕΞ περί αποβλιτων και 

τθσ Σδθγίασ 94/62/ΕΞ περί ςυςκευαςιϊν και απορριμμάτων ςυςκευαςιϊν, πλαίςιο οργάνωςθσ του 

Ελλθνικοφ Σργανιςμοφ Ανακφκλωςθσ, διατάξεισ για τα πλαςτικά προϊόντα και τθν προςταςία του 

φυςικοφ περιβάλλοντοσ, χωροταξικζσ - πολεοδομικζσ, ενεργειακζσ και ςυναφείσ επείγουςεσ 

ρυκμίςεισ.»(άΕΞ αρ.129, τ. Α, αρ. /23-7-2021), όπου ενςωματϊνονται οι Ευρωπαϊκζσ Σδθγίεσ 2018/851 

και 2018/852 και προάγονται θ ανακφκλωςθ και θ κυκλικι οικονομία ςε βαςικά εργαλεία πολιτικισ για 

τθν ορκολογικι διαχείριςθ των αποβλιτων ςφμφωνα με τθ ςφγχρονθ ευρωπαϊκι κεϊρθςθ. 

Ειδικότερα, με το άρκρο 18 του νόμου, κεςμοκετείται θ Δθμιουργία Ξζντρων Δθμιουργικισ 

Επαναχρθςιμοποίθςθσ Ωλικϊν  (ΞΔΕΩ).  
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10.6.2.1.3 ΥΦΣΰΚΘΧΘ ΨίΡ ΧΩΧΨΘΠΆΨίΡ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΙΧ ΔΛΑέΕΜΦΛΧΘΧ  

Ζνα ςυςτιματα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ (ΧΥΔ) παρζχει τθ δομι για τθν αξιολόγθςθ των 

περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων ενόσ οργανιςμοφ και βοθκά τθν αφξθςθ τθσ αποδοτικισ χριςθσ των 

υλικϊν, τον μακροπρόκεςμο ςχεδιαςμό και ςυχνά ςυμβάλλει ςτθ μείωςθ του κόςτουσ.   

10.6.2.1.4 ΥΦΣΰΚΘΧΘ ΨΘΧ ΖΦΕΩΡΑΧ  

Υρζπει να προωκθκεί θ ζρευνα για τθν ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τεχνολογιϊν προσ τθ δθμιουργία 

προϊόντων τα οποία να περιζχουν λιγότερα ι κακόλου επικίνδυνα υλικά θ παραγωγι τουσ να μθν είναι 

ενεργοβόρα ϊςτε να επιτυγχάνεται μειωμζνθ παραγωγι αποβλιτων.  

Ψα τρία παραπάνω παραδείγματα δράςεων, απαιτοφν τθ δθμιουργία κινιτρων ςτουσ εκάςτοτε 

φορείσ για τθν ανάλθψθ τζτοιων πρωτοβουλιϊν. Χτθν Ελλάδα ιδθ αυτό προωκείται για παράδειγμα 

μζςω του Επενδυτικοφ Ρόμου αλλά και ςυγχρθματοδοτοφμενων από το ΕΧΥΑ πράξεων για τθν αφξθςθ 

τθσ ανταγωνιςτικότθτασ με ςθμαντικζσ, όμωσ, δυνατότθτεσ βελτίωςθσ. Σι δράςεισ αυτζσ, επίςθσ, ζχουν 

μία μζςθ απόδοςθ θ οποία μάλιςτα δεν μπορεί εφκολα να αποτιμθκεί ι να μετρθκεί. Δθλαδι, θ 

εφαρμογι ενόσ Χυςτιματοσ Υεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ, μπορεί να οδθγιςει τθν επιχείρθςθ που κα 

το εφαρμόςει ςε μείωςθ τθσ επικινδυνότθτασ ενόσ προϊόντοσ ι ςτθ μείωςθ των παραγόμενων 

αποβλιτων, μπορεί όμωσ και όχι.   

10.6.3 ΔΦΆΧΕΛΧ ΞΑΡΣΡΛΧΨΛΞΣΪ  ΥΟΑΛΧΜΣΩ  

Σι δράςεισ αυτζσ αφοροφν κυρίωσ τθν επιβολι ορίων  ςχετικά με τθν παραγωγι των αποβλιτων τθν 

επζκταςθ των περιβαλλοντικϊν υποχρεϊςεων των παραγωγϊν και τθν επιβολι περιβαλλοντικϊν 

κριτθρίων ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. Ενδεικτικά αναφζρονται:   

10.6.3.1.1 ΥΕΦΛΣΦΛΧΨΛΞΆ ΠΖΨΦΑ  

Ψα μζτρα αυτά αφοροφν περιοριςμοφσ ι απαγορεφςεισ ςχετικά με τθ διάκεςθ οριςμζνων τφπων 

αποβλιτων ι ουςιϊν, υποχρεϊνοντασ τουσ παραγωγοφσ να ανακυκλϊνουν τα υλικά ι να τα 

αποκλείουν κατά τισ διαδικαςίεσ παραγωγισ, δθμόςιεσ απαιτιςεισ γνωςτοποίθςθσ ρφπων, αυξθμζνθ 

ευκφνθ για επικίνδυνα υλικά και αυςτθρότερα πρότυπα για τισ εγκαταςτάςεισ δθμιουργίασ 

βιομθχανικϊν και επικίνδυνων αποβλιτων. Αυτό, ςυνικωσ, εφαρμόηεται ςε εκνικό επίπεδο.   

10.6.3.1.2 άΣΦΣΟΣΓΛΞΆ ΠΖΨΦΑ ΞΑΛ ΕΥΛΒΑΦΪΡΧΕΛΧ  

άόροι, τζλθ και επιβαρφνςεισ μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν για να δθμιουργιςουν κίνθτρα, να 

ενιςχφςουν τθν κατάλλθλθ ςυμπεριφορά και να ενκαρρφνουν τθν ανάπτυξθ και χριςθ των 

ςυςτθμάτων περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ αυξάνοντασ ζτςι τθν αποδοτικότθτα των υλικϊν. Χε αυτό το 

πλαίςιο, εντάςςεται και θ πολιτικι ‘πλθρϊνω όςο πετάω’ που εφαρμόηεται ςε πολλζσ ευρωπαϊκζσ 

χϊρεσ για τθ μείωςθ των παραγόμενων αποβλιτων και τθν προϊκθςθ τθσ ανακφκλωςθσ. Ψζτοιου 

είδουσ μζτρα κα μποροφν να λθφκοφν από το ΕΔΧΡΑ ςτο πλαίςιο τθσ τιμολογιακισ πολιτικισ του ςε 

ςυνεργαςία με τουσ Διμουσ, οι οποίοι και αποτελοφν τουσ άμεςα εμπλεκόμενουσ φορείσ, λόγω τθσ 

χρζωςθσ των πολιτϊν με δθμοτικά τζλθ.   
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10.6.3.1.3 ΕΩΚΪΡΘ ΨΣΩ ΥΑΦΑΓίΓΣΪ  

Σι πολιτικζσ ευκφνθσ του παραγωγοφ αποςκοποφν ςτο να μεταφζρουν το κόςτοσ διάκεςθσ πίςω ςτουσ 

παραγωγοφσ και, ςυνεπϊσ να ωκιςουν τον οικολογικό ςχεδιαςμό των επενδφςεων, τθν αποδοτικότθτα 

των υλικϊν, τθ μείωςθ τθσ τελικισ ποςότθτασ των παραγόμενων αποβλιτων και επίςθσ να 

παρατείνουν τον κφκλο ηωισ των χρθςιμοποιοφμενων υλικϊν ι προϊόντων. Χφμφωνα με το Άρκρο 25 

του ν.4042/2012 και το αντίςτοιχο Άρκρο 8 τθσ Σδθγίασ «Προκειμζνου να ενιςχυκοφν θ 

επαναχρθςιμοποίθςθ και πρόλθψθ, θ ανακφκλωςθ και άλλεσ μορφζσ ανάκτθςθσ αποβλιτων, 

λαμβάνονται νομοκετικά και μθ νομοκετικά μζτρα για να εξαςφαλίηουν ότι τα φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα, τα οποία κατ’ επάγγελμα αναπτφςςουν, καταςκευάηουν, μεταποιοφν, επεξεργάηονται, 

πωλοφν ι ειςάγουν προϊόντα (παραγωγόσ του προϊόντοσ), φζρουν διευρυμζνθ ευκφνθ παραγωγοφ.»   

10.6.3.1.4 ΥΣΟΛΨΛΞΙ ΥΦΆΧΛΡίΡ ΥΦΣΠΘΚΕΛΰΡ  

Αφορά τθν επιβολι κριτθρίων πρόλθψθσ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων ςτισ προςκλιςεισ υποβολισ 

προςφορϊν των δθμόςιων ςυμβάςεων και των προμθκειϊν αγοράσ για τισ ιδιωτικζσ επιχειριςεισ. Θ 

πρόταςθ του Εκνικοφ Χχεδίου για τισ Υράςινεσ Δθμόςιεσ Χυμβάςεισ ζχει ιδθ ολοκλθρωκεί και 

περιλαμβάνει ςχετικζσ δράςεισ με τθν πρόλθψθ των αποβλιτων.   

Σι δράςεισ τθσ κατθγορίασ αυτισ, είναι ιδιαίτερα αποτελεςματικζσ κακϊσ επιβάλλουν άμεςα ι 

ζμμεςα τθν  πρόλθψθ δθμιουργίασ αποβλιτων. Υαρόλα αυτά, οι κοινωνικοοικονομικζσ επιπτϊςεισ 

που δθμιουργοφνται από τθν εφαρμογι κάκε δράςθσ κα πρζπει να αξιολογοφνται και να 

ςυνεκτιμϊνται πριν τθν υιοκζτθςι τουσ. 

Χτθν Ελλάδα, ςτο υπό ανακεϊρθςθ Εκνικό Υρόγραμμα Υρόλθψθσ Δθμιουργίασ Αποβλιτων (θ 

διαβοφλευςθ ολοκλθρϊκθκε ςτισ 18 Παρτίου 2021), γίνεται ειδικι μνεία ςτα ρεφματα αποβλιτων 

προτεραιότθτασ, για τον κακοριςμό των οποίων ελιφκθςαν υπόψθ τόςο θ αξιολόγθςθ τθσ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ςτθ χϊρα όςο και οι ανωτζρω τάςεισ που επικρατοφν ςτθν ΕΕ ςτον τομζα τθσ 

πρόλθψθσ δθμιουργίασ αποβλιτων. Εκτόσ των ρευμάτων που είχαν επιλεχκεί ςτον υφιςτάμενο Εκνικό 

Χτρατθγικό Χχζδιο Υρόλθψθσ Υαραγωγισ Αποβλιτων, (α) απόβλθτα τροφίμων, (β) χαρτί, (γ) υλικά/ 

απόβλθτα ςυςκευαςίασ, και (δ) απόβλθτα ΗΗΕ, προςτίκενται και τα παρακάτω ρεφματα: 

 Ειδικζσ Ξατθγορίεσ πλαςτικϊν προϊόντων/ αποβλιτων (Υλαςτικά Υροϊόντα Πιασ έριςθσ 

(ΥΠέ), ν.4736/2020, Υλαςτικζσ Χακοφλεσ Πεταφοράσ (ΥΧΠ), ΞΩΑ 180036/952/2017 (Β 

2812/10.08.2017).  

 Ειδικζσ κατθγορίεσ αςτικϊν αποβλιτων (απόβλθτα κλωςτοχφαντουργίασ και ογκϊδθ 

απόβλθτα (ζπιπλα)), 

  Βιομθχανικά Απόβλθτα (ΒΑ) 

 Απόβλθτα Εκςκαφϊν, Ξαταςκευϊν και Ξατεδαφίςεων (ΑΕΞΞ), (τα μθ επικίνδυνα υλικά που 

περιλαμβάνονται ςτο Ξεφάλαιο 17 του Ευρωπαϊκοφ Ξαταλόγου Αποβλιτων (ΕΞΑ). 
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10.7 ΥΦΣΨΑΧΕΛΧ ΔΦΑΧΕίΡ  

Ψο Εκνικό Χχζδιο Υρόλθψθσ περιλαμβάνει ζνα ςφνολο δράςεων που αρχικά κα πρζπει να υλοποιθκεί 

ςε κεντρικό επίπεδο, π.χ. από το ΩΥΕΡ και ςε δεφτερθ φάςθ με τθν παροχι των κατάλλθλων 

κατευκφνςεων, από λοιποφσ φορείσ, όπωσ π.χ. άοΔΧΑ, Υεριφζρειεσ, επιμελθτιρια, κλπ. Για το λόγο 

αυτό δεν προςτίκενται ςτισ δράςεισ τα νζα ρεφματα προτεραιότθτασ  που αφοροφν κυρίωσ εκνικζσ 

ςυνζργειεσ και δράςεισ, κακϊσ και αποτελοφν κεςμοκετθμζνα μζτρα. Υαρόλα αυτά ςτθν παροφςα 

ενότθτα προτείνονται ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ για τθν προϊκθςθ τθσ Υρόλθψθσ Δθμιουργίασ 

Αποβλιτων ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ, οι οποίεσ μποροφν ςταδιακά να υλοποιοφνται μαηί με τισ 

οριηόντιεσ δράςεισ που προβλζπονται ςε κεντρικό επίπεδο.  

Σι προτεινόμενεσ δράςεισ του προγράμματοσ παρουςιάηονται εποπτικά ςτον πίνακα που ακολουκεί:  
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Υίνακασ 3. Υροτάςεισ δράςεων του ςχεδίου πρόλθψθσ 

Είδοσ Δράςεων (ςε ςυμφωνία με 
τισ Βαςικζσ Κατευκφνςεισ)  

Περιγραφι   
Εμπλεκόμενοι  

Φορείσ  

Δράςεισ Επικοινωνίασ      

Εκςτρατείεσ ενθμζρωςθσ και 
ευαιςκθτοποίθςθσ  

Ρα ενταχκοφν ςε όλεσ τισ εκςτρατείεσ ευαιςκθτοποίθςθσ & ενθμζρωςθσ 
του ΕΔΧΡΑ (π.χ. για κζματα ανακφκλωςθσ), δράςεισ ενθμζρωςθσ για τθν 
πρόλθψθ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων (ςε ςυμφωνία με το Εκνικό 
Υρόγραμμα Υρόλθψθσ Δθμιουργίασ Αποβλιτων)  

Δθμιουργία διακριτοφ τμιματοσ ςτον ΕΔΧΡΑ για τθν Υρόλθψι  

Ρα δθμιουργθκεί ειδικι ιςτοςελίδα του ΕΔΧΡΑ για τθν πρόλθψθ 
δθμιουργίασ αποβλιτων.  

ΕΔΧΡΑ 

Εκςτρατείεσ ενθμζρωςθσ και 
ευαιςκθτοποίθςθσ εξειδικευμζνεσ 
για τα απόβλθτα τροφίμων, χαρτί, 
απόβλθτα ςυςκευαςιϊν και ΘΘΕ  

Ωλοποίθςθ εξειδικευμζνθσ εκςτρατείασ ενθμζρωςθσ – ευαιςκθτοποίθςθσ 
για τθ μείωςθ των αποβλιτων τροφίμων, χαρτί, ςυςκευαςιϊν και ΑΘΘΕ. 

*Ξατευκφνςεισ κα δοκοφν από το ΩΥΕΡ+   

ΩΥΕΡ, Δθμόςιοι άορείσ 
Υεριφζρειασ  

Υλθροφόρθςθ ςχετικά με τισ 
τεχνικζσ πρόλθψθσ των αποβλιτων  

Διαδικτυακι πλατφόρμα με πλθροφορίεσ και ενθμζρωςθ για ςυνταγζσ για 
τθν αξιοποίθςθ περιςςευοφμενου φαγθτοφ και οδθγίεσ για τθν ςωςτι 
ςυντιρθςθ, διατιρθςθ και αποκικευςθ τροφίμων (μζροσ τθσ 
εξειδικευμζνθσ ιςτοςελίδασ του ΕΔΧΡΑ για τθν πρόλθψθ). 

Χεμινάρια επαναχρθςιμοποίθςθσ φαγθτοφ από προθγοφμενα γεφματα 

Ενθμζρωςθ για ςωςτό προγραμματιςμό αγορϊν για τθν καταπολζμθςθ 
τθσ ςπατάλθσ που αφορά τόςο τα νοικοκυριά όςο και τισ επιχειριςεισ και 
μπορεί να αφοροφν τρόπουσ ενκάρρυνςθσ για τθ δθμιουργία λίςτασ 
τροφίμων ανάλογα με τισ ανάγκεσ του καταναλωτι πριν τθν επίςκεψθ ςτα 
ςθμεία πϊλθςθσ (ςουπερμάρκετ, υπεραγορζσ κ.α.), παρότρυνςθ για τθ 
δθμιουργία και διαμόρφωςθ εβδομαδιαίου μενοφ προβλζποντασ τθ 
χριςθ όλων των προϊόντων, ειδικά εκείνων με θμερομθνία λιξθσ.  

Ενκάρρυνςθ και ενθμζρωςθ ςχετικά με τθν αγορά μικρϊν και 
απαραίτθτων ποςοτιτων προϊόντων, τακτικόσ ζλεγχοσ θμερομθνίασ λιξθσ 
των τροφίμων και να δίνεται άμεςθ προτεραιότθτα ςε εκείνα που 

ΕΔΧΡΑ 
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πρόκειται να λιξουν. 

Για κάκε ρεφμα αποβλιτου να καταρτιςτεί λίςτα με πρακτικζσ/ τεχνικζσ 
πρόλθψθσ, χωρίσ να αφορά ςε εξειδικευμζνεσ τεχνικζσ (π.χ. ςε 
βιομθχανίεσ) που αναμζνεται να αντιμετωπιςτοφν ςε εκνικό επίπεδο  

Υρογράμματα κατάρτιςθσ των 
αρμόδιων φορζων  

Ρα οργανωκοφν προγράμματα κατάρτιςθσ ςτελεχϊν των Διμων, 
Επιμελθτθρίων, κ.α. Για κζματα πρόλθψθσ για ςυγκεκριμζνα είδθ 
αποβλιτων. 

*Υροχποκζτει τθν κατάρτιςθ των ςτελεχϊν του ΕΔΧΡΑ+ 

Χφνταξθ εγχειριδίων για τθν οργάνωςθ και λειτουργία διαφόρων 
δθμόςιων και ιδιωτικϊν οργανιςμϊν, όπωσ π.χ. νοςοκομεία, τουριςτικζσ 
μονάδεσ, ςτρατόπεδα, μεγάλεσ ςχολικζσ και πανεπιςτθμιακζσ 
εγκαταςτάςεισ, αλυςίδεσ εςτίαςθσ με οδθγίεσ πρόλθψθσ δθμιουργίασ 
αποβλιτων τροφίμων κακϊσ και για νοικοκυριά. 

ΕΔΧΡΑ 

Σικολογικά ςιματα  

Ενθμερωτικζσ εκςτρατείεσ για τα οικολογικά ςιματα των προϊόντων με 
ζμφαςθ ςε αυτά που παράγονται ςτθν Αττικι μζςω των επιμελθτθρίων. 
Ρα γίνει κατάρτιςθ των επιμελθτθρίων και να δοκοφν κατευκυντιριεσ 
οδθγίεσ.   

Επιμελθτιρια,  

ΕΔΧΡΑ 

Δράςεισ Προϊκθςθσ      

Υροϊκθςθ εκελοντικϊν ςυμφωνιϊν  
Ρα προωκθκοφν εκελοντικζσ ςυμφωνίεσ για τθν πρόλθψθ παραγωγισ 
αποβλιτων ςε ςυγκεκριμζνουσ κλάδουσ (π.χ. βιομθχανία τροφίμων)   

Επιμελθτιρια, ΕΔΧΡΑ 

Δθμιουργία κζντρων 
επαναχρθςιμοποίθςθσ και 
επιδιόρκωςθσ προϊόντων  

Δθμιουργία δικτφου επαναχρθςιμοποίθςθσ προϊόντων από του Διμουσ 
για διάφορεσ κατθγορίεσ (Θ.Θ.Ε., ζπιπλα ροφχα, παιχνίδια, βιβλία, κλπ.) 
μζςω τθσ αξιοποίθςθσ των Ξοινωνικϊν Υαντοπωλείων και ςε δεφτερθ 
φάςθ να εξεταςτεί θ επαναχρθςιμοποίθςθ εντόσ των Υράςινων Χθμείων. 

Διοργάνωςθ εκδθλϊςεων για τθν επαναχρθςιμοποίθςθ βιβλίων (Bazaar 
Βιβλίων).  

Σριςμό ςτουσ ΣΨΑ γραφείων για το ςυντονιςμό και τθν υλοποίθςθ των 
παραπάνω δράςεων.   

ΕΔΧΡΑ/ Διμοι/ άορείσ 
λειτουργίασ Ξοινωνικοφ 
Υαντοπωλείου  

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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Χυντονιςμόσ μζςω των ΣΨΑ για τθν 
προϊκθςθ των δωρεϊν τροφίμων 
ςτα όρια των Διμων τουσ (ςτόχοσ: 
απόβλθτα τροφίμων)  

Ωποςτιριξθ δράςεων μθ κερδοςκοπικϊν οργανϊςεων για τθ διανομι 
τροφίμων και περιςςευοφμενων φαγθτϊν, κακϊσ επίςθσ και δωρεζσ 
τροφίμων μζςω των τοπικϊν εκκλθςιϊν και των κοινωνικϊν 
παντοπωλείων των Διμων τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ. 

Δθμιουργία δικτφου διάκεςθσ δωρεϊν τροφίμων  

ΕΔΧΡΑ, Διμοι, ΠΞΣ, 
Ξοινωνικοί φορείσ  

Υεριοριςμό διανομισ 
διαφθμιςτικϊν φυλλαδίων (ςτόχοσ: 
χαρτί)  

Υροϊκθςθ μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων για τθν διαμόρφωςθ αντίλθψθσ 
ςε μακθτζσ και ςπουδαςτζσ. Υαράλλθλα, προτείνεται να γίνει 
ενςωμάτωςθ τθσ πρόλθψθσ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων ςε ςυνεχι 
προγράμματα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ για τουσ εκπαιδευτικοφσ, 
νθπιαγωγοφσ και δθμιουργία κατάλλθλου διδακτικοφ υλικοφ με 
παράλλθλθ περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν. 

Δθμιουργία ανταλλακτικισ - δανειςτικισ βιβλιοκικθσ και παηαριϊν για 
μεταχειριςμζνα βιβλία αλλά και για άλλα αντικείμενα, όπωσ είδθ ζνδυςθσ 
και υπόδθςθσ κ.α. Υροτείνεται θ εφαρμογι του κακ’ όλθ τθ διάρκεια του 
χρόνου και κυρίωσ τουσ κερινοφσ μινεσ που αποτελεί και περίοδο αιχμισ, 
όπου κα υπάρχει μεγαλφτερθ ςυγκζντρωςθ πλθκυςμοφ και μεγαλφτερθ 
ηιτθςθ των προϊόντων. 

Εκτφπωςθ και επιλεκτικι διανομι αυτοκόλλθτου για τθν αποτροπι 
διανομισ διαφθμιςτικϊν φυλλαδίων  

ΕΔΧΡΑ, Διμοι  

Θλεκτρικόσ και Θλεκτρονικόσ 
Εξοπλιςμόσ (ΘΘΕ) / Απόβλθτα 
Θλεκτρικοφ και Θλεκτρονικοφ 
Εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ) (ςτόχοσ: ΑΘΘΕ) 

Δθμιουργία δικτφων ποιοτικισ επιςκευισ θλεκτρονικϊν και θλεκτρικϊν 
οικιακϊν ςυςκευϊν ςε όλθ τθν Υεριφζρεια Αττικισ. Χε αυτά κα 
επιδιορκϊνονται, με χαμθλό κόςτοσ, διάφορα προϊόντα, εκπαιδεφονται 
άνεργοι με ςκοπό τθν κατάρτιςθ τουσ ςτθν επιςκευι προϊόντων, αλλά και 
να διαλφονται θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ, ϊςτε να διαχωριςτοφν χριςιμα 
υλικά για ανταλλακτικά. 

Ενκάρρυνςθ τθσ δωρεάσ θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ από επιχειριςεισ ςε 
άλλεσ επιχειριςεισ/ ςχολεία/ ΠΞΣ. 

ΕΔΧΡΑ, Διμοι 

Υροτάςεισ δράςεων για άλλουσ 
τομείσ  προτεραιότθτασ 

Ενκάρρυνςθ τθσ δωρεάσ επίπλων από επιχειριςεισ ςε άλλεσ επιχειριςεισ. 

Δθμιουργία καταςτθμάτων αλλθλεγγφθσ όπου κα αποτελοφν ςθμείο 
ςυλλογισ ειδϊν ρουχιςμοφ, φαρμάκων και γυαλιϊν οράςεωσ με ςκοπό τθ 

ΕΔΧΡΑ, Διμοι 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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δωρεά ςτισ μθ προνομιοφχεσ πλθκυςμιακζσ ομάδεσ ι τθ ςυγκζντρωςι 
τουσ για ζκτακτεσ ανάγκεσ. 

Υροϊκθςθ των ςυςτθμάτων 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ  

Υροϊκθςθ των ςυςτθμάτων περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ μζςω των 
χρθματοδοτικϊν εργαλείων του ΥΕΥ Αττικισ 

Υεριφζρεια Αττικισ/ 
Ενδιάμεςθ Διαχειριςτικι 
Αρχι  

Υροϊκθςθ τθσ ζρευνασ  
Υροϊκθςθ τθσ ζρευνασ επιχειριςεων για τθν πρόλθψθ, μζςω των 
χρθματοδοτικϊν εργαλείων του ΥΕΥ Αττικισ  

Υεριφζρεια Αττικισ/ 
Ενδιάμεςθ Διαχειριςτικι 
Αρχι  

Δράςεισ Κανονιςτικοφ Πλαιςίου      

Υεριοριςτικά μζτρα   Δράςεισ μόνο ςε εκνικό επίπεδο     

άορολογικά μζτρα και επιβαρφνςεισ  
Ωλοποίθςθ ςυςτιματοσ πιλοτικοφ ‘Υλθρϊνω όςο Υετάω’ αρχικά ςε ζνα ι 
περιςςότερουσ Διμουσ τθσ Υεριφζρειασ πιλοτικά – Ζνταξθ ζργου προσ 
χρθματοδότθςθ  

ΕΔΧΡΑ, 1 ι περιςςότεροι 
Διμοι  

Ευκφνθ του παραγωγοφ   Δράςεισ μόνο ςε εκνικό επίπεδο     

Υολιτικι πράςινων προμθκειϊν  
Υροϊκθςθ Υράςινων Δθμόςιων Χυμβάςεων από τθν Υεριφζρεια, Διμουσ 
και άλλουσ φορείσ ςτθν Υεριφζρεια. Αττικισ  

ΕΔΧΡΑ, Δθμόςιοι άορείσ  

 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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10.8 ΣΔΛΞΣΧ έΑΦΨΘΧ ΩΟΣΥΣΛΘΧΘΧ ΨίΡ ΔΦΑΧΕίΡ ΨΣΩ  ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΣΧ ΥΦΣΟΘήΘΧ 

Σ οδικόσ χάρτθσ εφαρμογισ του ςχεδίου πρόλθψθσ παρουςιάηεται ςτον ακόλουκο πίνακα:  

Υίνακασ 4.  Σδικόσ χάρτθσ εφαρμογισ του ςχεδίου πρόλθψθσ 

Δράςθ τόχοσ 2022 - 2023 2024-2025 2026- 2027 2028 - 2030 

Δράςεισ Επικοινωνίασ 

Εκςτρατείεσ ενθμζρωςθσ και 
ευαιςκθτοποίθςθσ 

Δράςεισ ενθμζρωςθσ για τθν πρόλθψθ τθσ 
δθμιουργίασ αποβλιτων   

        

Λςτοςελίδα του ΕΔΧΡΑ για τθν πρόλθψθ 
δθμιουργίασ αποβλιτων. 

    

Πλθροφόρθςθ ςχετικά με τισ 
τεχνικζσ πρόλθψθσ των 
αποβλιτων  

Διαδικτυακι πλατφόρμα με πλθροφορίεσ και 
ενθμζρωςθ για τθν αξιοποίθςθ 
περιςςευοφμενου φαγθτοφ 

       

Ενθμζρωςθ για ςωςτό προγραμματιςμό 
αγορϊν για τθν καταπολζμθςθ τθσ ςπατάλθσ 
που αφορά τόςο τα νοικοκυριά όςο και τισ 
επιχειριςεισ 

    

Χεμινάρια επαναχρθςιμοποίθςθσ 
περιςςευοφμενου φαγθτοφ 

        

 
Προγράμματα κατάρτιςθσ των 
αρμόδιων φορζων  

Ξατάρτιςθ των ςτελεχϊν του ΕΔΧΡΑ         

Ξατάρτιςθ ςτελεχϊν των Διμων, 
Επιμελθτθρίων, κ.α. για κζματα πρόλθψθσ  

    

Δράςεισ Προϊκθςθσ 

Δθμιουργία κζντρων 
επαναχρθςιμοποίθςθσ και 
επιδιόρκωςθσ προϊόντων  

Δθμιουργία κζντρων και δικτφου 
επαναχρθςιμοποίθςθσ για διάφορεσ 
κατθγορίεσ προϊόντων (Θ.Θ.Ε., ζπιπλα ροφχα, 
βιβλία, κλπ.)  

    

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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Δράςεισ ςε άλλουσ τομείσ  
προτεραιότθτασ 

Ενκάρρυνςθ τθσ δωρεάσ επίπλων από 
επιχειριςεισ ςε άλλεσ επιχειριςεισ. 

    

Δθμιουργία καταςτθμάτων αλλθλεγγφθσ όπου 
κα αποτελοφν ςθμείο ςυλλογισ ειδϊν 
ρουχιςμοφ, φαρμάκων και γυαλιϊν οράςεωσ 
με ςκοπό τθ δωρεά ςτισ μθ προνομιοφχεσ 
πλθκυςμιακζσ ομάδεσ ι τθ ςυγκζντρωςι τουσ 
για ζκτακτεσ ανάγκεσ. 

    

Προϊκθςθ εκελοντικϊν 
ςυμφωνιϊν  

Χφναψθ εκελοντικϊν ςυμφωνιϊν για τθν 
πρόλθψθ παραγωγισ αποβλιτων ςε 
ςυγκεκριμζνουσ κλάδουσ και τομείσ (π.χ. 
εςτίαςθ)   

    

Χυντονιςμόσ μζςω των ΣΨΑ για 
τθν προϊκθςθ των δωρεϊν 
τροφίμων ςτα όρια των Διμων 
τουσ (ςτόχοσ: απόβλθτα 
τροφίμων)  

Ωποςτιριξθ δράςεων μθ κερδοςκοπικϊν 
οργανϊςεων για τθ διανομι τροφίμων και 
περιςςευοφμενων φαγθτϊν  

    

Ωποςτιριξθ  των ΣΨΑ για τθ δθμιουργία 
δικτφου διάκεςθσ δωρεϊν τροφίμων 

    

Υεριοριςμό διανομισ 
διαφθμιςτικϊν φυλλαδίων 
(ςτόχοσ: χαρτί)  

Υροϊκθςθ μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων για 
τθν διαμόρφωςθ αντίλθψθσ ςε μακθτζσ και 
ςπουδαςτζσ.  

    

Εκτφπωςθ και επιλεκτικι διανομι 
αυτοκόλλθτου για τθν αποτροπι διανομισ 
διαφθμιςτικϊν φυλλαδίων 

    

Δθμιουργία ανταλλακτικισ - δανειςτικισ 
βιβλιοκικθσ και παηαριϊν για μεταχειριςμζνα 
βιβλία αλλά και για άλλα προϊόντα (π.χ. ζνδυςθ 
& υπόδθςθ)  

    

Προϊκθςθ των ςυςτθμάτων 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ  

Υροϊκθςθ των ςυςτθμάτων περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ μζςω των χρθματοδοτικϊν 
εργαλείων του ΥΕΥ Αττικισ 

    

Προϊκθςθ τθσ ζρευνασ  
Ωποςτιριξθ τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ 
και υλοποίθςθ πιλοτικϊν ζργων για τθν 
πρόλθψθ  

    

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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Δράςεισ Κανονιςτικοφ Πλαιςίου 

Φορολογικά μζτρα και 

επιβαρφνςεισ  

Υιλοτικοφ πρόγραμμα ‘Υλθρϊνω όςο Υετάω’ 
αρχικά ςε ζνα ι περιςςότερουσ Διμουσ τθσ 
Υεριφζρειασ  

    

Διαμόρφωςθ τθσ τιμολογιακισ πολιτικισ του 
ΕΔΧΡΑ με βάςθ το βακμό ανακφκλωςθσ 

    

Πολιτικι πράςινων προμθκειϊν  
Υροϊκθςθ Υράςινων Δθμόςιων Χυμβάςεων 
από τθν Υεριφζρεια, Διμουσ  

    

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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11 ΧΕΔΛΟ ΤΝΕΧΟΤ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΚΘΘ ΚΑΛ ΑΞΛΟΛΟΓΘΘ ΣΟΤ ΠΕΔΑ  

11.1 ΩΥΣέΦΕΣΛ ΩΟΣΥΣΛΘΧΘΧ ΞΑΛ ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ ΨίΡ ΧΨΣέίΡ  

Ψο ςθμαντικότερο ρεφμα για το ΥΕΧΔΑ, ςτο οποίο και οι άΣΔΧΑ διατθροφν τισ ςθμαντικότερεσ 
αρμοδιότθτεσ διαχείριςθσ, αποτελοφν χωρίσ αμφιβολία τα Αςτικά Χτερεά Απόβλθτα (ΑΧΑ).  

Σι κεντρικοί ςτόχοι για τθν διαχείριςθ των ΑΧΑ ζχουν ιδθ τεκεί από το νζο ΕΧΔΑ 2020 και 
αποτυπϊνονται ςτον κατωτζρω Υίνακα, μαηί με τουσ αντίςτοιχουσ υπόχρεουσ υλοποίθςθσ και 
παρακολοφκθςθσ.  

Πίνακασ 7: Κυριότεροι τόχοι Διαχείριςθσ ΑΑ και Φορείσ Τλοποίθςθσ / Παρακολοφκθςθσ 

Κεντρικοί τόχοι ΑΑ Φορείσ 
Τλοποίθςθσ 

Φορείσ 
Παρακ/κθςθσ 

έωριςτι ςυλλογι ανακυκλϊςιμων υλικϊν και 
βιοαποβλιτων 

ΣΨΑ Α' βακμοφ / 
άοΔΧΑ / ΩΥΕΡ / 
ΧΕΔ / ΕΣΑΡ 

ΣΨΑ Α' βακμοφ / 
άοΔΧΑ / ΩΥΕΡ / 
ΧΕΔ / ΕΣΑΡ 

Προετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ και 
ανακφκλωςθ των παραγόμενων ΑΑ τουλάχιςτον 
ςε ποςοςτό 55 % κατά βάροσ μζχρι το 2025 και 60% 
κατά βάροσ μζχρι το 2030.  

ΩΥΕΡ / Χυναρμόδια 
Ωπουργεία / ΕΣΑΡ 
/ ΧΕΔ / άοΔΧΑ 
Υεριφζρειεσ / ΣΨΑ 
Α’ Βακμοφ 

ΩΥΕΡ / άοΔΧΑ / 
Υεριφζρειεσ / ΣΨΑ 
Α’ βακμοφ 

Χαμθλά ποςοςτά ταφισ, κάτω του 10%, μζχρι το 
2030. 

ΩΥΕΡ / Χυναρμόδια 
Ωπουργεία / ΕΣΑΡ 
/ ΧΕΔ / άοΔΧΑ 
Υεριφζρειεσ / ΣΨΑ 
Α’ Βακμοφ 

ΩΥΕΡ / άοΔΧΑ / 
ΣΨΑ Α’ βακμοφ 

Δθμιουργία ενόσ ολοκλθρωμζνου, ςυνεκτικοφ και 
ςφγχρονου δικτφου υποδομϊν διαχείριςθσ 
αποβλιτων, με χριςθ των βζλτιςτων διακζςιμων 
τεχνικϊν, ςτθ βάςθ των αρχϊν τθσ εγγφτθτασ και τθσ 
αυτάρκειασ. 

ΩΥΕΡ / ΩΥΑΡ / 
άοΔΧΑ / 
Υεριφζρειεσ / ΣΨΑ 
Α’ Βακμοφ /ΧΕΔ 

ΩΥΕΡ / άοΔΧΑ / 
Υεριφζρειεσ / ΣΨΑ 
Α’ Βακμοφ  

Δθμιουργία δικτφου μονάδων ενεργειακισ 
αξιοποίθςθσ από υπολείμματα επεξεργαςίασ 
αποβλιτων ι/και από εναλλακτικά καφςιμα, ι / και 
αξιοποίθςθ των εναλλακτικϊν καυςίμων από τθν 
ενεργοβόρο βιομθχανία.  

ΩΥΕΡ / άοΔΧΑ / 
Χυναρμόδιοι 
φορείσ / άορείσ 
κλάδων 
ενεργοβόρου 
βιομθχανίασ / 
Λδιωτικόσ τομζασ 

ΩΥΕΡ / άοΔΧΑ 

Υαφςθ λειτουργίασ και θ αποκατάςταςθ όλων των 
υφιςτάμενων έϊρων Ανεξζλεγκτθσ Διάκεςθσ 
Αποβλιτων (έΑΔΑ) μζχρι το 2022 

ΩΥΕΡ / ΩΥΕΧ / 
άοΔΧΑ / 
Υεριφζρειεσ / ΣΨΑ 
Α’ Βακμοφ 

ΩΥΕΡ / άοΔΧΑ / 
Υεριφζρειεσ / ΣΨΑ 
Α’ Βακμοφ 

Ανακφκλωςθ Αποβλιτων Χυςκευαςίασ: 65% κ.β. ζωσ 

το 2025 και 70% κ.β. ωσ το 2030. 

ΧΕΔ / Υαραγωγοί / 
ΕΣΑΡ / ΣΨΑ Α’ 
βακμοφ / άοΔΧΑ 

ΕΣΑΡ / ΩΥΕΡ / ΧΕΔ 
/ ΣΨΑ Α’ βακμοφ / 
άοΔΧΑ 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ



ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΣΟΤ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟΤ ΦΕΔΙΟΤ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΠΕΔΑ) ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ (ΜΠΕ) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΟΤ ΠΕΔΑ 

      -202 

Ψο αργότερο ζωσ τισ 31 Δεκεμβρίου 2025: 

Ψφποσ αποβλιτου 
Ζωσ τισ  
31/12/2025 

Ζωσ τισ  
31/12/2030 

Χφνολο αποβλιτων 
ςυςκευαςίασ 

65% κ.β. 70% κ.β. 

Υλαςτικά 
50% κ.β. 55% κ.β. 

φλο 
25% κ.β. 30% κ.β. 

Χιδθροφχα 
μζταλλα 

70% κ.β. 80% κ.β. 

Αλουμίνιο 
50% κ.β. 60% κ.β. 

Γυαλί 
70% κ.β. 75% κ.β. 

έαρτί και χαρτόνι 
75% κ.β. 85% κ.β. 

 

 

11.2 ΠΘέΑΡΛΧΠΣΛ ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ & ΔΛΑΧάΑΟΛΧΘ ΕΓΞΩΦΘΧ ΞΑΛ ΕΓΞΑΛΦΘΧ 

ΧΩΓΞΕΡΨΦίΧΘΧ ΞΑΛ ΑΛΣΟΣΓΘΧΘΧ ΧΨΣΛέΕΛίΡ ΧΕ ΕΥΛΥΕΔΣ ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΧ  

Θ αποτελεςματικι παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των προβλζψεων του νζου ΥΕΧΔΑ Αττικισ 

αποτελεί κρίςιμο παρονομαςτι για τθν επίτευξθ των ςτόχων που κζτει τόςο το ανακεωρθμζνο 

ΥΕΧΔΑ όςο και το νζο ΕΧΔΑ 2020-2030.  

Θ ζλλειψθ αξιόπιςτων ςτοιχείων και μθχανιςμϊν παρακολοφκθςθσ αποτελεί ςτοιχείο που 

επιςθμαίνεται τόςο ςτθν Ζκκεςθ Ζγκαιρθσ Υροειδοποίθςθσ τθσ Επιτροπισ, όςο και ςτθν Ειδικι 

Ζκκεςθ του Χυνθγόρου του Υολίτθ ωσ αναςταλτικόσ παράγοντασ ςτθν πρόοδο προσ τθν επίτευξθ 

των ποςοτικϊν ςτόχων. Ψονίςτθκε επίςθσ, θ αυξθμζνθ ςθμαςία τθσ φπαρξθσ ενόσ τζτοιου 

μθχανιςμοφ, ειδικά ενόψει των ρυκμίςεων που περιλαμβάνουν οι Σδθγίεσ τθσ Ξυκλικισ Σικονομίασ 

για δυνατότθτεσ παρεκκλίςεων από τουσ ςτόχουσ, υπό τον όρο τθσ ζγκαιρθσ υποβολισ ςχετικοφ 

αιτιματοσ παράταςθσ και ςχεδίου ςυμμόρφωςθσ.  

Ψα κυριότερα εργαλεία παρακολοφκθςθσ και ελζγχου εφαρμογισ του ανακεωρθμζνου ΥΕΧΔΑ κα 

πρζπει κατά ςυνζπεια να περιλαμβάνουν:  

 Ψον ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι διαδικαςιϊν, ι / και εφόςον είναι δυνατόν και 

θλεκτρονικισ πλατφόρμασ, για τθν αμφίδρομθ ανταλλαγι και επαλικευςθ ςτοιχείων, 

μελετϊν, αποτελεςμάτων, κλπ, με όλουσ τουσ φορείσ και αρχζσ που εμπλζκονται ςτθν 

διαχείριςθ των αποβλιτων.  

 Ψθν αποτελεςματικι και διαρκι ενθμζρωςθ τθσ ειδικισ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ που 

προβλζπεται να δθμιουργθκεί ςφμφωνα με το νζο ΕΧΔΑ, για τθν παρακολοφκθςθ των 

ΥΕΧΔΑ, ςτθν οποία κα γίνεται ειςαγωγι των απαιτοφμενων ςτοιχείων από τουσ άΣΔΧΑ. 

 Ψθ διαςφνδεςθ τθσ ανωτζρω πλατφόρμασ με τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα ςυμπλιρωςθσ 

των ΨΧΔΑ των ΣΨΑ τθσ Αττικισ, τθν οποία διαχειρίηεται θ Γενικι Γραμματεία Χυντονιςμοφ 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΓΓΧΔΑ) και το Θλεκτρονικό Πθτρϊο Αποβλιτων (ΘΠΑ) για τθν 

απευκείασ λιψθ ςτοιχείων παραγωγισ αποβλιτων και τθ διαςφάλιςθ τθσ μοναδικότθτασ 

των πλθροφοριϊν προσ όλουσ τουσ φορείσ. 

 Ψθ ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα που προβλζπεται να εφαρμοςτεί ςφμφωνα με το νζο ΕΧΔΑ 

για τθν παρακολοφκθςθ τθσ διαχείριςθσ των γεωκτθνοτροφικϊν αποβλιτων και ςτο 

ενοποιθμζνο μθτρϊο παρακολοφκθςθσ αγροτικϊν δραςτθριοτιτων. 

 Ψθν αποτελεςματικι και διαρκι ενθμζρωςθ τθσ ειδικισ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ που 

προβλζπεται να δθμιουργθκεί ςφμφωνα με το νζο ΕΧΔΑ, για τθν προϊκθςθ τθσ ςυνζργειασ 

μεταξφ των βιομθχανικϊν κλάδων (βιομθχανικι ςυμβίωςθ) για τθν αξιοποίθςθ/ανάκτθςθ 

των βιομθχανικϊν αποβλιτων, με τιρθςθ των προδιαγραφϊν για τουσ απαραίτθτουσ 

ελζγχουσ. 

11.3 ΕΡΔΛΑΠΕΧΘ ΕΞΚΕΧΘ ΑΛΣΟΣΓΘΧΘΧ ΥΦΣΣΔΣΩ  

Χε ότι αφορά τα ΑΧΑ, το πλαίςιο του παρόντοσ ςχεδίου προβλζπεται θ ςφνταξθ και υποβολι 

Ενδιάμεςθσ Ζκκεςθσ Αξιολόγθςθσ Υροόδου θ οποία κα ςυντάςςεται ςε περίπτωςθ που από τα 

αποτελζςματα τθσ ζκκεςθσ του ζτουσ 2022, που κα υποβλθκεί από τον ΕΔΧΡΑ μζςω τθσ 

πλατφόρμασ, διαφανεί αδυναμία επίτευξθσ των τικζμενων ςτόχων του 2025 από τθ Υεριφζρεια 

Αττικισ. Θ Ενδιάμεςθ Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ Υροόδου κα ςυνταχκεί και να υποβλθκεί από τον ΕΔΧΡΑ, 

ςε περίοδο δφο (2) ετϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του και κα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τα 

ακόλουκα ςτοιχεία: 

 Αξιολόγθςθ των παλαιότερων, των τρεχόντων και των προβλεπόμενων ποςοςτϊν 

υγειονομικισ ταφισ, ανακφκλωςθσ και άλλθσ ανάκτθςθσ ι εν γζνει τθσ επεξεργαςίασ των 

ΑΧΑ και των ροϊν, που τα απαρτίηουν, ςε επίπεδο Υεριφζρειασ. 

 Αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ του ΥΕΧΔΑ ςυνολικά, με ειδικι αναφορά ςτον βακμό επίτευξθσ 

των ποςοτικϊν ςτόχων που κζτει το ΥΕΧΔΑ για το 2025 ςχετικά με τθν προετοιμαςία για 

επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθ των αςτικϊν αποβλιτων, για τα απόβλθτα 

ςυςκευαςίασ και για τθν υγειονομικι ταφι. 

 Αιτιολόγθςθ τθσ αδυναμίασ τθσ Υεριφζρειασ να επιτφχει τουσ ποςοτικοφσ ςτόχουσ, που 

ζχουν τεκεί ςτο ΥΕΧΔΑ, για τα αςτικά απόβλθτα και εκτίμθςθ τθσ παράταςθσ, που 

απαιτείται για επίτευξι τουσ. 

 Χχζδιο δράςθσ το οποίο ιδίωσ κα περιλαμβάνει τα  αναγκαία μζτρα που κα πρζπει να 

λθφκοφν κατά τθ χρονικι παράταςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων κατάλλθλων οικονομικϊν 

μζςων και άλλων μζτρων για τθν παροχι κινιτρων για τθν εφαρμογι τθσ ιεράρχθςθσ των 

αποβλιτων. 

 έρονοδιάγραμμα για τθν εφαρμογι των ανωτζρω μζτρων, κακοριςμόσ των αρχϊν, φορζων 

και οργανιςμϊν που κα είναι υπεφκυνοι για τθν υλοποίθςι τουσ. 

Χκοπόσ αυτισ τθσ αξιολόγθςθσ είναι να προτακοφν ζγκαιρα αλλαγζσ, προςαρμογζσ και 

ανακεωριςεισ ςτο πλαίςιo και ςτθν φιλοςοφία του ΥΕΧΔΑ ϊςτε να προλαμβάνονται τα όποια 

προβλιματα και αςτοχίεσ που είναι φυςικό να προκφψουν ςε τζτοιασ ζκταςθσ εφαρμογισ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΣΠ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

ΚΕΝΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Όπως αναλύεται σε προηγούμενα κεφάλαια του παρόντος σχεδίου, στην Περιφέρεια Αττικής 
διαπιστώνεται απόκλιση από τους στόχους που έχουν τεθεί σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό 
επίπεδο για τη διαχείριση αποβλήτων και ειδικότερα τη συλλογή, προετοιμασία για 
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των διαφόρων ρευμάτων. Επιπρόσθετα, για ένα 
σημαντικό μέρος των ΑΣΑ που αφορά στα διακριτά ρεύματα ανακυκλώσιμων υλικών πλην 
συσκευασίας, των οποίων η διαχείριση δεν περιλαμβάνεται στο ως άνω ποσοστό, η 
ανάκτηση κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.  

Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Αττικής ενσωματώνει τις αρχές και 
κατευθύνσεις του ΕΣΔΑ και υιοθετεί την καθιέρωση νέων δικτύων χωριστής συλλογής με 
άμεσο χρονικό ορίζοντα, καθώς και την επέκταση των υφιστάμενων δικτύων χωριστής 
συλλογής τόσο γεωγραφικά, όσο και ποσοτικά, με σκοπό τη μεγιστοποίηση των επιδόσεων 
και του περιβαλλοντικού και οικονομικού αποτελέσματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις της ΕΕ και τις κατευθύνσεις της κυκλικής οικονομίας. Με βάση τις 
προαναφερθείσες αρχές, η ανάπτυξη του δικτύου συνίσταται από τα ακόλουθα κυριότερα 
ρεύματα συλλογής, με την ακόλουθη διαχείριση καθενός από αυτά: 

1. Τα Βιοαπόβλητα (ΒΑ) 

Τα απόβλητα κουζίνας (απόβλητα τροφίμων) και τα πράσινα απόβλητα (ιδίως των κήπων και 
πάρκων) θα συλλέγονται χωριστά, με διάφορους τρόπους, όπως, ενδεικτικά: 

• Σε ειδικό κάδο (καφέ κάδος) για τις οικίες. 
• Στους χώρους εξυπηρέτησης του κοινού των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης που με 

βάση τις διατάξεις του ν.4685/2020 έχουν τη σχετική υποχρέωση χωριστής συλλογής 
ανεξαρτήτως δυναμικότητας, όπως εστιατόρια, κατασκηνώσεις, στρατόπεδα, 
ξενοδοχεία) και ομοίως οι υπεραγορές τροφίμων, όπως παντοπωλεία, οπωροπωλεία 
και λαϊκές αγορές. 

• Με χωριστό δίκτυο συλλογής για τα πράσινα απόβλητα. 

Οι εκτιμώμενες ποσότητες των βιοαποβλήτων που θα συλλέγονται με δίκτυο ΔσΠ, 
παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα.  

2. Τα Ανακυκλώσιμα Υλικά (ΑΥ). 

Συνίστανται από τα άλλα τέσσερα κύρια υπορεύματα, χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλο. Αυτά, 
συνίστανται τόσο από τα οικιακού τύπου και τα παρεμφερή με αυτά, όσο και του 
εμποροβιομηχανικού τύπου (ΒΕΑΣ). Τα οικιακού και παρεμφερούς τύπου Ανακυκλώσιμα 
Υλικά σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος τους συλλέγονται από κοινού (μπλε κάδος). Ο μπλε 
κάδος όμως είναι προορισμένος να συλλέγει τα υλικά συσκευασίας και όχι το σύνολο των 
ανακυκλώσιμων υλικών. Κατά συνέπεια θα πρέπει να επεκταθεί η χωριστή συλλογή και στα 
ΑΥ που δεν αποτελούν Απόβλητα Συσκευασίας, όπως έντυπο χαρτί, πλαστικά παιχνίδια, 
μεταλλικά εξαρτήματα και σκεύη, υαλοπίνακες και πολλά άλλα υλικά, και πρέπει να 
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διατεθούν οι ανάλογοι πόροι για τον σκοπό αυτόν. Παράλληλα, σταδιακά θα πρέπει να 
συνεχίσει να αναπτύσσεται και να επεκτείνεται η χωριστή συλλογή σε τέσσερα διακριτά 
ρεύματα.  

Για να γίνει πιο κατανοητό το κενό συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών πέραν των Αποβλήτων 
Συσκευασίας, επεξηγηματικά αναφέρονται τα ακόλουθα: Ρεύματα αποβλήτων υλικών, όπως 
χαρτί, πλαστικά, γυαλί, μέταλλα, που αποτελούν σημαντικό μέρος των ΑΣΑ, δεν αφορούν 
μόνο απόβλητα συσκευασιών, που εμπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση, αλλά και 
ρεύματα που περιλαμβάνονται στα αστικά απόβλητα, για τα οποία δεν υπάρχει Σύστημα 
Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ). Οι εκτιμώμενες ποσότητες των ανακυκλώσιμων υλικών πλην 
συσκευασιών που δεν εμπίπτουν σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, φαίνεται στον 
ακόλουθο πίνακα: 
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Πίνακας 1: Στόχοι εκτροπής υλικών – Κενό ανακύκλωσης 

Ρεύμα 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

συμπεριλαμβανομέ
νων ΒΕΑΣ 

2025 2030 
Παραγωγ
ή Οικιακά Στόχος Εκτροπής ΑΥ μη 

συσκευασίας 
Παραγωγ
ή Οικιακά Στόχος Εκτροπής ΑΥ μη 

συσκευασίας 
Οργανικό 39,2% 836.736 836.736 50% 421.953   810.772 810.772 57,31% 464.620   

Απόβλητα κουζίνας 32,1% 684.890 684.890       663.638 663.638       
Απόβλητα 

κήπων/πράσινα 5,9% 126.744 126.744       122.811 122.811       

Βρώσιμα λίπη και έλαια 1,2% 25.102 25.102       24.323 24.323       
Χαρτί/Χαρτόνι 28,5% 607.546 508.699 72% 366.263   588.694 492.914 76% 374.615  

μη συσκευασίας 21,0% 448.967 72%   323.256 435.035 76%   330.627  
Πλαστικό 11,8% 250.932 233.163 49% 114.250   243.146 225.928 52% 117.482  

μη συσκευασίας 8,8% 187.415 49%   91.834 181.600 52%   94.432  
Μέταλλα Fe 2,2% 47.252 27.790 68% 18.897   45.786 26.928 72% 19.388  

Μέταλλα Al 0,9% 19.533 14.964 49% 7.332   18.927 14.500 52% 7.540  

μη συσκευασίας 1,6% 34.406   61%   21.108 33.338 65,00%   15.602+ 6.068 
Γυαλί 4,1% 87.738 82.551 73% 60.262   85.015 79.990 80% 63.992  

μη συσκευασίας 2,4% 50.916   73%   37.169 49.336 80%   39.469  
Υφάσματα 2,1% 44.105 44.105 35% 15.437   42.736 42.736 65% 27.778   
Ξύλο 3,6% 76.464 63.062 35% 22.072   74.091 61.105 65% 39.718   
ΑΗΗΕ 2,0% 42.701 42.701 85% 36.296   41.376 41.376 85% 35.170   
ΜΠΕΑ 0,1% 2.135 2.135 85% 1.815   2.069 2.069 85% 1.758   
Ογκώδη 2,0% 42.701 42.701 35% 14.945   41.376 41.376 65% 26.895   
Λοιπά 3,6% 77.216 77.216       74.820 74.820       
Σύνολο 100,00% 2.135.061 1.975.823   1.079.523 473.366 2.068.810 1.914.513   1.178.956 486.197 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
Στον επόμενο πίνακα φαίνονται συνοπτικά οι εκτιμώμενες ποσότητες παραγώμενων ΑΣΑ 
ανά ΔσΠ. Σημειώνεται ότι στις ΓΑ συλλέγονται τα 4 διακριτά ρεύματα (χαρτί, πλαστικό 
μέταλλα, γυαλί), καθώς και τα υφάσματα.  

Πίνακας 2: Εκτιμώμενες ποσότητες παραγόμενων ΑΣΑ ανά ΔσΠ στην Περιφέρεια Αττικής 
 

Μονάδα 
μέτρησης 

2025 2030 

Παραγόμενη ποσότητα tn/yr 2.135.061 2.068.810 

Γωνιές ανακύκλωσης, 
κίτρινος κάδοδς 

tn/yr 488.803 513.976 

Καφέ κάδος tn/yr 385.639 420.352 

Πράσινος κάδος tn/yr 1.000.626 836.858 

 

Οι παραπάνω ποσότητες ανάγονται σε επίπεδο Δήμου , κατ΄ αναλογία του πληθυσμού 
τους, στον επόμενο πίνακα: 
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Πίνακας 3: Εκτιμώμενες ποσότητες παραγόμενων ΑΣΑ ανά ΔσΠ και ΟΤΑ στην Περιφέρεια Αττικής 

 

Περιφερειακή 
Ενότητα  

Δήμος Πληθυσμός 2025 2030 

Κάτοικοι % ΓΑ - Κίτρινος 
κάδος 

Καφέ 
κάδος 

Πράσινος 
κάδος 

ΓΑ - 
Κίτρινος 
κάδος 

Καφέ 
κάδος 

Πράσινος 
κάδος 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
(Έδρα: Αχαρναί,αι) 

105.401 2,78% 13.606 10.734 27.853 14.307 11.701 23.294 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
(Έδρα: Άγιος 
Στέφανος,ο) 

39.606 1,05% 5.113 4.034 10.466 5.376 4.397 8.753 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
(Έδρα: Μαραθών,ο) 

33.169 0,88% 4.282 3.378 8.765 4.502 3.682 7.330 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
(Έδρα: Γέρακας,ο) 

53.735 1,42% 6.936 5.473 14.200 7.294 5.965 11.876 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - 
ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ (Έδρα: 
Ραφήνα,η) 

20.044 0,53% 2.587 2.041 5.297 2.721 2.225 4.430 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 
(Έδρα: Ωρωπός,ο) 

33.659 0,89% 4.345 3.428 8.895 4.569 3.736 7.439 
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Περιφερειακή 
Ενότητα  

Δήμος Πληθυσμός 2025 2030 

Κάτοικοι % ΓΑ - Κίτρινος 
κάδος 

Καφέ 
κάδος 

Πράσινος 
κάδος 

ΓΑ - 
Κίτρινος 
κάδος 

Καφέ 
κάδος 

Πράσινος 
κάδος 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - 
ΒΟΥΛΑΣ - 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
(Έδρα: Βούλα,η) 

48.817 1,29% 6.302 4.972 12.900 6.626 5.419 10.789 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
(Έδρα: Κορωπίον,το) 

30.072 0,79% 3.882 3.063 7.947 4.082 3.338 6.646 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
(Έδρα: Λαύριον,το) 

24.883 0,66% 3.212 2.534 6.575 3.377 2.762 5.499 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ (Έδρα: 
Μαρκόπουλον,το) 

19.938 0,53% 2.574 2.031 5.269 2.706 2.213 4.406 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 
(Έδρα: Παιανία,η) 

26.328 0,70% 3.399 2.681 6.957 3.574 2.923 5.819 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 
(Έδρα: Καλύβια 
Θορικού,τα) 

28.688 0,76% 3.703 2.922 7.581 3.894 3.185 6.340 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - 
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ (Έδρα: 
Σπάτα,τα) 

33.843 0,89% 4.369 3.447 8.943 4.594 3.757 7.479 
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Περιφερειακή 
Ενότητα  

Δήμος Πληθυσμός 2025 2030 

Κάτοικοι % ΓΑ - Κίτρινος 
κάδος 

Καφέ 
κάδος 

Πράσινος 
κάδος 

ΓΑ - 
Κίτρινος 
κάδος 

Καφέ 
κάδος 

Πράσινος 
κάδος 

ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Έδρα: 
Αγία Παρασκευή,η) 

58.657 1,55% 7.572 5.974 15.500 7.962 6.512 12.963 

ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
(Έδρα: 
Αμαρούσιον,το) 

71.383 1,89% 9.215 7.270 18.863 9.689 7.924 15.776 

ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
(Έδρα: Βριλήσσια,τα) 

30.232 0,80% 3.903 3.079 7.989 4.104 3.356 6.681 

ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
(Έδρα: Ηράκλειον,το) 

48.960 1,29% 6.320 4.986 12.938 6.646 5.435 10.820 

ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
(Έδρα: Κηφισιά,η) 

70.327 1,86% 9.078 7.162 18.584 9.546 7.807 15.543 

ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 
- ΠΕΥΚΗΣ (Έδρα: 
Πεύκη,η) 

30.589 0,81% 3.949 3.115 8.083 4.152 3.396 6.760 

ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΔΗΜΟΣ 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 
(Έδρα: 
Μεταμόρφωσις,η) 

29.581 0,78% 3.819 3.013 7.817 4.015 3.284 6.538 

ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
(Έδρα: Νέα Ιωνία,η) 

66.050 1,74% 8.526 6.727 17.454 8.965 7.332 14.597 
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Περιφερειακή 
Ενότητα  

Δήμος Πληθυσμός 2025 2030 

Κάτοικοι % ΓΑ - Κίτρινος 
κάδος 

Καφέ 
κάδος 

Πράσινος 
κάδος 

ΓΑ - 
Κίτρινος 
κάδος 

Καφέ 
κάδος 

Πράσινος 
κάδος 

ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - 
ΧΟΛΑΡΓΟΥ (Έδρα: 
Χολαργός,ο) 

43.928 1,16% 5.671 4.474 11.608 5.963 4.876 9.708 

ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
(Έδρα: Μελίσσια,τα) 

34.970 0,92% 4.514 3.561 9.241 4.747 3.882 7.729 

ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - 
ΨΥΧΙΚΟΥ (Έδρα: 
Ψυχικόν,το) 

26.668 0,70% 3.442 2.716 7.047 3.620 2.960 5.894 

ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
(Έδρα: 
Χαλάνδριον,το) 

73.068 1,93% 9.432 7.441 19.308 9.918 8.111 16.148 

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 
ΒΑΡΒΑΡΑΣ (Έδρα: 
Αγία Βαρβάρα,η) 

26.203 0,69% 3.382 2.669 6.924 3.557 2.909 5.791 

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ 
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - 
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Έδρα: 
Άγιοι Ανάργυροι,οι) 

61.312 1,62% 7.915 6.244 16.202 8.322 6.806 13.550 

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 
(Έδρα: Αιγάλεω,το) 

68.623 1,81% 8.858 6.989 18.134 9.315 7.618 15.166 

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ (Έδρα: 
Ίλιον,το) 

83.241 2,20% 10.745 8.477 21.997 11.299 9.241 18.397 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ



ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΕΣΔΑ 
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Περιφερειακή 
Ενότητα  

Δήμος Πληθυσμός 2025 2030 

Κάτοικοι % ΓΑ - Κίτρινος 
κάδος 

Καφέ 
κάδος 

Πράσινος 
κάδος 

ΓΑ - 
Κίτρινος 
κάδος 

Καφέ 
κάδος 

Πράσινος 
κάδος 

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
(Έδρα: 
Περιστέριον,το) 

137.129 3,62% 17.702 13.966 36.237 18.613 15.223 30.306 

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 
(Έδρα: 
Πετρούπολις,η) 

57.709 1,52% 7.449 5.877 15.250 7.833 6.406 12.754 

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
(Έδρα: Χαϊδάριον,το) 

46.634 1,23% 6.020 4.749 12.323 6.330 5.177 10.306 

ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (Έδρα: 
Ασπρόπυργος,ο) 

30.001 0,79% 3.873 3.055 7.928 4.072 3.330 6.630 

ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
(Έδρα: Ελευσίς,η) 

29.864 0,79% 3.855 3.041 7.892 4.054 3.315 6.600 

ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - 
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (Έδρα: 
Μάνδρα,η) 

17.698 0,47% 2.285 1.802 4.677 2.402 1.965 3.911 

ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
(Έδρα: Μέγαρα,τα) 

36.995 0,98% 4.776 3.768 9.776 5.022 4.107 8.176 

ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
(Έδρα: Άνω Λιόσια,τα) 

45.207 1,19% 5.836 4.604 11.946 6.136 5.018 9.991 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
(Έδρα: Αθήναι,αι) 

664.612 17,55% 85.793 67.686 175.626 90.211 73.778 146.882 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ



ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΕΣΔΑ 

      -10 

Περιφερειακή 
Ενότητα  

Δήμος Πληθυσμός 2025 2030 

Κάτοικοι % ΓΑ - Κίτρινος 
κάδος 

Καφέ 
κάδος 

Πράσινος 
κάδος 

ΓΑ - 
Κίτρινος 
κάδος 

Καφέ 
κάδος 

Πράσινος 
κάδος 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ 
(Έδρα: Βύρων,ο) 

60.193 1,59% 7.770 6.130 15.906 8.170 6.682 13.303 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
(Έδρα: Γαλάτσιον,το) 

57.563 1,52% 7.431 5.862 15.211 7.813 6.390 12.722 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - 
ΥΜΗΤΤΟΥ (Έδρα: 
Δάφνη,η) 

33.066 0,87% 4.268 3.368 8.738 4.488 3.671 7.308 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
(Έδρα: Ζωγράφος,ο) 

69.917 1,85% 9.025 7.121 18.476 9.490 7.761 15.452 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΔΗΜΟΣ 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ (Έδρα: 
Ηλιούπολις,η) 

76.466 2,02% 9.871 7.787 20.206 10.379 8.488 16.899 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
(Έδρα: Καισαριανή,η) 

26.076 0,69% 3.366 2.656 6.891 3.539 2.895 5.763 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΔΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ (Έδρα: 
Νέα Φιλαδέλφεια,η) 

34.960 0,92% 4.513 3.560 9.238 4.745 3.881 7.726 

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Έδρα: 
Άγιος Δημήτριος,ο) 

70.227 1,85% 9.065 7.152 18.558 9.532 7.796 15.520 

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 
(Έδρα: 
Καλαμάκιον,το) 

41.153 1,09% 5.312 4.191 10.875 5.586 4.568 9.095 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ



ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΕΣΔΑ 
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Περιφερειακή 
Ενότητα  

Δήμος Πληθυσμός 2025 2030 

Κάτοικοι % ΓΑ - Κίτρινος 
κάδος 

Καφέ 
κάδος 

Πράσινος 
κάδος 

ΓΑ - 
Κίτρινος 
κάδος 

Καφέ 
κάδος 

Πράσινος 
κάδος 

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
(Έδρα: Καλλιθέα,η) 

98.951 2,61% 12.773 10.077 26.148 13.431 10.985 21.869 

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - 
ΤΑΥΡΟΥ (Έδρα: 
Μοσχάτον,το) 

39.824 1,05% 5.141 4.056 10.524 5.406 4.421 8.801 

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ 
ΣΜΥΡΝΗΣ (Έδρα: Νέα 
Σμύρνη,η) 

71.950 1,90% 9.288 7.328 19.013 9.766 7.987 15.901 

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΦΑΛΗΡΟΥ (Έδρα: 
Παλαιόν Φάληρον,το) 

63.736 1,68% 8.227 6.491 16.842 8.651 7.075 14.086 

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
(Έδρα: Γλυφάδα,η) 

86.393 2,28% 11.152 8.798 22.830 11.727 9.590 19.093 

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - 
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
(Έδρα: 
Αργυρούπολις,η) 

50.564 1,34% 6.527 5.150 13.362 6.863 5.613 11.175 

ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 
- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 
(Έδρα: 
Κερατσίνιον,το) 

90.020 2,38% 11.620 9.168 23.788 12.219 9.993 19.895 

ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 
(Έδρα: Κορυδαλλός,ο) 

62.653 1,65% 8.088 6.381 16.556 8.504 6.955 13.847 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ



ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΕΣΔΑ 
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Περιφερειακή 
Ενότητα  

Δήμος Πληθυσμός 2025 2030 

Κάτοικοι % ΓΑ - Κίτρινος 
κάδος 

Καφέ 
κάδος 

Πράσινος 
κάδος 

ΓΑ - 
Κίτρινος 
κάδος 

Καφέ 
κάδος 

Πράσινος 
κάδος 

ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - 
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 
(Έδρα: Νίκαια,η) 

104.142 2,75% 13.443 10.606 27.520 14.136 11.561 23.016 

ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
(Έδρα: Πειραιεύς,ο) 

162.084 4,28% 20.923 16.507 42.831 22.000 17.993 35.821 

ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
(Έδρα: Πέραμα,το) 

24.989 0,66% 3.226 2.545 6.603 3.392 2.774 5.523 

ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ 
(Έδρα: 
Μεγαλοχώρι,το) 

1.099 0,03% 142 112 290 149 122 243 

ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 
(Έδρα: Αίγινα,η) 

12.930 0,34% 1.669 1.317 3.417 1.755 1.435 2.858 

ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
(Έδρα: Κύθηρα,τα) 

3.956 0,10% 511 403 1.045 537 439 874 

ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ 
(Έδρα: Πόρος,ο) 

3.951 0,10% 510 402 1.044 536 439 873 

ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 
(Έδρα: Σαλαμίς,η) 

38.959 1,03% 5.029 3.968 10.295 5.288 4.325 8.610 

ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 
(Έδρα: Σπέτσαι,αι) 

3.934 0,10% 508 401 1.040 534 437 869 

ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 
(Έδρα: Γαλατάς,ο) 

7.058 0,19% 911 719 1.865 958 784 1.560 

ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ (Έδρα: 
Ύδρα,η) 

1.978 0,05% 255 201 523 268 220 437 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ



ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΕΣΔΑ 
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Περιφερειακή 
Ενότητα  

Δήμος Πληθυσμός 2025 2030 

Κάτοικοι % ΓΑ - Κίτρινος 
κάδος 

Καφέ 
κάδος 

Πράσινος 
κάδος 

ΓΑ - 
Κίτρινος 
κάδος 

Καφέ 
κάδος 

Πράσινος 
κάδος 

  ΑΤΤΙΚΗ 3.786.616 100,00% 488.803 385.639 1.000.626 513.976 420.352 836.858 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ



ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
(ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΕΣΔΑ 
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Πίνακας 4 :Εκτιμώμενες ποσότητες παραγόμενων ΑΣΑ ανά ΔσΠ και Περιφερειακή Ενότητα Αττικής 

 Περιφερειακή 

Ενότητα 

  

2025 2030 

ΓΑ, Κίτρινος 

κάδος 

Καφέ 

κάδος 

Πράσινος 

κάδος 

ΓΑ, Κίτρινος 

κάδος Καφέ κάδος 

Πράσινος 

κάδος 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 64.309 50.736 131.647 67.621 55.303 110.100 

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 62.072 48.971 127.066 65.268 53.379 106.270 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 20.624 16.271 42.218 21.686 17.735 35.309 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 132.037 104.170 270.292 138.837 113.547 226.055 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 75.440 59.518 154.433 79.325 64.876 129.158 

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 67.486 53.243 138.151 70.962 58.036 115.541 

ΠΕΙΡΑΙΑ 57.300 45.207 117.299 60.251 49.276 98.101 

ΝΗΣΩΝ 9.535 7.523 19.519 10.026 8.200 16.324 

ΣΥΝΟΛΟ 488.803 385.639 1.000.626 513.976 420.352 836.858 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 
Όπως αναπτύχθηκε προηγουμένως, στη βάση του νέου θεσμικού πλαισίου και του εθνικού 
σχεδιασμού έχει προκύψει η αναγκαιότητα σε εθνικό επίπεδο της επέκτασης του δικτύου 
χωριστής συλλογής για μια σειρά ρεύματα αποβλήτων, προκειμένου να καλυφθούν τα 
«κενά» αναφορικά με την επίτευξη των στόχων συλλογής και προετοιμασίας για 
επαναχρησιμοποίηση / ανακύκλωσης στη χώρα. Ο ΕΔΣΝΑ, ως ο αρμόδιος φορέας για τη 
διαχείριση των ΑΣΑ της Αττικής καλείται να καλύψει αυτό το κενό με την υποστήριξη της 
ανάπτυξης των ΔσΠ των ΟΤΑ σε επίπεδο Περιφέρειας, καθώς και της ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης των πολιτών.  

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΥ 
Για την εκτίμηση των αναγκών πλήρους ανάπτυξης του δικτύου ΔσΠ καφέ κάδου σε επίπεδο 
Περιφέρειας, γίνεται η εκτίμηση απαίτησης ενός κάδου (240 – 360L) ανά 60 κατοίκους. 
Επομένως, θα απαιτηθούν περί τους 64 χιλιάδες κάδους και 208 οχήματα για την αποκομιδή 
τους.   

ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
Για την εκτίμηση των αναγκών ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου δικτύου διαλογής στην πηγή 
ανακυκλώσιμων υλικών (πλην των αποβλήτων συσκευασιών), λαμβάνονται υπόψη οι εξής 
παράμετροι: 

• Η ανάγκη εγκατάστασης τουλάχιστον μίας (1) γωνιάς ανακύκλωσης ανά 1.000 
κατοίκους και ακτίνα κάλυψης 0,5 km. Καθώς οι γωνιές ανακύκλωσης αποτελούν 
σημεία συλλογής για άμεση πρόσβαση από τους πολίτες, κρίνεται σημαντικό να 
χωροθετούνται όσο το δυνατό πλησιέστερα στον πολίτη. Σημειώνεται ότι σύμφωνα 
με την υφιστάμενη πρακτική του εγκεκριμένου από τον ΕΟΑΝ, Συλλογικού 
Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών (σύστημα μπλε 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ



ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
(ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΕΣΔΑ 

      -15 

κάδου), χωροθετείται ένας μπλε κάδος (για απόβλητα συσκευασίας) ανά 75 
κατοίκους.  
Βάσει του πληθυσμού της Περιφέρειας (3.828.434 μόνιμοι κάτοικοι) απαιτούνται 
τουλάχιστον 3.800 γωνιές ανακύκλωσης, ώστε κάθε πολίτης να έχει άμεση 
πρόσβαση στη διαλογή στην πηγή πολλαπλών ρευμάτων. 

• Οι ιδιαιτερότητες κάθε Δήμου σε χρήσεις γης, προσβασιμότητα, οδικούς άξονες, 
κοινόχρηστους χώρους κ.α. απαιτούν την ανάγκη χρήσης διαφόρων τύπων Γωνιών 
Ανακύκλωσης όπως υπέργειες, υπόγειες, οικίσκους, πολυκέντρα και νησίδες. 

• Στην παρούσα φάση, δεν έχει εγκατασταθεί κάποια Γωνιά Ανακύκλωσης πολλαπλών 
ρευμάτων (για ρεύματα εκτός των αποβλήτων συσκευασιών) εκτός από 
μεμονωμένες περιπτώσεις πιλοτικών έργων (π.χ. Δήμος Αγίας Παρασκευής), χωρίς 
σαφή διαχωρισμό μεταξύ ρευμάτων συσκευασιών και μη. Σε αρκετούς Δήμους έχει 
εκκινήσει η τοποθέτηση κόκκινων κάδων για τα υφάσματα και έχουν γίνει 
περιορισμένες δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης με τη χρήση κινητών 
πράσινων σημείων. 

• Τρεις Δήμοι έχουν λάβει χρηματοδότηση για την εγκατάσταση ΓΑ μέσω της 
πρόσκλησης με κωδικό 14.6i.26-27.1 (α/α ΟΠΣ 1465) της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του Ε.Π. «Υποδομές, Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 
2014-2020 με τίτλο «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων» ως 
εξής: 

• Δήμος Βριλησσίων για τη δημιουργία τριών (3) γωνιών ανακύκλωσης (ΑΔΑ: 
ΨΤ2346ΜΤΛΡ-ΕΟΑ)  

• Δήμος Καλλιθέας για την προμήθεια επτά (7) γωνιών ανακύκλωσης τύπου 
κλειστού τύπου (3 μεγαλύτερου μεγέθους & 4 μικρότερου μεγέθους) 
(ΑΔΑ:ΨΝ7846ΜΤΛΡ-ΩΡΡ)  

• Δήμος Ν. Σμύρνης για τη δημιουργία πέντε (5) γωνιών ανακύκλωσης (ΑΔΑ: 
ΩΥΕ046ΜΤΛΡ-ΨΩΤ)  

ΔΙΚΤΥΟ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ 
Συμπληρωματικά του δικτύου των γωνιών ανακύκλωσης, θα πρέπει να αναπτυχθεί 
αποκλειστικό δίκτυο κίτρινων κάδων για τη χωριστή συλλογή του έντυπου χαρτιού, 
λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: 

- Ο ΕΔΣΝΑ λειτουργεί ήδη δίκτυο χωριστής συλλογής χαρτιού και σύμφωνα με την 
απογραφή του 2020, διαθέτει 633 μεταλλικούς κάδους σε διάφορους Δήμους. 

- Το εν λόγω δίκτυο θα πρέπει να ενισχυθεί, ώστε να καλυφθεί το σύνολο των Δήμων 
και ειδικότερα οι μεγάλοι παραγωγοί όπως οι σχολικές μονάδες και οι δημόσιες και 
δημοτικές υπηρεσίες.  

- Η χωροθέτηση ενός κίτρινου κάδου πλησίον του μπλε κάδου της ανακύκλωσης, ώστε 
να διευκολύνεται ο πολίτης στον διαχωρισμό του έντυπου χαρτιού από το χαρτί 
συσκευασίας. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η υφιστάμενη πρακτική του 
εγκεκριμένου από τον ΕΟΑΝ, Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης 
Αποβλήτων Συσκευασιών (σύστημα μπλε κάδου), είναι η τοποθέτηση 1 μπλε κάδου 
ανά 75 κατοίκους. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η συλλογή του έντυπου χαρτιού θα 
γίνεται και στις ΓΑ, προτείνεται η πύκνωση του δικτύου με την τοποθέτηση ενός 
κίτρινου κάδου ανά 100 κατοίκους. Στη βάση αυτή απαιτούνται περίπου 38 χιλιάδες 
κάδοι για την κάλυψη του συνόλου της Περιφέρειας.  
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- Για τις σχολικές μονάδες και τους δημόσιους φορείς προβλέπεται η προμήθεια 
συμπληρωματικά εσωτερικών κάδων 50 lt για διαλογή στην πηγή εντός των κτιρίων 
ως ακολούθως: 

o 3 κάδοι ανά σχολικό κτήριο 
o 2 κάδοι ανά δημόσιο φορέα.  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σχολικά κτίρια στην Περιφέρεια Αττικής είναι 3.999 
(Απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2011) και οι εκτιμώμενοι δημόσιοι φορείς 3.153 προκύπτει η 
ακόλουθη ανάγκη σε κάδους.   

Πίνακας 5: Ανάγκες ανάπτυξης δικτύου κίτρινου κάδου 

Εξοπλισμός ΔσΠ Αριθμός κάδων  
Κίτρινοι κάδοι (660, 1100L) 38.280 
Κίτρινοι κάδοι (50L) για σχολικά κτιρια 18.303 
Κίτρινοι κάδοι (50L) για δημόσιους φορείς 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 
Στον επόμενο πίνακα γίνεται εκτίμηση του προϋπολογισμού του απαιτούμενου εξοπλισμού 
για τη συλλογή των διακριτών ρευμάτων ΔσΠ. Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο σύνταξης 
της παρούσας αναθεώρησης, ο ΕΔΣΝΑ είχε προχωρήσει στην προμήθεια εξοπλισμού 
προκειμένου να διαθέσει κεντρικά στους Δήμους μέσω προγραμματικών συμβάσεων για την 
ταχεία ανάπτυξη των δικτύων και την επίτευξη των στόχων του παρόντος σχεδίου. Το 
θεσμικό πλαίσιο βάσει του οποίου αναπτύσσεται η συνεργασία ανάμεσα στον ΕΔΣΝΑ και 
τους δήμους μέλη του είναι το άρθρο 100 («Προγραμματικές Συμβάσεις») του ν. 3852/2010. 
Σκοπός των προγραμματικών συμβάσεων είναι η διαμόρφωση ενός συνεκτικού και 
ολοκληρωμένου πλαισίου συνεργασίας ανάμεσα στον ΕΔΣΝΑ και στους Δήμους της Αττικής, 
με σκοπό την παροχή από τους τελευταίους προς τους δημότες σύγχρονων συστημάτων 
διαλογής στην πηγή διαφόρων ρευμάτων αποβλήτων επί τω τέλει της επίτευξης των 
τιθέμενων στόχων για την ανακύκλωση.  

Πίνακας 6: Προϋπολογισμός δράσεων ανάπτυξης ΔσΠ  

Εξοπλισμός ΔσΠ Ανάγκες  
Περιφέρειας 

Κάλυψη 
αναγκών 
(κάτοικοι/τεμ) 

Κόστος 
μονάδας 
(€) 

Προϋπολογισμός 
(€) 

ΕΔΣΝΑ 
(τεμ) 

Κάλυψη 
αναγκών 
περιφέρειας 
από ΕΔΣΝΑ 
(%) 

Καφέ κάδοι 63.900 60 35 2.236.500 46.245 72% 
Οχήματα 
αποκομιδής για 
καφέ κάδο 

200 (12m3) 210.000 42.000.000  200 100% 

Γωνιές 
ανακύκλωσης 

3.900 1.000 50.000 195.000.000 2.281 58% 

Κίτρινοι κάδοι 
(660, 1100L) 

38.300 100 300 11.490.000 20.000 52% 

Κίτρινοι κάδοι 
(50L) 

18.303 
 

18 329.454 11.000 60% 
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Οχήματα 
αποκομιδής για 
ΓΑ 

156 (16m3) 145.000 22.620.000 0 0% 

ΣΥΝΟΛΟ 273.675.954 
  

 

Ως γενική παρατήρηση αναφέρεται ότι οι παραπάνω ανάγκες προσδιορίζονται καταρχάς, σε 
επίπεδο Περιφέρειας, ωστόσο θα εξειδικεύονται στα επιμέρους ΤΣΔΑ των Δήμων, στα οποία 
θα λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές χωροταξικές συνθήκες του Δήμου (πληθυσμιακή 
πυκνότητα, έλλειψη χώρου, απόσταση από τελικό αποδέκτη κλπ), ώστε να γίνεται τεχνικο-
οικονομική βελτιστοποίηση των συστημάτων ΔσΠ. 

 

ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΚΩΝ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
 
Στον επόμενο πίνακα, παρουσιάζονται οι εκτιμώμενες παραγόμενες ποσότητες των 
προδιαλεγμένων οργανικών και υπολειμματικών σύμμεικτων ανά ΟΤΑ και γίνεται 
αντιστοίχισή τους με το δίκτυο υποδομών για την περαιτέρω διαχείρισή τους, σύμφωνα με 
τους κανόνες της κυκλικής οικονομίας: 
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Πίνακας 7: Αντιστοίχιση αναγκών ΟΤΑ με δίκτυο υποδομών για την περαιτέρω διαχείρισή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της κυκλικής οικονομίας 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΙΚΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΔ. 
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ  

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2025 2030 2025 2030 2025 2030 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
(Έδρα: Αχαρναί,αι) 

10.734 11.701 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ 27.853 23.294 13.606 14.307 ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
(Έδρα: Άγιος 
Στέφανος,ο) 

4.034 4.397 ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ 

10.466 8.753 5.113 5.376 ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
(Έδρα: 
Μαραθών,ο) 

3.378 3.682 ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ 

8.765 7.330 4.282 4.502 ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ (Έδρα: 
Γέρακας,ο) 

5.473 5.965 ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ 

14.200 11.876 6.936 7.294 ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 
- ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 
(Έδρα: Ραφήνα,η) 

2.041 2.225 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ 5.297 4.430 2.587 2.721 ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 
(Έδρα: Ωρωπός,ο) 

3.428 3.736 ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ 

8.895 7.439 4.345 4.569 ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - 
ΒΟΥΛΑΣ - 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
(Έδρα: Βούλα,η) 

4.972 5.419 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ 

12.900 10.789 6.302 6.626 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
(Έδρα: 
Κορωπίον,το) 

3.063 3.338 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ 

7.947 6.646 3.882 4.082 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΙΚΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΔ. 
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ  

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2025 2030 2025 2030 2025 2030 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
(Έδρα: Λαύριον,το) 

2.534 2.762 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ 6.575 5.499 3.212 3.377 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ (Έδρα: 
Μαρκόπουλον,το) 

2.031 2.213 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ 5.269 4.406 2.574 2.706 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 
(Έδρα: Παιανία,η) 

2.681 2.923 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ 6.957 5.819 3.399 3.574 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (Έδρα: 
Καλύβια 
Θορικού,τα) 

2.922 3.185 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ 7.581 6.340 3.703 3.894 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - 
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ (Έδρα: 
Σπάτα,τα) 

3.447 3.757 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ 8.943 7.479 4.369 4.594 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ 

ΝΟΤΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
(Έδρα: Γλυφάδα,η) 

8.798 9.590 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ 

22.830 19.093 7.572 7.962 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ 

ΝΟΤΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΔΗΜΟΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - 
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
(Έδρα: 
Αργυρούπολις,η) 

5.150 5.613 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ 

13.362 11.175 9.215 9.689 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ 

ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
(Έδρα: Αγία 
Παρασκευή,η) 

5.974 6.512 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 15.500 12.963 3.903 4.104 ΒΟΡΕΙΟ ΠΑΡΚΟ 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΕΣΔΑ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΙΚΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΔ. 
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ  

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2025 2030 2025 2030 2025 2030 

ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
(Έδρα: 
Αμαρούσιον,το) 

7.270 7.924 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 18.863 15.776 6.320 6.646 ΒΟΡΕΙΟ ΠΑΡΚΟ 

ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΔΗΜΟΣ 
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ (Έδρα: 
Βριλήσσια,τα) 

3.079 3.356 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ 7.989 6.681 9.078 9.546 ΒΟΡΕΙΟ ΠΑΡΚΟ 

ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΔΗΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Έδρα: 
Ηράκλειον,το) 

4.986 5.435 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 12.938 10.820 3.949 4.152 ΒΟΡΕΙΟ ΠΑΡΚΟ 

ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
(Έδρα: Κηφισιά,η) 

7.162 7.807 ΒΟΡΕΙΟ ΠΑΡΚΟ 18.584 15.543 3.819 4.015 ΒΟΡΕΙΟ ΠΑΡΚΟ 

ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΔΗΜΟΣ 
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - 
ΠΕΥΚΗΣ (Έδρα: 
Πεύκη,η) 

3.115 3.396 ΒΟΡΕΙΟ ΠΑΡΚΟ 8.083 6.760 8.526 8.965 ΒΟΡΕΙΟ ΠΑΡΚΟ 

ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΔΗΜΟΣ 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 
(Έδρα: 
Μεταμόρφωσις,η) 

3.013 3.284 ΒΟΡΕΙΟ ΠΑΡΚΟ 7.817 6.538 5.671 5.963 ΒΟΡΕΙΟ ΠΑΡΚΟ 

ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ 
ΙΩΝΙΑΣ (Έδρα: Νέα 
Ιωνία,η) 

6.727 7.332 ΒΟΡΕΙΟ ΠΑΡΚΟ 17.454 14.597 4.514 4.747 ΒΟΡΕΙΟ ΠΑΡΚΟ 

ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - 
ΧΟΛΑΡΓΟΥ (Έδρα: 
Χολαργός,ο) 

4.474 4.876 ΒΟΡΕΙΟ ΠΑΡΚΟ 11.608 9.708 3.442 3.620 ΒΟΡΕΙΟ ΠΑΡΚΟ 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ



ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΕΣΔΑ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΙΚΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΔ. 
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ  

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2025 2030 2025 2030 2025 2030 

ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
(Έδρα: 
Μελίσσια,τα) 

3.561 3.882 ΒΟΡΕΙΟ ΠΑΡΚΟ 9.241 7.729 9.432 9.918 ΒΟΡΕΙΟ ΠΑΡΚΟ 

ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 
- ΨΥΧΙΚΟΥ (Έδρα: 
Ψυχικόν,το) 

2.716 2.960 ΒΟΡΕΙΟ ΠΑΡΚΟ 7.047 5.894 3.382 3.557 ΒΟΡΕΙΟ ΠΑΡΚΟ 

ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΔΗΜΟΣ 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
(Έδρα: 
Χαλάνδριον,το) 

7.441 8.111 ΒΟΡΕΙΟ ΠΑΡΚΟ 19.308 16.148 7.915 8.322 ΒΟΡΕΙΟ ΠΑΡΚΟ 

ΔΥΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 
ΒΑΡΒΑΡΑΣ (Έδρα: 
Αγία Βαρβάρα,η) 

2.669 2.909 ΔΥΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 6.924 5.791 8.858 9.315 ΔΥΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 

ΔΥΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ 
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - 
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
(Έδρα: Άγιοι 
Ανάργυροι,οι) 

6.244 6.806 ΔΥΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 16.202 13.550 10.745 11.299 ΔΥΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 

ΔΥΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 
(Έδρα: Αιγάλεω,το) 

6.989 7.618 ΔΥΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 18.134 15.166 17.702 18.613 ΔΥΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 

ΔΥΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 
(Έδρα: Ίλιον,το) 

8.477 9.241 ΔΥΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 21.997 18.397 7.449 7.833 ΔΥΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 

ΔΥΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΔΗΜΟΣ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
(Έδρα: 
Περιστέριον,το) 

13.966 15.223 ΔΥΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 36.237 30.306 6.020 6.330 ΔΥΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ



ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΕΣΔΑ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΙΚΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΔ. 
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ  

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2025 2030 2025 2030 2025 2030 

ΔΥΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΔΗΜΟΣ 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 
(Έδρα: 
Πετρούπολις,η) 

5.877 6.406 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ 15.250 12.754 3.873 4.072 ΔΥΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 

ΔΥΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
(Έδρα: 
Χαϊδάριον,το) 

4.749 5.177 ΔΥΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 12.323 10.306 3.855 4.054 ΔΥΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 

ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
(Έδρα: 
Ασπρόπυργος,ο) 

3.055 3.330 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ 7.928 6.630 2.285 2.402 ΔΥΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 

ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
(Έδρα: Ελευσίς,η) 

3.041 3.315 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ 7.892 6.600 4.776 5.022 ΔΥΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 

ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ 
- ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (Έδρα: 
Μάνδρα,η) 

1.802 1.965 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ 4.677 3.911 5.836 6.136 ΔΥΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 

ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ 
ΜΕΓΑΡΕΩΝ (Έδρα: 
Μέγαρα,τα) 

3.768 4.107 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ 9.776 8.176 85.793 90.211 ΔΥΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 

ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
(Έδρα: Άνω 
Λιόσια,τα) 

4.604 5.018 ΔΥΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 11.946 9.991 7.770 8.170 ΔΥΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Έδρα: 
Αθήναι,αι) 

67.686 73.778 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 175.626 146.882 7.431 7.813 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ  

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ 
(Έδρα: Βύρων,ο) 

6.130 6.682 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ  15.906 13.303 4.268 4.488 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ  

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΙΚΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΔ. 
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ  

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2025 2030 2025 2030 2025 2030 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
(Έδρα: 
Γαλάτσιον,το) 

5.862 6.390 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ  15.211 12.722 9.025 9.490 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ  

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - 
ΥΜΗΤΤΟΥ (Έδρα: 
Δάφνη,η) 

3.368 3.671 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 8.738 7.308 9.871 10.379 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ  

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΔΗΜΟΣ 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ (Έδρα: 
Ζωγράφος,ο) 

7.121 7.761 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 18.476 15.452 3.366 3.539 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ  

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΔΗΜΟΣ 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 
(Έδρα: 
Ηλιούπολις,η) 

7.787 8.488 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 20.206 16.899 4.513 4.745 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ  

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
(Έδρα: 
Καισαριανή,η) 

2.656 2.895 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 6.891 5.763 9.065 9.532 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ  

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΔΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 
(Έδρα: Νέα 
Φιλαδέλφεια,η) 

3.560 3.881 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ  9.238 7.726 5.312 5.586 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ  

ΝΟΤΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
(Έδρα: Άγιος 
Δημήτριος,ο) 

7.152 7.796 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 18.558 15.520 12.773 13.431 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ



ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΕΣΔΑ 

      -24 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΙΚΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΔ. 
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ  

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2025 2030 2025 2030 2025 2030 

ΝΟΤΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 
(Έδρα: 
Καλαμάκιον,το) 

4.191 4.568 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 10.875 9.095 5.141 5.406 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 

ΝΟΤΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Έδρα: 
Καλλιθέα,η) 

10.077 10.985 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 26.148 21.869 9.288 9.766 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 

ΝΟΤΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΔΗΜΟΣ 
ΜΟΣΧΑΤΟΥ - 
ΤΑΥΡΟΥ (Έδρα: 
Μοσχάτον,το) 

4.056 4.421 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 10.524 8.801 8.227 8.651 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 

ΝΟΤΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ 
ΣΜΥΡΝΗΣ (Έδρα: 
Νέα Σμύρνη,η) 

7.328 7.987 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 19.013 15.901 11.152 11.727 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 

ΝΟΤΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΦΑΛΗΡΟΥ (Έδρα: 
Παλαιόν 
Φάληρον,το) 

6.491 7.075 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 16.842 14.086 6.527 6.863 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 

ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΣ 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - 
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 
(Έδρα: 
Κερατσίνιον,το) 

9.168 9.993 ΠΑΡΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 23.788 19.895 11.620 12.219 ΠΑΡΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΣ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 
(Έδρα: 
Κορυδαλλός,ο) 

6.381 6.955 ΠΑΡΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 16.556 13.847 8.088 8.504 ΠΑΡΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΙΚΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΔ. 
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ  

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2025 2030 2025 2030 2025 2030 

ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - 
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
ΡΕΝΤΗ (Έδρα: 
Νίκαια,η) 

10.606 11.561 ΠΑΡΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 27.520 23.016 13.443 14.136 ΠΑΡΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
(Έδρα: 
Πειραιεύς,ο) 

16.507 17.993 ΠΑΡΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 42.831 35.821 20.923 22.000 ΠΑΡΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΣ 
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
(Έδρα: Πέραμα,το) 

2.545 2.774 ΠΑΡΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 6.603 5.523 3.226 3.392 ΠΑΡΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ 
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ (Έδρα: 
Μεγαλοχώρι,το) 

112 122 ΠΑΡΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 290 243 142 149 ΠΑΡΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 
(Έδρα: Αίγινα,η) 

1.317 1.435 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ 3.417 2.858 1.669 1.755 ΠΑΡΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
(Έδρα: Κύθηρα,τα) 

403 439 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ 1.045 874 511 537 ΧΥΤ ΚΥΘΗΡΩΝ, 
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ 

ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ 
(Έδρα: Πόρος,ο) 

402 439 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ 1.044 873 510 536 ΠΑΡΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ 
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 
(Έδρα: Σαλαμίς,η) 

3.968 4.325 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ 10.295 8.610 5.029 5.288 ΠΑΡΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 
(Έδρα: Σπέτσαι,αι) 

401 437 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ 1.040 869 508 534 ΠΑΡΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ 
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ (Έδρα: 
Γαλατάς,ο) 

719 784 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ 1.865 1.560 911 958 ΠΑΡΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΙΚΗΣ 
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ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ  

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2025 2030 2025 2030 2025 2030 

ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ 
(Έδρα: Ύδρα,η) 

201 220 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ 523 437 255 268 ΧΥΤ ΥΔΡΑΣ 

  ΑΤΤΙΚΗ 385.639 420.352  1.000.626 836.858 488.803 513.976   
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ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΕΣΔΑ 

      -27 

ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ  
 

Πίνακας 8: Εκτιμώμενες ποσότητες προς διαχείριση (τόνοι ανά έτος αναφοράς 2030) ανά πάρκο περαιτέρω διαχείρισης σύμφωνα με τις επιταγές της κυκλικής οικονομίας 

 

ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ 
(τν/έτος) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΒΑ ΣΕ 
ΠΑΡΚΑ Ή 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ (τν/έτος) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ (τν/έτος) 

ΔΥΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ Π.Ε. Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ   141.579 

71.115 
86.954 

ΠΑΡΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ & Π.Ε. ΝΗΣΩΝ 114.426 57.476 70.277 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ & 
ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ε.  ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 311.327 

156.379 

191.209 

 
ΒΟΡΕΙΟ ΠΑΡΚΟ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 129.158 64.876 79.325 

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 63.122 31.706 38.768 

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 77.247 

38.801 

47.443 

* Διευκρινίζεται ότι οι ΜΑΑα δύναται να παραλάβουν μέχρι τις ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών του πίνακα χωρίς ωστόσο, να μεταβάλλεται η 
δυναμικότητα σχεδιασμού τους.  
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ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΚΩΝ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ 
Όπως περιγράφεται αναλυτικά στο σχετικό κεφάλαιο, στους στόχους διαχείρισης του ΠΕΣΔΑ 
περιλαμβάνεται η πλήρης ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων (μέτρο ΑΣΑ 
10) με στόχο εκτροπής όπως φαίνεται ανωτέρω. Τα προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα θα 
οδηγούνται σε κατάλληλες υποδομές για τη βιολογική επεξεργασία τους (κομποστοποίηση ή 
αναερόβια χώνευση).  

Για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων, προβλέπονται πάρκα κυκλικής διαχείρισης 
προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων σε όλη την Περιφέρεια Αττικής (κεντρικά και 
αποκεντρωμένα), τα οποία μπορούν να περιλαμβάνουν: 

• Χώρους συλλογής βιοαποβλήτων 
• Κομποστοποίηση & άλλες καινοτόμες εφαρμογές για την παραγωγή ποιοτικού και 

εμπορεύσιμου προϊόντος (κόμποστ) 
• Δημοτικούς λαχανόκηπους & πειραματικούς αγρούς 
• Ενημέρωση & ευαισθητοποίηση 

Η αποκέντρωση των εν λόγω πάρκων που θα επιφέρει: 

• Χαμηλότερο κόστος για πολίτες 
• Περισσότερες θέσεις εργασίας   
• Κυκλική οικονομία στην πράξη 
• Ταχύτητα υλοποίησης 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται το δίκτυο των αποκεντρωμένων ΜΕΒΑ με ικανοποιητικό 
αριθμό ωριμότητας κατά την περίοδο σύνταξης του παρόντος ΠΕΣΔΑ , η δυναμικότητά τους. 

Πίνακας 9: Δίκτυο ΜΕΒΑ εντός αποκεντρωμένων πάρκων κυκλικής διαχείρισης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων 

Περιφερειακή Ενότητα  Αριθμός ΜΕΒΑ Δυναμικότητα ΜΕΒΑ (τόνοι 
ετησίως) 

Δυτικός Τομέας Αθηνών 1 νέα ΜΕΒΑ 
(Πετρούπολη) 

5.000 

Ανατολική Αττική 4 νέες ΜΕΒΑ (Ραφήνα, 
Λαύριο, Αχαρνές, 

Κορωπί) 

60.000 

Δυτική Αττική  1 νέα ΜΕΒΑ 
(Ασπρόπυργος) 

 5.000 

Νήσων 5 νέες ΜΕΒΑ (Τροιζηνία, 
Σπέτσες, Ύδρα Αγκίστρι/ 

Αίγινα, Σαλαμίνα) 

10.000 

Αξιοποίηση υφιστάμενων 
ΜΕΒΑ ιδιωτικού τομέα  

3 (2 Δυτική και 1 στην 
Ανατολική Αττική) 

40.000 

 ΣΥΝΟΛΟ 11 νέες ΜΕΒΑ 120.000 
 

Παρατήρηση: Οι αποκεντρωμένες ΜΕΒΑ καλύπτουν το 35% του πληθυσμού των ΠΕ που 
εξυπηρετούν.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ/ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

Το ΠΕΣΔΑ αφορά όλες τις κατηγορίες αποβλήτων (ΑΣΑ, ιλύες, επικίνδυνα κ.λπ.) και 
αναφέρεται σε όλες τις σχετικές κατηγορίες υποδομών που σχετίζονται με αυτά 
(εγκαταστάσεις αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, διάθεσης κ.λπ.) κάθε φύσεως, 
κάθε εναλλακτικής τεχνολογίας και κάθε μεγέθους και δυναμικότητας, κατά συνέπεια δεν 
είναι ούτε δυνατόν αλλά ούτε και επιθυμητό να τεθούν δεσμευτικά ή/και καθολικής 
εφαρμογής κριτήρια αποκλεισμού και χωροθέτησης υποδομών. Παράλληλα, τα κριτήρια 
αποκλεισμού και χωροθέτησης έργων και υποδομών δεν είναι κάτι «στατικό» και 
αναλλοίωτο, αλλά απεναντίας είναι δυναμικό στον χρόνο, αφού εξαρτάται από πλήθος 
παραμέτρων που συνεχώς διαφοροποιούνται, όπως νομοθετικές προβλέψεις, χωροταξικά 
σχέδια, ανάπτυξη λοιπών παραγωγικών δραστηριοτήτων, λοιπά διαχειριστικά σχέδια 
(ενδεικτικά υδάτων). Για τους παραπάνω λόγους, σκοπός και αντικείμενο του ΠΕΣΔΑ δεν 
είναι η θέσπιση κριτηρίων αποκλεισμού και χωροθέτησης, αλλά απλώς η αναφορά 
ορισμένων ενδεικτικών κατευθύνσεων, που κάθε φορά συναξιολογούνται και κρίνονται κατά 
τη διαδικασία για την αδειοδότηση ενός έργου. 

Υπό το πρίσμα των παραπάνω, κατά τη διερεύνηση ευρύτερων αλλά και σημειακών περιοχών 
για τη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη τα κριτήρια αποκλεισμού περιοχών, όπως αυτά απορρέουν από το ισχύον νομοθετικό 
πλαίσιο για την προστασία των οικισμών, της βιοποικιλότητας, των υδατικών πόρων, των 
πολιτιστικών μνημείων, και τα οποία περιλαμβάνουν απαγορεύσεις ή ειδικούς περιορισμούς 
χωροθέτησης σχετικών έργων και δραστηριοτήτων και εξασφαλίζουν καταρχήν συμβατότητα 
χρήσεων. 

Περιοχές αποκλεισμού και ζώνες ασυμβατότητας είναι απαραίτητο να υπάρχουν για τον 
αρχικό εντοπισμό των "ευρύτερων κατάλληλων περιοχών", εντός των οποίων ενδέχεται να 
χωροθετηθεί ένα προτεινόμενο ή προβλεπόμενο έργο διαχείρισης αποβλήτων, έτσι ώστε να 
τηρούνται οι όροι που θέτει το άρθρο 14 του ν. 4042/2012.  

Τα κριτήρια αποκλεισμού για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων που 
λαμβάνονται υπόψη, χωρίς να σημαίνει ρητά ότι εφαρμόζονται στο σύνολό τους ανάλογα με 
το είδος, τα χαρακτηριστικά και το βαθμό όχλησης της δραστηριότητας της εγκατάστασης, 
μπορεί -ενδεικτικά- να ομαδοποιηθούν στις παρακάτω κατηγορίες, που είναι εντελώς 
ενδεικτικές και όχι περιοριστικές, ενώ ομοίως τα αναφερόμενα κριτήρια είναι ενδεικτικά και 
όχι δεσμευτικά, ούτε εξαντλητικά: 

Κριτήρια Περιβαλλοντικής Προστασίας 

§ Οι θεσμοθετημένες περιοχές προστασίας του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων 
Περιοχών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους και περιορισμούς που 
θέτουν τα ειδικά καθεστώτα προστασίας τους. 

§ Άλλες εκτός Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενες Περιοχές, όπως ορίζονται από την 
κείμενη νομοθεσία και στα ειδικά καθεστώτα προστασίας τους, όπως για παράδειγμα η 
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οικολογικά ευαίσθητη ζώνη από όχθες λιμνών ή λιμνοδεξαμενών, κοίτες ποταμών ή 
μεγάλων υδατορεμάτων μόνιμης ροής, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία. 

§ Απόσταση από πυρήνες βιοτόπων, υγροτόπων, σημειακά διατηρητέα μνημεία της φύσης 
και του τοπίου, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία ή εφόσον ορίζεται ρητά στα 
ειδικά σχέδια και καθεστώτα προστασίας τους. 

§ Τα Δάση και οι περιοχές Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας (ΓΓΥΠ), όπως 
προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 

§ Η κρίσιμη παραθαλάσσια/παράκτια ζώνη και η οικολογικά ευαίσθητη ζώνη των ακτών 
της χώρας με απόσταση από την ακτογραμμή, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία και 
τους όρους και περιορισμούς που προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις. 

§ Η όμορη γειτνίαση με επιχειρήσεις (βιομηχανίες – βιοτεχνίες) τροφίμων και 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη σίτιση και την παραγωγή φαρμάκων ή άλλα 
ευαίσθητα προϊόντα. 

Κριτήρια Προστασίας Υδατικών Πόρων 

§ Οι ανάντη λεκάνες απορροής-τροφοδοσίας ταμιευτήρων ύδρευσης ή και άρδευσης με 
υδρευτικές χρήσεις, στις ζώνες εκείνες όπου με βάση τις ειδικές ρυθμίσεις που έχουν 
θεσπιστεί, απαγορεύονται οι εν λόγω εγκαταστάσεις και δραστηριότητες. 

§ Οι ζώνες ελεγχόμενης προστασίας σημείων και έργων υδροληψίας για χρήση πόσιμου 
νερού που προβλέπονται από τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των 
Υδατικών Διαμερισμάτων της Περιφέρειας ή τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα ανά Π.Ε.. 

§ Η προστατευτική ζώνη περιμετρικά ιαματικών πηγών της Περιφέρειας κάθε κατηγορίας, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους και περιορισμούς που θέτουν 
ειδικά καθεστώτα προστασίας τους. 

Οικιστικά - Πολεοδομικά, Χωροταξικά και Αναπτυξιακά Κριτήρια 

§ Απόσταση από κατοικημένες περιοχές, οικισμούς, αστικές περιοχές και οικιστικές 
ενότητες, όπως: τα θεσμοθετημένα όρια Σχεδίου Πόλης, όρια οικισμών <2.000 κατ. ή 
οικισμών προ του 1923, περιοχών ιδιωτικής πολεοδόμησης, όρια οικιστικών επεκτάσεων 
προβλεπόμενων από ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ ή ΤΧΣ και το κέντρο μη οριοθετημένων οικισμών 
βάσει ΕΛΣΤΑΤ 2011, σύμφωνα με την παρ 3 του άρθρου 4 του πδ/24-5-1985 (Α΄ 270) και 
σύμφωνα με την παρ. 9.3. του Άρθ. 1, του πδ/ 16-5-1989 (Α΄ 293) 

§ Απόσταση από χαρακτηρισμένες Αναπτυγμένες Τουριστικά Περιοχές (Α1) του ΕΠΧΣΑΑ 
για τον Τουρισμό, από Οργανωμένους Υποδοχείς Τουριστικών Δραστηριοτήτων όπως 
ΠΟΤΑ, ΠΟΑΠΔ Τουρισμού, ΠΕΡΠΟ Τουρισμού-Αναψυχής, ΕΣΧΑΔΑ με βασικό χωρικό 
προορισμό τον Τουρισμό-Αναψυχή, ΕΣΧΑΣΕ στον τομέα του τουρισμού, Τουριστικούς 
Λιμένες, από όρια περιοχών Τουρισμού-Αναψυχής προβλεπόμενων από ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ ή 
ΤΣΧ και λοιπές Τουριστικές Ζώνες από θεσμοθέτηση ΖΟΕ ή από άλλο θεσμοθετημένο 
καθορισμό χρήσεων γης κ.λπ. κατ' αναλογία με τις οικιστικές περιοχές και με βάσει την 
ισχύουσα νομοθεσία. 

§ Απόσταση από ακτές κολύμβησης που περιλαμβάνονται καταρχήν στο πρόγραμμα 
παρακολούθησης του ΥΠΕΝ, κατ' αναλογία με τις τουριστικές περιοχές και με βάση τη 
σχετική νομοθεσία όπως εκάστοτε ισχύει. 
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§ Οι ζώνες που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς χρήσεων γης, όπως: Αεροδρόμια, περιοχές 
ενδιαφέροντος για λόγους εθνικής άμυνας κ.λπ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
ισχύουσα γι' αυτές τις περιοχές νομοθεσία και τους όρους και περιορισμούς που θέτουν 
τα ειδικά καθεστώτα ίδρυσης και λειτουργίας τους. 

Κριτήρια Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

§ Οι οριοθετημένες Αρχαιολογικές Ζώνες προστασίας Α θεσμοθετημένων αρχαιολογικών 
χώρων και άλλων πολιτιστικών μνημείων εφόσον υφίστανται ειδικοί όροι και 
περιορισμοί. 

§ Απόσταση από κηρυγμένα Διατηρητέα Μνημεία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς, Μνημεία Μείζονος Σημασίας και άλλα μνημεία εφόσον υπάρχουν ειδικοί 
όροι προστασίας. 

Σε σχέση με τα παραπάνω, ενδεικτικά αναφέρεται, ότι κάποια κριτήρια καταλληλότητας και 
επιλογής θέσεων εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων, που αφορούν ΧΥΤ και 
Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αποβλήτων, όπως αυτές ορίζονται στην εν λόγω διάταξη, έχουν 
θεσπιστεί με την ΚΥΑ 114218/97, που βέβαια ανταποκρίνονταν στον χρόνο θέσπισης της 
ανωτέρω ΚΥΑ. 

Παράλληλα, όσον αφορά θέματα φυσικού περιβάλλοντος, ορισμένες επιπρόσθετες 
διατάξεις που αφορούν και τη δυνατότητα χωροθέτησης έργων διαχείρισης αποβλήτων 
έχουν θεσπιστεί με τον πρόσφατο Ν. 4685/2020. 

Σε κάθε περίπτωση, ο τελικός αποκλεισμός ή η χωροθέτηση μιας θέσης ενός έργου ή 
εγκατάστασης διαχείρισης αποβλήτων γίνεται κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά του κάθε επί μέρους έργου 
και μετά τη γνωμοδότηση των αρμοδίων φορέων και υπηρεσιών. 

Τέλος, ενδέχεται πάντα να έχουν χωροθετηθεί/αδειοδοτηθεί, κατασκευαστεί και να 
λειτουργούν εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων σε περιοχές που επιτρέπεται, αλλά στη 
συνέχεια μπορεί να μεταπέσουν σε καθεστώς αποκλεισμού. Δεδομένης όμως της 
κρισιμότητας της προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, που μπορεί να 
τεθούν σοβαρά σε κίνδυνο σε περίπτωση τέτοιου είδους θεσμικών ανατροπών και 
δημιουργίας αδιεξόδων, επισημαίνεται ιδιαίτερα η ανάγκη ιδιαίτερης πρόβλεψης ειδικών 
διατάξεων είτε πλήρους εξαίρεσης είτε εύλογων μεταβατικών ρυθμίσεων, που θα 
επιτρέπουν σε λειτουργούσες κι ενδεχομένως και σε αδειοδοτημένες μη λειτουργούσες 
εγκαταστάσεις να μην επηρεάζονται (τουλάχιστον όχι σε άμεσο χρονικό ορίζοντα) από αυτές 
τις αλλαγές.   
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Παράρτημα Γ: Υφιστάμενες δράσεις πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων 
 

ΔΡΑΣΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

Το έργο (LIFE18 IPE/GR/000013) φιλοδοξεί να συμβάλει στην υλοποίηση του ΕΣΔΑ, του ΕΣΣΠΔΑ και της Εθνικής 
Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία. Οι κυριότεροι στόχοι του έργου είναι:  

£ Ανάπτυξη πιλοτικών δράσεων σε 9 Δήμους (Δήμος Αθηναίων, Δήμος Θεσσαλονίκης, Δήμος Αλοννήσου, 
Δήμος Πάρου, Δήμος Αντιπάρου, Δήμος Τήνου, Δήμος Θήρας, Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Δήμος 
Ναυπακτίας) και 1 Περιφέρεια (Δυτική Μακεδονία) για την προώθηση της πρακτικής εφαρμογής της 
ιεράρχησης αποβλήτων (ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στη βάση των αρχών κυκλικής οικονομίας σε 
νησιωτικές και ορεινές  περιοχές, εγκατάσταση ολοκληρωμένων πράσινων σημείων, διαχείριση επικίνδυνων 
οικιακών αποβλήτων και εφαρμογή συστήματος Πληρώνω-Όσο-Πετάω).  

£ Ενίσχυση της χρήσης οικονομικών εργαλείων για την υποστήριξη της κυκλικής οικονομίας, καθώς και των 
προτύπων δευτερευόντων υλικών στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.  

£ Εφαρμογή δράσεων για την προώθηση της πρόληψης αποβλήτων τροφίμων και την ανάπτυξη τοπικών/ 
περιφερειακών συμμαχιών για τη διαχείριση των αποβλήτων του αγροδιατροφικού τομέα στο πλαίσιο της 
κυκλικής οικονομίας.  

£ Δημιουργία γνωσιακής βάσης για την παρακολούθηση της κυκλικής οικονομίας, ιδίως στον τομέα των 
αποβλήτων.  

£ Ευαισθητοποίηση εμπλεκόμενων φορέων και ευρύτερου κοινού σχετικά με την έννοια της κυκλικής 
οικονομίας και τη σύνδεσή της με τον τομέα αποβλήτων.  

£ Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου και υποστήριξη της εφαρμογής και αναπαραγωγής τους σε άλλες 
περιοχές.  

£ Κινητοποίηση συμπληρωματικών χρηματοδοτικών πόρων για την υποστήριξη της αποτελεσματικής 
εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.  

Commented [mm1]: Έχει αντικατασταθεί 
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ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ  Το πρόγραμμα αποτελεί διεθνές δίκτυο, το οποίο ξεκίνησε στην Ελλάδα το 1995 και απευθύνεται σε σχολεία 
όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Στη χώρα μας έχουν βραβευτεί 387 σχολεία από την έναρξη λειτουργίας 
του Δικτύου. Στόχος του προγράμματος είναι η αλλαγή συμπεριφοράς στη σχολική κοινότητα, ώστε το σχολείο 
να γίνει ένα πραγματικά «Οικολογικό Σχολείο». Αυτό επιτυγχάνεται με την εφαρμογή του «Οικοκώδικα» 
(σύνολο κανόνων περιβαλλοντικής συμπεριφοράς), και την εφαρμογή ενός Περιβαλλοντικού Σχεδίου Δράσης. 
Ένα από τα θέματα που εξετάζονται είναι τα απόβλητα/ απορρίμματα. Προσφέρεται εκπαιδευτικό υλικό και 
υλοποιούνται δράσεις από τους μαθητές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εκστρατεία «λιγότερα σκουπίδια» 
που στοχεύει στη μείωση των αποβλήτων και μακροπρόθεσμα στην αλλαγή της συμπεριφοράς των μαθητών.  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

Ξεκίνησε το 2009 να υλοποιείται και στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+ (Πληροφόρηση και 
επικοινωνία) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μείωσης αποβλήτων διοργανώνονται 
ημερίδες, εκθέσεις, διαγωνισμοί, ενημερώσεις ή δρώμενα με στόχο την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση 
του κοινού για τη μείωση των αποβλήτων. Συντονιστής των δράσεων είναι ο ΕΟΑΝ.  

WASTE4THINK  Ο κύριος στόχος του Waste4Think είναι να προωθήσει τις τρέχουσες πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων με ένα 
σύνθημα κυκλικής οικονομίας. Προσαρμοσμένο σε αυτόν τον κύριο στόχο έχει οριστεί ένα σύνολο υπο-στόχων, 
όπως:  

➢ Να μειωθεί η παραγωγή αποβλήτων μέσω εκστρατειών πρόληψης και δραστηριοτήτων συνεργασίας για την 
προώθηση λύσεων επαναχρησιμοποίησης και οικολογικού σχεδιασμού.  

➢ Να αλλάξει η συμπεριφορά των παραγωγών αποβλήτων μέσω εκστρατειών ευαισθητοποίησης και νέων 
εκπαιδευτικών εργαλείων, προκειμένου να προωθηθεί μια πιο βιώσιμη κατανάλωση.  

➢ Να μειωθεί η ποσότητα των πρωτογενών αποβλήτων που οδηγούνται για υγειονομική ταφή στο μηδέν και 
στο μέγιστο στην περίπτωση δευτερογενών αποβλήτων.  

➢ Να προσδιοριστούν τα απόβλητα με χαμηλό δυναμικό ανακύκλωσης και να προταθούν οικολογικά 
καινοτόμες λύσεις αξιοποίησης και παραγωγής.  
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➢ Να αξιολογηθεί η δυνατότητα μεταφοράς στην αγορά των νέων προτεινόμενων οικολογικών καινοτόμων 
λύσεων.  

Από ελληνικής πλευράς στο πρόγραμμα συμμετέχει ο Δήμος Χαλανδρίου.  

BIOWASTE: ΧΡΗΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΟΣΟ 
ΠΕΤΑΩ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  

Το πρόγραμμα «BIOWASTE» είναι ένα σύστημα διαχείρισης των βιοαποβλήτων μεγάλων παραγωγών, όπως 
είναι τα ξενοδοχεία και τα κέντρα μαζικής εστίασης (εστιατόρια), αλλά και μικρών και αποκεντρωμένων 
οικισμών, σε τουριστικούς Δήμους. Το κύριο αποτέλεσμα του έργου είναι ένα σύστημα διαχωρισμού στην πηγή 
στερεών αποβλήτων, που στοχεύει κυρίως στον κλάδο της φιλοξενίας, καθώς και σε μικρές και αποκεντρωμένες 
κοινότητες, οι οποίες αποτελούν τον πυρήνα οργανικών αποβλήτων, με την επιτόπια επεξεργασία τους να 
διαδραματίζει σημαντικό και βασικό ρόλο. Στους στόχους του BIOWASTE είναι και ο σχεδιασμός και η εφαρμογή 
συστήματος Πληρώνω όσο Πετώ (ΠΟΠ) – Pay As You Throw (PAYT) για κάθε περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της 
απαραίτητης αναβάθμισης της επιχειρησιακής ικανότητας των αρχών διαχείρισης αποβλήτων.  

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΛΙΓΟΤΕΡΑ 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΤΙΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΕΣ 
ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΣΠΑΤΑΛΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- Η2020 
Low in food 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πρόσφατα την έγκριση του έργου Η2020 Low in food με σκοπό τη συμβολή 
στη μείωση της απώλειας και της σπατάλης τροφίμων σε ολόκληρες τις ευρωπαϊκές αλυσίδες τροφίμων. Η 
διεπιστημονική κοινοπραξία θα αναπτύξει και θα εφαρμόσει καινοτόμες λύσεις για το πρόβλημα των 
αποβλήτων τροφίμων. Το έργο βασίζεται στα αποτελέσματα διαφόρων προηγούμενων δραστηριοτήτων 
έρευνας και ανάπτυξης καινοτομίας που πραγματοποιήθηκαν από διάφορους εταίρους στην κοινοπραξία, 
παρέχοντας μια σταθερή βάση γνώσεων για την υποστήριξη βελτιώσεων στις καινοτομίες που αναμένουν να 
επιτύχουν.  
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ΕΛΛΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ  

Την απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά δέκα πλαστικών προϊόντων από τον Ιούλιο του 2021 (6 μήνες 
νωρίτερα για τον Δημόσιο Τομέα) προβλέπει ο ν.4736/2020, που ενσωματώνει την Οδηγία 2019/904/ΕΕ για τον 
περιορισμό των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον. Πρόκειται για πλαστικά 
μαχαιροπίρουνα, πιάτα, καλαμάκια, περιέκτες και κυπελάκια ποτών από φελιζόλ, περιέκτες τροφίμων από 
φελιζόλ, αναδευτήρες ποτών, μπατονέτες, στηρίγματα για μπαλόνια, καθώς και πάσης φύσεως προϊόντα που 
διασπώνται σε μικροπλαστικά (οξοδιασπώμενα πλαστικά). Στόχος είναι η θέσπιση ενός πλαισίου 
αποτελεσματικών μέτρων για την προστασία της θάλασσας και των ακτών της χώρας, από ορισμένα πλαστικά 
προϊόντα μιας χρήσης, καθώς και από τα αλιευτικά εργαλεία, τα οποία πλέουν ανεξέλεγκτα στις ελληνικές 
θάλασσες. Το στοίχημα που έχει τεθεί είναι η μείωση της κατανάλωσης σε πλαστικά ποτήρια και πλαστικούς 
περιέκτες τροφίμων κατά 30% έως το 2024 και 60% έως το 2026, με έτος βάσης το 2022. Παράλληλα, 
προβλέπεται και η παροχή κινήτρων στους καταναλωτές για την ενίσχυση της ανακύκλωσης των πλαστικών 
μπουκαλιών μίας χρήσης, με την αντίστοιχη θέσπιση ανταποδοτικού τέλους ολίγων λεπτών του ευρώ σε αυτές 
τις φιάλες. 

Η Δονούσα προτίθεται να γίνει το πρώτο νησί του Αιγαίου χωρίς πλαστικά μιας χρήσης, θέτοντας ως 
προτεραιότητα τη μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης και την προστασία του περιβάλλοντος.  Το πρόγραμμα έχει 
πενταετή διάρκεια και στόχος του είναι να μειωθούν τα απορρίμματα, με ενδυνάμωση της χρήσης 
επαναχρησιμοποιούμενων ποτηριών και πάνινων τσαντών, τη μείωση της χρήσης στο πλαστικό καλαμάκι και 
την αντικατάσταση των πλαστικών μίας χρήσης με βιοδιασπώμενα. Άλλα νησιά, που θα συμμετάσχουν στο 
πρόγραμμα είναι η Σέριφος, η Σίκινος, η Αμοργός, η Φολέγανδρος, η Κίμωλος, η Ανάφη, η Σχοινούσα, η Ηρακλειά 
και τα Κουφονήσια. 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗ 
ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
(REWEEE)  

Το έργο αποσκοπούσε στην πρόληψη δημιουργίας ΑΗΗΕ. Στο πλαίσιό του δημιουργήθηκαν δύο κέντρα διαλογής 
και ταξινόμησης παλιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, που μπορούν να επισκευαστούν και να 
επαναχρησιμοποιηθούν – ένα στην Περιφέρεια Αττικής και ένα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Σε 
αυτά, εξειδικευμένοι τεχνικοί ελέγχουν ποιες συσκευές μπορούν να επιδιορθωθούν, τις καθαρίζουν από τυχόν 
δεδομένα (στην περίπτωση των Η/Υ, λάπτοπ και κινητών) και τις επισκευάζουν με σκοπό είτε να πουληθούν σε 
προσιτές τιμές είτε να δωριστούν σε ΜΚΟ και ευπαθείς ομάδες.   

Επιπλέον, έχει δημιουργηθεί μία πλατφόρμα (reweee.hua.gr/el/), όπου ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να 
διαθέσει μια λειτουργική ή συσκευή, που είναι δυνατόν να επιδιορθωθεί, δηλώνοντας αν ενδιαφέρεται να την 
ανταλλάξει ή να τη δωρίσει. 

REPAIR CAFES  Το Repair Cafe είναι μια κοινωνική εκδήλωση σε ειδικά διαμορφωμένο φιλικό χώρο, που έχει να κάνει με την 
επισκευή αντικειμένων. Υπάρχουν διαθέσιμα τα απαιτούμενα εργαλεία και υλικά για την επισκευή/ 
επιδιόρθωση ρούχων, επίπλων, ηλεκτρικών συσκευών, ποδηλάτων κ.λπ.. Επίσης, υπάρχουν ειδικοί εθελοντές, 
με δεξιότητες επισκευής σε όλα τα είδη. Οι επισκέπτες φέρνουν τα χαλασμένα αντικείμενά τους από το σπίτι και 
μαζί με τους ειδικούς κάνουν τις επισκευές τους. Στην Ελλάδα έχουν δημιουργηθεί ήδη τα δύο πρώτα Repair 
Cafes (Πάτρας και Λευκάδας) της παγκόσμιας αλυσίδας επαναχρησιμοποίησης RepairCafe.org, που αριθμεί 
πάνω από 2.097 σημεία σε όλο τον πλανήτη.   

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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SWAN – INTERREG BALKAN 
MEDITERANNEAN  

Καθολικός στόχος του SWAN, είναι η δημιουργία ενός καινοτόμου βαλκανικού μεσογειακού οικοσυστήματος, το 
οποίο θα αναπτυχθεί τοπικά και θα διαχειρισθεί διασυνοριακά αλυσίδες αξίας στερεών αποβλήτων. Θα 
καλύψει τέσσερις χώρες, συγκεκριμένα την Ελλάδα, την Αλβανία, την Κύπρο και τη Βουλγαρία και θα 
αποτελείται από δύο μέρη:  

α) Το Ψηφιακό Οικοσύστημα SWAN (SWAN DE), αποτελούμενο από τέσσερις πλατφόρμες πληροφορικής (μία 
για κάθε χώρα που εκπροσωπείται στην κοινοπραξία).   

β) Το Βιομηχανικό Οικοσύστημα SWAN (SWAN IE), αποτελούμενο από βαλκανικές βιομηχανίες οι οποίες 
παράγουν και χρησιμοποιούν στερεά απόβλητα.  

Οι προτεινόμενες αλυσίδες αξίας επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων, η αξιοποίηση των στερεών αποβλήτων 
μιας βιομηχανικής μονάδας, ως πρώτη ύλη μίας άλλης βιομηχανίας, μπορούν να μειώσουν σημαντικά το 
περιβαλλοντικό ρυπαντικό φορτίο ελαχιστοποιώντας τον όγκο στερεών βιομηχανικών αποβλήτων που 
διατίθενται στους χώρους υγειονομικής ταφής, το ποσό των εισαγωγών πρώτων υλών/ υλικών και τις 
αντίστοιχες εθνικές εκπομπές CO2.  

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 
SUPERMARKET 1  

H αλυσίδα σουπερμάρκετ με στόχο την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, δεσμεύεται για:  
¤ τον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων κατά 50% μέχρι το 2025,  
¤ τη μείωση του πλαστικού κατά 50% μέχρι το 2025 και  
¤ τη συμβολή σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού.  

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 
SUPERMARKET 2  

H αλυσίδα σουπερμάρκετ, στο πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητάς της, έχει δεσμευτεί έως το 2025:  
¤ να μειώσει κατά 20% την κατανάλωση πλαστικών,  
¤ να καταστήσει το 100% των συσκευασιών των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στο μέγιστο ανακυκλώσιμο 

και,   
¤ για δράσεις μείωσης σπατάλης τροφίμων.  

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΦΡΕΣΚΩΝ ΣΑΛΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ  

Η εταιρεία φρέσκων σαλατών και λαχανικών στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της:  
¤ Συμμετέχει στο δίκτυο Διάσωσης Προσφοράς Τροφίμων με στόχο να μην πάει «Καμία μερίδα φαγητού 

χαμένη». Η εβδομαδιαία αποστολή φρούτων και λαχανικών περιλαμβάνει 15 βασικά είδη, συν αυγά και 
επιπλέον δύο με τρία προϊόντα εποχής.  

¤ Συνεργάζεται με φορείς προχωρώντας, όποτε είναι εφικτό, σε δωρεές προϊόντων προς ομάδες 
ανθρώπων που χρειάζονται στήριξη.  

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ  

Οι δράσεις της εταιρείας για έναν κόσμο χωρίς απορρίμματα περιλαμβάνουν:  
¤ Χρήση στις συσκευασίες ανακυκλωμένου PET (rPet)  
¤ Προώθηση της συνολικής μείωσης πλαστικού στις συσκευασίες  
¤ Προμήθεια ανακυκλωμένων συσκευασιών αλουμινίου σε ποσοστό 60%  
¤ Τη χρήση νέων συσκευασιών αλουμινίου των αναψυκτικών κατά 7,5% ελαφρύτερες  
¤ Χρήση γυάλινων φιαλών κατά 95% επιστρεφόμενων  
¤ Προώθηση της συνολικής μείωσης γυαλιού στις συσκευασίες  
¤ Μείωση κατά 23% κατά μέσο όρο του PET και κατά 12,5% του γυαλιού στις συσκευασίες  
¤ Μείωση των αποβλήτων από τη λειτουργία της εταιρείας. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  

Οι δράσεις πρόληψης της εταιρείας περιλαμβάνουν:  

¤ Αξιοποίηση κοντόληκτων προϊόντων  
¤ Πρωτοβουλίες για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιδράσεων των προϊόντων:  

o επένδυση σε ενέργειες βελτίωσης των συσκευασιών της, μειώνοντας συνεχώς το ποσοστό του 
πλαστικού που χρησιμοποιείται σε αυτές,  

o χρησιμοποίηση της μικρότερης δυνατής ποσότητας υλικών συσκευασίας  
¤ Αύξηση του ποσοστού των ανακυκλωμένων υλικών που χρησιμοποιούνται στις συσκευασίες  
¤ Συμμετοχή στην πρωτοβουλία της Ε.Ε. για το Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα Προϊόντος (P.E.F.)  
¤ Συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή σημαντικών δεικτών περιβαλλοντικής επίδοσης με στόχο 

τη βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης.  

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 
ΦΟΥΡΝΩΝ  

Η αλυσίδα φούρνων, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων, έχει 
θεσπίσει μια σειρά δράσεων:  

¤ Σε όλα της τα καταστήματα καθημερινά, μετά τις 22:00, προσφέρονται δωρεάν τα προϊόντα ημέρας, που 
έχουν περισσέψει, σε κοινωνικά ευάλωτους συμπολίτες.   

¤ Συμμετέχει στο δίκτυο Διάσωσης & Προσφοράς Τροφίμων, υποστηρίζοντας έμπρακτα το μήνυμα «Καμία 
μερίδα φαγητού χαμένη».  

ΣΤΟΧΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

Η εταιρεία δεσμεύεται να μειώσει κατά 50% το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα μέχρι το 2025 προωθώντας ένα 
καλύτερο μέλλον για τους εργαζομένους, τους συνεργάτες και τις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται. 
Στόχος της εταιρείας είναι να επαναχρησιμοποιείται, να μεταπωλείται ή να ανακυκλώνεται το 100% των 
αποβλήτων που προκύπτουν από τη λειτουργία της έως το 2025.  

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

Στόχος της εταιρείας, έως το τέλος του 2019, ήταν η κατάργηση της πλαστικής σακούλας και των πλαστικών 
ποτηριών μιας χρήσης, καθώς και η μείωση της κατανάλωσης πλαστικών μπουκαλιών κατά 50% σε κτίρια και 
καταστήματα. Μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο, ο αρχικός στόχος υπερκαλύφθηκε, πετυχαίνοντας μείωση 
χρήσης πλαστικών μπουκαλιών σε ποσοστό 58%, ενώ καταργήθηκε πλήρως η χρήση πλαστικής σακούλας και 
ποτηριών μιας χρήσης. Από το 2020 τέθηκε στόχος που περιλαμβάνει την καθολική κατάργηση χρήσης 
πλαστικών μπουκαλιών,  συμβατικών πλαστικών μαχαιροπίρουνων και συσκευασιών τροφίμων, καθώς και τον 
περιορισμό της χρήσης γυάλινων μπουκαλιών.  

Επιπλέον, η εταιρεία εφαρμόζει δράση που σχετίζεται με την επανα-διάθεση ηλεκτρονικών υπολογιστών.  

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

Η εταιρεία εφαρμόζει Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος, το οποίο καλύπτει 
όλες τις εγκαταστάσεις της, και ακολουθεί δράσεις αντιμετώπισης/ ελαχιστοποίησης των περιβαλλοντικών της 
επιπτώσεων, που αφορούν την αποφυγή, μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των παραγόμενων 
αποβλήτων από τις δραστηριότητές της. Ειδικότερα, ενέργειες με στόχο τη μείωση χαρτιού υλοποιούνται για 
περισσότερα από δέκα χρόνια. Οι σχετικές δράσεις στοχεύουν και στις εσωτερικές της διαδικασίες, αλλά και στο 
ευρύ κοινό και στους πελάτες της.   

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ   

Η εταιρεία, στο πλαίσιο της Εταιρικής της Υπευθυνότητας, συνεργάζεται και στηρίζει το έργο σημαντικών ΜΚΟ, 
προκειμένου να προσφέρει διάφορα είδη ανάγκης, αλλά και υπηρεσίες σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Οι 
δράσεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων και τη μείωση της σπατάλης των 
τροφίμων:  

¤ Σε συνεργασία με ΜΚΟ, συσκευασμένα τρόφιμα μακράς διάρκειας, συλλέγονται από το πλήρωμα 
καμπίνας, δωρίζονται στην οργάνωση και έτσι προσφέρεται σημαντική υποστήριξη σε κοινωφελείς 
οργανισμούς σε όλη την Ελλάδα.  

¤ Φάρμακα, τα οποία προέρχονται από τα κυτία πρώτων βοηθειών των αεροσκαφών, δεν απορρίπτονται, 
αλλά δωρίζονται επίσης σε κοινωνικές οργανώσεις.  

Είδη από αζήτητες αποσκευές επιβατών πτήσεων δωρίζονται σε ΜΚΟ.  

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
1 

Η τράπεζα, αναγνωρίζοντας ότι οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης συνιστούν θεμελιώδη προϋπόθεση της υγιούς 
επιχειρηματικότητας:  

¤ Εφαρμόζει και αξιολογεί δράσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος, όπως 
προγράμματα διαχείρισης αποβλήτων ανακύκλωσης και προώθησης πράσινων προμηθειών.  

¤ Καταγράφει τις περιβαλλοντικές της δράσεις στις ετήσιες Εκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης και 
Δραστηριοτήτων.   

¤ Εκδίδεται ετησίως Περιβαλλοντική Δήλωση, η οποία παρέχει όλα τα στοιχεία που προκύπτουν από το 
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της εταιρείας, που είναι πιστοποιημένο κατά EMAS.  

¤ Χρηματοδοτεί μέσω ειδικών «πράσινων» προϊόντων επιχειρήσεις και ιδιώτες που επιθυμούν να 
πραγματοποιήσουν επενδύσεις φιλικές προς το περιβάλλον, συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στην 
προσπάθεια υπεύθυνης χρήσης των φυσικών πόρων.  

¤ Συμβάλει στη μείωση των καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ, επίσης, συμβάλλει στην 
εξοικονόμηση πόρων όπως χαρτί, μελάνια και τόνερς μέσω της αύξησης των ενεργών χρηστών σε 
εναλλακτικά κανάλια, όπως οι συναλλαγές μέσω Mobile ή/ και SMS Banking, ATMs κ.ά..  

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 2 

Η τράπεζα έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το διεθνές 
πρότυπο ISO 14001. Οι κυριότερες δράσεις της, που σχετίζονται με την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων 
συνοψίζονται σε: 

£ Προμήθεια, διαχείριση και ανακύκλωση χαρτιού: 
• Η διαχείριση της αλληλογραφίας υλοποιείται πλήρως μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής 

Διακίνησης Αλληλογραφίας. 
• Εφαρμογή της ηλεκτρονικής υπογραφής. 
• Ηλεκτρονική ειδοποίηση για την έκδοση των λογαριασμών των πελατών για τις πιστωτικές κάρτες, 

τα στεγαστικά ή καταναλωτικά τους δάνεια και τα επενδυτικά τους προϊόντα. 
• Εμπλουτισμός των ηλεκτρονικών καναλιών με νέες υπηρεσίες και περισσότερες συναλλαγές, 

επιτρέποντας στους πελάτες να πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους από το σπίτι ή το κινητό 
τους. 

• Προμήθεια για το σύνολο των αναγκών σε χαρτί ανακυκλώσιμου χαρτιού με σήμανση EU Ecolabel 
πιστοποιημένης αειφορικής ξυλείας FSC ή PEFC. 

£ Διαχείριση λοιπών στερεών αποβλήτων: 
• Με στόχο τη μείωση των επιπτώσεων από την προμήθεια και χρήση του εξοπλισμού της, 

επιδιώκει, τόσο την επαναχρησιμοποίησή του, όσο και τη δωρεά του σε διάφορους φορείς. 
• Κεντρική διαχείριση των εκτυπωτικών της αναγκών με στόχο τη μείωση των εκτυπώσεων γεγονός 

που συνεπάγεται τη μείωση της κατανάλωσης χαρτιού και μελανιών. 

£ Περιβαλλοντικά κριτήρια προμηθειών: 
• Τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων 
• Συμμόρφωση με νομοθετικές απαιτήσεις που αφορούν σε περιβαλλοντικά ζητήματα. 
• Συμμετοχή σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης στο τέλος του κύκλου ζωής 

των προϊόντων. 

£ Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός: 
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§ Στα υποχρεωτικά κριτήρια περιλαμβάνεται η δήλωση του προμηθευτή ότι ο προς πώληση 
εξοπλισμός πληροί τους όρους της αντίστοιχης νομοθεσίας για την ανακύκλωση/ εναλλακτική 
διαχείρισή του. 

§ Στα προαιρετικά κριτήρια περιλαμβάνεται το πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης του 
εργοστασίου κατασκευής, καθώς και τεκμήρια από τα οποία προκύπτουν περιβαλλοντικές 
ενέργειες του κατασκευαστή ή του προμηθευτή 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  

Η τράπεζα, μέσω της περιβαλλοντικής της πολιτικής, δεσμεύεται για τη μείωση των άμεσων επιπτώσεων στο 
περιβάλλον, που προκύπτουν από τη λειτουργία της, αλλά και των έμμεσων επιπτώσεων, που απορρέουν από 
τις δραστηριότητες των πελατών και προμηθευτών της. Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) που 
εφαρμόζει βασίζεται στις κατευθυντήριες οδηγίες του Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και ελέγχου - 
EMAS. 

Στο πλαίσιο του ΣΠΔ εφαρμόζει:  

¤ «Πράσινη» πολιτική προμηθειών: 

o Περιβαλλοντικές προδιαγραφές βασικών προμηθευόμενων αγαθών, βάσει κριτηρίων με σκοπό 
την αξιολόγηση και επιλογή «πράσινων» προϊόντων από τους υπεύθυνους προμηθειών.  

o Μέθοδος αξιολόγησης για «πράσινες» προμήθειες, με τη χρήση πινάκων αξιολόγησης των 
τεχνικών προδιαγραφών των προμηθειών/ προμηθευτών. 

¤ Ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής για τον περιορισμό της χρήσης έντυπου χαρτιού.  Οι 
συναλλαγές μπορεί πλέον να πραγματοποιηθούν με ασφάλεια, από πλήθος σημείων εξυπηρέτησης 
(υπολογιστής, κινητό, ΑΤΜ κ.λπ.) με στόχο την εύκολη πρόσβαση. 
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ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ  

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον χώρο συλλογής και ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και 
υπόδησης, τα οποία συλλέγει η ίδια. Με την ανακύκλωση ρούχων και με σωστή διαχείριση, καταλήγει ως 
απόβλητο μόνο το 2%, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό εξάγεται με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση. Μέρος του 
υλικού, τα ακατάλληλα για επαναχρησιμοποίηση ρούχα, ανακυκλώνονται για δημιουργία ρούχων καθαρισμού, 
στουπιών κ.λπ. Μέχρι στιγμής, η εταιρεία δεν δραστηριοποιείται σε όλους τους Δήμους της χώρας. Όμως, 
επειδή αποτελεί αρκετά αποτελεσματική πρωτοβουλία για τη χώρα, θα μπορούσε να επεκταθεί σε όλη τη 
χώρα και να ενισχύσει το δίκτυό της.  

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ  

Αρκετές εταιρείες προωθούν τις επαναχρησιμοποιούμενες (υφασμάτινες) σερβιέτες μέσω των ιστοσελίδων 
τους, προβάλλοντας τα οφέλη τους, καθώς και οδηγίες ορθολογικού πλυσίματος.  

ΠΛΕΝΟΜΕΝΕΣ ΒΡΕΦΙΚΕΣ 
ΠΑΝΕΣ  

Πολλές εταιρείες προωθούν τις πλενόμενες (υφασμάτινες) βρεφικές πάνες μέσω των ιστοσελίδων τους, 
προβάλλοντας τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη, καθώς και τα οφέλη για την υγεία του παιδιού. 
Επίσης, οι περισσότερες δίνουν οδηγίες ορθολογικού πλυσίματος.  

ΜΚΟ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ  Τα Κοινωνικά Παντοπωλεία παρέχουν δωρεάν είδη παντοπωλείου, τρόφιμα, νερό, αναψυκτικά, 
απορρυπαντικά, κατεψυγμένα προϊόντα, ενδύματα, είδη οικιακού εξοπλισμού, παιχνίδια κ.λπ. σε οικογένειες 
που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Πέρα από τον φιλανθρωπικό χαρακτήρα της εν λόγω 
δράσης είναι και μια σημαντική δράση πρόληψης παραγωγής αποβλήτων.  
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ 
ΤΗΣ ΣΠΑΤΑΛΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΑΠΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ  

Η δραστηριότητα της οργάνωσης εντάσσεται σε δύο βασικούς πυλώνες, για τους οποίους έχει αναπτύξει 
δράσεις και προγράμματα ενημέρωσης. Συγκεκριμένα, έχει αναπτύξει δράσεις σχετικές με τη διάσωση και 
προσφορά τροφίμων και φαγητού σε κάθε επίπεδο της επισιτιστικής αλυσίδας και προγράμματα ενημέρωσης, 
σχετικά με το φαινόμενο της σπατάλης τροφίμων και την ενίσχυση της πρόληψης κατά του φαινομένου.  

Η οργάνωση συμμετέχει ως πρωτοπόρος στη «Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων», η οποία τελεί 
υπό την αιγίδα του ΥΠΕΝ, στο πλαίσιο των δράσεών της για την αντιμετώπιση του προβλήματος της σπατάλης 
τροφίμων.  

Η ανταπόκριση του κοινού και των εμπλεκόμενων φορέων στην ολιστική προσπάθεια της οργάνωσης, είναι 
έως τώρα υψηλή και ιδιαίτερα σημαντική, και μπορεί κάλλιστα να αποτελέσει έναν οδηγό ανάπτυξης δράσεων 
και σε τοπικό επίπεδο.  

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΜΚΟ  Το έργο της ΜΚΟ αφορά στη μείωση της σπατάλης των τροφίμων, στη μείωση των αποβλήτων και στην 
προστασία  του περιβάλλοντος, μέσω της επαναχρησιμοποίησης βρώσιμων πλεονασματικών τροφίμων, που 
προέρχονται από τους κατασκευαστές/ παραγωγούς, τους χονδρέμπορους και τους πωλητές λιανικής, 
εξασφαλίζοντας ότι αυτά τα τρόφιμα επιτρέπουν την παροχή χιλιάδων γευμάτων ετησίως σε ανθρώπους που τα 
έχουν ανάγκη. Ουσιαστικά, αξιοποιεί τα πλεονάσματα παραγωγής, τα προϊόντα με λάθος συσκευασία ή με 
κοντινή ημερομηνία λήξης, αλλά είναι κατάλληλα προς κατανάλωση και με πλήρη διατροφική αξία.  

Τα αποτελέσματα του έργου της ΜΚΟ κρίνονται σημαντικά, καθώς με το επισιτιστικό της πρόγραμμα έχει 
καταφέρει να δημιουργήσει ένα δίκτυο φιλανθρωπίας και αλληλεγγύης, μέσω του οποίου εξασφαλίζεται η 
προμήθεια προϊόντων, από τη συλλογή των πλεονασματικών τροφίμων, που σε διαφορετική περίπτωση θα 
απορρίπτονταν.  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ  Το Κοινωνικό Εστιατόριο παρέχει σίτιση σε άπορους και άστεγους, αναπτύσσοντας πολιτικές συλλογής 
προϊόντων από εργαστήρια – βιοτεχνίες παραγωγής τροφίμων, καθώς και από τους συνεργαζόμενους πολίτες. 
Για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Κοινωνικού Εστιατορίου είναι απαραίτητο να:  

¤ Εξασφαλίζεται η τροφοδοσία γευμάτων σε ημερήσια βάση  

¤ Διαθέτει πολιτική συλλογής πλεοναζόντων προϊόντων από:  
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£ εργαστήρια-βιοτεχνίες παραγωγής τροφίμων (αρτοποιεία, καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, ζαχαροπλαστεία, κ.λπ.),  

£ ιδρύματα που λειτουργούν στην περιοχή και 
£ πολίτες.  

¤ Διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και μέτρησης της απόδοσής του. 

Οι δράσεις του Κοινωνικού Εστιατορίου συμβάλλουν στην υποστήριξη αδύναμων κοινωνικών ομάδων, ενώ, 
επίσης, έχουν και σημαντικό περιβαλλοντικό όφελος. Μέσω των πολιτικών συλλογής πλεοναζόντων τροφίμων, 
συμβάλλουν όχι μόνο στη διάσωση και προσφορά τροφίμων, αλλά και στη μείωση της σπατάλης αυτών, η οποία 
μάλιστα είναι μετρήσιμη, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής και μέτρησης της απόδοσής του.  

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΣΣΕΥΟΥΜΕΝΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ  

Στην προσπάθεια για την καταπολέμηση της σπατάλης φαγητού αναπτύχθηκε το 2019 εφαρμογή για δωρεά του 
περισσευούμενου φαγητού των εστιατορίων σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, κοινότητες ανθρώπων και 
μεμονωμένους πολίτες. Η βασική ιδέα του εγχειρήματος, είναι η συνεργασία των καταστημάτων τροφίμων, τα 
οποία, αντί να πετούν το φαγητό που περίσσεψε στο τέλος της ημέρας, μπορούν να συμμετέχουν στην 
εφαρμογή και να το πουλούν μέσω αυτής σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, έναντι ενός μικρού αντιτίμου. 
Ομοίως, και οποιοσδήποτε πολίτης έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί στην εφαρμογή και μέσω αυτής να 
αγοράσει το περισσευούμενο φαγητό από τα εστιατόρια, συμμετέχοντας και εκείνος με τη σειρά του ενεργά 
στην καταπολέμηση της σπατάλης φαγητού.  

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ  Το φιλανθρωπικό σωματείο υποστηρίζει και σιτίζει ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης. 
Από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα έχει μεταφέρει και διανείμει 1.250.000 κιλά τροφίμων, 600.000 μερίδες 
φαγητού και 800 τόνους επίπλων σε ανθρώπους που τα είχαν ανάγκη. Έχει διανείμει, επίσης, περίπου 950 
τόνους ρουχισμού. Οι δράσεις αυτές κρίνονται αρκετά επιτυχημένες και με φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Πέραν 
από το περιβαλλοντικό όφελος, συμβάλλουν στην υποστήριξη αδύναμων κοινωνικών ομάδων.  
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ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ 
ΚΟΝΤΟΛΗΞΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
(προϊόντα που πλησιάζουν την 
ημερομηνία σήμανσής τους)   

Η πλατφόρμα δημιουργήθηκε αποκλειστικά για προϊόντα που είναι κοντά στην ημερομηνία λήξης τους. 
Αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για εμπόρους και καταναλωτές, διότι δίνοντας τη δυνατότητα άμεσου εντοπισμού 
των προϊόντων που πλησιάζουν την ημερομηνία σήμανσής τους («Use by» ή «Ημερομηνία λήξης» και Best 
Before ή «Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από»), δημιουργείται μία win-win-win συναλλαγή για αγοραστές, 
πωλητές και περιβάλλον. Ο αγοραστής αγοράζει ένα εξαιρετικό προϊόν σε δελεαστική τιμή, ο πωλητής πουλάει 
ένα προϊόν που θα αποτελούσε ζημία, ενώ παράλληλα σώζεται ένα υγιές προϊόν από την καταστροφή, μην 
επιβαρύνοντας το περιβάλλον. Η χρήση της πλατφόρμας είναι πολύ απλή και καλύπτει έξι κύριες κατηγορίες 
(Τρόφιμα, Κάβα, Καθαριότητα, Υγιεινή Ομορφιά, Λιπάσματα και Ζωοτροφές), ενώ σταδιακά θα προστεθούν και 
άλλες με στόχο να καλυφθούν όλες τις κατηγορίες προϊόντων που έχουν ημερομηνία λήξης.  

Το εγχείρημα αυτό συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου μείωσης της σπατάλης των τροφίμων και έχει λάβει 
θετικά σχόλια από τις εταιρείες, τα καταστήματα και τους καταναλωτές.  

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΣΠΑΤΑΛΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΠΟ ΜΚΟ  

Η ΜΚΟ σε συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς δημιούργησε οδηγό με στόχο την πρόληψη της σπατάλης 
τροφίμων, τη δωρεά της περίσσειας τροφίμων και την αξιοποίηση του οργανικού υπολείμματος. Ο οδηγός 
παρέχει το υπόβαθρο, τα εργαλεία και τους πόρους που χρειάζεται μια ξενοδοχειακή επιχείρηση ή ένας 
επαγγελματίας εστίασης, για να σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο και εύκολο πρόγραμμα μείωσης σπατάλης 
τροφίμων. Τα βασικά σημεία που ενδείκνυνται για πρόληψη είναι η σχεδίαση, ο χειρισμός και το σερβίρισμα 
του φαγητού.   

Το εγχείρημα αυτό κρίνεται ιδιαίτερα θετικό και αποτελεσματικό, αφού στα τρία συμμετέχοντα ελληνικά 
ξενοδοχεία, κατά την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος, η συνολική μείωση της σπατάλης κυμάνθηκε 
μεταξύ 10-25%, ποσοστό ιδιαίτερα σημαντικό.   

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ  Το Οικολογικό Παρατηρητήριο δημιουργήθηκε από Περιβαλλοντική Οργάνωση με σκοπό να συμβάλλει, ώστε να 
επιτευχθούν αθροιστικά για τα υπάρχοντα ή/ και νέα υλικά και προϊόντα, πολύ υψηλότεροι στόχοι πρόληψης, 
προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωσης, κομποστοποίησης, ανάκτησης και αξιοποίησης, και 
τελικά εκτροπής από την ταφή. Για την υλοποίηση του σκοπού αυτού έχουν υιοθετεί συγκεκριμένα εργαλεία και 
δράσεις, όπως η συστηματική παρακολούθηση των βασικών δεδομένων της εναλλακτικής διαχείρισης 
αποβλήτων, η εκπόνηση και δημοσιοποίηση μιας ετήσιας αξιολογικής έκθεσης για την πορεία της εναλλακτικής 
διαχείρισης, η οργάνωση μιας ετήσιας βράβευσης, εμπλεκομένων με την εναλλακτική διαχείριση, η διερεύνηση 
καταγγελιών, που άπτονται της ομαλής λειτουργίας της εναλλακτικής διαχείρισης, η πραγματοποίηση 
στοχευμένων επικοινωνιακών και άλλων δράσεων και η υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων σε θέματα 
εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων και γενικότερα κυκλικής οικονομίας.  

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ  Με κεντρικό άξονα την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος μέσα από την 
καλή διαχείριση των αποβλήτων (μείωση - επαναχρησιμοποίηση - ανακύκλωση), η εθελοντική αυτή δράση 
κάνει μία συστηματική προσπάθεια να καταγράψει, να διαδώσει και να αξιοποιήσει καλές πρακτικές τόσο για 
τους φορείς όσο και για την εκπαιδευτική κοινότητα και τους Δήμους, προκειμένου να μεγιστοποιήσει το 
αποτέλεσμα και τους στόχους που έχει θέσει. Οι δράσεις αυτές προσελκύουν κάθε χρόνο όλο και 
περισσότερους εθελοντές/ επισκέπτες.   

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  Τα φιλανθρωπικά καταστήματα ΜΚΟ διαθέτουν σε πολύ χαμηλές τιμές και σε άριστη κατάσταση διάφορα 
μεταχειρισμένα αγαθά/ προϊόντα, που τους προσφέρονται δωρεάν από τους πολίτες, όπως είδη διακόσμησης/ 
δώρων, αντίκες, βιβλία, περιοδικά/ κόμικς, δίσκους/ CD, παιδικά/ βρεφικά είδη, παιχνίδια, ρούχα, έπιπλα και 
ηλεκτρικές συσκευές. Παρότι δεν είναι γνωστός ο βαθμός επιτυχίας και η ανταπόκριση του κοινού σε αυτές τις 
δράσεις, θα πρέπει να υπογραμμιστεί η σημασία τους γιατί πέραν του περιβαλλοντικού οφέλους, παρουσιάζουν 
έντονο φιλανθρωπικό χαρακτήρα.  

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΜΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ 
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 

Διάφορες ΜΚΟ, αλλά και κοινωφελή ιδρύματα δέχονται αντικείμενα προς επαναχρησιμοποίηση, όπως έπιπλα, 
ρούχα, ηλεκτρικές/ ηλεκτρονικές συσκευές κ.ά. 

Παρότι δεν είναι γνωστός ο βαθμός επιτυχίας και η ανταπόκριση του κοινού σε αυτές τις δράσεις, θα πρέπει να 
υπογραμμιστεί η σημασία τους γιατί πέραν του περιβαλλοντικού οφέλους, παρουσιάζουν έντονο φιλανθρωπικό 
χαρακτήρα.  

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΩΝ 
ΦΑΡΜΑΚΩΝ  

Διάφορες ΜΚΟ συγκεντρώνουν (κυρίως από δωρεές) φάρμακα, ακόμα και αν αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί, αρκεί 
οι ημερομηνίες λήξης να έχουν ένα χρονικό ορίζοντα πέραν του έτους και τα δωρίζουν σε συνανθρώπους που τα 
έχουν ανάγκη και δεν έχουν πρόσβαση σε φαρμακευτική περίθαλψη. Τέτοιες δράσεις κρίνονται αρκετά 
επιτυχημένες και με φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Πέραν από το περιβαλλοντικό όφελος, συμβάλλουν στην 
υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.  

ΠΑΖΑΡΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ 
ΒΙΒΛΙΩΝ   

Κάθε χρόνο διοργανώνονται σε πολλές περιοχές της χώρας παζάρια μεταχειρισμένων βιβλίων με συμβολική 
τιμή, τα οποία καλύπτουν μεγάλη θεματολογία. Αν και αρκετές από αυτές τις δράσεις δεν είναι πολύ 
προβεβλημένες, το κοινό δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον αφού κάθε χρόνο προσελκύουν και περισσότερους 
επισκέπτες. Εκτός από το περιβαλλοντικό όφελος, τέτοιες δράσεις συνήθως έχουν και φιλανθρωπικούς 
σκοπούς.  

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΠΑΤΑΛΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΕΙΩΣΗ ΣΠΑΤΑΛΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Το ΥΠΕΝ στηρίζει και θέτει υπό την αιγίδα του, την πρωτοβουλία της οργάνωσης «Μπορούμε» και της ΑΒ 
Βασιλόπουλος, «Συμμαχία για τη Μείωση Σπατάλης Τροφίμων» στην Ελλάδα, για την οποία ανακοινώθηκε στις 
29 Σεπτεμβρίου 2020 ότι έχει ήδη υπογραφεί η «Εθελοντική Συμφωνία Συνεργασίας» από δημόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς, κοινωνικές οργανώσεις και επιχειρήσεις τροφίμων και εστίασης από όλα τα στάδια της 
εφοδιαστικής αλυσίδας. Στόχος της Συμμαχίας είναι να περιοριστούν συντονισμένα οι επιπτώσεις της σπατάλης 
τροφίμων στο περιβάλλον, την οικονομία και το κοινωνικό σύνολο. Οι προσπάθειές της θα συμβάλουν:  

¤ Στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τις επιπτώσεις της σπατάλης τροφίμων  
¤ Την κατάρτιση και εκπαίδευση για την πρόληψη και μείωση της σπατάλης τροφίμων  
¤ Την ανταλλαγή πληροφορίας και γνώσης  
¤ Την ανάδειξη και διάδοση καλών πρακτικών  
¤ Την προώθηση της έρευνας και καινοτομίας  
¤ Τη διευκόλυνση και προώθηση της δωρεάς πλεονασμάτων τροφίμων για κοινωφελή σκοπό 
¤ Τη συμβολή στη διαμόρφωση και εφαρμογή δημόσιας πολιτικής για την πρόληψη και μείωση της 

σπατάλης τροφίμων στην Ελλάδα. 

ΑΔΑ: ΨΛΓ3ΟΡ05-ΥΗΥ
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ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΓΑΘΩΝ  

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΓΑΘΩΝ  Στα κοινωνικά ανταλλακτήρια ανταλλάσσεται λειτουργικός και σε πολύ καλή κατάσταση οικιακός εξοπλισμός, 
όπως ηλεκτρικές κουζίνες, πλυντήρια, ψυγεία, μικροσυσκευές, άλλες ηλεκτρικές μικρές ή μεγάλες συσκευές 
κ.ά., καθώς και καινούργια ή μεταχειρισμένα είδη ένδυσης και υπόδησης και βιβλία.   
Πολλές ιστοσελίδες αποτελούν και πλατφόρμες ανταλλαγής αγαθών, όπου ανταλλάσσονται αντικείμενα κάθε 
είδους που βρίσκονται σε καλή κατάσταση, όπως gadgets, βιντεοκασέτες/ DVDs, εργαλεία/ σκεύη, ρούχα/ 
παπούτσια, αξεσουάρ, τσάντες, καλλυντικά/ κοσμήματα, παιχνίδια/ παιχνιδομηχανές, βιβλία/ σχολικά είδη, 
παιδικά/ βρεφικά είδη, έπιπλα, είδη σπιτιού, γραφείου κ.λπ. και συλλογές.  
Τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται όλο και περισσότερες πρωτοβουλίες σχετικές με την ανταλλαγή αγαθών/ 
προϊόντων χωρίς χρήματα. Πέραν του ότι εξοικονομούνται χρήματα, θεωρείται δράση που μπορεί να συμβάλει 
στη μείωση των παραγόμενων αποβλήτων και έτσι να συνεισφέρει θετικά στο περιβάλλον.  

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  

Τα τελευταία χρόνια έχει τεθεί σε λειτουργία το Εθνικό Συστήμα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 
Έργων, Μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, ώστε να υποστηρίζει το 
σύνολο των διαδικασιών σύναψης για διαγωνισμούς άνω των 60.000 ευρώ.  

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ) είναι οι διαδικασίες με τις οποίες ο δημόσιος τομέας προμηθεύεται 
προϊόντα, υπηρεσίες ή εργασίες, χρησιμοποιώντας πράσινα κριτήρια κατά την αξιολόγηση προσφορών. Με 
βάση το ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο, οι δημόσιες υπηρεσίες προμηθειών μπορούν να χρησιμοποιούν 
περιβαλλοντικά κριτήρια κατά την προκήρυξη διαγωνισμών και την αξιολόγηση των προσφορών, δεδομένου ότι 
ταυτόχρονα ικανοποιούνται οι βασικές αρχές της διαφάνειας, της ισότιμης μεταχείρισης και της μη διάκρισης. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη θεσπίσει πράσινα κριτήρια, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν, μεταξύ 
άλλων, στη διαδικασία σύνταξης των προκηρύξεων και διαγωνισμών.   
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