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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η μη ανταπόκριση του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής, του καθ΄ ύλη αρμόδιου  

ΦοΔΣΑ της Περιφέρειας Αττικής στην συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αλλά και στις συνεχείς 

οχλήσεις για παροχή στοιχείων δεν επίτρεψε την εκπόνηση Οδηγού ΠΕΣΔΑ για την Περιφέρεια 

Αττικής. Στην προγραμματισμένη για αυτό το σκοπό τηλεδιάσκεψη της 3ης Νοεμβρίου 2020 

συμμετείχε περιορισμένος αριθμός Δήμων και κανείς από τον ΦοΔΣΑ. 

Λόγω της έλλειψης στοιχείων κατατίθεται υπόμνημα για την Περιφέρεια Αττικής με βάση στοιχεία 

που αντλήθηκαν από : 

 Την με αριθ. 39/2020 (ΦΕΚ A 185) Π.Υ.Σ. «Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης 

Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.)» για την περίοδο 2020-2030. 

 Την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Αττικής 2020 - 2030, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς κατά 

την 13η Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατά 

πλειοψηφία το θέμα : Λήψη απόφασης για την έγκριση Παραδοτέων της σύμβασης 

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ)».  

Η ως άνω Μελέτη, δεν είναι δημοσιοποιημένη στην ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ. Από τμήμα της 

Μελέτης, το οποίο είναι εν γνώσει, και με δεδομένο ότι η παρεχόμενη πληροφορία δεν είναι πλήρης, 

στο παρόν Υπόμνημα διατυπώνονται ζητήματα όχι με την μορφή διαπιστώσεων της 

εμπειρογνωμοσύνης, αλλά με τη μορφή ανάδειξης θεμάτων προς συζήτηση και περαιτέρω 

διευκρίνηση. 
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ΘΕΜΑ: Η ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΑΣΑΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ 2016 – 2020 ΣΤΟ ΠΕΣΔΑ 2020 – 2030 

 

Στη συνέχεια παρατίθενται στοιχεία του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ, από τα οποία διαφαίνεται 

τουλάχιστον η χωροταξική ασάφεια των υποδομών. 

Α. Σε ότι αφορά την πρόβλεψη υποδομών του ΠΕΣΔΑ 2016 

Σύμφωνα με το υπό αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ (2016) στην Αττική προβλέπονται οι ακόλουθες 

υποδομές:   

✓ Αναβάθμιση και επέκταση της δυναμικότητας του ΕΜΑ Λιοσίων έως και τους 350.000 tn 

ετησίως.   

✓ Δημιουργία νέων μονάδων συνολικής δυναμικότητας έως 650.000tn ετησίως λαμβάνοντας 

υπόψιν την αρχή της εγγύτητας στους χώρους παραγωγής, την ισόρροπη αποκεντρωμένη 

εξυπηρέτηση των αναγκών και κριτήρια οικονομίας κλίμακας ως ακολούθως:   

Ι. Μία ή Δύο Μονάδες στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα 

Αθηνών συνολικής δυναμικότητας έως 260.000 tn ετησίως 

ΙΙ. Μία Μονάδα στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς δυναμικότητας έως 180.000 

tn ετησίως. 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. 

IV. Μία Μονάδα στην Βόρειο-ανατολική Αττική, δυναμικότητας έως 60.000 tn ετησίως, που 

προσδιορίζεται στην ΟΕΔΑ Β.Α. Αττικής. 

Επίσης, το ΠΕΣΔΑ του 2016 προέβλεπε τις κάτωθι υποδομές για την επεξεργασία των 

βιοαποβλήτων:  

✓ Μετατροπή της μιας εκ των τριών γραμμών επεξεργασίας οργανικών του ΕΜΑΚ σε γραμμή 

επεξεργασίας βιοαποβλήτων από ∆σΠ, δυναμικότητας ~ 100.000 tn/ετησίως.  

✓ Ενσωμάτωση στο ΠΕΣ∆Α των μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων από ΔσΠ που 

προβλέπονται στα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης ενώ στο πρώτο στάδιο ανάπτυξης του εν λόγω δικτύου 

προβλέπονταν μία μονάδα στα Μέγαρα και μία μονάδα στην ΟΕΔΑ Βόρειο- Ανατολικής Αττικής.  

 

Σε ότι αφορά την πρόοδο υλοποίησης  (*) 

Η πρόοδος υλοποίησης των προβλέψεων του ΠΕΣΔΑ 2016 αναφορικά με τον σχεδιασμό των 

απαιτούμενων υποδομών αποτυπώνεται ακολούθως:  

✓ Είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την «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. Η μονάδα θα μπορεί να διαχειρίζεται επιπλέον πράσινα απόβλητα-κλαδέματα από 20.000 έως 

35.000 tn/yr.  
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✓ Ο ΕΔΣΝΑ υπέβαλε προτάσεις στη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ για την 

υλοποίηση (i) της ΟΕΔΑ Κεντρικού Τομέα Αθηνών και (ii) της ΟΕΔΑ ΠΕ Πειραιώς & Νήσων με 

Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), η υπαγωγή των οποίων στις διατάξεις του Ν. 

3389/2005 και η υλοποίηση τους με ΣΔΙΤ εγκρίθηκε από τη Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων 

Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα στις 5/11/2020. Στην παρούσα φάση είναι σε εξέλιξη η διαγνωστική 

έρευνα αγοράς των εν λόγω έργων με τα σχετικά ερωτηματολόγια να έχουν δημοσιευτεί από τον 

ΕΔΣΝΑ στις 3/3/2021.  

✓ Mε την Α.Π. 3818/15-12-2020 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας 

Αττικής, αποφασίστηκε η ένταξη της Πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ Β.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ» με Κωδικό 

ΟΠΣ 5074451 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη», στον Άξονα Προτεραιότητας 14: «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – 

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το 

Ταμείο Συνοχής, με τίτλο: «Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης 

αποβλήτων στην Περιφέρεια Αττικής», μετά από σχετικό αίτημα χρηματοδότησης του Ειδικού 

Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ). Στην παρούσα φάση είναι σε εξέλιξη η διαδικασία 

δημοπράτησης του έργου.   

✓ Ο ΕΔΣΝΑ έχει υπογράψει προγραμματικές συμβάσεις με τους Δήμους Κυθήρων και Ύδρας 

για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων στα νησιά που 

περιλαμβάνουν ΣΜΑΥ, ΜΕΒΑ και ΧΥΤΥ. Όπως έχει αναφερθεί προηγουμένως στο κείμενο, η 

κατασκευή των ΧΥΤΥ στα νησιά Κυθήρων και Αντικυθήρων έχει ολοκληρωθεί και πλέον υλοποιείται 

η δοκιμαστική τους λειτουργία. Τα έργα στο νησί της Ύδρας βρίσκονται στο στάδιο της 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης και αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2023.   

 

(*Σ.Σ.) Σημειώνεται η αναφορά του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ στην «Αδυναμία υλοποίησης 

απαραίτητων κεντρικών υποδομών, λόγω καθυστερήσεων στον σχεδιασμό και στην έλλειψη 

διαθέσιμων πόρων για δημόσιες επενδύσεις που παρατηρήθηκε την περίοδο της οικονομικής 

κρίσης.»   

 

Β. Σε ότι αφορά τις προτεινόμενες υποδομές του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ (2020 – 2030) 

Το αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ, με γνώμονα : 

• τις ποσότητες των αποβλήτων προς ανάκτηση, όπως προκύπτουν από το αναθεωρημένο 

ισοζύγιο για την Περιφέρεια Αττικής,  

• την επίσπευση της επίτευξης των στόχων των ευρωπαϊκών οδηγιών, καθώς και των στόχων 

της κυκλικής οικονομίας,   

• τη μεγάλη δυσκολία χωροθέτησης των μονάδων,  

• την κατά περίπτωση ωριμότητα των έργων,  

• την ανάγκη για αποκατάσταση και αναβάθμιση της περιοχής της Δυτικής Αττικής,   
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αναθεωρείται το ΠΕΣΔΑ, όπως συγκεκριμενοποιείται ποσοτικά σε επόμενο πίνακα περιορίζοντας 

τον αριθμό των μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων σε αυτές για τις οποίες έχουν ήδη δρομολογηθεί 

ενέργειες, όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο και προσαρμόζοντας κατάλληλα τη 

δυναμικότητά τους.  

1. Διατηρείται ως έχει η ΜΕΑ Βορειοανατολικού Τομέα, η οποία είναι σε διαδικασία 

δημοπράτησης. Εξυπηρετείται από τον ΧΥΤΥ Γραμματικού.  

2. Διατηρείται η ΜΕΑ Πειραιά, η οποία χωροθετείται στην ευρύτερη περιοχή του Σχιστού, η 

οποία έχει ενταχθεί στο Νόμο ΣΔΙΤ και επανεξετάζεται η δυναμικότητά της. Εξυπηρετείται από τον 

νέο ΧΥΤΥ στην ευρύτερη περιοχή της ΟΕΔΑ Δ. Αττικής.  

3. Διατηρείται το ΕΜΑΚ, το οποίο θα λειτουργήσει μεταβατικά ως ʺΠράσινο Εργοστάσιο” και η 

λειτουργία του ως έχει θα παύσει το 2025. Θα εκπονηθεί μελέτη για την εύρεση της βέλτιστης λύσης 

σχετικά με την αξιοποίηση των υποδομών του και τη συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις και τους 

στόχους των ευρωπαϊκών οδηγιών 850, 851, 852/2018. Εξυπηρετείται από νέο ΧΥΤΥ που 

κατασκευάζεται στην ευρύτερη περιοχή ΟΕΔΑ Δ. Αττικής.  

4. Οι 2 ΜΕΑ Κεντρικού Τομέα συνενώνονται σε 1 με τη δυναμικότητα που υπολείπεται από το 

ισοζύγιο της Περιφέρειας και η οποία χωροθετείται από μελέτη  χωροθέτησης που έχει αναθέσει ο 

ΕΔΣΝΑ και είναι σε εξέλιξη. Προσαρμόζεται σχετικά η δυναμικότητα της ΜΕΑ Κεντρικού Τομέα, η 

οποία έχει ενταχθεί σε Νόμο ΣΔΙΤ. Εξυπηρετείται από νέο ΧΥΤΥ που κατασκευάζεται πλησίον της νέας 

ΜΕΑ.  

5. Διατηρείται η ΜΕΑ Νοτίου Τομέα, της οποίας η διαδικασία εξέτασης χωροθέτησης είναι σε 

εξέλιξη μεταξύ του ΕΔΣΝΑ και των Δήμων και επανεξετάζεται η δυναμικότητά της. Εξυπηρετείται από 

τον νέο ΧΥΤΥ της ΟΕΔΑ Δ. Αττικής ή του νέου ΧΥΤΥ του σημείου 4 ανωτέρω, αναλόγως της 

χωροθέτησης τους.  

Οι εν λόγω υποδομές απαιτείται να τεθούν σε πλήρη λειτουργία έως το 2025. Μέχρι τότε το ΕΜΑΚ 

θα λειτουργήσει μεταβατικά ως ̋ Πράσινο Εργοστάσιο”. Με την υλοποίηση των υποδομών θα παύσει 

η λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής και θα αποκατασταθεί ο χώρος. Ο αριθμός και η δυναμικότητα των 

μονάδων επεξεργασίας μπορεί να προσαρμόζονται, εφόσον τεκμηριωθεί σχετικά από τις μελέτες 

χωροθέτησής τους και εγκριθεί η σκοπιμότητά τους από τον φορέα εκπόνησης του ΠΕΣΔΑ.  

Οι ΜΕΑ χωροθετούνται εντός Πάρκων Κυκλικής Οικονομίας, τα οποία δημιουργούνται για τη 

διαχείριση των υπολειμματικών σύμμεικτων αλλά και των ανακυκλώσιμων υλικών, με ταυτόχρονη 

παραγωγή χρήσιμων προϊόντων και ενέργειας. Τα Πάρκα έχουν ως στόχο να ενσωματώσουν 

πρότυπες εγκαταστάσεις κυκλικής και συμβιωτικής διαχείρισης αποβλήτων ώστε να διασφαλίζεται 

η επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης που τίθενται σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και να είναι 

ανοικτά σε πολίτες, εκπαιδευτικά ιδρύματα και παραγωγικούς φορείς. Η φιλοσοφία σχεδιασμού των 

πάρκων γίνεται ώστε τα απόβλητα να μετατρέπονται σε χρήσιμα προϊόντα σε μια κυκλική οικονομία 

διαχείρισης που θα φτάνει το 2030 σε ποσοστό 95% με μόνο ένα μικρό ποσοστό 5% υπολειμμάτων 

να διαφεύγει του κύκλου διαχείρισης προς ταφή. 
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Γ. Υποδομές και δυναμικότητες αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ 

Για τη διαχείριση των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων προβλέπονται 14 ΜΕΒΑ, 4 κεντρικές που χωροθετούνται στα Πάρκα Κυκλικής Οικονομίας και 10 

αποκεντρωμένες που χωροθετούνται σε πάρκα κυκλικής διαχείρισης προδιαλεγμένων οργανικών. 

Στη βάση των ανωτέρω στον επόμενο πίνακα φαίνονται οι ποσότητες προς διαχείριση ανά πάρκο.  

Εκτιμώμενες ποσότητες ΑΣΑ προς διαχείριση ανά πάρκο σύμφωνα με τις επιταγές της κυκλικής οικονομίας (tn/year)  

ΥΠΟΔΟΜΕΣ (*) 

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΜΕΒΑ) ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΑΔΟΣ – (ΜΕΑ) 

2025 2030 2025 2030 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΑ ΠΑΡΚΑ 

ΒΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ  
202.983 221.255 526.685 440.485 

ΠΑΡΚΟ ΟΕΔΑ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ   65.242 71.115 169.285 141.579 

ΒΟΡΕΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ) & 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΑ ΠΑΡΚΑ ΒΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ  
29.088 31.706 75.474 63.122 

ΝΟΤΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΑ ΠΑΡΚΑ ΒΑ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ  
35.597 38.801 92.363 77.247 

ΠΑΡΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΑ ΠΑΡΚΑ ΒΑ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
52.729 57.476 136.818 114.426 

ΣΥΝΟΛΟ 385.639 420.352 1.000.626 836.858 
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Πάρκο = Πάρκο κυκλικής Οικονομίας  

Πάρκο ΒΑ = Πάρκο Κυκλικής Διαχείρισης προδιαλεγμένων ΒΑ  

 

(*Σ.Σ.) Σημειώνονται οι αναφορές του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ :  

✓ Η περιοχή εξυπηρέτησης των Πάρκων παρουσιάζεται αναλυτικά στο Παράρτημα του ΠΕΣΔΑ, 

ωστόσο μπορεί να μεταβάλλεται αναλόγως του βαθμού υλοποίησης των έργων και της επίτευξης 

των στόχων με γνώμονα τη βέλτιστη αξιοποίηση των υποδομών και του λειτουργικού κόστους 

διαχείρισης ΑΣΑ. 

✓ Θα υλοποιηθεί 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. Επιπλέον, 

η μονάδα θα μπορεί να διαχειρίζεται επιπλέον πράσινα απόβλητα - κλαδέματα από 20.000 έως 

35.000 tn/yr.  

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 4.000.000m και την υλοποίηση των μεταβατικών υποδομών για 

την διαχείριση 20.000 τόνων ΑΣΑ ανά έτος. 
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ΘΕΜΑ : Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΥΞΗΣΗ) ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΑΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕ 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΟΥ ΕΣΔΑ 2020 – 2030 

 

 Μεταξύ των ποσοτικών στοιχείων του ΕΣΔΑ 2020 – 2030 και του ΠΕΣΔΑ Αττικής 2020 – 2030, 

υπάρχει μια ποσοτική διαφορά, που για το 2019 προσδιορίζεται σε 206.587 τν και για τα έτη 2025 

και 2030 σε 261.882 τν και 191.943 τν. 

 Θεωρείται πως, το ΠΕΣΔΑ Αττικής έχει λάβει υπόψη ακριβή ποσοτικά στοιχεία του ΕΔΣΝΑ και 

των ΣΕΔ. 

 Ωστόσο, η αξιοσημείωτη αυτή διαφορά, αφενός μεταβάλει σημαντικά το Ισοζύγιο του ΕΣΔΑ 

2020 – 2030 και αφετέρου προσδιορίζει τις δυναμικότητες των μονάδων της Αττικής, καθώς και τα 

υπολειμματικά εξ΄αυτών προϊόντα. 
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Ειδικότερα : 

Α. Στο ΕΣΔΑ 2020 – 2030, παρατίθεται ο ακόλουθος Πίνακας : 

Συγκεντρωτικά στοιχεία για την Περιφέρεια Αττικής 

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

Παραγόμενα ΑΣΑ (t) 1.992.159 1.826.494 1.875.199 1.874.117 1.873.403 1.873.083 1.873.179 1.872.900 1.873.099 1.873.805 1.875.050 1.876.867 

Μόνιμος πληθυσμός 3.742.235 3.732.442 3.719.347 3.706.297 3.693.293 3.680.334 3.667.421 3.652.860 3.638.357 3.623.912 3.609.523 3.595.192 

Εποχικός ισοδύναμος 

πληθυσμός 
26.158 8.894 29.753 31.733 33.843 36.095 38.496 41.056 43.787 46.700 49.806 53.119 

Συνολικός πληθυσμός 3.768.393 3.741.336 3.749.100 3.738.029 3.727.136 3.716.429 3.705.917 3.693.917 3.682.144 3.670.612 3.659.330 3.648.312 

Συντελεστής 

παραγωγής ΑΣΑ 

(kg/ca/year) 

529 488 500 501 503 504 505 507 509 510 512 514 
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Από το Σύνολο των ΑΣΑ (2019) αναφέρονται : 

✓ ΒΕΑΣ : 148.580 τν 

✓ Οικιακά : 1.843.579 τν 

 

Β. Στο αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ 2020 -2030, τα ποσοτικά στοιχεία έχουν ως εξής : 

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται ακολούθως περιλαμβάνουν την εξέλιξη σε ετήσια βάση κατά την 

περίοδο 2017-2019, των ποσοτήτων ΑΣΑ που συλλέγονται στους Δήμους και λοιπούς παραγωγούς 

της Περιφέρειας Αττικής. Σημειώνεται ότι τα ποσοτικά στοιχεία που παρατίθενται είναι αυτά που 

κατέγραψε ο ΕΔΣΝΑ μέσω της διαχείρισης των αποβλήτων των Δήμων και των λοιπών φορέων, 

καθώς και μέσω της συνεργασίας του με την ΕΕΑΑ. Στις ποσότητες αυτές προστέθηκαν οι 

παραγόμενες ποσότητες του έντυπου χαρτιού ως οι ποσότητες που συλλέγονται από τον ΕΔΣΝΑ συν 

οι ποσότητες που εξάγονται από τη χώρα και ανακυκλώνονται στη χαρτοβιομηχανία, οι οποίες για 

την Περιφέρεια Αττικής εκτιμήθηκαν ως η ποσοστιαία αναλογία του πληθυσμού σε σχέση με τις 

συνολικές ποσότητες της χώρας. Επίσης, προστέθηκαν οι ποσότητες των λοιπών ΑΣΑ που 

συλλέχθηκαν από τα ΣΕΔ με σημαντικότερο ποσοστό τα ΑΗΗΕ.   

Στο επόμενο γράφημα παρουσιάζεται η εξέλιξη της παραγωγής ΑΣΑ κατά τη χρονική περίοδο 

2017- 2019.  

 

Στην παραγόμενη ποσότητα των οικιακών ΑΣΑ προστέθηκε η συνολική ποσότητα Βιομηχανικών 

και Εμπορικών Αποβλήτων Συσκευασίας (ΒΕΑΣ), η οποία λήφθηκε ως το ποσοστό που υπολογίζεται 

στο εγκεκριμένο ΕΣΔΑ σε επίπεδο χώρας και εφαρμόζεται οριζόντια στις περιφέρειες, δηλαδή ίση με 
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Πράσινος κάδος 1.786.623,86 1.710.498,09 1.783.186,85 
Καφέ κάδος 3.261,08 4.621,96 21.209,15* 
Πράσινα 25.357,17 59.190,45 55.365,53 
Μπλε κάδος 78.865,58 75.277,66 81.351,81 
Χαρτί έντυπο 67.323,79 67.468,90 67.665,00 
Λοιπά ΣΕΔ 23.683,33 23.087,30 25.988,66 

Οικιακά ΑΣΑ 
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7,46% της παραγόμενης ποσότητας ΑΣΑ για την Περιφέρεια Αττικής. Επομένως, η συνολική 

ποσότητα ΑΣΑ για το έτος 2019 ισούται με 2.198.746 τόνους.   

❖ (*) Επισήμανση(Σ.Σ.) Από επιμέρους ισοζύγια του ΠΕΣΔΑ, διαφαίνεται πως η ποσότητα 

προδιαλεγμένου οργανικού που οδηγήθηκε στο ΕΜΑ είναι περίπου 2.500 τν. Ενδέχεται η ποσότητα 

των 21.209 τν (καφέ κάδος) του 2019, να συμπεριλαμβάνει προδιαλεγμένο οργανικό που δεν 

οδηγείται στο ΕΜΑ (π.χ. Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης). 

 

Οι τιμολογούμενες ποσότητες εισόδου δημοτικών αποβλήτων στο ΕΜΑ για τα έτη 2017 – 2018 – 

2019, παρουσιάζονται στον επόμενο Πίνακα. 

  2017  2018  2019  

Συνολικά προς χρέωση 

εισερχόμενα απορρίμματα (tn) 

Δήμων  

1.734.510,85  1.688.987,00  1.804.695,44  

 

Επισήμανση (Σ.Σ.)  

❖ Συνδυαστικά από το γράφημα και τον Πίνακα, θεωρείται ότι τιμολογούνται οι ποσότητες 

πράσινου κάδου, καφέ κάδου και πράσινων. Η διαφορά μεταξύ γραφήματος (2017 : 1.815.241 τν, 

2018 : 1.774.309 τν, 2019 : 1.841.051 τν) λογικά αφορά ποσότητες που διατίθενται εκτός ΕΜΑ. 

 

Γ. Στο αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ, η εξέλιξη της παραγωγής ΑΣΑ, από το 2019 έως το 2030, 

παρουσιάζεται στον Πίνακα που ακολουθεί. 

Επισήμανση (Σ.Σ.)  

Παρατηρείται, πως μεταξύ ΕΣΔΑ και ΠΕΣΔΑ δεν παρατηρείται διαφορά στην εξέλιξη του 

πληθυσμού, αλλά  υπάρχει σημαντική διαφορά στο συντελεστή παραγωγής ΑΣΑ και κατ΄ επέκταση 

στις συνολικές ποσότητες. 
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Εξέλιξη των παραγόμενων ΑΣΑ στην Περιφέρεια Αττικής 

 

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

Παραγόμενα ΑΣΑ  

Περιφέρειας Αττικής (t)  
2.198.746  2.194.382  2.188.087  2.174.537  2.161.180  2.148.019  2.135.061  2.121.342  2.107.851  2.094.594  2.081.578  2.068.810  

Μόνιμος πληθυσμός  3.742.235  3.732.442  3.719.347  3.706.297  3.693.293  3.680.334  3.667.421  3.652.860  3.638.357  3.623.912  3.609.523  3.595.192  

Εποχικός πληθυσμός  30.157  32.194  34.219  36.371  38.659  41.090  43.675  46.422  49.342  52.445  55.744  59.250  

Συνολικός πληθυσμός  3.772.392  3.764.636  3.753.565  3.742.668  3.731.951  3.721.425  3.711.096  3.699.282  3.687.699  3.676.357  3.665.267  3.654.443  

Συντελεστής παραγωγής 

ΑΣΑ μόνιμου και εποχικού 

πληθυσμού (kg/κατ/έτος)  

583  583  583  581  579  577  575  573  572  570  568  566  
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ΘΕΜΑ: Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 
ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΟΥ ΕΣΔΑ 2020 – 2030 

 

Α. Στο αναλυτικό Ισοζύγιο της Αττικής του ΕΣΔΑ 2020 – 2030, σε ότι αφορά τη σύνθεση, 

αναφέρονται τα εξής : 

Στον ακόλουθο πίνακα φαίνεται η ποιοτική σύσταση των ΑΣΑ, όπως δόθηκε στο ισχύον ΠΕΣΔΑ. 

 

Ποιοτική Σύσταση για ΑΣΑ: 

Οργανικό κλάσμα 43,6% 

Χαρτί-Χαρτόνι 28,1% 

Πλαστικά 13,0% 

Μέταλλα 3,3% 

Γυαλί 3,4% 

Ξύλο 2,4% 

Λοιπά 6,2% 

Σύνολο 100,0% 

 

Η περεταίρω ανάλυση της ποιοτικής σύστασης των ΑΣΑ βασίστηκε στις ακόλουθες παραδοχές: 

• Τα Απόβλητα κουζίνας αποτελούν το 87% του οργανικού κλάσματος 

• Τα Απόβλητα κήπων/πράσινα αποτελούν το 10% του οργανικού κλάσματος 

• Τα Βρώσιμα λίπη και έλαια αποτελούν το 3% του οργανικού κλάσματος 

• Τα ΜΠΕΑ αποτελούν το 0,1% των παραγόμενων ΑΣΑ 

• Τα ΑΗΗΕ αποτελούν το 2% των παραγόμενων ΑΣΑ 

• Τα Ογκώδη αποτελούν το 2% των παραγόμενων ΑΣΑ 

• Τα Υφάσματα αποτελούν το 2% των παραγόμενων ΑΣΑ 

• Το Ξύλο αποτελεί το 2,4% των παραγόμενων ΑΣΑ 

• Τα Fe μέταλλα αποτελούν το 70% των παραγόμενων μετάλλων 

• Τα Al μέταλλα αποτελούν το 30% των παραγόμενων μετάλλων 
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Β. Στο αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ Αττικής, σε ότι αφορά τη σύνθεση, αναφέρονται : 

Για τον προσδιορισμό της σύστασης των ΑΣΑ της Περιφέρειας εξετάστηκαν οι εξής εναλλακτικές 

προσεγγίσεις:  

1. Σενάριο 1: Σύσταση ΠΕΣΔΑ 2016  

2. Σενάριο 2: Λαμβάνεται η επικαιροποιημένη σύσταση του ΕΣΔΑ 2020 σε επίπεδο χώρας.  

3. Σενάριο 3: Υπολογίζεται εκ νέου η σύσταση στη βάση των μετρήσεων που διεξάγονται στα 

εισερχόμενα απορρίμματα στον ΧΥΤΑ Φυλής και στο ΕΜΑ 2017-2019, καθώς και των παραγόμενων 

ΒΕΑΣ.  

4. Σενάριο 4: Γίνεται συνδυασμός των περιπτώσεων 2 και 3 και επαναπροσδιορίζεται το 

ποσοστό των βασικών ρευμάτων από τις πρόσφατες μετρήσεις στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής 

(βιοαπόβλητα, χαρτί/χαρτόνι, πλαστικό, μέταλλα) ενώ για τα λοιπά ρεύματα που δεν υπάρχουν 

αναλυτικές πληροφορίες θεωρείται η σύσταση του ΕΣΔΑ.    

Από τις παραπάνω εναλλακτικές λύσεις, υιοθετήθηκε το τέταρτο σενάριο, στο οποίο:  

- Επιλέγεται ο προσδιορισμός της σύστασης από πρόσφατες μετρήσεις στην ΟΕΔΑ Δ. Αττικής, 

ώστε να αποτυπωθεί ρεαλιστικότερα η υφιστάμενη σύσταση ΑΣΑ, καθώς η σύσταση του 

προηγούμενου ΠΕΣΔΑ στηρίζονταν σε μελέτη του 2008.   

- Ελλείψει αναλυτικότερων στοιχείων της σύστασης των ΑΣΑ από τις πρόσφατες μετρήσεις 

στην ΟΕΔΑ Δ. Αττικής, ο επιμέρους επιμερισμός των κλασμάτων: υφάσματα, ξύλο, ΑΗΗΕ, ΜΠΕΑ, 

ογκώδη και λοιπά, λαμβάνεται όπως στο ΕΣΔΑ. Επίσης, όπως στο ΕΣΔΑ λαμβάνεται το κλάσμα του 

γυαλιού, το οποίο φαίνεται υποεκτιμημένο στις αναλύσεις της ΟΕΔΑ, πιθανόν λόγω της εύθραυστης 

φύσης του υλικού.  

- Ο περαιτέρω επιμερισμός του οργανικού κλάσματος σε απόβλητα κουζίνας, πράσινα και 

βρώσιμα λίπη και έλαια, λαμβάνεται ως εξής:  

✓ Λίπη και έλαια = 3% (σύμφωνα με το ΕΣΔΑ)  

✓ Πράσινα = 15,1% (υπολογισμός από μετρήσεις 2017-2019)  

✓ Απόβλητα κουζίνας = 81,9%  

Η συνολική ποσότητα ΒΕΑΣ λήφθηκε ως το ποσοστό που υπολογίζεται στο ΕΣΔΑ σε επίπεδο χώρας 

και εφαρμόζεται οριζόντια στις περιφέρειες, δηλαδή ίση με 7,46% της παραγόμενης ποσότητας ΑΣΑ 

για την Περιφέρεια Αττικής και η σύσταση αυτών όπως στο ΕΣΔΑ. 
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Σύσταση ΑΣΑ   

   

 

Ποσότητες ΒΕΑΣ 

(t)  

(7,46% των 

παραγόμενων 

ΑΣΑ  

και σύσταση ΒΕΑΣ 

του ΕΣΔΑ)  

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΑ  

ΑΤΤΙΚΗΣ  

(t)  

 

Οργανικό  42,3%     861.694  39,2%  

Απόβλητα 

κουζίνας  

34,7%  

   705.319  32,1%  

Απόβλητα 

κήπων/πράσινα  
6,4%     130.525  5,9%  

Βρώσιμα λίπη 

και έλαια  
1,3%     25.851  1,2%  

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

Πλαστικό  11,8%  18.300  258.417  11,8%  

Μέταλλα Fe  1,4%  20.043  48.662  2,2%  

Μέταλλα Al  0,8%  4.706  20.116  0,9%  

Γυαλί  4,2%  5.341  90.355  4,1%  

Υφάσματα  2,2%     45.420  2,0%  

Ξύλο  3,2%  13.802  78.745  3,6%  

ΑΗΗΕ  2,2%     43.975  2,0%  

ΜΠΕΑ  0,1%     2.199  0,1%  

Ογκώδη  2,2%     43.975  2,0%  

Λοιπά  3,9%     79.520  3,6%  

Σύνολο  100,0%  163.987  2.198.746  100,0%  
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Επισημάνσεις (Σ.Σ.) : 

❖ Συνδυαστικά από τους δυο Πίνακες της σύνθεσης των ΑΣΑ και τον επιμερισμό του οργανικού 

κλάσματος, παρατηρείται πως : 

❖ Το οργανικό κλάσμα των ΑΣΑ διαφοροποιείται στο ΠΕΣΔΑ σε σχέση με το ΕΣΔΑ, και είναι 

μειωμένο κατά 4,4 % 

❖ Το επιμέρους κλάσμα των αποβλήτων κουζίνας, διαφοροποιείται στο ΠΕΣΔΑ, σε σχέση με το 

ΕΣΔΑ, και είναι μειωμένο κατά 5,1 % 

❖ Το επιμέρους κλάσμα των πράσινων, διαφοροποιείται στο ΠΕΣΔΑ, σε σχέση με το ΕΣΔΑ, και 

είναι αυξημένο κατά 5,1 %. 
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ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 
ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (ΠΕΑ) ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΒΑΑ, ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2025, ΚΑΙ Ο 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΜΕΑ ΚΑΙ ΜΕΒΑ 

 

Σε ότι αφορά τον υπολογισμό των στόχων ΠΕΑ και εκτροπής ΒΑΑ, στο αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ 

Αττικής, αναφέρονται τα εξής : 

(Α) Στόχος προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσης των αστικών αποβλήτων 

σε τουλάχιστον 55% κ.β. των ΑΣΑ το 2025 και σε τουλάχιστον 60% κ.β. των ΑΣΑ το 2030  

Τα αποτελέσματα του ισοζυγίου του παρόντος ΠΕΣΔΑ φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:  

Πίνακας 3-34:  Αποτελέσματα σε σχέση με στόχο προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και 

ανακύκλωση  

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (t)  2025  2030  

Ανακυκλώσιμα από ΚΔΑΥ ή από άλλες μονάδες 

εξευγενισμού ή απευθείας οδηγούμενα για 

ανακύκλωση  

(περιλαμβανομένων και ΒΕΑΣ)  

637.367  663.816  

Από ογκώδη  9.715  17.481  

Ύφασμα  10.806  19.445  

ΑΗΗΕ  36.296  35.170  

Προδιαλεγμένο Οργανικό  401.872  443.945  

Μέσω ΜΕΑ  117.073  97.912  

ΣΥΝΟΛΟ  1.213.128  1.277.770  

Ποσοστό προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση  

& ανακύκλωση επί των συνολικά παραγόμενων ΑΣΑ 

(%)  

56,82%  61,76%  

Άρα φαίνεται ότι οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται, τόσο για το 2025, όσο και για το 2030.   

(Γ) Στόχος εκτροπής ΒΑΑ από τον ΧΥΤΑ (Μείωση των ΒΑΑ που οδηγούνται σε υγειονομική ταφή 

στο 35% κ.β. σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής ΒΑΑ του 1997)  

Η μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα ΒΑΑ σε χώρους υγειονομικής ταφής, σε εφαρμογή του άρθρου 

4 της ΚΥΑ 29407/350816.12.2002 (ΦΕΚ 1572Β/2002), ανέρχεται από το 2020, σε 910.000 τόνους, σε 

επίπεδο χώρας, και αντίστοιχα η ποσότητα ΒΑΑ που θα πρέπει να εκτρέπεται ανέρχεται σε 2.934.000 

τόνους. Η συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στην επίτευξη του εθνικού στόχου, με βάση τον 

πληθυσμό της, ο οποίος αποτελεί το 34,9% του συνολικού πληθυσμού της χώρας, είναι εκτροπή από 

την ταφή τουλάχιστον 1.023.966 τόνων ΒΑΑ ή αλλιώς μέγιστη ποσότητα διάθεσης ΒΑΑ σε ΧΥΤ 
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317.590 τόνους ΒΑΑ. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 

προτεινόμενης διαχείρισης ως προς την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου.  

 

Πίνακας 3-36:  Αποτελέσματα επίτευξης στόχου εκτροπής ΒΑΑ από την ταφή  

Στόχος εκτροπής ΒΑΑ 

από την υγειονομική 

ταφή (t)  

Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από την υγειονομική ταφή με βάση 

την προτεινόμενη διαχείριση (t)  

2025  2030  

1.023.966  1.185.097  1.178.448  

 

Άρα φαίνεται ότι ο στόχος εκτροπής ΒΑΑ από την υγειονομική ταφή επιτυγχάνεται για τα έτη 

2025-2030. Διευκρινίζεται ωστόσο ότι ο στόχος δεν επιτυγχάνεται πριν το 2025, λόγω μη 

ολοκλήρωσης του δικτύου υποδομών ΜΕΑ και ΜΕΒΑ.  

 

Επισημάνσεις (Σ.Σ) : 

❖ Αποτελεί σημαντική διευκρίνηση η ανωτέρω αναφορά : «ο στόχος δεν επιτυγχάνεται πριν το 

2025, λόγω μη ολοκλήρωσης του δικτύου υποδομών ΜΕΑ και ΜΕΒΑ», πλην όμως εκτιμάται ότι η 

αδυναμία ολοκλήρωσης των υποδομών έως το 2025, συμπαρασύρει και τον στόχο της ΠΕΑ , ως προς 

το ρεύμα του προδιαλεγμένου οργανικού, το οποίο θα αδυνατεί να επεξεργαστεί στο σύνολό του από 

ΜΕΒΑ. 

❖ Περαιτέρω, η ανωτέρω αδυναμία επεξεργασίας του προδιαλεγμένου οργανικού, είτε θα 

αυξάνει κατ΄αντιστοιχία την ποσότητα επεξεργασίας του σύμμεικτου, είτε θα οδηγείται απευθείας 

σε ΧΥΤ.  
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ΘΕΜΑ: Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ 

 

Τα Σενάρια της ενεργειακής αξιοποίησης , αποσκοπούν στη μείωση των υπολειμμάτων προς ταφή 

<10 % για το έτος 2030. Στο αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ Αττικής, αναφέρονται : 

Για τον υπολογισμό των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων γίνεται η παραδοχή ότι το σύνολο των 

παραγόμενων δευτερογενών καυσίμων διατίθεται στην ενεργοβόρα βιομηχανία, όπως, ενδεικτικά 

στην τσιμεντοβιομηχανία, στην ασβεστοποιία, στην κεραμοποιία κ.ά.  

Στο ΧΥΤΥ οδηγούνται τα υπολείμματα από τις ΜΕΑ, τα υπολείμματα από την επεξεργασία των 

χωριστά συλλεγέντων ογκωδών αποβλήτων, των αποβλήτων ξύλου, των αποβλήτων 

κλωστοϋφαντουργίας και των ΑΗΗΕ καθώς και τα ΒΕΑΣ που δεν συλλέγονται.  

Με βάση τα προαναφερθέντα, σε σχέση με τον συγκεκριμένο στόχο, τα αποτελέσματα του 

παρόντος διαχειριστικού σχεδίου, χωρίς εγκαταστάσεις ενεργειακής αξιοποίησης υπολειμμάτων 

ΑΣΑ, φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα.  

 

Πίνακας 3-37:  Σύνολο διάθεσης σε ΧΥΤ   

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΧΥΤ  2025  2030  

Ποσότητα διάθεσης σε ΧΥΤ (t)  353.949  312.859  

Ποσοστό διάθεσης σε ΧΥΤ ως προς τα συνολικά 

παραγόμενα ΑΣΑ (%)  
16,6%  15,1%  

  

Άρα αποδεικνύεται, ότι ο συγκεκριμένος στόχος δεν επιτυγχάνεται χωρίς δημιουργία μονάδων 

ενεργειακής αξιοποίησης των υπολειμμάτων ΑΣΑ και τον εξευγενισμό τους για το σκοπό αυτό, στις 

οποίες σύμφωνα με το αναθεωρημένο ΕΣΔΑ θα υφίστανται επεξεργασία τα υπολείμματα και 

ενδεχομένως και τα παραγόμενα δευτερογενή καύσιμα.   

Στην κατεύθυνση αυτή και με βάση τα σενάρια που εξετάστηκαν στο πλαίσιο του ΕΣΔΑ, 

παρατίθενται ακολούθως τα σχετικά ποσοτικά στοιχεία της Περιφέρειας για τον σχεδιασμό τον 

μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης που θα γίνει κεντρικά από το ΥΠΕΝ, έχοντας υπόψη ότι οι 

δράσεις/ υποδομές που αφορούν στη διαλογή στην πηγή, στην οικιακή κομποστοποίηση, στη 

συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών και στη συλλογή σύμμεικτων αποβλήτων, καθώς και η επεξεργασία 

τους μένουν ως έχουν.  

Οι ποσότητες που αναφέρονται στη συνέχεια αφορούν το έτος 2030. Η παραγόμενη ποσότητα 

ΑΣΑ για το έτος 2030 υπενθυμίζεται ότι υπολογίστηκε σε 2.068.810t.  

Σενάριο 1 : Τα παραγόμενα υπολείμματα από την επεξεργασία των ΑΣΑ σε ΜΕΑ, από την 

επεξεργασία των προδιαλεγμένων οργανικών σε ΜΕΒΑ, και τα υπολείμματα από την επεξεργασία 

άλλων ρευμάτων (ογκωδών αποβλήτων, ΑΗΗΕ, ξύλο - ύφασμα) καθώς και το παραγόμενο 

δευτερογενές καύσιμο (SRF/RDF από τις ΜΕΑ), τα οποία εκτιμώνται αθροιστικά σε 553.874t, θα 

οδηγούνται σε μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης, από την οποία θα προκύψει υπόλειμμα σε ποσοστό 

25%. Στο υπόλειμμα αυτό συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των στερεών υπολειμμάτων της μονάδας, 
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το μεγαλύτερο μέρος των οποίων μπορεί να διατεθεί σε ΧΥΤΥ μη επικίνδυνων αποβλήτων, ενώ μικρό 

μέρος τους αναμένεται να πρέπει να υποστεί κατάλληλη διαχείριση ως επικίνδυνα απόβλητα, όπως 

π.χ στερεοποίηση – σταθεροποίηση, διάθεση σε ΧΥΤΕΑ, επεξεργασία ή/και διάθεση με άλλες 

κατάλληλες μεθόδους και σε άλλες κατάλληλες εγκαταστάσεις.  

Με βάση αυτό το σενάριο αυτό θα προκύψει υπόλειμμα μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης 

138.468t, το οποίο θα καταλήξει σε ΧΥΤΥ.  Έτσι, επιτυγχάνεται ποσοστό ταφής ΑΣΑ ως προς τα 

παραγόμενα ΑΣΑ ίσο με 6,7%, και επιτυγχάνεται ο συγκεκριμένος στόχος.  

Σενάριο 2 : Το παραγόμενο δευτερογενές καύσιμο όλης της Περιφέρειας (241.015t) θα οδηγηθεί 

προς αξιοποίηση σε κατάλληλες ενεργοβόρες βιομηχανίες, όπως οι τσιμεντοβιομηχανίες, 

αντικαθιστώντας τα παραδοσιακά ορυκτά καύσιμα, ενώ τα παραγόμενα υπολείμματα από την 

επεξεργασία ΑΣΑ σε ΜΕΑ, από την επεξεργασία των προδιαλεγμένων οργανικών σε ΜΕΒΑ και τα 

υπολείμματα από επεξεργασία άλλων ρευμάτων (ογκωδών αποβλήτων, ΑΗΗΕ, ξύλο - ύφασμα), τα 

οποία θα είναι 312.859t, θα οδηγηθούν σε μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης, από τις οποίες θα 

προκύψει αυξημένο υπόλειμμα σε μέγιστο ποσοστό 30% .  

Με βάση αυτό το σενάριο θα προκύψει υπόλειμμα μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης 93.858t, το 

οποίο θα καταλήξει σε ΧΥΤΥ.  Έτσι, επιτυγχάνεται ποσοστό ταφής ΑΣΑ ως προς τα παραγόμενα ΑΣΑ 

ίσο με 4,5%, και επιτυγχάνεται ο συγκεκριμένος στόχος.  

Συγκεντρωτικά τα στοιχεία για τα δύο σενάρια παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:  

Πίνακας 3-38: Ποσότητες Περιφέρειας Αττικής προς Μονάδα Ενεργειακής Αξιοποίησης και 

παραγόμενα υπολείμματα στα δύο εξεταζόμενα σενάρια. 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ 

ΣΕΝΑΡΙΑ  
Παραγόμενα ΑΣΑ (t)  

Ποσότητες Περιφέρειας 

Αττικής προς Μονάδα 

Ενεργειακής Αξιοποίησης(t)  

Υπόλειμμα 

προς ταφή (t)  

Ποσοστό υπολείμματος 

ως προς τα παραγόμενα 

ΑΣΑ (t)  

Σενάριο 1  2.068.810  553.874  138.468  6,7%  

Σενάριο 2  2.068.810  312.859  93.858  4,5%  

 

Επισήμανση (Σ.Σ.) : 

❖ Η ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμάτων , στη βάση σεναρίων, ενδεχόμενα να χρειαστεί 

αναπροσαρμογή και υιοθέτηση μιας βέλτιστης λύσης. Η τροφοδότηση στοιχείων και σχεδιασμού του 

ΥΠΕΝ, προς την κατεύθυνση της οριστικοποίησης και υιοθέτησης της καταλληλότερης μεθόδου, είναι 

καθοριστικής σημασίας για τη σύνταξη όλων των ΠΕΣΔΑ της χώρας. 

 

 

 


