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Πάρε θέση, τώρα. 

Η Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων του Λεκανοπεδίου Αττικής, μας 

αφορά όλους.  

Μαζί, διαμορφώνουμε το σχέδιο, για μια «πράσινη» Αττική.  

 

Α. Προτεραιότητά μας, η «πράσινη» Αττική. 

Η υιοθέτηση του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας και η διαχείριση των στερεών 

αποβλήτων του Λεκανοπεδίου Αττικής με τρόπο φιλικό στο περιβάλλον και τη δημόσια 

υγεία, αποτελούν προτεραιότητα για τη Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής: 

Η εφαρμογή ενός νέου μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων που θα δίνει έμφαση 

στην ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση , δίνοντας βάρος στη  λειτουργία 

πάρκων κυκλικής οικονομίας που θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις νέες μονάδες 

επεξεργασίας αποβλήτων και βιοαποβλήτων, αλλά και διαλογής των ανακυκλώσιμων 

υλικών, δεν μπορεί άλλο να καθυστερήσει. 

Πρέπει να δρομολογηθεί άμεσα λύση σε ένα κρίσιμο, επείγον και δύσκολο πρόβλημα 

που παραμένει άλυτο τα τελευταία 20 χρόνια. Και παραμένει άλυτο είτε γιατί κάποιοι 

φοβήθηκαν το πολιτικό κόστος που συνεπάγεται η λύση δύσκολων ζητημάτων. Είτε 

γιατί προκρίθηκαν ανεφάρμοστα σχέδια που κόστιζαν πανάκριβα ή υπηρετούσαν 

πολιτικές ιδεοληψίες.  
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Β. Σας ενημερώνουμε υπεύθυνα. Θέλουμε και τη δική σας γνώμη. 

Το σημείωμα που ακολουθεί απευθύνεται σε πρόσωπα που κατέχουν θέσεις ευθύνης 

( βουλευτές, δήμαρχοι, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι ) , οι οποίοι αφού 

λάβουν υπόψη τους τα πραγματικά δεδομένα, θα μπορούν να συμβάλλουν στη 

δρομολόγηση μιας δίκαιης, μόνιμης και ωφέλιμης για όλους λύσης στο ζήτημα της 

διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην Αττική. 

Στην προσπάθεια επίλυσης ενός τόσο σημαντικού ζητήματος, δεν περισσεύει κανείς. 

Είναι πράξη συνέπειας κι ευθύνης, το πολιτικό προσωπικό της Περιφέρειας Αττικής να 

συμμετάσχει ενεργά σε έναν αγώνα, που μας αφορά όλους.  

Το σημείωμα που κρατάτε στα χέρια σας έχει διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη τις 

επιστημονικές θέσεις έγκριτων μελετητών κι ανθρώπων που έχουν διαχειριστεί το 

πρόβλημα και θέτει ως προτεραιότητα:  

• να αναδείξει, με ολοκληρωμένο τρόπο, την προβληματική κατάσταση που 

επικρατεί στη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής σήμερα 

• να τοποθετήσει ορισμένα κομβικά ερωτήματα ,σχετικά με τα απαραίτητα 

επόμενα βήματα  

• να προωθήσει ένα γόνιμο και ουσιαστικό διάλογο σχετικά με το περιεχόμενο 

του εν εξελίξει και σύντομα υπό επίσημη διαβούλευση Περιφερειακού 

Σχεδιασμού, η τελική μορφή του οποίου θα λάβει υπόψιν το σύνολο των 

σχετικών γνωμών και τοποθετήσεων.  

 

Η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έχει θέσει ως προτεραιότητα την μόνιμη 

επίλυση του προβλήματος. Για να πετύχει το στόχο αυτό, γνωρίζει καλά πως δεν 

αρκεί να προτείνει τις αρτιότερες τεχνικά λύσεις, αλλά χρειάζεται οι λύσεις αυτές να 

έχουν και την αποδοχή των τοπικών κοινωνιών καθώς και της πλειοψηφίας του 

πολιτικού προσωπικού της Αττικής. 

Η όποια λύση, περνά αφενός μέσα από τη διασφάλιση της διαφάνειας σε όλα τα 

στάδια λήψης των αποφάσεων . Αφετέρου, προϋποθέτει να έχει προηγηθεί ένας 

ουσιαστικός και ειλικρινής διάλογος, χωρίς αποκλεισμούς. 

Στο πλαίσιο αυτό, σας ζητούμε να μελετήσετε το σημείωμα που κρατάτε στα χέρια σας 

καθώς και όλες τις σχετικές μελέτες και έγγραφα που είναι δημόσια αναρτημένα στην 

ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ , ώστε στη συνέχεια να συνεισφέρετε με τις δικές σας 

προτάσεις, γνώμες και παρατηρήσεις , στην τελική διαμόρφωση του νέου 

περιφερειακού σχεδιασμού που είναι η απαραίτητη βάση, για την επίλυση του 

προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων της Αττικής.  

Εμείς δεσμευόμαστε ότι θα έχετε όλη την απαραίτητη ενημέρωση που 

χρειάζεστε για να διαμορφώσετε άποψη. Από σας ζητάμε τη δική σας θέση 

ώστε αυτή να γίνει μέρος της επίλυσης του προβλήματος.  

 

 

 



 

Γ. Πραγματικά μεγέθη και αντικειμενικοί περιορισμοί 

Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Αττικής είναι ένα σύνθετο και 

δύσκολο πρόβλημα σε κάθε περίπτωση. Οι δυσκολίες γίνονται προφανείς αν κάποιος 

λάβει υπόψη του κάποια αδιαμφισβήτητα δεδομένα, όπως: 

• Στην Αττική παράγεται το 47,6% του ΑΕΠ της χώρας. 

• Στο Λεκανοπέδιο Αττικής ζει το 35,5% του πληθυσμού της χώρας αν και κατέχει 

χωρικά,́ μόλις το 2,9% της επικράτειας του ελλαδικού́ χώρου.  

• Στις επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στην Περιφέρεια Αττικής αναλογεί 

ποσοστό 69% του κύκλου εργασιών των μεταποιητικών μονάδων της χώρας, 

71% των κατασκευαστικών και 58% των εμπορικών. 

• Η πυκνότητα πληθυσμού αγγίζει τους 1000 κατοίκους ανά τετραγωνικό 

χιλιόμετρο στην Αττική, έναντι 81,2 του εθνικού μέσου όρου.  

• Για μια ακριβέστερη αποτύπωση και κατανόηση της κατάστασης αναφέρουμε  

ότι υπάρχουν δήμοι όπως της Καλλιθέας και της Νέας Σμύρνης με πυκνότητα 

πληθυσμού άνω των 20.000 κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, ενώ Αθήνα, 

Νέα Ιωνία, Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Γαλάτσι, Κορυδαλλός και Δάφνη – 

Υμηττός έχουν πυκνότητα πληθυσμού πάνω από 14.000 κατοίκους ανά 

τετραγωνικό χιλιόμετρο. Συγκριτικά, οι γειτονικοί νομοί Βοιωτίας και Κορινθίας 

έχουν πυκνότητες πληθυσμού της τάξης των 44 και 67 κατοίκων ανά 

τετραγωνικό χιλιόμετρο αντίστοιχα.  

• Η Αττική έχει εκατοντάδες θεσμικές ρυθμίσεις σχετικές με τις χρήσεις γης, που 

περιορίζουν δραστικά τις δυνατότητες επιλογής χώρων για νέες υποδομές.  

• Τα δάση της Αττικής, κατά τα τελευταία 75 χρόνια συρρικνώθηκαν κατά 44,12% 

και οι χορτολιβαδικές εκτάσεις κατά 99,5%.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Δεν είναι καθόλου 

εύκολη υπόθεση η χωροθέτηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας απορριμμάτων. 

Κάθε άλλο παρά τυχαίο είναι ότι, λόγω των ανωτέρω περιορισμών, η τελευταία 

προσπάθεια χωροθέτησης νέων εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης 

στερεών αποβλήτων έγινε το 2003 ( με το νόμο 3164/2003 - ΦΕΚ 176/Α/2-7-2003).  

 

Δ. Τι προέβλεπε η Νομοθεσία του 2003 για την Αττική και τη χωροθέτηση 

εγκαταστάσεων. 

Σύμφωνα με το άρθρο 33 του νόμου 3164/2003, ολοκληρώθηκε τότε ο Περιφερειακός 

Σχεδιασμός Διαχείρισης στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Αττικής με την έγκριση 

ως κατάλληλων θέσεων για εγκαταστάσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων 

των ακόλουθων: 

 

1. Βόρεια Ανατολική Αττική: 

 

α) θέση "Μαύρο Βουνό" Γραμματικού  

β) θέση "Τρύπες" Πολυδενδρίου  

 



2. Νότια Ανατολική Αττική: 

 

α) θέση "Βραγόνι" Κερατέας Λαυρεωτικής  

β) θέση "Λατομείο Κυριακού" Κρωπίας  

 

3. Δυτική Αττική: 

 

α) θέση "Σκαλιστήρι" Φυλής Α. Λιοσίων . 

β) "Λατομείο Μουσαμά". Η θέση, όπως αποτυπώνεται με διακεκομμένη γραμμή στο 

τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την ρύθμιση, εγκρίνεται ως κατάλληλη για την 

υποδοχή των υπολειμμάτων από τις μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων της Δυτικής 

Αττικής.  

γ) θέση "Μελετάνι" Μάνδρας  

 

4. Νησιά Κύθηρα και Αντικύθηρα:  

 

α) θέση "Λαχνός" Κυθήρων  

β) θέση "Ποταμός" Κυθήρων  

γ) θέση "Μύλοι" Αντικυθήρων  

δ) θέση "Κόκκινος Λάκος" Αντικυθήρων   

 

5. Κεντρικοί Σταθμοί Μεταφόρτωσης Αποβλήτων σε όλη την Αττική . 

Τέλος, στον εν λόγω νόμο, εκτός από τη θέση στον Ελαιώνα Αττικής και στο Σχιστό 

Κορυδαλλού, εγκρίνονται ως κατάλληλες επιπλέον έξι θέσεις για την εγκατάσταση 

Κεντρικών Σταθμών Μεταφόρτωσης αποβλήτων στο ηπειρωτικό τμήμα της 

Περιφέρειας Αττικής, στις περιοχές: Ελληνικού Αλίμου, Γλυφάδας, Β!ΠΑ Κηφισιάς, 

Β!ΠΑ Χαμομηλίου, Γουδίου, κόμβου Περιφερειακής Υμηττού Καισαριανής. 

 

Ε. Από το 2003 ως σήμερα, δεν έγινε τίποτα. 

Από το 2003  μέχρι σήμερα και παρά το γεγονός ότι όλες οι κυβερνήσεις και οι 

περιφερειακές διοικήσεις αναγνώριζαν την ανάγκη αποσυμφόρησης ή/και τερματισμού 

λειτουργίας του ΧΥΤΑ Φυλής, καμία κυβέρνηση και καμία περιφερειακή διοίκηση δεν 

άνοιξε θέμα χωροθέτησης νέων εγκαταστάσεων. 

Αυτό ήταν αποτέλεσμα τόσο των αντικειμενικών περιορισμών που περιγράφονται 

παραπάνω, όσο και των κοινωνικών αντιδράσεων που εκδηλώθηκαν. Και κάποιες 

σχετικές μελέτες και προσπάθειες που έγιναν δεν έφτασαν ποτέ μέχρι το επίπεδο 

χωροθέτησης νέας εγκατάστασης. Επιπλέον πρέπει να σημειωθεί ότι: 



• η τελευταία μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων που κατασκευάστηκε είναι το 

ΕΜΑΚ, η κατασκευή του οποίου ξεκίνησε το 1997 και η έναρξη λειτουργίας του 

έγινε τον Μάρτιο του 2010  

• ο ΧΥΤΑ Φυλής διαρκώς επεκτείνεται για να είναι εφικτή η διαχείριση των 

απορριμμάτων της Αττικής χωρίς επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία του 

πληθυσμού  

• Ο ΧΥΤΥ Γραμματικού έχει ολοκληρωθεί, χωρίς όμως την σχετική μονάδα 

επεξεργασίας, γεγονός που δεν επιτρέπει τη λειτουργία του. 

 

ΣΤ. Τα δεδομένα που θέτει ο Νέος Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης 

Αποβλήτων  

Ο πρόσφατα ψηφισθείς Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ – ΦΕΚ 

185Β, 29-09-2020) εναρμονίζει τους εθνικούς στόχους με την ευρωπαϊκή νομοθεσία 

και θέτει υψηλά πρότυπα, ποιοτικά και ποσοτικά, για τη διαχείριση των απορριμμάτων 

σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Οι κύριοι στόχοι που αφορούν την Αττική είναι: 

• Μείωση της ταφής των απορριμμάτων στο 10% το 2030, πέντε χρόνια 

νωρίτερα από την κοινοτική υποχρέωση  

• Αύξηση της ανακύκλωσης στο 55% το 2025 και στο 60% το 2030 

(συμπεριλαμβανομένων και των βιοαποβλήτων). 

• Χωριστή συλλογή οργανικών αποβλήτων (καφέ κάδος) και ανάπτυξη σχετικών 

υποδομών σε όλη την επικράτεια μέχρι το 2022. 

• Πλήρης κάλυψη της χώρας μέχρι το 2030 με 43 Μονάδες Επεξεργασίας 

Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και 43 - 46 Μονάδες Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων 

(ΜΕΒΑ). 

• Λειτουργία τεσσάρων (4) μονάδων παραγωγής ενέργειας με ενεργειακή 

αξιοποίηση των υπολειμμάτων των ΜΕΑ, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη.  

Είναι σαφές ότι η επίτευξη των εθνικών στόχων θα κριθεί σε μεγάλο, αν όχι απολύτως 

καθοριστικό βαθμό, από τα αποτελέσματα των επιδόσεων της Περιφέρειας Αττικής.  

 

Ζ. Η Αττική βρίσκεται μακριά από τους στόχους, πρέπει να «τρέξουμε».  

Στην Περιφέρεια Αττικής διαπιστώνεται σήμερα σημαντική απόκλιση από τους 

στόχους που έχουν τεθεί σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διαχείριση 

αποβλήτων και ειδικότερα τη συλλογή, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και 

ανακύκλωση των διαφόρων ρευμάτων. Επιπρόσθετα, για ένα σημαντικό μέρος των 

ΑΣΑ που αφορά στα διακριτά ρεύματα ανακυκλώσιμων υλικών πλην συσκευασίας, 

των οποίων η διαχείριση δεν περιλαμβάνεται στο ως άνω ποσοστό, η ανάκτηση 

κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.  Συνοπτικά, σύμφωνα με την στην υφιστάμενη 

κατάσταση διαχείρισης 

• Παράγονται σε ετήσια βάση 2,2 εκ. τόνοι στερεών αποβλήτων  



• Από αυτήν την ποσότητα, 1,7 εκ. τόνοι οδηγούνται σε ταφή, με ποσοστό 

μικρότερο από 25% να διαλέγεται στην πηγή και να ανακτάται.   

Είναι ξεκάθαρο ότι ο πρόσφατος ΕΣΔΑ μεγαλώνει ακόμα περισσότερο το χάσμα που 

υπάρχει μεταξύ της υφιστάμενης διαχείρισης απορριμμάτων και των ελάχιστων 

απαιτήσεων εναρμόνισης με το ευρωπαϊκό και εθνικό πρότυπο. 

Μετά από μια χαμένη περίοδο σχεδόν 20 χρόνων, πρέπει να τρέξουμε και να κάνουμε 

στα επόμενα 2-3 χρόνια, ότι δεν έγινε στο παρελθόν. , η Αττική απαιτείται: 

• Να κάνει ένα τεράστιο άλμα στην ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή 

επιτυγχάνοντας ποσοστά ανακύκλωσης 55% το 2025 και 60% το 2030. (Από 

25% σήμερα).  

• Να κάνει ένα τεράστιο άλμα στην επεξεργασία πριν τη διάθεση των 

απορριμμάτων επιτυγχάνοντας ποσοστό ταφής μικρότερο του 10% ως το 2030 

(από 85% σήμερα).  

Σημειώνεται εδώ ότι τα παραπάνω άλματα είναι αναγκαία και απαραίτητα όχι μόνο 

διότι αποτελούν ελάχιστες ευρωπαϊκές και εθνικές απαιτήσεις αλλά και διότι η 

επίτευξή τους θα σημάνει: 

• Άμεση ανακούφιση του ΧΥΤΑ Φυλής και δραστική μείωση των 

περιβαλλοντικών του επιπτώσεων, αλλά και σημαντική μείωση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε όλη την αλυσίδα διαχείρισης 

• Μείωση του κόστους διαχείρισης για τους Δήμους και ανακούφιση για τα 

οικονομικά των νοικοκυριών.  

 

Η. Ο νέος, ρεαλιστικός κι εφαρμόσιμος, Περιφερειακός σχεδιασμός για 

την Αττική 

Στο πλαίσιο των νέων Σχεδίων Δράσης για την Κυκλική Οικονομία (Ευρωπαϊκό και 

Εθνικό), και του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης (ΕΣΔΑ), αναθεωρείται το ΠΕΣΔΑ 

Αττικής,  με γνώμονα την αντιστροφή της ζοφερής υφιστάμενης κατάστασης, με 

σφικτά χρονοδιαγράμματα, σαφώς καθορισμένες και κοστολογημένες δράσεις και 

εξασφαλισμένα χρηματοδοτικά εργαλεία.  

Αυτά τα χαρακτηριστικά κάνουν το νέο ΠΕΣΔΑ απολύτως ρεαλιστικό κι εφαρμόσιμο, 

σε αντίθεση με προηγούμενους γενικόλογους και αόριστους Σχεδιασμούς, που 

αποδείχθηκε ότι ήταν από την αρχή καταδικασμένοι σε αποτυχία.  

Στη βάση αυτή καταστρώθηκε το ισοζύγιο των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) 

της Περιφέρειας, το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις για τις δράσεις του νέου 

Περιφερειακού Σχεδίου για υποδομές Διαλογή στην Πηγή, καθώς και δικτύου 

αποκεντρωμένων και κεντρικών υποδομών διαχείρισης. Οι εν λόγω δράσεις μπορούν 

να συνοψιστούν στις ακόλουθες: 

1. Υποδομές για την επισκευή και επαναχρησιμοποίηση υλικών ως μέτρο 

πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων, βελτίωσης της καταναλωτικής 

συμπεριφοράς και ενίσχυσης των ευπαθών – ευάλωτων ομάδων.  



2. Υποδομές για ανάπτυξη δικτύων για διαλογή στην Πηγή, βιοαποβλήτων και 

διακριτών ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών, η ποσότητα των οποίων 

αφορούν σε 60% της συνολικής ποσότητας ΑΣΑ.  

Η έμφαση στη χωριστή συλλογή εφαρμόζεται τόσο για τα «παραδοσιακά» ρεύματα, 

όπως τα Υλικά Συσκευασίας και ευρύτερα το χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλα, και 

επεκτείνεται και σε άλλα ρεύματα, όπως τα ανακυκλώσιμα υλικά πλην συσκευασίας, 

τα βιοαπόβλητα, το ξύλο, τα απόβλητα προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας κ.α. 

,καλύπτοντας κενό στην ανακύκλωση των αστικών στερεών αποβλήτων που ξεπερνά 

τους 500.000 τόνους ετησίως.  

3. Υποδομές για την κυκλική διαχείριση των βιοαποβλήτων. Προβλέπονται 10 

αποκεντρωμένα πάρκα κυκλικής διαχείρισης και 4 κεντρικά πάρκα σε όλη την 

Περιφέρεια Αττικής, στα οποία οδηγούνται τα προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα, η 

ποσότητα των οποίων αντιστοιχεί στο 20% της συνολικής ποσότητας ΑΣΑ. 

4. Για τη διαχείριση του 40% των υπολειμματικών σύμμεικτων προβλέπονται 

πέντε (5) υποδομές κυκλικής διαχείρισης με ταυτόχρονη παραγωγή χρήσιμων 

προϊόντων και ενέργειας. Δημιουργούνται Πάρκα Κυκλικής Οικονομίας, τα οποία 

έχουν ως στόχο να ενσωματώσουν πρότυπες εγκαταστάσεις κυκλικής & συμβιωτικής 

διαχείρισης αποβλήτων, ανοικτές σε πολίτες, εκπαιδευτικά ιδρύματα και 

παραγωγικούς φορείς. Η φιλοσοφία σχεδιασμού των πάρκων είναι τα υπολειμματικά 

σύμμεικτα απόβλητα να μετατρέπονται σε χρήσιμα προϊόντα σε μια κυκλική οικονομία 

διαχείρισης που θα φτάνει το 2030 σε ποσοστό 96% , με μόνο ένα μικρό ποσοστό 4% 

υπολειμμάτων να διαφεύγει του κύκλου διαχείρισης προς ταφή.  

Σημειώνεται ότι  

α. η επιλογή 5 μονάδων επεξεργασίας, συνολικής δυναμικότητας σχεδόν 1 

εκατομμυρίου τόνων ανά έτος, βασίζεται στις διεθνείς αλλά και ευρωπαϊκές 

εμπειρίες σύμφωνα με τις οποίες δυναμικότητες  της τάξης των 150-300 χιλιάδων 

τόνων ανά έτος θεωρούνται βέλτιστες όσον αφορά τη μηχανική – βιολογική 

επεξεργασία,  

β. στις εν λόγω υποδομές δεν περιλαμβάνονται μονάδες θερμικής επεξεργασίας, 

οι οποίες σύμφωνα με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο για την ανακύκλωση, αποτελούν 

αποκλειστική αρμοδιότητα του ΥΠΕΝ.  

 

Θ. Δράσεις σε εξέλιξη για τη διαχείριση αποβλήτων στην Αττική 

Η Περιφέρεια Αττικής και ο ΕΔΣΝΑ έχει προχωρήσει στην υλοποίηση δράσεων 

διαχείρισης αποβλήτων,  που βασίζονται στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, της 

κυκλικής οικονομίας και της ιεράρχησης των αποβλήτων. 

Με έμφαση στην «ανάντη» διαχείριση των αποβλήτων (upstream management), 

δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη, στην επισκευή και στην ανάπτυξη δικτύου 

Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) για χωριστή συλλογή ρευμάτων υλικών και αποβλήτων.  

Οι δράσεις παρουσιάζονται στη συνέχεια, σύμφωνα με την θεσμοθετημένη ιεραρχία 

διαχείρισης αποβλήτων. 

 



1. Επαναχρησιμοποίηση 

Ο ΕΔΣΝΑ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, προσανατολίζεται στην 

υλοποίηση δύο Κέντρων Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (ΚΔΕΥ) 

τα οποία, σε συνεργασία με τα όποια ΚΔΕΥ υλοποιηθούν από Δήμους, θα 

συνεισφέρουν στην ανάπτυξη σχετικών δραστηριοτήτων,  αλλά και στη δημιουργία 

μιας μεγαλύτερης και πιο βιώσιμης αγοράς επαναχρησιμοποίησης στην Αττική.  

2. Ανακύκλωση 

Η ανακύκλωση βρέθηκε από την αρχή στο κέντρο των προτεραιοτήτων της 

Περιφέρειας Αττικής και του ΕΔΣΝΑ, διότι εκτιμήθηκε ότι αποτελούσε τον πλέον 

αδύνατο κρίκο στην αλυσίδα διαχείρισης των απορριμμάτων.  

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της προσπάθειας των Δήμων, έχουν εκκινήσει δράσεις 

από την Περιφέρεια Αττικής ήδη από το 2019, με διανομή εξοπλισμού για την 

ενίσχυση της ΔσΠ, καθώς και την υποστήριξη των Δήμων στην αναθεώρηση των 

τοπικών τους σχεδίων.  

Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και με γνώμονα την επίτευξη 

των στόχων της Αττικής μέσα από δράσεις Διαλογής στην Πηγή ο ΕΔΣΝΑ έχει 

προχωρήσει στη δημοπράτηση:  

• Της προμήθειας 80 απορριμματοφόρων για τη διαλογή στην πηγή 

βιοαποβλήτων και 60 Κινητών «Πράσινων Σημείων» για την ανάπτυξη 

προγραμμάτων διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων και λοιπών 

ανακυκλώσιμων αποβλήτων με τη με αρ. πρωτ. 2983/6-3-2019 διακήρυξη. Η 

σύναψη της σύμβασης εγκρίθηκε με τη με αρ. 235/2019 Πράξη του Στ’ 

Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τα απορριμματοφόρα έχουν ήδη διατεθεί 

από τον ΕΔΣΝΑ στους δήμους της Αττικής οι οποίοι τον έχουν αναπτύξει και 

κάνουν χρήση αυτού.  

• Της προμήθειας 10.000 περίπου κάδων διαφόρων μεγεθών για την 

ανάπτυξη προγραμμάτων διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων και 

έντυπου χαρτιού με τη με αρ. 12160/5-11-2018 διακήρυξη. Η σύναψη της 

σύμβασης εγκρίθηκε με τη με αρ.  248/2019 Πράξη του Στ’ Κλιμακίου του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο εξοπλισμός έχει ήδη διατεθεί από τον ΕΔΣΝΑ στους 

δήμους της Αττικής, οι οποίοι τον έχουν αναπτύξει και κάνουν χρήση αυτού.  

• Της προμήθειας 120 απορριμματοφόρων μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης 

για την ανάπτυξη προγραμμάτων διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων με 

τη με αρ. 5456/19-6-2020 διακήρυξη. Η σύναψη της σύμβασης εγκρίθηκε υπό 

τους όρους που εμπεριέχονται στη με αρ.  503/2020 Πράξη του Στ’ Κλιμακίου 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

• Της προμήθειας 19.000 καφέ κάδων για την ανάπτυξη προγραμμάτων 

διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων με τη με αρ. 4045/7-4-2020 διακήρυξη. 

Η σύναψη της σύμβασης εγκρίθηκε υπό τους όρους που εμπεριέχονται στη με 

αρ.  497/2020 Πράξη του Στ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

• Της προμήθειας εξοπλισμού δια της συνάψεως Συμφωνίας Πλαίσιο για την 

οργάνωση και ανάπτυξη προγραμμάτων διαλογής στην πηγή 

βιοαποβλήτων και λοιπών ανακυκλώσιμων υλικών. Ο υπό προμήθεια 

εξοπλισμός περιλαμβάνει επιφανειακές γωνιές ανακύκλωσης για 6, 8, 10 

ρεύματα αποβλήτων, υπόγειες γωνιές ανακύκλωσης 2 έως 5 ρευμάτων 

αποβλήτων, Πολυκέντρα Ανακύκλωσης, Κιόσκια Ανακύκλωσης, Έξυπνες 



νησίδες διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων. 

Το σχέδιο της σύμβασης έχει σταλεί για προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό 

Συνέδριο.  

• Μετά την προμήθεια των Κινητών Πράσινων Σημείων διενεργήθηκε 

διαγωνισμός με στόχο την ανάπτυξη προγραμμάτων δια των Κινητών 

Πράσινων Σημείων με στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση της κοινής 

γνώμης αλλά και προκειμένου να αναπτυχθούν εκπαιδευτικά προγράμματα για 

την ανακύκλωση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το σχέδιο 

της σύμβασης έχει σταλεί για προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο.  

• Περαιτέρω για την ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και ενημέρωση των πολιτών 

στα ζητήματα διαλογής στην πηγή αποβλήτων ο ΕΔΣΝΑ έχει δημοπρατήσει τη 

με αρ. πρωτ. 3115/4-3-2021 διακήρυξη με αντικείμενο τις «Ενέργειες 

Προβολής και Επικοινωνίας των Δράσεων και Πολιτικών Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων». Ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη.  

• Τέλος, ο ΕΔΣΝΑ προχώρησε σε πιστοποίηση του παραγόμενου κόμποστ 

από βιοαπόβλητα σύμφωνα με τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Κομποστοποίησης, ως υψηλής ποιότητας εδαφοβελτιωτικού, ανοίγοντας τον 

δρόμο για την πλήρη αξιοποίηση του.  

Με τις παραπάνω ενέργειες του ΕΔΣΝΑ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, οι 

δήμοι, που εκ του νόμου φέρουν την ευθύνη για την επίτευξη των στόχων της 

ανακύκλωσης, αποκτούν δωρεάν, τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό που εκ των 

πραγμάτων τους είναι απαραίτητος για να προχωρήσουν στην υλοποίηση 

προγραμμάτων ανακύκλωσης και εκτροπής σημαντικών ποσοτήτων από την ταφή.  

Η σωστή χρήση του εξοπλισμού θα επιφέρει: 

• Σημαντική μείωση του κόστους της ανακύκλωσης. 

• Σημαντική μείωση του κόστους διαχείρισης απορριμμάτων λόγω της αποφυγής 

του φόρου ταφής που εκκινεί από τα 20 ευρώ ανά τόνο το 2022 και θα φτάσει 

τα 55 ευρώ ανά τόνο το 2027. 

• Αυξημένη δυνατότητα εφαρμογής του συστήματος Πληρώνω όπως Πετάω που 

πλέον γίνεται υποχρεωτική η εφαρμογή του.  

 

3. Επεξεργασία και διάθεση 

Για την επεξεργασία και διάθεση των ΑΣΑ έχουν ήδη δημοπρατηθεί τα ακόλουθα 

έργα:  

• Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία δημοπράτησης της ΜΕΑ Γραμματικού.  

• Υλοποιείται το έργο «Αναβάθμιση και Λειτουργία του ΕΜΑ Άνω Λιοσίων και 

μετατροπή αυτού σε ʺΠράσινο Εργοστάσιο», με δυναμικότητα 300.000 tn/y 

(ΑΣΑ και προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα), εκ των οποίων τα προδιαλεγμένα 

βιοαπόβλητα θα είναι έως 100.000 tn/y.   

• Είναι σε εξέλιξη οι μελέτες χωροθέτησης των μονάδων Κεντρικού Τομέα 

και της Π.Ε. Πειραιά, ενώ πρόκειται να δημοπρατηθεί και η σχετική μελέτη 

χωροθέτησης για το Νότιο τομέα της περιφέρειας 

• Είναι σε εξέλιξη διαδικασία δημοπράτησης των ΜΕΑ για τις ανάγκες της 

Π.Ε. Πειραιά και του Κεντρικού Τομέα Αθηνών μέσω ΣΔΙΤ, αφού πρώτα τα 

δύο έργα εντάχθηκαν στον Κατάλογο των έργων ΣΔΙΤ με απόφαση της 

αρμόδιας Διυπουργικής Επιτροπής. 



• Για την κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας για ασφαλή ταφή στον ΧΥΤΑ 

Φυλής υλοποιείται έργο  μεταβατικής διαχείρισης, το οποίο περιλαμβάνει 

κατασκευή νέων κυττάρων υγειονομικής ταφής χωρητικότητας 

τουλάχιστον 4.000.000m3. 

• Για την ωρίμανση των μονάδων επεξεργασίας (ΜΕΒΑ) που χωροθετούνται 

κατά προτεραιότητα εντός των αποκεντρωμένων πάρκων κυκλικής διαχείρισης 

προδιαλεγμένων οργανικών, ο ΕΔΣΝΑ έχει δημοπρατήσει τις σχετικές μελέτες 

για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, τον τεχνικό σχεδιασμό και τη 

δημοπράτηση των έργων.  

 

Ι. Τα κρίσιμα ερωτήματα  

Ενόσω βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση των παραπάνω δράσεων , όπως αυτές 

περιγράφονται αναλυτικά, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά από δεδομένα , 

όπως : 

• Η δέσμευση της σημερινής Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής να πάψει ως το 

2025 να θάβει χωρίς επεξεργασία στο ΧΥΤΑ Φυλής τα απορρίμματα του 

Λεκανοπεδίου. 

• Το γεγονός ότι ο ΧΥΤΑ Φυλής είναι  ήδη υπερ-κορεσμένος  

• Η απαίτηση από το ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο της επίτευξης πολύ 

υψηλών στόχων προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσης  

• Η υποχρεωτική εκτροπή από την ταφή τουλάχιστον του 90% των 

απορριμμάτων ως το 2030 

είναι σαφές ότι απαιτείται η λειτουργία νέων μονάδων επεξεργασίας στερεών 

αποβλήτων, που θα είναι ικανές να εκτρέψουν μεγάλες ποσότητες από την ταφή και 

να ελαχιστοποιήσουν το υπόλειμμα, όπου και αν τελικά οδηγείται αυτό.  

Στα πλαίσια αυτά, και πριν την ολοκλήρωση των σχετικών διαβουλεύσεων, ζητούμε 

από όλους τους εμπλεκόμενους ( Πολιτικά κόμματα, βουλευτές, Δήμους, 

Περιφερειακούς και Δημοτικούς Συμβούλους, αυτοδιοικητικές παρατάξεις ) να 

συμβάλλουν στην επίτευξη λύσης πάνω σε αυτό το σημαντικό για την Αττική 

πρόβλημα, καταθέτοντας εγγράφως τις θέσεις και προτάσεις τους, κατ’ ελάχιστον για 

τα ακόλουθα θέματα: 

• Διευκόλυνση και ανάπτυξη των δράσεων επαναχρησιμοποίησης στην Αττική 

• Επιτάχυνση και επέκταση της ανακύκλωσης συσκευασιών στην Αττική 

• Βελτίωση της ποιότητας των ανακυκλωμένων υλικών 

• Επιτάχυνση και επέκταση της ανακύκλωσης βιοαποβλήτων στην Αττική 

• Αριθμός και εξυπηρετούμενες περιοχές των αναγκαίων μονάδων επεξεργασίας 

• Αριθμός και εξυπηρετούμενες περιοχές των χώρων ταφής υπολειμμάτων 

(ΧΥΤΥ) 

• Πιθανές θέσεις, πέραν αυτών του νόμου 3164/2003, για τη δημιουργία νέων 

μονάδων επεξεργασίας ή/και ΧΥΤΥ 

• Πιθανές θέσεις για αποκεντρωμένη διαχείριση βιοαποβλήτων με ΜΕΒΑ  και 

εξυπηρετούμενες περιοχές 

• Ενέργειες δήμων για την άμεση ανακούφιση του ΧΥΤΑ Φυλής 

• Ενέργειες ΕΔΣΝΑ για την άμεση ανακούφιση του ΧΥΤΑ Φυλής 

 



Που μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προτάσεις . 

Οι θέσεις και προτάσεις σε σχέση με τα παραπάνω θα θέλαμε να  κατατεθούν ως την 

31 Ιουλίου 2021 στον ΕΔΣΝΑ , υπόψη Προέδρου ΕΔΣΝΑ, στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση g.proedrou@edsna.gr  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 2132148320, 

2132148318 

 

Όλες οι προτάσεις που θα κατατεθούν,  θα περιληφθούν στο φάκελο διαβούλευσης , ο 

οποίος μαζί με τα στοιχεία όσων συμμετείχαν σε αυτήν θα δημοσιοποιηθεί και θα 

αναρτηθεί ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ. 

 

Σας ζητώ να συμμετάσχετε στη διαβούλευση αυτή, ώστε μαζί να  

διαμορφώσουμε το σχέδιο , για μια «πράσινη» και βιώσιμη Αττική.  

 

 

Με εκτίμηση 

Ο Περιφερειάρχης Αττικής 

 

 

Γιώργος Πατούλης 
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