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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Αθήνα, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2010 

 
ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ  
ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 

 
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ 

 
Σήµερα, που η Ελλάδα βρίσκεται στη δίνη µιας τεράστιας οικονοµικής κρίσης, τέσσερις 

περιβαλλοντικές οργανώσεις, η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ), η Greenpeace, 

το WWF και το Δίκτυο Μεσόγειος SOS επεξεργάστηκαν και καταθέτουν µια ολοκληρωµένη 

πρόταση µε τον τίτλο «Ολοκληρωµένο Σχέδιο Διαχείρισης Απορριµµάτων στην Αττική», 

και προσδοκούν να δροµολογηθεί  η οριστική λύση στο πρόβληµα «Σκουπίδια» της 

Αττικής µε το µικρότερο δυνατό κόστος. Η πρόταση κατατίθεται για να δροµολογηθούν, 

έστω και καθυστερηµένα, οι απαιτούµενες δράσεις και οι υποδοµές, ώστε αφενός να 

απαντήσουµε πειστικά στην απογοητευτική και δραµατική κατάσταση που επικρατεί στην 

Αττική στον τοµέα της διαχείρισης των απορριµµάτων και αφετέρου να συµβάλλει και η 

Αττική, στο σηµαντικό βαθµό που της αναλογεί, στις συµβατικές υποχρεώσεις της 

Ελλάδας απέναντι στη σχετική Κοινοτική νοµοθεσία. Στόχος του προτεινόµενου Σχεδίου 

είναι η δροµολόγηση και εφαρµογή θεσµικών µέτρων και η δηµιουργία των απαραίτητων 

υποδοµών, πάνω στον κεντρικό άξονα Πρόληψη - Επαναχρησιµοποίηση – 

Κοµποστοποίηση – Ανακύκλωση των απορριµµάτων, αντί άλλων επικίνδυνων και 

ακριβών τεχνολογιών και µεθόδων διαχείρισης, όπως π.χ. η θερµική επεξεργασία των 

απορριµµάτων ή ο συνδυασµός της µε τη βιολογική ξήρανση. 

 

Συγκεκριµένα προτείνονται: α) Θεσµικά µέτρα, που θα διευκολύνουν και επιταχύνουν την 

ανακύκλωση και εναλλακτική διαχείριση, όπως η δηµιουργία του Εθνικού Οργανισµού 

Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και η 

εφαρµογή δικαιότερων τρόπων χρέωσης των ΟΤΑ για τους ΧΥΤΑ και των δηµοτικών 

τελών για τους δηµότες, β) Kαλύτερη λειτουργία των υπαρχόντων Συστηµάτων 
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Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) και για την δηµιουργία νέων ΣΕΔ, γ) Δράσεις και 

υποδοµές χαµηλού κόστους για την υποστήριξη και ενθάρρυνση της πρόληψης και της 

ανακύκλωσης, όπως η δηµιουργία 25 Κέντρων Ανακύκλωσης (ΚΑ), η τοποθέτηση ενός 

ξεχωριστού κάδου για το χαρτί και η δροµολόγηση της οικιακής κοµποστοποίησης, δ) 

Δράσεις για την προετοιµασία των ΟΤΑ για την κοµποστοποίηση, ε) Η δηµιουργία τριών 

µεγάλων και δέκα µικρών µονάδων κοµποστοποίησης, στα πλαίσια του υπάρχοντος 

περιφερειακού σχεδιασµού και στ) Η υλοποίηση προγράµµατος ευαισθητοποίησης και 

ενηµέρωσης των πολιτών για την επιτυχία των προηγούµενων. 

 

Αυτό το σχέδιο για την Αττική αποτελεί στην ουσία την εξειδίκευση του Στρατηγικού 

Σχεδιασµού Διαχείρισης Απορριµµάτων, που είχαν καταθέσει τον Απρίλιο του 2009 οι ίδιες 

περιβαλλοντικές οργανώσεις και αφορούσε όλη την Ελλάδα. 

 

Το προτεινόµενο µοντέλο για την Αττική έχει τα εξής χαρακτηριστικά και πλεονεκτήµατα: 

• Δροµολογεί πολύπλευρες και πολυεπίπεδες παρεµβάσεις, θεσµικά µέτρα, δράσεις 

και τεχνικές λύσεις στο πρόβληµα της διαχείρισης των απορριµµάτων µε στόχο την 

οριστική αντιµετώπιση του προβλήµατος. 

• Είναι ρεαλιστικό και µπορεί να υλοποιηθεί στο σύνολό του µέσα στην ερχόµενη 

πενταετία ή το πολύ επταετία. Η ανάπτυξη της ανακύκλωσης σε περισσότερους 

από 650 ΟΤΑ στην Ελλάδα σε ελάχιστα έτη, πείθει και τους πιο κακόπιστους, ότι 

και αυτό το Σχέδιο µπορεί άµεσα να υλοποιηθεί αρκεί να υπάρξει η πολιτική 

βούληση από τους αρµόδιους φορείς. 

• Έχει το µικρότερο περιβαλλοντικό κόστος. Εξοικονοµεί πρώτες ύλες και ενέργεια 

(περισσότερο από όλα τα σενάρια διαχείρισης). Δεν παράγει τοξικά απόβλητα 

(όπως π.χ. η καύση) και δεν απαιτεί χώρο ταφής τοξικών, που έτσι κι αλλιώς δεν 

υπάρχει στην Αττική. 

• Το συνολικό κόστος επένδυσης του προτεινόµενου Σχεδίου για την Αττική 

εκτιµάται σε 119 εκατ. € και είναι ασύγκριτα πιο οικονοµικό (περίπου 6-10 

φορές οικονοµικότερο) σε επενδυτικό και λειτουργικό κόστος σε σχέση µε 

άλλες τεχνολογικές επιλογές, που συµπεριλαµβάνουν τη βιολογική ξήρανση και 

τη θερµική επεξεργασία (καύση, πυρόλυση, αεριοποίηση). Οποιαδήποτε 
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ακριβότερη από το προτεινόµενο Σχέδιο επιλογή θα επιβαρύνει σηµαντικά τα 

µελλοντικά δηµοτικά τέλη των ΟΤΑ και τους δηµότες. Σήµερα µε την δυσµενή 

οικονοµική κατάσταση στη χώρα µας το Σχέδιο που προτείνουν οι 4 ΜΚΟ είναι 

πολύ περισσότερο αναγκαίο. 

• Η υλοποίηση του προτεινόµενου Σχεδίου µπορεί να ολοκληρωθεί σε µία πενταετία 

και να χρηµατοδοτηθεί από δηµόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις (βλέπε τον 

αναλυτικό πίνακα) µε µια συνολική χρηµατοδότηση της τάξης των 24 εκατ. € 

ετησίως για τα επόµενα 5 έτη.  

• Δηµιουργεί περισσότερες από 2.370 άµεσες νέες θέσεις εργασίας σταθερής 

απασχόλησης και τουλάχιστον άλλες 1.420 έµµεσες νέες θέσεις απασχόλησης και 
συµβάλλει σηµαντικά στην Πράσινη Ανάπτυξη και Οικονοµία σε αρκετές περιοχές 

της Αττικής. 

• Απαντά µε τον καλύτερο τρόπο, και µάλιστα περισσότερο από το βαθµό που 

αναλογεί στην Αττική, στις σηµερινές και µελλοντικές νοµικές υποχρεώσεις της 

χώρας σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων. 

• Θέλει τους πολίτες ενεργούς συµµέτοχους στη λύση του προβλήµατος της 

διαχείρισης των απορριµµάτων. 

• Μπορεί να τύχει της µεγαλύτερης δυνατής κοινωνικής αποδοχής και 

υποστήριξης, τόσο από πλευράς κοινωνίας, όσο και από τους ΟΤΑ και τα 

εθνικά Συστήµατα Εναλλακτικής Διαχείρισης – ΣΕΔ. 

 

Η διαχείριση των απορριµµάτων στην Αττική, αλλά και σε όλη την Ελλάδα απαιτεί έναν 

ουσιαστικό και ειλικρινή δηµόσιο διάλογο. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Οικολογική 

Εταιρεία Ανακύκλωσης, Greenpeace, WWF και Δίκτυο Μεσόγειος SOS καταθέτουν τις 

προτάσεις τους και καλούν τους αρµόδιους κρατικούς φορείς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα 

κόµµατα και όλους τους ενδιαφερόµενους κοινωνικούς φορείς να συµµετάσχουν σε αυτό 

το δηµόσιο διάλογο. Η λύση του προβλήµατος των απορριµµάτων δεν µπορεί να 

περιµένει άλλο και εάν δεν δροµολογηθεί σήµερα µε τον φιλικότερο προς το περιβάλλον 

και οικονοµικότερο τρόπο, αύριο θα διαµαρτυρόµαστε για το τεράστιο κόστος που θα 

πρέπει να πληρώσουµε σε πρόστιµα και σε ακριβή διαχείριση. Αλλά τότε, θα έχουµε χάσει 

την ευκαιρία.  
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Η προοπτική για ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ είναι στο χέρι µας. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ 
 
Κατ΄ αρχήν για να καταλάβουµε την εικόνα για το τι πρέπει να διαχειριστούµε στην Αττική, 
κάνουµε ακολούθως τις εξής εκτιµήσεις: Σήµερα (2010) στην Αττική εκτιµάται ότι η 
ποσότητα των απορριµµάτων που οδηγούνται προς τελική διαχείριση ή διάθεση στη Φυλή 
είναι της τάξης των max 2.300.000 τόνοι ετησίως (t/y). Ένα µέρος αυτής της ποσότητας 
δεν παράγεται στην Αττική και µεταφέρεται µε διάφορους «πλάγιους» τρόπους στο ΧΥΤΑ 
Φυλής. Στη συνολική ποσότητα απορριµµάτων εµπεριέχονται max ~820.000 t/y 
οργανικών απορριµµάτων (αποφάγια, πράσινα, άλλα βιοαποδοµήσιµα χωρίς το χαρτί), 
~660.000 t/y συσκευασίες, ~430.000 t/y έντυπο χαρτί, ~90.000 t/y ηλεκτρικές – 
ηλεκτρονικές συσκευές (AHHE), ποσότητα άλλων µετάλλων, πλαστικών και γυαλιού 
(εκτός συσκευασίας & ΑΗΗΕ), επικίνδυνα οικιακά, ογκώδη, έπιπλα, ρουχισµός, 
νοσοκοµειακά (παρανόµως), κ.α. Εκτός αυτών διατίθενται παρανόµως στο ΧΥΤΑ Φυλής 
και ανεξέλεγκτη ποσότητα - µπαζών (ΑΕΚΚ). 
 
Με βάση τη στρατηγική διαχείρισης απορριµµάτων, που έχουν καταθέσει οι 4 
περιβαλλοντικές ΜΚΟ τον Απρίλιο του 2009, εξειδικεύεται το παρόν Σχέδιο διαχείρισης 
απορριµµάτων για την Αττική, που περιλαµβάνει τα εξής βασικά σηµεία: (τα νούµερα που 
αναφέρονται παρακάτω είναι ενδεικτικά, αλλά κοντά στην πραγµατικότητα, για να 
καταλάβουµε και ποσοτικά αυτό το Σχέδιο Διαχείρισης της Αττικής). 
 
Α) Θεσµικά µέτρα (αφορούν και όλη την Ελλάδα): 
 

• Δηµιουργία και λειτουργία του Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής 
Διαχείρισης Συσκευασιών & Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ): Η δηµιουργία του 
ΕΟΕΔΣΑΠ έχει καθυστερήσει από την προηγούµενη κυβέρνηση για 5,5 χρόνια και 
είχε σαν αποτέλεσµα να σταµατήσει η συνέχεια δράσεων ανακύκλωσης και 
εναλλακτικής διαχείρισης πολλών υλικών στη χώρα µας. Αναλυτικές προτάσεις για 
τους στόχους και τη βελτίωση της λειτουργίας του ΕΟΕΔΣΑΠ έχουν κατατεθεί στο 
ΥΠΕΚΑ. 

• Πληρωµή των απορριµµάτων µε το βάρος για τη διάθεση στους ΧΥΤΑ: Να 
ξεκινήσει από το 2009 η πληρωµή των ΟΤΑ της Αττικής µε βάση το βάρος των 
απορριµµάτων που διαθέτουν στο ΧΥΤΑ Φυλής. Τα ζυγολόγια κάθε ΟΤΑ µπορούν 
να διασταυρώνονται µε τον πληθυσµό του ΟΤΑ και την εκτιµώµενη ποσότητα των 
απορριµµάτων που παράγει. Με αυτόν τον τρόπο θα σταµατήσει η «πλάγια» 
µεταφορά απορριµµάτων από ΟΤΑ εκτός Αττικής ή τουλάχιστον να πληρώνουν και 
αυτοί οι ΟΤΑ ανάλογα µε το βάρος για τα απορρίµµατα που διαθέτουν.  

• Εφαρµογή δίκαιης χρέωσης των δηµοτικών τελών – Εφαρµογή συστηµάτων 
Πληρώνω Όσο Πετάω (ΠΟΠ): Δηµιουργία κινήτρων και υποστήριξη προς τους 
ΟΤΑ για σταδιακή έναρξη αλλαγής του τρόπου χρέωσης των δηµοτικών τελών µε 
εφαρµογή συστηµάτων ΠΟΠ, ώστε οι δηµότες να έχουν επιπλέον κίνητρα να 
συµµετέχουν πιο ενεργά στην πρόληψη, κοµποστοποίηση, ανακύκλωση και 
εναλλακτική διαχείριση. 
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Β) Λειτουργία υπαρχόντων και δηµιουργία νέων ΣΕΔ (για όλη την 
Ελλάδα): 
 

• Εντατικοποίηση των ΣΕΔ: Δηµιουργία 2 νέων Κέντρων Διαλογής 
Ανακυκλώσιµων Υλικών (ΚΔΑΥ) για τις συσκευασίες όλης της Αττικής, τοποθέτηση 
ικανού αριθµού σηµείων συλλογής της «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης», ένταξη 
όλων των ΟΤΑ στα ΣΕΔ για τα ηλεκτρικά απόβλητα (ΑΗΗΕ) κ.α. Έτσι, µπορούν να 
αυξηθούν περαιτέρω οι ανακτώµενες ποσότητες συσκευασιών, έντυπου χαρτιού 
και ΑΗΗΕ. 

• Υποχρεώσεις υπαρχόντων ΣΕΔ: Τα υπάρχοντα ΣΕΔ, µε βάση τις νοµικές 
υποχρεώσεις τους, θα πρέπει να ανακτήσουν και διαχειριστούν εναλλακτικά στην 
Αττική τις εξής ποσότητες µέχρι το 2011: ~400.000 t/y συσκευασίες, ~54.000 t/y 
ΑΗΗΕ και µικρές ποσότητες µπαταριών και συσσωρευτών. 

• Δηµιουργία και λειτουργία νέων ΣΕΔ: Τα µελλοντικά ΣΕΔ, που θα πρέπει να 
δηµιουργηθούν, µπορούν να ανακτήσουν και διαχειριστούν εναλλακτικά στην 
Αττική τις εξής ποσότητες: ~260.000 t/y έντυπου χαρτιού (min το 60% σύµφωνα µε 
το υπάρχων Σχέδιο ΠΔ), όλα ή µεγάλο µέρος των µπαζών (ΑΕΚΚ), που ξεπερνούν 
τα 5,5 εκατοµµύρια t/y, και επικίνδυνων οικιακών, επίπλων, ρουχισµού, 
ανταλλακτικών οχηµάτων & ηλεκτρικών συσκευών, φαρµάκων,  τηγανελαίων κ.α. 
µε συνολική ποσότητα διαχείρισης της τάξης των 80.000 t/y. 

 
 
Γ) Δροµολόγηση δράσεων και δηµιουργία υποδοµών χαµηλού 
κόστους: 
 

• Δηµιουργία Κέντρων Ανακύκλωσης (ΚΑ): Δηµιουργία 25 Κέντρων 
Ανακύκλωσης µέσα στους ΟΤΑ της Αττικής, όπου οι δηµότες να µπορούν να 
µεταφέρουν µόνοι τους τα υλικά προς διαχείριση (τα ΚΑ έχουν περιγραφεί στο 
Στρατηγικό Σχεδιασµό των 4 ΜΚΟ). Το κόστος τους ανέρχεται σε max 25 
εκατοµµύρια € + ΦΠΑ, ενώ ένα σηµαντικό ποσοστό αυτού του κόστους (ή και 
ολόκληρο το κόστος) θα µπορούσε να χρηµατοδοτηθεί από τα υπάρχοντα και 
µελλοντικά ΣΕΔ. Η συνολική ποσότητα, που θα µπορούσαν να διαχειριστούν τα 25 
ΚΑ εκτιµάται σε 25.000 – 100.000 t/y. 

• Τοποθέτηση ειδικού κάδου για το χαρτί δίπλα σε κάθε σηµερινό µπλε κάδο: 
Αυξάνεται έτσι η ανάκτηση του χαρτιού και µειώνεται το παραγόµενο RDF 
(πλαστικό – χαρτί κ.α.) στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης 
Κοµποστοποίησης (ΕΜΑΚ) στα Άνω Λιόσια και τα υπολείµµατα στα Κέντρα 
Διαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (ΚΔΑΥ). Το µέτρο µπορεί να χρηµατοδοτηθεί εξ 
ολοκλήρου από το µελλοντικό ΣΕΔ για το έντυπο χαρτί. Η πρόταση αυτή αφορά 
και όλη την Ελλάδα. 

• Οικιακή κοµποστοποίηση: Οργάνωση και έναρξη  υλοποίησης ενός 4ετούς 
προγράµµατος οικιακής κοµποστοποίησης στην Αττική. Το κόστος του 
προγράµµατος για κάλυψη µε 100.000 κάδους οικιακής κοµποστοποίησης 176.000 
νοικοκυριών της Αττικής εκτιµήθηκε σε περίπου 10 εκατοµ. € + ΦΠΑ, ενώ θα 
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µπορούσαν να συµµετέχουν και οι ΟΤΑ, που άλλωστε θα µπορούν να έχουν και 
οικονοµικά οφέλη της τάξης των 60 – 100 € ανά κάδο κάθε χρόνο από την µείωση 
του κόστους συλλογής µεταφοράς και τελικής διάθεσης των οργανικών που θα 
γίνουν λίπασµα. Το λειτουργικό κόστος τα επόµενα 1-2 έτη αφορά ένα  ελάχιστο 
κόστος, που σχετίζεται µε κάποιο κόστος ενηµέρωσης και υποστήριξης και θα 
µπορούσαν να το αναλάβουν οι ΟΤΑ. Η µείωση των οργανικών – 
βιοαποδοµήσιµων, που θα προκύψει από ένα τέτοιο πρόγραµµα εκτιµάται σε 
50.000-55.000 τόνους ετησίως. Το πρόγραµµα θα µπορούσε εν συνεχεία να 
συνεχίσει να επεκτείνεται εθελοντικά σε όσους ΟΤΑ και νοικοκυριά επιθυµούν. 
Εκτιµάται ότι η οικιακή κοµποστοποίηση µπορεί να διεισδύσει µεσοπρόθεσµα 
µέχρι και στο 20% των νοικοκυριών στην Αττική (µακροπρόθεσµα και στο 40%) και 
να εκτρέπει µέχρι το 2020 περισσότερους από 100.000 t/y. Ανάλογη πρόταση 
αφορά και όλη την Ελλάδα. 

 
 
Τι µένει για διαχείριση: Εφόσον υλοποιηθούν τα παραπάνω οι ποσότητες που 
αποµένουν για τελική διαχείριση είναι: ~745.000 t/y οργανικά, ~260.000 t/y συσκευασίες, 
~170.000 t/y έντυπο χαρτί, ~36.000 t/y AHHE και µικρότερες ποσότητες από τα υπόλοιπα 
υλικά. 
 
Τα επόµενα βήµατα του σχεδιασµού είναι τα εξής: 
 
 
Δ) Δράσεις χαµηλού κόστους για την προετοιµασία & 
δροµολόγηση της κοµποστοποίησης σε µονάδες: 
 

• Κλαδοτεµαχιστές σε όλα τα πάρκα: Υποχρεωτικός τεµαχισµός κλαδεµάτων και 
κοµποστοποίησή τους επί τόπου µε άπλωµα των υλικών στο χώρο (όπου είναι 
δυνατόν). Το κόστος εκτιµάται σε 1 εκατοµµύριο € και θα διαχειρίζονται 
τουλάχιστον 2.000 – 5.000 t/y.  

• Παραλαβή από µονάδες µόνο θρυµµατισµένων κλαδεµάτων: Προµήθεια από 
τους ΟΤΑ κινητών ή σταθερών κλαδοτεµαχιστών και χρήση τους κατά τη συλλογή 
των κλαδεµάτων από δηµοτικούς χώρους. Οι ΟΤΑ καλύπτουν µόνοι αυτό το 
κόστος, διότι µειώνουν έτσι το κόστος συλλογής και µεταφοράς τους. 

• Διαλογή στην Πηγή των οργανικών: Επιλέγεται η υποχρεωτική διαλογή στην 
πηγή των οργανικών απορριµµάτων µε µικρούς κάδους των 120-360 λίτρων. Το 
πρόγραµµα στα βασικά του σηµεία έχει περιγραφεί στην πρόταση των 4 ΜΚΟ τυο 
Απριλίου 2009. Το συνολικό κόστος που απαιτείται για πλήρη κάλυψη της Αττικής 
µε κάδους (90.000 κάδοι) για τα οργανικά εκτιµήθηκε σε περίπου 7 εκατοµµύρια € 
+ ΦΠΑ. 

• Υποχρέωση για χρήση βιοαποδοµήσιµων σακουλών: Η διαλογή στην πηγή 
των οργανικών θα πρέπει να συνοδευτεί µε υποχρεωτική χρήση βιοαποδοµήσιµων 
σακουλών για να µειωθεί το κόστος διαχωρισµού των ανεπιθύµητων υλικών στις 
µονάδες κοµποστοποίησης. 
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Ε) Δηµιουργία µέσου κόστους µονάδων κοµποστοποίησης και 
παράλληλη λειτουργία του ΕΜΑΚ: 
 

• Δηµιουργία τριών µονάδων κοµποστοποίησης: Δηµιουργία 3 µεγάλων 
µονάδων κοµποστοποίησης κλειστού τύπου, αυτοµατοποιηµένες και εξοπλισµένες 
µε ποιοτικό µηχανολογικό εξοπλισµό. Στις µονάδες θα οδηγείται το περιεχόµενο 
του ειδικού κάδου για τα οργανικά. Η κάθε µονάδα µπορεί να είναι δυναµικότητας 
125.000 - 250.000 t/y µε δυνατότητα µικρής επέκτασης και θα διαθέτει ειδικό 
σύστηµα διαχωρισµού των ανεπιθύµητων υλικών και τελική επεξεργασία του 
τελικού προϊόντος (του κοµπόστ) για την ολική αποµάκρυνση των ανεπιθύµητων 
υλικών. Οι µονάδες θα έχουν τη δυνατότητα αυστηρού ποιοτικού ελέγχου του 
τελικού προϊόντος, ώστε αυτό να µπορεί να διατεθεί – πουληθεί για κάθε αγροτική 
χρήση τουλάχιστον των µη βρώσιµων αγροτικών προϊόντων. Το συνολικό κόστος 
επένδυσης για τις τρεις µονάδες εκτιµάται σε 36 εκατοµµύρια € + ΦΠΑ. Η έκταση 
που απαιτείται για κάθε µονάδα εκτιµάται σε max 100-110 στρέµµατα. Το 
λειτουργικό κόστος για κάθε µονάδα εκτιµάται σε λιγότερο από 1 εκατοµµύριο €/y, 
ενώ η διοικητική και άλλη υποστήριξη θα µπορούσε να γίνεται από τις υπάρχουσες 
υπηρεσίες του Ενιαίου Συνδέσµου Δήµο & Κοινοτήτων Νοµού Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ) ή 
των ΟΤΑ. Ο αριθµός αυτών των µεγάλων µονάδων θα µπορούσε να αυξηθεί ή 
µειωθεί κατά µία, ανάλογα µε την εξεύρεση διαθέσιµου χώρου. 

• Δηµιουργία µικρών µονάδων κοµποστοποίησης: Συµπληρωµατικά µε τις 3 
µεγάλες µονάδες κοµποστοποίησης θα µπορούσαν να δηµιουργηθούν και µερικές 
(~10) µικρές µονάδες κοµποστοποίησης κλειστού ή ανοικτού τύπου µε 
δυναµικότητα ~5.000-30.000 t/y. Το κόστος αυτών των µονάδων εκτιµάται σε 1,5-
2,5 εκατοµµύρια ανά µονάδα + ΦΠΑ, ενώ το συνολικό κόστος για 10 µονάδες 
εκτιµάται σε ~ 20 εκατοµµύρια € + ΦΠΑ 

• Λειτουργία του ΕΜΑΚ: Το ΕΜΑΚ παραλαµβάνει το περιεχόµενο του 4ου κάδου µε 
τα υπολείµµατα και επεξεργάζεται 220.000 t/y. Το κοµπόστ που θα παράγει θα 
είναι πολύ καλύτερης ποιότητας σε σχέση µε το σηµερινό, καθώς επίσης και η 
παραγόµενη ποσότητα RDF (υπολείµµατα κυρίως πλαστικού & χαρτιού) και θα 
µειωθεί σε ~10.000-20.000 t/y. 

• Διάθεση υπολειµµάτων: Τα υπολείµµατα από τη λειτουργία των µονάδων και την 
όλη διαχείριση αφορούν το RDF και τα υπολείµµατα από το ΕΜΑΚ, τα 
υπολείµµατα από τα ΚΔΑΥ, καθώς και τα υπολείµµατα από τις µονάδες 
κοµποστοποίησης, που εκτιµώνται το πρώτο έτος εφαρµογής όλου του σχεδίου σε 
~300.000 t/y, που θα µειώνεται και θα φθάσει µεσοπρόθεσµα σε 55.000-80.000 t/y. 
Τα υπολείµµατα θα µπορούσαν να αξιοποιούνται ενεργειακά σε υπάρχοντες 
µονάδες (τσιµεντάδικα, ΔΕΗ) σαν εναλλακτικό καύσιµο, εφόσον τηρείται η 
ισχύουσα νοµοθεσία και δεν υπάρχει αιτιολογηµένη και εύλογη κοινωνική 
αντίδραση και ήδη µεγάλη περιβαλλοντική επιβάρυνση της ευρύτερης περιοχής. 
Εναλλακτικά θα µπορούσαν να  οδηγούνται στο  ΧΥΤΥ Φυλής. 
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ΣΤ) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 
 

• Πολύπλευρο πρόγραµµα ενηµέρωσης: Έχει περιγραφεί αναλυτικά στην 
πρόταση Στρατηγικού Σχεδιασµού των 4 ΜΚΟ και περιλαµβάνει πολλές 
κατηγορίες ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης των πολιτών. Σε αυτές θα πρέπει 
να περιλαµβάνονται και δράσεις Πόρτα – Πόρτα ενηµέρωσης και υποστήριξης των 
πολιτών, που είναι και οι πιο αποτελεσµατικές. Το κόστος ενός 4ετούς 
προγράµµατος ενηµέρωσης στην Αττική εκτιµάται σε 20 εκατοµµύρια + ΦΠΑ. 

 
 
 
 
Στα Μειονεκτήµατα του Σχεδίου θα αναφέραµε τα εξής: 
 

• Απαιτεί το συντονισµό και συνεργασία πολλών φορέων (ΟΤΑ, υπουργεία, 
κοινωνικούς φορείς). 

• Απαιτεί την ενεργή συµµετοχή και ανάληψη πρωτοβουλιών από την  Τοπική 
Αυτοδιοίκηση. 

• Θέλει συµµάχους τους δηµότες και άρα σοβαρές δράσεις για να τους πείσει. 
• Θα συναντήσει ισχυρές αντιστάσεις στην υλοποίησή του από συµφέροντα που 

σήµερα «βολεύονται» µε τη σηµερινή κατάσταση διαχείρισης. 
 
 
Συνοπτικά τα βασικά τεχνικά και οικονοµικά δεδοµένα του Σχεδίου για την Αττική 
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 
 


