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Συνεδρίαση 38η
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 414/2016
Σήµερα 06/12/2016 ηµέρα Τρίτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που
πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού
Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 225108/30-112016 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στις
30-11-2016 στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες
καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους.
Θέµα 1ο Η.∆.
Συζήτηση και λήψη απόφασης: “Έγκριση 2ης Αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδίου
∆ιαχείρισης Αποβλήτων (Π.Ε.Σ.∆.Α.) Αττικής” (άρ. 35 Ν. 4042/2012, όπως
τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρ. 31 Ν. 4342/2015 - ΦΕΚ 143/τ.Α’/9-11-2015 και
ισχύει).
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο ογδόντα εννέα (89) παρόντων Περιφερειακών
Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς, στην έναρξη
της συνεδρίασης, ενηµερώνει το Σώµα ότι µε το από 2-12-2016 έγγραφο της
παράταξης «Αττική» ζητήθηκε η αποστολή του κειµένου του ΠΕΣ∆Α καθώς και τα
Τοπικά Σχέδια ∆ιαχείρισης των ∆ήµων της Αττικής και σηµειώνει ότι από τα αιτηθέντα
έγγραφα, το κείµενο του ΠΕΣ∆Α, ενσωµατωµένο στην υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ.57044/2511-2016 (Α∆Α: 6ΙΓ74653Π8-ΩΚ4) ΚΥΑ και στις υπ’ αριθµ. 1/2016 και 288/2016
αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, αντίστοιχα,
του Ε∆ΣΝΑ, απεστάλη µε την πρόσκληση, στις 30-11-2016, σύµφωνα µε την παρ. 3
άρθρου 9 του Κανονισµού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής. Τα
Τοπικά Σχέδια ∆ιαχείρισης των ∆ήµων της Αττικής µε όλα τα σχετικά έγγραφα, είχαν
αποσταλεί µε αφορµή τη συζήτηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων της 2ης αναθεώρησης του ΠΕΣ∆Α Αττικής, στη συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συµβουλίου, στις 10-11-2016. Εκ περισσού, όλα τα αιτηθέντα έγγραφα
επανεστάλησαν στις 2-12-2016. Ως εκ τούτου και προς άρση οποιασδήποτε αµφιβολίας
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για την τήρηση των προθεσµιών σύγκλισης του Περιφερειακού Συµβουλίου και της
συζήτησης του ανωτέρω θέµατος ζητά τη συζήτηση του µε τη διαδικασία του
κατεπείγοντος, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 13, του Κανονισµού Λειτουργίας
του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 1497/τ. Β’/17-06-2011).
Στη συνέχεια αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία, και µε απόλυτη πλειοψηφία των µελών
του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, η συζήτηση του θέµατος µε τη διαδικασία του
κατεπείγοντος.
Οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής:
Παρόντες:
Η Περιφερειάρχης Αττικής κα ∆ούρου Ρένα.
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Καραµέρος
Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος
Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης.
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Ο Αντιπρόεδρος κ. ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης)
Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη
Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος,
Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναλογίδου
Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάµω, Αστρινάκη Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα
(Κορίνα), Βλάχος Γεώργιος, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Γαβράς
Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, Γιάµαλη Αναστασία, Γιαννακάκη Μαρία, Γούλας
Απόστολος, Γρηγοριάδης Θεµιστοκλής (Θέµης), ∆αµιανός Πέτρος, ∆ανάκος
Χριστόφορος, ∆ανιά Νικολέττα, ∆ηµάκος ∆ηµήτριος, ∆ήµου Σταυρούλα, Ευαγγελίου
Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος),
Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, Καµάρας Παύλος, Καραµάνος
Χρήστος, Καράµπελας Κωνσταντίνος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κοροµάντζος Βασίλειος,
Κορωναίου - Καµπά Σοφία, Κουκά Μαρίνα, Κουτσούµπα ∆έσποινα, Κρητικού
Αικατερίνη (Κατερίνα), Λαµπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη
Αγγελική, Μαντάς Ασηµάκης (Μάκης), Μαραβέλιας ∆ηµήτριος, Μεγάλης Ιωάννης,
Μεθυµάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας
Γεώργιος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα),
Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παπαδηµητρίου Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης
Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Ροκοφύλλου
Άννα,
Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης, Σµέρος Ιωάννης,
Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, ΤασούληΓεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήµερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τουτουντζή Παρασκευή
(Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρµάκης Ταξιάρχης,
Φωτόπουλος Ανδρέας, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου - Γερµενή Ευγενία, Χριστάκη
Μαρία, Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.
Απόντες:
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Βέττα Καλλιόπη, ∆ηµοπούλου Ελένη, Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεµέ Ελένη,
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Θανοπούλου
Αικατερίνη,
Καστανιάς
Νικόλαος,
Κωστόπουλος
Νικόλαος,
Μανουσογιαννάκης
Ιωάννης,
Μαντούβαλος
Πέτρος,
Μπαλού
Αλεξάνδρα,
Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Τζίβα Αιµιλία.
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής
Σκληβανίτη Ελένη και Ζαλοκώστα Ευανθία – Αναστασία.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής κ.
Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Αθανάσιο
Αναγνωστόπουλο, ο οποίος θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου τα εξής:
Σύµφωνα µε το άρ. 35 Ν. 4042/2012 όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρ. 31 Ν.
4342/2015 καθώς και το µε αρ. πρ. οικ. 872/13/7-1-2016 έγγραφο του Τµήµατος
∆ιαχείρισης Αστικών, Βιοµηχανικών και Συναφών Αποβλήτων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας η διαδικασία που ακολουθείται για την έγκριση και
κύρωση του Π.Ε.Σ.∆.Α. περιγράφεται συνοπτικά ως εξής:
Το Π.Ε.Σ.∆.Α. εγκρίνεται από την Περιφέρεια µε απόφαση του Περιφερειακού
Συµβουλίου, που λαµβάνεται έχοντας υπόψη
1. τις γνωµοδοτήσεις α) της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης της Περιφέρειας β) της Περιφερειακής
Επιτροπής ∆ιαβούλευσης γ) των Γενικών Γραµµατέων Συντονισµού ∆ιαχείρισης
Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
2. την απόφαση έγκρισης της ΣΜΠΕ.
Στην απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου έγκρισης του Π.Ε.Σ.∆.Α. θα πρέπει να
περιλαµβάνεται ρητή αναφορά στην απόφαση έγκρισης της ΣΜΠΕ.
Η ανωτέρω απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου διαβιβάζεται στις αρµόδιες
υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στη συνέχεια, συντάσσεται σχέδιο ΚΥΑ
κύρωσης της απόφασης, µε την οποία πιστοποιείται η τυπική νοµιµότητα και η
συµβατότητα του Π.Ε.Σ.∆.Α. µε το Εθνικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων και η οποία
δηµοσιοποιείται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Κατόπιν των ανωτέρω, καλεί το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής να εγκρίνει τη 2η
Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (Π.Ε.Σ.∆.Α.) Αττικής
(άρ. 35 Ν. 4042/2012, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρ. 31 Ν. 4342/2015 ΦΕΚ 143/τ.Α’/9-11-2015 και ισχύει), όπως εκπονήθηκε και προτάθηκε από τον αρµόδιο
φορέα διαχείρισης ΕΣ∆ΝΑ µε την υπ’ αριθµ. 1/2016 απόφαση του ∆.Σ. και την υπ’
αριθµ. 288/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.∆.Σ.Ν.Α.

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του
και έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρ. 35 Ν. 4042/2012 – ΦΕΚ 24/τ.Α΄/13-2-2012, όπως
τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρ. 31 Ν. 4342/2015 - ΦΕΚ 143/τ.Α’/9-11-2015 και ισχύει.
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2. Τις διατάξεις του Ν.4042/2012 – ΦΕΚ 24/τ.Α΄/13-2-2012 «Ποινική Προστασία του
Περιβάλλοντος – Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και
διαχείρισης αποβλήτων – Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθµιση θεµάτων
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής».
3. Την Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου 49/2015 (ΦΕΚ 174/τ.Α΄/15-12-2015)
«Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.∆.Α.) και του
Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης ∆ηµιουργίας Αποβλήτων που κυρώθηκαν µε την
51373/4684/25-11-2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του
Ν.4342/2015».
4. Την ΚΥΑ οικ. 51373/4684/2015 (ΦΕΚ 2706/Β΄/15-12-2015) «Κύρωση του Εθνικού
Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣ∆Α) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης
∆ηµιουργίας Αποβλήτων».
5. Την ΚΥΑ οικ. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β΄/2003) «Μέτρα και όροι για τη
διαχείριση στερεών αποβλήτων – Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης».
6. Το Εθνικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣ∆Α) και το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης
που κυρώθηκαν µε την 51373/4684/25-11-2015 κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύµφωνα
µε το άρθρο 31 του Ν.4342/2012 και εγκρίθηκαν µε την 49/15-12-2015 Πράξη Υπουργικού
Συµβουλίου (ΦΕΚ 174/τ.Α΄/2015).
7. Την υπ’ αριθµ. 1/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ε.∆.Σ.Ν.Α. (Α∆Α:
ΩΒΠΜΟΡ05-0ΚΓ), η οποία αποτελεί την τελική πρόταση του Ε.∆.Σ.Ν.Α. για τη 2η
αναθεώρηση του Π.Ε.Σ.∆.Α ΑΤΤΙΚΗΣ.
8. Την υπ’ αριθµ. 286/2016 απόφαση (Α∆Α: Ψ3ΡΚΟΡ05-ΜΑΞ) της Εκτελεστικής
Επιτροπής του Ειδικού ∆ιαβαθµιδικού Συνδέσµου Νοµού Αττικής (Ε.∆.Σ.Ν.Α.) που αφορά
στην «Αξιολόγηση και ένταξη υπολειπόµενων Τοπικών Σχεδίων ∆ιαχείρισης Αποβλήτων
∆ήµων στο Π.Ε.Σ.∆.Α. Αττικής».
9. Την υπ’ αριθµ. 288/2016 απόφαση (Α∆Α: ΩΗΚΩΟΡ05-ΑΞΠ) της Εκτελεστικής
Επιτροπής του Ειδικού ∆ιαβαθµιδικού Συνδέσµου Νοµού Αττικής (Ε.∆.Σ.Ν.Α) που αφορά
στην «Λήψη απόφασης σχετικά µε τις παρατηρήσεις – επισηµάνσεις επί της µελέτης
επικαιροποίησης του Π.Ε.Σ.∆.Α. Αττικής, του ΥΠΕΣ∆Α (απ.12409/16-5-16) και του ΥΠΕΝ
(Γ.Γ. απ.19342/2175/12-5-2016)».
10. Τα Τοπικά Σχέδια ∆ιαχείρισης Αποβλήτων που συνέταξαν οι ∆ήµοι της Περιφέρειας
Αττικής.
11. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 32848/3273/13-7-2016 γνωµοδότηση του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας επί της µελέτης τροποποίησης του Π.Ε.Σ.∆.Α. Αττικής.
12. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 742/08-7-2016 γνωµοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών
και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης επί της 2ης αναθεώρησης του Π.Ε.Σ.∆.Α. Αττικής.
13. Την υπ’ αριθµ. 2/2016 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης
Αττικής επί της 2ης αναθεώρησης του Π.Ε.Σ.∆.Α. Αττικής.
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14. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 72305/16/27-7-2016 γνωµοδότηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος
Περιφέρειας Αττικής επί της 2ης αναθεώρησης του Π.Ε.Σ.∆.Α. Αττικής.
15. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 71899/27-7-2016 γνωµοδότηση της ∆/νσης Χωρικού
Σχεδιασµού της Περιφέρειας Αττικής επί της 2ης αναθεώρησης του Π.Ε.Σ.∆.Α. Αττικής.
16. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ.57044/25-11-2016 (Α∆Α: 6ΙΓ74653Π8-ΩΚ4) ΚΥΑ του
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, του Υπουργού Εσωτερικών και του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας & Ανάπτυξης, που αφορά στην «Έγκριση της
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου ‘Περιφερειακό
Σχέδιο ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α) της Περιφέρειας Αττικής – 2η
Αναθεώρηση’».
17. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 214205/30-11-2016 εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος της
Περιφέρειας Αττικής.
18. Τα µε αριθµ. 16216/30-11-2016 και 16386/2-12-2016 έγγραφα του Ειδικού
∆ιαβαθµιδικού Συνδέσµου Νοµού Αττικής (Ε.∆.Σ.Ν.Α).
19. Την εισήγηση του Εντεταλµένου Περιφερειακού Συµβούλου κ. Αθανάσιου
Αναγνωστόπουλου.

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη 2η Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων
(Π.Ε.Σ.∆.Α.) Αττικής (άρ. 35 Ν. 4042/2012, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρ. 31
Ν. 4342/2015 - ΦΕΚ 143/τ.Α’/9-11-2015 και ισχύει), όπως εκπονήθηκε και προτάθηκε από
τον αρµόδιο φορέα διαχείρισης ΕΣ∆ΝΑ µε την υπ’ αριθµ. 1/2016 απόφαση του ∆.Σ. και
την υπ’ αριθµ. 288/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.∆.Σ.Ν.Α. και η οποία
περιγράφεται αναλυτικά στο παρακάτω κείµενο.
1.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ

Η παρούσα αναθεώρηση – επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Αττικής (ΠΕΣ∆Α
ΑΤΤΙΚΗΣ) ακολουθεί τις αρχές και τις κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων (ΕΣ∆Α) που
στηρίζεται στις βασικές αρχές, κατευθύνσεις και στόχους της Οδηγίας Πλαίσιο για τα απόβλητα 2008/98/ΕΚ, όπως
αυτές ενσωµατώθηκαν στο εθνικό δίκαιο µε το Νόµο Πλαίσιο 4042/2012 (Α΄ 24).
Παράλληλα καθορίζει τις προοπτικές διαχείρισης των αποβλήτων στην Αττική έως το 2020 σε συµµόρφωση µε τη
Στρατηγική «Ευρώπη 2020», την πρόταση για το 7ο Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον και το Χάρτη Πορείας για
την αποδοτικότητα των πόρων.

Το ΠΕΣ∆Α Αττικής υιοθετεί στο σύνολο της την εθνική πολιτική για τα απόβλητα και τους άξονες αυτής, όπως
εµπεριέχονται στο ΕΣ∆Α, το οποίο ειδικότερα για τα Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) είναι προσανατολισµένο στους
εξής στόχους - ορόσηµα για το 2020:


η κατά κεφαλή παραγωγή αποβλήτων να έχουν µειωθεί σηµαντικά



η προετοιµασία προς επαναχρησιµοποίηση και η ανακύκλωση µε χωριστή συλλογή ανακυκλώσιµων
βιοαποβλήτων να εφαρµόζεται στο 50% του συνόλου των ΑΣΑ
[5]
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η ανάκτηση ενέργειας να αποτελεί συµπληρωµατική µορφή διαχείρισης, όταν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια κάθε
άλλου είδους ανάκτησης και



η υγειονοµική ταφή να αποτελεί την τελευταία επιλογή και να έχει περιοριστεί σε λιγότερο από το 30% του
συνόλου των ΑΣΑ

Οι στρατηγικές για την εφαρµογή της νέας εθνικής πολιτικής διαχείρισης των αποβλήτων στην περιφέρεια Αττικής
είναι οι εξής:
1.

Κατάρτιση ολοκληρωµένου πλαισίου σχεδιασµών διαχείρισης αποβλήτων, που θα περιλαµβάνει:


Εξειδίκευση των µέτρων και δράσεων του εθνικού στρατηγικού σχεδίου πρόληψης δηµιουργίας αποβλήτων



Εξειδίκευση των µέτρων και δράσεων των ειδικών εθνικών σχεδίων για τα επικίνδυνα απόβλητα και τα
επικίνδυνα απόβλητα υγειονοµικών µονάδων.



Αναθεώρηση του υφιστάµενου ΠΕΣ∆Α Αττικής, κυρίως των µη επικίνδυνων αποβλήτων, ως επιχειρησιακού
σχεδιασµού για τα ρεύµατα αυτά.



Εναρµόνιση µε το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης Αττικής
(Ρυθµιστικό Σχέδιο Αττικής).



Συντονισµός της διαδικασίας εκπόνησης, έγκρισης και υλοποίησης των τοπικών σχεδίων αποκεντρωµένης
διαχείρισης αποβλήτων των ∆ήµων της Περιφέρειας Αττικής και ενσωµάτωσης τους στον ΠΕΣ∆Α.

2.

∆ιασφάλιση της υψηλής προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας


Ανάπτυξη καταλλήλων υποδοµών ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων.



Ολοκλήρωση της αποκατάστασης ρυπασµένων περιοχών διάθεσης αποβλήτων.



∆ηµιουργία προϋποθέσεων για την µείωση της εξαγωγής αποβλήτων.



Εξάλειψη παράνοµης διακίνησης αποβλήτων, για την ανάπτυξη υγιούς και περιβαλλοντικά ορθής
επιχειρηµατικότητας στο τοµέα διαχείρισης αποβλήτων.

3.

Εφαρµογή της ∆ιαλογής στη Πηγή (∆σΠ) ως του πλέον δόκιµου τρόπου συλλογής µε σκοπό την επίτευξη
υψηλής ποιότητας ανακύκλωσης, µε τη λήψη των ακόλουθων µέτρων:


Καθιέρωση της χωριστής συλλογής αποβλήτων. Στα ρεύµατα προτεραιότητας περιλαµβάνονται τουλάχιστον
τα βιοαπόβλητα καθώς και το γυαλί, το χαρτί, το µέταλλο και το πλαστικό.



∆ηµιουργία δικτύου Πράσινων Σηµείων και Κέντρων Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης για την ∆σΠ



Υιοθέτηση µέτρων ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του Ν.4042/2012 (Α’ 24) έως το 2020 σχετικά µε την
προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση άλλων υλικών µη επικίνδυνων αποβλήτων
κατασκευών και κατεδαφίσεων.



Συµπληρωµατική χρήση µεθόδων ανάκτησης ενέργειας, µε την προϋπόθεση ότι δεν αλλοιώνουν τους στόχους
προδιαλογής και ανάκτησης υλικών. Προτεραιότητα στην περαιτέρω ανάκτηση υλικών, έναντι της παραγωγής
δευτερογενών καυσίµων στα εργοστάσια επεξεργασίας αποβλήτων.


4.

Περιορισµός της διάθεσης σε χώρους υγειονοµικής ταφής στο λιγότερο δυνατό επίπεδο.

Εξορθολογισµός κόστους υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων και προώθηση οικονοµικά και περιβαλλοντικά
βιώσιµων επενδύσεων στον τοµέα των αποβλήτων, µε ανταποδοτικό όφελος προς τον πολίτη από την
ανακύκλωση, σύµφωνα µε τις εκάστοτε εθνικές στρατηγικές.

5.

Εξειδίκευση των ως άνω στρατηγικών ανά ρεύµα αποβλήτων

6.

Έρευνα, καινοτοµία, αξιολόγηση και εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων διαχείρισης αποβλήτων

[6]
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2.

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΣΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το παρόν ΠΕΣ∆Α, ως πολιτικός και στρατηγικός σχεδιασµός, αναφέρεται στο σύνολο των αποβλήτων
(περιλαµβανοµένων και των επικινδύνων αποβλήτων) που παράγονται στη περιφέρεια Αττικής, εκτός των ζωικών
υποπροϊόντων και των εξορυκτικών απόβλητων. Οι προβλέψεις του για τα γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα έχουν
κατευθυντήριο χαρακτήρα.
2.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Τα διάφορα είδη αποβλήτων οµαδοποιούνται σε τέσσερες βασικές κατηγορίες κατά προέλευση και συναφή σύσταση,
οι οποίες περιγράφονται ως ακολούθως:
Ι. Απόβλητα Αστικού Τύπου
Στα απόβλητα αστικού τύπου περιλαµβάνονται τα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) και οι ιλύες αστικού τύπου.
Τα ΑΣΑ περιλαµβάνουν:
(α) τα απόβλητα των νοικοκυριών,
(β) τα απόβλητα του κεφαλαίου 20 του ΕΚΑ που παράγονται από τις εµπορικές επιχειρήσεις, τους κοινωφελείς
οργανισµούς (π.χ. λιµάνια, αεροδρόµια, σιδηροδροµικοί σταθµοί), τις βιοµηχανίες, τις υγειονοµικές µονάδες και τις
µονάδες των ενόπλων δυνάµεων.
Στο ρεύµα των ΑΣΑ εµπεριέχονται:
•

τα απόβλητα συσκευασιών,

•

τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) οικιακής προέλευσης, καθώς και

•

οι µικρές ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων (ΜΠΕΑ) στις οποίες συµπεριλαµβάνονται µεταξύ άλλων τα
απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (ΗΣ&Σ), οι λαµπτήρες φθορισµού, τα αποσυρόµενα
φάρµακα, τα µελανοδοχεία και διάφορα απορρυπαντικά προϊόντα (µαζί µε τη συσκευασία τους) που
χρησιµοποιούνται για τον καθαρισµό, την απολύµανση και τη συντήρηση των νοικοκυριών.

Οι ιλύες αστικού τύπου περιλαµβάνουν τις ιλύες που παράγονται από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών
αποβλήτων:
(α) αστικής προέλευσης,
(β) τουριστικών µονάδων,
(γ) των βιοµηχανιών του κλάδου τροφίµων και ποτών, όπως ορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ της ΚΥΑ 5673/400/1997 (Β’
192), καθώς και
(δ) κοινωφελών οργανισµών και άλλων πηγών.
ΙΙ. Βιοµηχανικά απόβλητα και απόβλητα λοιπών δραστηριοτήτων
Περιλαµβάνονται όλα τα απόβλητα βιοµηχανικής και συναφούς µε αυτήν προέλευσης, τα οποία προκύπτουν κυρίως
από τους τοµείς της µεταποίησης και της παραγωγής ενέργειας, καθώς και τα απόβλητα λοιπών δραστηριοτήτων,
συγκεκριµένα τα απόβλητα των υγειονοµικών µονάδων και τα απόβλητα από τις εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας,
εξυπηρέτησης κοινού κ.λπ.
Στην κατηγορία αυτή συµπεριλαµβάνονται τα ρεύµατα εναλλακτικής διαχείρισης:
•

απόβλητα έλαια (ΑΕ)

•

απόβλητα συσσωρευτών οχηµάτων και βιοµηχανίας (ΑΣΟΒ)

•

οχήµατα τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ)

•

µεταχειρισµένα ελαστικά οχηµάτων (ΜΕΟ)

•

απόβλητα ηλεκτρικού ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) βιοµηχανικής προέλευσης
[7]
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Από την κατηγορία εξαιρούνται τα απόβλητα αστικού τύπου και τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και
κατεδαφίσεων που προκύπτουν από τις βιοµηχανικές και λοιπές δραστηριότητες στα πλαίσια της λειτουργίας τους.
ΙΙΙ. Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων
Η κατηγορία των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) περιλαµβάνει το σύνολο των
αποβλήτων που κατατάσσονται στο κεφάλαιο 17 του ΕΚΑ, και συγκεκριµένα:
•

απόβλητα από την οικοδοµική δραστηριότητα (ανεγέρσεις, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις, επισκευές κ.λπ.),

•

απόβλητα από τεχνικά έργα (συµπεριλαµβανοµένων των έργων κατασκευής, συντήρησης, ανακαίνισης ή
αποξήλωσης οδικών αρτηριών, κ.λπ),

•

απόβλητα που προκύπτουν από φυσικές καταστροφές (σεισµοί, πληµµύρες),

•

ρυπασµένα από επικίνδυνες ουσίες ΑΕΚΚ που προκύπτουν από βιοµηχανικές περιοχές,

•

βυθοκορήµατα (υποθαλάσσιες εκσκαφές),

•

κατασκευαστικά στοιχεία και µονωτικά υλικά που περιέχουν αµίαντο.

ΙV. Γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα
•

Στην κατηγορία περιλαµβάνονται:

•

απόβλητα κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης,

•

υπολείµµατα καλλιεργειών,

•

αποσυρόµενα φρούτα και λαχανικά,

•

πλαστικά κάλυψης θερµοκηπίων,

•

απόβλητα συσκευασιών λιπασµάτων, αγροχηµικών και φαρµακευτικών ουσιών, καθώς και

•

αποσυρόµενα υλικά άρδευσης και τµήµατα γεωργικών µηχανηµάτων.

2.2 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Το έτος αναφοράς των δεδοµένων είναι το 2011. Στην περίπτωση των ΑΣΑ χρησιµοποιήθηκαν τα διαθέσιµα αναλυτικά
στοιχεία του Ε∆ΣΝΑ. Για τα υπόλοιπα ρεύµατα χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία και εκτιµήσεις του ΕΣ∆Α-2015.
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η παραγωγή των αποβλήτων της περιφέρειας Αττικής για το έτος 2011, η οποία
επιµερίζεται στις βασικές κατηγορίες και ρεύµατα αποβλήτων. Η παραγωγή επιπρόσθετα οµαδοποιείται για κάθε
κατηγορία και ρεύµα αποβλήτων σε επικίνδυνα και µη επικίνδυνα απόβλητα.
Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται η συµµετοχή των βασικών κατηγοριών αποβλήτων στη συνολική παραγωγή.
Στον πίνακα 3 παρουσιάζεται η παραγωγή ΑΣΑ της περιφέρειας Αττικής για την οποία υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία
και πέραν του έτους 2011.
Η πτωτική πορεία στην παραγωγή ΑΣΑ τη περίοδο 2011-2014 του πίνακα 3, εκτιµάται ότι αφορά και στη παραγωγή
και των υπόλοιπων κατηγοριών αποβλήτων, ως αποτέλεσµα της οικονοµικής ύφεσης.
Πίνακας 1: Υφιστάµενη παραγωγή αποβλήτων Περιφέρειας Αττικής (έτος αναφοράς 2011)
Κατηγορία αποβλήτων
Ι‐ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΣΤΙΚΟΥ
ΤΥΠΟΥ
[1] Αστικά στερεά απόβλητα (*)
 Βιοαπόβλητα
 Απόβλητα συσκευασιών
 Λοιπά ανακυκλώσιµα υλικά
 Απόβλητα ηλεκτρικού
ηλεκτρονικού εξοπλισµού
οικιακής προέλευσης

Σύντµηση

ΑΣΤ

Μη επικίνδυνα
απόβλητα
(tn)
2.143.425

ΑΣΑ
ΒΙΟ
ΣΥΣΚ
ΛΟΙΠΑ
ΑΥ

Επικίνδυνα
απόβλητα
(tn)

Σύνολο
αποβλήτων
(tn)

2.356

2.145.781

2.102.325
917.641
564.054

2.356
-

2.104.681
917.641
564.054

492.495

-

492.495

28.510

478

28.988

ΑΗΗΕ‐Α
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 Απόβλητα φορητών
ηλεκτρικών στηλών και
συσσωρευτών
 Λοιπά ΑΣΑ
[2] Ιλύες αστικού τύπου επί ξηρού
(**)
ΙΙ‐ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΛΟΙΠΩΝ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (**)
[1] Βιοµηχανικά απόβλητα
[2] Απόβλητα εγκαταστάσεων
κοινής ωφέλειας,
εξυπηρέτησης κοινού κ.λπ.
[3] Απόβλητα έλαια
[4] Απόβλητα συσσωρευτών
οχηµάτων και βιοµηχανίας
[5] Οχήµατα τέλους κύκλου ζωής
[6] Μεταχειρισµένα ελαστικά
οχηµάτων
[7] Απόβλητα ηλεκτρικού
ηλεκτρονικού εξοπλισµού
βιοµηχανικής προέλευσης
[8] Απόβλητα υγειονοµικών
µονάδων
ΙΙΙ‐ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΕΚΣΚΑΦΩΝ,
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ (**)
ΙV‐
ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ (**)
ΣΥΝΟΛΑ
(*) Πηγή Ε∆ΣΝΑ
(**) Πηγή ΕΣ∆Α (2015)

ΦΗΣ&Σ
ΛΟΙΠΑ
ΙΛΥΣ

99.625

478
1.400

478
101.025

41.100

-

41.100

1.029.700

ΒΙΟΛΠ

100.500

1.130.200

ΒΙΟΜ

969.700

47.700

1.017.400

ΟΚΩ

700

12.700

13.400

ΑΕ

-

16.300

16.300

ΑΣΟΒ

-

16.600

16.600

ΟΤΚΖ

44.500

400

44.900

ΜΕΟ

12.200

-

12.200

ΑΗΗΕ‐Β

2.600

-

2.600

-

6.800

6.800

ΑΥΜ

ΑΕΚΚ

456.100

-

456.100

ΓΚΤ

73.900

-

73.900

3.703.125

102.856

3.805.981

Πίνακας 2: Συµµετοχή βασικών κατηγοριών αποβλήτων στη συνολική παραγωγή της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
(έτος αναφοράς 2011)
Μη
Επικίνδυνα
ΣΥΝΟΛΟ
Βασική κατηγορία αποβλήτων
Σύντµηση
επικίνδυνα
απόβλητα
(%)
απόβλητα (%)
(%)
ΑΣΤ
Ι‐ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
56,32%
0,06%
56,38%
ΙΙ‐ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ
ΒΙΟΛΠ
27,05%
2,64%
29,70%
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΛΟΙΠΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΙΙΙ‐ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΑΕΚΚ
11,98%
0,00%
11,98%
ΚΑΙ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ
ΓΚΤ
ΙV‐ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
1,94%
0,00%
1,94%
97,30%

ΣΥΝΟΛΑ

2,70%

100,00%

Πίνακας 3: ∆ιαχρονική εξέλιξη παραγωγής αποβλήτων αστικού τύπου στη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (tn)
Έτη
Κατηγορία αποβλήτων
Σύντµηση
2010
2011
2012
2013
2014
Αστικά στερεά απόβλητα

ΑΣΑ

2.519.985

2.104.681
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1.923.839
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3.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σύµφωνα µε το Ν. 4042/12 (άρθρο 29) σχετικά µε την ιεράρχηση των δράσεων και των εργασιών διαχείρισης των
αποβλήτων, η πρόληψη τίθεται ως πρώτη προτεραιότητα. Ως πρόληψη νοούνται (άρθρο 11 παρ. 12) τα µέτρα που
λαµβάνονται ως προς µια ουσία, υλικό ή προϊόν πριν καταστούν απόβλητα και τα οποία µειώνουν:


Την ποσότητα των αποβλήτων, µέσω επαναχρησιµοποίησης ή παράτασης της διάρκειας ζωής των προϊόντων



Τις αρνητικές επιπτώσεις των παραγόµενων αποβλήτων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία ή



Την περιεκτικότητα των υλικών και προϊόντων σε επικίνδυνες ουσίες

Σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του Ν. 4042/12, το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης ∆ηµιουργίας Αποβλήτων (ΕΣΠ∆Α) που
εγκρίθηκε τον ∆εκέµβριο του 2015 καθορίζει (α) τους γενικούς στόχους (β) τους τοµείς προτεραιότητας και (γ) το
προσδιορισµό µέτρων και δράσεων για την υλοποίηση της Εθνικής στρατηγικής, ως ακολούθως:
Α) Στόχοι


βελτίωση της ενηµέρωσης και την ευαισθητοποίηση του κοινού σε σχέση µε την πρόληψη δηµιουργίας αποβλήτων



προώθηση της βιώσιµης κατανάλωσης προϊόντων



προώθηση της επαναχρησιµοποίησης προϊόντων

Β) Τοµείς Προτεραιότητας
Στο Σχέδιο αναγνωρίζονται τέσσερα ρεύµατα αποβλήτων ως τοµείς προτεραιότητας και θεσπίζονται ποιοτικοί στόχοι
γι’ αυτά. Τα ρεύµατα αποβλήτων είναι (α) απόβλητα τροφίµων –κλαδέµατα κήπων, (β) χαρτί, (γ) υλικά/απόβλητα
συσκευασίας και (δ) απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ).
Γ) ∆ράσεις
Το παρόν ΠΕΣ∆Α περιλαµβάνει τις βασικές κατευθύνσεις για την υλοποίηση ενός σχεδίου Πρόληψης ∆ηµιουργίας
Αποβλήτων στην Περιφέρεια και προτείνονται εξειδικευµένα µέτρα για την προώθησή της. Τα µέτρα αυτά αφορούν
δράσεις που µπορούν να υλοποιηθούν σε περιφερειακό επίπεδο, ενώ δεν αφορούν εθνικά µέτρα ή εθνικούς φορείς.

Οι δράσεις που ακολουθούν επικεντρώνονται στους Τοµείς Προτεραιότητας (Β) και στοχεύουν:


Την ενηµέρωση και ευαισθητοποίησης του κοινού, βιοµηχανίας, εµπορίου κλπ. για την ανάγκη µείωσης των
αποβλήτων



Την βελτίωση της καταναλωτικής συµπεριφοράς, προωθώντας την αγορά περιβαλλοντικά φιλικών προϊόντων και
την βιώσιµη κατανάλωση



Την αύξηση της διάρκειας ζωής των προϊόντων και αγαθών



Την ενθάρρυνση επαναχρησιµοποίησης προϊόντων



Τον οικολογικό σχεδιασµό προϊόντων



Την βελτίωση της αποδοτικότητας των υλικών στις κύριες κατηγορίες προϊόντων



Στην επιδίωξη µιας βιώσιµης πολιτικής σε σχέση µε την αγορά και κατανάλωση αγαθών



Τη µείωση της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων χηµικών ουσιών και αντικατάσταση µε λιγότερο επικίνδυνες
εναλλακτικές λύσεις



Την ενίσχυση των προσπαθειών για τη µείωση και την καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων



Τη περαιτέρω προώθηση των πράσινων προµηθειών

[10]
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Τύπος ∆ράσης

Περιγραφή

Εµπλεκόµενοι
Φορείς

∆ράσεις Επικοινωνίας
Εκστρατείες ενηµέρωσης &
ευαισθητοποίησης

Πληροφόρηση σχετικά µε τις
τεχνικές πρόληψης των
αποβλήτων
∆ιάχυση της πληροφόρησης

Προγράµµατα κατάρτισης
στελεχών

Οικολογικά σήµατα

Ειδική ενότητα στην ιστοσελίδα του Ε∆ΣΝΑ και των
∆ήµων για την πρόληψη. Εντάσσονται σε όλες τις
εκστρατείες ευαισθητοποίησης & ενηµέρωσης δράσεις
ενηµέρωσης για την πρόληψη της δηµιουργίας
αποβλήτων.
Για κάθε ρεύµα προτεραιότητας καταρτίζεται λίστα µε
πρακτικές/τεχνικές πρόληψης, πέραν των εξειδικευµένων
τεχνικών που αναµένεται να αντιµετωπιστούν σε εθνικό
επίπεδο.
∆ιάχυση της πληροφόρησης σχετικά µε
πρακτικές/τεχνικές πρόληψης
Οργάνωση προγραµµάτων κατάρτισης στελεχών των
∆ήµων, Επιµελητηρίων, κλπ. για θέµατα πρόληψης σε
κάθε ρεύµα προτεραιότητας (προϋποθέτει εξειδικευµένη
δοµή στον Ε∆ΣΝΑ).
Ενηµερωτικές εκστρατείες για τα οικολογικά σήµατα των
προϊόντων µε έµφαση σε αυτά που παράγονται στην
Αττική µέσω των επιµελητηρίων. Ενηµέρωση και
κατευθυντήριες οδηγίες προς τα Επιµελητήρια.

Ε∆ΣΝΑ/∆ΗΜΟΙ

Ε∆ΣΝΑ/∆ΗΜΟΙ
Ε∆ΣΝΑ,
∆ΗΜΟΙ,
ΚΑΕ∆ΙΣΠ
Ε∆ΣΝΑ

Επιµελητήρια,
Ε∆ΣΝΑ

∆ράσεις Προώθησης
Προώθηση εθελοντικών
συµφωνιών

Προώθηση εθελοντικών συµφωνιών για περιορισµό/
κατάργηση της χρήσης της πλαστικής σακούλας ή άλλων
αποβλήτων

Κλαδικοί
Φορείς, Ε∆ΣΝΑ

∆ηµιουργία κέντρων
επαναχρησιµοποίησης και
επιδιόρθωσης προϊόντων

∆ηµιουργία δικτύου επαναχρησιµοποίησης προϊόντων για
διάφορες κατηγορίες (ρούχα, παιχνίδια, βιβλία, έπιπλα,
κλπ.).

Ε∆ΣΝΑ/∆ήµοι/
Πράσινα
Σηµεία/ΚΟΙΝΣΕ
Π

Προώθηση των συστηµάτων
περιβαλλοντικής διαχείρισης

Προώθηση των συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης
σε Οργανισµούς και Επιχειρήσεις – αξιοποίηση
χρηµατοδοτικών µέσων.

Περιφέρεια
Αττικής

Προώθηση της έρευνας και
καινοτοµίας

Προώθηση της έρευνας επιχειρήσεων για την πρόληψη αξιοποίηση χρηµατοδοτικών µέσων.

Περιφέρεια
Αττικής /
Ε∆ΣΝΑ

∆ράσεις Κανονιστικού Πλαισίου
Περιοριστικά µέτρα
Φορολογικά µέτρα και
επιβαρύνσεις
Ευθύνη του παραγωγού
Πολιτική πράσινων προµηθειών

4.

(∆ράσεις µόνο σε εθνικό επίπεδο)
Υλοποίηση πιλοτικού συστήµατος ‘Πληρώνω όσο Πετάω’
σε ∆ήµο/ους της Περιφέρειας –Ένταξη πιλοτικού έργου
προς χρηµατοδότηση
(∆ράσεις µόνο σε εθνικό επίπεδο)
Προώθηση Πράσινων ∆ηµόσιων Συµβάσεων από την
Περιφέρεια, τους ∆ήµους και άλλους φορείς στην
Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια
Αττικής ,
Ε∆ΣΝΑ,
∆ήµος/οι

∆ηµόσιοι Φορείς

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

4.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι γενικοί στόχοι του ΠΕΣ∆Α Αττικής είναι οι παρακάτω:
1.

Σταθεροποίηση παραγωγής αποβλήτων στα επίπεδα του 2011 (2014 για τα ΑΣΑ), µε φθίνουσα τάση.

2.

Εκπόνηση και εφαρµογή τοπικών σχεδίων αποκεντρωµένης διαχείρισης από όλους τους ∆ήµους σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο ΕΣ∆Α.

3.

Προτεραιότητα στη ∆σΠ των αποβλήτων και διαχείριση τους σε αποκεντρωµένες υποδοµές.

4.

∆ηµιουργία δικτύου Πράσινων Σηµείων – ΚΑΕΣ∆ΙΠ και ολοκλήρωση τους έως το 2020.
[11]
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5.

Ριζικός ανασχεδιασµός του υφιστάµενου σχεδιασµού υποδοµών διαχείρισης και Ολοκλήρωση του αναγκαίου
δικτύου σε υποδοµές διαχείρισης αποβλήτων έως το 2020.

6.

Μείωση στο ελάχιστο δυνατό της συνολικής ποσότητας ανακτήσιµων αποβλήτων που διατίθενται για υγειονοµική
ταφή.

7.

Περαιτέρω αξιοποίηση δευτερογενών υλικών (κοµπόστ/ κοµπόστ τύπου Α) µε εξασφάλιση αυστηρών ποιοτικών
προδιαγραφών.

8.

Ανάκτηση ενέργειας σε συµπληρωµατικό ρόλο, όταν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια άλλου είδους ανάκτησης.

9.

Εξάλειψη της ανεξέλεγκτης διάθεσης αστικών αποβλήτων έως το 2015 και λοιπών αποβλήτων έως το 2018.

10. Ορθολογική διαχείριση των ιστορικά αποθηκευµένων αποβλήτων και αποκατάσταση των χώρων αποθήκευσής
τους έως το 2016.
11. Αποκατάσταση των κυριότερων ρυπασµένων χώρων διάθεσης αποβλήτων έως το 2020.

4.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του αναθεωρηµένου ΠΕΣ∆Α Αττικής (2006), η Αττική υποδιαιρείται σε δυο
∆ιαχειριστικές Ενότητες ως ακολούθως: η 1η ∆.Ε. αποτελείται από το σύνολο της περιφέρειας Αττικής πλην Κυθήρων
και Αντικυθήρων και η 2η ∆.Ε. αποτελείται από τα νησιά Κυθήρων και Αντικυθήρων.
Στα πλαίσια της παρούσας αναθεώρησης διατηρούνται

οι υφιστάµενες ∆.Ε., όπως αυτές εγκρίθηκαν κατά την

αναθεώρηση του ΠΕΣ∆Α Αττικής το 2006.
Τα ποσοστά συµµετοχής της 1ης και 2ης ∆.Ε. στη παραγωγή αποβλήτων της Περιφέρειας αντιστοιχούν στο 99,89% και
0,11% αντίστοιχα.
4.3 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Στο πλαίσιο της εφαρµογής ενός νέου µοντέλου διαχείρισης των απορριµµάτων, που αφορά στην αποκεντρωµένη
διαχείριση µε έµφαση στην προδιαλογή των υλικών βασικό εργαλείο αποτελεί η εκπόνηση και η εφαρµογή τοπικών
σχεδίων διαχείρισης απορριµµάτων (ΤΣ∆) από τους ∆ήµους. Στόχος είναι η διαχείριση του µεγαλύτερου µέρους των
απορριµµάτων να γίνεται στο επίπεδο του ∆ήµου, µε συνέπεια τη δραστική µείωση των αποβλήτων που παραµένουν σε
σύµµεικτη µορφή και οδηγούνται σε επεξεργασία και σε τελική διάθεση.

Με την µε αριθµ. 84/2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε∆ΣΝΑ εγκρίθηκε ο οδηγός σύνταξης των ΤΣ∆ ,
σύµφωνα µε τον οποίο:.
Α) Τα Τοπικά Σχέδια ∆ιαχείρισης Αποβλήτων περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον:


∆ραστηριότητες πρόληψης και διαλογής στην πηγή, σε επίπεδο δήµου µέσω των οποίων επιδιώκεται η εκτροπή
του µεγαλύτερου µέρους των απορριµµάτων µε χρονικό ορίζοντα το 2020 (δίκτυο κάδων για την προδιαλογή
οργανικών και ανακυκλώσιµων υλικών σε διακριτά ρεύµατα, ξεχωριστή συλλογή των αποβλήτων κήπου, δίκτυο
Πράσινων Σηµείων, σύστηµα αποκοµιδής και µεταφοράς).



Ενίσχυση της υφιστάµενης ξεχωριστής συλλογής ογκωδών και προώθηση τους στα αντίστοιχα διακριτά ρεύµατα
διαχείρισης.



∆ράσεις ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και υποκίνησης της συµµετοχής των
πολιτών

Β) Τα Τοπικά Σχέδια ∆ιαχείρισης Αποβλήτων δύνανται να περιλαµβάνουν και


∆ραστηριότητες κοµποστοποίησης - διαλογής – διαχωρισµού - επεξεργασίας σε επίπεδο δήµου ή οµάδας δήµων
(Χώρους υποδοχής και διαλογής των ανακυκλώσιµων, Μονάδες διαχείρισης των προδιαλεγµένων βιοαποβλήτων,
[12]
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µονάδες µηχανικής διαλογής των σύµµεικτων). Οι παραπάνω δραστηριότητες µπορούν να ασκούνται σε
διακριτούς χώρους ή να περιλαµβάνονται σε µια Αποκεντρωµένη Εγκατάσταση ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων
(ΑΕ∆Α).


Χώρους Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων σε επίπεδο οµάδας ∆ήµων.

Με βάση τα ανωτέρω υποβλήθηκαν στην Εκτελεστική Επιτροπή του Ε∆ΣΝΑ, ΤΣ∆ από τους ∆ήµους της Περιφέρειας
Αττικής που επισυνάπτονται στο Παράρτηµα I του παρόντος.
Τα ως άνω ΤΣ∆ ενσωµατώνονται και αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας 2ης αναθεώρησης του ΠΕΣ∆Α
Αττικής, µε τις ακόλουθες παρατηρήσεις και όρους:
1.

Σε όλα σχεδόν τα ΤΣ∆ γίνονται αποδεκτοί οι στόχοι που θέτει ο ΠΕΣ∆Α, και ταυτόχρονα διαπιστώνεται η ανάγκη
να υπάρχει µια µεταβατική περίοδος διετούς ή τριετούς διάρκειας για την αλλαγή του µοντέλου διαχείρισης
αποβλήτων. Άλλωστε τα ΤΣ∆ είναι δυναµικά εργαλεία που διαρκώς εξελίσσονται & επαναπροσδιορίζονται
διαρκώς στις υφιστάµενες συνθήκες. Το διάστηµα αυτό θα αξιοποιηθεί για να γίνουν οι αναγκαίες προετοιµασίες
& προσαρµογές σε όλο το φάσµα της διαχείρισης & να διεξαχθεί ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα ποιοτικής
σύστασης αποβλήτων που θα επικαιροποιήσει τα υφιστάµενα στοιχεία. Παράλληλα θα αξιοποιηθούν πλήρως οι
υφιστάµενες υποδοµές σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις, τις προτεραιότητες & τις επιλογές του νέου µοντέλου
διαχείρισης απορριµµάτων της Αττικής. Τα αποτελέσµατα & οι εµπειρίες της µεταβατικής περιόδου θα
αξιοποιηθούν στην ενδιάµεση αναθεώρηση του ΠΕΣ∆Α Αττικής. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι
ποσοστικοποιηµένοι στόχοι της διαχείρισης αποβλήτων που θέτει η παρούσα 2η αναθεώρηση του ΠΕΣ∆Α Αττικής.

2.

Τα ΤΣ∆ καταγράφουν ότι η εµπλοκή των ∆ήµων στη διαχείριση των διάφορων επιµέρους ρευµάτων αποβλήτων
(υλικά συσκευασίας, πράσινα, ογκώδη, βιοαπόβλητα υπολειµµατικά σύµµεικτα, λοιπά απόβλητα) & στα στάδια
διαχείρισης τους (συλλογή, διαλογή, επεξεργασία, διάθεση) αναπτύσσεται σε διαφορετικό βαθµό από ∆ήµο σε
∆ήµο. Ιδιαίτερα επισηµαίνεται, η ανάγκη βελτίωσης των δράσεων των ΤΣ∆ σε ότι αφορά αφ’ ενός στο σύνολο των
παραγόµενων αποβλήτων (ειδικά απόβλητα, ΑΕΚΚ κλπ.) και αφ’ ετέρου στην ανάπτυξη δράσεων που αφορούν
στους µεγάλους παραγωγούς αποβλήτων του οικείου ∆ήµου.

3.

Η ανάπτυξή των δικτύων χωριστής συλλογής (ανακυκλωσίµων, πρασίνων, βιοαποβλήτων, ογκωδών & λοιπών
ειδικών ρευµάτων) αποτελεί ζήτηµα πρώτης προτεραιότητας στο σύνολο των ΤΣ∆.

4.

Ειδικότερα σε ότι αφορά τα ρεύµατα υλικών εναλλακτικής διαχείρισης απαιτείται (στα πλαίσια της αναµόρφωσης
των επιχειρησιακών σχεδίων των ΣΕ∆, σύµφωνα µε το ΕΣ∆Α) ο συντονισµός των ΤΣ∆ µε τις δράσεις των ΣΕ∆
και η διερεύνηση της δυνατότητας κοινής συλλογής ανακυκλώσιµων & υλικών συσκευασίας ανά υλικό (χαρτί,
γυαλί, µέταλλο, πλαστικό) ή οµάδας υλικών για την επίτευξη οικονοµίας κλίµακας & χώρου.

5.

Τα Πράσινα Σηµεία & τα Κέντρα Επαναχρησιµοποίησης ενσωµατώνονται ως αναγκαία εργαλεία στη φιλοσοφία
του νέου σχεδιασµού διαχείρισης. Το επενδυτικό & το λειτουργικό κόστος των Πράσινων Σηµείων είναι
σηµαντικοί παράµετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη στις τελικές επιλογές.

6.

Σύµφωνα µε τις προβλέψεις σχεδόν όλων των ΤΣ∆ το ρεύµα των πρασίνων θα συλλέγεται χωριστά προς διακριτή
διαχείριση επί τόπου ή σε κεντρικές εγκαταστάσεις. Άµεσα µεταβατικά ή εναλλακτικά δύναται να
χρησιµοποιηθούν οι κινητοί λειοτεµαχιστές του Ε∆ΣΝΑ σε χώρο που θα υποδειχθεί από τους δήµους & στη
συνέχεια να προωθούνται προς επεξεργασία στο ΕΜΑΚ είτε να αξιοποιούνται ως έχουν από τον δήµο.

7.

Οµοίως το ρεύµα των ογκωδών που θα συλλέγεται χωριστά και οδηγείται στα ΠΣ, αποµακρύνονται τα προς
επαναχρησιµοποίηση & τα υπόλοιπα προωθούνται προς τελική διαχείριση (ΣΕ∆ ή Ε∆ΣΝΑ ) µε ή χωρίς τεµαχισµό.

8.

Η οικιακή κοµποστοποίηση όπως & οι µηχανικοί κοµποστοποιητές σε µεγάλους παραγωγούς επιλέγονται στα ΤΣ∆
ως δράσεις που λειτουργούν συµπληρωµατικά του δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων & ως τέτοιες έχουν
µικρή συµβολή στην επίτευξη των στόχων τους.
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9.

Ο συντονισµός των δράσεων πρόληψης, επανάχρησης και ανακύκλωσης των ΤΣ∆ κρίνεται αναγκαίος για την
περαιτέρω κλιµάκωση των δράσεων και επίτευξη των στόχων τους. Ο συντονισµός των δράσεων αφορά τόσο
όµορους ∆ήµους ή οµάδες ∆ήµων όσο και τους ∆ήµους µε τον Ε∆ΣΝΑ. Στα πλαίσια αυτά η ανάπτυξη &
λειτουργία διαδραστικής πλατφόρµας για µια κοινωνία µηδενικών αποβλήτων αποτελεί δράση πρώτης
προτεραιότητας. Η δηµιουργία της είναι το απαραίτητο εργαλείο για την ενηµέρωση των περιφερειακών
στρατηγικών και προγραµµάτων οικονοµικής ανάπτυξης. Υπακούει στις αρχές της βιοµηχανικής οικολογίας, µε
ιδιαίτερη έµφαση στην ανταλλαγή υλικών και ενέργειας, συµβάλλοντας καθοριστικά στην πρόληψη & στην
επαναχρησιµοποίηση. Χρησιµοποιώντας τη χαρτογράφηση των δεδοµένων και την ανάλυση της ροής των υλικών
(ΑΡΥ) για τον εντοπισµό της διαθεσιµότητας (προσφοράς) των πόρων και της ζήτησης µέσα σε συγκεκριµένη
γεωγραφική περιοχή δίνει τη δυνατότητα να υπολογιστούν δείκτες, να αναπτυχτούν στρατηγικές και µέτρα για τη
βελτίωση της αποτελεσµατικότητας την ροής των υλικών.

10. Σε ότι αφορά δράσεις που περιλαµβάνονται σε ΤΣ∆ και αφορούν σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας βιοαποβλήτων,
µεταφοράς/επεξεργασίας/τελικής διάθεσης σύµµεικτων απορριµµάτων όπως και δράσεις χωριστής συλλογής
έντυπου χαρτιού, ισχύουν τα αναφερόµενα στα αντίστοιχα κεφάλαια του παρόντος.
11. Εντός τριµήνου από την έγκριση του παρόντος, τα ΤΣ∆ οφείλουν να εναρµονιστούν µε τον ΠΕΣ∆Α, ιδιαίτερα σε
ότι αφορά το σηµείο (10.). Στα πλαίσια της ενδιάµεση αναθεώρησης του ΠΕΣ∆Α Αττικής και λαµβάνοντας υπ’
όψιν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και τα αποτελέσµατα εφαρµογής της πρώτης περιόδου, επαναδιατυπώνονται οι
δράσεις των ΤΣ∆ µέχρι το 2020.
12. Η σύνταξη, υποβολή και αξιολόγηση ΤΣ∆ από τους ∆ήµους της Περιφέρειας που δεν υπέβαλλαν εγκαίρως ΤΣ∆,
αποτελεί προϋπόθεση για την συναίνεση του Ε∆ΣΝΑ και της Περιφέρειας Αττικής σε σχετικά αιτήµατα
χρηµατοδότησης έργων και παρεµβάσεων για την διαχείριση αποβλήτων από πλευράς των ως άνω ∆ήµων.

5.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

5.1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
5.1.1

Συγκεντρωτικά στοιχεία υφιστάμενης διαχείρισης

Το έτος αναφοράς των δεδοµένων είναι το 2011. Χρησιµοποιήθηκαν τα διαθέσιµα αναλυτικά στοιχεία του Ε∆ΣΝΑ.
Στον Πίνακα 4 αποτυπώνονται οι πρακτικές διαχείρισης των αποβλήτων αστικού τύπου που εφαρµόζονται στην
Περιφέρεια Αττικής. Οι πρακτικές αυτές διακρίνονται σε εργασίες ανάκτησης (R), εργασίες διάθεσης (D) και
ενδιάµεση αποθήκευση πριν από εργασίες ανάκτησης / διάθεσης (A). Για τις περιπτώσεις ορισµένων ρευµάτων
αποβλήτων που δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία της διαχείρισης, η υπολειπόµενη ποσότητα της παραγωγής αποδίδεται
στη µη καταγεγραµµένη διαχείριση (Χ). Η υφιστάµενη διαχείριση των αποβλήτων παρουσιάζεται κατά κατηγορίες και
ρεύµατα αποβλήτων και οµαδοποιείται στη διαχείριση επικίνδυνων και µη επικίνδυνων αποβλήτων.
Στον Πίνακα 5 καταγράφεται η κατανοµή των εργασιών διαχείρισης ανά βασική κατηγορία αποβλήτων, ξεχωριστά για
τα µη επικίνδυνα και τα επικίνδυνα απόβλητα.
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Πίνακας 4: Υφιστάµενη διαχείριση αποβλήτων (έτος αναφοράς 2011)
Ανάκτηση (R)
(tn)

Κατηγορία αποβλήτων

Αποθήκευση
(Α)
(tn)

∆ιάθεση (D)
(tn)

Μη
καταγεγραµµένη
διαχείριση (Χ)
(tn)

Μη επικίνδυνα απόβλητα
Ι‐ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΣΤΙΚΟΥ
ΤΥΠΟΥ (*)
[1] Αστικά στερεά απόβλητα
[2] Ιλύες αστικού τύπου
ΙΙ‐ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΣΤΙΚΟΥ
ΤΥΠΟΥ (*)
[1] Αστικά στερεά απόβλητα
 Απόβλητα φορητών
ηλεκτρικών στηλών και
συσσωρευτών
 ΑΗΗΕ οικιακής
προέλευσης(λαµπτήρες
φθορισµού)
 Λοιπά ΜΠΕΑ

254.005

1.887.920

-

214.405
1.887.920
39.600
0
Επικίνδυνα απόβλητα
733

1.610

1.500
-

0
1.500

13

-

733

1.610

13

-

255

210

13

-

478

-

-

-

-

1.400

-

-

(*) Πηγή Ε∆ΣΝΑ και εκτιµήσεις (τα ανακτήσιµα περιλαµβάνουν την ανάκτηση στα Κ∆ΑΥ, στα ΣΕ∆ ΑΗΗΕ και τα
ανακτηθέντα υλικά στο ΕΜΑΚ)
Πίνακας 5: Συγκεντρωτικά στοιχεία υφιστάµενης διαχείρισης αποβλήτων (έτος αναφοράς 2011)

Κατηγορία αποβλήτων

Ανάκτηση (R)
(%)

∆ιάθεση (D)
(%)

Αποθήκευση
(Α)
(%)

Μη
καταγεγραµµένη
διαχείριση (Χ)
(%)

ΣΥΝΟΛΑ

0,00%

0,07%

100,00%

0,55%

0,00%

100,00%

Μη επικίνδυνα απόβλητα
Ι-ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

11,85%

88,08%

Επικίνδυνα απόβλητα
ΙΙ‐ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
31,11%
68,34%
ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
(*) Ισχύουν οι παρατηρήσεις του πίνακα 4
5.1.2

Υφιστάμενα δίκτυα και εγκαταστάσεις

1) Αστικά στερεά απόβλητα
α) ∆ίκτυο συλλογής και µεταφοράς ΑΣΑ
 Η συλλογή - µεταφορά των ΑΣΑ πραγµατοποιείται από τις υπηρεσίες καθαριότητας των ∆ήµων. Επιπλέον
υπάρχουν και αδειοδοτηµένες επιχειρήσεις συλλογής και µεταφοράς µη επικίνδυνων αποβλήτων, στις οποίες
ορισµένοι ∆ήµοι αναθέτουν την αποκοµιδή/ µεταφορά των ΑΣΑ.
 Η αποκοµιδή των ΑΣΑ καλύπτει το σύνολο της Περιφέρειας.
 Το δίκτυο συλλογής και µεταφοράς περιλαµβάνει σήµερα τον ΣΜΑ Σχιστού και Κηφισιάς και 10 Τοπικούς ΣΜΑ.
Επίσης, ο ΣΜΑ Ελαιώνα βρίσκεται σε Φάση ∆ηµοπράτησης. Οι προβλεπόµενοι από τον ΠΕΣ∆Α-2006 κεντρικοί
ΣΜΑ Ελληνικού και Υµηττού δεν υλοποιήθηκαν.
 Στο δίκτυο συλλογής περιλαµβάνεται η ξεχωριστή συλλογή των ογκωδών (µε ανοικτά φορτηγά), χωρίς πάντα να
εξασφαλίζεται ο διακριτός χειρισµός τους ανά ρεύµα.
β) Ανακύκλωση/ ανάκτηση
 Το σύνολο σχεδόν του πληθυσµού της Περιφέρειας (64 από τους 66 ∆ήµους) εξυπηρετείται για χωριστή συλλογή
Ανακυκλώσιµων Υλικών (ΑΥ) από το σύστηµα µπλε κάδων, ενώ σε 52 δήµους έχει ξεκινήσει πρόσφατα διακριτή
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συλλογή γυάλινων συσκευασιών (µπλε κώδωνας). Καταγράφεται επίσης δίκτυο ξεχωριστής συλλογής
Βιοµηχανικών και Εµπορικών αποβλήτων συσκευασίας (ΒΕΑΣ). Ταυτόχρονα Ο Ε∆ΣΝΑ υλοποιεί πρόγραµµα
χωριστής συλλογής έντυπου χαρτιού.
 Η Περιφέρεια εξυπηρετείται σήµερα από 4 Κ∆ΑΥ, ενώ επίσης λειτουργεί το ΕΜΑΚ Λιοσίων, όπου ανακτώνται
δευτερογενές στερεό καύσιµο (RDF), κοµπόστ τύπου Α’ και µέταλλα από τα σύµµεικτα ΑΣΑ. Εξ’ αυτών τα
ανακτηµένα µέταλλα διατίθενται στην αγορά, ενώ το κοµπόστ τύπου Α’ και, το παραγόµενο RDF οδηγείται προς
ταφή (λόγω κακής ποιότητας και έλλειψης αγοράς).
 Με σχετική απόφασή της, στις 29/12/2014 η ∆ιοίκηση του Ε∆ΣΝΑ, στο πλαίσιο της νέας πολιτικής διαχείρισης
των ΑΣΑ, ακύρωσε τις διαγωνιστικές διαδικασίες µε αντικείµενο τη Μελέτη, Χρηµατοδότηση, Κατασκευή,
Συντήρηση, Τεχνική ∆ιαχείριση και Λειτουργία των τεσσάρων Μονάδων Επεξεργασίας Αστικών Απορριµµάτων
στις Ολοκληρωµένες Εγκαταστάσεις ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων της Αττικής µε Σ∆ΙΤ, εκτιµώντας ότι ο
σχεδιασµός αυτός: Α) βρισκόταν σε αντίθεση µε την ευρωπαϊκή στρατηγική διαχείρισης των απορριµµάτων και
Β) υπηρετούσε το παρωχηµένο, πλήρως αποτυχηµένο και σε βάρος του δηµοσίου συµφέροντος, µοντέλο
διαχείρισης σύµµεικτων απορριµµάτων που επέβαλε την ΟΕ∆Α της ∆υτικής Αττικής ως εσαεί κύριο υποδοχέα
του 85% των παραγοµένων αποβλήτων.
 Η ανάκτηση του οργανικού κλάσµατος ΑΣΑ πραγµατοποιείται στο ΕΜΑ Λιοσίων, ενώ την περίοδο 2013-2014
εφαρµόστηκε πιλοτικό πρόγραµµα ∆σΠ αποβλήτων στους ∆ήµους Αθήνας και Κηφισίας µε κοµποστοποίηση των
συλλεγόµενων ποσοτήτων στο ΕΜΑ Λιοσίων.
γ) ∆ιάθεση
 Η Περιφέρεια καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων στη τελική διάθεση των ΑΣΑ κατά κύριο λόγο στον Χ.Υ.Τ.Α.
Φυλής. Το υφιστάµενο ΠΕΣ∆Α (αναθεώρηση 2006) προέβλεπε την κατασκευή πέντε νέων ΧΥΤΥ. Από αυτούς
δύο για τα νησιά Κύθηρα και Αντικύθηρα που είναι σε φάση προγραµµατισµού και τρεις στο ηπειρωτικό τµήµα
της Περιφέρειας, ως τµήµατα ευρύτερων ΟΕ∆Α. Από αυτούς ο ΧΥΤΥ Φυλής έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί
και ο ΧΥΤΥ Γραµµατικού βρίσκεται σε προχωρηµένο στάδιο κατασκευής ενώ ο ΧΥΤΥ Κερατέας δεν έχει
υλοποιηθεί.
δ) Αποκατάσταση ΧΑ∆Α
 Στις αρχές του 2015 εκ των συνολικά 29 µη αποκατεστηµένων ΧΑ∆Α εκ των οποίων οι 25 ήταν ενεργοί και οι 4
ανενεργοί που αναφέρονται στον υφιστάµενο ΠΕΣ∆Α Αττικής (αναθεώρηση 2006), αναφέρονται (Υπουργείο
Εσωτερικών, Γ.Γ. Συντονισµού ∆ιαχείρισης Αποβλήτων, Σχέδιο δράσης για την παύση λειτουργίας και
αποκατάσταση των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων (ΧΑ∆Α) στην Ελλάδα, α.π.26/27-1-2015) 3
ενεργοί ΧΑ∆Α (Κυθήρων, Αντικυθήρων και Ύδρας) και 8 ανενεργοί που δεν είχαν ακόµη αποκατασταθεί αλλά
βρίσκονταν σε διάφορα στάδια αποκατάστασης. Η αποκατάσταση των ΧΑ∆Α Ύδρας, Καλυβίων, Παλαιάς
Φώκαιας, Κερατέας και Μεγάρων είναι σε φάση υλοποίησης.
2) Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) οικιακής προέλευσης
 Η διαχείριση των ΑΗΗΕ γίνεται µέσω των 2 ΣΕ∆ πανελλαδικής εµβέλειας που έχουν οργανωθεί από τους
υπόχρεους παραγωγούς.
 Στο δίκτυο συλλογής, µεταφοράς και επεξεργασίας καταγράφονται στην Αττική 1 κέντρο συλλογής και 3
εγκαταστάσεις επεξεργασίας / ανακύκλωσης.
3) Απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (ΗΣ&Σ)
 Η διαχείριση των αποβλήτων φορητών ΗΣ&Σ γίνεται από το πανελλαδικής εµβέλειας συλλογικό ΣΕ∆ που έχει
οργανωθεί από τους υπόχρεους παραγωγούς, σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο.
 Η συλλογή και µεταφορά των αποβλήτων γίνεται από αδειοδοτηµένες εταιρείες που συνεργάζονται µε το ΣΕ∆. Η
αποθήκευση των αποβλήτων γίνεται στις αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις, συνεργαζόµενες µε το ΣΕ∆.
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 Η ανακύκλωση των συλλεγόµενων αποβλήτων φορητών ΗΣ&Σ Ni-Cd γίνεται σε κατάλληλες µονάδες του
εξωτερικού έπειτα από διασυνοριακή µεταφορά. Η ανακύκλωση των συλλεγόµενων αποβλήτων φορητών ΗΣ&Σ
Pb‐οξέος, γίνεται στις 2 µονάδες που λειτουργούν στην Ελλάδα, µια εκ των οποίων ευρίσκεται στην Αττική.
4) Ιλύες αστικού τύπου
Η διαχείριση των ιλύων των µεγάλων ΕΕΛ της Περιφέρειας Αττικής (ΚΕΛ Ψυτάλλειας, Μεταµόρφωσης, Θριασίου)
πραγµατοποιείται µε ευθύνη της ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε. Στο ΚΕΛ Ψυτάλλειας πραγµατοποιείται θερµική ξήρανση του συνόλου
της ιλύος και η παραγόµενη ξηρά ιλύς (92% σε στερεά), οδηγείται σε ενεργειακή ανάκτηση. Η διαχείριση των ιλύων
των µικρότερων ΕΕΛ (Μέγαρα, Λαυρεωτική, Κερατέα, Βίλλια, Ερυθρές) και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας
αποβλήτων των βιοµηχανιών τροφίµων του Παρ. ΙΙΙ της ΚΥΑ 5673/400/1997 που εκτιµώνται συνολικά σε 1.500 tn
D/yr δεν είναι αποσαφηνισµένη.
5.1.3

Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης Διαχείρισης και Υλοποίησης Υφιστάμενου ΠΕΣΔΑ

Στη παρούσα ενότητα γίνεται η αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης της διαχείρισης των αποβλήτων στη
Περιφέρεια Αττικής σε σχέση µε το υφιστάµενο Νοµοκανονιστικό πλαίσιο της διαχείρισης και το ΕΣ∆Α, καθώς και η
αξιολόγηση της υλοποίησης του υφιστάµενου ΠΕΣ∆Α.
Η αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης παραγωγής και διαχείρισης των αποβλήτων στη Περιφέρεια Αττικής,
συνοψίζεται στα ακόλουθα:
 Κυριαρχία της ταφής ως κύριας µεθόδου διαχείρισης.
 Ελλείψεις σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας και στην ανάπτυξη αγορών διάθεσης των προϊόντων τους.
 Καθυστερήσεις στην ανάπτυξη της ανακύκλωσης και ανάκτησης από ∆σΠ.
 Απουσία δράσεων πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων και επαναχρησιµοποίησης.
 Ελλείψεις στη ενηµέρωση ευαισθητοποίηση και συµµετοχή των πολιτών και Φορέων.
Ειδικότερα διαπιστώνονται τα ακόλουθα:
Τα δίκτυα συλλογής και µεταφοράς καλύπτουν το σύνολο των ΑΣΑ της Περιφέρειας, ωστόσο το µεγαλύτερο µέρος
τους συλλέγεται ως ένα ενιαίο ρεύµα (σύµµεικτα απόβλητα).
Η ανακύκλωση µε ∆σΠ των ΑΣΑ και η ανάκτηση του οργανικού κλάσµατος (βιοαπόβλητα) βρίσκονται σε χαµηλά
επίπεδα.

Η επεξεργασία των συµµείκτων εφαρµόζεται σε µικρό τµήµα της συνολικής παραγωγής των ΑΣΑ στο ΕΜΑ Λιοσίων,
αξιοποιώντας µέρος µόνο της δυναµικότητας του. Τα παραγόµενα προϊόντα οδηγούνται κατά το πλείστον σε ταφή. Τα
παραπάνω έχουν ως αποτέλεσµα την µη κάλυψη των στόχων εκτροπής των ΒΑΑ από την ταφή, που εξακολουθεί να
αποτελεί την κύρια µέθοδο διαχείρισης των ΑΣΑ.
Η ταφή των ΑΣΑ εξακολουθεί να γίνεται αποκλειστικά στον Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής, η χωρητικότητα του οποίου εξαντλείται
καθ’ όσον δεν υλοποιήθηκαν οι προβλεφθείσες δράσεις, για τους λόγους που αναφέρθηκαν.
Σε ότι αφορά τα υλικά συσκευασίας που διαχειρίζεται το Πανελλαδικής εµβέλειας ΣΕ∆ αναφέρεται επίτευξη των
στόχων ανακύκλωσης για το σύνολο των υλικών πλην του γυαλιού.
Η υφιστάµενη κατάσταση της διαχείρισης των αποβλήτων ΑΗΗΕ και ΗΣ&Σ οικιακής προέλευσης που γίνεται µέσω
ΣΕ∆ πανελλαδικής εµβέλειας κρίνεται επαρκής.
∆ιαπιστώνεται µη υλοποίηση βασικών υποστηρικτικών δοµών της ανακύκλωσης όπως τα πράσινα σηµεία καθώς και
ελλιπής συντονισµός των ΟΤΑ και των αντίστοιχων ΣΕ∆.
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Σε ότι αφορά στη διαχείριση των ιλύων της Περιφέρειας Αττικής η υφιστάµενη κατάσταση κρίνεται επαρκής και
ικανοποιητική, µε εξαίρεση την µη πρόβλεψη λύσης για τις µικρές δηµοτικές ΕΕΛ και τις µεµονωµένες
εγακαταστάσεις ξενοδοχείων ή βιοµηχανιών τροφίµων
5.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Προβλέψεις παραγωγής Αστικών Στερεών Αποβλήτων
Για την πρόβλεψη παραγωγής των ΑΣΑ για το έτος 2020 χρησιµοποιήθηκαν τα διαθέσιµα αναλυτικά στοιχεία του
Ε∆ΣΝΑ και οι ακόλουθες εκτιµήσεις - παραδοχές.
Κατ’ αρχάς εκτιµάται η διαχρονική εξέλιξη του µόνιµου πληθυσµού της περιφέρειας Αττικής. Με βάση την τελευταία
αναθεώρηση της απογραφής του 2011 (πηγή ΕΛΣΤΑΤ) ο µόνιµος πληθυσµός της Περιφέρειας Αττικής το 2011
ανέρχεται σε 3.828.434 και η ετήσια µεταβολή στη δεκαετία 2001-2011 είναι

-0,17%. Λαµβάνοντας υπ’ όψιν

πρόσφατη µελέτη της EUROSTAT και τις επιπτώσεις της οικονοµικής ύφεσης που παρατηρείται στην Ελλάδα τα
τελευταία χρόνια υιοθετούνται οι ακόλουθοι συντελεστές µεταβολής της διαχρονικής εξέλιξης του πληθυσµού της
Περιφέρειας Αττικής. Για τα έτη 2011-2016 σ.µ. -0,08%, 2017-2020 σ.µ. 0,00%.
Ως βάση αναφοράς για τις προβλέψεις παραγωγής ΑΣΑ χρησιµοποιήθηκαν τα στοιχεία της υφιστάµενης παραγωγής
του Ε∆ΣΝΑ για τα έτη 2010-2014 (πίνακας 3). Επιπρόσθετα λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις επιπτώσεις της οικονοµικής
ύφεσης όπως και την επίδραση των δράσεων πρόληψης παραγωγής αποβλήτων εκτιµάται ότι ο ετήσιος συντελεστής
παραγωγής απορριµµάτων (Kg/κάτοικο/έτος) διατηρείται σταθερός για τα έτη 2015-2020.
Η παραδοχή σύστασης των ΑΣΑ και ο επιµερισµός των ρευµάτων σε συσκευασίες /λοιπά στηρίχτηκε στη µελέτη
διαχείρισης βιοαποβλήτων (ΕΠΠΕΡΑΑ, 2012) και σε µελέτες και έρευνες της σύστασης των ΑΣΑ της Περιφέρειας
Αττικής (2008,2011).
Προβλέψεις παραγωγής λοιπών ρευµάτων αποβλήτων
Η παραγωγή ιλύος ΕΕΛ δεν αναµένεται να µεταβληθεί έως το 2020, παρότι αναµένεται έως τότε να εξυπηρετούνται
από ΕΕΛ και οι µη εξυπηρετούµενοι σήµερα οικισµοί της Ανατολικής Αττικής.
Στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των ανωτέρω εκτιµήσεων.

Πίνακας 6: Προβλεπόµενη παραγωγή αποβλήτων αστικού τύπου Περιφέρειας Αττικής (έτος 2020)
Κατηγορία αποβλήτων
ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΑΣΤΙΚΟΥ
ΤΥΠΟΥ
[1] Αστικά στερεά απόβλητα
 Βιοαπόβλητα
 Απόβλητα συσκευασιών
 Λοιπά ανακυκλώσιµα υλικά
 Απόβλητα ηλεκτρικού
ηλεκτρονικού εξοπλισµού
οικιακής προέλευσης
 Απόβλητα φορητών
ηλεκτρικών στηλών και
συσσωρευτών
 Λοιπά ΑΣΑ
[2] Ιλύες αστικού τύπου επί ξηρού

Σύντµηση

ΑΣΤ

Μη επικίνδυνα
απόβλητα
(τόνοι)
1.932.604

ΑΣΑ
ΒΙΟ
ΣΥΣΚ
ΛΟΙΠΑ
ΑΥ

Επικίνδυνα
απόβλητα
(τόνοι)

Σύνολο
αποβλήτων
(τόνοι)

2.113

1.934.717

1.891.504
825.617
507.489

2.113
-

1.893.617
825.617
507.489

443.106

-

443.106

25.655

428

26.083

89.637
41.100

428
1.257
-

428
90.894
41.100

ΑΗΗΕ‐Α

ΦΗΣ&Σ
ΛΟΙΠΑ
ΙΛΥΣ
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5.3 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Με την παρούσα αναθεώρηση του ΠΕΣ∆Α γίνεται επικαιροποίηση της στρατηγικής για την υλοποίηση της µείωσης
των βιοαποδοµήσιµων αστικών αποβλήτων (ΒΑΑ), τα οποία προορίζονται για χώρους υγειονοµικής ταφής (ΧΥΤ), που
αναφέρεται στο άρθρο 5 της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ, σε συµφωνία µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του
Νόµου 4042/2012 (Α’ 24) και το ΕΣ∆Α.
5.3.1

Στόχοι εκτροπής

Οι στόχοι µείωσης των ΒΑΑ από την ταφή, σε υλοποίηση του άρθρου 4 της ανωτέρω ΚΥΑ29407/3508/2002,
παρατίθενται στον ακόλουθο Πίνακα 7.
Πίνακας 7: Στόχοι για τη µείωση των ΒΑΑ από την ταφή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (2020)
Παραγόµενα ΒΑΑ [Βιοαπόβλητα & Χαρτί‐ Χαρτόνι]
tn
1.357.723
Στόχος µείωσης ΒΑΑ που προορίζονται για υγειονοµική ταφή κατά 35% σε
%
35
σχέση µε την παραγόµενη ποσότητα ΒΑΑ του 1995 (βάσει του υφιστάµενου
tn
403.404
ΠΕΣ∆Α)
Στόχος εκτροπής ΒΑΑ (min)
tn
954.319
Ταφή σε σχέση µε την τρέχουσα παραγωγή ΒΑΑ
%
29,70
Εκτροπή από ταφή σε σχέση µε την τρέχουσα παραγωγή ΒΑΑ
%
70,30
5.3.2

Στρατηγική εκτροπής ΒΑΑ

Η στρατηγική εκτροπής των ΒΑΑ στηρίζεται στην πολιτική και τις στρατηγικές του νέου ΕΣ∆Α, σε συµφωνία µε τις
επιταγές του Νόµου Πλαισίου για τα απόβλητα Ν. 4042/2012 (Α’ 24). Η επίτευξη της σταδιακής αποδέσµευσης της
διάθεσης των ΒΑΑ σε ΧΥΤ προϋποθέτει ειδικότερα τον προσανατολισµό προς ανώτερες ιεραρχικά επιλογές
διαχείρισης των αποβλήτων. Οι βασικές κατευθύνσεις για την εκτροπή των ΒΑΑ από την υγειονοµική ταφή είναι οι
ακόλουθες:


Η εφαρµογή συνδυασµένων δράσεων για την προώθηση της πρόληψης (ενηµερωτικές δράσεις, οικονοµικά και
άλλα εργαλεία).



Η εφαρµογή της χωριστής συλλογής των ΒΑΑ (βιοαποβλήτων και χαρτιού) στα µέγιστα δυνατά επίπεδα για την
προώθηση της ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας.



Η ανάπτυξη ολοκληρωµένου και βιώσιµου συστήµατος διαχείρισης των ΑΣΑ µέσω του συνδυασµού των
διαθέσιµων τεχνολογικών επιλογών για τη δραστική µείωση των βιοαποδοµήσιµων αποβλήτων που οδηγούνται
προς υγειονοµική ταφή. Πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η δηµιουργία αποκεντρωµένων µονάδων ανάκτησης
(κοµποστοποίηση, αναερόβια χώνευση) χωριστά συλλεγέντων οργανικών και κατά δεύτερον η επεξεργασία σε
µονάδες µηχανικής βιολογικής επεξεργασίας υπολειµµατικών συµµείκτων, στη βάση της εγγύτητας και µε το
ελάχιστο κόστος λειτουργίας και µεταφοράς.



Η ανάπτυξη συνεργειών µε άλλους παραγωγικούς κλάδους (γεωργία, κτηνοτροφία, κ.λπ.) για τη συνδιαχείριση
των οργανικών αποβλήτων και την εξασφάλιση της τεχνικοοικονοµικής βιωσιµότητας των µονάδων επεξεργασίας.



Η ανάκτηση υλικών ως λύση πρώτης επιλογής και συµπληρωµατικά η ανάκτηση ενέργειας από τα ΒΑΑ.

Υιοθετούνται οι παρακάτω στρατηγικές κατά σειρά προτεραιότητας:
1) Πρόληψη- Επαναχρησιµοποίηση
Υιοθετούνται πλήρως οι κατευθύνσεις και στόχοι του Εθνικού Πρόγραµµα Πρόληψης ∆ηµιουργίας Αποβλήτων.
2) Ανακύκλωση - Ανάκτηση
(Α) Χωριστή συλλογή και ανάκτηση ΒΑΑ µε προτεραιότητα την ανακύκλωση υψηλής ποιότητας, µε έµφαση στο
χαρτί‐ χαρτόνι και σταδιακή εφαρµογή στα βιοαπόβλητα.


Χαρτί- χαρτόνι: µεγιστοποίηση ανακύκλωσης για δύο υλικά στόχους, το χαρτί συσκευασίας και το έντυπο χαρτί.
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Βιοαπόβλητα, προώθηση και εφαρµογή συνεργιστικά και συµπληρωµατικά των παρακάτω συστηµάτων χωριστής
συλλογής και ανάκτησης,
-

Στα πράσινα σηµεία µπορεί να πραγµατοποιείται και ξεχωριστή συλλογή βιοαποβλήτων.

-

Οικιακή κοµποστοποίηση µε έµφαση στα νοικοκυριά περιοχών µε αγροτικό και ηµιαστικό χαρακτήρα και
επιτόπια µηχανική κοµποστοποίηση σε δηµόσιους χώρους πρασίνου, σχολεία, οικιστικά συγκροτήµατα,
ξενοδοχεία, στρατόπεδα κ.λπ.

-

Εκτροπή των αποβλήτων βρώσιµων λιπών και ελαίων µε έµφαση στους µεγάλους παραγωγούς τέτοιων
αποβλήτων, όπως οι χώροι µαζικής εστίασης, µονάδες catering, στρατόπεδα, νοσοκοµεία, ξενοδοχεία και
παρασκευαστήρια έτοιµων τροφίµων.

-

Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων µέσω των Τοπικών Σχεδίων ∆ιαχείρισης µε έµφαση στους µεγάλους
παραγωγούς βιοαποβλήτων (χώρους µαζικής εστίασης, µονάδες catering, ξενοδοχεία, στρατόπεδα,
νοσοκοµεία, λαχαναγορές, λαϊκές αγορές κ.λπ.). Επέκταση του υφιστάµενου δικτύου χωριστής συλλογής
πρασίνων.

-

Ανάκτηση των προδιαλεγµένων οργανικών αποβλήτων σε µονάδες επεξεργασίας, σε επίπεδο ∆ήµου ή όµορων
∆ήµων και σε κεντρικές µονάδες.

-

Επίτευξη υψηλής ποιότητας του παραγόµενου προϊόντος και ανάπτυξη συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας
και πιστοποίησης της.

-

Προωθητικές ενέργειες – ανάπτυξη αγορών για την επανατοποθέτηση του προϊόντος στον οικονοµικό κύκλο.

-

Επιλεκτική ανάκτηση και επεξεργασία βιο-αποβλήτων προς υλικά υψηλής προστιθέµενης αξίας (ζωοτροφές,
κόλλες κ.λπ.)

(Β) Επεξεργασία ΒΑΑ σε κεντρικές µονάδες επεξεργασίας υπολειπόµενων σύµµεικτων ΑΣΑ για την συµπλήρωση των
στόχων εκτροπής ΒΑΑ, σε συνδυασµό µε τις µονάδες ανάκτησης προδιαλεγµένων οργανικών . Η επιλογή του
κατάλληλου δικτύου είναι αποτέλεσµα των παρακάτω βασικών προϋποθέσεων:


Η αξιοποίηση του εκτρεπόµενου κλάσµατος ΒΑΑ µε προτεραιότητα την ανάκτηση υλικών, εφόσον
εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για την επίτευξη των προδιαγραφών για κοµπόστ ή χώνευµα τύπου Α της ΚΥΑ
οικ. 56366/4351/2014 για την τελική χρήση των παραγόµενου προϊόντος σύµφωνα µε τις προβλέψεις της ανωτέρω
ΚΥΑ.



Η ανάκτηση ενέργειας από τα ΒΑΑ στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η ανάκτηση υλικών κατάλληλων
προδιαγραφών που να µπορούν να διατεθούν στην αγορά ή/και όταν η εφαρµογή των ανώτερων ιεραρχικά λύσεων
δεν επαρκεί για την επίτευξη των στόχων εκτροπής από την ταφή.



Για την αξιολόγηση της οικονοµικής βιωσιµότητας και αποδοτικότητας των εναλλακτικών επιλογών διαχείρισης
θα πρέπει να προβλέπεται στις µονάδες επεξεργασίας συµµείκτων, η δυνατότητα παράλληλης επεξεργασίας
προδιαλεγµένων αποβλήτων και να λαµβάνεται υπ’ όψιν η προοπτική µελλοντικής αύξησης των αποδόσεων
χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης.



Για την αξιολόγηση της οικονοµικής βιωσιµότητας και αποδοτικότητας θα πρέπει επίσης να λαµβάνεται υπ’ όψιν
το κόστος του συνόλου των σταδίων επεξεργασίας των ΒΑΑ µέχρι την τελική χρήση των δευτερογενών υλικών
στην αγορά και την τελική διάθεση.

5.3.3

Σχέδιο εκτροπής ΒΑΑ

Με βάση την ανωτέρω επικαιροποίηση της στρατηγικής για τα ΒΑΑ, η παρούσα αναθεώρηση του ΠΕΣ∆Α
προσαρµόζει το σχέδιο διαχείρισης των ΒΑΑ, το οποίο περιλαµβάνει κατά προτεραιότητα (α) την καθιέρωση δικτύων
χωριστής συλλογής ΒΑΑ, (β) την ανάκτηση προδιαλεγµένων βιοαποβλήτων σε αποκεντρωµένες µονάδες ανάκτησης
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(γ) δίκτυο µηχανικής – βιολογικής επεξεργασίας υπολειπόµενων συµµείκτων ΑΣΑ και (δ) την οικιακή
κοµποστοποίηση.

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ
Πίνακας 8: Ποσοτικοποίηση στόχων σχεδιασµού εκτροπής ΒΑΑ από την ταφή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
(2020)
Στόχοι
tn
% ΒΑΑ
1.079.351*
100
Συνολικός στόχος εκτροπής ΒΑΑ
Επιµέρους στόχοι
∆ίκτυα ∆σΠ
330.247
40%
Εκτροπή από δίκτυο βιοαποβλήτων
357.118
67%
Εκτροπή χαρτιού
687.365
64%
Σύνολο εκτροπής από ∆σΠ
391.987
36%
Εκτροπή ΒΑΑ από υπολειπόµενα σύµµεικτα
(*) Ο συνολικός στόχος εκτροπής ΒΑΑ προκύπτει µεγαλύτερος από τον ελάχιστο στόχο του πίνακα 7 (954.319 tn) για
λόγους που αναφέρονται στην επίτευξη των στόχων της ανακύκλωσης και της ανακύκλωσης/ανάκτησης των
αποβλήτων συσκευασίας.
Για τη βελτιστοποίηση της παρακολούθησης και ελέγχου εφαρµογής των ανωτέρω στόχων, κατά την ενδιάµεση
αξιολόγηση του ΠΕΣ∆Α, θα αξιολογηθεί η πρόοδος υλοποίησης , προκειµένου να αποτυπωθούν οι τυχόν απαραίτητες
αναθεωρήσεις ή να δροµολογηθούν έγκαιρα διορθωτικές δράσεις.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΑ
α) ∆ίκτυα χωριστής συλλογής και ανάκτησης
α1) βιοαπόβλητα
Για την επίτευξη των στόχων υιοθετείται η σταδιακή ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων κυρίως
µέσω των ∆ηµοτικών Τοπικών Σχεδίων ∆ιαχείρισης. Αναλυτικά υιοθετούνται οι παρακάτω ενέργειες ανάπτυξης των
απαραίτητων δικτύων και υποδοµών.
∆ίκτυο
Επιτόπια / οικιακή κοµποστοποίηση

Ενέργειες
•

Ανάληψη δράσεων από τα Τοπικά Σχέδια ∆ιαχείρισης για την
οργάνωση και σταδιακή προώθηση της κοµποστοποίησης στο
σπίτι και της επιτόπιας µηχανικής κοµποστοποίησης θέτοντας
κατ’ ελάχιστο 3% εκτροπή βιοαποβλήτων έως το 2020.

Ξεχωριστό δίκτυο συλλογής και

•

πράσινα σηµεία

Αναδιοργάνωση και επέκταση του υφιστάµενου δικτύου
χωριστής συλλογής πρασίνων µε στόχο την κατά 60% εκτροπή
τους έως το 2020.

•

Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής µε έµφαση στους
µεγάλους παραγωγούς βιοαποβλήτων Εµπορικών
∆ραστηριοτήτων & Υπηρεσιών (χώρους µαζικής εστίασης,
µονάδες catering, ξενοδοχεία, στρατόπεδα, νοσοκοµεία,
λαχαναγορές, λαϊκές αγορές κ.λπ.) µε στόχο την κατά 50%
εκτροπή βιοαποβλήτων έως το 2020.

•

Σταδιακή ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής αποβλήτων
οικιών σε επιλεγµένους ζώνες ανά ∆ήµο, αξιοποιώντας την
εµπειρία από το πιλοτικό πρόγραµµα ∆σΠ αποβλήτων στους
∆ήµους Αθήνας και Κηφισίας, µε στόχο την κατά 32% εκτροπή
[21]
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τους έως το 2020.
•

Στα πράσινα σηµεία (τουλάχιστον ένα ανά ∆ήµο) δύναται να
πραγµατοποιείται και ξεχωριστή συλλογή και προεπεξεργασία
πράσινων βιοαποβλήτων.

Εκτροπή αποβλήτων βρώσιµων

•

λιπών και ελαίων

Μεγιστοποίηση των επιπέδων εκτροπής των «διαθέσιµων για
συλλογή» βρώσιµων λιπών και ελαίων µε στόχο το 75% έως το
2020

Ανάκτηση βιοαποβλήτων σε µονάδες

•

Μετατροπή της µιας εκ των τριών γραµµών επεξεργασίας

επεξεργασίας προδιαλεγµένων

οργανικών του ΕΜΑΚ σε γραµµή επεξεργασίας βιοαποβλήτων

αποβλήτων

από ∆σΠ, δυναµικότητας ~ 100.000 tn/ετησίως.
•

Ενσωµάτωση

στο

ΠΕΣ∆Α

των

µονάδων

επεξεργασίας

βιοαποβλήτων από ∆σΠ που προβλέπονται στα Τοπικά Σχέδια
∆ιαχείρισης.
Σε πρώτη Φάση υλοποιούνται κατά προτεραιότητα µονάδες µε
δυναµικό ανάπτυξης συνεργειών για τη συνδιαχείριση των
οργανικών αποβλήτων µε τα γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα
και την εξασφάλιση της τεχνικοοικονοµικής βιωσιµότητας, ως
ακολούθως:
I. Μία Μονάδα στoν ∆ήµο Μεγαρέων, δυναµικότητας 10.000
tn ετησίως (µε δυνατότητα επέκτασης)
ΙΙ. Μία Μονάδα στην Βόρειο-ανατολική Αττική, δυναµικότητας
20.000 tn ετησίως, που προσδιορίζεται στην ΟΕ∆Α Β.Α.
Αττικής ως τµήµα της αντίστοιχης ΜΕΑ.
Σε δεύτερη Φάση αναπτύσσεται το πλήρες δίκτυο μονάδων
επεξεργασίας για την από κοινού εξυπηρέτηση των αναγκών
όμορων Δήμων ή ομάδας Δήμων μετά από επεξεργασία των
διαπιστωθέντων αναγκών και των προταθέντων μονάδων από
τα ΤΣΔ, σε εξειδικευμένες προς τούτο εγκαταστάσεις ή σε
λειτουργική συνάφεια με τις προβλεπόμενες Μονάδες
Επεξεργασίας Σύμμεικτων Απορριμμάτων.
Υποστηρίζεται η δηµιουργία απλών εκτατικών εγκαταστάσεων
κοµποστοποίησης για την 2ης ∆.Ε.. και τα νησιά της
Περιφέρειας, στα πλαίσια αναµόρφωσης και εξειδίκευσης των
Τοπικών Σχεδίων ∆ιαχείρισης των απορριµµάτων τους.

Αναλυτικότερη παρουσίαση του δίκτυου µονάδων επεξεργασίας
βιοαποβλήτων από ∆σΠ παρουσιάζεται στον Πίνακα ΙΙ του
Παραρτήµατος ΙΙ

α2) Χαρτί
Για την επίτευξη των στόχων υιοθετείται η περαιτέρω ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής χαρτιού το οποίο θα
εξυπηρετεί ταυτόχρονα και την επίτευξη των στόχων για την ανακύκλωση του χαρτιού και των στόχων για την
[22]
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ανακύκλωση και ανάκτηση των αποβλήτων χάρτινης συσκευασίας. Αναλυτικά υιοθετούνται οι παρακάτω ενέργειες
ανάπτυξης των απαραίτητων δικτύων και υποδοµών.
∆ίκτυο
Χωριστή συλλογή και ανακύκλωση

Ενέργειες
•

χάρτινης συσκευασίας

∆ιατήρηση

του

υψηλού

ποσοστού

ανακύκλωσης

των

παραγόµενων αποβλήτων χάρτινης συσκευασίας µε στόχο 92%
έως το 2020 (µέσω των ΣΕ∆ και των πράσινων σηµείων)

Χωριστή συλλογή και ανακύκλωση

•

έντυπου χαρτιού

Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής έντυπου χαρτιού µε
σταδιακή αύξηση ανακύκλωσης στο 70% της παραγόµενης
ποσότητας αποβλήτων έντυπου χαρτιού έως το 2020 (µέσω
νέου ΣΕ∆ ή προγραµµάτων ∆ήµων και των πράσινων σηµείων)

•

Ανάπτυξη του προγράµµατος του Ε∆ΣΝΑ «Κάντο και Εσύ» για
τη χωριστή συλλογή έντυπου χαρτιού σε στοχευµένους
παραγωγούς όπως δηµόσιες υπηρεσίες, µονάδες εκπαιδευτικού
ενδιαφέροντος,

επιχειρήσεις

και

άλλους

σηµαντικούς

παραγωγούς,
β) ∆ίκτυα επεξεργασίας υπολειπόµενων σύµµεικτων ΑΣΑ
Συµπληρωµατικά µε τα δίκτυα χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και χαρτιού /χαρτονιού και των µονάδων ανάκτησης
βιοαποβλήτων από ∆σΠ τα ∆ίκτυα επεξεργασίας υπολειπόµενων σύµµεικτων ΑΣΑ εξυπηρετούν την επίτευξη του
στόχου εκτροπής των ΒΑΑ από την ταφή έως το 2020.
Όπως αναλυτικά παρατίθενται κατωτέρω (σχέδιο διαχείρισης ΑΣΑ) στις προβλεπόµενες κεντρικές υποδοµές σε κάθε
περίπτωση θα τηρείται:


η ιεράρχηση των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων µε την αξιοποίηση του εκτρεπόµενου κλάσµατος ΒΑΑ µε
προτεραιότητα την ανάκτηση υλικών, εφόσον εξασφαλίζονται οι απαιτούµενες προδιαγραφές για την τελική χρήση
των παραγόµενων δευτερογενών προϊόντων.



η δυνατότητα παράλληλης επεξεργασίας προδιαλεγµένων αποβλήτων και θα λαµβάνεται υπ’ όψιν η προοπτική
µελλοντικής αύξησης των αποδόσεων χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης.

5.4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Πέραν των γενικών στόχων, καθορίζονται οι ακόλουθοι εξειδικευµένοι στόχοι για κάθε επιµέρους ρεύµα αποβλήτων.
1) Αστικά Στερεά Απόβλητα
Το νέο, οικολογικό πρότυπο της διαχείρισης των ΑΣΑ χαρακτηρίζεται από :


Εφαρµογή του κύκλου : διαχωρισµός στην πηγή, ανάκτηση υλικών, ανακύκλωση, κοµποστοποίηση, αξιοποίηση,
ταφή υπολειµµάτων



Αποκέντρωση των δραστηριοτήτων και µικρή κλίµακα



Χωροθέτηση εγκαταστάσεων έπειτα από διαβούλευση και µε βάση την αρχή της εγγύτητας και την αρχή: «κάθε
περιοχή αναλαµβάνει το βάρος που της ανήκει», στο πλαίσιο της των Τοπικών Σχεδίων ∆ιαχείρισης ΑΣΑ



Ενθάρρυνση της κοινωνικής συµµετοχής



Αξιοποίηση του εγχώριου παραγωγικού δυναµικού



∆ιατήρηση και υπεράσπιση του δηµόσιου χαρακτήρα στην διαχείριση των ΑΣΑ

Καθορίζονται οι ακόλουθοι εξειδικευµένοι στόχοι για τα ΑΣΑ.


Εφαρµογή προγραµµάτων πρόληψης.



Θέσπιση των ακόλουθων ποσοτικών στόχων διαχείρισης, ως ελαχίστων, σε συµφωνία µε τις διατάξεις της
κείµενης νοµοθεσίας και το ΕΣ∆Α:
[23]
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Πίνακας 9: Ποσοτικοί στόχοι διαχείρισης ΑΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ρεύµα αποβλήτων
Βιοαποδοµήσιµα
Αστικά Απόβλητα
(ΚΥΑ 29407/3508/2002)
Βιοαπόβλητα (Ν. 4042/2012)
Ανακυκλώσιµα υλικά
(Ν. 4042/2012 –
Απόφαση 2011/753/ΕΕ,
µέθοδος υπολογισµού 2)

Έτος

Περιγραφή στόχου
Μείωση αποβλήτων που οδηγούνται σε υγειονοµική
ταφή στο 35% κ.β. σε σχέση µε τα επίπεδα
παραγωγής του 1995(βάσει του υφιστάµενου
ΠΕΣ∆Α)

2020
2015

5%

2020

40%

του συνολικού βάρους σε χωριστή συλλογή



Καθιέρωση χωριστής συλλογής τουλάχιστον για
χαρτί, γυαλί και µέταλλα/ πλαστικό.
65% κ.β. προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση &
2020
ανακύκλωση τουλάχιστον για χαρτί, µέταλλα,
πλαστικό και γυαλί
Λειτουργία ολοκληρωµένου δικτύου ανάκτησης ΑΣΑ εξυπηρετώντας ποσοστό ανάκτησης 70% κατ’ ελάχιστον.



Κάλυψη του συνόλου της Περιφέρειας µε υποδοµές υγειονοµικά ασφαλούς διάθεσης.

2015

2) Ρεύµατα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης
Για το σύνολο των ρευµάτων εναλλακτικής διαχείρισης υιοθετούνται οι στόχοι του ΕΣ∆Α.


Υλοποίηση προγραµµάτων ενηµέρωσης - ευαισθητοποίησης του κοινού και στοχευµένων οµάδων/ φορέων.



Επίτευξη ποσοτικών στόχων συλλογής – ανάκτησης – προετοιµασίας για επαναχρησιµοποίηση - ανακύκλωση.



Ενίσχυση του ρόλου καθώς και παροχή κινήτρων στους ∆ήµους για την οργάνωση - παρακολούθηση - καταγραφή
των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης όλων των ρευµάτων και πρωτίστως των αστικών αποβλήτων και ενεργό
συµµετοχή τους στις εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης.



Ένταξη των πράσινων σηµείων και των ΚΑΕ∆ΙΣΠ στην εναλλακτική διαχείριση.

2.1 Απόβλητα συσκευασιών


Υλοποίηση προγραµµάτων εναλλακτικής διαχείρισης (άρθρο 5 του Ν. 2939/01), τα οποία κατ’ ελάχιστο θα
περιλαµβάνουν: µέτρα ενίσχυσης για την επίτευξη / βελτίωση ποσοτικών στόχων, µεθόδους για την οργάνωση της
εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών.



Κάλυψη του συνόλου της Περιφέρειας από δίκτυα διαλογής στην πηγή αποβλήτων συσκευασίας.



Προώθηση άµεσα της χωριστής συλλογής χαρτιού, γυαλιού µετάλλων και πλαστικού.



Υιοθέτηση και τήρηση προδιαγραφών για τα ανακτηθέντα απόβλητα συσκευασίας ανά υλικό (ΚΑ∆ΑΥ-Πράσινων
σηµείων, ΚΑΕ∆ΙΣΠ).



Οργάνωση συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών που εµπεριέχουν κατάλοιπα επικίνδυνων ουσιών.



Οι ποσοτικοί στόχοι για την ανάκτηση – ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασιών, σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία και το ΕΣ∆Α είναι οι ακόλουθοι κατ’ ελάχιστον:
Πίνακας 10: Ποσοτικοί στόχοι ανάκτησης – ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
(2020)
Ανακύκλωση
Ανάκτηση
Απόβλητα συσκευασίας
min
max
(ΚΥΑ 9268/469/2007)
60%
55%
80%
Ελάχιστοι στόχοι ανακύκλωσης
60% κ.β. χαρτί – χαρτόνι
60% κ.β. γυαλί
50% κ.β. µέταλλα
22,5% κ.β. πλαστικά
15% κ.β. ξύλο

2.2 Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ)


Ενίσχυση συλλογής ΑΗΗΕ µε τη συµµετοχή των Πράσινων σηµείων και ΚΑΕ∆ΙΣΠ.
[24]
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Επίτευξη υψηλών στόχων χωριστής συλλογής ΑΗΗΕ, κυρίως και κατά προτεραιότητα σε απόβλητα εξοπλισµού
ανταλλαγής θερµότητας (ψύξης και κατάψυξης), λαµπτήρων φθορισµού, φωτοβολταϊκών πλαισίων και
εξοπλισµού µικρού µεγέθους (κατηγορίες 5 & 6 του Παραρτήµατος ΙΙΙ της οδηγίας 2012/19/ΕΕ).



Προετοιµασία

για

επαναχρησιµοποίηση

των

ΑΗΗΕ,

των

κατασκευαστικών

τους

στοιχείων

των

συναρµολογούµενων µερών και των αναλώσιµων, όπου ενδείκνυται.


Οι ποσοτικοί στόχοι σχετικά µε τη διαχείριση των ΑΗΗΕ αναφορικά µε τη συλλογή είναι:
 Μέχρι το τέλος του 2015, ο ποσοτικός στόχος συλλογής για τα ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης διαµορφώνεται,
ανάλογα µε το ποια είναι η µεγαλύτερη ποσότητα από τις παρακάτω, είτε σε 4 kg/κάτοικο ετησίως, είτε σε
ποσότητα ίση µε το µέσο ετήσιο βάρος των ΑΗΗΕ που συλλέχθηκαν κατά την προηγούµενη τριετία.
 Από το 2016 το ελάχιστο ποσοστό συλλογής ορίζεται σε 45% και υπολογίζεται βάσει του συνολικού βάρους
των ΑΗΗΕ, τα οποία συλλέχθηκαν σε ένα δεδοµένο έτος, εκφράζεται δε ως ποσοστό του µέσου ετήσιου
βάρους του ΗΗΕ που διατέθηκε σε κυκλοφορία κατά τα τρία προηγούµενα έτη στη χώρα.
 Από το 2019 το ελάχιστο ποσοστό συλλογής ορίζεται σε 65% του µέσου ετήσιου βάρους των ΗΗΕ που
διατέθηκε στην αγορά κατά την προηγούµενη τριετία ή εναλλακτικά στο 85% των ΑΗΗΕ που παράγονται
ανά βάρος.



Προώθηση της επεξεργασίας του ελαφρού κλάσµατος τεµαχισµού ΑΗΗΕ για την ανάκτηση υλικών και ενέργειας.

2.3 Απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών


Ενίσχυση της συλλογής των αποβλήτων φορητών ΗΣ&Σ µε τη συµµετοχή των Πράσινων σηµείων και ΚΑΕ∆ΙΣΠ.



Ποσοτικός στόχος συλλογής: µέχρι 26‐9‐2016, συλλογή τουλάχιστον του 45% κ.β., εκφραζόµενο ως προς τις
ποσότητες φορητών ΗΣ&Σ που κυκλοφορούν στην αγορά (µέσος όρος της τελευταίας τριετίας).

2.4 Μικρές Ποσότητες Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΠΕΑ)


Χωριστή συλλογή των ΜΠΕΑ. Προγράµµατα ευαισθητοποίησης του κοινού (άµεση εφαρµογή).

3) Ιλύες Αστικού Τύπου


Θέσπιση των ακόλουθων ποσοτικών στόχων στη διαχείριση ιλύος έως το 2020: Εργασίες ανάκτησης 100% κ.β. επί
της παραγόµενης ποσότητας.



Αντιµετώπιση της ιλύος ως πόρο ‐ πηγή οργανικής ουσίας για χρήση επ’ ωφελεία της γεωργίας ή για την
ανάκτηση ενέργειας.



Ενηµέρωση – ευαισθητοποίηση ιδιωτών παραγωγών ιλύος αστικού τύπου, σχετικά µε τις δυνατότητες ορθής
διαχείρισης.



Υποχρεωτική διάθεση των ιλύων των δηµοτικών ΕΕΛ και των µεµονωµένων εγκαταστάσεων ξενοδοχείων και
βιοµηχανιών τροφίµων στις µονάδες επεξεργασίας βιο-αποβλήτων ή στις µονάδες επεξεργασίας ιλύος της ΕΥ∆ΑΠ

5.5 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
1.

Αστικά στερεά απόβλητα

Α. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ
Α.1. Γενικά στοιχεία της διαχείρισης ΑΣΑ
Τα βασικά στοιχεία του σχεδιασµού διαχείρισης των ΑΣΑ περιλαµβάνουν:


την καθιέρωση δικτύων χωριστής συλλογής ανακυκλώσιµων υλικών και βιοαποβλήτων και



την ανάπτυξη δικτύων επεξεργασίας για το σύνολο των υπολειπόµενων σύµµεικτων ΑΣΑ.



Επάρκεια σε χώρους τελικής διάθεσης υπολειµµάτων µε χρονικό ορίζοντα εξυπηρέτησης 20ετίας.

[25]
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Στον πίνακα 11 που ακολουθεί παρουσιάζεται το γενικό ισοζύγιο της διαχείρισης των ΑΣΑ στην Περιφέρεια Αττικής
για το έτος 2020, το οποίο επιτυγχάνει την εκπλήρωση του συνόλου των στόχων διαχείρισης των ΑΣΑ.

Τα δίκτυα χωριστής συλλογής (∆σΠ) περιλαµβάνουν:


τα ρεύµατα αποβλήτων συσκευασίας (χαρτί, γυαλί, µέταλλο, πλαστικό, ξύλο)



τα ρεύµατα λοιπών ανακυκλώσιµων αποβλήτων και



τα βιοαπόβλητα

Τα δίκτυα επεξεργασίας υπολειπόµενων σύµµεικτων ΑΣΑ συνεισφέρουν:


στην επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης



στην επίτευξη του στόχου εκτροπής των ΒΑΑ από την ταφή και



στην ανάκτηση ανακυκλώσιµων υλικών.

προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν τα υπολείµµατα που καταλήγουν σε χώρους υγειονοµικής ταφής.

Ως αποτέλεσµα το σχέδιο διαχείρισης των ΑΣΑ στην Περιφέρεια Αττικής οδηγεί στα ακόλουθα:


ανάκτηση µε προδιαλογή στο 53% της ποσότητας των παραγόµενων ΑΣΑ κατά το 2020.



ανάκτηση από επεξεργασία συµµείκτων στο 25% της ποσότητας κατά το 2020.



Τελική διάθεση µε ταφή στο 22% της ποσότητας κατά το 2020.

Σηµειώνεται ότι στο ποσοστό τελικής διάθεσης µε ταφή θα πρέπει να συνυπολογισθεί και η ποσότητα των προσµίξεων
των ανακυκλώσιµων υλικών από την ∆σΠ που οδηγούνται προς ταφή. Σε κάθε περίπτωση το σχέδιο διαχείρισης ΑΣΑ
προσβλέπει στη διαρκώς µειούµενη ποσότητα των υλικών αυτών.

[26]
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Πίνακας 11: Γενικό ισοζύγιο διαχείρισης των ΑΣΑ στην Περιφέρεια Αττικής (έτος 2020)
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔσΠ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΑ (tn)

ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

%

tn

Οργανικά

43,60%

825.617

Γυαλί Συσκευασίας

3,30%

62.489

Γυαλί (Λοιπά)
Χαρτί/Χαρτόνι
Συσκευασίας
Χαρτί/Χαρτόνι
έντυπο και λοιπά
Μέταλλα
Συσκευασίας
Μέταλλα (λοιπά)
Πλαστικό
Συσκευασίας
Πλαστικό (λοιπά)
Ξύλο Συσκευασίας
Ξύλο λοιπά
Λοιπά ανακτήσιμα
Λοιπά

0,10%

1.894

9,20%

174.213

18,90%

357.894

2,90%

54.915

0,40%

7.574

10,20%

193.149

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

53.021
22.723
22.723
26.511
90.894

100,00%

1.893.617

ΣΥΝΟΛΟ

%

70,00%

tn

ΛΟΙΠΑ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ
%

%

tn

tn

40,00%

330.247

495.370

43.742

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΌ ΜΕΑ
%

% ΣΥΝ.

ΣΥΜ
ΜΕΙΚΤΑ

ΠΑΡΑΓΩ
ΓΗ

1.326

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

100,00%

80,00%

21,41%

%

% ΣΥΝ.

tn

ΣΥΜ
ΜΕΙΚΤΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

tn

321.991

35,00%

21,00%

173.380

100%

30,00%

19.315

45,00%

14,80%

78.745

10,01%

3,55%

2.217

13.937
196.842

16.474
25,00%

1.894

55,00%

29.162

60,00%
70,00%

13.634
18.558

13,81%

261.414

26.248

40,00% 13,2%

69.996

90,00% 31,91%

19.939

25,00%

18.037

5.680

144.862

48.287
23.859
4.545
9.089
7.953
90.894

18.178

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΛΟΓΗ

4,9%

161.052

38.441

405.499

% ΣΥΝ.
ΠΑΡΑΓΩ
ΓΗ

65,00% 39,0%

15,00%

75,00%

%
ΣΥΜ
ΜΕΙΚΤΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

568

160.276
55,00%

70,00%

tn

ΕΚΤΡΟΠΗ ΒΑΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ
ΑΠΌ ΜΕΑ

18.747
70,00%

92,00%

tn

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΥΠΟΛ.
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ
ΠΡΟΣ ΕΠΕΞ.

17,44%

330.247

896.455

7,3%

15,00%

4,50%

1.193

7,30%

3,45%

65.416

35,00% 10,3%

25.251

40,00%

11,72%

28.859

10,00%

1.363

90,00%

27,00%

12.271

46,70% 22,11%

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΠΌ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ

52,66%

6,0%

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

6.760
90.894

418.601

46,01%

21,78%

412.441

25,56%

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

21,78%

[1] Στα "Λοιπά ανακτήσιµα" συµπεριλαµβάνονται τα ρεύµατα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ, Λαµπτήρες και Απόβλητα Φορητών ΗΣ&Σ.
[2] Στα "Λοιπά " συµπεριλαµβάνονται τα ΜΠΕΑ και το µη ανακτήσιµο κλάσµα που οδηγείται σε διάθεση.
[3] Τα ποσοστά ανάκτησης από ∆σΠ εκφράζονται επί της συνολικής παραγωγής ΑΣΑ, ενώ τα ποσοστά ανάκτησης από επεξεργασία συµµείκτων και τελικής διάθεσης εκφράζονται
επί της συνολικής παραγωγής των ΑΣΑ και επί της συνολικής ποσότητας των συµµείκτων.
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Α.2. Βιοαποδοµήσιµα Αστικά Απόβλητα
Οι επιµέρους στόχοι σχεδιασµού εκτροπής των ΒΑΑ από την υγειονοµική ταφή αναφέρθηκαν στον πίνακα 8 ανωτέρω.
Α.3. Ανακυκλώσιµα υλικά
Οι στόχοι σχεδιασµού της προετοιµασίας για επαναχρησιµοποίηση και της ανακύκλωσης των ανακυκλώσιµων υλικών
υπολογίζονται βάσει της 2ης µεθόδου της Απόφασης 2011/753/ΕΕ.
Οι ποσοτικοί στόχοι καταγράφονται στον Πίνακα 12 που ακολουθεί
Πίνακας 12: Ποσοτικοποίηση στόχων σχεδιασµού της διαχείρισης ανακυκλώσιµων υλικών
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΥΛΙΚΟ
(tn)
tn
%
Χαρτί-χαρτόνι

532.106

383.366

72,05%

Γυαλί

64.383

45.068

70,00%

Μέταλλα

62.489

60.273

96,45%

Πλαστικά
ΣΥΝΟΛΑ

246.170

192.060

78,02%

905.149

680.767

75,21%

Α.4. Απόβλητα συσκευασιών
Οι στόχοι σχεδιασµού της ανακύκλωσης των αποβλήτων συσκευασιών καταγράφονται ανά υλικό στον Πίνακα 13 που
ακολουθεί:
Πίνακας 13: Ποσοτικοποίηση στόχων σχεδιασµού της ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΥΛΙΚΟ
Στόχοι σχεδιασµού Στόχοι σχεδιασµού
(tn)
Στόχοι min %
(tn)
%
174.213
60
160.276
92,00%
Χαρτί-χαρτόνι
Γυαλί

62.489

60

43.742

70,00%

Μέταλλα

54.915

50

38.441

70,00%

Πλαστικά
Ξύλο

193.149

22,5

144.862

75,00%

22.723

15

18.178

80,00%

507.489

55

405.499

79,90%

ΣΥΝΟΛΑ

Α.5. Λοιπά ρεύµατα εναλλακτικής διαχείρισης
Περιλαµβάνουν τα απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (ΦΗΣ&Σ) και τα απόβλητα ηλεκτρικού
ηλεκτρονικού υλικού οικιακής προέλευσης (ΑΗΗΕ), η διαχείριση των οποίων περιγράφεται σε διακριτές ενότητες,
κατωτέρω.
Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Β.1. Μη επικίνδυνα ΑΣΑ
(α) ∆ίκτυα χωριστής συλλογής και επεξεργασίας
∆ίκτυο
Πράσινα Σηµεία

Ενέργειες
•

Καθιέρωση και ανάπτυξη δικτύου Πράσινων Σηµείων για τη χωριστή συλλογή
και προετοιµασία για ανακύκλωση ανακυκλώσιµων υλικών, ρευµάτων
αποβλήτων της εναλλακτικής διαχείρισης, πρασίνων και άλλων βιοαποβλήτων
(π.χ. µηχανικοί κοµποστοποιητές) καθώς και ογκωδών ΑΣΑ. Τα Πράσινα
Σηµεία µπορούν να χρησιµοποιηθούν και για τη συλλογή άλλων ειδών
αποβλήτων εκτός από τα αστικά στερεά απόβλητα (π.χ. ΑΕΚΚ). Επιπλέον
µπορούν

να

λειτουργήσουν

ως

χώροι

συλλογής

αντικειµένων

προς

επαναχρησιµοποίηση/ προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση και χώροι των
[28]
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ΚΑΕ∆ΙΣΠ.
•

Καθιέρωση τουλάχιστον ενός Πράσινου Σηµείου ανά ∆ήµο της Περιφέρειας
Αττικής. Στους µεγάλους δήµους να εξεταστεί η δυνατότητα καθιέρωσης
Πράσινων Σηµείων ανά ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα. Καθιέρωση βοηθητικών/
υποστηρικτών εγκαταστάσεων (αντένες), όπου κρίνεται απαραίτητο.

•

Χωροθέτηση των Πράσινων Σηµείων κατά το δυνατόν σε κεντρικό, εύκολα
προσβάσιµο σηµείο του ∆ήµου µε αξιοποίηση των θεσµικών παρεµβάσεων του
ΕΣ∆Α σε ζητήµατα χρήσεων γης. Αξιοποίηση των υφιστάµενων υποδοµών του
∆ήµου (π.χ. ΣΜΑ, Αµαξοστάσιο κλπ.).

•

Συντονισµός της ανάπτυξης και λειτουργίας του Πράσινων Σηµείων µε τα
υφιστάµενα και νέα ΣΕ∆, τις τοπικές και περιφερειακές δοµές διαχείρισης
αποβλήτων. Συντονισµός των Πράσινων Σηµείων της περιφέρειας µεταξύ τους.

Τα Πράσινα Σηµεία αποτελούν κοµβική παρέµβαση στην καθιέρωση των Τοπικών
Σχεδίων ∆ιαχείρισης αποβλήτων και οργανώνονται και αναπτύσσονται µε ευθύνη
του ∆ήµου.
Βιοαπόβλητα

Ως σηµείο 5.3

Απόβλητα συσκευασιών

•

Περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου συλλογής αποβλήτων συσκευασιών (ΣΕ∆) για
την επίτευξη των στόχων και στοχευµένες ενέργειες στους µεγάλους
παραγωγούς και τις νησιωτικές περιοχές περιλαµβανοµένης της 2ης ∆.Ε..

•

Καθιέρωση χωριστής συλλογής τριών τουλάχιστον ρευµάτων (χαρτί, γυαλί,
λοιπά ανακυκλώσιµα συσκευασιών) στην Περιφέρεια Αττικής.

Ανακυκλώσιµα υλικά

•

Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής ανακυκλώσιµων υλικών για την επαρκή
κάλυψη της Περιφέρειας.

•

Το δίκτυο αναπτύσσεται σε επίπεδο ∆ήµου µε επίκεντρο το Πράσινο Σηµείο και
µε στοχευµένες ενέργειες στους µεγάλους παραγωγούς.

•

Προτεραιότητα στην ενίσχυση της χωριστής συλλογής έντυπου χαρτιού.

•

Ανάπτυξη

νέων

ή

επέκταση

της

δυναµικότητας

των

υφιστάµενων

εγκαταστάσεων διαλογής ανακυκλώσιµων υλικών για την κάλυψη των
τιθέµενων στόχων.
Ογκώδη

•

Επέκταση του υφιστάµενου δικτύου και σε συνέργεια µε τα πράσινα σηµεία,
ώστε να επιτυγχάνεται η προεπεξεργασία και η διακριτή διαχείριση των
επιµέρους συστατικών τους.

(β) ∆ίκτυο µεταφοράς και επεξεργασίας σύµµεικτων ΑΣΑ
∆ίκτυο

Ενέργειες
ης

∆ΙΚΤΥΟ ΣΜΑ 1 ∆.Ε.

Επανεξέταση της σκοπιµότητας και επανασχεδιασµός της λειτουργίας των
υφιστάµενων και υπό κατασκευή ΣΜΑ καθώς και των προταθέντων από ΤΣ∆, σε
κατεύθυνση τοπικότητας και µείωσης της δυναµικότητας τους, στα πλαίσια του
γενικότερου σχεδίου διαχείρισης των ΑΣΑ και ειδικότερα των Εγκαταστάσεων
Επεξεργασίας Συµµείκτων. Οι Τοπικοί ΣΜΑ θα αφορούν:
•

ήδη υπάρχοντες ∆ηµοτικούς ΣΜΑ, εφόσον αδειοδοτούνται

•

τις ανάγκες της Τροιζηνίας, Ύδρας, Πόρου και πιθανόν Αγκιστρίου

[29]

ΑΔΑ: ΩΖΠΟ7Λ7-Ε04

ΣΜΑ που προτείνονται από τα Τ.Σ.∆.Α. των ∆ήµων, εφ’ όσον προκύπτουν

•

ικανές αποστάσεις από τις Μ.Ε.Α.µε βάση την τελική χωροθέτησή των
τελευταίων, και επιλέγονται ως ανάγκη από ∆ήµο ή οµάδα ∆ήµων.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ανάπτυξη δικτύου εγκαταστάσεων επεξεργασίας συµµείκτων για την κάλυψη των

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

προβλεπόµενων ποσοτήτων µε την αναβάθµιση και επέκταση της δυναµικότητας
του ΕΜΑΚ Λιοσίων έως και τους 350.000 tn ετησίως και τη δηµιουργία νέων
µονάδων συνολικής δυναµικότητας έως 650.000 tn ετησίως.
Το δίκτυο των νέων µονάδων σχεδιάζεται λαµβάνοντας υπ’ όψιν την αρχή της
εγγύτητας στους χώρους παραγωγής, την ισόρροπη αποκεντρωµένη εξυπηρέτηση
των αναγκών και κριτήρια οικονοµίας κλίµακας ως ακολούθως:
Ι. ∆ύο Μονάδες στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα
Αθηνών συνολικής δυναµικότητας έως 260.000 tn ετησίως.

Οι Μονάδες θα

χωροθετηθούν κατά προτεραιότητα σε ήδη αδειοδοτηµένους χώρους για την
κατασκευή κεντρικών Σ.Μ.Α.
ΙΙ.

Μία

Μονάδα

στην

περιοχή

της

δυναµικότητας έως 180.000 tn ετησίως.

Περιφερειακής

Ενότητας

Πειραιώς

Η Μονάδα θα χωροθετηθεί κατά

προτεραιότητα σε ήδη αδειοδοτηµένο χώρο για την κατασκευή κεντρικού Σ.Μ.Α.
ΙΙΙ. Μία Μονάδα στην νότια Αττική, δυναµικότητας έως 150.000 tn ετησίως.
ΙV. Μία Μονάδα στην Βόρειο-ανατολική Αττική, δυναµικότητας έως 60.000 tn
ετησίως, που προσδιορίζεται στην ΟΕ∆Α Β.Α. Αττικής
Τα προγραµµατικά στοιχεία των Μ.Ε.Α παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα Ι
του Παραρτήµατος ΙΙ.
Οι µονάδες του δικτύου χωροθετούνται ανεξάρτητα από τους χώρους τελικής
διάθεσης. Για την οριστική χωροθέτηση των µονάδων θα τηρηθούν τα κριτήρια
καταλληλότητας του σηµείου 12, ενώ θα εξεταστούν κατά προτεραιότητα θέσεις
που υφίστανται δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων (π.χ. Κ∆ΑΥ, ΣΜΑ) ή έχει
ήδη εγκριθεί η καταλληλότητα τους για τέτοιες δραστηριότητες.
Οι µονάδες σχεδιάζονται µε προτεραιότητα στην περαιτέρω ανάκτηση υλικών,
έναντι της παραγωγής δευτερογενών καυσίµων, ώστε να συµβάλλουν: i) στους
στόχους της ανακύκλωσης υλικών ii) στην εκτροπή από την ταφή και ανάκτηση
ρευµάτων αποβλήτων που µπορούν να αξιοποιηθούν είτε ως υλικά είτε ενεργειακά.
Εξασφάλιση ευελιξίας των µονάδων ως προς το ρεύµα επεξεργασίας ΒΑΑ, µε
δυνατότητα παράλληλης επεξεργασίας προδιαλεγµένων αποβλήτων.
Ανάπτυξη εφαρµογών του παραγόµενου κοµπόστ τύπου Α κατά προτεραιότητα στα
πλαίσια σχεδίων αποκατάστασης των ανενεργών λατοµικών χώρων της Περιφέρειας
σε συνέργεια µε δράσεις της διαχείρισης ΑΕΚΚ.
Κατά

προτεραιότητα

αξιοποίηση

της

ενεργοβόρου

εγχώριας

βιοµηχανίας

(τσιµεντοβιοµηχανία, κεραµοποιία κ.λπ.) για την απορρόφηση των παραγόµενων
εναλλακτικών

καυσίµων

και

διερεύνηση

δυνατοτήτων

συνεπεξεργασίας /συναποτέφρωσης.
∆εν προβλέπεται η κατασκευή Μονάδας για την 2η ∆.Ε.
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(γ) ∆ίκτυο διάθεσης υπολειµµάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.)
∆ίκτυο
Χ.Υ.Τ.Υ.

Ενέργειες


Αντιµετώπιση βραχυ- και µεσοπρόθεσµων αναγκών σε χώρους ταφής µε
αξιοποίηση των δυνατοτήτων στο Χ.Υ.Τ Φυλής, την ΟΕ∆Α Β.Α. Αττικής
ή/και αξιοποίηση ανενεργών λατοµείων - µεταλλείων θέσεων που έχει ήδη
εγκριθεί η καταλληλότητα τους ως Χ.Υ.Τ.Υ. (Ν. 3164/2003).



∆ηµιουργία δικτύου νέων χώρων διάθεσης υπολειµµάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) για
την κάλυψη των µεσο-µακροπρόθεσµων αναγκών (20ετίας). Το δίκτυο των
νέων Χ.Υ.Τ.Υ. σχεδιάζεται ανεξάρτητα από την χωροθέτηση των
εγκαταστάσεων επεξεργασίας συµµείκτων. Για την οριστική χωροθέτηση
των νέων Χ.Υ.Τ.Υ. ιεραρχούνται ως προς τα κριτήρια καταλληλότητας του
σηµείου 12 κατά προτεραιότητα τα εξοφληµένα ανενεργά λατοµεία –
µεταλλεία που έχουν καταγραφεί από τον Οργανισµό Ρυθµιστικού Σχέδιου
Αθήνας (Ο.Ρ.Σ.Α. -2013) και επιλέγονται τα καταλληλότερα εξ αυτών1, που
αθροιστικά αντιπροσωπεύουν χωρητικότητα υποδοχής υλικών 12 εκ. m3. Οι
εργασίες

τελικής

διάθεσης

θα

είναι

ενταγµένες

στο

πρόγραµµα

αποκατάστασης τους. Μετά από περιβαλλοντική τεκµηρίωση είναι δυνατόν
να καθοριστεί ανώτατο όριο δυναµικότητας για κάθε µονάδα του δικτύου.


Οριστικό κλείσιµο του Χ.Υ.Τ. Φυλής µε την άµεση εκπόνηση σχεδίου
αποκατάστασης του και ενεργοποίηση του µε την έναρξη λειτουργίας των
νέων χώρων.



Κατασκευή Χ.Υ.Τ.Υ. στις περιοχές Ύδρας, Τροιζηνίας και Ωρωπού



Κατασκευή Χ.Υ.Τ.Υ. 2ης ∆.Ε.

Το ∆ίκτυο Χ.Υ.Τ.Υ. της 1ης ∆.Ε. παρουσιάζεται αναλυτικότερα στον Πίνακα ΙΙΙ.
του Παραρτήµατος ΙΙ.
Β.2. Επικίνδυνα ΑΣΑ


Οργάνωση συστήµατος χωριστής συλλογής των µικρών ποσοτήτων επικίνδυνων αποβλήτων (ΜΠΕΑ), µε
αξιοποίηση των πράσινων σηµείων.



Για τα απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, καθώς και τους λαµπτήρες φθορισµού που
εµπεριέχονται στο ρεύµα των αποβλήτων ηλεκτρονικού ηλεκτρικού εξοπλισµού, οι επιµέρους απαιτήσεις σε
δίκτυα περιγράφονται ακολούθως.

2.

Απόβλητα ηλεκτρικού ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) οικιακής προέλευσης

Α. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ
Ο σχεδιασµός διαχείρισης των ΑΗΗΕ αποσκοπεί στη συνεχή επίτευξη των εθνικών στόχων συλλογής και διαχείρισης.
Το σύνολο των συλλεγόµενων ΑΗΗΕ οδηγείται σε κέντρα παραλαβής, από όπου τα ΑΗΗΕ διοχετεύονται σε
εγκαταστάσεις απορρύπανσης/ανακύκλωσης/ανάκτησης.
Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
1

Η μελέτη ιεράρχησης της καταλληλότητας των εξαντλημένων Λατομείων αναφέρεται στο σύνολο των κατηγοριών
των χώρων ταφής αποβλήτων της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999 (επικίνδυνων, μη
επικίνδυνων και αδρανών αποβλήτων), με γνώμονα την κάλυψη των αναγκών σε χώρους ταφής τόσο των αστικών
όσο και των βιομηχανικών αποβλήτων και των ΑΕΕΚ της Περιφέρειας Αττικής.
[31]
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Επέκταση του υφιστάµενου δικτύου συλλογής ώστε να καλυφθούν όλες οι περιοχές της Περιφέρειας και περαιτέρω
πύκνωσή του. ∆ηµιουργία υποδοµής συλλογής ΑΗΗΕ στα Πράσινα Σηµεία του κάθε ∆ήµου, σε συνεργασία µε τα
αντίστοιχα ΣΕ∆.
3.

Απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (ΗΣ&Σ)

Α. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ
Ο σχεδιασµός διαχείρισης των ΑΗΣ&Σ αποσκοπεί στη συνεχή επίτευξη των εθνικών στόχων συλλογής και
διαχείρισης.
Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Επέκταση του υφιστάµενου δικτύου συλλογής ώστε να καλυφθούν όλες οι περιοχές της Περιφέρειας και περαιτέρω
πύκνωσή του ώστε να µεγιστοποιηθεί το ποσοστό συλλογής αποβλήτων φορητών ΗΣ&Σ. Πρόβλεψη υποδοµής
συλλογής στα Πράσινα Σηµεία του κάθε ∆ήµου, σε συνεργασία µε τα αντίστοιχα ΣΕ∆
4.

Ιλύες αστικού τύπου

Α. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ
Εργασίες ανάκτησης 100% κ.β. επί της παραγόµενης ποσότητας.
Η ανάκτηση της ιλύος αστικού τύπου έπειτα από την κατάλληλη επεξεργασία (ξήρανση, υγιεινοποίηση, αδρανοποίηση,
σταθεροποίηση, κ.λπ.) θα γίνεται µέσω:


χρήσης της ξηράς ιλύος ως δευτερογενές καύσιµο στη εγχώρια βιοµηχανία και σε θερµοηλεκτρικούς σταθµούς
παραγωγής ενέργειας.



χρήσης της αφυδατωµένης ιλύος σε µονάδες παραγωγής βιοαερίου µε αναερόβια χώνευση.



χρήσης της ιλύος επ’ ωφελεία της γεωργίας ή για την αποκατάσταση τοπίου και λατοµείων, είτε κατόπιν
κοµποστοποίησης είτε µε απευθείας διάθεση στη γεωργία µετά από υγιεινοποίηση, αδρανοποίηση‐
σταθεροποίηση και τηρουµένων των τιθέµενων προδιαγραφών.

Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ


Αξιοποίηση του υφιστάµενου δικτύου της ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε. µε ένταξη σ’ αυτό ποσοτήτων ιλύος που προέρχονται από
µικρές ΕΕΛ αστικών και ΕΕΛ τουριστικών και βιοµηχανικών µονάδων.



Προώθηση, εναλλακτικά, της αφυδατωµένης ιλύος των ανωτέρω τουριστικών και βιοµηχανικών µονάδων σε
µονάδες παραγωγής εδαφοβελτιωτικών – ανάπτυξη µονάδων συνεπεξεργασίας ρευµάτων αποβλήτων οργανικής
προέλευσης ή ανάπτυξη µονάδων παραγωγής βιοαερίου και ενεργειακή ανάκτηση.

5.6 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Για την υλοποίηση του σχεδίου διαχείρισης των αποβλήτων αστικού τύπου θα αναπτυχθούν οι παρακάτω δράσεις σε
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Για κάθε δράση προβλέπεται χρονοδιάγραµµα και ιεράρχηση εφαρµογής. Ως βραχυπρόθεσµες χαρακτηρίζονται οι
δράσεις µε άµεση εφαρµογή από τη θεσµοθέτηση του παρόντος ΕΣ∆Α και τοποθετούνται χρονικά εντός του 20162017. Μεσοπρόθεσµες χαρακτηρίζονται οι δράσεις που προβλέπονται να υλοποιηθούν εντός της χρονικής περιόδου
2018‐2020. Επιπλέον, οι δράσεις ιεραρχούνται ως προς την σπουδαιότητα εφαρµογής τους, σε δράσεις Α και Β
προτεραιότητας.

[32]
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Α/Α

Περιγραφή / Παρατηρήσεις

∆ράση

Υλοποίηση
∆ήµοι
Συντονισµός /υποστήριξη :
Ε∆ΣΝΑ
Ε∆ΣΝΑ, ∆ήµοι, ΣΕ∆
Συντονισµός /υποστήριξη :
Ε∆ΣΝΑ

Βραχυπρόθεσµη
Ιεράρχηση
Α
Β

Μεσοπρόθεσµη
Ιεράρχηση
Α
Β

1

∆ίκτυα συλλογής αποβλήτων

Ως σηµείο 4.3 , 5.3.3. και 5.5

2

Πράσινα Σηµεία

Αξιολόγηση και συντονισµός της ανάπτυξης του δικτύου πράσινων σηµείων και ΚΑΕ∆ΙΣΠ

3

Μελέτη σύστασης ΑΣΑ

Επικαιροποίηση της σύστασης των ΑΣΑ σε επίπεδο Περιφέρειας και επιµέρους ρευµάτων
ενδιαφέροντος (π.χ. συσκευασίας/λοιπά, ογκώδη κλπ.)

Ε∆ΣΝΑ

+

Ένταξη του ΕΜΑΚ στο δίκτυο επεξεργασίας ΒΑΑ από ∆σΠ. Νέες Μονάδες επεξεργασίας
βιοαποβλήτων από ∆σΠ.

Ε∆ΣΝΑ

+

Χρηµατοδότηση – Κατασκευή και λειτουργία των εγκαταστάσεων του δικτύου επεξεργασίας
βιοαποβλήτων από ∆σΠ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ /Ε∆ΣΝΑ

+

Ανάπτυξη νέων ή επέκταση της δυναµικότητας των υφιστάµενων εγκαταστάσεων διαλογής
ανακυκλώσιµων υλικών.

ΣΕ∆, ∆ήµοι (µεµονωµένα ή από
κοινού)

1. Μελέτη Αναβάθµισης του ΕΜΑΚ Λιοσίων
2. Μελέτη Χωροθέτησης και Σχεδιασµού Νέων Μονάδων επεξεργασίας συµµείκτων.

Ε∆ΣΝΑ

+

Χρηµατοδότηση – Κατασκευή και λειτουργία των εγκαταστάσεων του δικτύου επεξεργασίας
συµµείκτων.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ /Ε∆ΣΝΑ

+

Αναθεώρηση και επανασχεδιασµός του δικτύου ΣΜΑ σύµφωνα µε τον σχεδιασµό του
δικτύου επεξεργασίας συµµείκτων.

Ε∆ΣΝΑ

+

Χρηµατοδότηση – Κατασκευή και λειτουργία των εγκαταστάσεων του δικτύου ΣΜΑ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ /Ε∆ΣΝΑ

+

Αντιµετώπιση άµεσων αναγκών σε χώρους ταφής και Σχέδιο αποκατάστασης του Χ.Υ.Τ.
Φυλής. Χρηµατοδότηση – Κατασκευή και λειτουργία.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ /Ε∆ΣΝΑ

+

9α

Μελέτη σχεδιασµού δικτύου νέων
χώρων διάθεσης υπολειµµάτων
(Χ.Υ.Τ.Υ.)

Αξιολόγηση – ιεράρχηση της καταλληλότητας των εξοφληµένων ανενεργών λατοµείωνµεταλλείων . για την κάλυψη των αναγκών ταφής επικίνδυνων, µη επικίνδυνων και αδρανών
αποβλήτων της Περ. Αττικής . Επιλογή χώρων και σχεδιασµός εγκαταστάσεων διάθεσης
υπολειµµάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) για την κάλυψη των µέσο -µακροπρόθεσµων αναγκών, στα
πλαίσια ολοκληρωµένου προγράµµατος αποκατάστασης τους.

Ε∆ΣΝΑ

+

9β

Υλοποίηση υποδοµών δικτύου
νέων χώρων διάθεσης
υπολειµµάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.)

Χρηµατοδότηση – Κατασκευή και λειτουργία των εγκαταστάσεων του δικτύου διάθεσης
υπολειµµάτων των ΜΕΑ συµµείκτων.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ /Ε∆ΣΝΑ

+

10

Ανάπτυξη αγορών ανακτώµενων
υλικών

11

Αξιολόγηση υλοποίησης σχεδίου
ΒΑΑ

4α

4β
5
6α

6β
7α
7β
8

Μελέτη σχεδιασµού δικτύου
επεξεργασίας βιοαποβλήτων από
∆σΠ
Υλοποίηση υποδοµών δικτύου
επεξεργασίας βιοαποβλήτων από
∆σΠ
Ανάπτυξη /επέκταση δικτύου
Κ∆ΑΥ
Μελέτη σχεδιασµού δικτύου
εγκαταστάσεων επεξεργασίας
συµµείκτων
Υλοποίηση υποδοµών δικτύου
εγκαταστάσεων επεξεργασίας
συµµείκτων
Μελέτη δικτύου ΣΜΑ
Υλοποίηση υποδοµών δικτύου
ΣΜΑ
Αντιµετώπιση άµεσων αναγκών σε
χώρους ταφής και σχέδιο
αποκατάστασης του Χ.Υ.Τ. Φυλής.

Ανάπτυξη χρήσεων, εφαρµογών και αγορών για τα ανακτώµενα υλικά του σχεδίου
διαχείρισης ΑΣ και ιδίως για το κοµπόστ από ∆σΠ, το κοµπόστ τύπου Α’ και τα δευτερογενή
καύσιµα. Προγραµµατικές συµφωνίες.
Αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης των δράσεων για τα ΒΑΑ - απαραίτητες
αναθεωρήσεις ή διορθωτικές δράσεις
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Ε∆ΣΝΑ

+

+

+

+
+

ΑΔΑ: ΩΖΠΟ7Λ7-Ε04

6.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η διαχείριση των βιοµηχανικών αποβλήτων (πλην των επικινδύνων) αποτελούσε αντικείµενο του υφιστάµενου ΠΕΣ∆Α
(αναθεώρηση 2006). Το αντικείµενο αυτό δεν υλοποιήθηκε εκτός των ρευµάτων της εναλλακτικής διαχείρισης µε
αποτέλεσµα να υπάρχει ασάφεια σε ότι αφορά στην υφιστάµενη κατάσταση και τις συνολικές ανάγκες διαχείρισης στο
επίπεδο της περιφέρειας.
Στη παρούσα αναθεώρηση του ΠΕΣ∆Α γίνεται µια πρώτη προσπάθεια σχεδιασµού της διαχείρισης µε βάση τις
προβλέψεις του ΕΣ∆Α. Ο σχεδιασµός θα εξειδικευτεί περαιτέρω µετά από πρόσθετη και σε βάθος διερεύνηση των
αναγκών µε αξιοποίηση και των στοιχείων του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων των άρθρων 42 &58 του Ν.
4042/12.
6.1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
6.1.1

Συγκεντρωτικά στοιχεία υφιστάμενης διαχείρισης

Το έτος αναφοράς των δεδοµένων είναι το 2014, ενώ χρησιµοποιήθηκαν οι εκτιµήσεις του ΕΣ∆Α-2015 µε αναγωγή
στη Περιφέρεια Αττικής, σε ότι αφορά την µη καταγραµµένη διαχείριση των βιοµηχανικών αποβλήτων και των
ρευµάτων που υπόκεινται σε εναλλακτική διαχείριση. Απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση για την βελτίωση της
αξιοπιστίας των στοιχείων.
Κατά το 2014 και σύµφωνα µε τα αναλυτικά στοιχεία του Μητρώου Παραγωγών Αποβλήτων που τηρείται στο ΥΠΕΝ
καταγράφηκαν 380 παραγωγοί βιοµηχανικών αποβλήτων που δήλωσαν ότι διαχειρίστηκαν απόβλητα τους εκτός των
παραγωγικών τους εγκαταστάσεων και 116 παραγωγοί που δήλωσαν ότι αποθήκευσαν απόβλητα εντός των
εγκαταστάσεών τους (προσωρινή αποθήκευση). Σε ότι αφορά τα επικίνδυνα απόβλητα καταγράφονται 116 και 86
παραγωγοί αντίστοιχα. Η κατά είδος παραγωγή και διαχείριση των βιοµηχανικών αποβλήτων κατά το 2014 σύµφωνα
µε τα δηλωθέντα στοιχεία των παραγωγών αποτυπώνεται στον Πίνακα 14 που ακολουθεί.
Πίνακας 14: Παραγωγή και διαχείριση βιοµηχανικών αποβλήτων (έτος αναφοράς 2014)

Κατηγορία αποβλήτων

Παραγωγή
tn

Ανάκτηση(R)
tn (%)

∆ιάθεση(D)
tn (%)

Αποθήκευση(Α)
tn (%)

Μη
καταγεγραµµένη
διαχείριση (Χ)
(tn)

Μη επικίνδυνα απόβλητα
Ι‐ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΛΟΙΠΩΝ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩ
Ν(*)

77.624

13.952[17.97%]

62.844[80.96%]

828[1.07%]

Μ.∆.

18.683[45.94%]

2.222[5.46%]

Μ.∆.

Επικίνδυνα απόβλητα
ΙΙ‐ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΛΟΙΠΩΝ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩ
Ν (*)

40.669

19.764[48.60%]

(*)Πηγή ΥΠΕΝ, Μητρώο Παραγωγών Αποβλήτων – δεν υπάρχει εκτίµηση για την µη καταγραµµένη διαχείριση
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Σηµειώνεται ότι ΄
•

Τα ως άνω στοιχεία δεν περιλαµβάνουν τα Οχήµατα Τέλους Ζωής, τα Μεταχειρισµένα Ελαστικά, τα
Απόβλητα Έλεια και τα Απόβλητα Συσσωρευτών Οχηµάτων και Βιοµηχανίας, που αποτελούν αντικείµενο
εξειδικευµένων ΣΕ∆, καθώς και τα επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα.

•

Από τα ως άνω στοιχεία του Μητρώου Παραγωγών Αποβλήτων της Περιφέρειας Αττικής του 2014 [Πίνακας
14] προκύπτει µια πολύ διαφοροποιηµένη εικόνα από τις εκτιµήσεις του ΕΣ∆Α που αναφέρονται στο έτος –
βάση του 2011. Τούτο ενδέχεται να οφείλεται στην αποδιάρθρωση της βιοµηχανίας ως συνέπεια της κρίσης.

•

Η προσωρινή αποθήκευση εντός των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων αντικατοπτρίζει την δυσκολία στην
διαχείριση των βιοµηχανικών αποβλήτων στην Αττική. Τα σωρευτικά µεγέθη των προσωρινά αποθηκευµένων
αποβλήτων εντός των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων αυξάνονται σηµαντικά κατά τα τελευταία έτη φθάνοντας
στους 275.360 tn κατά το 2014. Εξ αυτών, οι 79.846 tn χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα.

Αν τα πιο πάνω στοιχεία συµπληρωθούν µε τις (%) εκτιµήσεις του ΕΣ∆Α-2015 για την µη καταγραµµένη διαχείριση (
10,2% και 24,1% για τα µη επικίνδυνα και τα επικίνδυνα απόβλητα αντίστοιχα) καθώς και µε τις εκτιµήσεις του ΕΣ∆Α
για την παραγωγή και διαχείριση των ειδικών ρευµάτων (διαχείριση µέσω ΣΕ∆, επικίνδυνα απόβλητα νοσοκοµειακών
µονάδων), η εκτίµηση για την συνολική παραγωγή και διαχείριση των βιοµηχανικών αποβλήτων της Αττικής κατά το
2014 διαµορφώνεται σε :

Πίνακας 15: Υφιστάµενη διαχείριση βιοµηχανικών αποβλήτων

Κατηγορία αποβλήτων

Ανάκτηση (R)
(tn)

∆ιάθεση (D)
(tn)

Αποθήκευση
(Α)
(tn)

Μη
καταγεγραµµένη
διαχείριση (Χ)
(tn)

5.128

9.675

Μη επικίνδυνα απόβλητα
Ι‐ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΛΟΙΠΩΝ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
[1] Βιοµηχανικά απόβλητα (*)
[2] Απόβλητα εγκαταστάσεων
κοινής ωφέλειας, εξυπηρέτησης
κοινού κ.λπ. (*)
[3] ΑΗΗΕ βιοµηχανικής
προέλευσης (*)
[4] Οχήµατα τέλους κύκλου ζωής
[5] Μεταχειρισµένα ελαστικά
οχηµάτων

61.092

67.144

13.952

62.844

828

8.715

35.900(**)

4.300

4.300

0

11.240

0

0

960

Επικίνδυνα απόβλητα
ΙΙ‐ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΛΟΙΠΩΝ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (*)
[1] Βιοµηχανικά απόβλητα
[2] Απόβλητα εγκαταστάσεων
κοινής ωφέλειας, εξυπηρέτησης
κοινού κ.λπ.
[3] Απόβλητα έλαια
[4] Απόβλητα συσσωρευτών
οχηµάτων και βιοµηχανίας
[5] Οχήµατα τέλους κύκλου ζωής

33.656

22.183

2.884

31.847

19.764

18.683

2.222

9.801

7.568

0

582

8.150

6.004

0

0

10.596

320(**)

0

80

0
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[8] Απόβλητα υγειονοµικών
µονάδων (επικίνδυνα) (***)

0

3.500

0

3.300

(*) Πηγή ΥΠΕΝ, Μητρώο Παραγωγών Αποβλήτων (2014) για την καταγραµµένη διαχείριση και % εκτίµηση ΕΣ∆Α (2015) για την
µη καταγραµµένη διαχείριση
(**) Περιλαµβάνει και την επαναχρησιµοποίηση σε ποσοστό 17%.
(***) Οι ποσότητες προς διάθεση αφορούν τις ποσότητες που αποτεφρώθηκαν στον αποτεφρωτήρα ΕΙΑ που λειτουργεί ο Ε∆ΣΝΑ

Στον Πίνακα 16 καταγράφεται η κατανοµή των εργασιών διαχείρισης ανά βασική κατηγορία αποβλήτων, ξεχωριστά
για τα µη επικίνδυνα και τα επικίνδυνα απόβλητα.
Πίνακας 16: Συγκεντρωτικά στοιχεία υφιστάµενης διαχείρισης βιοµηχανικών αποβλήτων (*)

Κατηγορία αποβλήτων

Ανάκτηση (R)
(%)

∆ιάθεση (D)
(%)

Αποθήκευση
(Α)
(%)

Μη
καταγεγραµµένη
διαχείριση (Χ)
(%)

ΣΥΝΟΛΑ

3,58

6,77

100%

3,18

35,16

100%

Μη επικίνδυνα απόβλητα
Ι‐ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΛΟΙΠΩΝ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

42,71

46,94

Επικίνδυνα απόβλητα
ΙΙ‐ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΛΟΙΠΩΝ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

37,16

24,50

(*) Ισχύουν οι παρατηρήσεις του πίνακα 15

6.1.2

Υφιστάμενα δίκτυα και εγκαταστάσεις

1) Βιοµηχανικά απόβλητα
α) Μη επικίνδυνα βιοµηχανικά απόβλητα
 Το πλήθος των φορέων που δραστηριοποιούνται στη συλλογή και µεταφορά αποβλήτων πανελλαδικά ανέρχεται
σε 500 αδειοδοτηµένες εταιρείες.
 Το δίκτυο ανάκτησης περιλαµβάνει τις επιχειρήσεις επεξεργασίας και ανακύκλωσης αποβλήτων για την
παραγωγή εναλλακτικών πρώτων υλών και καυσίµων, καθώς και τις επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν τα
παραγόµενα δευτερογενή υλικά (τσιµεντοβιοµηχανία, χαλυβουργία, µεταλλουργία, κεραµοποιία, κ.λπ.), οι οποίες
πανελλαδικά ανέρχονται σε 150 εγκαταστάσεις.
 Ειδικότερα στην Αττική καταγράφονται 7 µονάδες, τρείς (3) εκ των οποίων έχουν ως αντικείµενο την
ανακύκλωση υλικών, δύο (2) εγκαταστάσεις ενεργειακής αξιοποίησης και ανακύκλωσης (τσιµεντοβιοµηχανίες),
µία µονάδα ανάκτησης οργανικών αποβλήτων και µια µονάδα επεξεργασίας βιοµηχανικών αποβλήτων.
 Τέλος, η µακρόχρονη αποθήκευση των αποβλήτων αποτελεί συχνή επιλογή διαχείρισης.
β) Επικίνδυνα βιοµηχανικά απόβλητα
 Το υφιστάµενο αδειοδοτηµένο δίκτυο αποθήκευσης και επεξεργασίας στη Περιφέρεια Αττικής περιλαµβάνει 12
µονάδες, ως ακολούθως: δύο µονάδες προσωρινής αποθήκευσης, µια µονάδα ανάκτησης µετάλλων, δυο µονάδες
επαναδιύλισης πετρελαιοειδών αποβλήτων και ελαίων, δυο µονάδες ανάκτησης οργανικών ουσιών, δυο µονάδες
αξιοποίησης και ανακύκλωσης (τσιµεντοβιοµηχανίες), τρείς µονάδες επεξεργασίας (σταθεροποίηση- διαχείριση
ελαιώδους φάσης).
 Οι εγκαταστάσεις συµπληρώνοντα µε µια µονάδα τελικής διάθεσης (ΧΥΤΕΑ) που αναφέρεται αποκλειστικά στην
εξυγίανση του Τεχνολογικού πάρκου Λαυρίου.
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2) Απόβλητα εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, εξυπηρέτησης κοινού κ.λπ.
 Η διαχείριση των αποβλήτων που παράγονται από οργανισµούς κοινής ωφέλειας, εξυπηρέτησης κοινού, κ.λπ.
πραγµατοποιείται µέσω των υφιστάµενων δικτύων διαχείρισης (Χ.Υ.Τ.Α., Κ∆ΑΥ, ΕΜΑ, ΣΕ∆, Εγκαταστάσεις
διαχείρισης ΕΥΑΜ και βιοµηχανικών αποβλήτων).
 Ορισµένες επιχειρήσεις έχουν αναπτύξει σχέδια διαχείρισης των αποβλήτων τους. Χαρακτηριστικό παράδειγµα
αποτελεί ο ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε. όπου εφαρµόζεται διακριτή συλλογή των παραγόµενων ρευµάτων
αστικού και βιοµηχανικού τύπου αποβλήτων και ΑΕΚΚ, τα οποία προωθούνται στα ως άνω δίκτυα.
 Ο ΟΛΠ Α.Ε. πέραν των ιδίων αποβλήτων διαχειρίζεται και τα απόβλητα πλοίων και καταλοίπων φορτίου
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη διεθνή σύµβαση για την Θαλάσσια ρύπανση MARPOL 73/78, έχοντας
καταρτίσει Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων. Ειδικότερα για τη συλλογή πετρελαιοειδών αποβλήτων και
των αποβλήτων ελαίων από πλοία χρησιµοποιούνται κυρίως πλωτοί διαχωριστήρες.
3) Απόβλητα έλαια
 Για τη διαχείριση των αποβλήτων ελαίων λειτουργεί 1 ΣΕ∆ πανελλαδικής εµβέλειας, στο οποίο είναι
συµβεβληµένοι 117 υπόχρεοι παραγωγοί.
 Στην Περιφέρεια Αττικής καταγράφονται 1 κέντρο συλλογής ‐ αποθήκευσης και 2 εγκαταστάσεις αναγέννησης
ΑΕ συµβεβληµένες µε το ΣΕ∆.
4) Απόβλητα συσσωρευτών οχηµάτων και βιοµηχανίας
 Η διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών οχηµάτων και βιοµηχανίας γίνεται από 3 πανελλαδικής εµβέλειας
ΣΕ∆.
 Στην Περιφέρεια Αττικής

είναι συµβεβληµένη µε τα ΣΕ∆, 1 εγκατάσταση ανακύκλωσης συσσωρευτών

Pb‐οξέος.
 ∆ιαχείριση στο εξωτερικό µε διασυνοριακή µεταφορά γίνεται µόνο για τους συσσωρευτές Ni‐Cd.
5) Οχήµατα τέλους κύκλου ζωής
Για την εναλλακτική διαχείριση των ΟΤΚΖ έχει οργανωθεί 1 συλλογικό ΣΕ∆ πανελλαδικής εµβέλειας, στο οποίο είναι
συµβεβληµένοι 36 υπόχρεοι παραγωγοί. Για τη διαχείριση των παραγόµενων ΟΤΚΖ το ΣΕ∆ είναι συµβεβληµένο στην
Περιφέρεια Αττικής µε 17 κέντρα συλλογής και επεξεργασίας και 2 µονάδες τεµαχισµού.
6) Απόβλητα ηλεκτρικού ηλεκτρονικού εξοπλισµού βιοµηχανικής προέλευσης
Το υφιστάµενο δίκτυο και οι εγκαταστάσεις διαχείρισης δεν διαφοροποιούνται σε σχέση µε τα ΑΗΗΕ οικιακής
προέλευσης.
7) Μεταχειρισµένα ελαστικά οχηµάτων
 Λειτουργεί 1 συλλογικό ΣΕ∆ πανελλαδικής εµβέλειας µε συµµετοχή 165 υπόχρεων παραγωγών.
 Το ΣΕ∆ είναι συµβεβληµένο στην Περιφέρεια Αττικής µε 809 σηµεία συλλογής (2014)
 Το ΣΕ∆ είναι συµβεβληµένο στην Περιφέρεια Αττικής µε 2 εγκαταστάσεις µηχανικής επεξεργασίας, καθώς και µε
1 µονάδα ενεργειακής αξιοποίησης ΜΕΟ (χρήση ως δευτερογενές καύσιµο).
 Επίσης πραγµατοποιούνται εξαγωγές, µε σκοπό την ενεργειακή αξιοποίηση (κυρίως) αλλά και την
επαναχρησιµοποίηση.
8) Απόβλητα υγειονοµικών µονάδων
 Η διαχείριση των ΕΑΥΜ γίνεται εντός και εκτός των ΥΜ, µε αποστείρωση ή αποτέφρωση για τα ΕΑΑΜ,
αποκλειστικά µε αποτέφρωση για τα ΜΕΑ και µε αποτέφρωση ή άλλη διαχείριση (ανάκτηση/διάθεση) για τα
ΑΕΑ.
 Κεντρική εγκατάσταση της ∆ιαχείρισης αποτελεί ο αποτεφρωτήρας ΕΙΑ που λειτουργεί ο Ε∆ΣΝΑ στην ΟΕ∆Α
∆υτικής Αττικής και εξυπηρετεί Υγειονοµικές µονάδες και εκτός Αττικής.

[37]

ΑΔΑ: ΩΖΠΟ7Λ7-Ε04



Με απόφασή της, η ∆ιοίκηση του Ε∆ΣΝΑ προχώρησε σε σύµβαση παραχώρησης υπηρεσιών λειτουργίας και
συντήρησης του Αποτεφρωτήρα επικινδύνων αποβλήτων υγειονοµικών µονάδων, µε τρόπο που να διασφαλίζεται
τόσο το δηµόσιο συµφέρον όσο και η δηµόσια υγεία.

6.1.3

Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης Διαχείρισης και Υλοποίησης Υφιστάμενου ΠΕΣΔΑ

Η αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης παραγωγής και διαχείρισης των βιοµηχανικών αποβλήτων στη Περιφέρεια
Αττικής, συνοψίζεται κύρια στις ελλείψεις στην ολοκληρωµένη καταγραφή της παραγωγής και διαχείρισης των
αποβλήτων, ως βασικού εργαλείου για την διαρκή αναβάθµιση της διαχείρισης των αποβλήτων σε ανώτερες βαθµίδες
ιεράρχησης.
Ειδικότερα, διαπιστώνονται σηµαντικά κενά στην καταγραµµένη διαχείριση, και ποσότητες σε αποθήκευση γεγονός
που παραπέµπει σε ανεπάρκειες εγκαταστάσεων διάθεσης και ανάκτησης. Μεγάλο ποσοστό των παραγόµενων
αποβλήτων οδηγείται σε διάθεση, ενώ ιδιαίτερα για τα επικίνδυνα απόβλητα σηµαντικές ποσότητες µεταφέρονται
διασυνοριακά προς τελική διαχείριση.
Η κατάσταση της διαχείρισης των ρευµάτων που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς εναλλακτικής διαχείρισης κρίνεται κατ’
αρχήν ικανοποιητική.
Βελτιούµενη και ικανοποιητική κρίνεται και η διαχείριση των ΕΑΥΜ.
6.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Κατ΄ αναλογία των εκτιµήσεων για τα ΑΣΑ, εκτιµάται ότι η αναµενόµενη ανάκαµψη της βιοµηχανικής παραγωγής
στην Αττική δεν θα οδηγήσει στην αύξηση των βιοµηχανικών αποβλήτων , λόγω εισαγωγής µέτρων πρόληψης και
καθαρής παραγωγής, οπότε οι εκτιµήσεις για το 2014 αποτελούν και εκτίµηση των αναµενόµενων ποσοτήτων κατά το
έτος 2000.

Πίνακας 17: Προβλεπόµενη παραγωγή βιοµηχανικών αποβλήτων Περιφέρειας Αττικής (έτος 2020)
Κατηγορία αποβλήτων
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΛΟΙΠΩΝ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
[1] Βιοµηχανικά απόβλητα, από
βλητα Ο.Κ.Ω, ΑΗΗΕ βιοµ
προέλευσης
[2] Απόβλητα έλαια
[3] Απόβλητα συσσωρευτών
οχηµάτων και βιοµηχανίας
[4] Οχήµατα τέλους κύκλου ζωής
[5] Μεταχειρισµένα ελαστικά
οχηµάτων
[6] Μολυσµατικά Απόβλητα
υγειονοµικών µονάδων

Σύντµηση

ΒΙΟΛΠ

Μη επικίνδυνα
απόβλητα
(τόνοι)

Επικίνδυνα
απόβλητα
(τόνοι)

Σύνολο
αποβλήτων
(τόνοι)

142.840

90.570

233.410

ΒΙΟΜ

86.340

50.470

136.810

ΑΕ

-

16.300

16.300

ΑΣΟΒ

-

16.600

16.600

ΟΤΚΖ

44.500

400

44.900

ΜΕΟ

12.000

-

12.000

ΑΥΜ

-

6.800

6.800

6.3 ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
1) Βιοµηχανικά Απόβλητα
Υιοθέτηση των στόχων του ΕΣ∆Α, ως ακολούθως


∆ιασφάλιση ιχνηλασιµότητας παραγωγής και διαχείρισης βιοµηχανικών αποβλήτων.
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∆ιασφάλιση ορθολογικής διαχείρισης των παραγόµενων βιοµηχανικών αποβλήτων στηριζόµενη στην ιεράρχηση
των αποβλήτων και στις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές.



Αξιοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας αποβλήτων (σε εθνικό επίπεδο) µε σκοπό την προώθηση της
συνέργειας µεταξύ των βιοµηχανικών κλάδων για την ανάκτηση των βιοµηχανικών αποβλήτων. Προώθηση
κλαδικών εθελοντικών συµφωνιών.



Οργάνωση και λειτουργία επαρκούς δικτύου υποδοµών διάθεσης βιοµηχανικών αποβλήτων κατά προτεραιότητα
στους χώρους βιοµηχανικής συγκέντρωσης.



Ανάκτηση ενέργειας σε συµπληρωµατικό ρόλο όταν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια άλλου είδους ανάκτησης.



Αξιοποίηση της έρευνας για αναβάθµιση των µεθόδων διαχείρισης των βιοµηχανικών αποβλήτων και τεκµηρίωση
της βέλτιστης επιλογής από τις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις των εργασιών ανάκτησης ή και διάθεσης.

2) Απόβλητα εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, εξυπηρέτησης κοινού κ.λπ.
Υιοθέτηση των στόχων του ΕΣ∆Α, ως ακολούθως


Καθιέρωση χωριστής συλλογής για τα µέταλλα, το χαρτί, το πλαστικό και το γυαλί που υπάγονται στις κατηγορίες
ΕΚΑ 15 και 20 σε όλους τους χώρους εργασίας και εξυπηρέτησης κοινού.



Αποτροπή της ανάµιξης αποβλήτων ελαίων µε πετρελαιοειδή κατάλοιπα (καθαρισµοί δεξαµενών καυσίµων,
διάφορα ελαφρά ή βαρέα καύσιµα) και διαχείριση τους σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία για την εναλλακτική
διαχείριση.



Καθιέρωση χωριστής συλλογής του οργανικού κλάσµατος (καφέ κάδος) ως διακριτού ρεύµατος.



∆ιαχείριση τυχόν άλλων ρευµάτων αποβλήτων που παράγονται και εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση, ως
διακριτών ρευµάτων και σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.



Υλοποίηση δράσεων ενηµέρωσης – ευαισθητοποίησης κοινού και λοιπών εµπλεκόµενων, σχετικά µε τα οφέλη της
πρόληψης και ανάκτησης των αποβλήτων.

3) Ρεύµατα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης
Για το σύνολο των ρευµάτων εναλλακτικής διαχείρισης υιοθετούνται οι στόχοι του ΕΣ∆Α.


Υλοποίηση προγραµµάτων ενηµέρωσης ‐ ευαισθητοποίησης του κοινού και στοχευµένων οµάδων/ φορέων.



Επίτευξη ποσοτικών στόχων συλλογής – ανάκτησης – προετοιµασίας για επαναχρησιµοποίηση - ανακύκλωση.



Ενίσχυση του ρόλου καθώς και παροχή κινήτρων στους ∆ήµους για την οργάνωση ‐ παρακολούθηση ‐
καταγραφή των εργασιών όλων των ρευµάτων εναλλακτικής διαχείρισης και πρωτίστως των αστικών αποβλήτων
και ενεργό συµµετοχή τους στις εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης.



Ένταξη των πράσινων σηµείων και των ΚΑΕ∆ΙΣΠ στην εναλλακτική διαχείριση.

3.1 Απόβλητα Έλαια (ΑΕ)


Περαιτέρω προώθηση της χωριστής συλλογής των αποβλήτων ελαίων από µεγάλους οργανισµούς, βιοµηχανίες και
κυρίως τα πλοία.



Αποφυγή ανάµιξης αποβλήτων ελαίων µε πετρελαιοειδή κατάλοιπα.



Άρση τυχόν (αναιτιολόγητων) περιορισµών για την αγορά αναγεννηµένων λιπαντικών ελαίων.

Οι ποσοτικοί εθνικοί στόχοι του Π∆ 82/2004, σχετικά µε τη διαχείριση των αποβλήτων ελαίων, θα αναθεωρηθούν
σύµφωνα µε το ΕΣ∆Α, µε σκοπό την αύξηση των συλλεγόµενων αποβλήτων ελαίων, καθώς και του ποσοστού
αναγέννησης.
3.2 Απόβλητα συσσωρευτών οχηµάτων και βιοµηχανίας


Συλλογή του συνόλου (100%)των αποβλήτων συσσωρευτών οχηµάτων και βιοµηχανίας.

Οι ελάχιστες αποδόσεις ανακύκλωσης είναι οι ακόλουθες:
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ανακύκλωση του 65% κατά µέσο βάρος των ΗΣ και συσσωρευτών µολύβδου−οξέος, συµπεριλαµβανοµένης της
ανακύκλωσης του περιεχοµένου µολύβδου στον υψηλότερο δυνατό βαθµό που είναι τεχνικά εφικτός χωρίς
υπερβολικές δαπάνες.



ανακύκλωση του 75% κατά µέσο βάρος των ΗΣ και συσσωρευτών νικελίου−καδµίου, συµπεριλαµβανοµένης της
ανακύκλωσης του περιεχοµένου καδµίου στον υψηλότερο δυνατό βαθµό που είναι τεχνικά εφικτός χωρίς
υπερβολικές δαπάνες, και



ανακύκλωση του 50% κατά µέσο βάρος των άλλων ΗΣ και συσσωρευτών.

3.3 Οχήµατα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)


Επέκταση της γεωγραφικής κάλυψης του συστήµατος στις νησιωτικές περιοχές της Περιφέρειας.



Επέκταση του δικτύου ανάκτησης σε επιχειρήσεις – παραγωγούς µερών οχηµάτων (συνεργεία, µάντρες
µεταχειρισµένων και ανταλλακτικών)



Επεξεργασία του ελαφρού κλάσµατος τεµαχισµού των ΟΤΚΖ για την ανάκτηση υλικών και ενέργειας.



Αύξηση της ανακύκλωσης των πλαστικών τµηµάτων των ΟΤΚΖ.



Οι ποσοτικοί στόχοι σχετικά µε τη διαχείριση των ΟΤΚΖ είναι οι ακόλουθοι:
 επαναχρησιµοποίηση και ανάκτηση σε ποσοστό 95%
 επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση σε ποσοστό 85%.

3.4 Μεταχειρισµένα Ελαστικά Οχηµάτων


Συµβολή στην ανάπτυξη αγορών ανακτώµενων υλικών από την επεξεργασία µεταχειρισµένων ελαστικών.

Οι στόχοι του Π∆ 109/2004 θα αναθεωρηθούν σύµφωνα µε το ΕΣ∆Α (αύξηση στόχων) και το πεδίο εφαρµογής του θα
επεκταθεί, προκειµένου να συµπεριληφθούν και άλλες κατηγορίες ελαστικών.
3.5 Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ)


Ενίσχυση συλλογής ΑΗΗΕ µε τη συµµετοχή των Πράσινων σηµείων και ΚΑΕ∆ΙΣΠ.



Επίτευξη υψηλών στόχων χωριστής συλλογής ΑΗΗΕ, κυρίως και κατά προτεραιότητα σε απόβλητα εξοπλισµού
ανταλλαγής θερµότητας (ψύξης και κατάψυξης), λαµπτήρων φθορισµού, φωτοβολταϊκών πλαισίων και
εξοπλισµού µικρού µεγέθους (κατηγορίες 5 & 6 του Παραρτήµατος ΙΙΙ της οδηγίας 2012/19/ΕΕ).



Προετοιµασία

για

επαναχρησιµοποίηση

των

ΑΗΗΕ,

των

κατασκευαστικών

τους

στοιχείων

των

συναρµολογούµενων µερών και των αναλώσιµων, όπου ενδείκνυται.


Οι ποσοτικοί στόχοι σχετικά µε τη διαχείριση των ΑΗΗΕ αναφορικά µε τη συλλογή είναι:
 Μέχρι το τέλος του 2015, ο ποσοτικός στόχος συλλογής για τα ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης διαµορφώνεται,
ανάλογα µε το ποια είναι η µεγαλύτερη ποσότητα από τις παρακάτω, είτε σε 4 kg/κάτοικο ετησίως, είτε σε
ποσότητα ίση µε το µέσο ετήσιο βάρος των ΑΗΗΕ που συλλέχθηκαν κατά την προηγούµενη τριετία.
 Από το 2016 το ελάχιστο ποσοστό συλλογής ορίζεται σε 45% και υπολογίζεται βάσει του συνολικού βάρους
των ΑΗΗΕ, τα οποία συλλέχθηκαν σε ένα δεδοµένο έτος, εκφράζεται δε ως ποσοστό του µέσου ετήσιου
βάρους του ΗΗΕ που διατέθηκε σε κυκλοφορία κατά τα τρία προηγούµενα έτη στη χώρα.
 Από το 2019 το ελάχιστο ποσοστό συλλογής ορίζεται σε 65% του µέσου ετήσιου βάρους των ΗΗΕ που
διατέθηκε στην αγορά κατά την προηγούµενη τριετία ή εναλλακτικά στο 85% των ΑΗΗΕ που παράγονται
ανά βάρος.



Προώθηση της επεξεργασίας του ελαφρού κλάσµατος τεµαχισµού ΑΗΗΕ για την ανάκτηση υλικών και ενέργειας.

4) Απόβλητα Υγειονοµικών Μονάδων


Οργάνωση και λειτουργία δικτύων διαχείρισης των ΑΥΜ εντός και εκτός των ΥΜ, σύµφωνα µε την ΚΥΑ
οικ.146163/2012 και το υφιστάµενο ειδικό σχέδιο (ΕΕΣ∆ΕΑΥΜ)
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Επέκταση εφαρµογής των προγραµµάτων χωριστής συλλογής σε όλες τις δραστηριότητες από τις οποίες
παράγονται ΑΥΜ, όπως η κατ’ οίκον νοσηλεία.

5) Απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο


Ανάπτυξη δικτύου συλλογής και αποθήκευσης του µεταλλικού υδραργύρου. Υλοποίηση στοχευµένων δράσεων
για ενηµέρωση – ευαισθητοποίηση των κατόχων οργάνων και συσκευών µε υδράργυρο, σχετικά µε τους
κατάλληλους τρόπους διαχείρισης.

6.4 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
1.

Βιοµηχανικά απόβλητα

Α. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ
Η ολοκληρωµένη διαχείριση των βιοµηχανικών αποβλήτων έγκειται στη συµπληρωµατικότητα των επιλογών
διαχείρισης επιδιώκοντας ανώτερες ιεραρχικά λύσεις. Κατά την ανάπτυξη των δικτύων και των υποδοµών διαχείρισης
θα λαµβάνονται υπόψη συνδυαστικά οι παρακάτω βασικές προϋποθέσεις και επιδιώξεις:


Η αύξηση στο µέγιστο δυνατό της ανάκτησης των παραγόµενων Β.Α. κυρίως µέσω της αξιοποίησης:
-

των δυνατοτήτων απορρόφησης των παραγόµενων Β.Α., είτε ως πρώτη ύλη είτε ως καύσιµο, από άλλους
παραγωγικούς κλάδους.

-

των δυνατοτήτων ανάκτησης των υφιστάµενων υποδοµών επεξεργασίας αποβλήτων.

-

των δυνατοτήτων συνδιαχείρισης ρευµάτων Β.Α. µε οµοειδή απόβλητα άλλης προέλευσης, µε έµφαση στη
συνεπεξεργασία των φυτικών υπολειµµάτων βιοµηχανικής προέλευσης µε οργανικά απόβλητα άλλης
προέλευσης (π.χ. αστικά, γεωργικά, κτηνοτροφικά).



Η επιδίωξη κατά το δυνατό της αυτάρκειας της χώρας σε δίκτυο διάθεσης Β.Α., λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη
ειδικών εγκαταστάσεων για ορισµένες κατηγορίες αποβλήτων.



Η διασφάλιση τεχνικοοικονοµικά βιώσιµων επιλογών διαχείρισης Β.Α. υιοθετώντας τις βέλτιστες διαθέσιµες
τεχνικές.



Η εφαρµογή κατά το δυνατό της αρχής της εγγύτητας στοχεύοντας στη µείωση του συνολικού κόστους
διαχείρισης.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω απαιτείται η δηµιουργία µιας µόνιµης δοµής συνεργασίας του Ε∆ΣΝΑ, των
παραγωγών και των επιχειρήσεων διαχείρισης Β.Α. και των επιχειρήσεων που διαθέτουν παραγωγικές υποδοµές µε
δυνατότητα αξιοποίησης τους για την ανάκτηση των Β.Α. Η ανωτέρω δοµή αξιοποιώντας (α) την καταγραφή των
παραγόµενων Β.Α. (ποσότητες, σύσταση, χαρακτηριστικά κλπ.), (β) την διεθνή εµπειρία στον τοµέα των βέλτιστων
λύσεων διαχείρισης και (γ) τις δυνατότητες των εκάστοτε υποδοµών, παρεµβαίνει στην δηµιουργία κυκλωµάτων
βιοµηχανικής συνέργειας για την πρόληψη, επαναχρησιµοποίηση και ανάκτηση ή την τελική διάθεση των µη
δυνάµενων να ανακτηθούν Β.Α. Η ανωτέρω δοµή, αξιοποιώντας την διεθνή εµπειρία επιδιώκεται να υποστηρίζεται από
ηλεκτρονική διαδραστική πλατφόρµα.
Συµπληρωµατικά µε τα παραπάνω, σε επίπεδο βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, θα επιδιώκεται η αξιοποίηση στο
µέγιστο δυνατό των δυνατοτήτων (i) πρόληψης, επαναχρησιµοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης κατά την
παραγωγική διαδικασία, (ii) µεγιστοποίησης της ανακυκλωσιµότητας/ανακτησιµότητας των παραγόµενων αποβλήτων,
εφαρµόζοντας τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές και (ii) επεξεργασίας και αξιοποίησης εκτός παραγωγικής διαδικασίας.

Ο σχεδιασµός της διαχείρισης των βιοµηχανικών αποβλήτων συσχετίζεται µε τους επιµέρους σχεδιασµούς ρευµάτων
αποβλήτων, όπως τα απόβλητα αστικού τύπου και τα ρεύµατα εναλλακτικής διαχείρισης. Τα τιθέµενα επίπεδα
ανάκτησης σε επίπεδο Περιφέρειας είναι ενδεικτικά και θα επιβεβαιωθούν από την διασφάλιση της ιχνηλασιµότητας
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παραγωγής και την προαναφερθείσα πρόσθετη και σε βάθος διερεύνηση της υφιστάµενης κατάστασης και των
αναγκών.
Πίνακας 18: Βιοµηχανικά απόβλητα : Ποσοτικοποίηση στόχων σχεδιασµού της διαχείρισης (*)
Στόχοι ανάκτησης (R)
Στόχοι διάθεσης (D)
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
(tn)
%
(tn)
%
(tn)
Μη επικίνδυνα απόβλητα

86.340

20,00

17.270

80,00

69.070

Επικίνδυνα απόβλητα
ΣΥΝΟΛΑ

50.470

45,00

22.710

55,00

27.760

136.810

29,22

39.980

70,45

96.830

(*) Εξαιρούνται του σχεδίου διαχείρισης βιοµηχανικών αποβλήτων τα απόβλητα αστικής προέλευσης, που καλύπτονται
από το σχέδιο διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων (συµπεριλαµβανοµένων των συσκευασιών) και τα ρεύµατα
αποβλήτων που καλύπτονται από ειδικά σχέδια, όπως: οι παραγόµενες ιλύες από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας των
βιοµηχανικών κλάδων του παραρτήµατος ΙΙΙ της ΚΥΑ 5673/400/97 (ιλύες αστικού τύπου), τα ρεύµατα εναλλακτικής
διαχείρισης βιοµηχανικής προέλευσης: απόβλητα έλαια, απόβλητα συσσωρευτών βιοµηχανίας, οχήµατα στο τέλος κύκλου
ζωής, ελαστικά αυτοκινήτων κ.λπ. (ρεύµατα εναλλακτικής διαχείρισης).
Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
(α) ∆ίκτυα ανάκτησης βιοµηχανικών αποβλήτων
Μη επικίνδυνα Β.Α.


Αξιοποίηση των διαθέσιµων υποδοµών της βιοµηχανίας και εφαρµογών του κατασκευαστικού κλάδου για την
ανάκτηση των ανόργανων Β.Α. – ενσωµάτωση τους στο δίκτυο ανάκτησης µη επικίνδυνων Β.Α.



Μεγιστοποίηση ανάκτησης φυτικών υπολειµµάτων και βιοαποδοµήσιµων ιλύων βιοµηχανικής προέλευσης µέσω
της συνέργειας µε επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων επ’ ωφελεία της γεωργίας (εδαφοβελτιωτικών) και
παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο. Επιδίωξη, συνέργειας µε δίκτυα ανάκτησης οργανικών αποβλήτων αστικού
τύπου ή/και γεωργοκτηνοτροφικής προέλευσης.



Μεγιστοποίηση δυνατοτήτων αξιοποίησης ήπιων εφαρµογών, όπως οι επιχώσεις και η αποκατάσταση
"τραυµατισµένων" αναγλύφων, οι οποίες συνιστούν εργασίες ανάκτησης.

Επικίνδυνα Β.Α.
 ∆ιαµόρφωση επαρκών υποδοµών επεξεργασίας ανακτήσιµων επικίνδυνων Β.Α. που δεν µπορούν να αξιοποιηθούν
από τους παραγωγούς για την παραγωγή εναλλακτικών α΄ υλών και καυσίµων.


Πλήρης αξιοποίηση των διαθέσιµων υποδοµών της βιοµηχανίας - ενσωµάτωσή τους στο δίκτυο ανάκτησης
επικίνδυνων Β.Α

(β) ∆ίκτυα διάθεσης βιοµηχανικών αποβλήτων
Μη επικίνδυνα Β.Α.


Κατασκευή ιδιωτικών ΧΥΤ για την εξυπηρέτηση των ιδίων αναγκών των παραγωγών µεγάλων ποσοτήτων
βιοµηχανικών απόβλητων (άνω των 10.000 τόνων ετησίως).



Υποχρέωση των ΒΙΟΠΑ και ΒΕΠΕ της Περιφέρειας να χωροθετήσουν ΧΥΤ εντός των ορίων τους, µέχρι το 2020.
Στους οργανωµένους υποδοχείς δραστηριοτήτων ο φορέας που ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση τους, έχει την
αρµοδιότητα για την οργάνωση της διαχείρισης των αποβλήτων που παράγονται, µε την επιφύλαξη των
υποχρεώσεων των παραγωγών αποβλήτων που απορρέουν από την οδηγία 2008/98/ΕΕ και τον Ν. 4042/12.



∆ιάθεση στους ΧΥΤ αστικών, των αποβλήτων βιοµηχανικής προέλευσης που προσοµοιάζουν ή είναι συµβατά µε
τα αστικά, εφόσον δεν τίθενται ζητήµατα κορεσµού.



Κατασκευή ΧΥΤ µη επικίνδυνων Β.Α σε έκταση εντός των γηπέδων του νέου δικτύου ΧΥΤ αστικών.



Κατασκευή ξεχωριστών ΧΥΤ για τα ανόργανα απόβλητα κατά προτεραιότητα σε έκταση εντός των γηπέδων των
ΧΥΤ αδρανών.
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Όπου δεν είναι εφικτή η συνεγκατάσταση/ συνδιάθεση, εξεύρεση ΧΥΤ, κατά προτεραιότητα, σε εξοφληµένα
λατοµεία και σε παρεµφερούς λειτουργίας χώρους.



Όπου δεν είναι εφικτή η συν-εγκατάσταση/ συν-διάθεση, δηµιουργία ΧΥΤ σε υψηλής προ τούτο καταλληλότητας
εξαντληµένα Λατοµεία – µεταλλεία, όπως θα αποτυπωθεί από την µελέτη της ∆ράσης 9.α. του Σχεδίου
∆ιαχείρισης ΑΣΑ.



Αποτέφρωση οργανικών, µη επικίνδυνων Β.Α. που δεν µπορούν να ανακτηθούν κατά προτεραιότητα µέσω της
αξιοποίησης υφιστάµενων βιοµηχανικών εγκαταστάσεων. Όπου αυτό δεν είναι εφικτό, διάθεση σε ΧΥΤ, εφόσον
πληρούν τις προδιαγραφές για ταφή.

Επικίνδυνα Β.Α.


Αξιοποίηση των υφιστάµενων ιδιωτικών ΧΥΤΕΑ για την εξυπηρέτηση των αναγκών τρίτων, τουλάχιστον έως την
ολοκλήρωση των αναγκαίων υποδοµών.



Κατασκευή ΧΥΤ επικίνδυνων βιοµηχανικών αποβλήτων για την κάλυψη των αναγκών της περιφέρειας Αττικής,
σε υψηλής προ τούτο καταλληλότητας εξαντληµένο Λατοµείο – µεταλλείο, όπως θα αποτυπωθεί από την µελέτη
της ∆ράσης 9.α. του Σχεδίου ∆ιαχείρισης ΑΣΑ. Η δυναµικότητα θα προσδιοριστεί µετά την προαναφερθείσα
πρόσθετη και σε βάθος διερεύνηση της υφιστάµενης κατάστασης και των αναγκών.



Αποτέφρωση οργανικών, επικίνδυνων Β.Α. που δεν µπορούν να ανακτηθούν κατά προτεραιότητα µέσω της
αξιοποίησης υφιστάµενων βιοµηχανικών εγκαταστάσεων και υποδοµών. Όπου αυτό δεν είναι εφικτό, διάθεση σε
ΧΥΤΕΑ, εφόσον πληρούν τις προδιαγραφές για ταφή.

(γ) ∆ιευθέτηση «ιστορικά» αποθηκευµένων αποβλήτων
Σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις και τις ειδικές προβλέψεις του ΕΣ∆Α (2015)


Επιθεώρηση των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων που έχουν επί σειρά ετών συσσωρεύσει βιοµηχανικά απόβλητα
και κατάρτιση σχεδίων συµµόρφωσης.



Επιβολή προγραµµάτων συµµόρφωσης από τις αδειοδοτούσες περιβαλλοντικές αρχές στις βιοµηχανικές
εγκαταστάσεις που έχουν επί σειρά ετών συσσωρεύσει βιοµηχανικά απόβλητα.



Υλοποίηση των εγκεκριµένων σχεδίων/ προγραµµάτων συµµόρφωσης από τους υπόχρεους για την ασφαλή
διαχείριση των αποθηκευµένων ποσοτήτων.



Υποβολή προγραµµάτων/ σχεδίων συµµόρφωσης από τις εγκαταστάσεις έως το τέλος του α’ εξαµήνου του 2017
για την αποµάκρυνση/ διαχείριση των ιστορικά αποθηκευµένων αποβλήτων, µε βάση

την προαναφερθείσα

πρόσθετη και σε βάθος διερεύνηση της υφιστάµενης κατάστασης και των αναγκών και κριτήρια την
επικινδυνότητα και την ποσότητα αυτών. Ολοκλήρωση των εργασιών διαχείρισης /αποκατάστασης έως το τέλος
του 2018.
2.

Απόβλητα από εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, εξυπηρέτησης κοινού κλπ.

Α. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ
Οι εγκαταστάσεις Κοινής Ωφέλειας, εξυπηρέτησης κοινού κλπ. περιλαµβανοµένων και των ΑΕΙ και ΤΕΙ της
Περιφέρειας, είναι αρµόδιες για την εκπόνηση σχεδίων ολοκληρωµένης διαχείρισης των αποβλήτων τους, που θα
προβλέπουν τη διακριτή συλλογή των παραγόµενων ρευµάτων αστικού και βιοµηχανικού τύπου αποβλήτων µε ευθύνη
τους και τη µεταφορά και την περαιτέρω διαχείρισή τους σε συµφωνία µε τους αντίστοιχους φορείς (Ε∆ΣΝΑ, ∆ήµους,
αρµόδια ΣΕ∆, και λοιπούς αδειοδοτηµένους φορείς διαχείρισης).
Στις µεγάλες Επιχειρήσεις, στα ΑΕΙ-ΤΕΙ και στις µεγάλες υγειονοµικές µονάδες τα σχέδια ολοκληρωµένης διαχείρισης
των αποβλήτων τους είναι σκόπιµο να εντάσσονται σε σύστηµα ολοκληρωµένης περιβαλλοντικής διαχείρισης.
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Οι εγκαταστάσεις οφείλουν να διασφαλίσουν τη χωριστή συλλογή και να αναπτύξουν σχετικά συστήµατα συλλογής
για τα απόβλητα των κεφαλαίων 15 και 20 του ΕΚΑ, όπως και την εφαρµογή των διατάξεων της εναλλακτικής
διαχείρισης για τα αντίστοιχα ρεύµατα, εφ’ όσον αυτά προκύπτουν από την δραστηριότητα τους.
∆εδοµένου ότι το µεγαλύτερο τµήµα της προβλεπόµενης παραγωγής εκτιµάται ως επικίνδυνα βιοµηχανικά απόβλητα,
ισχύουν τα αναφερόµενα στο αντίστοιχο σηµείο της παρούσας.
Σηµειώνεται ιδιαίτερα ότι ο ΟΛΠ Α.Ε. πέραν των ιδίων αποβλήτων διαχειρίζεται και τα απόβλητα πλοίων και
καταλοίπων φορτίου σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη διεθνή σύµβαση για την Θαλάσσια ρύπανση MARPOL 73/78,
έχοντας καταρτίσει Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων. Ειδικότερα για τη συλλογή πετρελαιοειδών αποβλήτων
και των αποβλήτων ελαίων από πλοία χρησιµοποιούνται κυρίως πλωτοί διαχωριστήρες.
Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ


Καθιέρωση χωριστής συλλογής για τα µέταλλα, το χαρτί, το πλαστικό και το γυαλί που υπάγονται στις κατηγορίες
ΕΚΑ 15 και 20 σε όλους τους χώρους εργασίας και εξυπηρέτησης κοινού.



Καθιέρωση χωριστής συλλογής του οργανικού κλάσµατος (καφέ κάδος) ως διακριτού ρεύµατος



Καθιέρωση συλλογής ρευµάτων άλλων αποβλήτων που εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση.



Καθιέρωση συλλογής και ανάκτησης πετρελαιοειδών αποβλήτων και αποβλήτων ελαίων από πλοία, όπως και
απόβλητων πλοίων και καταλοίπων φορτίου


3.

Προώθηση της εµποτισµένης µε κρεοζωτέλαιο ξυλείας προς εργασίες ανάκτησης.
Απόβλητα έλαια

Α. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ
Το 100% της προβλεπόµενης παραγωγής εντάσσεται στα επικίνδυνα βιοµηχανικά απόβλητα.
Επιβάλλεται η χωριστή συλλογή των ΑΕ από τα λοιπά απόβλητα και να αποφεύγεται η ανάµιξη ΑΕ µε σηµαντική
διαφορά περιεκτικότητας σε υγρασία. Οι συλλεγόµενες ποσότητες ΑΕ να οδηγούνται κατά προτεραιότητα σε εργασίες
R9‐αναγέννησης.
Τα τιθέµενα επίπεδα ανάκτησης σε επίπεδο Περιφέρειας είναι ενδεικτικά και θα επιβεβαιωθούν από την διασφάλιση
της ιχνηλασιµότητας παραγωγής και την προαναφερθείσα πρόσθετη και σε βάθος διερεύνηση της υφιστάµενης
κατάστασης και των αναγκών.
Πίνακας 19: Ποσοτικοποίηση στόχων σχεδιασµού αποβλήτων ελαίων (*)
Ελάχιστοι Στόχοι (R)
Στόχοι σχεδιασµού (R)
ΕΤΟ
Σ

ΣΥΛΛΟΓΗ
%

(tn)

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
(*)
%
(tn)

ΣΥΛΛΟΓΗ
%

(tn)

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ(*)
%

(tn)

2020
70
12.600
80
10.080
85
15.300
100
15.300
(*) Οι στόχοι αναγέννησης υπολογίζονται επί των ποσοτήτων ΑΕ που συλλέχθηκαν.

Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ


Ανάπτυξη χωριστής συλλογής ΑΕ από τις εγκαταστάσεις Κοινής Ωφέλειας, εξυπηρέτησης κοινού κλπ. εφ’ όσον
αυτά προκύπτουν από την δραστηριότητα τους.



Περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου συλλογής ΑΕ στον ΟΛΠ



Καθιέρωση χωριστής συλλογής ΑΕ στους λοιπούς Οργανισµούς Λιµένων της Περιφέρειας.
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4.

Απόβλητα συσσωρευτών οχηµάτων και βιοµηχανίας

Α. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ
Το 100% της παραγωγής εντάσσεται στα επικίνδυνα βιοµηχανικά απόβλητα.
Οι ποσοτικοί στόχοι για τη διαχείριση των Αποβλήτων Συσσωρευτών Οχηµάτων και Βιοµηχανίας (ΑΣΟΒ), όπως
ορίζονται από την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 και ενσωµατώθηκαν στο εθνικό σχέδιο, για την περιφέρεια Αττικής
παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Το σύνολο των συλλεγόµενων ΑΣΟΒ µετά τη διαλογή θα οδηγείται σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης (R13), από όπου οι
συσσωρευτές Pb-οξέος θα οδηγούνται σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης εντός της χώρας, ενώ οι υπόλοιποι
(συσσωρευτές Ni-Cd) θα οδηγούνται για ανακύκλωση στο εξωτερικό µέσω διασυνοριακής µεταφοράς.
Τα τιθέµενα επίπεδα ανάκτησης σε επίπεδο Περιφέρειας είναι ενδεικτικά και θα επιβεβαιωθούν από την διασφάλιση
της ιχνηλασιµότητας παραγωγής και την προαναφερθείσα πρόσθετη και σε βάθος διερεύνηση της υφιστάµενης
κατάστασης και των αναγκών.

Πίνακας 20: Ποσοτικοποίηση στόχων σχεδιασµού ΑΣΟΒ
Ελάχιστοι Στόχοι ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΣΟΒ
ΕΤΟΣ
%
(tn)
2020
100
17.100
Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Το δίκτυο διαχείρισης συσσωρευτών Pb-οξέος είναι επαρκές για τις απαιτούµενες ανάγκες ανακύκλωσης και
ανάκτησης µέχρι το 2020.

5.

Οχήµατα τέλους κύκλου ζωής

Α. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ
Η διαχείριση των ΟΤΚΖ αφορά κατά προτεραιότητα την εφαρµογή των διατάξεων του Π.∆. 116/2004 όπως
τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ 15540/548/Ε103/2012 και αναφέρεται:


στην απορρύπανση των οχηµάτων και την ασφαλή διαχείριση των υλικών απορρύπανσης,



στην επαναχρησιµοποίηση ανταλλακτικών µερών των οχηµάτων,



στον τεµαχισµό του υπολείµµατος διάλυσης των οχηµάτων και το διαχωρισµό και χύτευση των µεταλλικών µερών,
και



στην επεξεργασία του ελαφρού κλάσµατος τεµαχισµού µε σκοπό την ανάκτηση υλικών και ενέργειας.
Πίνακας 21: Ποσοτικοποίηση στόχων σχεδιασµού ΟΤΚΖ (2020)
ΣΤΟΧΟΣ
%
(tn)
Επαναχρησιµοποίηση και ανάκτηση
95
38.665
Επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση

85

34.595

Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Το δίκτυο διαχείρισης θεωρείται επαρκές και δύναται να εξυπηρετήσει τις εκτιµώµενες ανάγκες µέχρι το 2020. Το
δίκτυο µονάδων επεξεργασίας ΟΤΚΖ (διαλυτήρια) είναι στο σύνολό του αποτέλεσµα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και
σε αυτό µπορεί να ενταχθεί οποιαδήποτε µονάδα πληροί τις προϋποθέσεις. Πρόσθετες κατευθύνσεις και επιδιώξεις για
την ολοκληρωµένη ανάπτυξη του δικτύου είναι οι ακόλουθες:


Ανάπτυξη µονάδων ανάκτησης υλικών από το ελαφρύ κλάσµα τεµαχισµού ΟΤΚΖ.
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Επέκταση δικτύου εγκαταστάσεων επεξεργασίας του ελαφρού κλάσµατος τεµαχισµού για τη µεγιστοποίηση της
ανάκτησης υλικών και ενέργειας.

6.

Μεταχειρισµένα ελαστικά οχηµάτων

Α. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ
Για τη διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών οχηµάτων (ΜΕΟ) θα προωθηθεί η ανακύκλωση και δευτερευόντως
η ενεργειακή ανάκτηση σύµφωνα και µε την αρχή της ιεράρχησης των αποβλήτων. Επιπλέον θα διευρυνθεί το πεδίο
εφαρµογής µε την ένταξη στην εναλλακτική διαχείριση και των υπόλοιπων κατηγοριών ελαστικών (ελαστικά
ποδηλάτων και ελαστικά διαµέτρου άνω των 1.400 mm).
Οι στόχοι σχεδιασµού για τη διαχείριση των ΜΕΟ, σε συµφωνία µε τα οριζόµενα στο Π.∆. 109/2004 όπως αυτά
ενσωµατώθηκαν στο εθνικό σχέδιο, για την περιφέρεια Αττικής παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Τα τιθέµενα επίπεδα ανάκτησης σε επίπεδο Περιφέρειας είναι ενδεικτικά και θα επιβεβαιωθούν από την διασφάλιση
της ιχνηλασιµότητας παραγωγής και την προαναφερθείσα πρόσθετη και σε βάθος διερεύνηση της υφιστάµενης
κατάστασης και των αναγκών. Ήδη σύµφωνα µε στοιχεία του ΣΕ∆ η συλλεχθείσα ποσότητα κατά τη περίοδο 20102014 βαίνει µειούµενη και σταθεροποιείται σε 9.800 tn περίπου.
Πίνακας 22: Ποσοτικοποίηση στόχων σχεδιασµού ΜΕΟ
Ελάχιστοι Στόχοι
Στόχοι σχεδιασµού
ΕΤΟ
Σ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ (1)

ΕΚΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
Σ
ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ (1)

ΕΚΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ (2)

(2)

%

(tn)

%

(tn)

2020
65
7.930
10
793
(1) Υπολογίζεται επί των αποσυρόµενων ελαστικών.
(2) Υπολογίζεται επί των ανακτώµενων ΜΕΟ.

%

(tn)

%

(tn)

90

10.980

30

3.294

Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Το δίκτυο είναι επαρκές για τις απαιτούµενες ανάγκες ανακύκλωσης και ανάκτησης µέχρι το 2020.
7.

Απόβλητα ηλεκτρικού ηλεκτρονικού εξοπλισµού βιοµηχανικής προέλευσης

Τα στοιχεία σχεδιασµού και οι απαιτήσεις σε δίκτυα και υποδοµές διαχείρισης δεν διαφοροποιούνται σε σχέση µε τα
προβλεπόµενα για τα ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης.
8.

Απόβλητα υγειονοµικών µονάδων

Α. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ
Ο σχεδιασµός διαχείρισης των αποβλήτων υγειονοµικών µονάδων βασίζεται στο εγκεκριµένο Ειδικό Εθνικό Σχέδιο
∆ιαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων (που επικαιροποιείται ως προς τις ποσότητες των
παραγόµενων ΕΑΥΜ) και περιλαµβάνει την ξεχωριστή διαχείριση των ρευµάτων (α) ΑΣΑ, (β) ΕΑΥΜ και (γ) των
υπόλοιπων ειδικών ρευµάτων αποβλήτων.
Οι βασικές προϋποθέσεις για την ορθολογική διαχείριση των ΑΥΜ είναι:


η δηµιουργία κατάλληλων υποδοµών για χωριστή συλλογή των ΕΑΥΜ εντός των υγειονοµικών µονάδων και η
συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού και



η ανάπτυξη των απαιτούµενων εγκαταστάσεων διαχείρισης εντός και εκτός των υγειονοµικών µονάδων.
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Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
(α) Ανάπτυξη του δικτύου διαχείρισης ΑΥΜ εντός των υγειονοµικών µονάδων.


Ανάπτυξη υποδοµών για χωριστή συλλογή, µεταφορά και προσωρινή αποθήκευση των ΕΑΥΜ εντός των ΥΜ.



Επέκταση του δικτύου συλλογής συγκεκριµένων ρευµάτων αποβλήτων (συσκευές που περιέχουν υδράργυρο, υγρά
απόβλητα εµφανιστηρίου).

(β) Ανάπτυξη του δικτύου διαχείρισης ΑΥΜ εκτός των υγειονοµικών µονάδων.


Αξιοποίηση της µονάδας αποτέφρωσης ΕΑΥΜ του Ε∆ΣΝΑ για την επεξεργασία οµοειδών αποβλήτων (π.χ.
ληγµένα φάρµακα από φαρµακοβιοµηχανίες και φαρµακαποθήκες), εφόσον η αποτέφρωση αποτελεί ενδεδειγµένη
µέθοδο τελικής διάθεσής τους και η επιλεγείσα τεχνολογία αποτέφρωσης είναι η κατάλληλη για τα απόβλητα
αυτά.



Με ευθύνη του Ε∆ΣΝΑ εξετάζεται η λήψη πρόσθετων µέτρων πρόληψης και αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων από τη λειτουργία του Αποτεφρωτήρα (περιλαµβανόµενων και µέτρων ορθής διαχείρισης της τέφρας),
έτσι ώστε αυτές να περιορίζονται στα ελάχιστα δυνατά επίπεδα.



Με ευθύνη του Ε∆ΣΝΑ διερευνούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την µετεγκατάσταση του Αποτεφρωτήρα
Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων του Συνδέσµου, εντός της περιφέρειας Αττικής.



∆ηµιουργία δηµοτικών συστηµάτων συλλογής και µεταφοράς ΕΑΥΜ που προέρχονται από οικιακές χρήσεις (π.χ.
από την κατ’ οίκον νοσηλεία). Ένταξη στα Τοπικά σχέδια ∆ιαχείρισης αποβλήτων

6.5 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Για την υλοποίηση του σχεδίου διαχείρισης των βιοµηχανικών αποβλήτων θα αναπτυχθούν οι παρακάτω δράσεις.
Για κάθε δράση προβλέπεται χρονοδιάγραµµα και ιεράρχηση εφαρµογής. Ως βραχυπρόθεσµες χαρακτηρίζονται οι
δράσεις µε άµεση εφαρµογή από τη θεσµοθέτηση του παρόντος ΕΣ∆Α και τοποθετούνται χρονικά εντός του 20162017. Μεσοπρόθεσµες χαρακτηρίζονται οι δράσεις που προβλέπονται να υλοποιηθούν εντός της χρονικής περιόδου
2018‐2020. Επιπλέον, οι δράσεις ιεραρχούνται ως προς την σπουδαιότητα εφαρµογής τους, σε δράσεις Α και Β
προτεραιότητας.

Επισηµαίνεται ότι σε ότι αφορά στα επικίνδυνα απόβλητα, το ΠΕΣ∆Α Αττικής θα προσαρµοστεί απολύτως στις
προβλέψεις του Εθνικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣ∆ΕΑ).
Στο πλαίσιο αυτό θα υπάρξει πρόβλεψη για Χ.Υ.Τ.Ε.Α., ο οποίος σύµφωνα και µε τις προβλέψεις του ΕΣ∆Α και του
ΕΣ∆ΕΑ, µπορεί να υλοποιηθεί :
- είτε µε επιλογή του ΠΕΣ∆Α και δηµιουργία του από τον Ε∆ΣΝΑ,
- είτε µε την πρωτοβουλία του ιδιωτικού τοµέα και την έγκριση του Ε∆ΣΝΑ.
Η χωροθέτηση του Χ.Υ.Τ.Ε.Α. θα λάβει υπόψη τόσο τα ιστορικά αποτιθέµενα, επικίνδυνα και βιοµηχανικά απόβλητα,
όσο και τους προβλεπόµενους Χ.Υ.Τ.Υ. του Σχεδίου ∆ιαχείρισης Α.Σ.Α, οι οποίοι µπορούν δυνητικά να αποτελέσουν
χώρους συν-διάθεσης επικίνδυνων και µη αποβλήτων.
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Α/Α

∆ράση

1

Εξειδίκευση σχεδίου
διαχείρισης βιοµηχανικών
αποβλήτων Περιφέρειας
Αττικής

2

∆ηµιουργία δοµής συνεργασίας
ΠΕΣ∆Α, παραγωγών,
επιχειρήσεων διαχείρισης και
επιχειρήσεων που διαθέτουν
παραγωγικές υποδοµές µε
δυνατότητα αξιοποίησης τους
για την ανάκτηση των Β.Α.

3

Υλοποίηση δικτύου ανάκτησης
βιοµηχανικών αποβλήτων

4

5

6

7
8

9

Υλοποίηση δικτύου τελικής
διάθεσης βιοµηχανικών
αποβλήτων
∆ιαχείριση «ιστορικά»
αποθηκευµένων βιοµηχανικών
αποβλήτων»
Ανάπτυξη επιχειρησιακών
σχεδίων των αποβλήτων σε
εγκαταστάσεις Κοινής
Ωφέλειας, εξυπηρέτησης
κοινού κλπ.
Ανάπτυξη δικτύων εναλλακτικής
διαχείρισης.
Ανάπτυξη του δικτύου διαχείρισης
ΑΥΜ εντός και εκτός των
υγειονοµικών µονάδων
Αποτεφρωτήρας Επικίνδυνων
Αποβλήτων Υγειονοµικών
Μονάδων του Ε∆ΣΝΑ

Περιγραφή / Παρατηρήσεις

Υλοποίηση

Επικαιροποίηση των δεδοµένων παραγωγής βιοµηχανικών αποβλήτων.
Ο σχεδιασµός θα εξειδικευτεί περαιτέρω µετά από πρόσθετη και σε βάθος
διερεύνηση των αναγκών µε αξιοποίηση και των στοιχείων του Ηλεκτρονικού
Μητρώου Αποβλήτων των άρθρων 42 &58 του Ν. 4042/12 (αποτύπωση
υφιστάµενης κατάστασης παραγωγής και διαχείρισης Β.Α., εναλλακτικές της
διαχείρισης και πρόγραµµα διαχείρισης Β.Α.)
∆ηµιουργία µόνιµης δοµής συνεργασίας του ΠΕΣ∆Α, των παραγωγών και των
επιχειρήσεων διαχείρισης Β.Α. και των επιχειρήσεων που διαθέτουν παραγωγικές
υποδοµές µε δυνατότητα αξιοποίησης τους για την ανάκτηση των Β.Α. Η ανωτέρω
δοµή αξιοποιώντας (α) την καταγραφή των παραγόµενων Β.Α. (ποσότητες,
σύσταση, χαρακτηριστικά κλπ.), (β) την διεθνή εµπειρία στον τοµέα των
βέλτιστων λύσεων διαχείρισης και (γ) τις δυνατότητες των εκάστοτε υποδοµών,
παρεµβαίνει στην δηµιουργία κυκλωµάτων βιοµηχανικής συνέργειας για την
πρόληψη, επαναχρησιµοποίηση και ανάκτηση ή την τελική διάθεση των µη
δυνάµενων να ανακτηθούν Β.Α. Η ανωτέρω δοµή, αξιοποιώντας την διεθνή
εµπειρία επιδιώκεται να υποστηρίζεται από ηλεκτρονική διαδραστική πλατφόρµα.
∆ίκτυα ανάκτησης βιοµηχανικών αποβλήτων µε πλήρη αξιοποίηση των
διαθέσιµων υποδοµών και δυνατοτήτων της βιοµηχανίας και ενσωµάτωσή αυτών
των υποδοµών στο δίκτυο ανάκτησης Β.Α., ως σηµείο 6.4-1.Β
∆ίκτυα τελικής διάθεσης βιοµηχανικών αποβλήτων, ως σηµείο 6.4-1.Β

Ε∆ΣΝΑ/ΕΒΕΑ
ΚΛΑ∆ΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Βραχυπρόθεσµη
Ιεράρχηση
Α
Β

+

Ε∆ΣΝΑ/ΕΒΕΑ
ΚΛΑ∆ΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

+

Ε∆ΣΝΑ/ΕΒΕΑ
ΚΛΑ∆ΙΚΟΙ
ΦΟΡΕΙΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ε∆ΣΝΑ/ΕΒΕΑ/ΒΕΠΕ-ΒΙΟΠΑ
ΚΛΑ∆ΙΚΟΙ
ΦΟΡΕΙΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

+

+

Υλοποίηση ενεργειών ασφαλούς διαχείρισης αποθηκευµένων ποσοτήτων και
αποκατάσταση χώρων µέχρι τέλους 2018

Φορείς
Εκµετάλλευσης

+

Σχέδια δικτύων χωριστής συλλογής/ µεταφοράς των ρευµάτων αποβλήτων
αστικού τύπου, εναλλακτικής διαχείρισης και βιοµηχανικών περιλαµβανοµένων
και των αποβλήτων πλοίων (MARPOL 73/78).

Εγκαταστάσεις Κοινής
Ωφέλειας, εξυπηρέτησης
κοινού κλπ.

+

Περαιτέρω ανάπτυξη των δικτύων εναλλακτικής διαχείρισης B.A.

ΣΕ∆

Περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου περιλαµβανόµενης της πλήρους αξιοποίηση της µονάδας
αποτέφρωσης ΕΑΥΜ του Ε∆ΣΝΑ και της δηµιουργίας δηµοτικών συστηµάτων συλλογής
και µεταφοράς ΕΑΥΜ που προέρχονται από ιατρεία και την κατ’ οίκον νοσηλεία.
Με ευθύνη του Ε∆ΣΝΑ εξετάζεται η λήψη πρόσθετων µέτρων πρόληψης και αντιµετώπισης
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του Αποτεφρωτήρα, και διερευνούνται
οι όροι και οι προϋποθέσεις για την µετεγκατάσταση του, εντός της περιφέρειας Αττικής.
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Μεσοπρόθεσµη
Ιεράρχηση
Α
Β

+

Ε∆ΣΝΑ/ΥΜ/∆ΗΜΟΙ

+

Ε∆ΣΝΑ

+

ΑΔΑ: ΩΖΠΟ7Λ7-Ε04

7.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΚΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η διαχείριση των ΑΕΚΚ αποτελούσε αντικείµενο του υφιστάµενου ΠΕΣ∆Α (αναθεώρηση 2006).
Με την η ΚΥΑ 36259/1757/E103/2010 «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων
από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» η διαχείριση των ΑΕΚΚ εντάχθηκε σε καθεστώς εναλλακτικής
διαχείρισης. Η ανωτέρω ΚΥΑ συµπληρώθηκε µε το άρθρο 181 «Μεταλλευτικές –Λατοµικές εργασίες εντός δασών –
δασικών εκτάσεων» του Ν. 4001/2011 και το άρθρο 40 «Θέµατα σχετικά µε απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και
κατεδαφίσεις» του Ν.4030/2011 όπως τροποποιήθηκε και α-ντικαταστάθηκε µε το άρθρο 51 του Ν. 4280/2014
«Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση − Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών Ρυθµίσεις δασικής
Νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις»., αλλά και το άρθρο 17 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός».
Σύµφωνα µε την ανωτέρω Νοµοθεσία ως ∆ιαχειριστές ΑΕΚΚ χαρακτηρίζονται οι ανάδοχοι των δηµόσιων ή ιδιωτικών
έργων (κατασκευαστές, εργολήπτες τεχνικών και οικοδοµικών έργων, φορείς εκµίσθωσης εξοπλισµού και παροχής
υπηρεσιών προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής και µεταφοράς των ΑΕΚΚ) ή ο κύριος του έργου εφόσον δεν έχει
αναθέσει το έργο σε ανάδοχο. Για την διαχείριση τους συστήνονται και ενεργοποιούνται ΣΕ∆ από το 2012 και έπειτα.
Οι πρόσφατες αυτές εξελίξεις επιβάλλουν τη συνεχή παρακολούθηση της ανάπτυξης και των αποτελεσµάτων των
συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης µε στόχο την πληρέστερη υλοποίηση του σχεδίου διαχείρισης ΑΕΚΚ.
7.1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
7.1.1

Συγκεντρωτικά στοιχεία υφιστάμενης διαχείρισης

Το έτος αναφοράς των δεδοµένων είναι το 2011. Χρησιµοποιήθηκαν τα στοιχεία και οι εκτιµήσεις του ΕΣ∆Α-2015, µε
αναγωγή στη Περιφέρεια Αττικής.
Στον Πίνακα 22 αποτυπώνονται οι πρακτικές διαχείρισης των αποβλήτων που εφαρµόζονται στην Περιφέρεια Αττικής.
Οι πρακτικές αυτές διακρίνονται σε εργασίες ανάκτησης (R), εργασίες διάθεσης (D) και ενδιάµεση αποθήκευση πριν
από εργασίες ανάκτησης / διάθεσης (A). Επειδή για τα ΑΕΚΚ δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία της διαχείρισης, η
υπολειπόµενη ποσότητα της παραγωγής αποδίδεται στη µη καταγεγραµµένη διαχείριση (Χ). Η υφιστάµενη διαχείριση
των αποβλήτων παρουσιάζεται κατά κατηγορίες και ρεύµατα αποβλήτων και οµαδοποιείται στη διαχείριση
επικίνδυνων και µη επικίνδυνων αποβλήτων.
Στον Πίνακα 23 καταγράφεται η κατανοµή των εργασιών διαχείρισης ανά βασική κατηγορία αποβλήτων, ξεχωριστά
για τα µη επικίνδυνα και τα επικίνδυνα απόβλητα.
Πίνακας 23: Υφιστάµενη διαχείριση αποβλήτων (έτος αναφοράς 2011)

Κατηγορία αποβλήτων

Ανάκτηση (R)
(tn)

Αποθήκευση
(Α)
(tn)

∆ιάθεση (D)
(tn)

Μη
καταγεγραµµένη
διαχείριση (Χ)
(tn)

Μη επικίνδυνα απόβλητα
Ι‐ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ,
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ (*)

0

0

0

456.100

0

0

Επικίνδυνα απόβλητα
ΙΙ‐ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ,
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ (*)
(*) Πηγή ΕΣ∆Α (2015)

0

0
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Πίνακας 24: Συγκεντρωτικά στοιχεία υφιστάµενης διαχείρισης αποβλήτων (έτος αναφοράς 2011)

Κατηγορία αποβλήτων

Ανάκτηση (R)
(%)

∆ιάθεση (D)
(%)

Αποθήκευση
(Α)
(%)

Μη
καταγεγραµµένη
διαχείριση (Χ)
(%)

ΣΥΝΟΛΑ

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Μη επικίνδυνα απόβλητα
Ι‐ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΕΚΣΚΑΦΩΝ,
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ

0,00%

0,00%

Επικίνδυνα απόβλητα
ΙΙ‐ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΕΚΣΚΑΦΩΝ,
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ

7.1.2

0,00%

0,00%

Υφιστάμενα δίκτυα και εγκαταστάσεις

1) Μη επικίνδυνα ΑΕΚΚ
Στη Περιφέρεια Αττικής λειτουργούν τρία (3) ΣΕ∆ ΑΕΚΚ, δύο περιφερειακής και ένα διαπεριφερειακής εµβέλειας και
καταγράφονται οκτώ µονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ.
2) Επικίνδυνα ΑΕΚΚ που περιέχουν αµίαντο
Σε εθνικό επίπεδο, το µητρώο των αδειοδοτηµένων ΕΑΚ αµιάντου που τηρείται από το Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας περιλαµβάνει 7 εταιρείες, οι οποίες είναι επίσης εγγεγραµµένες στο Μητρώο
διαχειριστών επικίνδυνων αποβλήτων. Η υφιστάµενη διαχείριση των αποβλήτων που περιέχουν αµίαντο είναι η
διασυνοριακή µεταφορά τους για διάθεση σε ΧΥΤ του εξωτερικού (Γερµανία). Το υφιστάµενο δίκτυο διάθεσης της
χώρας περιλαµβάνει 2 ΧΥΤ που έχουν χρησιµοποιηθεί για τη διάθεση αµιαντούχων αποβλήτων, εκτός Αττικής.
7.1.3

Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης Διαχείρισης και Υλοποίησης Υφιστάμενου ΠΕΣΔΑ

Όπως έχει προαναφερθεί, διαπιστώνεται πρόοδος κατά το τελευταίο διάστηµα στην κατεύθυνση διακριτής και
περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης. Η επάρκεια των νεοσύστατων ΣΕ∆ και των συνδεδεµένων µε αυτά επιχειρήσεων
στη Περιφέρεια Αττικής δεν δύναται να αξιολογηθεί
7.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΚΚ
Χρησιµοποιήθηκαν τα στοιχεία και οι εκτιµήσεις του ΕΣ∆Α-2015, µε αναγωγή στη Περιφέρεια Αττικής. Στον Πίνακα
24 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των ανωτέρω εκτιµήσεων.
Πίνακας 25: Προβλεπόµενη παραγωγή ΑΕΚΚ Περιφέρειας Αττικής (έτος 2020)
Κατηγορία αποβλήτων
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ,
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ

Σύντµηση

ΑΕΚΚ

Μη επικίνδυνα
απόβλητα
(τόνοι)

Επικίνδυνα
απόβλητα
(τόνοι)

Σύνολο
αποβλήτων
(τόνοι)

246.400

19.100

265.500

7.3 ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΚΚ


Εφαρµογή της εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ στα δηµόσια και ιδιωτικά έργα.



Χωριστή συλλογή για τα απόβλητα εκσκαφών που εξαιρούνται από τους στόχους των ΑΕΚΚ ,και ορθολογική
διαχείριση τους καθώς και για την περίσσεια σκυροδέµατος που προκύπτει κατά τα έργα κατασκευών. Ειδικότερα
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η περίσσεια των αποβλήτων εκσκαφών που προέρχονται από τα ∆ηµόσια έργα θα πρέπει να συλλέγεται διακριτά
από τυχόν υλικά καθαιρέσεων, αποξηλώσεων κλπ. και οι όροι και οι προϋποθέσεις για την διαχείριση αυτών να
περιλαµβάνεται στην ΑΕΠΟ του έργου και στην σύµβαση µε τον Ανάδοχο. Τα παραπάνω θα πρέπει να
συµπεριληφθούν σε όλα τα στάδια υλοποίησης των δηµοσίων έργων, όπως προκήρυξη, συµβάσεις κλπ.


Συµβολή στην ανάπτυξη αγορών για τα δευτερογενή υλικά της επεξεργασίας ΑΕΚΚ.



Οι ποσοτικοί στόχοι που τίθενται αφορούν το ποσοστό των παραγόµενων ΑΕΚΚ που οδηγούνται προς
προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση και είναι οι εξής:
 Τουλάχιστον 50% κ.β. των παραγόµενων ΑΕΚΚ έως το τέλος του 2015.
 Τουλάχιστον 70% κ.β. των παραγόµενων ΑΕΚΚ έως το τέλος του 2020.
Για τη συλλογή αποβλήτων εκσκαφών υποχρεωτική διαλογή και µεταφορά (µε αντίστοιχη τιµολόγηση) στα
δηµόσια έργα και κίνητρα για τα ιδιωτικά έργα.

Απόβλητα που περιέχουν αµίαντο


Οργάνωση και δηµιουργία εγκαταστάσεων διάθεσής τους εντός της χώρας έως το 2020.



Καταγραφή και αξιολόγηση διαχείρισης παλαιών βιοµηχανικών µονάδων που έχουν περιέλθει σε αδράνεια και
περιέχουν επικίνδυνα ή µη υλικά τα οποία χρονίζουν και µεταφέρουν επικίνδυνες ουσίες (ΕΚΑ) στον υδροφόρο
ορίζοντα, (π.χ. Ελενίτ, Αµιαντίτ) στο πλαίσιο του χώρου που υλοποιείται της «καταγραφής των ρυπασµένων
χώρων»

7.4 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΚΚ
Μη επικίνδυνα ΑΕΚΚ
Α. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ
Τα βασικά στοιχεία του σχεδιασµού διαχείρισης των µη επικίνδυνων ΑΕΚΚ παρουσιάζονται σχηµατικά στο πίνακα 25
που ακολουθεί, στον οποίο δεν υπολογίζονται τα επιµέρους αποτελέσµατα της επαναχρησιµοποίησης και της
προετοιµασίας για επαναχρησιµοποίηση.
Η κατ’ ελάχιστο βασική προτεραιότητα κατά την ανάπτυξη των δικτύων επαναχρησιµοποίησης/ ανακύκλωσης/
ανάκτησης είναι η διασφάλιση της επίτευξης των τιθέµενων στόχων και η πλήρης εφαρµογή των διατάξεων της
εναλλακτικής διαχείρισης.
Ειδικότερα η ανάπτυξη των απαιτούµενων δικτύων και υποδοµών διαχείρισής τους στηρίζεται στην υλοποίηση των
παρακάτω βασικών επιδιώξεων:


Ανάπτυξη των ΣΕ∆ µε στόχο τη κάλυψη του συνόλου της Περιφέρειας και δηµιουργία των απαιτούµενων
υποδοµών επεξεργασίας (σταθερές µονάδες ή αδειοδοτηµένοι χώροι υποδοχής κινητών µονάδων επεξεργασίας) µε
στόχο την κάλυψη των αναγκών του συνόλου της Περιφέρειας.



∆ιαχωρισµός των επιµέρους υλικών στην πηγή παραγωγής τους, ιδιαίτερα κατά τις εργασίες κατεδαφίσεων µε
εφαρµογή τεχνικών επιλεκτικής κατεδάφισης.



Αύξηση στο µέγιστο δυνατό βαθµό της ανακύκλωσης και ανάκτησης, κατά προτεραιότητα µέσω:
-

µεγιστοποίησης της απορρόφησης των δευτερογενών υλικών ως εναλλακτικές πρώτες ύλες ή εναλλακτικά
καύσιµα από σχετικούς παραγωγικούς κλάδους.

-

χρήσης των δευτερογενών αδρανών ορυκτής προέλευσης ως υλικό πλήρωσης σε ΧΥΤ, σε έργα
αποκατάστασης ΧΑ∆Α, σε εργασίες επίχωσης ορυγµάτων κλπ.

-

χρήσης των ανενεργών λατοµικών χώρων για τους σκοπούς ανάκτησης µε επίχωση.
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Ανάπτυξη του απαιτούµενου δικτύου ΧΥΤ αδρανών για την ασφαλή διάθεση των αδρανών µη ανακτήσιµων
υπολειµµάτων της επεξεργασίας ΑΕΚΚ.

Πίνακας 26: Ποσοτικοποίηση στόχων σχεδιασµού ΑΕΚΚ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ (D)
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΝΑΚΤΗΣΗ (R)
(tn)
%
(tn)
%
(tn)

ΕΤΟ
Σ

ΕΙ∆ΟΣ

2020

Α∆ΡΑΝΗ

196.406

73

143.376

27

53.030

ΛΟΙΠΑ

49.994

57

28.497

43

21.497

ΣΥΝΟΛΟ

246.400

70

171.873

30

74.527

Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
(α) ∆ίκτυο ανάκτησης ΑΕΚΚ


Κάλυψη του συνόλου της περιφέρειας από ΣΕ∆.



Νέες µονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ στις Περιφερειακές Ενότητες όπου δεν υφίστανται µονάδες.



Στα νησιά της 1ης ∆.Ε. της περιφέρειας, κατά προτεραιότητα αδειοδότηση χώρων υποδοχής κινητών µονάδων
επεξεργασίας, όπου θα λειτουργεί κινητή µονάδα που θα καλύπτει τις ανάγκες επεξεργασίας.



Ανάπτυξη σχεδίου αποκατάστασης των λατοµικών χώρων της περιφέρειας Αττικής, σε όποια µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για ανάκτηση του αδρανούς κλάσµατος των ΑΕΚΚ (µε επίχωση) σε συνέργεια µε κόµποστ
τύπου Α.



Το δίκτυο ανάκτησης συµπληρώνουν οι τελικοί αποδέκτες των δευτερογενών υλικών από την επεξεργασία ΑΕΚΚ,
όπως ενδεικτικά:
-

Οι εταιρείες ανακύκλωσης των διαχωριζόµενων ανακυκλώσιµων υλικών (πλαστικό, µέταλλο, γυαλί,
χαρτί, ξύλο).

-

Οι βιοµηχανικές µονάδες παραγωγής έτοιµου σκυροδέµατος (υποκατάσταση πρωτογενών αδρανών).

-

Οι βιοµηχανικές µονάδες ανακύκλωσης των αδρανών ορυκτής προέλευσης ως εναλλακτικές α΄ ύλες ή
ανάκτησης του µη ανακυκλώσιµου ξύλου ως εναλλακτικό καύσιµο (τσιµεντοβιοµηχανία, κεραµοποιία,
µονάδες αποτέφρωσης).

-

Οι τεχνικές / κατασκευαστικές εταιρείες (ανακύκλωση αδρανών ορυκτής προέλευσης σε τεχνικά έργα).

(β) ∆ίκτυο διάθεσης υπολειµµάτων επεξεργασίας ΑΕΚΚ


Κατασκευή δικτύου ΧΥΤ αδρανών αποβλήτων για την 1η ∆.Ε. της Περιφέρειας Αττικής σε υψηλής προ τούτο
καταλληλότητας εξαντληµένα Λατοµεία – µεταλλεία, όπως θα αποτυπωθεί από την µελέτη της ∆ράσης 9.α. του
Σχεδίου ∆ιαχείρισης ΑΣΑ. και κατασκευή κυττάρου διάθεσης αδρανών στους ΧΥΤ ΑΣΑ της 2ης ∆.Ε..

Επικίνδυνα ΑΕΚΚ που περιέχουν αµίαντο
Α. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ
Ο σχεδιασµός διαχείρισης των ΑΕΚΚ που περιέχουν αµίαντο στοχεύει στην εκτενή εφαρµογή της επιλεκτικής
κατεδάφισης κατά τις εργασίες κατεδάφισης κτιρίων, ώστε να επιτυγχάνεται η ξεχωριστή συλλογή των αποβλήτων
αµιαντοτσιµέντου. Οι εργασίες διαχείρισης των ΑΕΚΚ που περιέχουν αµίαντο θα πρέπει να γίνονται αποκλειστικά από
τις αδειοδοτηµένες ΕΑΚ αµιάντου και η διάθεσή τους θα γίνεται σε κατάλληλα διαµορφωµένους ΧΥΤ.
Επιδίωξη αποτελεί, µέσω της τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων των υφιστάµενων και σχεδιαζόµενων
ιδιωτικών ΧΥΤΕΑ, να είναι δυνατή η διάθεση σε αυτούς των παραγόµενων αµιαντούχων αποβλήτων.
Οι συνολικές ανάγκες διάθεσης αποβλήτων που περιέχουν αµίαντο, για το σύνολο του χρονικού ορίζοντα εφαρµογής
του ΠΕΣ∆Α ανέρχονται σε 19.100 tn.
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Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
∆ιαµόρφωση δικτύου διάθεσης αµιαντούχων αποβλήτων κατά προτεραιότητα µέσω της αξιοποίησης των υφιστάµενων
και σχεδιαζόµενων ιδιωτικών ΧΥΤΕΑ.
7.5 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΚΚ
Για την υλοποίηση του σχεδίου διαχείρισης των ΑΕΚΚ θα αναπτυχθούν οι παρακάτω δράσεις.
Για κάθε δράση προβλέπεται χρονοδιάγραµµα και ιεράρχηση εφαρµογής. Ως βραχυπρόθεσµες χαρακτηρίζονται οι
δράσεις µε άµεση εφαρµογή από τη θεσµοθέτηση του παρόντος ΕΣ∆Α και τοποθετούνται χρονικά εντός του 20152016. Μεσοπρόθεσµες χαρακτηρίζονται οι δράσεις που προβλέπονται να υλοποιηθούν εντός της χρονικής περιόδου
2017‐2020. Επιπλέον, οι δράσεις ιεραρχούνται ως προς την σπουδαιότητα εφαρµογής τους, σε δράσεις Α και Β
προτεραιότητας.
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Περιγραφή / Παρατηρήσεις

∆ράση

1

Επικαιροποίηση δεδοµένων
παραγωγής ΑΕΕΚ Περιφέρειας
Αττικής

Επικαιροποίηση των δεδοµένων παραγωγής ΑΕΕΚ.

Ε∆ΣΝΑ

+

2

Ανάπτυξη δικτύου ανάκτησης
ΑΕΚΚ

Κάλυψη του συνόλου της περιφέρειας από ΣΕ∆.
Νέες µονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ στις Περιφερειακές Ενότητες όπου δεν
υφίστανται µονάδες.

ΣΕ∆

+

Ανάπτυξη αγορών δευτερογενών υλικών από την επεξεργασία ΑΕΚΚ (πλαστικό,
µέταλλο, γυαλί, χαρτί, ξύλο, αδρανή κλπ.)

ΣΕ∆/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

+

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ/ΦΟΡΕΙΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ/ΣΕ∆

+

Ε∆ΣΝΑ

+

3

4

Ανάπτυξη αγορών
δευτερογενών υλικών από την
επεξεργασία ΑΕΚΚ
Ανάκτηση του αδρανούς
κλάσµατος των ΑΕΚΚ σε
αποκατάσταση λατοµείων

5

Ανάπτυξη δικτύου ΧΥΤ
αδρανών υπολειµµάτων ΑΕΚΚ.

6

∆ίκτυο διάθεσης αµιαντούχων
αποβλήτων.

Υλοποίηση

Βραχυπρόθεσµη
Μεσοπρόθεσµη
Ιεράρχηση
Α
Β
Α
Β

Α/Α

Ανάπτυξη σχεδίου αποκατάστασης των λατοµικών χώρων της περιφέρειας
Αττικής, σε όποια µπορούν να χρησιµοποιηθούν για ανάκτηση του αδρανούς
κλάσµατος των ΑΕΚΚ (µε επίχωση) σε συνέργεια µε κόµποστ τύπου Α.
Κατασκευή δικτύου ΧΥΤ αδρανών υπολειµµάτων για την 1η ∆.Ε. της
Περιφέρειας Αττικής και κατασκευή κυττάρου διάθεσης αδρανών στους ΧΥΤ
ΑΣΑ της 2ης ∆.Ε. ως σηµείο 7.4.Β (β).
∆ιαµόρφωση δικτύου διάθεσης αµιαντούχων αποβλήτων κατά προτεραιότητα
µέσω της αξιοποίησης των υφιστάµενων και σχεδιαζόµενων ιδιωτικών ΧΥΤΕΑ
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8.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο σχεδιασµός της διαχείριση των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων δεν αποτελούσε αντικείµενο του υφιστάµενου
ΠΕΣ∆Α (αναθεώρηση 2006) και η διαχείρισή τους προβλέπεται να γίνεται µε ευθύνη του παραγωγού µε την
επισήµανση ότι ανάλογα µε τη χωροθέτηση και το είδος των εγκαταστάσεων ∆ιαχείρισης των ΑΣΑ, είναι πολύ πιθανό
(και χρήσιµο) να επιδιώκεται συνεπεξεργασία µέρους των γεωργικών και κτηνοτροφικών αποβλήτων µε τα ΑΣΑ.
8.1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
8.1.1

Συγκεντρωτικά στοιχεία υφιστάμενης διαχείρισης

Το έτος αναφοράς των δεδοµένων είναι το 2011. Χρησιµοποιήθηκαν τα στοιχεία και οι εκτιµήσεις του ΕΣ∆Α-2015, µε
αναγωγή στη Περιφέρεια Αττικής.
Επισηµαίνεται εξ’ αρχής ότι παραγόµενες ποσότητες ΓΚΤ αποβλήτων στη Περιφέρεια Αττικής είναι µικρές και χωρικά
επικεντρώνονται στην Ανατολική και ∆υτική Αττική.
Στον Πίνακα 26 αποτυπώνονται οι πρακτικές διαχείρισης των αποβλήτων που εφαρµόζονται στην Περιφέρεια Αττικής.
Οι πρακτικές αυτές διακρίνονται σε εργασίες ανάκτησης (R), εργασίες διάθεσης (D) και ενδιάµεση αποθήκευση πριν
από εργασίες ανάκτησης / διάθεσης (A). Επειδή για τα γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία
της διαχείρισης, η υπολειπόµενη ποσότητα της παραγωγής αποδίδεται στη µη καταγεγραµµένη διαχείριση (Χ). Η
υφιστάµενη διαχείριση των αποβλήτων παρουσιάζεται κατά κατηγορίες και ρεύµατα αποβλήτων και οµαδοποιείται στη
διαχείριση επικίνδυνων και µη επικίνδυνων αποβλήτων.
Στον Πίνακα 27 καταγράφεται η κατανοµή των εργασιών διαχείρισης ανά βασική κατηγορία αποβλήτων, ξεχωριστά
για τα µη επικίνδυνα και τα επικίνδυνα απόβλητα.
Πίνακας 27: Υφιστάµενη διαχείριση αποβλήτων (έτος αναφοράς 2011)
Ανάκτηση (R)
(tn)

Κατηγορία αποβλήτων

Αποθήκευση
(Α)
(tn)

∆ιάθεση (D)
(tn)

Μη
καταγεγραµµένη
διαχείριση (Χ)
(tn)

Μη επικίνδυνα απόβλητα
Ι‐ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ (*)

0

0

0

73.900

0

0

Επικίνδυνα απόβλητα
ΙΙ‐
ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ (*)
(*) Πηγή ΕΣ∆Α (2015)

0

0

Πίνακας 28: Συγκεντρωτικά στοιχεία υφιστάµενης διαχείρισης αποβλήτων (έτος αναφοράς 2011)

Κατηγορία αποβλήτων

Ανάκτηση
(R)
(%)

∆ιάθεση (D)
(%)

Αποθήκευση
(Α)
(%)

Μη
καταγεγραµµένη
διαχείριση (Χ)
(%)

ΣΥΝΟΛΑ

0,00%

100,00%

100%

0,00%

0,00%

0,00%

Μη επικίνδυνα απόβλητα
Ι‐
ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙ
ΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

0,00%

0,00%

Επικίνδυνα απόβλητα
ΙΙ‐
ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙ
ΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

0,00%

0,00%
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8.1.2

Υφιστάμενα δίκτυα και εγκαταστάσεις

 Η διαχείριση των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων αποτελεί ευθύνη των παραγωγών και πραγµατοποιείται
σύµφωνα µε τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (i) για τα γεωργικά και δασικά υπολείµµατα κυρίως επί
τόπου (in situ) µε τεµαχισµό και διάθεση στο έδαφος ή καύση, και (ii) για τα απόβλητα της κτηνοτροφικής
εκµετάλλευσης µε διάθεση στο έδαφος για λίπανση ή µέσω µονάδων κοµποστοποίησης.
 Στην Περιφέρεια Αττικής καταγράφεται µια µονάδα αξιοποίησης (κοµποστοποίησης) πτηνοτροφικών αποβλήτων,
στα Μέγαρα.
8.1.3

Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης Διαχείρισης

Η διαχείριση των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από ελλείψεις στην καταγραφή
των ποσοτήτων, την ευθύνη του παραγωγού και την έλλειψη σχεδιασµού και εγκαταστάσεων.
8.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Χρησιµοποιήθηκαν τα στοιχεία και οι εκτιµήσεις του ΕΣ∆Α-2015, µε αναγωγή στη Περιφέρεια Αττικής. Στον Πίνακα
28 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των ανωτέρω εκτιµήσεων, ενώ στον πίνακα 29 παρουσιάζεται η εκτιµώµενες
ποσότητες ΓΚΤ ανά υποκατηγορία.
Πίνακας 29: Προβλεπόµενη παραγωγή ΓΚΤ αποβλήτων Περιφέρειας Αττικής (έτος 2020)
Κατηγορία αποβλήτων

Σύντµηση

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Μη επικίνδυνα
απόβλητα
(τόνοι)

Επικίνδυνα
απόβλητα
(τόνοι)

Σύνολο
αποβλήτων
(τόνοι)

96.800

-

96.800

ΓΚΤ

Πίνακας 30: Εκτιµώµενη σύνθεση της παραγωγή ΓΚΤ αποβλήτων στην Αττική (έτος 2020)
(Α)
Υπολείµµατα
Καλλιεργειών (t)

30.800

(Β)
Αποσυρόµενα
φρούτα και
Λαχανικά (t)

(Γ)
Απόβλητα
κτηνοτροφικής
εκµετάλλευσης (t)

(∆)
Πλαστικά
Θερµοκηπίων (t)

10.900

54.070

990

(Ε)
Συσκευασίες
Λιπασµάτων,
φυτοφαρµάκων
κ.λπ. (t)
40

(ΣΤ)

ΣΥΝΟΛΟ(t)
96.800

8.3 ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Υιοθέτηση των στόχων του ΕΣ∆Α, ως ακολούθως


Πλήρης ανάπτυξη δικτύου συλλογής βιοαποδοµήσιµων αποβλήτων γεωργοκτηνοτροφικής προέλευσης για την
ανάκτηση επ’ ωφελεία της γεωργίας, την παραγωγή προϊόντων (π.χ. ζωοτροφών, κ.λπ.) ή την παραγωγή ενέργειας
από βιοαέριο/ βιοµάζα.



Χωριστή συλλογή και ανάκτηση των πλαστικών γεωργοκτηνοτροφικής προέλευσης µε έµφαση στα πλαστικά
θερµοκηπίου και τα απόβλητα συσκευασίας.



Χωριστή συλλογή και κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας γεωργικών φαρµάκων που περιέχουν
επικίνδυνες ουσίες µέσω συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης.



Πρόβλεψη για κίνητρο προδιαλογής πλαστικών και βιοαποδοµήσιµων Γεωργοκτηνοτροφικών Αποβλήτων π.χ. µε
αντάλλαγµα οργανικά λιπάσµατα και εδαφοβελτιωτικά.
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8.4 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Α. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ
Η διαχείριση των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων περιλαµβάνει:


εφαρµογή των Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής.



συλλογή του συνόλου των παραγόµενων γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων και δυνατότητα συνεπεξεργασίας µε
το οργανικό κλάσµα των ΑΣΑ και ΒΑΑ (από ∆σΠ).



ανακύκλωση ή άλλου είδους ανάκτηση, κατά προτεραιότητα µέσω:
-

ανακύκλωσης επ’ ωφελεία της γεωργίας ως οργανική ουσία (α) µε άµεση ενσωµάτωση, (β) έπειτα από
βόσκηση, (γ) έπειτα από κοπή και ενσωµάτωση στο έδαφος.

-

ανακύκλωσης επ’ ωφελεία της γεωργίας, ως εδαφοβελτιωτικό (α) έπειτα από κοµποστοποίηση, (β) έπειτα από
ζύµωση κτηνοτροφικών αποβλήτων, (γ) έπειτα από χώνευση του υπολείµµατος των µονάδων βιοαερίου.

-

χρήσης ως δευτερογενές καύσιµο (ανάκτηση σε µονάδες παραγωγής βιοαερίου µε απόδοση του χωνέµατος επ’
ωφελεία της γεωργίας, ανάκτηση σε µονάδες συναποτέφρωσης).



Χωριστή συλλογή και ανάκτηση των πλαστικών γεωργοκτηνοτροφικής προέλευσης µε έµφαση στα πλαστικά
θερµοκηπίου και τα απόβλητα συσκευασίας.



Χωριστή συλλογή και κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας γεωργικών φαρµάκων που περιέχουν
επικίνδυνες ουσίες µέσω συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης.

Β. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Οργανικής προέλευσης


Ανάπτυξη τοπικών δικτύων συλλογής των οργανικών γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων.



Πλήρης αξιοποίηση του διαθέσιµου δικτύου παραγωγής εδαφοβελτιωτικών για την απορρόφηση των οργανικών
γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων – Εξέταση δυνατοτήτων συνεπεξεργασίας µε οργανικά απόβλητα άλλων
οικονοµικών δραστηριοτήτων.



Πλήρης αξιοποίηση των υφιστάµενων και σχεδιαζόµενων µονάδων παραγωγής βιοαερίου για την ενεργειακή
ανάκτηση γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων.

Μη οργανικής προέλευσης


Ανάπτυξη τοπικών δικτύων συλλογής και µεταφοράς γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων µη οργανικής προέλευσης
(πλαστικά θερµοκηπίων, µέταλλα, συσκευασίες λιπασµάτων, κ.λπ.) ώστε τα εν λόγω απόβλητα να εντάσσονται
στα διαθέσιµα δίκτυα ανάκτησης.

8.5 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Για την υλοποίηση του σχεδίου διαχείρισης των ΓΚΤ αποβλήτων θα αναπτυχθούν οι παρακάτω δράσεις.
Για κάθε δράση προβλέπεται χρονοδιάγραµµα και ιεράρχηση εφαρµογής. Ως βραχυπρόθεσµες χαρακτηρίζονται οι
δράσεις µε άµεση εφαρµογή από τη θεσµοθέτηση του παρόντος ΕΣ∆Α και τοποθετούνται χρονικά εντός του 20152016. Μεσοπρόθεσµες χαρακτηρίζονται οι δράσεις που προβλέπονται να υλοποιηθούν εντός της χρονικής περιόδου
2017‐2020. Επιπλέον, οι δράσεις ιεραρχούνται ως προς την σπουδαιότητα εφαρµογής τους, σε δράσεις Α και Β
προτεραιότητας.

[57]

ΑΔΑ: ΩΖΠΟ7Λ7-Ε04

Α/Α

1

2
3
4

5

∆ράση

Εφαρµογή των Κωδίκων Ορθής
Γεωργικής Πρακτικής
Πράσινα Σηµεία ∆ήµων µε
ΓΚΤ απόβλητα
∆ίκτυο συλλογής/ επεξεργασίας
οργανικών ΓΚΤ αποβλήτων
∆ίκτυο συλλογής/ επεξεργασίας
ΓΚΤ αποβλήτων εναλλακτικής
διαχείρισης
∆ίκτυο συλλογής/ διαχείρισης
ΓΚΤ αποβλήτων που περιέχουν
επικίνδυνες ουσίες

Περιγραφή / Παρατηρήσεις

Υλοποίηση

Εφαρµογή των Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής

Επέκταση δραστηριότητας Πράσινων Σηµείων ώστε να περιλαµβάνει τα ΓΚΤ
απόβλητα
Συλλογή των παραγόµενων οργανικών γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων και
συνεπεξεργασία στις εγκαταστάσεις των ΒΑΑ (από ∆σΠ).
Συλλογή και ανάκτηση των παραγόµενων γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων
εναλλακτικής διαχείρισης
Συλλογή και διαχείριση ως ΜΠΕΑ ΑΣΑ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ/
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ε∆ΣΝΑ/∆ΗΜΟΙ

Βραχυπρόθεσµη
Μεσοπρόθεσµη
Ιεράρχηση
Α
Β
Α
Β

+

+

Ε∆ΣΝΑ/∆ΗΜΟΙ

+

Ε∆ΣΝΑ/ΣΕ∆

+

Ε∆ΣΝΑ/∆ΗΜΟΙ

+
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9.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σχεδιάζεται και εφαρµόζεται ενιαίο, ετήσια κυλιόµενο, Πρόγραµµα Ενεργειών Ενηµέρωσης-ΕυαισθητοποίησηςΕκπαίδευσης στην Περιφέρεια Αττικής, που επικεντρώνεται στις δράσεις υψηλής ιεράρχησης στην διαχείριση
των αποβλήτων (πρόληψη – επανάχρηση – ανακύκλωση/ανάκτηση).
Στο τοµέα της πρόληψης, το Πρόγραµµα Ενεργειών περιλαµβάνει το σύνολο των δράσεων επικοινωνίας και
προώθησης του Προγράµµατος πρόληψης της δηµιουργίας αποβλήτων καθώς και την υποστήριξη των
αντίστοιχων δράσεων Κανονιστικού πλαισίου (σηµείο 4).
Το πρόγραµµα δοµείται ανά βασική κατηγορία προέλευσης των αποβλήτων. Κοινό-στόχος των επί µέρους
υποπρογραµµάτων αποτελεί ο παραγωγός των αποβλήτων (νοικοκυριά για τα αστικά, επιχειρήσεις/επαγγελµατίες
για τα βιοµηχανικά και συναφή, εµπλεκόµενοι στον οικοδοµικό-κατασκευαστικό τοµέα για τα ΑΕΚΚ, αγρότες
για τα γεωργο-κτηνοτροφικά απόβλητα) αλλά και το καταναλωτικό κοινό εν γένει που µε τις επιλογές του είναι
δυνατόν να επηρεάσει την παραγωγή αποβλήτων του παραγωγικού τοµέα (βιοµηχανικά, ΑΕΚΚ,
γεωργοκτηνοτροφικά) .

Οι δράσεις των προγραµµάτων εξειδικεύονται στις ακόλουθες ενότητες :
α) ενηµέρωση (πληροφόρηση για τις δυνατότητες πρόληψης, ανακύκλωσης κ.λπ. - συνεχής)
β) ευαισθητοποίηση (ηθική ή και υλική παροχή κινήτρων για βελτίωση της συµπεριφοράς - στοχευµένη)
γ) εκπαίδευση (απευθύνεται κατά προτεραιότητα στην προ-σχολική και σχολική κοινότητα, ένταξη
στην εκπαιδευτική διαδικασία, συνδυάζει τα στοιχεία α) και β))
Τα προγράµµατα ενεργειών ενηµέρωσης-ευαισθητοποίησης – εκπαίδευσης σε σχέση µε τα ΑΣΑ υλοποιούνται
κυρίως σε τοπικό/δηµοτικό επίπεδο, στο µέτρο που οι ενέργειες πρόληψης- επαναχρησιµοποίησης και
ανακύκλωσής τους θα αναληφθούν µέσω των Τοπικών Σχεδίων. Τα προγράµµατα που αφορούν σε βιοµηχανικά
απόβλητα, ΑΕΚΚ και γεωργοκτηνοτροφικά υλοποιούνται σε περιφερειακό επίπεδο, µε κλαδική στόχευση.

Χρονικά, το Πρόγραµµα αναπτύσσεται, εξειδικεύεται και εµπλουτίζεται σε αντιστοιχία µε την πορεία
εξειδίκευσης και υλοποίησης των δράσεων του ΠΕΣ∆Α:


Αντικείµενο του πρώτου ετήσιου προγράµµατος δράσεων αποτελεί ο ίδιος ο ΠΕΣ∆Α (επικοινωνία, διάχυση,
διαβούλευση επί της υλοποίησης των Σχεδίων και δράσεων που περιλαµβάνει)



Παράλληλα µε την συγκρότηση και εγκαθίδρυση των Τοπικών Σχεδίων ∆ιαχείρισης ΑΣΑ ενεργοποιούνται
αντίστοιχες ενότητες του (υπο)προγράµµατος για τα ΑΣΑ κ.ο.κ.

Για τον σκοπό αυτό, κάθε µία από τις δράσεις υλοποίησης του ΠΕΣ∆Α συνοδεύεται από σώµα προτάσεων για
ένταξη και αξιοποίηση από το πρόγραµµα ενεργειών ενηµέρωσης-ευαισθητοποίησης-εκπαίδευσης.
Επικεφαλής φορέας υλοποίησης του Προγράµµατος τίθεται ο Ε∆ΣΝΑ, επικουρούµενος από τον ΕΟΑΝ και
οµόλογους φορείς εθνικού επιπέδου (ΎΠΕΠΘ- Τµήµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Υπ. Ανάπτυξης, Γ.Γ.
Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή κ.λπ.). ∆ράσεις του προγράµµατος συναφείς µε το εκάστοτε αντικείµενο
αναλαµβάνουν οι ∆ήµοι και οι φορείς υλοποίησης των δράσεων του ΠΕΣ∆Α στο σύνολο τους.
Το εκπαιδευτικό σκέλος του προγράµµατος αναλαµβάνεται από τις ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης της Περιφέρειας
Αττικής µέσω Προγραµµατικής Σύµβασης µε τον Ε∆ΣΝΑ.
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10. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Για την επίτευξη των στόχων του, το ΠΕΣ∆Α υποστηρίζει παντός τύπου δράσεις τεχνολογικής και οργανωτικής
καινοτοµίας στο σύνολο των σταδίων της διαχείρισης των αποβλήτων (πρόληψη, επανάχρηση, ανακύκλωση,
επεξεργασία, διάθεση).
Έµφαση δίδεται
Α. Στις καθαρές τεχνολογίες παραγωγής (πρόληψη παραγωγής αποβλήτων), στην εξοικονόµηση ενέργειας, στην
ανακύκλωση αποβλήτων και κατασκευαστικών υλικών, στην ανάπτυξη εφαρµογών των ανακτηµένων υλικών,
και σε τεχνολογίες όπως:
● Προηγµένες Αναερόβιες ∆ιεργασίες Επεξεργασίας Αποβλήτων
● Αερόβιες βιολογικές διεργασίες επεξεργασίας
● Προηγµένες Θερµικές Μέθοδοι Επεξεργασίας Αποβλήτων
● Μέθοδοι αδρανοποίησης επικίνδυνων ρύπων
● Αποκατάσταση εδαφών και υδάτινων αποδεκτών
● Προηγµένες προσεγγίσεις µηχανικής ανακύκλωσης
● Προηγµένες µέθοδοι περιβαλλοντικής παρακολούθησης
Β. Σε θεµατικούς τοµείς προτεραιότητας όπως:
● Στερεά αστικά απορρίµµατα
● ∆ιαχείριση αγρο-κτηνοτροφικών αποβλήτων
● ∆ιαχείριση βιοµηχανικών αποβλήτων
● ∆ιαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).
● ∆ιαχείριση ελαστικών
● ∆ιαχείριση υγρών αποβλήτων
● ∆ιαχείριση τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων (βιοµηχανικά και οικιακά)
● Αντιρρύπανση, απορρύπανση, αποκατάσταση εδαφών και υπογείων υδάτων
Επιδιώκεται η συνεργασία των παραγωγών και διαχειριστών αποβλήτων του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, του
ερευνητικού δυναµικού αλλά και κοινωνικών δοµών της Περιφέρειας, ώστε :
•

να επιτευχθεί μεγαλύτερου βαθμού εκμετάλλευση της αξίας των αποβλήτων ως υλικού για
επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση ή ενεργειακή αξιοποίηση.

•

να στηριχθεί η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία σε προϊόντα και υπηρεσίες αντιρρύπανσης και
απορρύπανσης με έμφαση στην βιομηχανική συμβίωση

•

να αναπτυχθούν νέα προϊόντα – εφαρμογές των ανακτούμενων και ανακυκλούμενων υλικών στην
κατεύθυνση της κυκλικής οικονομίας,

•

να εισαχθεί η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ) στην διαχείριση των αποβλήτων

Για τον σκοπό αυτό, το ΠΕΣ∆Α αξιοποιεί τις διαθέσιµες δοµές, υποδοµές και πόρους προγραµµάτων όπως το
ΕΠΑνΕΚ, το Πρόγραµµα Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Αττικής (RIS3), Κοινοτικά
Προγράµµατα και Πρωτοβουλίες (Horizon, Life+ κ.λπ.)

11. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΑΛΛΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
11.1 ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ
Από το Ρυθµιστικό σχέδιο Αττικής και συναφείς προγραµµατισµούς έχει τεκµηριωθεί η ανάγκη αποκατάστασης
των διάσπαρτων ανενεργών λατοµικών χώρων της Περιφέρειας Αττικής που σε σχετική µελέτη του ΟΡΣΑ (2013)
στο σύνολο τους αριθµούνται σε 154. Εξ’ αυτών 65 καταγράφονται ως ανενεργοί, 14 εκ των οποίων ανήκουν στο
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∆ηµόσιο. Αθροιστικά οι ανενεργοί χώροι καταλαµβάνουν έκταση 3.606 στρεµµάτων και απαιτούν σηµαντικές
ποσότητες υλικών επίχωσης και εδαφοκάλυψης για την αποκατάσταση τους.
Από τον ΠΕΣ∆Α προκύπτει η δυνατότητα ανάκτησης ή η ανάγκη τελικής διάθεσης διαφόρων ρευµάτων
αποβλήτων σε σηµαντικές ποσότητες που δύνανται να αξιοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών
αποκατάστασης των λατοµικών χώρων. Πιο συγκεκριµένα οι ανωτέρω δυνατότητες εντοπίζονται στα ακόλουθα.


Κοµπόστ υψηλής ποιότητας από επεξεργασία των ΒΑΑ (∆σΠ)



Κοµπόστ τύπου Α’ από την επεξεργασία συµµείκτων



Υπολείµµατα της επεξεργασίας συµµείκτων ΑΣΑ



Ανόργανα βιοµηχανικά απόβλητα



Επεξεργασµένα ΑΕΚΚ για ανάκτηση καθώς και υπολείµµατα της επεξεργασίας για διάθεση

Η συντονισµένη συνεργιστική υλοποίηση των ανωτέρω προγραµµάτων (ΠΕΣ∆Α, αποκατάσταση λατοµείων),
όπου οι εργασίες τελικής διάθεσης αποβλήτων σε ανενεργό λατοµικό χώρο θα είναι ενταγµένες στο πρόγραµµα
αποκατάστασης του, οδηγούν στην από κοινού εκπλήρωση των επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων µε ταυτόχρονη
εξοικονόµηση φυσικών και οικονοµικών πόρων.
Ως εκ τούτου υιοθετείται η ανάληψη πρωτοβουλιών από τον Ε∆ΣΝΑ και την Περιφέρεια Αττικής για την
εξέταση και αξιοποίηση των συνεργειών µεταξύ των ανωτέρω προγραµµάτων (ΠΕΣ∆Α, αποκατάσταση
λατοµείων) στη φάση εξειδίκευσης και µελέτης των συναφών δράσεων.

11.2 ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ
Για την προγραµµατισµένη αναδάσωση των ορεινών όγκων της Αττικής, όπως και για τις παρεµβάσεις
αντιµετώπισης της ερηµοποίησης δύνανται να αναπτυχθούν συνέργειες µε τις δράσεις του ΠΕΣ∆Α και ιδιαίτερα
στο τοµέα της αξιοποίησης του εδαφοβελτιωτικού υλικού από την επεξεργασία των ΒΑΑ.

11.3 ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι επιλογές της διαχείρισης µε την παρούσα αναθεώρηση του ΠΕΣ∆Α δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στις ανώτερες
βαθµίδες της ιεράρχησης (πρόληψη, επανάχρηση, ανακύκλωση) η εφαρµογή των οποίων συνεπάγεται
δραστηριότητες υψηλής έντασης εργασίας. Ως εκ τούτου εντοπίζονται υψηλές συνέργειες του ΠΕΣ∆Α µε
προγράµµατα καταπολέµησης της ανεργίας και ένταξης στην αγορά εργασίας.

11.4 ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (RIS)
Tο ΠΕΣ∆Α δρά συνεργιστικά στην επίτευξη των στόχων για την ανάπτυξη της Έρευνας, της καινοτοµίας και της
επιχειρηµατικότητας στην Περιφέρεια Αττικής, όπως αποτυπόνωνται στο Πρόγραµµα RIS3.
Ειδικότερα προσδίδει στο RIS3 τους ειδικούς στόχους, προτεραιότητες και περιεχόµενο για δράσεις του
Υποπρογράµµατος «Βιώσιµη Οικονοµία των Αναγκών» στο πεδίο της διαχείρισης των αποβλήτων και σε
θεµατικές όπως :
● Ανάπτυξη τεχνολογιών και µεθόδων για τη µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στον αγρο-διατροφικό
τοµέα
● Περιβάλλοντα διάχυτης νοηµοσύνης για εξατοµίκευση υπηρεσιών και διαχείριση συστηµάτων (smart grids,
internet of things κλπ.)
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● Ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών και µεθόδων σε υπάρχοντα και νέα κτίρια και στο αστικό και δοµηµένο
περιβάλλον
● Ανάπτυξη καινοτόµων τεχνολογιών επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίµων και ζωοτροφών
● Ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων και διαδικασιών για την διαχείριση και εκµετάλλευση των αποβλήτων,
απορριµµάτων και υπολειµµάτων για παραγωγή ενέργειας και προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας
● Mobile apps - ψηφιακές πλατφόρµες υπηρεσιών
● Eφαρµογές ΤΠΕ και γεωπληροφορικής για την ενίσχυση της ενηµέρωσης και συµµετοχής των πολιτών και
φορέων στα συστήµατα και τις δράσεις της διαχείρισης αποβλήτων
• Συνεργατικοί σχηματισμοί (Clusters) στην διαχείριση και εκμετάλλευση αποβλήτων, απορριμμάτων και
υπολειμμάτων
● Συνεργατικοί σχηµατισµοί (Clusters) στην κλασσική και ανάστροφη εφοδιαστική αλυσίδα µε στόχο τη
µεταπώληση, την επαναχρησιµοποίηση ή την ανακύκλωση αποβλήτων σε τοπικά, εθνικά και διεθνή δίκτυα
•

Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και διαδικασιών για την διαχείριση και εκμετάλλευση των αποβλήτων,
απορριμμάτων και υπολειμμάτων

•

Στόχευση αγορών (ανάλυση αγοράς, ανάλυση τεχνολογίας, συγκριτικής ανάλυσης του ανταγωνισμού) για
την επανατοποθέτηση στην αγορά ανακτημένων υλικών

•

Ενίσχυση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) και επιχειρηματικότητας στο πεδίο της
διαχείρισης των αποβλήτων

12. ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
12.1

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Κατά τη διερεύνηση ευρύτερων 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 κλπ 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 (Α΄ 24). Για όλες τις εγκαταστάσεις που εκτελούν εργασίες διαχείρισης αποβλήτων D & R, εξετάζεται
πάντα ο βαθµός όχλησης και αντιστοίχως χωροθετούνται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
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, οµαδοποιούνται στις παρακάτω κατηγορίες:
1.

Κριτήρια Περιβαλλοντικής Προστασίας



Οι θεσµοθετηµένες περιοχές προστασίας του Εθνικού Συστήµατος Προστατευόµενων Περιοχών, σύµφωνα
µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Ν.3937/11) και τους όρους και περιορισµούς που θέτουν τα ειδικά καθεστώτα
προστασίας τους.
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Άλλες εκτός Εθνικού Συστήµατος Προστατευόµενες Περιοχές, όπως ορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία
και στα ειδικά καθεστώτα προστασίας τους, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η οικολογικά ευαίσθητη
ζώνη από όχθες λιµνών ή λιµνοδεξαµενών, κοίτες ποταµών ή µεγάλων υδατορεµάτων µόνιµης ροής,
σύµφωνα µε την σχετική νοµοθεσία (ΚΥΑ 125347/04 άρθ. 14).



Απόσταση από πυρήνες βιοτόπων, υγροτόπων, σηµειακά διατηρητέα µνηµεία της φύσης και του τοπίου κ.ά,
όπως ορίζεται από τη κείµενη νοµοθεσία ή εφόσον ορίζεται ρητά στα ειδικά σχέδια και καθεστώτα
προστασίας τους.



Τα ∆άση και οι περιοχές Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας (ΓΓΥΠ), όπως προβλέπεται από την
κείµενη νοµοθεσία (Ν. 998/79 και Ν.2637/98 αντίστοιχα, όπως ισχύουν).



Η κρίσιµη παραθαλάσσια/παράκτια ζώνη και η οικολογικά ευαίσθητη ζώνη των ακτών της Περιφέρειας µε
απόσταση από την ακτογραµµή, σύµφωνα µε την σχετική νοµοθεσία και τους όρους και περιορισµούς που
προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις.

2.

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 στο Σχέδιο ∆ιαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταµών του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Αττικής.



Η προστατευτική ζώνη περιµετρικά ιαµατικών πηγών κάθε κατηγορίας, σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία (Ν.3498/06) και τους όρους και περιορισµούς που θέτουν ειδικά καθεστώτα προστασίας τους.

3.

Οικιστικά ‐ Πολεοδοµικά, Χωροταξικά και Αναπτυξιακά Κριτήρια



Απόσταση από κατοικηµένες περιοχές, οικισµούς, αστικές περιοχές και οικιστικές ενότητες, όπως: τα
θεσµοθετηµένα όρια Σχεδίου Πόλης, όρια οικισµών <2000 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 το Άρθ. 4, παρ. 3, του
Π.∆./24‐5‐85 και το Άρθ. 1, παρ.9.3 του Π.∆.16‐5‐89, όπως ισχύουν.



Απόσταση από χαρακτηρισµένες Αναπτυγµένες Τουριστικά Περιοχές (Α1) του ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισµό
(ΦΕΚ 3155/Β/13), από Οργανωµένους Υποδοχείς Τουριστικών ∆ραστηριοτήτων όπως ΠΟΤΑ, ΠΟΑΠ∆
Τουρισµού, ΠΕΡΠΟ Τουρισµού‐ Αναψυχής, ΕΣΧΑ∆Α µε βασικό χωρικό προορισµό τον Τουρισµό‐
Αναψυχή, ΕΣΧΑΣΕ στον τοµέα του τουρισµού (Ν.4179/13), Τουριστικούς Λιµένες, από όρια περιοχών
Τουρισµού‐ Αναψυχής προβλεπόµενων από ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ ή ΤΣΧ και λοιπές Τουριστικές Ζώνες από
θεσµοθέτηση της ΖΟΕ ή από άλλο θεσµοθετηµένο καθορισµό χρήσεων γης κατ' αναλογία µε τις οικιστικές
περιοχές και µε βάσει την ισχύουσα νοµοθεσία.



Απόσταση από ακτές κολύµβησης που περιλαµβάνονται καταρχήν στο πρόγραµµα παρακολούθησης του
ΥΠΕΚΑ, κατ' αναλογία µε τις τουριστικές περιοχές και µε βάσει την σχετική νοµοθεσία όπως εκάστοτε
ισχύει.



Οι ζώνες που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς χρήσεων γης, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,
Αεροδρόµια, περιοχές ενδιαφέροντος για λόγους εθνικής άµυνας κλπ, 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.

4.

Κριτήρια Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς



Οι οριοθετηµένες Αρχαιολογικές Ζώνες προστασίας Α θεσµοθετηµένων αρχαιολογικών χώρων και άλλων
πολιτιστικών µνηµείων εφόσον υφίστανται ειδικοί όροι και περιορισµοί (Ν.3028/02).
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Απόσταση από κηρυγµένα ∆ιατηρητέα Μνηµεία της Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, Μνηµεία
Μείζονος Σηµασίας και άλλα µνηµεία εφόσον υπάρχουν ειδικοί όροι προστασίας.

Η εφαρµογή των κριτηρίων χωροθέτησης εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων λαµβάνει απαραίτητα υπόψη
τις ιδιαιτερότητες της περιφέρειας και συνεκτιµά ιδιαίτερα την υφιστάµενη διαχείριση και χωρική κατανοµή της
παραγωγής των αποβλήτων.
Σε κάθε περίπτωση, ο τελικός αποκλεισµός µιας θέσης έργου ή εγκατάστασης διαχείρισης αποβλήτων θα γίνεται
κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του Ν. 4014/11, λαµβάνοντας υπόψη τα ειδικά
χαρακτηριστικά του κάθε επί µέρους έργου και µετά τη γνωµοδότηση των αρµοδίων φορέων και υπηρεσιών.
12.2

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Α. Για την καταλληλότητα, τη διερεύνηση εναλλακτικών θέσεων και τη συγκριτική αξιολόγηση και επιλογή
χώρων για εγκαταστάσεις αποβλήτων που εκτελούν εργασίες R και D λαµβάνονται υπόψη ενδεικτικά και µε
βάσει δόκιµες µεθόδους, οι παρακάτω απαιτήσεις και κριτήρια.
Ειδικά για την χωροθέτηση υποδοµών µε ∆σΠ (Πράσινα Σηµεία και ΚΑΕ∆ΙΣΠ) και κοµποστοποίησης µικρής
κλίµακας προδιαλεγµένου οργανικού υλικού χαµηλής όχλησης στον αστικό ιστό τα κριτήρια θα εξειδικευτούν
µετά από νοµοθετική ρύθµιση.
1.

Γεωλογικά– Υδρογεωλογικά και Υδρολογικά κριτήρια



Υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά υποκείµενων σχηµατισµών: υδροπερατότητα εδάφους και υπεδάφους,
πάχος στρώµατος, πορώδες, ικανότητα αυτοκαθαρισµού, ετερογένεια εδαφικού υλικού, ύπαρξη αξιόλογου
και αξιοποιήσιµου δυναµικού υπόγειων υδροφορέων.



Σηµεία υδροληψίας: απόσταση από υδροληπτικά έργα, ύπαρξη πηγών ή γεωτρήσεων σηµαντικής παροχής
που επηρεάζονται υδρογεωλογικά από τη λειτουργία του έργου, σπουδαιότητα χρήσης των υπόγειων νερών,
αν το έργο βρίσκεται ανάντη ή κατάντη έργου υδροληψίας ή υδροµάστευσης, βάθος στάθµης.



Υδρολογικά χαρακτηριστικά: έκταση λεκάνης απορροής ανάντη του έργου και όγκος επιφανειακών
απορροών αυτής, απόσταση και σηµαντικότητα υδατορεµάτων της άµεσης κατάντη περιοχής, χρήση της
λεκάνης απορροής των διερχόµενων από την κατάντη περιοχή του έργου υδατορεµάτων τα οποία εν δυνάµει
µπορούν να επηρεαστούν καθώς και των τελικών αποδεκτών τους, έλεγχος κινδύνων πληµµύρων και
κατάκλυσης της περιοχής µε πληµµυρικά νερά.



Γεωτεκτονικά και λοιπά γεωλογικά χαρακτηριστικά: ύπαρξη ενεργών τεκτονικών ρηγµάτων, κίνδυνος για
εκδήλωση φαινοµένων κατολίσθησης, ή καθίζησης ή ερπυσµού, ύπαρξη σηµαντικού ορυκτού πλούτου.

2.

Περιβαλλοντικά κριτήρια



Θέση εγκατάστασης σε σχέση µε ευαίσθητα οικοσυστήµατα και θέση του έργου σε σχέση µε την ευρύτερη
λεκάνη απορροής που περικλείει τα ευαίσθητα οικοσυστήµατα.



Βλάστηση και ενδιαιτήµατα θέσης και ευρύτερης περιοχής: βλάστηση προς κοπή, εκρίζωση και εκχέρσωση,
απόσταση από σηµαντικά ενδιαιτήµατα πανίδας.



Θέση εγκατάστασης σε σχέση µε Τοπία ∆ιεθνούς και Εθνικής σηµασίας: προστατευόµενα τοπία και στοιχεία
του τοπίου, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους.



Θέση εγκατάστασης σε σχέση µε προστατευόµενους φυσικούς σχηµατισµούς: προστατευόµενα µνηµεία της
φύσης, γεώτοποι, ιδιαίτεροι γεωµορφολογικοί σχηµατισµοί.
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Αποφυγή οχλήσεων από οσµές και αέριους ρύπους, σε κατοικηµένες ή επισκέψιµες περιοχές:
προσανατολισµός του χώρου και έκθεση σε ανέµους βάσει κατανοµής κατεύθυνσης των επικρατούντων στην
περιοχή ανέµων, εφαρµογή µοντέλου διασποράς ρύπων.



Βαθµός επιβάρυνσης και υποβάθµισης της ευρύτερης περιοχής από πλευράς ρύπανσης αερίων, υγρών,
στερεών αποβλήτων.

3.

Οικιστικά και Χωροταξικά κριτήρια



Θέση εγκατάστασης σε σχέση µε οικιστικές περιοχές όπως αναλύονται στην παρ. 12.1 αλλά και στρατόπεδα,
ατύπως διαµορφωµένες εκτός σχεδίου οικιστικές περιοχές και µεµονωµένες κατοικίες.



Θέση εγκατάστασης σε σχέση µε τουριστικές περιοχές όπως αναλύονται στην παρ. 12.1 αλλά και
µεµονωµένες τουριστικές εγκαταστάσεις, ατύπως διαµορφωµένες εκτός σχεδίου τουριστικές περιοχές,
κολυµβητικές ακτές κ.α.



Θέση εγκατάστασης σε σχέση µε αρχαιολογικές περιοχές, µνηµεία και χώρους αναψυχής όπως αναλύονται
στην παρ. 12.1 αλλά και επισκέψιµους αρχαιολογικούς χώρους, µουσεία, µοναστήρια, σηµειακά σηµαντικά
αρχαιολογικά & πολιτιστικά µνηµεία, επισκέψιµους χώρους της φύσης κλπ.



Θέαση από κατοικηµένες ή πολυσύχναστες περιοχές: απόσταση και οπτική επαφή από οικισµούς, κύριο
οδικό και σιδηροδροµικό δίκτυο, χώρους µε µόνιµη και εποχιακή παρουσία µεγάλου αριθµού ατόµων.

4.

Λειτουργικά και γενικής φύσης κριτήρια



Επαρκές µέγεθος (χωρητικότητα, έκταση) µε δυνατότητα επέκτασης για την εξυπηρέτηση των παραµέτρων
σχεδιασµού του έργου.



∆υνατότητα δηµιουργίας εγκατάστασης και άλλου έργου διαχείρισης εντός του χώρου.



Απόσταση από τα κέντρα παραγωγής αποβλήτων – Κεντροβαρικότητα σε κυβοχιλιόµετρα ή τονοχιλιόµετρα.



Εγγύτητα µε άλλες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων.



∆υνατότητα ευχερούς οδικής πρόσβασης και βαθµός επιβάρυνσης στην κυκλοφοριακή συµφόρηση.



Ευχέρεια παράκαµψης οικισµών και άλλων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων για την πρόσβαση.



Συνέργεια µε τυχόν άλλες οχλούσες δραστηριότητες.



Εντός εξαντληµένου ορυχείου µεταλλευµάτων ή εξαντληµένου λατοµείου αδρανών.

5.

Οικονοµικά κριτήρια



Ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου και ευχέρεια απόκτησής του.



Αξία γης σε σχέση και µε τις χρήσεις γης.



Ευχέρεια εκτέλεσης, µέγεθος και τεχνική απλότητα των απαιτουµένων έργων υποδοµής, περιλαµβανοµένης
και της συνδετήριας οδού.



Γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά, εκσκαψιµότητα εδαφικών υλικών, ύπαρξη δανειοθαλάµων για την
κατασκευή και λειτουργία των έργων.



∆ιαθεσιµότητα σε αναγκαίες υποδοµές δικτύων ΟΚΩ µε βάσει την απόσταση από αυτά.



Προϋπολογισµός έργου.



Κόστος µεταφοράς.

Τα ανωτέρω κριτήρια εξετάζονται στο πλαίσιο πολυκριτηριακής ανάλυσης του κάθε προτεινόµενου χώρου κατά
τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου.

Β. Ειδικότερα για τα επικίνδυνα απόβλητα (Ε.Α). και για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου και κατάλληλου για
τη Περιφέρεια Αττικής δικτύου εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης αυτών, πέρα των παραπάνω
κριτηρίων αξιολόγησης, καθορίζονται επιπλέον βασικά και τα ακόλουθα.
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1.

Χωροταξική κατανοµή της παραγωγής των Ε.Α.

Η διερεύνηση των πιθανά κατάλληλων θέσεων συναρτάται κυρίως µε:


Την χωρική παραγωγή των ποσοτήτων Ε.Α. στην Περιφέρεια Αττικής.



Την παραγωγή σηµαντικών ποσοτήτων Ε.Α., τα οποία είναι συµβατά για διάθεσή τους από κοινού.



Την ύπαρξη σηµαντικών ποσοτήτων "ιστορικά" αποθηκευµένων Ε.Α.

2.

Περιοχές εξοφληµένων µεταλλευτικών και λατοµικών εκµεταλλεύσεων.

Κατά τη διερεύνηση εναλλακτικών θέσεων για την κατασκευή εγκατάστασης διάθεσης Ε.Α., σε εφαρµογή και
της αρχής της εγγύτητας, εκτός των θέσεων που µπορούν να προσδιοριστούν µε βάση τα κριτήρια των
παραγράφων 12.1 και 12.2(Α) εξετάζονται και περιοχές εξαντληµένων ορυχείων µεταλλευµάτων και ανενεργών
λατοµείων, εφόσον αυτές πληρούν τα προαναφερόµενα κριτήρια.
3.

Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας – διάθεσης Ε.Α. εντός των γηπέδων βιοµηχανικών
εγκαταστάσεων µεγάλου µεγέθους.

Η κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας – διάθεσης Ε.Α. εντός των γηπέδων βιοµηχανικών εγκαταστάσεων
µεγάλου µεγέθους, οι οποίες παράγουν σηµαντικές ποσότητες Ε.Α. (π.χ. µονάδες παραγωγής ενέργειας,
χαλυβουργίες, µονάδες παραγωγής αλουµινίου, µονάδες παραγωγής σιδηρονικελίου, κ.α.) προς εξυπηρέτηση
αυτών ή τρίτων, εξαιρείται από τα κριτήρια των παραγράφων 12.1 και 12.2.(Α), λαµβάνοντας σε κάθε περίπτωση
τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.

13. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ
Σε συνέχεια των διαχρονικών προσπαθειών για την εξάλειψη της ανεξέλεγκτης διάθεσης αστικών αποβλήτων σε
ΧΑ∆Α, παράλληλα µε τις ενέργειες για την υλοποίηση σύγχρονων υποδοµών ανάκτησης και διάθεσης, βρίσκεται
σε εξέλιξη το πρόγραµµα παύσης λειτουργίας και αποκατάστασης των υπολειπόµενων Χώρων Ανεξέλεγκτης
∆ιάθεσης Απορριµµάτων της Περιφέρειας. Τα προβλήµατα έχουν πλέον περιοριστεί σε συγκεκριµένες περιοχές
και το πρόγραµµα αποκατάστασης, που στο µεγαλύτερο ποσοστό του υλοποιείται µέσω χρηµατοδότησης από
επιχειρησιακά προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2007-2013, προγραµµατίζεται να ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του 2016.

14. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο ακριβής προσδιορισµός του κόστους υλοποίησης των δράσεων του ΠΕΣ∆Α θα εκτιµηθεί µε ασφάλεια µε την
ολοκλήρωση και έγκριση των µελετών σχεδιασµού των απαραίτητων υποδοµών.
Το επενδυτικό κόστος για την υλοποίηση του σχεδίου διαχείρισης των ΑΣΑ, εξαιρουµένων των δράσεων των
ΣΕ∆, προϋπολογίζεται σε 408.000.000€ και αναλύεται στις βασικές του δράσεις ως ακολούθως:
Μονάδες ανάκτησης υπολειπόµενων συµµείκτων

150.000.000

Κεντρικές Μονάδες Κοµποστοποίησης Βιοαποβλήτων

90.000.000

∆ίκτυο διάθεσης υπολειµµάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.)

50.000.000

Τοπικοί Σταθµοί Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ)

5.000.000

∆ηµιουργία «Πράσινων Σηµείων» και ∆ικτύωσή τους

60.000.000

Μονάδες δηµοτικής κοµποστοποίησης

3.000.000

Ανάπτυξη Συστηµάτων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων

40.000.000

Οργάνωση δικτύων οικιακής κοµποστοποίησης

1.000.000

∆ίκτυο συλλογής έντυπου χαρτιού

3.000.000
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∆ράσεις ευαισθητοποίησης και δηµοσιότητας

4.000.000

Τεχνική υποστήριξη

2.000.000

Οι απαιτούµενοι πόροι για την υλοποίηση του ΠΕΣ∆Α είναι δυνατόν να προέλθουν από το σύνολο των
ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων (κεντρικοί, περιφερειακοί, τοπικοί) δεδοµένης της υποχρέωσης εφαρµογής της
αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει»
Τα χρηµατοδοτικά µέσα που είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν για την χρηµατοδότηση δηµόσιων και ιδιωτικών
επενδύσεων για έργα και δράσεις διαχείρισης αποβλήτων διακρίνονται στα ακόλουθα :
Α. Επιδοτήσεις – Ενισχύσεις Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-20 , Ε.Π. ΑνΕΚ 2014-20, Π.Ε.Π. Αττικής 2014-20)
Ε.Π.Α.Α 2014-20 για την διαχείριση γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων, Ε.Π. Μ∆Τ 2014-20 για την ενίσχυση της
∆ιοίκησης στον τοµέα των αποβλήτων, Ευρωπαϊκά Προγράµµατα (LIFE, HORIZON 2000) και Ευρωπαϊκές
Πρωτοβουλίες (LEADER, INTERREG), το Πράσινο Ταµείο καθώς και οι Πόροι Κοινωνικής Οικονοµίας του
Υπουργείου Εργασίας.
Η υλοποίηση των απαραίτητων υποδοµών και οι λοιπές δράσεις για την αποτελεσµατική διαχείριση των
αποβλήτων προς µία οικονοµία φιλική προς το περιβάλλον αποτελούν µία από τις προτεραιότητες του ΕΣΠΑ
2014-20 και πρόκειται να χρηµατοδοτηθούν από τα Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά Προγράµµατα, κυρίως από το
Ταµείο Συνοχής και κατά δεύτερο λόγο από το ΕΤΠΑ.
Για τα αστικά κυρίως απόβλητα, κύριο βάρος της χρηµατοδότησης φέρει το Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-20, όπου
προγραµµατίζονται οι ακόλουθες επενδύσεις στο πλαίσιο του Άξονα 14 που χρηµατοδοτείται από το Ταµείο
Συνοχής:


Ειδικός Στόχος 26: Πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, προετοιµασία προς επαναχρησιµοποίηση, χωριστή
συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων συµπεριλαµβανόµενης της κοµποστοποίησης, Κατηγορία Παρέµβασης
17 (∆ιαχείριση

οικιακών αποβλήτων συµπεριλαµβανόµενων µέτρων ελαχιστοποίησης, διαλογής,

ανακύκλωσης) µε Π/Υ συνδροµής της Ε.Ε 102 εκ. €.
Χρηµατοδοτούνται ∆ράσεις για την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, την οικιακή κοµποστοποίηση, την
ανάπτυξη συστηµάτων χωριστής συλλογής ανακυκλώσιµων και βιοαποβλήτων, την κοµποστοποίηση
βιοαποβλήτων, την δηµιουργία Πράσινων Σηµείων και την δικτύωση τους, δράσεις παρακολούθησης και
υποστήριξης της εφαρµογής της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ και των Εθνικών Σχεδίων Πρόληψης και ∆ιαχείρισης των
Αποβλήτων.


Ειδικός Στόχος 27: Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της ολοκληρωµένης διαχείριση των αποβλήτων
µε βάση τον ΠΕΣ∆Α – διασφάλιση της αυτάρκειας σε δίκτυα υποδοµών ανάκτησης και διάθεσης, Κατηγορία
Παρέµβασης 18 (∆ιαχείριση οικιακών αποβλήτων συµπεριλαµβανόµενων µέτρων µηχανικής επεξεργασίας,
θερµικής επεξεργασίας, αποτέφρωσης και υγειονοµικής ταφής ) µε Π/Υ συνδροµής της Ε.Ε 580 εκ. €.

Χρηµατοδοτούνται ∆ράσεις ολοκληρωµένης διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων σε νησιά, η
ολοκλήρωση και συµπλήρωση υποδοµών ολοκληρωµένης διαχείρισης αποβλήτων, η ανάπτυξη µονάδων
διάθεσης ΑΕΚΚ σε νησιά, δράσεις υποστήριξης ∆ήµων και του Ε∆ΣΝΑ, δράσεις ευαισθητοποίησης κοινού.


Ειδικός Στόχος 28: Βελτίωση της διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων και της αποκατάστασης
ρυπασµένων χώρων από βιοµηχανικά επικίνδυνα απόβλητα µε Π/Υ συνδροµής της Ε.Ε 45 εκ. €. στις
Κατηγορίες Παρέµβασης 19 (∆ιαχείριση εµπορικών, βιοµηχανικών ή επικίνδυνων αποβλήτων) που
χρηµατοδοτεί την δηµιουργία µονάδων διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων όπως ΧΥΤΕΑ και
Αποτεφρωτήρες ΑΥΜ µε µόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων και στην Κατηγορία Παρέµβασης 89 (
Αποκατάσταση βιοµηχανικών χώρων και µολυσµένης γης) που χρηµατοδοτεί την αποκατάσταση
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εγκαταλειµµένων ρυπασµένων χώρων και περιοχών που περιλαµβάνονται στο Πρόγραµµα Αποκατάστασης
Ρυπασµένων Χώρων του ΥΠΑΠΕΝ
Από τους πιο πάνω πόρους, το 25% περίπου εκχωρείται στις Περιφέρειες της χώρας.

Από το Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία (Ε.Π.ΑνΕΚ) 2014-20 και των ΠΕΠ
2014-20, προβλέπεται η διάθεση πόρων ύψους 100 εκ. € από το ΕΤΠΑ για δράσεις διαχείρισης αποβλήτων.
Οι δράσεις που χρηµατοδοτεί το ΕΠ.ΑνΕΚ στοχεύουν στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας στον θεµατικό
τοµέα της διαχείρισης αποβλήτων (δηµιουργία υποδοµών και ανάπτυξη δράσεων) µε µόχλευση ιδιωτικών
κεφαλαίων. Ενδεικτικά, οι δράσεις αυτές είναι :


Υποδοµές για την διαχείριση και ανάκτηση χρήσιµων υλικών από βιοµηχανικά απόβλητα



∆ηµιουργία Κέντρων Επαναχρησιµοποίησης και Πράσινων Σηµείων



∆ράσεις προς τις επιχειρήσεις για την µείωση της επίπτωσης της δραστηριότητας τους στο περιβάλλον
και της αύξησης της αποδοτικότητας των πόρων



Εφαρµογή µεθόδων και προϊόντων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας

Οι δράσεις του ΠΕΠ Αττικής συνολικής ∆ηµόσια ∆απάνης συγκεντρώνονται στον Θεµατικό Άξονα (Θ.Α.) 6
:∆ιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και αφορούν την
Προώθηση των δράσεων ανακύκλωσης & ευαισθητοποίησης των πολιτών, την διαλογή στην πηγή των ΒΑΑ, την
προώθηση δράσεων πρόληψης, επαναχρησιµοποίησης κλπ των αποβλήτων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της
Οδηγίας 2008/98/ΕΚ.
Η κοινοτική Συνδροµή (ΕΤΠΑ) του Θ.Σ. 6 είναι 124,4 εκ. € για την από κοινού στήριξη δράσεων στους τοµείς
των αποβλήτων, του νερού, της διατήρησης του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και των αστικών
αναπλάσεων.

Το Πράσινο Ταµείο µπορεί να συµβάλλει στην υλοποίηση δράσεων και έργων του ΠΕΣ∆Α κυρίως µέσω των
χρηµατοδοτικών προγραµµάτων « Περιβαλλοντική Έρευνα-Καινοτοµία, Επιδεικτικές δράσεις» και «Αστική
Αναζωογόνηση». Τα εντασσόµενα έργα είνια δυνατόν να συγχρηµατοδοτούνται καιαπό άλλες δηµόσιες ή
ευρωπαϊκές πηγές ή και ιδιωτικούς πόρους που δανειοδοτούνται από την ΕΤΕπ ή άλλους φορείς , µε την µορφή
επιχορήγησης, δανείου, κεφαλαιακής συµµετοχής ή άλλες ισοδύναµες µορφές ενίσχυσης κεφαλαίου

Το Πρόγραµµα LIFE , στο σκέλος του «Περιβάλλον» (75% των διαθέσιµων πόρων) καλύπτει τρεις τοµείς
προτεραιότητας (περιβάλλον και αποδοτικότητα πόρων, φύση και βιοποικιλλότητα, περιβαλλοντική
διακυβέρνηση και πληροφόρηση) Στον τοµέα των αποβλήτων είναι δυνατόν να ενταχθούν έργα ολοκληρωµένης
διαχείρισης-ανάπτυξης δικτύων χωριστής συλλογής εξειδικευµένων ρευµάτων κ.α.

∆ίνεται επίσης η δυνατότητα Αξιοποίησης Κοινοτικών Πρωτοβουλιών για την διαµόρφωση χρηµατοδοτικών
εργαλείων των Ε∆ΕΤ σε ζητήµατα της διαχείρισης αποβλήτων σε συγκεκριµένες περιοχές ή τοµείς που χρήζουν
στοχευµένων δράσεων

Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες: LEADER, INTERREG, κ.ά.
Άλλα ευρωπαϊκά χρηµατοδοτικά εργαλεία: JEREMIE, JESSICA, κ.λπ.
Ίδιοι πόροι/ µέσα των υπόχρεων φορέων
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Β. Περιβαλλοντικά Οικονοµικά Εργαλεία και Μέσα, όπως η Εφαρµογή της ∆ιευρυµένης Ευθύνης Παραγωγού
και η Εφαρµογή Περιβαλλοντικών Οικονοµικών Εργαλείων (Τέλος Ταφής, Πληρώνω Όσο Πετάω-ΠΟΠ)
Σε αντιδιαστολή µε τα χρηµατοδοτικά προγράµµατα (Α) τα Περιβαλλοντικά Εργαλεία και Μέσα µπορούν να
εξασφαλίσουν πρόσθετους πόρους οχι µόνο για τις επενδυτικές αλλά και για τις λειτουργικές δαπάνες των
αναγκών της διαχείρισης.
Τα πιο διαδοµένα οικονοµικά εργαλεία είναι τα ακόλουθα :
i.

Ειδικά τέλη και φόροι διάθεσης αποβλήτων

ii.

Σχήµατα διευρυµένης ευθύνης παραγωγού

iii.

Συστήµατα «πληρώνω όσο πετάω» (ΠΟΠ)

iv.

Επιδοτήσεις για χρήση δευτερογενών υλικών /φορολόγηση των φυσικών πρώτων υλών που
υποκαθιστούν

v.

Συστήµατα εγγυοδοσίας

Το εργαλείο (ii) εφαρµόζεται ήδη στην Ελλάδα µε τον Ν. 2329/2001 για την Εναλλακτική ∆ιαχείριση των
Αποβλήτων, ενώ το (i) (Τέλος Ταφής) προβλέπεται απά τον Ν 4042/2012 να εφαρµοστεί από την 01/01/2016 .
Συστήµατα Π.Ο.Π δεν έχουν τύχει ακόµα εφαρµογής στην Ελλάδα παρότι προβλέπονται ως δυνατότητα στον
Ν.4042/2012 και τυγχάνουν ευρείας εφαρµογής σε χώρες της Ε.Ε.
Ι. Ειδικό Τέλος Ταφής (Ν 4042/2012, αρθ. 43) : Συγκεκριµένα (κατά εξαψήφιο αρ. ΕΚΑ) ΑΣΑ και ΑΕΚΚ που
διατίθενται σε ΧΥΤ χωρίς να έχουν υποστεί προηγούµενα συγκεκριµένες εργασίες (D13, R3, R4, R5, R12)
προβλέπεται να επιβαρύνονται µε χρονικά κλιµακούµενα ποσά ανά τόνο. Τα συλλεγόµενα ποσά συγκεντρώνοντα
στο Πράσινο Ταµείο και διατίθενται αποκλειστικά για την χρηµατοδότηση προγραµµάτων και έργων ανάκτησης
και διάθεσης αποβλήτων. Η πρόβλεψη αυτή ενεργοποιείται µε ΚΥΑ εφόσον διασφαλιστούν οι προϋποθέσεις και
υποδοµές προδιαλογής και ανάκτησης .
ΙΙ. Σχήµατα διευρυµένης Ευθύνης Παραγωγού
Σε εφαρµογή του Ν. 2939/2001, οι παραγωγοί πληρώνουν χρηµατική εισφορά για την οργάνωση της διακριτής
συλλογής και ανακύκλωσης συγκεκριµένων ρευµάτων αποβλήτων µε στόχο την επίτευξη εθνικών στόχων της
ανακύκλωσης των ρευµάτων αυτών. Σε εφαρµογή του νόµου έχουν συσταθεί και λειτουργούν σειρά Συστηµάτων
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης (ΣΕ∆) µετά από έγκριση και εποπτεία του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης
(ΕΟΑΝ), που εποπτεύεται από το ΥΠΑΠΕΝ. Στο πλαίσιο επικαιροποίησης των επιχειρησιακών τους σχεδίων, τα
υφιστάµενα ΣΕ∆ (ή αυτά που προτείνεται να δηµιουργηθούν) αναλαµβάνουν την ευθύνη χρηµατοδότησης των
επενδυτικών και λειτουργικών δαπανών των δράσεων στον τοµέα ευθύνης τους
ΙΙΙ. Συστήµατα Π.Ο.Π.
Η εφαρµογή συστηµάτων Π.Ο.Π. από τους ∆ήµους σε αντικατάσταση των θεσµοθετηµένων Ανταποδοτικών
Τελών αποτελεί εργαλείο «εσωτερικής» χρηµατοδότησης έργων και δράσεων του ΠΕΣ∆Α, στο µέτρο που
µοχλεύει ανταποδοτικά την «ιδιωτική» προσπάθεια των δηµοτών και των λοιπών παραγωγών αποβλήτων στην
µετάβαση σε ιεραρχικά ανώτερες βαθµίδες της διαχείρισης (αποφυγή, επανάχρηση, ανακύκλωση) µέσω αλλαγών
στο πλαίσιο –βάση τιµολόγησης των παρεχόµενων υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων.
Συστατικά στοιχεία της εφαρµογής των ΠΟΠ είναι η αναγνώριση του παραγωγού, η µέτρηση της ποσότητας και
η χρέωση ανά µονάδα αποβλήτων. Πρόσφατη µελέτη του ΕΟΑΝ περιλαµβάνει πρόταση νοµοθετικής ρύθµισης
σχετικά µε την εθελοντική δυνατότητα εφαρµογής συστηµάτων Π.Ο.Π. από ∆ήµους.
Ανά κατηγορία δράσεων για την Εφαρµογή του ΠΕΣ∆Α, οι δυνατότητες χρηµατοδότησης είναι, µη περιοριστικά,
οι ακόλουθες :
Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-20 , Ε.Π. ΑνΕΚ 2014-20, Π.Ε.Π. Αττικής 2014-20
Υποδοµές – Έργα
Ε.Π.Α.Α 2014-20 Πράσινο Ταµείο
Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-20 , Ε.Π. Μ∆Τ 2014-20, Εθνικοί Πόροι
Οργανωτικά – διοικητικά µέτρα
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Ενηµέρωση – ευαισθητοποίηση
και εκπαίδευση κοινού
Προδιαγραφές – Πρότυπα –
Οδηγοί – Μελέτες

Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-20 , Ε.Π. Μ∆Τ 2014-20, Ευρωπαϊκές
Πρωτοβουλίες, ΠΕΠ, Εθνικοί Πόροι και κοινωνική οικονοµία (ΕΣ∆ΝΑ,
∆ήµοι, ΣΕ∆, ΚΑΕ∆ΙΣΠ)
Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-20 , Ε.Π. Μ∆Τ 2014-20 Ευρωπαϊκά Προγράµµατα
LIFE και HORIZON 2000, Πράσινο Ταµείο, Εθνικοί Πόροι (ΕΟΑΝ,
ΕΣ∆ΝΑ, ∆ήµοι, ΣΕ∆, βιοµηχανικοί φορείς)

15. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Στους πίνακες των δράσεων για την υλοποίηση του ΠΕΣ∆Α στις επιµέρους κατηγορίες αποβλήτων
παρουσιάζεται ένδειξη για το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης τους.

16. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ
Στο πλαίσιο της υλοποίησης των γενικών και ειδικών δράσεων του ΠΕΣ∆Α , επιβάλλεται η εφαρµογή και των
κάτωθι:
1.

Η εφαρµογή των προβλέψεων του ΠΕΣ∆Α θα πρέπει να γίνει από όλες τις εµπλεκόµενες πλευρές:, τόσο από
τον αρµόδιο Φο∆ΣΑ (Ε∆ΣΝΑ) όσο και από τους ∆ήµους οι οποίοι καλούνται να λάβουν πολύ
σηµαντικότερο και εγκυρότερο ρόλο από αυτόν που µέχρι σήµερα έχουν στη διαχείριση των αποβλήτων. Η
παράλληλη και συγχρονισµένη υλοποίηση του σχεδιασµού θα επιτρέψει την επίτευξη των στόχων που έχουν
τεθεί.
Επίσης αναγκαίο είναι να προχωρήσουν παράλληλα όλες οι απαραίτητες Νοµοθετικές και Οργανωτικές
προβλέψεις και δράσεις του Εθνικού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ενότητα 3.6) µε βάση το
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης τόσο του ΠΕΣ∆Α όσο και του ΕΣ∆Α. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει η
δυνατότητα να δηµιουργηθούν εγκαίρως όλες οι γενικότερες και ειδικότερες συνθήκες ώστε να υπάρξει η
δυνατότητα της ορθής και έγκαιρης υλοποίησης του ΠΕΣ∆Α της Περιφέρειας Αττικής.

2.

Για τη βέλτιστη εφαρµογή του αναθεωρηµένου ΠΕΣ∆Α, πρέπει να γίνει άµεσα πλήρης και αναλυτική
καταγραφή, για ενδεχόµενη επαναξιολόγηση και επαναδιαπραγµάτευση, όλων των υφιστάµενων συµβάσεων
και συµφωνιών του Ε∆ΣΝΑ µε τρίτα µέρη.

3.

Σύνταξη έκθεσης τεκµηρίωσης σύµφωνα µε το άρθρο 34, παρ.3α του Ν.4277/2014 (Ρυθµιστικού Σχεδίου
Αθήνας- Αττικής) και ενεργοποίηση της αναθεώρησης των προβλέψεων του τελευταίου σε ότι αφορά τη
διαχείριση των στερεών αποβλήτων σύµφωνα µε τη 2η αναθεώρηση του ΠΕΣ∆Α. Αποσαφήνιση του
θεσµικού - πολεοδοµικού πλαισίου για την υλοποίηση των Πράσινων Σηµείων και των λοιπών
εγκαταστάσεων της διαχείρισης του ΠΕΣ∆Α.
Όλες οι χωροθετήσεις εγκαταστάσεων – υποδοµών θα πρέπει να είναι λαµβάνουν υπόψη µε τις προβλέψεις
του Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας-Αττικής και την κείµενη νοµοθεσία και να είναι σύµφωνες µε τα κριτήρια
που αναφέρονται στο ΠΕΣ∆Α.

4.

Προκειµένου να λειτουργήσουν σύµφωνα µε τις προβλέψεις του ΠΕΣ∆Α και στα πλαίσια του Νοµοθετικού
Πλαισίου και οι υφιστάµενες υποδοµές των ∆ήµων (π.χ. ΣΜΑ, χώροι προσωρινής Μεταφόρτωσης
βιοαποβλήτων ως Πράσινα Σηµεία) που σήµερα δεν καλύπτονται από σχετικές αδειοδοτήσεις να εξεταστεί
άµεσα το θέµα της αδειοδότησής τους (περιβαλλοντικής και άλλης) εξετάζοντας και πιθανές νοµοθετικές και
άλλες ρυθµίσεις (σύµφωνα µε προαναφερόµενα) προς αυτήν την κατεύθυνση

5.

Να εφοδιαστούν άµεσα στα πλαίσια εφαρµογής του ΠΕΣ∆Α όλοι οι ∆ήµοι µε άδεια συλλογής και µεταφοράς
αποβλήτων, γεγονός που θα βοηθήσει να καταγραφεί και να κωδικοποιηθεί εκ µέρους των ∆ήµων η
υφιστάµενη νοµοθεσία διαχείρισης αποβλήτων.
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6.

Να συσταθεί Επιτροπή Υλοποίησης του ΠΕΣ∆Α που θα αναλάβει τον συντονισµό / επιµερισµό των
αρµοδιότητες µεταξύ Περιφέρειας, Ε∆ΣΝΑ, δήµων και λοιπών φορών στην υλοοίηση του ΠΕΣ∆Α στην
βάση της παραδοχής ότι η πλήρης αρµοδιότητα στη διαχείριση των αστικών απορριµµάτων ανήκει στους
∆ήµους, δηλαδή η συλλογή και η µεταφορά καθώς και η επεξεργασία διαχείρισης από τους ΦΟΣ∆Α, ενώ
αυτή των παραγωγικών αποβλήτων (Βιαοµηχανικά απόβλητα, ΑΕΕΚ, Γεωργικά απόβλητα) τους εκάστοτε
παραγωγούς.
Σε πρώτη φάση , η Επιτροπή Υλοποίησης απαρτίζεται από την Οµάδα Εργασίας του Ε∆ΣΝΑ σε συνεργασία
µε τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας, καθώς και µε τους µελετητές,
σε συνεννόηση µε τους ∆ήµους. Η Επιτροπή θα έχει µόνιµο χαρακτήρα, θα δρά συµβουλευτικά και θα
προτείνει έγκαιρα αλλαγές, προσαρµογές και αναθεωρήσεις, στα πλαίσια και στην φιλοσοφία του ΠΕΣ∆Α,
ώστε να λειτουργήσει ο ΠΕΣ∆Α ως δυναµικό – εξελισσόµενο σχέδιο. Με τον τρόπο αυτό θα προλαµβάνονται
τα όποια προβλήµατα και αστοχίες που είναι φυσικό να προκύψουν σε τέτοια έκτασης εφαρµογές.

7.

Σύνταξη και έγκριση Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2017-2018 του Ε∆ΣΝΑ για την υλοποίηση της 2ης
αναθεώρησης του ΠΕΣ∆Α.

8.

Μονάδα παρακολούθησης υλοποίησης του ΠΕΣ∆Α εντός του Ε∆ΣΝΑ, µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες και
ευθύνες,

η οποία θα παρακολουθεί την υλοποίηση

(σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζονται στον

ΠΕΣ∆Α),
9.

Να εξεταστούν και να υλοποιηθούν όλοι οι απαραίτητοι σχεδιασµοί και δράσεις για την πρόληψη παραγωγής
αποβλήτων σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης Παραγωγής αποβλήτων που έχει
εκδοθεί από το ΥΠΑΠΕΝ., οι οποίες θα ενσωµατωθούν στο ΠΕΣ∆Α. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να
συγκεκριµενοποιηθούν όλες οι δράσεις –

ενέργειες ενηµέρωσης και εκπαίδευσης πολιτών, φορέων,

επιχειρήσεων για τα θέµατα διαχείρισης αποβλήτων κατά τις προβλέψεις του ΠΕΣ∆Α οι οποίες θα πρέπει να
υλοποιούνται σταδιακά. Για τα θέµατα αυτά προτείνεται να υπάρξει µέριµνα συντονισµού και υλοποίησης
από αρµόδια επιτροπή του Ε∆ΣΝΑ καθώς και από εξειδικευµένο προσωπικό των ∆ηµόσιων Οργανισµών .
10. Να υπάρξει συστηµατική καταγραφή από τον Ε∆ΣΝΑ σε συνεργασία µε τους ∆ήµους, το Υπουργείο
Περιβάλλοντος, τον ΕΟΑΝ και την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής όλων των ιδιωτικών επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται στην Αττική στη διαχείριση αποβλήτων

(συλλογή, µεταφορά,

διαλογή,

επεξεργασία κλπ.) ώστε να υπάρχει µια συγκεκριµένη εικόνα που θα βοηθήσει στην παρακολούθηση της
διακίνησης αποβλήτων αλλά και στη συνέργεια, όπου προβλέπεται, µε τους υπόλοιπους σχεδιασµούς του
ΠΕΣ∆Α.
Να υπάρξει προώθηση της εφαρµογής ηλεκτρονικού Μητρώου καταγραφής και διαχείρισης αποβλήτων
(κατά τα προβλεπόµενα στο ΠΕΣ∆Α) που να περιλαµβάνει υποχρεωτικά και τη δήλωση στοιχείων για
διακίνηση όλων των τύπων των αποβλήτων από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς (∆ήµους, επιχειρήσεις,
βιοµηχανίες, οργανισµούς κοινής ωφέλειας, διακινητές – συλλέκτες αποβλήτων και µονάδων διαχείρισης).
Με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει ιχνηλασιµότητα της διακίνησης και της ορθής διάθεσης – αξιοποίησης των
αποβλήτων . Επιπλέον από τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα υπάρξει και η δυνατότητα αξιολόγησης των
συνολικών ποσοτήτων αποβλήτων ανά κατηγορία, στοιχεία που θα βοηθήσουν στην επικαιροποίηση του
ΠΕΣ∆Α.
Για την επίτευξη των ανωτέρω θα αξιοποιηθούν συνδυαστικά οι πληροφορίες που απορρέουν από τις
αποκλειστικές ή συντρέχουσες αρµοδιότητες της Περιφέρειας

κατά την διαδικασία έγκρισης

Περιβαλλοντικών Όρων και λοιπών αδειοδοτήσεων των Παραγωγών και Φορέων ∆ιαχείρισης αποβλήτων.
11. Να εξεταστεί σε επίπεδο Περιφέρειας Αττικής σε συνεργασία µε τον ΕΟΑΝ και το Υπουργείο
Περιβάλλοντος η επέκταση της εναλλακτικής διαχείρισης και σε άλλα υλικά (π.χ. τα βρώσιµα

71

ΑΔΑ: ΩΖΠΟ7Λ7-Ε04
χρησιµοποιηµένα έλαια, όπου ήδη υπάρχουν µονάδες συλλογής και επεξεργασίας τους). Να διερευνηθεί η
επέκταση σε επίπεδο Πράσινων Σηµείων ή άλλων σηµείων η εθελοντική χωριστή συλλογή και σε άλλα είδη,
όπως επικίνδυνα απόβλητα προερχόµενα από ΑΣΑ (π.χ παλιές συσκευασίες ληγµένων φαρµάκων – δράση
που σήµερα υφίσταται σε φαρµακεία, οικιακών καθαριστικών ή εντοµοκτόνων κ.λ.π) ρουχισµός ή / και τα
έπιπλα.
12. Να προωθηθούν ενέργειες και δράσεις που να αφορούν τη συντονισµένη διαχείριση των αποβλήτων που
παράγονται στους χώρους εργασίας µεγάλων δηµόσιων και ιδιωτικών οργανισµών και φορέων σύµφωνα µε
τις προβλέψεις του ΠΕΣ∆Α.
13. Τα Πράσινα Σηµεία να οργανωθούν σε δίκτυο που θα µπορεί να περιλαµβάνει και συνέργειες µεταξύ ∆ήµων
έτσι ώστε να αποφεύγεται η δηµιουργία τους σε µικρές αποστάσεις αλλά να ευνοείται η συνεργασία τους.
14. Κατά προτεραιότητα, στα πλαίσια των αλλαγών που προβλέπονται για την υφιστάµενη Εγκατάσταση
Μηχανικής Ανακύκλωσης ΕΜΑΚ στο ΟΕΑ Φυλής – Άνω Λιοσίων, να γίνει ποιοτική βελτίωση του
παραγόµενου κοµπόστ αλλά και του δευτερογενούς καυσίµου που παράγεται ώστε να µπορούν να διατεθούν
σύµφωνα µε τις προβλέψεις του ΠΕΣ∆Α.

17. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΣΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Για την αποτύπωση σε συνεχή βάση της συνολικής εικόνας διαχείρισης των αποβλήτων, της προόδου επίτευξης
των στόχων του ΠΕΣ∆Α και των εξελίξεων σε επιµέρους ζητήµατα, υιοθετείται σύστηµα παρακολούθησης, στη
βάση των ακόλουθων αρχών:


Συστηµατοποίηση της διαδικασίας συγκέντρωσης και επεξεργασίας των δεδοµένων που απαιτούνται για να
υποστηριχθεί και αξιολογηθεί ο ΠΕΣ∆Α.



Υποχρεωτικότητα υποβολής δεδοµένων από ΣΕ∆, ∆ΗΜΟΥΣ, παραγωγούς αποβλήτων κ.λπ.)



Προσβασιµότητα στα δεδοµένα του συστήµατος παρακολούθησης για όλους τους εµπλεκόµενους στην
υλοποίηση των στόχων.



Ενηµέρωση των ενδιαφερόµενων φορέων και του κοινού µέσω της κοινοποίησης σχετικών αναφορών στο
διαδίκτυο.



Περιοδικότητα υποβολής δεδοµένων σε εξαµηνιαία βάση.

17.1

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η παρακολούθηση της εφαρµογής του ΠΕΣ∆Α γίνεται από τον ΕΣ∆ΝΑ, συµπεριλαµβανοµένης και της
συλλογής/επεξεργασίας και παροχής προς τις Αρµόδιες Εθνικές Αρχές των στατιστικών στοιχείων για τη
διαχείριση των αποβλήτων στη Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο εφαρµογής των Οδηγιών της Ε.Ε. για τα
απόβλητα.
Η παρακολούθηση της υλοποίησης των στόχων του ΠΕΣ∆Α είναι άµεσα συναρτώµενη µε την παρακολούθηση
της υλοποίησης των Τοπικών Σχεδίων ∆ιαχείρισης και των Φορέων υλοποίησης δράσεων του ΠΕΣ∆Α. Για τον
σκοπό αυτό, ο Ε∆ΣΝΑ συνεργάζεται µε τους ∆ήµους, τον ΕΟΑΝ, τα ΣΕ∆ και τους λοιπούς Φορείς υλοποίησης
δράσεων του ΠΕΣ∆Α.
17.2

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Η διαδικασία παρακολούθησης περιλαµβάνει τα εξής βασικά βήµατα:
α. Συγκέντρωση και επεξεργασία δεδοµένων παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένης της
προόδου υλοποίησης δικτύων και εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων.
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β. Συγκέντρωση και αξιολόγηση αποτελεσµάτων επιθεωρήσεων σε εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων.
γ. Αξιολόγηση προόδου εφαρµογής των στόχων του ΠΕΣ∆Α, συνολικά και ανά κατηγορία και ρεύµα αποβλήτων,
σε ετήσια βάση µε βάση δείκτες παρακολούθησης.
ε. Κατάρτιση ειδικών εκθέσεων για την επίσπευση της εφαρµογής του ΠΕΣ∆Α ή λήψη διορθωτικών µέτρων.
στ. Εισήγηση για αναγκαιότητα ενδιάµεσης αναθεώρησης του ΠΕΣ∆Α στη βάση της αξιολόγησης.
Για την παρακολούθηση της εφαρµογής του ΠΕΣ∆Α θα αναπτυχθούν, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ΕΣ∆Α
(2015), εργαλεία στους τοµείς (α) συλλογής δεδοµένων, (β) ∆εικτών παρακολούθησης, (γ) Εκθέσεων προόδου
και αναφοράς και (δ) αξιολόγησης της λειτουργίας εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων.

18. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΣΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ενδιάµεση αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του παρόντος ΠΕΣ∆Α θα γίνει σε περίοδο τριών (3) ετών από την
έναρξη ισχύος του.

73

ΑΔΑ: ΩΖΠΟ7Λ7-Ε04

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
∆ΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Α/Α

∆ΗΜΟΙ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΑΝ ΤΣ∆
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

1
2
3
4
5
6
7

∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ
∆ΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

20
21
22
23
24
25
26

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

27
28
29
30
31
32
33
34

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΛΙΜΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

35
36
37
38
39
40

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
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41
42
43
44
45
46
47

∆ΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

48
49
50
51

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

52
53
54
55
56

∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

57
58
59
60
61
62
63
64

ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

∆ΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ
∆ΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ

Α/Α
1
2

∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΠΟΡΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
∆ΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ
Υ∆ΡΑΣ

∆ΗΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΚΠΟΝΗΣΑΝ ΤΣ∆
∆ΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ
ΦΥΛΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙI:
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Ι. Μονάδες Επεξεργασίας Συµµείκτων Α.Σ.Α. (Μ.Ε.Α.) – ∆υναµικότητες και Εξυπηρετούµενες περιοχές

Παρατήρηση
Στους

Πίνακα 11 της ενότητας 4.8 ΓΕΝΙΚΟ ΙΣΟΖΤΓΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ των ΑΣΑ, τα υπολειπόµενα σύµµεικτα προς

επεξεργασία εκτιµούνται σε 896.455 tn κατα το έτος 2020 (στρογγυλοποίηση: 900.000 tn). Η αναφορά της 2ης γραµµής στην
2η στήλη του πίνακα αφορά στις ονοµαστικές δυναµικότητες των µονάδων, µε βάση την τροδοφοσία τους.

Παρατήρηση
Οι πληθυσµοί των Π.Ε. και οι ∆ήµοι που ανήκουν σε αυτές αναφέρονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήµατος ΙΙΙ

78

ΑΔΑ: ΩΖΠΟ7Λ7-Ε04

ΙΙ. Μονάδες Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων από ∆.σ.Π – ∆υναµικότητες και Εξυπηρετούµενες περιοχές

Παρατηρήσεις
1. Ο πίνακας αναφέρεται στο σενάριο αντιστοίχησης µε τις ΜΕΑ του σηµείoυ 4.6.3. Το δίκτυο Μονάδων Επεξεργασίας
Βιοαποβλήτων από ∆.σ.Π (Μ.Ε.ΒΑ) θα διαµορφωθεί στη τελική του µορφή, ανάλογα και µε την ευόδωση ενδεχόµενων
διαδηµοτικών συνεργασιών στον σχεδιασµό και κατασκευή Μ.Ε.ΒΑ. (Β’ φάση ανάπτυξης).
2. Οι πληθυσµοί των Π.Ε. και οι ∆ήµοι που ανήκουν σε αυτές αναφέρονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήµατος ΙΙΙ.
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ΙΙΙ. Χ.Υ.Τ.Υ. Αττικής – Αντιστοίχηση µε Μ.Ε.Α.

ΧΥΤΥ Υ∆ΡΑΣ
ΧΥΤΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ
ΧΥΤΥ ΩΡΟΠΟΥ

Παρατήρηση
Οι παραπάνω αναφορές ενδέχεται να διαφοροποιηθούν µε συµπληρωµατική επιλογή της δράσης ΑΣΑ ΧΨ εξοφληµένων
λατοµείων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙII:
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΠΕΣ∆Α ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

81

ΑΔΑ: ΩΖΠΟ7Λ7-Ε04

82

ΑΔΑ: ΩΖΠΟ7Λ7-Ε04

83

ΑΔΑ: ΩΖΠΟ7Λ7-Ε04

84

ΑΔΑ: ΩΖΠΟ7Λ7-Ε04

85

ΑΔΑ: ΩΖΠΟ7Λ7-Ε04

86

ΑΔΑ: ΩΖΠΟ7Λ7-Ε04

87

ΑΔΑ: ΩΖΠΟ7Λ7-Ε04

88

ΑΔΑ: ΩΖΠΟ7Λ7-Ε04

89

ΑΔΑ: ΩΖΠΟ7Λ7-Ε04

90

ΑΔΑ: ΩΖΠΟ7Λ7-Ε04

91

ΑΔΑ: ΩΖΠΟ7Λ7-Ε04
Η παρούσα Απόφαση είναι πλήρως εναρµονισµένη µε την υπ’ αρ. οικ. 57044/25-112016 (Α∆Α: 6ΙΓ74653Π8-ΩΚ4) ΚΥΑ του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, του Υπουργού Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας &
Ανάπτυξης, που αφορά στην «Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου ‘Περιφερειακό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α) της Περιφέρειας Αττικής – 2η Αναθεώρηση’», η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης και της οποίας οι όροι, περιορισµοί και
κατευθύνσεις θα πρέπει να τηρούνται κατά την εξειδίκευση, έγκριση και υλοποίηση
του Σχεδιασµού, όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Στο Παράρτηµα που ακολουθεί παρατίθεται συνοπτική περιγραφή του
Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α) Αττικής, που αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης.

Απείχαν της διαδικασίας οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι
• κ.κ Ι. Σγουρός, Μ. Αναγνωστοπούλου, Χ. ∆αµάσκος, Στ. ∆ήµου, Π. Καµάρας, Κ.
Καράµπελας, Α. Μεθυµάκη, Α. Παπαδηµητρίου - Τσάτσου, Α. Ροκοφύλλου, Ι.
Σµέρος, Ν. Χαρδαλιάς της παράταξης «Αττική»,
• κ.κ. Β. Κοροµάντζος, Γ. Βλάχος, Φ. Βρύνα, Κ. Καλογεράκος, ∆. Μαραβέλιας της
παράταξης «180ο Η Αττική αλλάζει πρόσωπο!»
• κ.κ. Η. Παναγιώταρος , Ι. Μεγάλης, Π. Μουλιανάκης, Α. Φωτόπουλος , Ε. Χρήστου
– Γερµενή της παράταξης «Ελληνική Αυγή για την Αττική»
• κ.κ. Χρ. Αγγελονίδη, Ι. Πρωτούλης της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής»
• κ. Γλ. Τζήµερος, Κ. Ψαραδέλης της παράταξης «∆ηµιουργούµε µαζί»
• κ. ∆. Κουτσούµπα της παράταξης «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική,
Ανταρσία σε Κυβέρνηση – ΕΕ – ∆.Ν.Τ.»
• κ.κ. Α. Βασιλάκη, Μ. Κουκά, Α. Μαντάς, Φ. Νικολιδάκη, Ι. Πρωτονοτάριος, Ζ.
Ράικου ανεξάρτητοι.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΡΥΝΑ

92

ΑΔΑ: ΩΖΠΟ7Λ7-Ε04

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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Α. Περιγραφή του Σχεδίου
Το Σχέδιο αφορά την 2η αναθεώρηση του ΠΕΣ∆Α της Περιφέρειας Αττικής, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της Οδηγίας 2008/98 για τα απόβλητα και του Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), αλλά και τις
προβλέψεις του Εθνικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣ∆Α) και του Εθνικού Στρατηγικού
Σχεδίου Πρόληψης ∆ηµιουργίας Αποβλήτων (ΕΣΣΠ∆Α) που εγκρίθηκαν µε την ΠΥΣ 49/15-12-2015.
Αρχή Σχεδιασµού του είναι ο Ειδικός ∆ιαβαθµιδικός Σύνδεσµος Νοµού Αττικής (Ε∆ΣΝΑ).
Το Σχέδιο καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Περιφέρειας Αττικής, ήτοι τις Περιφερειακές Ενότητες
(Π.Ε.) Κεντρικού Τοµέα Αθηνών, Βορείου Τοµέα Αθηνών, Νοτίου Τοµέα Αθηνών, ∆υτικού Τοµέα
Αθηνών, Πειραιώς, Νήσων, Ανατολικής Αττικής και ∆υτικής Αττικής. Για τους σκοπούς του Σχεδίου η
περιοχή εφαρµογής του διαιρείται σε δύο ∆ιαχειριστικές Ενότητες (∆.Ε.): η 1η ∆.Ε. αποτελείται από
το σύνολο της Περιφέρειας Αττικής, πλην των νήσων Κυθήρων και Αντικυθήρων και η 2η ∆. Ε. από
τις νήσους Κυθήρων και Αντικυθήρων.
Το Σχέδιο αποτελεί σχέδιο διαχείρισης του συνόλου των παραγοµένων στην Περιφέρεια Αττικής
αποβλήτων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν.4042/2012, προσδιορίζει δε τις γενικές
κατευθύνσεις για τη διαχείριση τους, σε συµφωνία µε τις κατευθύνσεις του ΕΣ∆Α, και υποδεικνύει τα
κατάλληλα µέτρα τα οποία προωθούν ιεραρχικά και συνδυασµένα: την πρόληψη παραγωγής, την
προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση, την ανακύκλωση, κάθε άλλου είδους ανάκτηση όπως
ανάκτηση ενέργειας, και την ασφαλή τελική διάθεση των αποβλήτων σε επίπεδο Περιφέρειας
Αττικής. Το Σχέδιο περιλαµβάνει επίσης το Σχέδιο Πρόληψης για τη ∆ηµιουργία Αποβλήτων στην εν
λόγω Περιφέρεια.
Στο Σχέδιο δεν περιλαµβάνεται η διαχείριση αποβλήτων που εξαιρούνται σύµφωνα µε το άρθρο 10
του Ν. 4042/2012, όπως αέρια απόβλητα που εκλύονται στην ατµόσφαιρα, τα (επιτόπου) εδάφη που
περιλαµβάνουν ρυπασµένες γαίες που δεν έχουν ακόµα εκσκαφεί, τα λύµατα, τα πτώµατα ζώων που
αποθνήσκουν εκτός σφαγείων κλπ.
Α.1 Στόχοι του Σχεδίου
Οι βασικοί στόχοι του Σχεδίου για τα διάφορα ρεύµατα αποβλήτων αναφέρονται συνοπτικά
ακολούθως, και αναπτύσσονται αναλυτικότερα στην υπ’ αριθµ. 1/2016 απόφαση του ∆.Σ. του
Ε∆ΣΝΑ που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση, συµπεριλαµβανοµένης της υπ' αριθ. 288/2016
Απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε∆ΣΝΑ.
Οι κάτωθι αναφερόµενοι ποσοστιαίοι στόχοι είναι σύµφωνοι µε τους αντίστοιχους στόχους του ΕΣ∆Α,
λαµβανοµένων υπόψη και των τροποποιήσεων που επιβάλλονται σ' αυτούς δυνάµει της παρούσας
Απόφασης, οι οποίες αναφέρονται στις ενότητες που ακολουθούν.
Οι εκπεφρασµένοι σε βάρος αντίστοιχοι στόχοι του Σχεδίου αποτελούν εκτιµήσεις, οι οποίες θα
επικαιροποιούνται µε βάση την τελικώς πραγµατοποιούµενη παραγωγή αποβλήτων.

Α.1.1 Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ)- Στόχοι και Προτεινόµενα µέτρα
Α.1.1.1 Γενικοί Στόχοι για τα ΑΣΑ
Οι γενικοί ποσοστιαίοι στόχοι του Σχεδίου για την διαχείριση των ΑΣΑ µε χρονικό ορίζοντα το 2020,
έχουν ως ακολούθως (εκπεφρασµένοι κατά βάρος):
• Λειτουργία ολοκληρωµένου δικτύου ανάκτησης ΑΣΑ, µε στόχο την επίτευξη ανάκτησης σε
ποσοστό 78%.
• Προετοιµασία προς επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση, µε χωριστή συλλογή
ανακυκλώσιµων - βιοαποβλήτων, σε ποσοστό 52,6% του συνόλου των ΑΣΑ.
• Περιορισµός της υγειονοµικής ταφής σε 22% του συνόλου των ΑΣΑ, µε ιεράρχηση της ως
τελευταίας επιλογής διαχείρισης.
Α. 1.1.2 Στόχοι προετοιµασίας για Επαναχρησιµοποίηση –Ανακύκλωσης
Επίτευξη ελάχιστου ποσοστού προετοιµασίας για επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωσης 65% κατά
βάρος (κ.β.) των ανακυκλώσιµων υλικών από το στάδιο της προδιαλογής. Επιπλέον το συνολικό
ποσοστό ανακυκλώσιµων υλικών που θα υφίσταται προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση και
ανακύκλωση θα πρέπει να ανέρχεται στο 75% κ.β. της συνολικής παραγωγής, µε τους ακόλουθους
επιµέρους στόχους σχεδιασµού για το έτος 2020 (εκπεφρασµένους κ.β.):
• Χαρτί - Χαρτόνι 72%
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Γυαλί 70%
Μέταλλα 96%
Πλαστικά 78%

Α.1.1.3 Στόχος Χωριστής Συλλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών
Καθιέρωση για το σύνολο της Περιφέρειας χωριστής συλλογής σε τέσσερα (4) τουλάχιστον ρεύµατα,
για το γυαλί, το χαρτί, τα µέταλλα και το πλαστικό, για την επίτευξη των στόχων της προηγούµενης
παραγράφου.
Α. 1.1.4 Στόχοι για τα Απόβλητα Συσκευασίας
Για τα Απόβλητα Συσκευασίας τίθενται οι ακόλουθοι στόχοι σχεδιασµού για την προετοιµασία για
επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση για το έτος 2020 (εκπεφρασµένοι κ.β.):
• Χαρτί - Χαρτόνι 92%
• Γυαλί 70%
• Μέταλλα 70%
• Πλαστικά 75%
• Ξύλο 80%
• Σύνολο 79,9%
Α.1.1.5 Στόχοι για τα Βιοαπόβλητα
Τίθενται οι ακόλουθοι στόχοι για το έτος 2020 (εκπεφρασµένοι κ.β.)
• Προδιαλογή (χωριστή συλλογή) τουλάχιστον του 40% των βιοαποβλήτων, µε σκοπό την
επεξεργασία.
• Εκτροπή µέσω της οικιακής κοµποστοποίησης σε ποσοστό τουλάχιστον 3% των βιοαποβλήτων.
• Μεγιστοποίηση επιπέδων εκτροπής των διαθέσιµων για συλλογή αποβλήτων βρώσιµων λιπών
και ελαίων, µε στόχο το 75% τουλάχιστον.
• Αναδιοργάνωση και επέκταση του υφιστάµενου δικτύου χωριστής συλλογής πρασίνων.
• Εκτροπή των αστικών βιοαποβλήτων (συµπεριλαµβανοµένων των υπολειµµάτων τροφίµων και
των πράσινων αποβλήτων) µέσω δικτύου χωριστής συλλογής.
Α.1.1.6 Στόχοι για τα Βιοαποδοµήσιµα Αστικά Απόβλητα (ΒΑΑ)
Τίθενται οι ακόλουθοι στόχοι για το έτος 2020 (εκπεφρασµένοι κ.β.):
• Εφαρµογή της χωριστής συλλογής των ΒΑΑ (βιοαποβλήτων και χαρτιού) στα µέγιστα δυνατά
επίπεδα για την προώθηση της ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας.
• Μείωση των ΒΑΑ που προορίζονται για υγειονοµική ταφή κατά τουλάχιστον 35% σε σχέση µε
την παραγόµενη ποσότητα ΒΑΑ του έτους 1997.
Α.1.1.7 Στόχοι για ειδικά ρεύµατα αποβλήτων στα ΑΣΑ
• ∆ηµιουργία υποδοµών χωριστής συλλογής και διαχείρισης των ογκωδών αποβλήτων, και
προώθηση της εκτροπής από την ταφή.
• Για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) και Απόβλητα φορητών
Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών (ΗΣ&Σ) στα ΑΣΑ, ισχύουν οι προβλεπόµενοι από την
κείµενη νοµοθεσία ποσοστιαίοι στόχοι για τα ρεύµατα αποβλήτων των ως άνω ειδών.
• Οργάνωση συστήµατος χωριστής συλλογής για τις µικρές ποσότητες επικινδύνων αποβλήτων
(ΜΠΕΑ) που βρίσκονται στα ΑΣΑ, και εκτροπή τους από την ταφή.
Α.1.2 Απόβλητα εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, εξυπηρέτησης / συνάθροισης κοινού
• Καθιέρωση χωριστής συλλογής για τα µέταλλα, το χαρτί, το πλαστικό και το γυαλί, σε όλους τους
χώρους εργασίας και εξυπηρέτησης κοινού.
• Αποτροπή της ανάµιξης αποβλήτων ελαίων µε πετρελαιοειδή κατάλοιπα (καθαρισµοί δεξαµενών
καυσίµων, διάφορα ελαφρά ή βαρέα καύσιµα) και διαχείριση τους σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση.
• Καθιέρωση χωριστής συλλογής του οργανικού κλάσµατος.
• ∆ιαχείριση τυχόν άλλων ρευµάτων αποβλήτων που παράγονται και εντάσσονται στην
εναλλακτική διαχείριση, ως διακριτών ρευµάτων και σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας.
Α.1.3 Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
Για το έτος 2020 τίθεται ο στόχος της προετοιµασίας για επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση και
ανάκτηση τουλάχιστον του 70% κ. β. των παραγόµενων ΑΕΚΚ.
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Α.1.4 Ιλύς αστικού τύπου
Το Σχέδιο θέτει ως στόχο για το έτος 2020 την εκτέλεση εργασιών ανάκτησης στο σύνολο της
παραγόµενης ποσότητας ιλύος.
Α.1.5 Ζωικά Υποπροϊόντα (ΖΥΠ)
Τα ΖΥΠ, εκτός εκείνων που προορίζονται για αποτέφρωση, υγειονοµική ταφή ή χρήση σε
εγκαταστάσεις βιοαερίου ή κοµποστοποίησης, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του
Ν.4042/2012 (άρθρο 10), και κατά συνέπεια και από το πεδίο εφαρµογής του Σχεδίου.
Α.1.6 Γεωργοκτηνοτροφικά Απόβλητα
Οι κατευθυντήριοι στόχοι µε χρονικό ορίζοντα το 2020, κατά τα προβλεπόµενα από το ΕΣ∆Α,
είναι οι ακόλουθοι:.
• Πλήρης ανάπτυξη δικτύου συλλογής βιοαποδοµήσιµων αποβλήτων γεωργοκτηνοτροφικής
προέλευσης για την ανάκτηση επ' ωφελεία της γεωργίας, την παραγωγή προϊόντων (π.χ.
ζωοτροφών) ή την παραγωγή ενέργειας από βιοαέριο / βιοµάζα.
• Χωριστή συλλογή και ανάκτηση των πλαστικών γεωργοκτηνοτροφικής προέλευσης µε έµφαση
στα πλαστικά θερµοκηπίου και τα απόβλητα συσκευασίας.
• Χωριστή συλλογή και κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας γεωργικών φαρµάκων
που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες µέσω συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης.
• Πρόβλεψη κινήτρου προδιαλογής πλαστικών και βιοαποδοµήσιµων Γεωργοκτηνοτροφικών
Αποβλήτων, όπως παροχή οργανικών λιπασµάτων και εδαφοβελτιωτικών ως αντάλλαγµα.
Α.1.7 Βιοµηχανικά Απόβλητα
Οι στόχοι του Σχεδίου για τα βιοµηχανικά απόβλητα για το έτος 2020 είναι η ανάκτηση των µη
επικινδύνων αποβλήτων σε ποσοστό 20% και των επικινδύνων σε ποσοστό 45%, επί του βάρους
των παραγοµένων στην Περιφέρεια αντίστοιχων αποβλήτων.
Α.1.8 Απόβλητα Υγειονοµικών Μονάδων (ΑΥΜ)
• ∆ιασφάλιση της διαχείρισης των ΑΥΜ σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, για την προστασία
της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.
• Επέκταση της εφαρµογής των προγραµµάτων χωριστής συλλογής σε όλες τις δραστηριότητες
από τις οποίες παράγονται ΑΥΜ, όπως η κατ' οίκον νοσηλεία.
Α.1.9 Απόβλητα Έλαια (ΑΕ)
Στόχος του Σχεδίου για τα απόβλητα έλαια, είναι να διασφαλίσει ότι υφίστανται διαχείριση
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, µέσω
συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης.
Α.1.10 Οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ)
• Επαναχρησιµοποίηση και ανάκτηση σε ποσοστό 95% κ.β.
• Επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση σε ποσοστό 85% κ.β.
Α.1.11 Απόβλητα Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών (ΗΣ&Σ)
• Ενίσχυση της συλλογής των αποβλήτων φορητών ΗΣ&Σ µε τη συµµετοχή των Πράσινων
σηµείων και ΚΑΕ∆ΙΣΠ.
• Συλλογή τουλάχιστον του 45% κ.β. του µέσου όρου της τελευταίας τριετίας των ποσοτήτων
φορητών ΗΣ&Σ που κυκλοφορούν στην αγορά.
• Για τα απόβλητα συσσωρευτών οχηµάτων και βιοµηχανίας (ΑΣΟΒ), συλλογή του συνόλου τους.
• Ελάχιστες αποδόσεις ανακύκλωσης για απόβλητα ΗΣ&Σ: (α) ανακύκλωση του 65% κατά µέσο
βάρος των ΗΣ&Σ µολύβδου-οξέος, (β) ανακύκλωση του 75% κατά µέσο βάρος των ΗΣ&Σ
νικελίου-καδµίου και (γ) ανακύκλωση του 50% κατά µέσο βάρος των άλλων ΗΣ&Σ.
Α.1.12 Μεταχειρισµένα Ελαστικά Οχηµάτων(ΜΕΟ)
Στόχος του Σχεδίου για τα ΜΕΟ, είναι να διασφαλίσει ότι υφίστανται διαχείριση σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία και τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, µέσω συστηµάτων εναλλακτικής
διαχείρισης (ΣΕ∆).
Α. 1.13 Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ)
• Έως το έτος 2019 το ελάχιστο ποσοστό συλλογής ορίζεται σε 45% και υπολογίζεται βάσει του
συνολικού βάρους των ΑΗΗΕ τα οποία συλλέχθηκαν σε ένα δεδοµένο έτος, εκφράζεται δε ως
ποσοστό του µέσου ετήσιου βάρους του ΗΗΕ που διατέθηκε σε κυκλοφορία κατά τα τρία
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προηγούµενα έτη στη χώρα.
Από το έτος 2019 το ελάχιστο ποσοστό συλλογής ορίζεται σε 65% του µέσου ετήσιου βάρους
των ΗΗΕ που διατέθηκε στην αγορά κατά την προηγούµενη τριετία, ή εναλλακτικά στο 85% των
ΑΗΗΕ που παράγονται κατά βάρος.

Α. 1.14 Απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο
Στόχος του Σχεδίου για τα απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο είναι να διασφαλίσει ότι υφίστανται
διαχείριση σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Α.1.15 Πρόληψη ∆ηµιουργίας Αποβλήτων
Το Σχέδιο περιλαµβάνει τις βασικές κατευθύνσεις για την υλοποίηση Σχεδίου Πρόληψης ∆ηµιουργίας
Αποβλήτων στην Περιφέρεια Αττικής κατά τα συνοπτικώς αναφερόµενα στην ενότητα Α.2
«Προτεινόµενα Μέτρα του Σχεδίου» της παρούσας.
Α.2 Προτεινόµενα Μέτρα του Σχεδίου
Τα κύρια µέτρα (άξονες υλοποίησης, δράσεις, υποδοµές) αναφέρονται συνοπτικά ακολούθως και
αναπτύσσονται αναλυτικότερα στην υπ’ αριθµ. 1/2016 απόφαση του ∆.Σ. του Ε∆ΣΝΑ που συνοδεύει
την παρούσα Απόφαση, συµπεριλαµβανοµένης και της υπ' αριθ. 288/2016 Απόφασης της
Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε∆ΣΝΑ.
Α.2.1 Σχέδιο Πρόληψης ∆ηµιουργίας Αποβλήτων (ΣΠ∆Α)
Το ΣΠ∆Α για την Περιφέρεια Αττικής περιλαµβάνει στοχευµένες δράσεις για τους πολίτες, τις
επιχειρήσεις και τους φορείς µε στόχο την σταθεροποίηση των αποβλήτων στα σηµερινά επίπεδα. Οι
βασικές κατευθύνσεις για την υλοποίηση του σχεδίου ΣΠ∆Α στην Περιφέρεια και εξειδικευµένα µέτρα
για την προώθηση τους περιλαµβάνονται στο υφιστάµενο ΠΕΣ∆Α. Τα µέτρα αυτά αφορούν δράσεις
που µπορούν να υλοποιηθούν σε περιφερειακό επίπεδο, ενώ δεν αφορούν εθνικά µέτρα ή εθνικούς
φορείς.
Α.2.2 ∆ίκτυα χωριστής συλλογής και επεξεργασίας
∆ίνεται προτεραιότητα στη διαλογή στη πηγή (∆σΠ) και έµφαση στη δηµιουργία δικτύου πράσινων
σηµείων και Κέντρων Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης ∆ιαλογής στην Πηγή (ΚΑΕ∆ΙΣΠ). Στη στρατηγική
και στις πολιτικές του Σχεδίου περιλαµβάνεται και η καθιέρωση χωριστής συλλογής ανακυκλώσιµων
υλικών σε τέσσερα (4) ρεύµατα: χαρτί, γυαλί, µέταλλα και πλαστικό, και επιπλέον των βιοαποβλήτων.
Προβλέπεται επιπλέον ενίσχυση τις χωριστής συλλογής του έντυπου χαρτιού µέσω νέου ΣΕ∆ ή
προγραµµάτων των ∆ήµων και των Πράσινων Σηµείων, καθώς και την ανάπτυξη του προγράµµατος
του Ε∆ΣΝΑ «Κάντο και Εσύ». Αναλυτικότερα:
Α.2.2.1 Βιοαπόβλητα
Η επεξεργασία θα γίνεται σε τρεις (3) κεντρικές και σε ορισµένες αποκεντρωµένες σχετικά µικρές
µονάδες κοµποστοποίησης προδιαλεγµένων βιοαποβλήτων των ∆ήµων. Πιο συγκεκριµένα για την
επεξεργασία προδιαλεγµένων βιοαποβλήτων προβλέπεται:
• Υλοποίηση στο ΕΜΑΚ ξεχωριστής γραµµής επεξεργασίας βιοαποβλήτων δυναµικότητας
100.000 tn/έτος, καθώς και µίας µονάδας στο ∆. Μεγαρέων δυναµικότητας 10.000 tn/έτος και
µίας στην Ολοκληρωµένη Εγκατάσταση ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕ∆Α) της Βορειοανατολικής
Αττικής δυναµικότητας 20.000 tn/έτος.
• Ανάπτυξη σε δεύτερη φάση πλήρους δικτύου µονάδων µε βάση τις διαδηµοτικές συνεργασίες
όπου προκύψουν, και µε δυνατότητα επιµερισµού τους, εφόσον οι διαδηµοτικές συνεργασίες δεν
προκύψουν ή δεν επαρκούν, στις ήδη προγραµµατισµένες Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων
(ΜΕΑ), µετά από επεξεργασία των διαπιστωθέντων αναγκών και των προταθέντων µονάδων
από τα Τοπικά Σχέδια ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣ∆Α).
• Για τα γεωργοκτηνοτροφικά οργανικής προέλευσης: ανάπτυξη τοπικών δικτύων συλλογής,
πλήρης αξιοποίηση του διαθέσιµου δικτύου παραγωγής εδαφοβελτιωτικών, εξέταση
δυνατοτήτων συνεπεξεργασίας µε οργανικά απόβλητα άλλων οικονοµικών δραστηριοτήτων, και
πλήρης αξιοποίηση των υφιστάµενων και σχεδιαζόµενων µονάδων παραγωγής βιοαερίου για
την ενεργειακή ανάκτηση.
Α.2.2.2 ∆ίκτυο Πράσινων Σηµείων
Προβλέπεται η δηµιουργία ∆ικτύου Πράσινων Σηµείων και ΚΑΕ∆ΙΣΠ για τη χωριστή συλλογή και
προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση - ανακύκλωση, των ανακυκλώσιµων υλικών, ρευµάτων
αποβλήτων εναλλακτικής διαχείρισης, ρευµάτων πρασίνου (κλαδέµατα) και ογκωδών ΑΣΑ. Θα
διερευνηθεί κατά προτεραιότητα η αξιοποίηση των υφιστάµενων υποδοµών και ειδικότερα των
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Σταθµών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ) και των Τοπικών ΣΜΑ (ΤΣΜΑ) για τις ανάγκες του
∆ικτύου των Πράσινων Σηµείων. Επιπλέον προβλέπεται η καθιέρωση τουλάχιστον ενός Πράσινου
Σηµείου ανά ∆ήµο, ενώ στους µεγάλους ∆ήµους θα εξεταστεί η δυνατότητα καθιέρωσης Πράσινων
Σηµείων ανά ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα, καθώς και βοηθητικών/ υποστηρικτών εγκαταστάσεων, όπου
κρίνεται απαραίτητο.
Α.2.2.3 Ανακυκλώσιµα Υλικά
• Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής ανακυκλώσιµων υλικών σε τέσσερα (4) ρεύµατα (γυαλί,
χαρτί, µέταλλα και πλαστικό), για την επαρκή κάλυψη της Περιφέρειας.
• Το δίκτυο αναπτύσσεται σε επίπεδο ∆ήµου µε επίκεντρο τα Πράσινα Σηµεία και µε στοχευµένες
ενέργειες στους µεγάλους παραγωγούς.
• Προτεραιότητα στην ενίσχυση της χωριστής συλλογής έντυπου χαρτιού, µέσω νέου ΣΕ∆ ή
προγραµµάτων ∆ήµων και των Πράσινων Σηµείων.
• Ανάπτυξη νέων ή επέκταση της δυναµικότητας των υφιστάµενων εγκαταστάσεων διαλογής
ανακυκλώσιµων υλικών, προς κάλυψη των τιθέµενων στόχων.
Α.2.2.4 Απόβλητα Συσκευασιών
• Περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου συλλογής αποβλήτων συσκευασιών για την επίτευξη των
στόχων, και κατά προτεραιότητα στοχευµένες ενέργειες για τους µεγάλους παραγωγούς και τις
νησιωτικές περιοχές.
• Καθιέρωση χωριστής συλλογής τεσσάρων (4) τουλάχιστον ρευµάτων (χαρτί, γυαλί, πλαστικό,
µέταλλα). Είναι δυνατή η χωριστή συλλογή λιγότερων ρευµάτων µόνο σε συγκεκριµένες
περιπτώσεις, στις οποίες τεκµηριώνεται η σκοπιµότητα της επιλογής από άποψη
περιβαλλοντική, τεχνική και οικονοµική.
Α.2.2.5 Ογκώδη
Επέκταση του υφιστάµενου δικτύου σε συνεργεία και µε τα Πράσινα Σηµεία, ώστε να επιτυγχάνεται η
προεπεξεργασία και η διακριτή διαχείριση των επιµέρους συστατικών, µε στόχο την πλήρη εκτροπή
τους από την τελική διάθεση στους ΧΥΤ για τα ΑΣΑ.
Α.2.2.6 Ιλύες αστικού τύπου
Αξιοποίηση των υφιστάµενων υποδοµών της ΕΥ∆ΑΠ Α. Ε. µε ένταξη σ' αυτό ποσοτήτων ιλύος που
προέρχονται από µικρές Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) οικισµών. Η εν λόγω
πρόβλεψη θα εφαρµοσθεί υπό την αίρεση της σύµφωνης γνώµης της ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε., και αποκλειστικά
στις περιπτώσεις για τις οποίες θα εξασφαλισθεί αυτή.
Α.2.2.7 Απόβλητα από εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, εξυπηρέτησης κοινού
Καθιέρωση χωριστής συλλογής για τα ανακυκλώσιµα υλικά, τα οργανικά απόβλητα και τα ρεύµατα
εναλλακτικής διαχείρισης, καθιέρωση συλλογής και ανάκτησης πετρελαιοειδών αποβλήτων και
αποβλήτων ελαίων από πλοία, όπως και απόβλητων πλοίων και καταλοίπων φορτίου, και προώθηση
της εµποτισµένης µε κρεοζωτέλαιο ξυλείας προς εργασίες ανάκτησης.
Α.2.2.8 Γενικά µέτρα για τα ρεύµατα εναλλακτικής διαχείρισης
Επέκταση του υφιστάµενου δικτύου συλλογής, και δηµιουργία υποδοµής συλλογής των εν λόγω
ρευµάτων στα Πράσινα Σηµεία του κάθε ∆ήµου, σε συνεργασία µε τα αντίστοιχα ΣΕ∆.
Α.2.2.8 Απόβλητα έλαια
Ανάπτυξη χωριστής συλλογής αποβλήτων ελαίων από τις εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας,
εξυπηρέτησης κοινού κλπ. εφόσον αυτά προκύπτουν από την δραστηριότητα τους, περαιτέρω
ανάπτυξη του δικτύου συλλογής τους στον ΟΛΠ, και καθιέρωση χωριστής συλλογής τους στους
λοιπούς Οργανισµούς Λιµένων της Περιφέρειας.
Α.2.2.9 Οχήµατα τέλους κύκλου ζωής
Ανάπτυξη µονάδων ανάκτησης υλικών από το ελαφρύ κλάσµα τεµαχισµού ΟΤΚΖ, και επέκταση
δικτύου εγκαταστάσεων επεξεργασίας του ελαφρού κλάσµατος τεµαχισµού, για τη µεγιστοποίηση της
ανάκτησης υλικών και ενέργειας.
Α.2.2.10 Απόβλητα υγειονοµικών µονάδων
Ανάπτυξη του δικτύου διαχείρισης ΑΥΜ εντός και εκτός των υγειονοµικών µονάδων.
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Α.2.3 ∆ίκτυα ανάκτησης
Α. 2.3.1 Μη επικίνδυνα Βιοµηχανικά Απόβλητα
• Αξιοποίηση των διαθέσιµων υποδοµών της βιοµηχανίας και εφαρµογών του κατασκευαστικού
κλάδου για την ανάκτηση των ανόργανων βιοµηχανικών αποβλήτων.
• Μεγιστοποίηση ανάκτησης φυτικών υπολειµµάτων και βιοαποδοµήσιµων ιλύων βιοµηχανικής
προέλευσης, µέσω της συνέργειας µε επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων επ' ωφελεία της
γεωργίας και παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο, καθώς και επιδίωξη συνέργειας µε δίκτυα
ανάκτησης οργανικών αποβλήτων αστικού τύπου ή/και γεωργοκτηνοτροφικής προέλευσης.
Α.2.3.2 Επικίνδυνα Βιοµηχανικά Απόβλητα
• ∆ιαµόρφωση επαρκών υποδοµών επεξεργασίας ανακτήσιµων επικίνδυνων βιοµηχανικών
αποβλήτων που δεν µπορούν να αξιοποιηθούν από τους παραγωγούς για την παραγωγή
εναλλακτικών α' υλών και καυσίµων.
• Πλήρης αξιοποίηση των διαθέσιµων υποδοµών της βιοµηχανίας και ενσωµάτωση τους στο
δίκτυο ανάκτησης επικίνδυνων βιοµηχανικών αποβλήτων.
Α.2.3.3 Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων
• Κάλυψη του συνόλου της Περιφέρειας από ΣΕ∆.
• Νέες µονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ στις Περιφερειακές Ενότητες όπου δεν υφίστανται αυτές.
• Στα νησιά της 1ης ∆.Ε., κατά προτεραιότητα αδειοδότηση χώρων υποδοχής κινητών µονάδων
επεξεργασίας ΑΕΚΚ.
• Ανάπτυξη σχεδίου αποκατάστασης των λατοµικών χώρων της Περιφέρειας, µε αξιοποίηση των
υπολειµµάτων της διαχείρισης των ΑΕΚΚ και υλικών εκσκαφών.
• Συµπλήρωση του δικτύου ανάκτησης µε τους τελικούς αποδέκτες των προϊόντων και
υπολειµµάτων της διαχείρισης των ΑΕΚΚ, όπως ενδεικτικά: οι εταιρείες ανακύκλωσης, οι
βιοµηχανικές µονάδες παραγωγής έτοιµου σκυροδέµατος, οι βιοµηχανικές µονάδες
ανακύκλωσης των αδρανών ορυκτής προέλευσης και οι τεχνικές / κατασκευαστικές εταιρείες.
Α.2.4 Επεξεργασία υπολειµµατικών σύµµεικτων ΑΣΑ
Για τους ΣΜΑ και εγκαταστάσεις επεξεργασίας υπολειµµατικών σύµµεικτων αποβλήτων
προβλέπονται τα ακόλουθα:
1. Επανεξέταση της σκοπιµότητας και επανασχεδιασµός της λειτουργίας των ΣΜΑ που υφίστανται,
ευρίσκονται υπό κατασκευή ή προτείνονται από Τοπικά Σχέδια ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣ∆Α),
και των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Συµµείκτων ΑΣΑ, προς την κατεύθυνση της τοπικότητας
και µείωσης της δυναµικότητας τους, συµπεριλαµβανοµένης της κατάργησης των κεντρικών
ΣΜΑ. Για τα παραπάνω θα ληφθεί υπόψη το πλαίσιο του γενικότερου σχεδίου διαχείρισης των
ΑΣΑ, που αποδίδει έµφαση στη ∆σΠ, κάτι που συνεπάγεται µεταφόρτωση και µεταφορά
προδιαλεγµένων ρευµάτων και όχι σύµµεικτων ΑΣΑ.
2. Ανάπτυξη δικτύου Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Συµµείκτων ΑΣΑ για την κάλυψη των
προβλεπόµενων ποσοτήτων ΑΣΑ, που συµπεριλαµβάνει τη λειτουργία του Εργοστασίου
Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κοµποστοποίησης (ΕΜΑΚ) ∆υτικής Αττικής µε δυναµικότητα έως
350.000 tn/έτος, και τη δηµιουργία νέων µονάδων συνολικής δυναµικότητας έως 650.000
tn/έτος. Το εν λόγω δίκτυο θα περιλαµβάνει της ακόλουθες µονάδες:
α) ∆ύο (2) Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Συµµείκτων ΑΣΑ, εφεξής Μονάδες Επεξεργασίας
Αποβλήτων (ΜΕΑ), στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Κεντρικού Τοµέα
Αθηνών, συνολικής δυναµικότητας έως 260.000 tn/έτος. Οι ΜΕΑ χωροθετούνται κατά
προτεραιότητα σε ήδη αδειοδοτηµένους χώρους για την κατασκευή των κεντρικών ΣΜΑ.
β) Μία (1) ΜΕΑ στην περιοχή της Π.Ε. Πειραιώς δυναµικότητας έως 180.000 tn/έτος. Η
µονάδα χωροθετείται κατά προτεραιότητα σε ήδη αδειοδοτηµένο χώρο για την κατασκευή
κεντρικού ΣΜΑ.
γ) Μία (1) ΜΕΑ στη νότια Αττική, δυναµικότητας έως 150.000 tn/έτος.
δ) Μία (1) ΜΕΑ στη βορειοανατολική (ΒΑ) Αττική, δυναµικότητας έως 60.000 tn/έτος, στην
ΟΕ∆Α ΒΑ Αττικής.
ε) ΕΜΑΚ ∆υτικής Αττικής δυναµικότητας έως 350.000 tn/έτος, µε αναβάθµιση του για την
αποτελεσµατικότερη λειτουργία του.
3. Ανάπτυξη εφαρµογών του παραγόµενου κοµπόστ τύπου Α, κατά προτεραιότητα στο πλαίσιο
σχεδίων αποκατάστασης των ανενεργών λατοµικών χώρων της Περιφέρειας σε συνεργεία µε τις
δράσεις διαχείρισης ΑΕΚΚ.
4. Κατά προτεραιότητα αξιοποίηση της ενεργοβόρου εγχώριας βιοµηχανίας (τσιµεντοβιοµηχανία,
κεραµοποιία κλπ) για την απορρόφηση των παραγόµενων εναλλακτικών καυσίµων, και
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5.

διερεύνηση δυνατοτήτων σε υποδοµές συνεπεξεργασίας /συναποτέφρωσης.
Η ανάκτηση ενέργειας προβλέπεται ως συµπληρωµατική µορφή διαχείρισης, όταν έχουν
εξαντληθεί τα περιθώρια κάθε άλλου είδους ανάκτησης.

Α.2.5 ∆ίκτυο ∆ιάθεσης Υπολειµµάτων
Α.2.5.1 Χώροι υγειονοµικής ταφής υπολειµµάτων (ΧΥΤΥ) ΑΣΑ
•

Αντιµετώπιση βραχυπρόθεσµων και µεσοπρόθεσµων αναγκών σε χώρους ταφής µε αξιοποίηση
του ΧΥΤΥ Φυλής, ή/και χώρων των οποίων έχει ήδη εγκριθεί η καταλληλότητα τους για
χωροθέτηση ΧΥΤΥ µε το Ν.3164/2003.

•

∆ηµιουργία δικτύου νέων ΧΥΤΥ για την κάλυψη των µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων
αναγκών (20ετίας). Για την οριστική χωροθέτηση των νέων ΧΥΤΥ ιεραρχούνται ως προς τα
κριτήρια καταλληλότητας κατά προτεραιότητα τα ανενεργά λατοµεία - µεταλλεία.
Προβλέπεται το οριστικό κλείσιµο του ΧΥΤΥ Φυλής, µε την εκπόνηση σχεδίου αποκατάστασης
του, και ενεργοποίηση του µε την έναρξη λειτουργίας των νέων ΧΥΤΥ επαρκούς χωρητικότητας.
Κατασκευή ΧΥΤΥ 2ης ∆.Ε.

•
•

Α.2.5.2 Μη επικίνδυνα Βιοµηχανικά Απόβλητα (Β.Α.)
•
•

•
•
•
•

•

Κατασκευή ΧΥΤΥ Β.Α. για την εξυπηρέτηση των αναγκών των παραγωγών µεγάλων ποσοτήτων
βιοµηχανικών απόβλητων Β.Α. (άνω των 10.000 tn/έτος).
Χωροθέτηση ΧΥΤΥ Β.Α. µέχρι το έτος 2020 εντός οργανωµένων υποδοχέων µεταποιητικών και
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων (του Ν.3982/2011, ΦΕΚ 143Α, όπως ισχύει) της Περιφέρειας
Αττικής µε ευθύνη των φορέων τους, εξαιρουµένων των υποδοχέων δραστηριοτήτων µη
οχλουσών και χαµηλής όχλησης.
∆ιάθεση στους ΧΥΤΥ αστικών αποβλήτων, των Β.Α. που προσοµοιάζουν ή είναι συµβατά µε τα
αστικά, εφόσον δεν τίθενται ζητήµατα κορεσµού.
Κατασκευή ΧΥΤΥ µη επικίνδυνων Β.Α. σε έκταση εντός των γηπέδων του νέου δικτύου ΧΥΤΥ
αστικών αποβλήτων.
∆υνατότητα χωροθέτησης ξεχωριστών κυττάρων ΧΥΤΥ για τα ανόργανα Β.Α., σε εκτάσεις εντός
των γηπέδων των ΧΥΤΥ αδρανών αποβλήτων.
Στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η χωροθέτηση ΧΥΤΥ Β.Α. σε χώρους ιδιοκτησίας των
παραγωγών τους, χωροθέτηση τους κατά προτεραιότητα σε ανενεργά ή εξοφληµένα λατοµεία ή
µεταλλεία.
Τυχόν αποτέφρωση οργανικών µη επικίνδυνων Β.Α. που δεν µπορούν να ανακτηθούν, θα
γίνεται κατά προτεραιότητα σε υφιστάµενες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. Όπου αυτό δεν είναι
εφικτό, θα διατίθενται σε ΧΥΤΥ εφόσον πληρούν τις προδιαγραφές για ταφή.

Α.2.5.3 Επικίνδυνα Βιοµηχανικά Απόβλητα
•
•
•

Αξιοποίηση των υφιστάµενων ιδιωτικών ΧΥΤΕΑ για την εξυπηρέτηση των αναγκών τρίτων, υπό
την προϋπόθεση της σύµφωνης γνώµης των κυρίων των ΧΥΤΕΑ.
Κατασκευή ΧΥΤΕΑ για επικίνδυνα βιοµηχανικά απόβλητα για την κάλυψη των αναγκών της
Περιφέρειας, σε κατάλληλα προς τούτο ανενεργά ή εξοφληµένα λατοµεία -µεταλλεία.
Αποτέφρωση οργανικών επικίνδυνων Β.Α. που δεν µπορούν να ανακτηθούν, κατά
προτεραιότητα µέσω της αξιοποίησης υφιστάµενων βιοµηχανικών εγκαταστάσεων και
υποδοµών. Όπου αυτό δεν είναι εφικτό, διάθεση σε ΧΥΤΕΑ εφόσον πληρούν τις προδιαγραφές
για ταφή.

Α.2.5.4 Μη επικίνδυνα ΑΕΚΚ
Κατασκευή δικτύου ΧΥΤ αδρανών αποβλήτων για την 1η ∆.Ε. σε κατάλληλα ανενεργά λατοµεία µεταλλεία, και κατασκευή κυττάρου διάθεσης αδρανών στους ΧΥΤΥ ΑΣΑ της 2ης ∆.Ε.
Α.2.5.5 Επικίνδυνα ΑΕΚΚ που περιέχουν αµίαντο
∆ιαµόρφωση δικτύου διάθεσης αµιαντούχων αποβλήτων κατά προτεραιότητα µέσω της αξιοποίησης
των ιδιωτικών ΧΥΤΕΑ, υπό την προϋπόθεση της σύµφωνης γνώµης των κυρίων τους.
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Α.2.6 ∆ιαχείριση «ιστορικά» αποθηκευµένων αποβλήτων
Σε εφαρµογή των προβλεποµένων στο το ΕΣ∆Α, υλοποίηση των εγκεκριµένων σχεδίων
/προγραµµάτων συµµόρφωσης από τους υπόχρεους για την ασφαλή διαχείριση των
«ιστορικών» αποβλήτων, µε σκοπό να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες διαχείρισης αποκατάστασης έως το τέλος του Α' εξαµήνου του 2018.
Α.2.7 Αποκατάσταση ΧΑ∆Α
Στο µεγαλύτερο ποσοστό η αποκατάσταση ΧΑ∆Α υλοποιείται µέσω χρηµατοδότησης από
επιχειρησιακά προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2007-2013, και προγραµµατίζεται να ολοκληρωθεί µέχρι το
τέλος του 2016.
Α.2.8 Ενηµέρωση - Ευαισθητοποίηση - Εκπαίδευση
Σχεδιάζεται και εφαρµόζεται ενιαίο πρόγραµµα ετήσιων Ενεργειών Ενηµέρωσης-Ευαισθητοποίησης Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Αττικής, µε χρηµατοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020.
Α.3 Κριτήρια επιλογής θέσεων χωροθέτησης υποδοµών
Για τις νέες υποδοµές διαχείρισης αποβλήτων καθορίζονται στο Σχέδιο τα κριτήρια επιλογής των
θέσεων χωροθέτησής τους, διακρινόµενα υ963 σε: α) κριτήρια αποκλεισµού και εντοπισµού
ευρύτερων κατάλληλων περιοχών και β) κριτήρια αξιολόγησης.

