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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ  
Σύµφωνα µε το µέχρι πρότινος ισχύον θεσµικό πλαίσιο ∆ιαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων (∆.Σ.Α) (ΚΥΑ 69728/824/96, ΚΥΑ 113944/97, ΚΥΑ 114218/97, ΚΥΑ 

14312/1302/2000, σχετικές εγκύκλιοι κ.λπ.), το πρώτο στάδιο για την Ολοκληρωµένη 

∆.Σ.Α., ήταν η κατάρτιση του πλαισίου Σχεδιασµού ∆ΣΑ, και ακολουθούσε η κυρίως 

Μελέτη Σχεδιασµού ∆ΣΑ.  

 

Το πλαίσιο σχεδιασµού ∆ΣΑ καταρτιζόταν σε επίπεδο Νοµού, µε ευθύνη της οικείας 

Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Ν.Α.), ή σε περίπτωση αδυναµίας της, από την οικεία 

Περιφέρεια. Στη φάση αυτή, όταν ο σχεδιασµός καταρτιζόταν απ’ τη Ν.Α., δεν 

προβλεπόταν απ’ τη νοµοθεσία παρεµβατικός ή συντονιστικός ρόλος της 

Περιφέρειας ή του ΥΠΕΧΩ∆Ε ή άλλου φορέα. Οµοίως όταν ο σχεδιασµός 

καταρτιζόταν από την Περιφέρεια, δεν προβλεπόταν αντίστοιχος ρόλος του 

ΥΠΕΧΩ∆Ε.   

 

Βάσει των ανωτέρω, οι περισσότερες Ν.Α. ή Περιφέρειες στην Ελλάδα, σε 

διαφορετικές χρονικές περιόδους η καθεµία, ανέθεσαν την κατάρτιση του πλαισίου 

Σχεδιασµού ∆ΣΑ, σε επίπεδο Νοµού ή Περιφέρειας αντίστοιχα, και πολλές από αυτές 

προχώρησαν και στην κυρίως Μελέτη σχεδιασµού ∆ΣΑ ή και σε επόµενα στάδια 

(Περιβαλλοντική Αδειοδότηση, Τεχνικές Προµελέτες κ.λπ. εγκαταστάσεων ∆ΣΑ).  

 

Οι, µε τη τότε ισχύουσα Νοµοθεσία, εγκεκριµένοι σχεδιασµοί ∆ΣΑ, σε επίπεδο Νοµού 

ή Περιφέρειας, αποστέλλονταν στο ΥΠΕΧΩ∆Ε, του οποίου όπως προαναφέρθηκε 

δεν προβλεπόταν από την νοµοθεσία παρεµβατικός ή συντονιστικός ρόλος. Έτσι, 

µετά από την ολοκλήρωση ενός κύκλου εκπόνησης µελετών ∆ΣΑ, σε επίπεδο Νοµού 

ή Περιφέρειας, και την επεξεργασία των στοιχείων τους, διαπιστώθηκαν 

προβλήµατα, τα οποία έπρεπε να επιλυθούν. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: 

α) Ο συνολικός εκτιµώµενος προϋπολογισµός των προβλεπόµενων από τους 

Νοµαρχιακούς και Περιφερειακούς Σχεδιασµούς έργων ∆ΣΑ σε επίπεδο χώρας, 

υπερέβαινε κατά πολύ τις δυνάµενες να διατεθούν πιστώσεις.  
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β) Σε πολλές περιπτώσεις, για την άµβλυνση τοπικών αντιδράσεων, εγκρίθηκε 

µεγαλύτερος αριθµός ∆ιαχειριστικών Ενοτήτων (∆.Ε.) και εγκαταστάσεων από 

αυτόν που θα δικαιολογούσαν τα απόλυτα τεχνικοοικονοµικά µεγέθη. 

γ) ∆εν ήταν σαφής ο καθορισµός των στόχων που έπρεπε να επιτευχθούν σε σχέση 

µε την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία, ούτε ήταν σαφής και η επίτευξη των 

εθνικών στόχων. 

 

Στην περίπτωση της Αττικής, το πλαίσιο σχεδιασµού ∆ΣΑ καταρτίσθηκε από την 

οικεία Περιφέρεια επειδή: 

• Η στενή ανθρωπογεωγραφική και ειδικότερα η πολεοδοµική  αλληλοδιαπλοκή 

των Νοµαρχιών της Αττικής, η πυκνότητα αλλά και η συνέχεια δόµησης του 

πολεoδοµικού ιστού της πρωτεύουσας απέκλειε τον αυτόνοµο, κατά Νοµαρχία, 

Σχεδιασµό της ∆ιαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων. ∆εν είναι άλλωστε τυχαίο 

πως η Περιφέρεια Αττικής συνιστά ενιαία ανθρωπογεωγραφική ενότητα, ως 

ενιαίος Νοµός. Τέλος ήταν προφανώς αδύνατη η εκπόνηση αυτοτελούς 

σχεδιασµού για τις Νοµαρχίες Αθηνών και Πειραιά, δεδοµένου ότι δεν είναι ορατή, 

η δυνατότητα χωροθέτησης εγκαταστάσεων διάθεσης απορριµµάτων µέσα στα 

διοικητικά τους όρια. Σηµειώνεται ότι αυτή η ιδιαιτερότητα εντοπίστηκε και 

αντιµετωπίστηκε ήδη από το 1970, όταν οι δύο Σύνδεσµοι Ο.Τ.Α. των τότε Νοµών 

Αττικής και Πειραιά συγχωνεύτηκαν σε Ενιαίο Σύνδεσµο. 

• Πέραν της αντικειµενικής ως άνω αδυναµίας των Νοµαρχιών Αθήνας και Πειραιά 

(καλύπτουν το 88% του πληθυσµού της Αττικής) οι εξελίξεις της πενταετίας 1995-

2000 ως προς το ζήτηµα της χωροθέτησης εγκαταστάσεων διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων, που χαρακτηριζόταν από την αδυναµία της Νοµαρχίας Ανατολικής 

Αττικής να εκπονήσει σχεδιασµό διαχείρισης στερεών αποβλήτων της περιοχής 

της, απέδειξαν στην πράξη την ανάγκη εκπόνησης ενός ενιαίου και 

ολοκληρωµένου σχεδιασµού µε φορέα πρότασης την Περιφέρεια Αττικής, η οποία 

βασίστηκε κυρίως σε στοιχεία, ερευνητικά προγράµµατα και µελέτες του ΕΣ∆ΚΝΑ 

και του ΥΠΕΧΩ∆Ε, σε µελέτες που εκπονήθηκαν για λογαριασµό της Περιφέρειας 

Αττικής, της ΤΕ∆ΚΝΑ και της Νοµαρχίας Ανατολικής Αττικής, καθώς και σε 

στοιχεία των ανωτέρω φορέων και του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας. 

 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω το πλαίσιο σχεδιασµού της Αττικής εκπονήθηκε για το 

σύνολο της Περιφέρειας Αττικής και αναφερόταν στη διαχείριση των στερεών 
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αποβλήτων της Περιφέρειας και συγκεκριµένα των µη επικίνδυνων στερεών 

αποβλήτων και των αδρανών αποβλήτων, καθώς επίσης και των ειδικών κατηγοριών 

επικίνδυνων αποβλήτων, που εµπλέκονται άρρηκτα µε τη διαχείριση των µη 

επικίνδυνων.  Το Πλαίσιο ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Αττικής (Α’ 

Φάση σχεδιασµού ∆ΣΑ), εγκρίθηκε µε την απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 

Αττικής της 44ης συνεδρίασης (17/9/2001). 

 

Ακολούθως εκπονήθηκε η Β΄ φάση του Περιφερειακού Σχεδιασµού. Αντικείµενο της 

µελέτης ήταν ο εντοπισµός υποψηφίων θέσεων καταλλήλων για την χωροθέτηση των 

έργων ∆.Σ.Α. και στη συνέχεια η αξιολόγηση – ιεράρχηση των υποψηφίων θέσεων 

βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων αξιολόγησης και ιεράρχησης χώρων, τα οποία είχαν 

εγκριθεί µε το πλαίσιο ∆.Σ.Α.  

 

Με την ψήφιση του Νόµου 3164, άρθρο 33, (ΦΕΚ 176/2-07-03), ολοκληρώθηκε ο 

Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης Αποβλήτων της Περιφέρειας Αττικής µε την 

έγκριση των κατάλληλων θέσεων για την χωροθέτηση των Ολοκληρωµένων 

Εγκαταστάσεων ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.∆.Α.), σε ολόκληρη την Περιφέρεια 

Αττικής.  

 

Στην συνέχεια, εκδόθηκε η ΚΥΑ 50910/2727/2003, µε την οποία τροποποιήθηκε το 

προϊσχύον θεσµικό πλαίσιο, εγκρίθηκε ο Εθνικός Σχεδιασµός ∆.Σ.Α. και καθορίσθηκε 

– µεταξύ άλλων - ότι ο σχεδιασµός ∆.Σ.Α. καταρτίζεται σε επίπεδο Περιφέρειας, ως 

Περιφερειακό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.∆.Α.), ενώ παράλληλα 

αυτό πρέπει να αναθεωρείται ανά πενταετία. Επίσης µε την ίδια ΚΥΑ τέθηκαν σε 

επίπεδο Εθνικού Σχεδιασµού στόχοι για την µείωση του βιοποδοµήσιµου κλάσµατος, 

για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων, για τις 

αποκαταστάσεις Ανεξέλεγκτων Χώρων ∆ιάθεσης Αποβλήτων κ.λπ.. Στο πλαίσιο 

αυτό καθορίσθηκε ότι όλες οι Περιφέρειες οφείλουν να προβούν σε σύνταξη ΠΕΣ∆Α, 

µε βάση τις νέες πλέον προδιαγραφές.  

 

Κινούµενη στο πλαίσιο της αναγκαιότητας και της νοµοθετικής επιταγής 

επαναπροσδιορισµού και αναθεώρησης του Σχεδιασµού ∆ΣΑ, η Περιφέρεια Αττικής, 

προέβη στην Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασµού υπό τη µορφή µελέτης µε 
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τίτλο: «Αναθεώρηση Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
(ΠΕ.Σ.∆.Α.) Περιφέρειας Αττικής». 
 

1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Η παρούσα µελέτη αποτελεί την «Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου 
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.∆.Α.) Περιφέρειας Αττικής». 
 

Το αντικείµενο της µελέτης συνίσταται στην αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου 

∆ιαχείρισης των (µη επικίνδυνων) στερεών αποβλήτων που παράγονται στην 

Περιφέρεια Αττικής σύµφωνα µε την ΚΥΑ 50910/2727/2003 «Μέτρα και όροι για την 

διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. - Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός 

∆ιαχείρισης» και τη συναφή ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική νοµοθεσία. 

 
Τα σχέδια διαχείρισης των στερεών αποβλήτων (waste management plans) 

αποτελούν µια κύρια απαίτηση της Κοινοτικής Νοµοθεσίας και της Πολιτικής της Ε.Ε 

για τη διαχείριση των αποβλήτων και διαµορφώνουν τους βασικούς άξονες για τον 

καθορισµό της στρατηγικής και της πολιτικής διαχείρισης αποβλήτων σε Τοπικό, 

Περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο. Η αποδοχή ενός σχεδίου διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων για την περιοχή µελέτης αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση της 

χρηµατοδότησης σχετικών έργων από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και κάθε άλλη 

πηγή, γεγονός που µε έµφαση έχει τονισθεί προς όλες τις κατευθύνσεις, ιδίως για την 

χρηµατοδότηση από Γ’ ΚΠΣ για την περίοδο 2000-2006, αλλά και για τα υπόλοιπα 

χρηµατοδοτικά µέσα που ισχύουν τώρα ή θα ισχύσουν µελλοντικά.  

 

Οι ΚΥΑ 50910/2727/2003, ΚΥΑ 114218/1997, ΚΥΑ 29407/3508/2002, ο Νόµος 

2939/2001  και τα εκτελεστικά του Π.∆., µε το υπόλοιπο θεσµικό πλαίσιο που έχει 

θεσπισθεί, έχουν δηµιουργήσει το Νοµοθετικό πλαίσιο για την συµµόρφωση µε την 

Κοινοτική Νοµοθεσία (Οδηγία 75/442/ΕΟΚ, Οδηγία 91/156/Ε.Ε, Οδηγία 94/62/ΕΚ 

κ.λπ.) στη χώρα µας και µόνο η προσεκτική εφαρµογή των προδιαγραφών, θα 

εξασφαλίσει την επιτυχία σε κάθε πρωτοβουλία για τη χρηµατοδότηση από την Ε.Ε. 

Επίσης πρόσφατα εκδόθηκε και η Κοινοτική Οδηγία 2004/12/ΕΚ που τροποποιεί την 

Οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασίας και αφορά 

τους στόχους που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα σχετικά µε την διαχείριση 

των αποβλήτων αυτών. 
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1.3. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 
1.3.1. Εισαγωγή  
Στο Παράρτηµα ΙΙΙ της ΚΥΑ 50910/2727/2003, περιέχονται οι γενικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές σύνταξης των Περιφερειακών Σχεδίων ∆ιαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων, βάσει των οποίων καθορίσθηκε και το περιεχόµενο της παρούσας 

µελέτης.  

 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται το σύνολο της µεθοδολογίας βάσει της οποίας 

αναθεωρήθηκε το ΠΕ.Σ.∆.Α. Αττικής. 

  

1.3.2. Καταγραφή Υφιστάµενης κατάστασης στην περιοχή αναφοράς 
1.3.2.1. Γενικά Χαρακτηριστικά περιοχής αναφοράς 
Παρατίθενται όλα τα γενικά χαρακτηριστικά της περιοχής µελέτης, τα οποία 

επηρεάζουν ή/και επηρεάζονται από τη ∆.Σ.Α.. 

 

1.3.2.2. Υφιστάµενη κατάσταση ∆.Σ.Α. στην Ελλάδα 
Γίνεται µία γενική αναφορά στην υφιστάµενη κατάσταση ∆ΣΑ στην Ελλάδα, µε 

αναλυτική παράθεση των έως τώρα γνωστών δεδοµένων σχετικά µε τα ποιοτικά 

(σύσταση) και τα ποσοτικά χαρακτηριστικά των Σ.Α.  

 

1.3.2.3. Υφιστάµενη κατάσταση ∆ΣΑ στην περιοχή αναφοράς 
Στόχος είναι η συγκέντρωση όλων εκείνων των απαραίτητων πληροφοριών, µε βάση 

τις οποίες διαµορφώνεται το προφίλ της περιοχής µελέτης σχετικά µε την παραγωγή, 

επεξεργασία και διάθεση των Σ.Α.  

 

1.3.2.4. Υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο και θεσµικό πλαίσιο υπό θέσπιση – 
καθορισµός στόχων και προτεραιοτήτων  

Παρατίθεται και αναλύεται το θεσµικό πλαίσιο σύµφωνα µε το Ελληνικό και Κοινοτικό 

δίκαιο, που αφορά σε όλα τα θέµατα τη ∆ΣΑ.  
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1.3.3. Περιφερειακό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
1.3.3.1. Εισαγωγή  
Η παρούσα µελέτη, αποτελεί την Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου 

∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.∆.Α.) Αττικής, και αντιµετωπίζει µια πληθώρα 

θεµάτων, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στο ισχύον θεσµικό πλαίσιο (ΚΥΑ 

50910/2727/2003, ΚΥΑ 29407/3508/2002, ΚΥΑ 114218/97, Ν. 2939/2001 και 

εκτελεστικά Π.∆. κ.λπ.) καθώς και στις αναλυτικές προδιαγραφές που 

περιλαµβάνονται στις  εγκυκλίους του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., και συνιστούν τη µεθοδολογία 

εκπόνησης για την παρούσα µελέτη.  

 

Ανεξάρτητα από το σύνολο των θεµάτων που καλείται να αντιµετωπίσει το 

αναθεωρηµένο ΠΕ.Σ.∆.Α. Αττικής, τα σηµαντικότερα θέµατα είναι τα ακόλουθα: 

1) Ανάλυση υφιστάµενης κατάστασης. 

2) Εξέταση των εναλλακτικών µεθόδων διαχείρισης ∆ΣΑ (τεχνολογίες κ.λπ.) των 

∆ιαχειριστικών Ενοτήτων (∆.Ε.) και του αριθµού εγκαταστάσεων ∆ΣΑ. 

3)  Καθορισµός κριτηρίων αποκλεισµού / καταλληλότητας χωροθέτησης 

εγκαταστάσεων ∆ΣΑ. 

 

1.3.3.2. Εξέταση εναλλακτικών µεθόδων ∆.Σ.Α., και διαχειριστικών ενοτήτων 
και αριθµού εγκαταστάσεων ∆.Σ.Α.  

1.3.3.2.1. Συγκριτική παρουσίαση εναλλακτικών τεχνολογιών 

Στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης, έγινε συγκριτική παρουσίαση των κυριότερων 

τεχνολογιών ∆ΣΑ, µε βάση τεχνικά, οικονοµικά, λειτουργικά και περιβαλλοντικά 

κριτήρια, µε σκοπό να προκύψει η καταλληλότητα  ή µη της κάθε τεχνολογίας για τη 

διάθεση των Στερών Αποβλήτων της περιοχής µελέτης. 

 

Εναπόκειται πλέον στον Φορέα /στους Φορείς ∆ιαχείρισης, να επιλέξουν τον 

συνδυασµό τεχνολογιών που θα κρίνουν πλέον πρόσφορο, µέσα από εστιασµένες 

µελέτες σκοπιµότητας και βιωσιµότητας, είτε µέσα από διαγωνιστική διαδικασία 

επιλογής τεχνολογιών, ώστε να επιλεγεί αυτή που ταιριάζει περισσότερο στο προφίλ 

της περιοχής.  

 

Ο προσδιορισµός της σπουδαιότητας κάθε κριτηρίου, πρέπει πάντοτε να βασίζεται 

στην ιδιαίτερη σηµασία που δίδουν οι ενδιαφερόµενοι φορείς, για κάθε κριτήριο. 
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Συνεπώς ανάλογα µε το είδος του προβλήµατος, είναι δυνατόν να έχουν µεγαλύτερη 

σηµασία για τους ενδιαφερόµενους φορείς  τα περιβαλλοντικά κριτήρια σε σχέση µε 

τα οικονοµικά κ.ο.κ. 

 

1.3.3.2.2. Επιλογή διαχειριστικών Ενοτήτων   

Η επιλογή των διαχειριστικών ενοτήτων, γίνεται βάσει των ειδικών χαρακτηριστικών 

της περιοχής µελέτης (ανθρωπογεωγραφικών, περιβαλλοντικών κ.λπ.)  

 

1.3.3.2.3. Αναφορά στις ιδιαιτερότητες του παρόντος έργου 

Οι ιδιαιτερότητες του παρόντος έργου, συνίστανται κυρίως στην υφιστάµενη 

κατάσταση ∆.Σ.Α. της Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει ως ακολούθως: 

(α) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  

• Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης Κοµποστοποίησης (ΕΜΑΚ). Τελεί υπό 

δοκιµαστική λειτουργία. 

• Κέντρο ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ) στο Μαρούσι. (Λειτουργεί) 

 

(β) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ (Χ.Υ.Τ.Α.) 
Ένας (1): Πρόκειται για το Χ.Υ.Τ.Α. ∆υτικής Αττικής στα Άνω Λιόσια 

 

(γ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
(Σ.Μ.Α.)  
Ένας (1): Πρόκειται για το ΣΜΑ Σχιστού 

 

(δ) ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ   

• Χ.Υ.Τ.Α. χρηµατοδοτηθέντες (νέοι): Τρεις (3) 

Πρόκειται για τους Χ.Υ.Τ.Α. ∆υτικής Αττικής (θέση «Σκαλιστήρι» Φυλής), Χ.Υ.Τ.Α. 

ΝΑ Αττικής (θέση «Βραγόνι» Κερατέας), Χ.Υ.Τ.Α. ΒΑ Αττικής (θέση «Μαύρο 

Βουνό» Γραµµατικού).  

• ΣΜΑ χρηµατοδοτηθέντες (νέοι): Ενας (1) 

Πρόκειται για τον ΣΜΑ Αθήνας και όµορων ∆ήµων (στον Ελαιώνα).  

Έχει προβλήµατα περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 
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(ε) ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
(ΧΑ∆Α)  

• Ενεργοί ΧΑ∆Α: Εικοσιτέσσερις (24)  

• Ανενεργοί ΧΑ∆Α: Πέντε (5)  

 

(στ) ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Τ.Σ.Μ.Α.)  
Υπάρχουν αρκετοί ΤΣΜΑ, ενώ προβλέπεται και η κατασκευή νέων. Στο πλαίσιο 

του Ταµείου Συνοχής έχει εγκριθεί η Χρηµατοδότηση ΤΣΜΑ στην Τροιζηνία. 

 

Έτσι, στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης και όσων έχουν αναφερθεί ανωτέρω, 

συµπεριελήφθησαν επιπλέον τα ακόλουθα: 

1. Αξιολόγηση υφιστάµενων υποδοµών 

2. Αξιολόγηση έργων µε εγκεκριµένη χρηµατοδότηση για κατασκευή 

3. Αξιολόγηση εγκεκριµένου πλαισίου ∆ΣΑ 

 

 

1.3.3.3. Καθορισµός κριτηρίων αποκλεισµού /καταλληλότητας χωροθέτησης 
εγκαταστάσεων ∆ΣΑ – Σύνταξη χαρτών ευαίσθητων και 
προστατευόµενων και ευρύτερων κατάλληλων περιοχών. 

1.3.3.3.1.Εισαγωγή 

Τα ελάχιστα κριτήρια αποκλεισµού για ορισµένες εγκαταστάσεις ∆ΣΑ, καθορίζονται 

από την ΚΥΑ 114218/97. 

 

Στην πραγµατικότητα, τα κριτήρια αποκλεισµού, πρέπει να είναι διαφορετικά, 

ανάλογα και µε το είδος της εγκατάστασης. Έτσι π.χ. τα κριτήρια αποκλεισµού για 

Χ.Υ.Τ.Α. είναι αυστηρότερα από αυτά των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας 

Αποβλήτων. Στο πλαίσιο της τάσεως για Ολοκληρωµένες Εγκαταστάσεις ∆ιαχείρισης 

Αποβλήτων (ΟΕ∆Α), όπου συνυπάρχουν Χ.Υ.Τ.Α. ή  Χ.Υ.Τ.Υ. και Εγκαταστάσεις 

Επεξεργασίας, συνήθως για την ΟΕ∆Α υιοθετούνται τα αυστηρότερα κριτήρια (δηλ. 

των Χ.Υ.Τ.Α.), και όπου απαιτείται γίνεται διακριτή η διαφοροποίηση. 
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Παρ΄όλαυτά, δεν πρέπει να αποκλειστεί η χωροθέτηση µεµονωµένων 

Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας, γι΄αυτό πρέπει να καθορισθούν χωριστά κριτήρια 

αποκλεισµού. 

 

Ακολούθως η µεθοδολογία αναφέρεται κυριώτερα σε ένα Χ.Υ.Τ.Α., επειδή τα κριτήρια 

αποκλεισµού για Χ.Υ.Τ.Α. είναι τα πλέον αυστηρά σε σχέση µε κριτήρια άλλων 

εγκαταστάσεων ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, όµως η ίδια µεθοδολογία 

εφαρµόζεται κατ΄αναλογία  (όχι όµως πανοµοιότυπα) και για τα άλλα είδη 

εγκαταστάσεων ∆ΣΑ. 

 

1.3.3.3.2. Κριτήρια εξαίρεσης υποψηφίων θέσεων έργων ∆.Σ.Α. 

Ένας Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ), µία Εγκατάσταση 

Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΕΕΑ) και γενικότερα µία θέση όπου θα χωροθετηθούν 

Ολοκληρωµένες Εγκαταστάσεις ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕ∆Α), πρέπει να 

ικανοποιούν ένα µεγάλο αριθµό παραµέτρων ώστε να ικανοποιούν τον σκοπό τους. 

 

Αν δεν εκπληρούνται για κάποιο χώρο σε ένα στοιχειώδη βαθµό ορισµένα βασικά 

κριτήρια, π.χ. ασφάλειας, συµβατότητας χρήσεων γης κ.λπ., δεν ακολουθούν 

περαιτέρω διερευνήσεις για χωροθέτηση σε αυτή τη θέση. 

 

Έτσι είναι δυνατόν, σε κάποια περιοχή να υποβοηθηθεί σηµαντικά η χωροθέτηση 

π.χ. Χ.Υ.Τ.Α. εφαρµόζοντας µόνο κριτήρια εξαίρεσης, κριτήρια δηλ. που αποκλείουν 

ορισµένες θέσεις από τη χωροθέτηση. 

 

Σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 114218/97 απαγορεύεται η εγκατάσταση Χ.Υ.ΤΑ. εντός των 

παρακάτω περιοχών: 

• Περιοχές αρχαιολογικού πολιτιστικού ενδιαφέροντος, δηλαδή κηρυγµένοι 

αρχαιολογικοί χώροι (Ζώνη Α). 

• Παραδοσιακοί Οικισµοί 

• Θεσµοθετηµένες περιοχές προστασίας και µεµονωµένα στοιχεία της φύσης και 

του τοπίου, όπως αυτά ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 18,19 και 21 του 

Νόµου 1650/86 (Φ.Ε.Κ. 160/Α/86) και από τις διατάξεις του Ν.∆. 996/71 (Φ.Ε.Κ. 

192/71) εκτός εάν η συγκεκριµένη χρήση έχει προβλεφθεί από άλλο διαχειριστικό 
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σχέδιο ή άλλη νοµοθετική ρύθµιση. 

• Οικιστικές περιοχές 

- Περιοχές εντός ορίων σχεδίου πόλης και εντός ορίων οικισµών µε πληθυσµό 

κάτω των 2.000 κατοίκων. 

- Περιοχές εντός ορίων Οικοδοµικών Συνεταιρισµών Α ή και Β κατοικίας. 

- Περιοχές ιδιωτικής πολεοδόµησης του Ν. 1947/91 για οικιστική χρήση. 

• Για τα αεροδρόµια ισχύει η κείµενη νοµοθεσία 

• Περιοχές για τις οποίες ισχύει ειδική ή γενική απαγορευτική διάταξη, που αφορά 

και σε θέµατα Εθνικής Άµυνας και Ασφάλειας. 

 

Σύµφωνα µε την ΚΥΑ 114218/97, για Ε.Ε.Α. ισχύουν τα ανωτέρω ορισθέντα για 

Χ.Υ.Τ.Α. κριτήρια αποκλεισµού, πλην αυτών που αφορούν οικιστικές περιοχές. 

 

1.3.3.3.3. Περιοχές αποκλεισµού - ευρύτερες κατάλληλες περιοχές 

Προκειµένου να εντοπισθούν περιοχές καταρχήν κατάλληλες για τη χωροθέτηση των 

έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε όλη την έκταση της Περιφέρειας, 

καθορίζονται όροι και περιορισµοί καταλληλότητας, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 114218/97. 
 

1.3.3.4. Οικονοµικά στοιχεία  
Με τη χρήση κατάλληλων οικονοµικών εργαλείων προσδιορίζεται το κόστος 

υλοποίησης για κάθε λύση.  

 

1.4. ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ - ΟΜΑ∆Α ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Η παρούσα µελέτη εκπονήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής.  

 

Για την υποβοήθησή της στην εκπόνηση της µελέτης, η Περιφέρεια Αττικής 

συνεργάσθηκε µε τους ακόλουθους Τεχνικούς Συµβούλους:  

1. ΠΑΣΧΑΛΗ – ΜΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ, Πολιτικό Μηχανικό Ε.Μ.Π. (Μέλος ∆.Σ. 

ΕNVIROPLAN A.E.) 

2. ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆Η ΧΡΗΣΤΟ, Χηµικό Μηχανικό Ε.Μ.Π. (Μέλος ∆.Σ. ΕNVIROPLAN 

A.E.) 

3. ΛΩΛΟ ΘΕΟΦΑΝΗ, Χηµικό Μηχανικό Ε.Μ.Π. (Μέλος ∆.Σ. ΕNVIROPLAN A.E.) 

(πτυχίο µελετών κατηγορίας 27) 
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Για την εκπόνηση της µελέτης, υπήρξε γενικότερη υποστήριξη από το γραφείο 

µελετών «ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – Σύµβουλοι Αναπτυξιακών & Τεχνικών 
έργων Α.Ε.» 

 

Έδρα της Αρµόδιας υπηρεσίας, είναι η ακόλουθη: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας (∆Ι.ΠΕ.ΧΩ.) 
∆/νση: Ευαγγελιστρίας 2 
           10563 Αθήνα 
τηλ: 210-372577 
fax: 210-3725770 
 

Έδρα της οµάδας των Τεχνικών Συµβούλων είναι η έδρα της εταιρείας ENVIROPLAN 

A.E., ως ακολούθως: 

ENVIROPLAN A.E. 
∆/νση: Αγίου Κωνσταντίνου 40 
 Εµπορικό Κέντρο «Αίθριο» 

15124 Μαρούσι,  
τηλ.: 210-6105127/8 
fax: 210-6105138 
e-mail: enviroplan@hol.gr 
 
 
1.5. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
Στην παρούσα µελέτη, χρησιµοποιούνται οι ακόλουθες κυριότερες συντοµογραφίες: 

Ε.Σ.∆.Α.: Εθνικός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

ΠΕ.Σ.∆.Α.: Περιφερειακό  Σχέδιο ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.: Περιφερειακό Σχέδιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και  

Αειφόρου Ανάπτυξης 

Ν.Α.: Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

Ν.Σ.: Νοµαρχιακό Συµβούλιο 

Ο.Τ.Α.: Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ενν. Α΄ Βαθµού) 

Κ.Υ.Α.: Κοινή Υπουργική Απόφαση 

Υ.Α.: Υπουργική Απόφαση  

Π.∆.: Προεδρικό ∆ιάταγµα  

Σ.Α.: Στερεά Απόβλητα 

Α.Σ.Α: Αστικά στερεά απόβλητα  

Β.Α.Α.: Βιοαποδοµήσιµα Αστικά Απόβλητα 

Α.Σ.: Απόβλητα Συσκευασίας  
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Ο.Τ.Κ.Ζ.: Οχήµατα Τέλους Κύκλου Ζωής  

Α.Η.Η.Ε.: Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού 

∆.Σ.Α.: ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων  

Υ.Τ.: Υγειονοµική Ταφή 

Χ.Υ.Τ.Α.: Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων /Αποβλήτων 

Χ.Υ.Τ.Υ.: Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων  

ΧΑ∆Α: Χώρος Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων /Αποβλήτων  

Σ.Μ.Α.: Σταθµός Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων /Αποβλήτων 

Τ.Σ.Μ.Α.: Τοπικός Σταθµός Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων /Αποβλήτων ή 

                Τοπικό Σύστηµα Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων /Αποβλήτων ή 

Μ.Ε.∆.Α.: Μονάδα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων  

Ο.Μ.Μ.: Οχήµατα Μακρινής Μεταφοράς  

Ε.Μ.Α.Κ.: Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης – Κοµποστοποίησης  

Ο.Ε.∆.Α.: Ολοκληρωµένη Εγκατάσταση  ∆ιαχείρισης Αποβλήτων 

∆σΠ: ∆ιαλογή στην Πηγή 

Κ.∆.Α.Υ.: Κέντρο ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών  

Σ.Σ.Ε.∆.: Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης 

Σ.Ε.∆.Α.: Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων  

Ε.Ε.Λ.: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων 

Ε.Ε.Α.: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αποβλήτων 

Ε.Κ.Α.: Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων   

Κ.Ε.Λ.Ψ.: Κέντρο Επεξεργασίας Λυµάτων Ψυττάλειας  

Κ.Ε.Λ.Μ.: Κέντρο Επεξεργασίας Λυµάτων Μεταµόρφωσης  

Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.: Εθνικός Οργανισµός Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και 

Άλλων Προϊόντων  

Ε.Ε.Α.Α.: Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης  

Φο.∆.Σ.Α.: Φορέας ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

κ.β: κατά βάρος  

κ.ό: κατά όγκο 

 

1.6. ΠΗΓΕΣ – ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Για την εκπόνηση της µελέτης αναζητήθηκαν πρωτογενή στοιχεία σχετικά µε το 

αντικείµενο του έργου, καθώς και προϋπάρχουσες, σχετικές µελέτες από διάφορες 

πηγές.  
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Ειδικότερα, τα στοιχεία που συλλέχθηκαν και αξιολογήθηκαν κατά την εκπόνηση της 

παρούσας µελέτης αφορούσαν:  

 

α) Προϋπάρχουσες Μελέτες   

1. Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αττικής – Α’ 

Στάδιο (Περιφέρεια Αττικής - 2001)  

2. Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Αττικής – Β΄ Στάδιο 

(ΕΕΤΑΑ – Κ/Ξ ENVIROPLAN Α.Ε. – ΕΠΕΜ Α.Ε. – Ι. ΦΡΑΝΤΖΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ 

Ε.Π.Ε. – Μάρτιος 2003) 

3. ΜΠΕ  για την κατασκευή του 2ου Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων 

στη ∆υτική Αττική,( Ε.Σ.∆.Κ.∆.Α., 2003) 

4. ΜΠΕ του έργου «Ολοκληρωµένη Εγκατάσταση ∆ιαχείρισης Απόβλητων 

(Ο.Ε.∆.Α.) Βορειοανατολικής Αττικής, στη θέση “Μαύρο Βουνό Γραµµατικού» 

και οδός προσπέλασης των εγκαταστάσεων» (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – 

ΥΠΕΧΩ∆Ε – ΕΣ∆ΚΝΑ, 2003) 

5. ΜΠΕ του έργου «Ολοκληρωµένη Εγκατάσταση ∆ιαχείρισης Αποβλήτων 

(Ο.Ε.∆.Α.) Νοτιοανατολικής Αττικής, στη θέση “Βραγόνι” Κερατέας - 

Λαυρεωτικής» (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΥΠΕΧΩ∆Ε – ΕΣ∆ΚΝΑ, 2003) 

6. ΜΠΕ για την εγκατάσταση και λειτουργία του ΣΜΑ της 2ης ∆ιαχειριστικής 

Ενότητας Απορριµµάτων της Περιφέρειας Αττικής στο ∆ήµο Τροιζηνίας» 

(Αναπτυξιακός Σύνδεσµος Τροιζηνίας, 2001) 

7. Λοιπές Μελέτες Ωρίµανσης για την ένταξη έργων ∆ΣΑ Αττικής στο Ταµείο 

Συνοχής 

8. ∆ύο Τεχνικές Εκθέσεις. Αξιολόγηση των χώρων εγκατάστασης µονάδος 

µηχανικής ανακύκλωσης απορριµµάτων και υγειονοµικής ταφής των 

υπολειµµάτων στη Β-ΒΑ και Ν-ΝΑ Αττική, µε τεύχη παραρτήµατος. ΕΜΠ-

Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Απρίλιος 1996 και Ιούνιος 1996. 

9. ΜΠΕ από τη δηµιουργία ΧΥΤΑ στη Νοµαρχία ∆υτικής Αττική, Α’ Φάση, 

Ιανουάριος 1992, Β.Κιζήλου κ.ά. 

10. ΜΠΕ από τη δηµιουργία Χ∆Α στα Άνω Λιόσια Αττικής, Β’ Φάση, Νοέµβριος 

1995, Β. Κιζήλου κ.ά. 

11. ΜΠΕ από τη δηµιουργία Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης 

Απορριµµάτων στα Άνω Λιόσια Αττικής, Β.Κιζήλου κ.ά. 
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12. ΜΠΕ ανάπλασης λατοµείου «Μουσαµά» µε χρήση αδρανών υλικών και 

υπολειµµάτων µηχανικής ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων στο ∆ήµο Άνω 

Λιοσίων. ALPHA Environment Ε.Π.Ε., Μάιος 2001 

13. ΜΠΕ από την ίδρυση ΧΥΤΑ στη Β-ΒΑ και Ν-ΝΑ Αττική, θέση «Πηγάδι Παππά 

Ανατολικό και ∆υτικό, Αυλώνα» µαζί µε το φύλλο παρατηρήσεων της 

Υπηρεσίας, Παρασκευόπουλος – Γεωργιάδης Ε.Π.Ε. κ.ά., Νοέµβριος 2000 

14. ΜΠΕ από την ίδρυση ΧΥΤΑ στη Β-ΒΑ και Ν-ΝΑ Αττική, θέση «Κερατέα» µαζί 

µε τα φύλλα παρατηρήσεων της Υπηρεσίας, Παρασκευόπουλος – Γεωργιάδης 

Ε.Π.Ε. κ.ά., Νοέµβριος 2000 

15. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις αέριες εκποµπές του χώρου ταφής 

απορριµµάτων Άνω Λιοσίων, Τελική Έκθεση, ∆.Ν. Ασηµακόπουλος κ.ά., 

Φεβρουάριος 1990 

16. Μελέτη Ρύπανσης των υπόγειων υδάτων από στραγγίσµατα της χωµατερής 

των Άνω Λιοσίων, Κ.Χέλµης, Φεβρουάριος 1990 

17. Τοπογραφική Μελέτη Ευρύτερου Χώρου ΧΥΤΑ ∆υτικής Αττικής, Κωνσταντίνος 

Ζαρακάδας, Αθήνα 2002. 

18. Αξιολόγηση Τεχνολογιών Επεξεργασίας και διάθεσης απορριµµάτων – 

Χωροθετήσεις για την Αττική, Πανεπιστήµιο Πατρών, Πάτρα, Νοέµβριος 1996 

19. ΜΠΕ από την ίδρυση 2ου ΧΥΤΑ µη επικινδύνων αποβλήτων, Μιχάλης Λιονής, 

Σεπτέµβριος 2002 

20. Γεωλογική  µελέτη του έργου «Κατασκευή 2ου ΧΥΤΑ µη επικινδύνων 

αποβλήτων, Μιχάλης Λιονής, Σεπτέµβριος 2002 

21.  «Καταγραφή χώρων ανεξέλεγκτης απόρριψης στην Περιφέρεια Αττικής και 

εξυγίανσή τους µε βάση τις προδιαγραφές που θέτουν οι αντίστοιχες 

κοινοτικές οδηγίες (Περιφέρεια Αττικής- ECOGROUP A.E.) 

22. «Έκθεση για εξεύρεση και επιλογή υποψήφιων χώρων διάθεσης για 

υγειονοµική ταφής», Αναπτυξιακός Σύνδεσµος Κυθήρων-Αντικυθήρων, 1990 

23. Μελέτη ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Αναπτυξιακού Συνδέσµου Κυθήρων-

Αντικυθήρων, Νοµαρχίας Πειραιά», Κ. Κωνσταντακόπουλος, Π. 

Μετζελόπουλος, 1990 

24. Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης για το έργο: «Νέος Χώρος Υγειονοµικής 

Ταφής Απορριµµάτων Αναπτυξιακού Συνδέσµου Κυθήρων-Αντικυθήρων στη 

θέση «Λαχνός»  », Ecoplan O.E, Γ. Σταµατελάτος, 1994 
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25. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «Νέος Χώρος 

Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων Αναπτυξιακού Συνδέσµου Κυθήρων-

Αντικυθήρων στη θέση «Λαχνός»  », Ecoplan O.E, Γ. Σταµατελάτος, 1994 

26. Μελέτη Γεωλογικής – Υδρογεωλογικής Αναγνώρισης για το έργο: «Νέος 

Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων Αναπτυξιακού Συνδέσµου 

Κυθήρων-Αντικυθήρων στη θέση «Λαχνός»  », Ecoplan O.E, Γ. Σταµατελάτος, 

1994 

27. Μελέτη Εφαρµογής για την «Κατασκευή και Λειτουργία του Νέου χώρου 

Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων Αναπτυξιακού Συνδέσµου Κυθήρων-

Αντικυθήρων στη θέση «Λαχνός» , Ecoplan O.E,  Τσοµπανίδης, 

Σταµατελάτος, Στάππας, Κακαµπάκος, 1994   

28. Προµελέτη και Τεύχη ∆ηµοπράτησης για το έργο: «Νέος Χώρος Υγειονοµικής 

Ταφής Απορριµµάτων Αναπτυξιακού Συνδέσµου Κυθήρων-Αντικυθήρων στη 

θέση «Λαχνός»  », Σ. Φράγκος, Α. Φλιάτουρα, 2001 

29. Αξιολόγηση Τεχνολογιών Επεξεργασίας και διάθεσης απορριµµάτων – 

Χωροθετήσεις για την Αττική, Πανεπιστήµιο Πατρών, Πάτρα, Νοέµβριος 1996 

30. Μελέτη Α’ Φάσης του σχεδιασµού διαχείρισης στερεών αποβλήτων της 

Αττικής, Οµάδα εργασίας ΕΣ∆ΚΝΑ – Περιφέρεια Αττικής, Αύγουστος 2001 

31. «Τα βουνά της Αττικής» (Νίκος Νέζης-2002) 

32. Εθνικό Τυπογραφείο 

33. Βιβλιοθήκη Βουλής 

34. ∆ιάφορες Υπηρεσίες ΥΠΕΧΩ∆Ε 

35. Αρχαιολογικές Υπηρεσίες 

36. ΕΜΥ 

37. ∆ιάφορα συγγράµµατα, βιβλία, εκδόσεις, ερευνητικά προγράµµατα κ.λπ., 

σχετικά µε την Περιφέρεια Αττικής. 

38. Λοιπά στοιχεία (π.χ. ΖΟΕ, λοιπές µελέτες, επιστηµονικές δηµοσιεύσεις, 

πρακτικά συνεδρίων κ.ά.). 

 

β) Πρωτογενή Στοιχεία 

• Περιοχές Natura 2000, Πηγή: ΥΠΕΧΩ∆Ε 

• Περιοχές καταφυγίων άγριας ζωής, Πηγή: τα κατά τόπους ∆ασαρχεία 

• Αρχαιολογικοί χώροι, Πηγή: Υπουργείο Πολιτισµού/Βουλή των Ελλήνων  
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• Γεωλογικά στοιχεία, Πηγή: Ι.Γ.Μ.Ε. κ.λπ. 

• Χαρτογραφικά στοιχεία, Πηγή: Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (Γ.Υ.Σ.) και 

Οργανισµός Κτηµατολογίου και Χαρτογράφησης της Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.) 

• Πληθυσµιακά στοιχεία, Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας (Ε.Σ.Υ.Ε.), 

Ο.Τ.Α. 

• Χρήσεις γης, Πηγές: Ε.Σ.Υ.Ε., πρόγραµµα Corine του Οργανισµού 

Κτηµατολογίου και Χαρτογράφησης της Ελλάδας (ΟΚΧΕ) κ.λπ. 
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2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζεται η περίληψη του Περιφερειακού Σχεδίου σε µη 

τεχνική γλώσσα. Έτσι περιγράφονται µε συνοπτικό τρόπο και χωρίς εξειδικευµένους 

τεχνικούς όρους, τα εξής: 

α) η υφιστάµενη κατάσταση όσον αφορά στην προέλευση, ποιότητα και ποσότητα 

των παραγόµενων στην περιοχή αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου στερεών 

αποβλήτων, καθώς και µελλοντικές εκτιµήσεις αυτών 

β) η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, 

γ) οι στόχοι του Περιφερειακού Σχεδίου      

δ) οι διαχειριστικές ενότητες του Περιφερειακού Σχεδίου, και  

ε) τα προτεινόµενα έργα, δράσεις και παρεµβάσεις της περιοχής µελέτης, µε 

εκτίµηση του αντίστοιχου κόστους. 

 

2.2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆.Σ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
2.2.1. Ποσοτικά χαρακτηριστικά Σ.Α.  
2.2.1.1 Είδος και ποσότητα παραγόµενων αποβλήτων  
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά α) οι παραγόµενες 

ποσότητες των στερεών αποβλήτων της περιοχής µελέτης, όπως εκτιµήθηκαν για 

την χρονική περίοδο που εκπονείται ο ΠΕΣ∆Α (τέλος 2005, ήτοι έτος 2006), καθώς 

και β) τα αντίστοιχα στοιχεία του έτους 2002 προκειµένου να εκτιµηθεί και η 

συνεισφορά της εξεταζόµενης περιοχής στο σύνολο Χώρας, εφόσον µόνο για το έτος 

2002 υπάρχουν επίσηµες εκτιµήσεις από τον ΕΣ∆Α. 

 

Το στοιχείο αυτό είναι απαραίτητο στην εξειδίκευση των στόχων του Εθνικού 

Σχεδιασµού για την περιοχή αναφοράς του ΠΕΣ∆Α, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 

ΕΣ∆Α.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ Σ.Α. ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΠΑΡΑΓOΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  (t/έτος) 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ 
ΠΕΣ∆Α ΧΩΡΑΣ 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΕΤΟΣ 2006 ΕΤΟΣ 2002 ΕΤΟΣ 2002 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ 

(ΕΤΟΥΣ 2002) 
(%) 

 ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 
ΕΤΟΥΣ 2001 3.761.810 10.964.020 34,31 

Α ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ     
Α.1. ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 1.912.233 1.801.676 4.627.385 38,94 

Α.2. ΒΙΟΠΟ∆ΟΜΗΣΙΜΑ ΑΣΤΙΚΑ 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ (Β.Α.Α.) 1.357.685 1.279.190 3.285.443 38,94 

Α.3. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 382.447 360.335 925.477 38,94 

Β ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 83.005 79.766 20.000.000 0,40 

Γ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΗ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ     

Γ.1. ΙΛΥΕΣ ΑΠΟ ΚΕΛΨ & ΚΕΛΜ 210.000* 230.000 91,30 
Γ.2. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 21.367 19.240 50.000 38,48 

Γ.3. ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 
ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ (τεµάχια) 

22.262 
(τεµάχια) 

16.994 
(τεµάχια) 

34.104 
(τεµάχια) 49,83 

Γ.4. Α∆ΡΑΝΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ     

Γ.4.1. 
Α∆ΡΑΝΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & 
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ 

801.000 735.750 4.500.000 16,35 

Γ.4.2. Α∆ΡΑΝΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ 
ΕΚΣΚΑΦΕΣ 2.450.000 2.450.000 42.000.000 5,83 

Γ.5. 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

62.864 60.411 176.071 34,31 

Γ.6. 
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΑΧΡΗΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

18.000 17.750 46.274 38,36 

Γ.7. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 26.000 25.483 1.828.606 1,39 
Γ.8. ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 15.000 13.017 28.621 45,48 

*: Πηγή ΕΥ∆ΑΠ 
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Από τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα συµπεραίνεται ότι η περιοχή αναφοράς του 

ΠΕΣ∆Α συµµετέχει ενεργά στην παραγωγή στερεών αποβλήτων της χώρας σε κάθε 

κατηγορία αποβλήτων, εκτός των κατηγοριών που συγκροτούν τα µη επικίνδυνα 

βιοµηχανικά απόβλητα και τα κτηνοτροφικά απόβλητα, εξαιτίας της πολύ µικρής 

συµµετοχής τους. Ιδιαίτερα αυξηµένη φαίνεται η συµµετοχή της περιοχής µελέτης σε 

επίπεδο χώρας, στην ποσότητα παραγόµενης ιλύος από Εγκαταστάσεις 

Επεξεργασίας Λυµάτων. Επίσης σηµαντική είναι η συµβολή της Περιφέρειας στην 

παραγωγή οχηµάτων που βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους, και στην 

παραγωγή ιατρικών αποβλήτων. Για όλες της υπόλοιπες κατηγορίες στερεών 

αποβλήτων, το ποσοστό συµµετοχής της Περιφέρειας σε επίπεδο χώρας, ακολουθεί 

είτε το αντίστοιχο ποσοστό της πληθυσµιακής συµµετοχής, είτε το αντίστοιχο 

ποσοστό παραγωγής των αστικών στερεών αποβλήτων. Όσον αφορά την 

συµµετοχή της Περιφέρειας σε επίπεδο χώρας, στην ετήσια ποσότητα αδρανών 

αποβλήτων, σηµαντικότερη είναι η συµβολή της, όσον αφορά υλικά κατεδαφίσεων 

και κατασκευών και όχι τα υλικά εκσκαφών.   

 

2.2.1.2. ∆ιαχρονική εξέλιξη Α.Σ.Α. 
Για τη διαχρονική εξέλιξη των παραγόµενων ποσοτήτων απορριµµάτων, σύµφωνα 

µε εκτιµήσεις των µελετητών της παρούσας µελέτης αναµένεται αύξησή τους για δύο 

κυρίως λόγους: 

 

α) Λόγω της αναµενόµενης ετήσιας αύξησης του πληθυσµού 

β) Λόγω της αναµενόµενης αύξησης του συντελεστή παραγωγής απορριµµάτων ανά 

κάτοικο και ηµέρα. Αυτό, σύµφωνα και µε τις παρατηρήσεις από άλλες, αλλοδαπές ή 

ηµεδαπές περιοχές, οφείλεται στην αύξηση του βιοτικού επιπέδου και τη διαχρονική 

διαφοροποίηση των καταναλωτικών συνηθειών. 

 

Πιθανώς οι ρυθµοί αύξησης να µειωθούν σε κάποιο βαθµό σε ορισµένες περιοχές, ή 

να έχουµε και διαχρονική µείωση των ποσοτήτων των απορριµµάτων στην 

περίπτωση επιτυχούς εφαρµογής εκτεταµένων προγραµµάτων πολιτικής πρόληψης / 

µείωσης / επαναχρησιµοποίησης / ανάκτησης / ανακύκλωσης στην περιοχή, όπως 

θα εκτεθούν εν συνεχεία κατά την παρουσίαση των στόχων σε επίπεδο περιοχής 

µελέτης για τα βιοαποδοµήσιµα αστικά απόβλητα και τα απόβλητα συσκευασιών. 
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Παρόλα αυτά η «πρωτογενής» παραγωγή Α.Σ.Α. δηλαδή πριν την εφαρµογή 

προγραµµάτων Αξιοποίησης / Ανακύκλωσης αναµένεται να είναι διαχρονικά 

αυξητική. 

 

Λαµβάνοντας υπόψη κύρια τα ανθρωπογεωγραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής 

µελέτης, τη συνεχή άνοδο του βιοτικού επιπέδου των τελευταίων χρόνων και την 

αλλαγή του τρόπου διαβίωσης γίνεται αποδεκτό ότι η αναµενόµενη αύξηση της 

παραγόµενης ποσότητας απορριµµάτων ανά κάτοικο, θα είναι της τάξης του 35% 

ανά εικοσαετία, ο δε ετήσιος αναµενόµενος ρυθµός αύξησης θα είναι περίπου 
1,5%, Ένας επιπλέον λόγος που υιοθετήθηκε η ανωτέρω παραδοχή, είναι ότι αυτή 

είναι η παραδοχή, η οποία λήφθηκε ενιαία για όλη την Ελλάδα και όλες τις επιµέρους 

Περιφέρειες, ώστε να καταρτισθεί η µελέτη για τη Στρατηγική Βιοαποδοµήσιµων 

Αποβλήτων στην Ελλάδα. Μόνο µε υιοθέτηση των ίδιων παραδοχών, θα µπορούσε 

να προκύπτουν διαχρονικά συγκρίσιµα αποτελέσµατα. Με βάση αυτές τις 

παραδοχές, οι οποίες κρίνονται εξαιρετικά ασφαλείς, και οι οποίες, όπως 

προαναφέρθηκε είναι σύµφωνες µε την Μελέτη Στρατηγικής Βιοποδοµήσιµων 

Αποβλήτων στην Ελλάδα, προκύπτει µια πρώτη προσέγγιση για την προβλεπόµενη 

παραγωγή απορριµµάτων του συνόλου της Περιφέρειας, µη συµπεριλαµβανοµένων 

όµως και δεδοµένων που αφορούν τους ποσοτικούς στόχους αστικών και άλλων 

ειδών αποβλήτων που προβλέπεται να τεθούν σε επόµενη παράγραφο. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1996-2026 

ΕΤΟΣ ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (Α.Σ.Α.)  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

1995 1.623.358 
1996 1.647.708 
1997 1.672.424 
1998 1.697.510 
1999 1.722.973 
2000 1.748.818 
2001 1.775.050 
2002 1.801.676 
2003 1.828.701 
2004 1.856.131 
2005 1.883.973 
2006 1.912.233 
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ΕΤΟΣ ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (Α.Σ.Α.)  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

2007 1.940.916 
2008 1.970.030 
2009 1.999.581 
2010 2.029.574 
2011 2.060.018 
2012 2.090.918 
2013 2.122.282 
2014 2.154.116 
2015 2.186.428 
2016 2.219.224 
2017 2.252.513 
2018 2.286.300 
2019 2.320.595 
2020 2.355.404 
2021 2.390.735 
2022 2.426.596 
2023 2.462.995 
2024 2.499.940 
2025 2.537.439 
2026 2.575.501 

 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα εκτιµάται ότι η ετήσια παραγωγή ΑΣΑ 

της περιοχής µελέτης κατά την χρονική περίοδο αναφοράς του παρόντος ΠΕΣ∆Α, 

ήτοι 2006 ανέρχεται σε 1.912.233 τόνους περίπου. 

 

∆εδοµένου ότι η ισχύς του ΠΕΣ∆Α θα ξεκινήσει από το έτος 2006, µε προοπτική 20-

ετίας το έτος 2026, οι αντίστοιχοι υπολογισµοί ανά δεκαετία µε χρονική αφετηρία το 

2006, και µετά από στρογγυλοποίηση, φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Σ.Α., ΚΑΤΑ ΤΗΝ      

20-ΕΤΙΑ 2006-2026 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΤOΣ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Α.Σ.Α. (t) 

2006 1.912.200 
2016 2.219.200 
2026 2.575.500 
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2.2.2. Ποιοτικά χαρακτηριστικά Σ.Α.  
Η ποιοτική σύσταση των απορριµµάτων είναι παράµετρος δυναµική, τόσο τοπικά 

όσο και χρονικά. Έτσι, τοπικά, η σύσταση των απορριµµάτων µπορεί να 

διαφοροποιείται έντονα από χώρα σε χώρα, αλλά και µέσα στην ίδια χώρα από 

Περιφέρεια σε Περιφέρεια, από νοµό σε νοµό αλλά ακόµη και µέσα στην ίδια πόλη 

από περιοχή σε περιοχή. Χρονικά, η σύσταση των απορριµµάτων µπορεί επίσης να 

µεταβάλλεται διαχρονικά, από έτος σε έτος, από εποχή σε εποχή αλλά ακόµη και 

από ηµέρα σε ηµέρα της εβδοµάδας. Και τούτο γιατί υπεισέρχονται πολλοί 

παράγοντες που ξεκινούν από τις καταναλωτικές και διαιτολογικές συνήθειες των 

κατοίκων της περιοχής, τις προτιµώµενες συσκευασίες και το σύνολο των 

δραστηριοτήτων τους. Έτσι παραδείγµατος χάριν τα ελληνικά απορρίµµατα 

εµφανίζουν αύξηση του ποσοστού του ζυµώσιµου κλάσµατός τους κατά τους 

καλοκαιρινούς µήνες, λόγω της αυξηµένης κατανάλωσης φρούτων και νωπών 

λαχανικών. 

 

Σύµφωνα µε τον Εθνικό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Παράρτηµα ΙΙ: 

Εθνικός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης (µη επικίνδυνων) στερεών αποβλήτων, άρθρο 17 

ΚΥΑ 50910/24727/2003), η προκύπτουσα µέση ποιοτική σύσταση των παραγόµενων 

αποβλήτων της χώρας, έχει ως εξής: 

- Ζυµώσιµα:  47% 

- Χαρτί:   20% 

- Πλαστικά:  8,5% 

- Μέταλλα:  4,5% 

- Γυαλί:  4,5% 

- Υπόλοιπα:  15,5% 

 

Επίσης βάσει της ίδιας ΚΥΑ, στα συνολικά παραγόµενα αστικά απόβλητα, τα 

απορριπτόµενα υλικά συσκευασίας αποτελούν περίπου το 20% κ.β. 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης, υιοθετείται η ποιοτική σύσταση του ΠΕΣ∆Α 

2001, η οποία στηρίζεται σε πλήρη και τεκµηριωµένη καταγραφή των ποιοτικών 

χαρακτηριστικών των απορριµµάτων της Αττικής µέσω της διενέργειας κατάλληλου 
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προγράµµατος δειγµατοληψιών από απορριµµατοφόρα προσερχόµενα στο Χώρο 

∆ιάθεσης Απορριµµάτων Άνω Λιοσίων και µετρήσεων 15 ηµερών. 

 

Στόχος του Προγράµµατος δειγµατοληπτικής εξέτασης των παραµέτρων των 

απορριµµάτων της Αττικής ήταν ο προσδιορισµός των παραµέτρων των 

απορριµµάτων και ο καθορισµός της σύστασης των απορριµµάτων. Το Πρόγραµµα 

εκτελέστηκε µε επιτυχία τον Σεπτέµβριο και τον Οκτώβριο 1997 από το Τµήµα 

Χηµικών Μηχανικών του ΕΜΠ. 

 

Κατά την εκτέλεση του Προγράµµατος δόθηκε ιδιαίτερη σηµασία στην λήψη 

αντιπροσωπευτικού δείγµατος σύµµεικτων αστικών απορριµµάτων, από 

απορριµµατοφόρα διαφορετικών ∆ήµων και περιοχών της Αττικής. 

 

Με την βοήθεια κατάλληλου κόσκινου εκτελέστηκε κοκκοµετρική ανάλυση του 

δείγµατος και προσδιορίστηκε κατόπιν χειροδιαλογής η σύστασή του αλλά και το 

ποσοστό κάθε υλικού που περιέχεται σε καθένα από τα επιµέρους κλάσµατα για τις 

ακόλουθες κατηγορίες υλικών : 

- Οργανικό κλάσµα 

- Χαρτιά  

- Πλαστικά 

- Μαγνητιζόµενα Μέταλλα 

- Αλουµίνιο 

- Γυαλί 

- Υφάσµατα/δέρµα/ξύλα/λάστιχα 

- Αδρανή 

- ∆ιάφορα 

 

Επίσης σε κάθε δείγµα προσδιορίστηκε το ποσοστό ολικής υγρασίας του % κ.β. µε 

χρήση κατάλληλου κλίβανου ξήρανσης. 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης, λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω θεωρείται 

εφεξής µέση ποιοτική σύσταση των παραγόµενων αποβλήτων της περιοχής µελέτης, 

η προκύπτουσα από αντιπροσωπευτικά δείγµατα σύµµεικτων αστικών 
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απορριµµάτων, από απορριµµατοφόρα διαφορετικών ∆ήµων και περιοχών της 

Αττικής κατά το έτος 1997. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΣΥΣΤΑΣΗ AΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 
(%) 

1. ΟΡΓΑΝΙΚΑ 46,50 
2. ΧΑΡΤΙ, ΧΑΡΤΟΝΙ 23,44 
3. ΠΛΑΣΤΙΚΑ 10,80 
4. ΜΕΤΑΛΛΑ 3,74 
5. ΓΥΑΛΙ 3,42 

6. ΥΦΑΣΜΑΤΑ, ΞΥΛΟ, 
ΛΑΣΤΙΧΟ, ∆ΕΡΜΑ 4,25 

7. Α∆ΡΑΝΗ 3,58 
8. ∆ΙΑΦΟΡΑ 4,27 

 ΣΥΝΟΛΟ 100,00 
 

Μετά την πλήρη λειτουργία του υφιστάµενου Εργοστάσιου Μηχανικής Ανακύκλωσης 

– Κοµποστοποίησης (ΕΜΑΚ) στα Άνω Λιόσια και την επεξεργασία των στοιχείων 

ποιοτικής σύστασης και ποσοτικών χαρακτηριστικών, θα µπορούν να εξαχθούν 

χρήσιµα συµπεράσµατα για την διαστασιολόγηση των µελλοντικών µονάδων 

Επεξεργασίας και διάθεσης των Σ.Α., αλλά και για το γενικότερο σχεδιασµό ∆.Σ.Α. 

 

2.2.3. Υφιστάµενα έργα ∆ΣΑ  
Η υπάρχουσα κατάσταση διαχείρισης στερεών (µη επικίνδυνων) αποβλήτων της 

Περιφέρειας Αττικής, όπως έχει διαµορφωθεί σήµερα, περιλαµβάνει κυρίως τα εξής:  

(Α) ΕΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  
- Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης Κοµποστοποίησης (ΕΜΑΚ). Τελεί υπό 

δοκιµαστική λειτουργία 

- Κέντρο ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ) στο Μαρούσι. (Λειτουργεί) 

- Επίκειται άµεσα η κατασκευή Κ∆ΑΥ στον Ασπρόπυργο 
 

(Β) ΕΡΓΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ (Χ.Υ.Τ.Α.) 
- Χ.Υ.Τ.Α. υφιστάµενοι: Ένας (1) 

Πρόκειται για το Χ.Υ.Τ.Α. ∆υτικής Αττικής στα Άνω Λιόσια 
 

- Χ.Υ.Τ.Α. χρηµατοδοτηθέντες (νέοι): Τρεις (3) 
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Πρόκειται για τους Χ.Υ.Τ.Α. ∆υτικής Αττικής (θέση «Σκαλιστήρι» Φυλής), Χ.Υ.Τ.Α. 

ΝΑ Αττικής (θέση «Βραγόνι» Κερατέας), Χ.Υ.Τ.Α. ΒΑ Αττικής (θέση «Μαύρο 

Βουνό» Γραµµατικού).  
 

(Γ) ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ)  
(Η αναφορά αφορά κεντρικούς και όχι τοπικούς ΣΜΑ) 

- ΣΜΑ υφιστάµενοι: Ένας (1) 

Πρόκειται για το ΣΜΑ Σχιστού 
 

- ΣΜΑ χρηµατοδοτηθέντες (νέοι): Ενας (1) 

Πρόκειται για τον ΣΜΑ Αθήνας και όµορων ∆ήµων (στον Ελαιώνα).  

Έχει προβλήµατα περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 
 

(∆) ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
(ΧΑ∆Α)  

- Ενεργοί ΧΑ∆Α: Εικοσιτέσσερις (24)  

- Ανενεργοί ΧΑ∆Α: Πέντε (5)  
 

(Ε) ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Τ.Σ.Μ.Α.)  
Υπάρχουν αρκετοί ΤΣΜΑ, ενώ προβλέπεται και η κατασκευή νέων. Στο πλαίσιο 

του Ταµείου Συνοχής έχει εγκριθεί η Χρηµατοδότηση ΤΣΜΑ στην Τροιζηνία. 
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2.3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 

2.3.1. Γενικά 
Η Περιφέρεια Αττικής εξαιτίας της υπερσυγκέντρωσης πληθυσµού και 

δραστηριοτήτων αντιµετωπίζει σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήµατα. Σηµαντικός 

άξονας παρέµβασης για την Περιφέρεια Αττικής είναι η αποκατάσταση της ποιότητας 

ζωής και του περιβάλλοντος. 

 

Επίσης, τα χωροταξικά προβλήµατα και τα προβλήµατα συγκρούσεων χρήσεων γης 

στην Περιφέρεια Αττικής είναι σηµαντικά, πολλές φορές ιδιαιτέρως οξυµένα και 

αφορούν τόσο στον αστικό όσο και τον περιαστικό χώρο. Τα προβλήµατα αυτά 

έχουν ως συνέπεια την γενικότερη υποβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 

στις πόλεις και τους οικισµούς της Αττικής και την παρεµπόδιση της αποτελεσµατικής 

λειτουργίας των διαφόρων δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται σ’ αυτές.  

 

Όσον αφορά την χωρική ένταση των περιβαλλοντικών προβληµάτων ανά 

νοµαρχιακό διαµέρισµα της Περιφέρειας Αττικής αυτή παρουσιάζεται ως εξής: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ: ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Νοµαρχιακό ∆ιαµέρισµα 
 

Αθηνών Πειραιώς Ανατολικής 
Αττικής 

∆υτικής 
Αττικής 

Ανάγκη διευθέτησης κοιτών 
ποταµών / ρεµάτων  √ √ √ 

Ανεπάρκεια αντιπληµµυρικού 
δικτύου 

√ √ √ √ 

Ανεπάρκεια δικτύου ύδρευσης  √ (νησιά) √ √ 
Αποχετευτικό πρόβληµα οµβρίων 
υδάτων / ακαθάρτων   √ √ 

Απρογραµµάτιστη βιοµηχανική 
ανάπτυξη 

√  √ √ 

Ατµοσφαιρική ρύπανση √ √  √ 

∆ιαχείριση απορριµµάτων   √  
Έλλειψη βιολογικών καθαρισµών  √ (νησιά) √ √ 
Έλλειψη αστικού πρασίνου √ √  √ 

Έλλειψη χώρων στάθµευσης √ √  √ 
Επιβάρυνση από µεγάλα έργα √  √  
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Νοµαρχιακό ∆ιαµέρισµα 
 

Αθηνών Πειραιώς Ανατολικής 
Αττικής 

∆υτικής 
Αττικής 

Θαλάσσια ρύπανση  √  √ 
Κυκλοφοριακή Συµφόρηση √ √   

Ρύπανση ποταµών  √ √  
Ρυπαίνουσες βιοµηχανίες και 
βιοτεχνίες 

√ √  √ 

Ρύπανση από αστικά λύµατα  √ (νησιά) √ √ 
Ρύπανση υπόγειου υδροφορέα    √ 

 
2.3.2. Ειδικές περιοχές (εσωτερικές ζώνες, ορεινές και νησιωτικές περιοχές) 
Οι διάφορες περιοχές της Περιφέρειας Αττικής χαρακτηρίζονται από µεγάλη 

ανοµοιογένεια και ένταση των ανισοτήτων µεταξύ τους. Υπάρχουν αρκετές περιοχές 

που χαρακτηρίζονται από σηµαντική υποβάθµιση του περιβάλλοντος, ανεπάρκεια και 

χαµηλή ποιότητα των τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών, χαµηλής ποιότητας 

κατοικία κ.λπ. 

 
Στο µεγαλύτερο µέρος του νησιωτικού χώρου της Περιφέρειας Αττικής η ανάπτυξη 

του τουρισµού (κυρίως του παραθεριστικού), παρουσιάζει σε πολλές περιπτώσεις 

έντονα φαινόµενα κορεσµού. Ως προς την επαρχία Τροιζηνίας, κυριαρχούν οι 

δραστηριότητες του πρωτογενή τοµέα µε έµφαση στη γεωργοκτηνοτροφία και στις 

υδατοκαλλιέργειες (οστρακοκαλλιέργεια), αλλά παρουσιάζει και δυνατότητες 

τουριστικής ανάπτυξης.  

 

Όσον αφορά τις ορεινές περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, αυτές καλύπτουν µόλις το 

5,8% της συνολικής έκτασης της περιφέρειας (µόλις το 2% των δήµων και 

κοινοτήτων και το 0,1% του πληθυσµού ανήκουν σε ορεινές περιοχές). Ωστόσο, 

ορισµένες περιοχές (ορεινοί όγκοι Πατέρα, Γερανίων, Κιθαιρώνα, Πεντέλης κ.λπ.), 

χαρακτηρίζονται από την σηµαντική προσφορά τους κυρίως στον πρωτογενή τοµέα 

της Περιφέρειας Αττικής, ενώ διαθέτουν πλούτο προστατευοµένων ζωνών.  

 

Η Περιφέρεια Αττική, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, της ποικιλόµορφης 

διαµόρφωσης των εδαφών της και των ευνοϊκών κλιµατολογικών συνθηκών 

χαρακτηρίζεται από σηµαντικούς βιότοπους. Στην συνέχεια παρουσιάζονται 

διάφορες περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, η οποίες χαρακτηρίζονται από ειδικό 
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καθεστώς προστασίας και για τις οποίες βέβαια θα πρέπει να συντρέχουν οι 

περιορισµοί της ΚΥΑ 114218/1997 προκειµένου να αποτελέσουν αιτίες αποκλεισµού 

θέσεων.  

 
α) Περιοχές NATURA 2000: 
Οι περιοχές της Περιφέρειας Αττικής που έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα NATURA 

2000 είναι οι εξής: 

- Όρος Πάρνηθα (Κωδικός GR3000001) 

- Εθνικό Πάρκο Σχοινιά – Μαραθώνα (Κωδικός GR3000003) 

- Βραυρώνα – Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη (Κωδικός GR3000004) 

- Σούνιο – Νησίδα Πατρόκλου και Παράκτια θαλάσσια Ζώνη (Κωδικός GR3000005) 

- Υµηττός – Αισθητικό ∆άσος Καισαριανής- Λίµνη Βουλιαγµένης (Κωδικός 

GR3000006) 

- Αντικύθηρα – Πρασονήσι - Λαγούβαρδο (Κωδικός GR3000008) 

- Νησίδες Κυθήρων: Πρασονήσι, ∆ραγόνερα, Αντιδραγόνερα (Κωδικός 

GR3000010) 

- Νησίδες Μυρτώου Πελάγους: Φαλκονέρα – Βελοπούλα - Ανάνες  (Κωδικός 

GR30000012) 

- Κύθηρα και γύρω νησίδες: Πρασονήσι – ∆ραγονέρα – Αντιδραγονέρα – Αυγό – 

Καπέλλο – Κουφό και Φιδονήσι  (Κωδικός GR30000013) 

- Όρη Γεράνια (Κωδικός GR2530005) 

 

Επιπλέον, στην περιοχή υπάρχουν και κάποιοι σηµαντικοί βιότοποι. Το κύριο 

κριτήριο για την ανακήρυξη µιας περιοχής σε σηµαντικό βιότοπο είναι η ύπαρξη σ’ 

αυτήν κάποιων σπάνιων ειδών πανίδας και χλωρίδας. Η Περιφέρεια περιλαµβάνει 

αρκετούς σηµαντικούς βιότοπους σύµφωνα µε τον κατάλογο που συνέταξε η 

Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης το 1992. Στον πίνακα που ακολουθεί 

εµφανίζονται όλοι οι σηµαντικοί βιότοποι (συµπεριλαµβανοµένων και 

χαρακτηρισµένων ως ΝΑTURA 2000 περιοχών) και οι κωδικοί αυτών. 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ Σηµαντικοί Βιότοποι  

180 Νησίδα Αγ. Γεωργίου 

181 Νήσος Αντικύθηρα 

182 Έλος και ∆άσος Σχοινιά Μαραθώνα  

183 ∆υτικά και Νότια Κυθήρων  

184 Εθνικός ∆ρυµός Πάρνηθας και περιοχές Ληµικό και Σαλονίκι  

185 Περιοχή ∆υτικά των Μεγάρων  

186 Νήσος Ύδρα 

187 Νήσος Αγκίστρι 

188 Νήσοι Λαούσες 

189 Κορυφές όρους Πεντέλης 

190 Όρος Αγριλίκι Μαραθώνα  

191 Κορυφές Όρους Υµηττός  και περιοχές Καισαριανής και Καρέα 

192 Αττικό Άλσος 

193 Λυκαβηττός 

194 Εκβολή Ιλισσού 

195 Εθνικός ∆ρυµός Σουνίου 

196 Νησίδα Αρτζέντας (Αρτσίδα ή Γάιδαρος) 

197 Σκυρωνίδες Πέτρες  

198 Κορυφές όρους Κιθαιρώνας 

199 Κορυφές όρους Πατέρα 

200 Άρµα και φαράγγι Γκούρας (Πάρνηθα) 

201 Λιµνοθάλασσα Ψήφτας Μεθάνων  

202 Γεράνια όρη 

Πηγή: Έκδοση της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης σε συνεργασία µε το Πρόγραµµα 

∆ηµιουργίας Τράπεζας στοιχείων για το Ελληνικό Φυσικό Περιβάλλον του Ε.Μ.Π. 

 
β) Καταφύγια άγριας ζωής: 
Στο σύνολο της έκτασης της Περιφέρειας Αττικής, υπάρχουν τα ακόλουθα καταφύγια 

άγριας ζωής. 

 
Περιοχές Καταφυγίων 

Άγριας Ζωής 
ΦΕΚ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ 

Έκταση 
(στρέµµατα) 

ΜΑΡΜΑΡΟΞΕΡΑ 522/Β/86 ΛΑΥΡΙΟΥ 7.000 

ΜΕΓΑΡΩΝ-ΒΙΛΛΙΩΝ 305/Β/86 ΜΕΓΑΡΩΝ 25.198 
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Περιοχές Καταφυγίων 
Άγριας Ζωής 

ΦΕΚ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ 
Έκταση 

(στρέµµατα) 

ΑΙΓΑΛΕΩ 

683/Β/76 και 

τροποποίηση αυτού 

βάσει υπ. αριθµ. 

2168/2-7-2001 

απόφασης 

∆ασαρχείου Αιγ. 

ΑΙΓΑΛΕΩ 27.000 

ΘΑΛΑΡΙΑ 698/Β/82 ΠΕΙΡΑΙΑ 30.000 

ΠΗΛΟΣ 542/Β/90 ΠΕΙΡΑΙΑ 5.500 

ΟΡΟΣ 566/Β/85 ΠΕΙΡΑΙΑ 8.500 

ΝΗΣΙ∆Α ΜΟΝΗ 566/Β/85 ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΟΛΟ ΤΟ 

ΝΗΣΙ 

ΠΑΡΝΗΘΑ 615/Β/77 ΠΑΡΝΗΘΑΣ 100.700 

ΒΟΥΤΗΜΑ 691/Β/76 ΚΑΠΑΝ∆ΡΙΤΙΟΥ 11.280 

ΥΜΗΤΤΟΣ 683/Β/76 ΠΕΝΤΕΛΗΣ 20.000 

ΡΑΠΕΝΤΩΣΑ 689/Β/76 ΠΕΝΤΕΛΗΣ 24.500 

ΜΑΥΡΟΣΟΥΒΑΛΑ 638/Β/79 ΚΑΠΑΝ∆ΡΙΤΙΟΥ 9.100 

ΠΑΤΕΡΑΣ 96/Β/84 ΑΙΓΑΛΕΩ 15.000 

 

Επίσης στην Περιφέρεια Αττικής υπάρχουν και οι ακόλουθοι Εθνικοί ∆ρυµοί:  

Εθνικοί ∆ρυµοί ΦΕΚ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ 
Έκταση 

(στρέµµατα) 

ΠΑΡΝΗΘΑΣ 155/Α/61 ΠΑΡΝΗΘΑΣ 38.100 

Πυρήνας:7.600 
ΣΟΥΝΙΟΥ 67/Α/74 ΛΑΥΡΙΟΥ 

Περ. Ζώνη:27.500 

 

γ) Αρχαιολογικοί χώροι – Ιστορικά µνηµεία – Τοπία ιδιαίτερου φυσικού 
κάλλους  - ΖΟΕ Περιφέρειας Αττικής 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι κηρυγµένοι αρχαιολογικοί χώροι, οι 

θεσµοθετηµένες Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) και τα επίσηµα ιστορικά µνηµεία 

και τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους που υπάρχουν στην Περιφέρεια Αττικής. 
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΥΠΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ/ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ 

ΜΕΙΚΤΑ 

ΟΡΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ Περί καθορισµού ζωνών ρυθµίσεων και 
προστασίας της περιοχής του όρους Υµηττού 

Ζ.Ο.Ε. ΥΜΗΤΟΥ 544/∆/20-10-78 

∆ΙΕΘΝΕΣ 
Σύµβαση δια την προστασία της παγκόσµιας 

πολιτιστικής και φυτικής κληρονοµιάς & 
Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την προστασία της 

αρχαιολογικής κληρονοµίας 

ΓΕΝΙΚΟ 32/Α/10-02-81 

ΕΛΛΑ∆Α Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 166/∆/6-03-87 

ΟΡΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗ Καθορισµός ζωνών προστασίας του όρους 
Πεντέλης, χρήσεων και όρων δόµησης αυτών 

Ζ.Ο.Ε. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 755/∆/21-10-88 

ΟΡΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗ 
Τροποποίηση του από 26-8-1988 Π.∆. 

«Καθορισµός ΖΟΕ του όρους Πεντέλης, χρήσεων 
και όρων δόµησης αυτών (∆΄ 755)» 

Ζ.Ο.Ε .ΠΕΝΤΕΛΗΣ 253/∆/8-05-89 

ΜΑΡΑΘΩΝΑ- 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
Καθορισµός Ζωνών Α και Β προστασίας του 

Αρχ/κού χώρου Τύµβου Μαραθώνα 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ & ΖΟΕ 676/Β/31-07-95 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ - 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Θεσµοθέτηση Ζωνών Α απολύτου Προστασίας, 
αδόµητων σε περιοχές της Λαυρεωτικής 
χερσονήσου, στον λόφο «Οβριοόκαστρο» 
Κερατέας, στο Πάνειον όρος, στις περιοχές 

«Θέρµη» 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ - 

Α∆ΟΜΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
1070/29-12-95 

∆ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ (Ν. 

ΛΙΟΣΙΑ) – ΑΓ. 

ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ- 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Καθορισµός ΖΟΕ χρήσεων γης και όρων και 
περιορισµών δόµησης (Οικολογικό Πάρκο 

Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης) στις εκτός 
σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών προ του 1923 
περιοχές των δήµων Ιλίου - Αγ. Αναργύρων και 

Καµατερού 

Ζ.Ο.Ε. ΙΛΙΟΝ – ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - 

ΚΑΜΑΤΕΡΟ 
20/∆/19-01-96 

∆ΗΜΟΥ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ- 

ΑΤΤΙΚΗ 

Καθορισµός χρήσεων γης και όρων και 
περιορισµών δόµησης στην εκτός σχεδίου και 
εκτός ορίων οικισµών προ του έτους 1923 

περιοχή Ασπροπύργου 

Ζ.Ο.Ε. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1085/∆/17-09-96 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ - 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Καθορισµός χρήσεων γης και όρων και 
περιορισµών δόµησης στην εκτός σχεδίου και 
εκτός ορίων οικισµών προ του έτους 1923 
περιοχή της χερσονήσου Λευρεωτικής 

Ζ.Ο.Ε. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
125/∆/27-02-98 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Έγκριση Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) 
της νήσου Κυθήρων   

ΓΠΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 864/∆/9-9-87 

ΕΛΛΑ∆Α Χωροταξικός Σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη 
και άλλες διατάξεις 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 2742 207/∆/7-10-99 

ΕΛΛΑ∆Α 

(ΕΘΝ. ∆ΡΥΜΟΣ 

ΠΑΡΝΑΣΟΥ ΚΛ.Π) 

Μεταφορά Συντελεστή ∆όµησης και ρυθµίσεις 
άλλων θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου 

περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων έργων

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 3044 197/Α/27-08-02 
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΥΠΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ/ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

ΜΑΡΑΘΩΝΑ-

ΑΤΤΙΚΗΣ 
Περί χαρακτηρισµού εκτάσεως της περιοχής 
Βρανά Μαραθώνος ως αρχαιολογικού χώρου  

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 1032/Β/19-10-77 

ΣΟΥΝΙΟ- ΑΤΤΙΚΗΣ 
Περί χαρακτηρισµού θέσεως «Λιµήν – Πασά»  
και χερσονήσου Κορώνης ως αρχαιολογικών 

χώρων 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 776/Β/17-08-77 

ΒΡΑΥΡΩΝΑΣ – 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
Περί Ζώνη Προστασίας Αρχαιολογικού Χώρου 

Βραυρώνας 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 7/Β/10-01-79 

ΒΡΑΥΡΩΝΑ – 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
Περί τροποποίησης Ζώνης Προστασίας  
Αρχαιολογικού Χώρου Βραυρώνος 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 706/26-07-80 

ΛΑΥΡΙΟ-ΑΤΤΙΚΗΣ 
Περί κήρυξης της περιοχής Λαυρεωτικής, ως  
αρχαιολογικού χώρου , ιστορικού τόπου και 

τοπίου ιδιαίτερου φυσικού κάλλους 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ & 

ΤΟΠΙΟ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΚΑΛΛΟΥΣ 

852/Β/3-09-80 

ΜΕΓΑΡΑ – 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
Περί κηρύξεως Αρχαιολογικών Χώρων 

παραλίας µεγάρων (Πάχη) 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 660/Β/19-10-81 

ΠΟΡΤΟ 

ΓΕΡΜΑΝΟ- 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Περί καθορισµού ορίων αρχ/κού 
απαλλοτριωτέου χώρου Αγιγοσθένων 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 607/Β/1-10-81 

ΠΕΙΡΑΙΑ -

ΑΤΤΙΚΗΣ 
Χαρακτηρισµός ως ιστορικού µνηµείου του 

αρχαίου τείχους Πειραιά  
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 414/Β/24-06-82 

ΑΘΗΝΑ -ΑΤΤΙΚΗΣ Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων γύρω από την 
Ακρόπολη   

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

ΠΟΡΤΟ 

ΓΕΡΜΑΝΟ -

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Τροποποίηση του προς Β. ορίου του 
απαλλοτριωτέου αρχαιολογικού χώρου των 

Αιγοσθενών  

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

387/Β/5-06-83 

 

ΠΙΚΕΡΜΙ - 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
Κήρυξη περιοχής Πικερµίου ως αρχ/κού χώρου 

και ως τόπου ιδιαίτερου φυσικού κάλλους 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

& ΤΟΠΙΟΥ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΚΑΛΛΟΥΣ 

44/Β/31-01-84 

ΜΑ∆ΡΑ  - 

ΑΤΤΙΚΗΣ Κήρυξη της Ερένειας  ως αρχ/κού χώρου  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 41/Β/24-01-85 

ΜΕΓΑΡΑ - 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
Κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου του λόφου 

«Πυργάρι» στο Αλεποχώρι Μεγαρίδος 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 453/Β/18-07-85 

ΩΡΩΠΟΣ - 

ΑΤΤΙΚΗΣ Κήρυξη περιοχής Ωρωπού  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 822/Β/26-11-86 

ΚΕΡΑΤΕΑ / 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ- 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Χαρακτηρισµός περιοχής Μερέντας  Αττικής ως 
αρχ/κού χώρου 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 302/Β/25-04-89 

ΛΑΜΠΤΡΕΣ 

/ΚΟΡΩΠΙ 
Χαρακτηρισµός περιοχής Λαµπτρών ως 

αρχαιολογικού χώρου 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 1123/16-12-96 
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΥΠΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ/ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

ΜΕΓΑΡΑ - 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Χαρακτηρισµός περιοχής Πυργαρίου και 
θέσεως  «Ντάµι του Μουχλίζ» ως αρχ/κών 

χώρων 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 305/Β/08-05-91 

ΠΕΝΤΕΛΗ - 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ιόρθωση σφάλµατος στν αρ. ΥΠΠΟ /ΑΡΧ/Α1/ 
Φ 02/ 42113/2025/19.10.1990 υπουργική 

απόφαση (Σπήλαιο Νταβέλι) 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 78/Β/21-02-91 

Ν. ΜΑΚΡΗ -

ΑΤΤΙΚΗΣ 
Καθορισµός ζωνών προστασίας Α και Β του 
αρχαιολογικού χώρου Μπρεξίζας Ν. Μάκρης 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 112/Β/21-02-92 

ΑΥΛΩΝΟΣ-

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ-

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Καθορισµός Ζώνης Α απολύτου προστασίας 
στον αρχικό χώρο στη θέση «Μάνδρας Γριάς» 

Αυλώνας Μαραθώνας 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 235/Β/07-04-92 

ΜΑ∆ΡΑ- ΑΤΤΙΚΗΣ 
Κήρυξη της ευρύτερης περιοχής της Ι.Μονής 
οσίου Μελετίου στον Κιθαιρώνα ως αρχ/κού 

χώρου 
(3.000m) 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  183/Β/18-03-94 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ - 

ΒΑΡΝΑΒΑ 

Καθορισµός Ζώνης Α απολύτου προστασίας 
στον αρχαιολογικό χώρο Ραµνούντας 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  146/Β/3-03-94 

ΒΡΑΥΡΩΝΑ- 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου των 
περιοχών Κήποι, Παλιά Βραώνα και Πούσι – 

Καλογέρι, Βραυρώνας Αττικής 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  157/Β/07-03-95 

ΒΡΑΥΡΩΝΑ-

ΑΤΤΙΚΗΣ  

Θεσµοθέτηση Ζώνης Α απολύτου προστασίας, 
αδόµητης του αρχαιολογικού χώρου Πύργου 
Βραυρώνας και των πηγών του αρχαίου 

ποταµού Εράσινου 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 198/Β/21-03-95 

ΜΑΡΑΘΩΝΑ- 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
Καθορισµός Ζωνών Α και Β προστασίας του 

Αρχ/κού χώρου Τύµβου Μαραθώνα 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ & ΖΟΕ 676/Β/31-07-95 

ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ- 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
Κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου της περιοχής 

Μαγούλας Γαλατά Τροιζηνίας 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  

ΕΡΥΘΡΩΝ - 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
Καθορισµός Ζωνών Α και Β προστασίας στον 

αρχαιολογικό χώρο των Ελευθερών 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  

135/Β/06-03-96 

∆. ΑΘΗΝΑΙΩΝ  - 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Περί χαρακτηρισµού ως ιστορικών διατηρητέων 
µνηµείων και αρχ/κών χώρων  περί της 

Ακροπόλεως 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ/ 
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 

35/Β/2-02-62 

∆. ΑΘΗΝΑΙΩΝ- 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Περί τροποποίησης και συµπληρώσεως του 
Νόµου 4212 «περί κυρώσεως του από 23-03-

29 Ν. ∆. περί χαρακτηρισµού ως αρχ/κού 
χώρου Τµήµατος της πόλεως της Αθήνας»  

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 285/Α/26-06-35 

ΡΑΦΗΝΑ 

(Χερσόνησο 

Ακηταρίου)- 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Περί χαρακτηρισµού αρχ/κού χώρου  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 118/Β/10-06-54 

∆. ΑΘΗΝΑΙΩΝ- 

ΑΤΤΙΚΗ  
Περί κηρύξεως εκτάσεως του λόφου 
Φιλοπάππου ως αρχ/κού χώρου 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 23/Β/18-02-55 
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΥΠΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ/ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

ΑΤΤΙΚΗ – 

(11 ΠΕΡΙΟΧΕΣ) Περί κηρύξεως αρχ/κών χώρων  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 268/Β/12-12-56 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

(27 Περιοχές) Περί κηρύξεως αρχ/κών χώρων Αττικής   ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 265/Β/1-10-57 

ΒΡΑΥΡΩΝΑ - 

ΑΤΤΙΚΗΣ Περί κηρύξεως αρχ/κού χώρου ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 75/Β/5-5-62 

ΜΑΡΑΘΩΝΑ  - 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
Περί κηρύξεως αρχαιολογικού χώρου παρά τον 

Τύµβο Μαραθώνος 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 518/Β/16-11-63 

ΒΡΑΥΡΩΝΑ - 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
Περί κηρύξεως αρχαιολογικού χώρου 

Βραυρώνος -Αττικής  
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 117/Β/20-03-63 

ΚΟΙΝ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ 

- ΑΤΤΙΚΗΣ 
Περί κηρύξεως αρχ/κών  χώρων και ιστορικών 

διατηρητέων µνηµείων  
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 404/Β/6-07-65 

ΠΟΡΤΟ 

ΓΕΡΑΜΝΟ - 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Περί κηρύξεως αρχ/κών  χώρων και ιστορικών 
διατηρητέων µνηµείων  

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 60/Β/5-02-66 

∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑ – 

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Περί χαρακτηρισµού αρχ/κών  χώρων και 
ιστορικών διατηρητέων µνηµείων  

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 527/Β/24-08-67 

ΜΑΡΑΘΩΝΑ- 

ΑΤΤΙΚΗΣ  

Περί χαρακτηρισµού ως αρχαιολογικού χώρου 
της περιοχής Μαραθώνα από τη θέση «Ελος 
Μπλεξίζας» µέχρι το σύγχρονο χωριό του 

Μαραθώνα  

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 866/Β/12-09-77 

ΟΙΝΟΗ – ΑΤΤΙΚΗΣ Περί κηρύξεως Αρχαιολογικού Οινόης 
Μεγαρίδος 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 729/Β/29-08-78 

ΕΛΕΥΣΙΝΑ - 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
Προσθήκη διευκρίνησης  στην κήρυξη του 

αρχ/κού χώρου Ελευσίνας 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 279/Β/09-06-87 

ΒΡΑΥΡΩΝΑ- 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ιόρθωση σφάλµατος στην ΥΠΠΟ 
/ΑΡΧ/Α1/Φ02/9816/537/24.2.95 Υ.Α. «περί 

κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου των περιοχών 
Κήποι, Παλιά Βραώνα και Πούσι – Καλογέρι, 

Βραυρώνας Αττικής» 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  334/Β/03-05-95 

ΓΑΛΑΤΑ, 

ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 
Κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου της περιοχής 

«Απάθεια», Γαλατά, Τροιζηνίας 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  260/Β/12-04-94 

∆ΡΥΟΠΗΣ , 

ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 
Κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου της περιοχής 

Αγίου Γεωργίου Καλλονής, Τροιζηνίας 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  973/Β/03-11-97 

ΑΝΩ ΦΑΝΑΡΙΟΥ, 

ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 

Κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου του 
υψώµατος «Άνω Κάστρο Φαναρίου», 

Τροιζηνίας 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  382/Β/24-05-94 

 ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Κήρυξη του όρµου «Βίδι», Τροιζηνίας , ως 
αρχαιολογικού χώρου. 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  454/Β/15-07-92 

ΝΗΣΟΣ ΜΟ∆Ι-

ΠΟΡΟΥ -
Κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου νήσου Μόδι 

Πόρου, Τροιζηνίας.. 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  886/Β/08-11-97 
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΥΠΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ/ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 

ΝΗΣΟΣ Υ∆ΡΑ- 

ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 
Κήρυξη της νήσου Ύδρας, Τροιζηνίας, ως 

αρχαιολογικού χώρου. 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  453/Β/14-06-96 

ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Περί κηρύξεως αρχαιολογικών χώρων 
περιοχών εν Τροιζήνι. 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ  335/Β/12-05-72 

ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 
Περί κηρύξεως της περιοχής της πόλεως 
Αίγινας ως τόπου χρήζοντος ειδικής 

προστασίας του Ν. 1469/50. 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  409/Β/7-07-65 

ΚΥΘΗΡΑ  Περί κηρύξεως του Ενετικού Κάστρου 
Αυλέµονας Κυθήρων, ως ιστορικών µνηµείων 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  194/Β/26-02-80 

ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ  Περί κηρύξεως Αρχαιολογικού Χώρου και 
Μνηµείων Νοµού Λακωνίας και Αντικυθήρων  

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ – 

ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ  
267/Β/16-04-70 

ΑΙΓΙΝΑΣ-ΠΟΡΟΥ 
Περί χαρακτηρισµού αρχαιολογικών χώρων και 

ιστορικών διατηρητέων µνηµείων Αίγινας- 
Πόρου 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ – 

ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ  
527/Β/24-08-67 

ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ 
Περί χαρακτηρισµού της περιοχής της αρχαίας 

Τροιζηνίας ως αρχαιολογικού χώρου και 
ιστορικού τοπίου  

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ – 

ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ  
196/Β/26-02-80 

ΑΙΓΙΝΑ Περί χαρακτηρισµού του ∆ήµου Αίγινας, ως 
οργανωµένου αρχαιολογικού χώρου 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 350/Β/7-07-66 

ΝΗΣΟΙ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Περί κηρύξεως  Βυζαντινών Μνηµείων στα 

κάτωθι µεσαιωνικά κάστα: Καψαλίου, 
Μυλοκάστου, Κυθήρων και Παλιοχώρας  

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 28/Β/26-02-22 
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΥΠΑΓΩΓΗ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ/ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 

ΠΕΝΤΕΛΗ- ΑΤΤΙΚΗΣ Περί χαρακτηρισµού ως ιστορικού µνηµείου  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΝΗΜΕΙΟ 42/Β/7-03-51 

ΚΕΡΑΤΣΙΝΗ- 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ- 

ΠΕΝΤΕΛΗ  - ΑΤΤΙΚΗΣ 

Περί χαρακτηρισµού τοποθετήσεων 

χρηζουσών της κατά τον Νόµο 1469/1950 

προστασίας  

ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - (ΙΣΤΟΡΙΚΑ 

ΜΝΗΜΕΙΑ) 

119/Β/2-04-59 

∆. ΑΘΗΝΑΙΩΝ - 

ΑΤΤΙΚΗ  

Περί χαρακτηρισµού Ιστορικών ∆ιατηρητέων 

Μνηµείων περί το βράχο της Ακροπόλεως 

και Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους Τοπίο τον 

Λόφο Νυµφών  

ΤΟΠΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ 

∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ Ή/ΚΑΙ 

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ 

606/Β/3-10-67 

ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ 

ΟΙΝΟΗ- ΑΤΤΙΚΗΣ 

Περί κηρύξεως ως ιστορικών διατηρητέων 

µνηµείων  

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΑ 

ΜΝΗΜΕΙΑ 
84/Β/5-02-69 

ΕΡΥΘΡΑΙΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ 

Χαρακτηρισµός ιεράς Μονής προφήτη Ηλία 

Ερυθρών, ως ιστορικού διατηρητέου 

µνηµείου  

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ∆ΙΑΤ. ΜΝΗΜΕΙΟ 184/Β/08-04-85 

ΝΗΣΟΙ: Υ∆ΡΑΣ-

ΠΟΡΟΥ-ΣΠΕΤΣΑΙ 

Περί χαρακτηρισµού ιστορικών µνηµείων 

στην Ύδρα, στον Πόρο και στις Σπέτσες. 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ  352/Β/31-05-67 

ΝΗΣΟΣ ΠΟΡΟΣ  
Περί κηρύξεως ιστορικών διατηρητέων 

µνηµείων 
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 175/Β/26-03-66 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Περί κηρύξεως οικισµών νήσου Κυθήρων ως 

διατηρητέων 
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ  788/Β/21-08-80 

ΧΩΡΑ, ΚΥΘΗΡΩΝ 
Κήρυξη του περιβάλλοντος του κηρυγµένου 

µνηµείου Κάστρου Χώρας Κυθήρων 
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 305/Β/31-05-83 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Περί χαρακτηρισµού Βυζαντινού οικισµού 

Μυλοποτάµου, ως ιστορικού τοπίου 
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 672/Β/13-08-79 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Περί συµπληρωµατικής κηρύξεως 

Μυλοποτάµου, Κυθήρων  
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 382/Β/01-07-81 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Αγ. Βλάσιος, Αµούτσες, (Βυζαντινών 

χρόνων 12ος , 13ος αιώνας)  

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
ΦΕΚ 621Β/7-5-76 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Παναγιά η Κυρά, Αµούτσες (Βυζαντινών 

χρόνων 15ος αιώνας) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
ΦΕΚ 621Β/7-5-76 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Αγ. Ιωάννης, Αµούτσες (µεταβυζαντινό)  
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
ΦΕΚ 621Β/7-5-76 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Παναγιά ή Αγιος Χαράλαµπος, Αρωνιάδικα 

(µεταβυζαντινό) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
ΦΕΚ 621Β/7-5-76 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Αρχάγγελος Μιχαήλ, Αρωνιάδικα (Ενετικών 

χρόνων) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 

Π∆ 18-2-25 

ΦΕΚ 58Β/11-3-25 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Κάστρο, Αυλέµωνας (Ενετικών χρόνων) 
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
ΦΕΚ 194Β/26-2-80 
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΥΠΑΓΩΓΗ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ/ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Αγ. Γεώργιος του Βουνού, Αυλέµωνας  

(Βυζαντινών χρόνων) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 

Π∆ 18-2-25 

ΦΕΚ 58Β/11-3-25 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Αγ. Ιωάννης Πρόδροµος, Βιαράδικα (15ος 

αιώνας) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Αγ. Νικόλαος, Γωνιά (15ος αιώνας) 
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
ΦΕΚ 621Β/7-5-76 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Αγ.Κυριακή, Γωνιά (Σύµπλεγµα 2 ναών) 
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Αγ. Νίκων, Ζαγλανικιάνιακα (Βυζαντινών 

χρόνων 12ος , 13ος αιώνας) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
ΦΕΚ 621Β/7-5-76 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Αγ. Τριάδα, Καστρισιάνικα  
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
ΦΕΚ 621Β/7-5-76 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Αγ. Αντώνιος, Καστρισιάνικα 
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
ΦΕΚ 621Β/7-5-76 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Ανάληψη Σωτήρα, Μητάτα (13ος αιώνας) 
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
- 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Παναγιά Σπηλαιώτισσα, Μητάτα 

(µεταβυζαντινό) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 

Π∆ 18-2-25 

ΦΕΚ 58Β/11-3-25 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Αγ. Γεώργιος, Μητάτα  
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
- 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Αγ. Βαρβάρα, Μητάτα (15ος αιώνας) 
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
- 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Αγ. Αντώνιος, Παλαιόχωρα (Βυζαντινών 

χρόνων 15ος αιώνας) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 

Π.∆.25-2-22 

ΦΕΚ 28Β/26-2-22 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Αγ. ∆ηµήτριος, Παλαιόχωρα (Βυζαντινών 

χρόνων) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 

Π.∆.25-2-22 

ΦΕΚ 28Β/26-2-22 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Ανώνυµος (∆υτ. Αγ. Αντωνίου), 

Παλαιόχωρα (Βυζαντινών χρόνων) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 

Π.∆.25-2-22 

ΦΕΚ 28Β/26-2-22 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Ανώνυµος (Εναντι Κυράς του Φόρου), 

Παλαιόχωρα (Βυζαντινών χρόνων) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 

Π.∆.25-2-22 

ΦΕΚ 28Β/26-2-22 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Αγ. Βαρβάρα, Παλαιόχωρα (Βυζαντινών 

χρόνων) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 

Π∆ 18-2-25 

ΦΕΚ 58Β/11-3-25 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Αγ. Θεόδωρος, Παλαιόχωρα (Βυζαντινών 

χρόνων) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 

Π∆ 18-2-25 

ΦΕΚ 58Β/11-3-25 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Παναγιά του Φόρου, Παλαιόχωρα 

(Βυζαντινών χρόνων) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 

Π∆ 18-2-25 

ΦΕΚ 58Β/11-3-25 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Κάστρο Παλαιόχωρας, Παλαιόχωρα 

(Βυζαντινών χρόνων) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 

Π∆ 18-2-25 

ΦΕΚ 58Β/11-3-25 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Ανώνυµος 

(Ερειπωµένος), Παλαιόχωρα (Βυζαντινών 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 

Π.∆.25-2-22 

ΦΕΚ 28Β/26-2-22 
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΥΠΑΓΩΓΗ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ/ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 

χρόνων) 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Ανώνυµος 

(Ηµιερειπωµένος), Παλαιόχωρα 
(Βυζαντινών χρόνων) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 

Π.∆.25-2-22 

ΦΕΚ 28Β/26-2-22 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

Ανώνυµος 

(Ηµιερειπωµένος), Παλαιόχωρα 

(Βυζαντινών χρόνων) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 

Π.∆.25-2-22 

ΦΕΚ 28Β/26-2-22 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

Ανώνυµος 

(∆υτικός τοίχος κατεστραµµένος), 

Παλαιόχωρα (Βυζαντινών χρόνων) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 

Π.∆.25-2-22 

ΦΕΚ 28Β/26-2-22 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Παλαιόκαστρο, Παλαιόπολη (Βυζαντινών 

χρόνων) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Άγιος Κοσµάς, Παλαιόπολη (Βυζαντινών 

χρόνων) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
ΦΕΚ 621Β/7-5-76 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Αγ. Ανάργυροι, Φριλιγκιάνικα (Βυζαντινών 

χρόνων) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
ΦΕΚ 621Β/7-5-76 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Αναµόµυλος, Φριλιγκιάνικα (Βυζαντινών 

χρόνων) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Κάστρο Αυλέµωνας, Κύθηρα (Ενετικό 

κάστρο) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
ΦΕΚ194Β/26-2-80 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Μνηµεία Αντικυθήρων, Παλαιόκαστρο 

(Φρούριο του 5ου αιώνα) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
ΦΕΚ267Β/16-4-70 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Μεσαιωνικά κάστρα, Κύθηρα  
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
ΦΕΚ 28Β/26-2-22 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Λόφος Παλιόκαστρο και περιοχή 

Παλαιόπολης, Κύθηρα 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
ΦΕΚ 553Β/20-6-80 
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΥΠΑΓΩΓΗ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ/ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ 

ΤΟΠΙΑ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ 

ΥΜΗΤΤΟΣ  - 

ΠΕΝΤΕΛΗΣ – 

ΠΑΡΝΗΘΟΣ – 

ΚΟΡΥ∆ΑΛΟΥ – 

ΑΙΓΑΛΕΩ- 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Περί κηρύξεως των ορεών Υµηττού, Πεντέλης, 

Πάρνηθος, Κορυδαλλού και Αιγάλεω ως τόπων 

χρηζόντων ειδικής προστασίας (Νόµο 

1469/1950) 

ΤΟΠΟΙ ΧΡΗΖΟΝΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
669/Β/30-11-68 

ΥΜΗΤΤΟΣ  - 

ΠΕΝΤΕΛΗΣ – 

ΠΑΡΝΗΘΟΣ – 

ΚΟΡΥ∆ΑΛΟΥ – 

ΑΙΓΑΛΕΩ- 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Τροποποίηση περί κηρύξεως των ορεών 

Υµηττού, Πεντέλης, Πάρνηθος, Κορυδαλλού και 

Αιγάλεω ως τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους 

ΤΟΠΙΑ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΚΑΛΛΟΥΣ 
236/Β/4-04-69 

ΠΕΝΤΕΛΗ - 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Περί κηρύξεως του εν ∆ιονύσου Πεντέλης ΒΑ του 

Ιερού του ∆ιονύσου εβρισκοµένου σπηλαίου «του 

∆ιονύσου» µετά της γύρω περιοχής ως τόπου 

ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους 

ΤΟΠΙΟ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΚΑΛΛΟΥΣ 
1063/Β/26-09-75 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Περί χαρακτηρισµού της περιοχής Αµφιαρίου  

σαν τόπου ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους  

ΤΟΠΙΟ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΚΑΛΛΟΥΣ 
832/Β/20-09-79 

ΣΟΥΝΙΟ-ΑΤΤΙΚΗΣ 
Περί χαρακτηρισµού της περιοχής Σουνίου σαν 

τόπου ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους  

ΤΟΠΙΟ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΚΑΛΛΟΥΣ 
767/Β/08-09-79 

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ – 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Περί χαρακτηρισµού περιοχής Μαραθώνος, ως 

Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους και Ιστορικού 

Τοπίου   

ΤΟΠΙΟ Ι∆ΙΑΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΚΑΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 

ΤΟΠΙΟΥ 

366/Β/11-04-80 

ΒΡΑΥΡΩΝΑ – 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Περί χαρακτηρισµού της περιοχής Βραυρώνος  

ως  Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους και 

Ιστορικού τοπίου 

ΤΟΠΙΟ Ι∆ΙΑΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΚΑΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 

ΤΟΠΙΟΥ 

706/Β/26-07-80 

ΛΑΥΡΙΟ-ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Περί κήρυξης της περιοχής Λαυρεωτικής, ως  

αρχαιολογικού χώρου , ιστορικού τόπου και 

τοπίου ιδιαίτερου φυσικού κάλλους 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ & 

ΤΟΠΙΟ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΚΑΛΛΟΥΣ 

852/Β/3-09-80 

ΚΟΙΝ. 

ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ- 

ΑΤΤΙΚΗΣ  

Περί χαρακτηρισµού της περιοχής Μαλακάσας 

Αττικής σαν τόπου ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους 

ΤΟΠΙΟ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΚΑΛΛΟΥΣ 
300/Β/24-03-80 

ΠΙΚΕΡΜΙ - 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Κήρυξη περιοχής Πικερµίου ως αρχ/κού χώρου 

και ως τόπου ιδιαίτερου φυσικού κάλλους 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

& ΤΟΠΙΟΥ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΚΑΛΛΟΥΣ 

44/Β/31-01-84 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

Περί χαρακτηρισµού περιοχών Παλαιόπολης, και 

Κάτω Χώρας Μυλοποτάµου, ως τοπία ιδιαίτερου 

φυσικού κάλλους και ιστορικής σηµασίας 

ΤΟΠΙΟ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΚΑΛΛΟΥΣ 
595/Β΄/1-7-80 
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2.4. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.∆.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Ακολούθως παρουσιάζονται συνοπτικά οι κυριώτεροι στόχοι του ΠΕΣ∆Α Αττικής και 

τα αντίστοιχα χρονοδιαγράµµατα των δεσµεύσεών του: 

 

(Α) Άδεια αποκατάστασης ανεξέλεγκτων χωµατερών τελευταίας 20-ετίας: Μέχρι 

22/06/2005 (έχει ήδη παρέλθει η προθεσµία). 

(Β) Παύση όλων των ανεξέλεγκτων χωµατερών και κάλυψη όλης της Περιφέρειας µε 

Χ.Υ.Τ.Α.: Μέχρι 31/12/2008. 

Γ) Σταδιακή µείωση της ποσότητας των βιοαποδοµήσιµων αστικών αποβλήτων 

(ΒΑΑ) που οδηγούνται προς Χ.Υ.Τ.Α.  

- 2010: µείωση στο 75% των ΒΑΑ που παράγονταν το 1995 

- 2013: µείωση στο 50% των ΒΑΑ που παράγονταν το 1995 

- 2020: µείωση στο 35% των ΒΑΑ που παράγονταν το 1995 

(∆) Σταδιακή αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης/αξιοποίησης των παραγόµενων 

αποβλήτων συσκευασίας και άλλων προϊόντων  

 

(Ε1) Υλικά συσκευασίας 
► Μέχρι 31/12/2005: 

-  Αξιοποίηση τουλάχιστον 50% κ.β. του συνόλου 

-  Ανακύκλωση τουλάχιστον 25% κ.β. του συνόλου 

-  Ανακύκλωση τουλάχιστον 15% κάθε υλικού συσκευασίας. 

► Μέχρι 31/12/2011: 

-  Αξιοποίηση τουλάχιστον 60% κ.β. του συνόλου 

-  Ανακύκλωση τουλάχιστον 55% κ.β. του συνόλου 

-  Ανακύκλωση: 

*  Τουλάχιστον 60% κ.β. γυαλί 

*  Τουλάχιστον 60% κ.β. χαρτί και χαρτόνι 

*  Τουλάχιστον 50% κ.β. µέταλλα  

*  Τουλάχιστον 22,5 κ.β. πλαστικά 

*  Τουλάχιστον 15% κ.β. ξύλο 

 

(Ε2) Ελαστικά επίσωτρα 
► Μέχρι 31/07/2006: 

- Αξιοποίηση τουλάχιστον 65% κ.β.  
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- Ανακύκλωση τουλάχιστον 10% κ.β.  
 

(Ε3) Οχήµατα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) 

► Μέχρι 1/1/2006: 

- Αξιοποίηση τουλάχιστον 85% κ.β. (για οχήµατα προ του 1980, τουλάχιστον 75%) 

- Επαναχρησιµοποίηση - ανακύκλωση τουλάχιστον 80% κ.β. (οχήµατα προ του 

1980, τουλάχιστον 70%) 

 

►Μέχρι 1/1/2015: 

- Αξιοποίηση τουλάχιστον 95% κ.β.  

- Επαναχρησιµοποίηση – ανακύκλωση τουλάχιστον 85% κ.β. 

 

(Ε4) Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού 
► Μέχρι 31/12/2006 

- Συλλογή τουλάχιστον 4kg AHHE/κάτοικο έτος 

- Για τις µεγάλες οικιακές συσκευές και συσκευές αυτόµατης διανοµής 

* Βαθµός ανάκτησης: 80% κ.β. ανά συσκευή 

* Επαναχρησιµοποίηση – ανακύκλωση: 75% κ.β. ανά συσκευή 

- Για τον εξοπλισµό πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών και καταναλωτικά είδη 

* Βαθµός ανάκτησης: 75% κ.β. ανά συσκευή 

* Επαναχρησιµοποίηση – ανακύκλωση: 65% κ.β. ανά συσκευή 

- Για τις µικρές οικιακές συσκευές, φωτιστικά είδη κλπ. 

* Βαθµός ανάκτησης: 70% κ.β. ανά συσκευή 

* Επαναχρησιµοποίηση – ανακύκλωση: 50% κ.β. ανά συσκευή 

- Για λαµπτήρες εκκένωσης αερίου 

*Επαναχρησιµοποίηση – ανακύκλωση: 80% κ.β.  
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 (Ε5) Αδρανή Απόβλητα από Κατασκευές, Εκσκαφές, Κατεδαφίσεις  
► Μέχρι 1/1/2006: αξιοποίηση τουλάχιστον 30% κ.β. του συνόλου 

► Μέχρι 1/1/2008: αξιοποίηση τουλάχιστον 50% κ.β. του συνόλου 

► Μέχρι 1/1/2015: αξιοποίηση τουλάχιστον 80% κ.β. του συνόλου 

► Μέχρι 1/1/2006, 1/1/2008, 1/1/2015, ανακύκλωση τουλάχιστον 50% κ.β. της 

αξιοποίησης 

 

(Ε6) Ηλεκτρικές Στήλες & Συσσωρευτές  
► Μέχρι 31/12/2006: 

-  Ανάκτηση τουλάχιστον 30% κ.β. Η.Σ. 

-  Ανάκτηση τουλάχιστον 70% κ.β. συσσωρευτών  

-  Ανακύκλωση τουλάχιστον 80% κ.β. των συλλεγόµενων Η.Σ. 

- Ανακύκλωση τουλάχιστον 80% κ.β. των συλλεγόµενων συσσωρευτών 

Σηµ.: Τα απόβλητα αυτά δεν υπάγονται στις προβλέπεις του ΠΕΣ∆Α, κατά την ΚΥΑ 

50910/2003. 

 

(Ε7) ∆ιαχείριση Λιπαντικών – Ελαίων  
► Μέχρι 31/12/2006: 

-  Ανάκτηση τουλάχιστον 70% κ.β.  

-  Αναγέννηση τουλάχιστον του 80% κ.β. των συλλεγόµενων 

- Όσα δεν αναγεννώνται, να οδηγούνται προς ασφαλή διάθεση. 

Σηµ.: Τα απόβλητα αυτά δεν υπάγονται στις προβλέπεις του ΠΕΣ∆Α, κατά την ΚΥΑ 

50910/2003. 

 

(Ε8) Νοσοκοµειακά & ιατρικά απόβλητα  
Εφαρµογή της ΚΥΑ  ΗΠ 37591/2031/2003 (ΦΕΚ 1419/2003) «Μέτρα και όροι για τη 

διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονοµικές µονάδες».  

Σηµ.: Τα απόβλητα αυτά δεν υπάγονται στις προβλέπεις του ΠΕΣ∆Α, κατά την ΚΥΑ 

50910/2003, µε εξαίρεση το κλάσµα τους που προσοµοιάζει µε Α.Σ.Α. 
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2.5. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (∆.Ε.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Η Περιφέρεια Αττικής γεωγραφικά χωρίζεται σε δύο µεγάλες υποενότητες, την 

«περιφέρεια πρωτευούσης» και στο υπόλοιπο της Περιφέρειας Αττικής. Η 

«περιφέρεια πρωτευούσης»  περιλαµβάνει το πολεοδοµικό συγκρότηµα της Αθήνας. 

Η υπόλοιπη έκταση χωρίζεται στη δυτική, βόρεια και ανατολική Αττική και τη 

Νοµαρχία Πειραιά. Στην νοµαρχία Πειραιά εκτός από την ευρύτερη περιοχή του 

Πειραιά ανήκουν επίσης από διοικητική άποψη τα νησιά Σαλαµίνα, Αίγινα, Ύδρα, 

Πόρος, Σπέτσες, Κύθηρα, Αντικύθηρα καθώς και η επαρχία Τροιζηνίας που 

βρίσκεται στην Πελοπόννησο.  

 

Είναι λοιπόν σαφές ότι αν εξαιρέσουµε τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα που βρίσκονται 

σε απαγορευτική απόσταση από την Αττική, η υπόλοιπη Περιφέρεια µπορεί κάλλιστα 

να θεωρηθεί ως µία ενιαία ∆ιαχειριστική Ενότητα. Στη θεώρηση αυτή συνηγορούν το 

γεγονός ότι ήδη η Αίγινα µε ΤΣΜΑ µεταφέρει τα Σ.Α. στην ηπειρωτική Αττική και το 

ότι έχει χρηµατοδοτηθεί ο ΤΣΜΑ  Τροιζηνίας για µεταφορά των ΑΣΑ πάλι στην ΟΕ∆Α 

∆υτ. Αττικής.  

 

Εποµένως η πρόταση του παρόντος αναθεωρηµένου ΠΕΣ∆Α Αττικής, ως προς τις 

∆ιαχειριστικές Ενότητες είναι η εξής: 

- Η Περιφέρεια Αττικής θα περιλαµβάνει δύο (2) ∆ιαχειριστικές Ενότητες 
(∆.Ε.). 

- Η 1η ∆ιαχειριστική Ενότητα αποτελείται από το σύνολο της Περιφέρειας 
Αττικής, πλην Κυθήρων και Αντικυθήρων. 

- Η 2η ∆ιαχειριστική Ενότητα αποτελείται από τα νησιά Κύθηρα και 
Αντικύθηρα. 

 

Ειδικότερα, και όσον αφορά την προέλευση, ποσότητα και σύνθεση των στερεών 

αποβλήτων ανά διαχειριστική ενότητα, ισχύουν τα εξής:  

- Στην 1η ∆.Ε. της Περιφέρειας, συνολικού πληθυσµού 3.758.412 κατοίκων 

σύµφωνα µε την απογραφή του 2001, η συνολική ετήσια παραγωγή Α.Σ.Α. κατά 

το έτος 2001 ανερχόταν σε 1.774.000 τόνους στερεών αποβλήτων, ενώ κατά το 

έτος αναφοράς του παρόντος αναθεωρηµένου ΠΕΣ∆Α, ήτοι κατά το έτος 2006 

αναµένεται να ανέρχεται σε  1.911.102 t/έτος, αντίστοιχα.  
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- Στην 2η ∆.Ε. της Περιφέρειας, συνολικού πληθυσµού 3.398 κατοίκων σύµφωνα 

µε την απογραφή του 2001, η συνολική ετήσια παραγωγή ΑΣΑ κατά το έτος 2001 

ανερχόταν σε 1.050 τόνους στερεών αποβλήτων, ενώ κατά το έτος αναφοράς του 

παρόντος αναθεωρηµένου ΠΕΣ∆Α, ήτοι έτος 2006 αναµένεται να ανέρχεται σε 

1.131 t/έτος αντίστοιχα.  

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι προτεινόµενες διαχειριστικές 

ενότητες, και οι αντίστοιχες ετήσιες ποσότητες Α.Σ.Α. ανά ∆.Ε. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ∆.Ε. ΠΕΣ∆Α ΑΤΤΙΚΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ Α.Σ.Α. 
ΑΝΑ ∆.Ε. 

Α/Α 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  
(κάτοικοι) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  
(τόνοι ανά έτος) 

  ΕΤΟΣ 2001 ΕΤΟΣ 2006 ΕΤΟΣ 2001 ΕΤΟΣ 2006 
 1Η ∆.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.758.412 3.950.129 1.774.000 1.911.102 
 2Η ∆.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.398 3.571 1.050 1.131 
 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.761.810 3.953.700 1.775.050 1.912.233 

 

Όσον αναφορά την κατανοµή των ποσοτήτων για τα µη επικίνδυνα βιοµηχανικά 

απόβλητα καθώς και για τις άλλες κατηγορίες µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων 

(ιλύες από ΕΕΛ, µεταχειρισµένα ελαστικά, ΟΤΚΖ, ΑΕΚΚ, ΑΗΗΕ κ.ά.) ανά ∆.Ε., 

ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2.2.1 του παρόντος κεφαλαίου, εφόσον το 

σύνολο σχεδόν των αποβλήτων αυτών παράγεται από τις δραστηριότητες που 

αναπτύσσονται στην 1η ∆.Ε. της Περιφέρειας Αττικής.  
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2.6. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ∆ΣΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  
2.6.1. Αστικά Στερεά Αποβλητα 
Συνοπτικά, για την Περιφέρεια Αττικής, η στρατηγική ∆ΣΑ περιλαµβάνει τα  

ακόλουθα: 

1) Πρέπει να δοθεί πάρα πολύ µεγάλη έµφαση, στον προσδιορισµό των ποιοτικών 

και ποσοτικών χαρακτηριστικών των Σ.Α.. Μόνο τότε µπορεί να ελεγχθεί η ορθή 

βάση και ο ρεαλισµός των στόχων, µπορεί να τεθεί το πρόβληµα των Σ.Α. στην 

πραγµατική του βάση και µπορεί να γίνουν ασφαλή βήµατα προς δηµιουργία  

εγκαταστάσεων επεξεργασίας Σ.Α..  

2) Πρέπει να δοθεί έµφαση στην αξιόπιστη καταγραφή των ΧΑ∆Α, µε όλα τα στοιχεία 

που απαιτούνται για τον καθορισµό των µέτρων αποκατάστασής τους. 

3) Πρέπει να προχωρήσει η ταχεία υλοποίηση των ώριµων έργων Χ.Υ.Τ.Α. και ΣΜΑ. 

4) Πρέπει να ξεκινήσει ταχέως, η ωρίµανση των υπόλοιπων έργων ΧΥΤΑ και του 

δικτύου ΣΜΑ ή ΤΣΜΑ, για την κάλυψη του συνόλου της Περιφέρειας Αττικής από 

δίκτυο ΧΥΤΑ και ΣΜΑ ή ΤΣΜΑ. 

5) Πρέπει, ως ο πλέον αξιόπιστος τρόπος για την παραγωγή κοµπόστ καλής 

ποιότητας, να επιδιωχθεί η έµφαση σε προγράµµατα ∆σΠ βιοποδοµήσιµων ΑΣΑ, 

αλλά και άλλων οργανικών αποβλήτων. Πράγµατι, αν και η µέθοδος ∆σΠ 

οργανικών αποβλήτων διεθνώς αναγνωρίζεται ως µία πολύ σηµαντική τάση, στην 

χώρας µας τυγχάνει σχεδόν µηδενικής εφαρµογής. Με αυτόν τον τρόπο διάφορες 

κατηγορίες αποβλήτων όπως:  

- Υπολείµµατα κουζίνας κατοικιών  

- Υπολείµµατα εστιατορίων, fast food κ.λπ. 

- Προϊόντα κλαδέµατος  

- Προϊόντα περιποίησης κήπων (γρασίδι κ.λπ.)  

- Γεωργικά υπολείµµατα  

- Κτηνοτροφικά και πτηνοτροφικά απόβλητα  

- Αποσυρόµενα φρούτα 

µπορούν να δώσουν άριστης ποιότητας κοµπόστ, µε οικονοµικά πολύ βιώσιµες 

λύσεις (µικρή µεταφορά, µικρό κόστος, µεγάλη τιµή).  

6) Προτείνεται η προώθηση της εφαρµογής των «πράσινων σηµείων» (Green 

Points), τα οποία είναι κέντρα στα οποία οι πολίτες ή άλλοι «παραγωγοί» 

αποβλήτων θα µπορούν να πηγαίνουν διάφορες κατηγορίες επιλεγµένων υλικών. 

(π.χ. «πράσινα» απόβλητα, ξύλα, ογκώδη απόβλητα κ.λπ.) µε σκοπό είτε την 
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αξιοποίησή τους, είτε την αποφυγή ανάµιξής του µε το ρεύµα των ΑΣΑ. Τα 

«πράσινα σηµεία» σκοπό έχουν την υποβοήθηση συµµετοχής των πολιτών στα 

προγράµµατα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.  

7) Τα πληθυσµιακά δεδοµένα της περιοχής, επιτρέπουν για την επεξεργασία των 

ΑΣΑ τη βιώσιµη εφαρµογή όλων των Τεχνολογιών, µε µεγάλη ασφάλεια. Έτσι 

όλες οι τεχνολογίες είναι αποδεκτές, από πλευράς περιβαλλοντικής προστασίας 

και τεχνικοοικονοµικής βιωσιµότητας.  

8) Η ύπαρξη εργοστασίων παραγωγής τσιµέντου, δίνει µια σηµαντική δυνατότητα, 

της οποίας όµως τα τεχνικοοικονοµικά µεγέθη δεν είναι δυνατόν να 

προσεγγισθούν, πριν ξεκινήσει διάλογος µε τις συγκεκριµένες εγκαταστάσεις. 

Ετσι οι ΦοΣ∆Α καλούνται να ξεκινήσουν συνεννοήσεις µε τις εγκαταστάσεις 

παραγωγής τσιµέντου, για να διερευνηθεί η δυνατότητα και οι όροι συνδυασµού 

της ∆ΣΑ µε τις µονάδες αυτές.  

9) Λόγω της πληθώρας εφαρµογών και συνδυασµού τεχνολογιών µε διαφορετικά 

συγκριτικά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα η καθεµία, οι ΦοΣ∆Α ή άλλοι 

αρµόδιοι φορείς (όπως π.χ. η Περιφέρεια) καλούνται, µέσω αναλυτικότερης 

διερεύνησης, να επιλέξουν ολοκληρωµένο σύστηµα ∆ΣΑ, µε συνεκτίµηση 

περιβαλλοντικών, οικονοµοτεχνικών και λοιπών παραµέτρων, στο πλαίσιο 

επίτευξης των στόχων του ΠΕΣ∆Α. 

10) Για τα υλικά συσκευασίας και το έντυπο χαρτί, αλλά και άλλα ΑΣΑ που υπάγονται 

ή που θα υπάγονται στις διατάξεις  περί εναλλακτικής διαχείρισης, θα υπάρξει 

συνεργασία µε το αντίστοιχο ΣΕ∆Α.  
 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα προτεινόµενα έργα, δράσεις και 

παρεµβάσεις και η αντίστοιχη εκτίµηση του ενδεικτικού κόστους υλοποίησης των 

έργων για όλη την Περιφέρεια Αττικής (πλην των έργων επεξεργασίας σύµµεικτων 

ΑΣΑ), όπως αυτά παρουσιάζονται εκτενώς στο κεφάλαιο 11 της παρούσας. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ∆.Σ.Α. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Α/Α ΕΡΓΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
(€) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α Χ.Υ.Τ.Α. ή Χ.Υ.Τ.Υ.   
Α1 Χ.Υ.Τ.Α. ∆υτικής Αττικής 52.800.000,00 Έχει χρηµατοδοτηθεί 
Α2 Χ.Υ.Τ.Α. ΒΑ Αττικής 24.300.000,00 Έχει χρηµατοδοτηθεί 
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Α/Α ΕΡΓΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
(€) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α3 Χ.Υ.Τ.Α. ΝΑ Αττικής 16.100.000,00 Έχει χρηµατοδοτηθεί 
Α4 Χ.Υ.Τ.Α. Ν. Κυθήρων 3.200.000,00  
Α5 Χ.Υ.Τ.Α. Ν. Αντικυθήρων 300.000,00  

Β 
ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ 
  

Β1 
Μονάδα  Κοµποστοποίησης 
Προδιαλεγµένου Οργανικού  Υλικού 
∆υτικής Αττικής 

12.000.000,00  

Β2 
Μονάδα  Κοµποστοποίησης 
Προδιαλεγµένου Οργανικού  Υλικού ΒΑ 
Αττικής 

7.500.000,00  

Β3 
Μονάδα  Κοµποστοποίησης 
Προδιαλεγµένου Οργανικού  Υλικού ΝΑ 
Αττικής 

7.500.000,00  

Γ Κ∆ΑΥ   

Γ1 Κ∆ΑΥ ∆υτικής Αττικής 6.000.000,00 
Σηµαντικό µέρος (ή και το 
σύνολο) του κόστους µπορεί να 
καλυφθεί από την ΕΕΑΑ 

Γ2 Κ∆ΑΥ ΒΑ Αττικής 6.000.000,00 
Σηµαντικό µέρος (ή και το 
σύνολο) του κόστους µπορεί να 
καλυφθεί από την ΕΕΑΑ 

Γ3 Κ∆ΑΥ ΝΑ Αττικής 6.000.000,00 
Σηµαντικό µέρος (ή και το 
σύνολο) του κόστους µπορεί να 
καλυφθεί από την ΕΕΑΑ 

∆ νέοι ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΜΑ 50.000.000,00 Έχει χρηµατοδοτηθεί ο ΣΜΑ 
Ελαιώνα  

Ε νέοι ΤΣΜΑ 10.000.000,00 Έχει χρηµατοδοτηθεί ο ΤΣΜΑ 
Τροιζηνίας 

ΣΤ ΜΟΝΑ∆Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
RDF ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΜΑΚ 25.000.000,00 Μπορεί να καλυφθεί πλήρως 

από ιδιωτική επένδυση 

Ζ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ 30.000.000,00
Σηµαντικό µέρος του κόστους 
µπορεί να καλυφθεί από την 
ΕΕΑΑ 

Η 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ 

ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

20.000.000,00  

 ΣΥΝΟΛΟ 276.700.000,00  
 ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ) 280.000.000,00  

 

Στο ανωτέρω κόστος, θα πρέπει να προστεθεί και το κόστος για την ανάπτυξη των 

«πράσινων σηµείων». Το κόστος αυτού του δικτύου θα προκύψει µετά από σχετική 

µελέτη του Φο∆ΣΑ, αφού θα καθορισθεί το είδος των αποβλήτων που θα 

υποδέχονται τα «πράσινα σηµεία», ο αριθµός τους, κ.λπ.  
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2.6.2. Μη επικίνδυνα βιοµηχανικά απόβλητα 
Οι κύριοι στόχοι του ΠΕΣ∆Α Αττικής σχετικά µε την διαχείριση των µη επικίνδυνων 

βιοµηχανικών αποβλήτων έχουν ως ακολούθως: 

- Μείωση του όγκου των παραγόµενων αποβλήτων 

- Αύξηση του ποσοστού αξιοποίησης των αποβλήτων 

- ∆ιάθεση των αποβλήτων που δεν µπορούν να αξιοποιηθούν, µε περιβαλλοντικά 

και τεχνικοοικονοµικά αποδεκτό τρόπο σε ειδικές εγκαταστάσεις. 

- Σταδιακή µείωση-εξάλειψη των ποσοτήτων που διατίθενται σε ανεξέλεγκτους 

χώρους διάθεσης. 

 

Τα βιοτεχνικά ή βιοµηχανικά µη επικίνδυνα απόβλητα θα υφίστανται διαχείριση µε 

ευθύνη του παραγωγού και κατόχου τους, αφού προηγουµένως ληφθούν οι 

απαιτούµενες αδειοδοτήσεις. 

 

Η περίπτωση συνδιάθεσης µε τα Α.Σ.Α., εφόσον τα ποσοτικά και ποιοτικά 

χαρακτηριστικά τους το επιτρέπουν, εµπίπτει στην ευθύνη του Φο∆ΣΑ της ∆.Ε. στην 

οποία παράγονται και αποτελεί αντικείµενο συµφωνίας µεταξύ φορέων, µε την 

προϋπόθεση ότι η διαστασιολόγηση των έργων διαχείρισης της ∆.Ε. το επιτρέπει.  

 
 

2.6.3.  Άλλες κατηγορίες µη επικινδύνων στερεών αποβλήτων  
2.6.3.1. Ιλύες από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυµάτων 
Οι δράσεις µέσω των οποίων µπορεί να γίνει αξιοποίηση της ιλύος είναι: 

α)  Απ' ευθείας χρήση σε αγροτικές εφαρµογές ως εδαφοβελτιωτικού υλικού, 

σύµφωνα µε τους όρους και περιορισµούς που τίθενται από την κοινή 

υπουργική απόφαση 80568/4225/91. 

β)  Για την επανένταξη στο φυσικό περιβάλλον «τραυµατισµένων» φυσικών 

αναγλύφων. Απαραίτητο είναι, πριν την τελική χρήση της ιλύος για τους 

παραπάνω σκοπούς, αυτή να είναι σταθεροποιηµένη ή να έχει υποστεί 

συνεπεξεργασία µε άλλα µη επικίνδυνα βιοαποδοµήσιµα απόβλητα, όπως µε 

το οργανικό κλάσµα των αστικών αποβλήτων, και να πληροί περιβαλλοντικά 

κριτήρια συµβατά µε την κείµενη νοµοθεσία. 

γ)  Ξήρανση της ιλύος και χρήση αυτής ως καυσίµου ύλης ή γενικότερα για 

ενεργειακή αξιοποίηση. 
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Σε περίπτωση µη αξιοποίησης της ιλύος, αυτή πρέπει µετά από κατάλληλη 

επεξεργασία της να διατίθεται σε Χ.Υ.Τ.Α. Η επεξεργασία θα περιλαµβάνει 

κατ΄ελάχιστον αφυδάτωση της ιλύος, ώστε να είναι αποδεκτή σε ΧΥΤΑ. 

 

2.6.3.2. Γεωργικά υπολείµµατα και άχρηστα γεωργικά προϊόντα, 
συµπεριλαµβανοµένων και των αποσυρόµενων 

Επιδιώκεται ή αξιοποίησή τους, ως πηγής οργανικής ουσίας και ενέργειας. Το 

παραγόµενο compost µπορεί να χρησιµοποιηθεί  σε αγροτικές καλλιέργειες, καθώς 

και για την επανένταξη σε φυσικό περιβάλλον «τραυµατισµένων» φυσικών 

αναγλύφων ή και σε άλλες εφαρµογές, σύµφωνα µε τους ειδικούς όρους και 

προϋποθέσεις που τίθενται από την κείµενη νοµοθεσία.  

 

Η διαχείρισή τους γίνεται µε ευθύνη του παραγωγού.  

 

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.  
 

2.6.3.3. Άλλα είδη 
Παράλληλα, θα υιοθετηθούν προγράµµατα εναλλακτικής διαχείρισης για την 

πρόληψη της δηµιουργίας στερεών αποβλήτων, τον περιορισµό στην χρήση 

επικίνδυνων υλικών, την επαναχρησιµοποίηση, την ανακύκλωση και την ανάκτηση 

ενέργειας από τα απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ), τα 

µεταχειρισµένα ελαστικά, τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ), τα 

αδρανή απόβλητα από τις εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις κ.ό.κ.  

 

Για την ολοκληρωµένη διαχείριση όσον αποβλήτων υπάγονται βάσει του Ν 2939/01 

σε συστήµατα εναλλακτική διαχείρισης, απαιτείται αρχικά η προσυλλογή τους σε 

κατάλληλους χώρους, και η µετέπειτα διαλογή και επεξεργασία τους, όπως ορίζει η 

κείµενη νοµοθεσία, και σε στενή συνεργασία πάντα µε το αντίστοιχο Σύστηµα 

Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης. Το Σύστηµα αυτό θα αποφασίσει την ακριβή θέση και την 

αντίστοιχη «γραµµή παραγωγής» προς επεξεργασία και ανάκτηση υλικών ή 

ενέργειας για κάθε είδος αποβλήτου.  
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Ειδικότερα για τα Αδρανή Απόβλητα, επιπλέον της εφαρµογής των Συστηµάτων 

Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης για Επεξεργασία και Αξιοποίηση αυτών, απαιτείται και η 

κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. Αδρανών Αποβλήτων, για την ασφαλή διάθεση των υπόλοιπων 

ποσοτήτων. 

 

Στις διατάξεις περί εναλλακτικής διαχείρισης, εκτός των προαναφερθεισών 

κατηγοριών Αποβλήτων (Απόβλητα Συσκευασιών, ΟΤΚΖ, Μεταχειρισµένα ελαστικά, 

ΑΗΗΕ, υλικά εκσκαφών και κατεδαφίσεων) αναµένεται να προστεθούν και νέα 

προϊόντα στο µέλλον (π.χ. έντυπο χαρτί, πλαστικά θερµοκηπίων κ.λπ.). 

 

Για όλα τα λοιπά µη επικίνδυνα Σ.Α. που υπάγονται ή θα υπαχθούν στις διατάξεις 

περί εναλλακτικής διαχείρισης, υιοθετούνται για την Περιφέρεια Αττικής οι στόχοι που 

προβλέπονται ή θα προβλεφθούν από το θεσµικό πλαίσιο που αφορά την 

εναλλακτική διαχείριση. 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.∆.Α.  
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3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕΣ∆Α 
3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται η οριοθέτηση της περιοχής για την οποία αναφέρεται το 

Περιφερειακό Σχέδιο. Η περιοχή αυτή συµπίπτει µε τα διοικητικά όρια της 

Περιφέρειας Αττικής, όπως αναλύονται στις παραγράφους που ακολουθούν. 

 

Επίσης στο κεφάλαιο αυτό γίνεται µια αναλυτική περιγραφή του κοινωνικο-

οικονοµικού περιβάλλοντος της περιοχής αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου 

(δηµογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσµού και  παραγωγικοί τοµείς 

της οικονοµίας). Η παρέµβαση αυτή θεωρείται απαραίτητη για λόγους πληρότητας 

και ορθής αλληλουχίας της µελέτης, εφόσον στο επόµενο κεφάλαιο της παρούσας 

µελέτης περιγράφονται συνοπτικά οι πηγές προέλευσης των στερεών αποβλήτων 

στην περιοχή αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου (κατοικίες, εµπορικές και 

βιοµηχανικές επιχειρήσεις, γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες κλπ). 

 
3.2. ΟΡΙΑ – ΕΚΤΑΣΗ - ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΙΡΕΣΗ  
Η Περιφέρεια Αττικής χωρίζεται διοικητικά σε τρεις µεγάλες υποενότητες (Νοµαρχίες), 

ως ακολούθως: 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών και Πειραιώς, η οποία περιλαµβάνει δύο 

Νοµαρχιακά διαµερίσµατα 

- Νοµαρχιακό ∆ιαµέρισµα Αθηνών 

- Νοµαρχιακό ∆ιαµέρισµα Πειραιώς 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ∆υτικής Αττικής 

 

Σχηµατικά η διοικητική διαίρεση της Περιφέρειας Αττικής δίδεται ακολούθως, 
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η Αττική, ως ενιαία φυσικογεωγραφική ηπειρωτική ενότητα, καταλαµβάνει το ΝΑ 

τµήµα της Στερεάς Ελλάδας και εκτείνεται µεταξύ των Β. παραλλήλων 38° 20' 28" και 

37° 38' 54" και µεταξύ των Α. µεσηµβρινών 24° 04' 48" και 22° 50' 54". 
 

Σε γενικές γραµµές η (ηπειρωτική) Αττική ορίζεται: βόρεια από τον κόλπο των 

Αλκυονίδων και τη Βοιωτία, ανατολικά από το Ν. Ευβοϊκό κόλπο και τον κόλπο των 

Πεταλιών, νότια από το Μυρτώο πέλαγος και το Σαρωνικό κόλπο και δυτικά από τον 

Ισθµό της Κορίνθου και τον Κορινθιακό κόλπο. Οι αποστάσεις µεταξύ των ακρότατων 

σηµείων της Αττικής είναι: πλάτος (Β-Ν) 77 χιλ. (ακρωτήριο Αγκίστρι Χαλκουτσίου-

ακρωτήριο Σούνιο) και µήκος (Α-∆) 108 χιλ. (ακρωτήριο ∆ρακονέρα Αγ. Μαρίνας-

ακρωτήριο Μελαγκάβι Περαχώρας). 

 

Η έκταση της περιφέρειας πρωτευούσης είναι 427 χµ2 και καλύπτει το 11,2% της 

συνολικής έκτασης της Περιφέρειας Αττικής. 

 

Το υπόλοιπο Αττικής καλύπτει το µεγαλύτερο µέρος της έκτασης της Περιφέρειας 

Αττικής. Ειδικότερα, έχει έκταση 3.381 χµ2 και καλύπτει το 88,8% της συνολικής 

έκτασης της Περιφέρειας. 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν.Α. ΑΘΗΝΩΝ Ν.Α. 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ν.Α. ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ν.∆ 

ΑΘΗΝΩΝ 

Ν.∆ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
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Ενώ από φυσικογεωγραφική άποψη ο χώρος της Αττικής είναι απόλυτα ξεκάθαρος, 

στον τοµέα της πολιτικής γεωγραφίας επικρατεί ένα περίεργο καθεστώς υπαγωγής 

και διαίρεσης περιοχών. Σήµερα το δυτικό άκρο της Αττικής υπάγεται στο Ν. 

Κορινθίας, ενώ ένα κοµµάτι του Ν. Αργολίδας της Πελοποννήσου υπάγεται στο Ν. 

Αττικής. 

 

Η "Περιφέρεια Πρωτευούσης" αποτελεί µία από τις δέκα γεωγραφικές ενότητες της 

Ελλάδας και προ της ισχύος του Ν.2539/97, γνωστού και ως «Ι.Καποδίστρια», 

αποτελείτο από 4 διαµερίσµατα (Νοµαρχίες), 55 ∆ήµους, 4 Κοινότητες και 64 

οικισµούς, ενώ το υπόλοιπο της Αττικής αποτελείτο  από 3 Επαρχίες, 21 ∆ήµους, 37 

Κοινότητες και 225 Οικισµούς. Χωρίζεται στην δυτική, βόρεια και ανατολική Αττική και 

τη Νοµαρχία Πειραιά. Στη Νοµαρχία Πειραιά, εκτός από την ευρύτερη περιοχή του 

Πειραιά, ανήκουν επίσης από διοικητική άποψη τα νησιά Σαλαµίνα, Αίγινα, Ύδρα, 

Πόρος, Σπέτσες, Κύθηρα, Αντικύθηρα, καθώς και η περιοχή Τροιζηνίας που 

βρίσκεται στην Πελοπόννησο. 

 

Μετά την ισχύ του Ν.2539/97 στις Νοµαρχίες Ανατολικής Αττικής, ∆υτικής Αττικής και 

Αθηνών δεν επήλθε καµία µεταβολή, ενώ στη Νοµαρχία Πειραιώς επήλθαν 

συνενώσεις τόσο στα νησιά όσο και στην Τροιζηνία. 
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3.3. ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 
Η Περιφέρεια Αττικής συγκεντρώνει το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού της χώρας. 

Ειδικότερα, ο πληθυσµός της Περιφέρειας σύµφωνα µε την Απογραφή του 2001 της 

ΕΣΥΕ, ανέρχεται σε 3.761.810 κατοίκους και καλύπτει το 34,3% του συνολικού 

πληθυσµού της χώρας. Ωστόσο, σε σχέση µε την δεκαετία του 1970 ο ρυθµός 

αύξησης του πληθυσµού στην Αττική έχει µειωθεί. Στον πίνακα που ακολουθεί 

παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη του πληθυσµού της Αττικής. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ: ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Πληθυσµός Ποσοστιαία εξέλιξη 

 1971 1981 1991 2001 1971-81 1981-91 1991-01

Περιφέρεια Αττικής 2.797.836 3.369.443 3.523.407 3.761.810 20,43% 4,57% 6,77% 

Χώρα 8.768.372 9.739.589 10.259.900 10.964.080 11,08% 5,34% 6,86% 

Ποσοστιαία συµµετοχή 

πληθυσµού Αττικής στον 

πληθυσµό της χώρας 

31,9% 34,6% 34,3% 34,3%    

Πηγή: ΕΣΥΕ 

 

Η ανακοπή της πληθυσµιακής συγκέντρωσης οφείλεται κυρίως, στις τάσεις κορεσµού 

και συµφόρησης πληθυσµού και δραστηριοτήτων, που διαφαίνονται από τις αρχές 

της δεκαετίας του 1980 µε σηµαντικά προβλήµατα στο αστικό περιβάλλον και τις 

λειτουργίες της πόλης, ενώ συµβολή έχουν και οι εφαρµοζόµενες πολιτικές 

περιφερειακής ανάπτυξης. 

 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα παρατηρείται µια τάση 

σταθεροποίησης του ρυθµού αύξησης του πληθυσµού της Περιφέρειας Αττικής κατά 

τις δεκαετίες 1981-1991 και 1991-2001, σε σύγκριση µε τη δεκαετία του 1971-1981. 

Παρ΄όλη όµως την σταθεροποίηση του ρυθµού αύξησης σε επίπεδα < 10%, 

αναµένεται περαιτέρω αύξηση του πληθυσµού κατά τις επόµενες δεκαετίες. 

 

Ο πληθυσµός της Νοµαρχίας Αθηνών σύµφωνα µε την απογραφή του 2001 

ανέρχεται σε 2.664.776 κατοίκους, της Νοµαρχίας Ανατολικής Αττικής σε 403.918 

κατοίκους, της Νοµαρχίας ∆υτικής Αττικής σε 151.612 κατοίκους και τέλος, της 

Νοµαρχίας Πειραιά σε 541.504 κατοίκους. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΙ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ  1991 2001 

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ  28.706 30.652 

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  47.463 56.836 

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  57.574 67.173 

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ   30.739 32.957 

∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  772.072 745.514 

∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ   78.563 74.046 

∆ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ  32.024 38.047 

∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  64.092 69.470 

∆ΗΜΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 31.530 33.158 

∆ΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 16.571 25.582 

∆ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ  58.523 61.102 

∆ΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 57.230 58.042 

∆ΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ 63.306 80.409 

∆ΗΜΟΣ ∆ΑΦΝΗΣ 24.152 23.674 

∆ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 13.517 16.740 

∆ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 80.492 76.115 

∆ΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 75.037 75.904 

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 42.905 45.926 

∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ (Τ.ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ) 78.326 80.859 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 26.803 26.419 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 114.233 109.609 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 17.410 22.234 

∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ  39.166 43.929 

∆ΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ 5.965 8.116 

∆ΗΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 1.469 19.526 

∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 21.052 26.448 

∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ  22.039 23.153 

∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 12.993 15.439 

∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 60.635 66.017 

∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 69.749 73.986 

∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ 25.261 24.112 

∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 9.953 10.112 

∆ΗΜΟΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 12.023 10.848 

∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 61.371 64.759 

∆ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ  13.974 13.207 
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∆ΗΜΟΙ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ  1991 2001 

∆ΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 137.288 137.918 

∆ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 38.278 48.327 

∆ΗΜΟΣ ΠΕΥΚΗΣ  17.987 19.887 

∆ΗΜΟΣ ΤΑΥΡΟΥ 15.456 14.963 

∆ΗΜΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ  11.671 11.139 

∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 8.396 7.310 

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 47.437 46.276 

∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 66.285 71.684 

∆ΗΜΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ  33.691 32.166 

∆ΗΜΟΣ ΨΥΧΙΚΟΥ  10.592 10.901 

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 5.333 9.451 

∆ΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ 9.485 17.391 

∆ΗΜΟΣ ΑΥΛΩΝΟΣ  6.441 5.184 

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ  61.352 75.341 

∆ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ 8.488 10.998 

∆ΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ 17.998 25.532 

∆ΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 3.450 6.442 

∆ΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ  8.512 13.921 

∆ΗΜΟΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 5.813 6.623 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ 7.357 12.202 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ  9.715 13.246 

∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ  16.813 25.325 

∆ΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 10.293 10.612 

∆ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 12.979 8.882 

∆ΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 10.499 15.608 

∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 13.009 14.809 

∆ΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 9.727 13.013 

∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ  10.908 16.679 

∆ΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ  8.611 11.909 

∆ΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΛΟΥΤΣΑΣ 7.796 10.203 

∆ΗΜΟΣ ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 21.397 26.423 

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 15.715 27.741 

∆ΗΜΟΣ ΒΙΛΙΩΝ  3.412 3.215 

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 22.793 25.863 

∆ΗΜΟΣ ΕΡΥΘΡΩΝ  3.519 3.326 

∆ΗΜΟΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ  8.985 8.860 

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ  11.343 12.792 
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∆ΗΜΟΙ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ  1991 2001 

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ  25.061 28.195 

∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 6.869 7.480 

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ  2.925 2.947 

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 14.218 15.060 

∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ  11.639 13.552 

∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 6.760 7.060 

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 13.094 12.944 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 71.982 76.102 

∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ 63.184 67.456 

∆ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 87.597 93.086 

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  18.2671 175.697 

∆ΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 24.119 25.720 

∆ΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 27.512 30.962 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 577 687 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 4.108 7.189 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΟΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.020 3.024 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.864 5.397 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΦΙ∆ΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.504 2.543 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΝΑΒΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.404 1.722 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.498 1.486 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.538 4.987 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ∆ΡΟΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.026 5.865 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΑΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4.081 5.190 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.135 4.780 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.187 5.468 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΠΑΝ∆ΡΙΤΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.838 2.937 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.369 1.704 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.261 2.721 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.168 1.788 

ΚΟΙΝ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.208 3.894 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4.332 6.156 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.078 3.647 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.051 3.123 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.197 4.829 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.293 2.931 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ∆ΕΝ∆ΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 910 1.438 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟ∆ΟΠΟΛΕΩΣ-ΜΠΑΛΛΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.359 2.090 
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∆ΗΜΟΙ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ  1991 2001 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙ∆ΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.572 2.102 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.142 3.775 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.605 2.475 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.045 1.522 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΩΡΩΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 924 1.252 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ 2.663 4.005 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΗΣ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ 495 765 

∆ΗΜΟΣ ΜΕΘΑΝΩΝ 2.056 2.057 

∆ΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ 3.570 4.348 

∆ΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 3.603 3.916 

∆ΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΟΣ 6.084 6.507 

∆ΗΜΟΣ Υ∆ΡΑΣ 2.387 2.719 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ 791 920 

∆ΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ  3.021 3.354 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ 70 44 

ΣΥΝΟΛΟ 3.511.407 3.761.810 

 

Η πληθυσµιακή συγκρότηση της Περιφέρειας Αττικής επηρεάζεται σηµαντικά τα 

τελευταία χρόνια από την αθρόα εισροή οικονοµικών προσφύγων κυρίως από τις 

χώρες των Βαλκανίων (σύµφωνα µε εκτίµηση του ΕΙΕ, ο αριθµός των οικονοµικών 

προσφύγων της Αττικής φθάνει περίπου τις 350.000).  

 
Όσον αφορά την διάρθρωση του πληθυσµού κατά ηλικίες, το Μητροπολιτικό Κέντρο 

της Αθήνας παρουσιάζει ηλικιακή διάρθρωση παρεµφερή µε την ηλικιακή διάρθρωση 

σε επίπεδο χώρας. 

 

Η ηλικιακή κατανοµή του πληθυσµού της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας δίνεται 

στον πίνακα που ακολουθεί: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ: ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (1998) 
Οµάδες ηλικιών Ευρύτερη Περιοχή Αθηνών Χώρα 

0-14 15,7% 15,8% 
15-64 68,7% 67,7% 
65+ 15,5% 16,5% 

Πηγή: ΕΣΥΕ. 

 

Ο αστικός πληθυσµός της Περιφέρειας Αττικής καλύπτει το 51,35% του συνολικού 

αστικού πληθυσµού της χώρας. Ο αστικός πληθυσµός καλύπτει το 94% του 

συνολικού πληθυσµού της Περιφέρειας, ο ηµιαστικός το 5%, ενώ ο αγροτικός το 1% 

(1991). Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 1981-91 αύξηση έχουν παρουσιάσει ο 

αστικός και ηµιαστικός πληθυσµός, ενώ ο αγροτικός πληθυσµός έχει µειωθεί. Η 

αυξητική τάση του αστικού πληθυσµού εκφράζεται µε την απόλυτη κυριαρχία του 

πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Πρωτεύουσας, γεγονός που δηµιουργεί 

εσωτερικές µετακινήσεις και πληθυσµιακές πιέσεις στην ενδοχώρα και τις εσωτερικές 

ζώνες της Περιφέρειας, µε τις ανάλογες οικιστικές πιέσεις, καθώς και την ανάγκη 

ενίσχυσης των υποδοµών στις περιοχές αυτές. 
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3.4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  
3.4.1. Πρωτογενής τοµέας 
Ο πρωτογενής τοµέας στην Περιφέρεια Αττικής παρουσιάζει ιδιαίτερο δυναµισµό, 

παρά τις πιέσεις που δέχεται ο ζωτικός του χώρος από τις τάσεις επέκτασης του 

οικιστικού δικτύου και την αστική ανάπτυξη προαστιακού, εξωαστικού και 

παραθεριστικού χαρακτήρα. Η αξία της παραγωγής του πρωτογενή τοµέα στην 

Περιφέρεια, ως ποσοστό της παραγωγής της χώρας για το 1994 ήταν µόλις 2,2%. Οι 

δυναµικοί κλάδοι του πρωτογενή τοµέα αφορούν την ανθοκοµία, την κηπουρική, τις 

αµπελοκαλλιέργειες, την αλιεία και τα αλιευτικά προϊόντα στις παράκτιες περιοχές της 

Περιφέρειας Αττικής. 
 

Το σύνολο των γεωργικών εκτάσεων στην Περιφέρεια Αττικής (περιλαµβανοµένων 

και των άγονων βοσκότοπων) ανέρχεται σε 538.000 στρέµµατα, ενώ ο αριθµός των 

εκµεταλλεύσεων είναι περίπου 38.64, σύµφωνα µε τα προσωρινά αποτελέσµατα της 

απογραφής 1999/2000. Στον πίνακα και στο διάγραµµα που ακολουθεί 

παρουσιάζεται ενδεικτικά η κατανοµή της χρησιµοποιούµενης γεωργικής γης και των 

εκµεταλλεύσεων κατά της βασικές κατηγορίες χρήσεων της Περιφέρειας.  

 
 



 

«ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΧΕ∆ΙΟΥ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕ.Σ.∆.Α.) ΑΤΤΙΚΗΣ» Σελ. 3 - 11 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ετήσιες καλλιέργειες  Αµπέλια και Σταφιδάµπελοι  ∆ενδρώδεις καλλιέργειες  Λοιπές εκτάσεις * 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Εκµεταλλεύσεις Εκτάσεις 

(στρέµµατα) Εκµεταλλεύσεις Εκτάσεις 
(στρέµµατα) Εκµεταλλεύσεις Εκτάσεις 

(στρέµµατα) Εκµεταλλεύσεις Εκτάσεις 
(στρέµµατα) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ  

4.972 134 7.778 58 23.034 279 2.860 67 

Αθήνα 423 8 225 1 2.647 29 111 4 
Ανατολική Αττική 2.265 52 5.796 49 11.396 106 964 30 
∆υτική Αττική 1.312 63 1/180 7 3.015 50 791 4 
Πειραιάς 972 11 577 1 5.976 94 994 29 

*Λοιπές εκτάσεις: Περιλαµβάνονται οι οικογενειακοί λαχανόκηποι, τα µόνιµα λιβάδια και οι βοσκότοποι, οι άγονοι βοσκότοποι, τα φυτώρια και άλλες πολυετείς φυτείες και οι 

αγραναπαύσεις. 

 
ΣΧΗΜΑ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΕΙ∆ΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, 1999/2000. 

25%

11%

52%

12%

Ετήσιες καλλιέργειες 

Αµπέλια και
Σταφιδάµπελοι 

∆ενδρώδεις
καλλιέργειες 

Λοιπές εκτάσεις *
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Όπως παρατηρείται από το διάγραµµα το µεγαλύτερο µέρος των εκτάσεων αφορά 

δενδρώδεις καλλιέργειες, ενώ σηµαντικό είναι και το ποσοστό των ετήσιων 

καλλιεργειών. Πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα το πρόβληµα που δηµιουργείται στο 

περιβάλλον και κυρίως στους υδάτινους πόρους της Περιφέρειας Αττικής από τις 

υπερεντατικές καλλιέργειες. 

 

Η εγγύτητα των περιαστικών περιοχών που καλλιεργούνται ή εξειδικεύονται στην 

εκτροφή ζώων στο ηπειρωτικό τµήµα της Περιφέρειας (Μεγαρίδα, Μεσόγεια, 

Μαραθώνας) και η παραγωγή οστράκων στην περιοχή της Νέας Περάµου, καθώς και 

της επαρχίας Τροιζηνίας µε το ισχυρό καταναλωτικό κέντρο του πολεοδοµικού 

συγκροτήµατος, αποτελεί βασικό αίτιο της δυναµικής του τοµέα, λόγω απευθείας 

διάθεσης των προϊόντων στην κατανάλωση από τους ίδιους τους παραγωγούς. Από 

τους επιµέρους κτηνοτροφικούς κλάδους ο σηµαντικότερος είναι η χοιροτροφία.  

 

Όσον αφορά τον αλιευτικό κλάδο, αποτελεί δυναµικό κλάδο για την Περιφέρεια 

Αττικής µε παραπέρα δυνατότητες ανάπτυξης. Ωστόσο, αντιµετωπίζει σηµαντικά 

προβλήµατα που αφορούν κυρίως στην έλλειψη υποδοµών, στον βαθµό 

παλαιότητας του αλιευτικού στόλου και στην αδυναµία ανταπόκρισης στα σύγχρονα 

πρότυπα παραγωγής, µε τα αποτελέσµατα εµφανή από τον σκληρό ανταγωνισµό 

από άλλες χώρες.  

 
Συµπερασµατικά, από την ανάλυση των βασικών στοιχείων του πρωτογενή τοµέα, 

γίνεται κατανοητή η ανάγκη διατήρησης του τοµέα µε τη διασφάλιση του ζωτικού του 

χώρου στις εναποµείνασες αγροτικές ζώνες (Βόρεια Αττική, Θριάσιο Πεδίο, 

Μεγαρίδα, Μαραθώνας, Μεσόγεια, Ωρωπός, Λαυρεωτική, Τροιζηνία), σε συνδυασµό 

µε τη βελτίωση της ποιότητας και ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων. 

 

3.4.2. ∆ευτερογενής τοµέας 
Η Περιφέρεια Αττικής συγκεντρώνει το 39% των απασχολουµένων της χώρας στη 

βιοµηχανία και το 40% στην ενέργεια. Βασικό πρόβληµα του τοµέα είναι η 

αποβιοµηχάνιση που πλήττει το µεγαλύτερο αστικοβιοµηχανικό κέντρο της χώρας τα 

τελευταία χρόνια, ως αποτέλεσµα κυρίως της κλαδικής διάρθρωσης της βιοµηχανίας 

και των µέχρι σήµερα περιοριστικών οικονοµικών, πολεοδοµικών και 

περιβαλλοντικών πολιτικών, αλλά και λόγω των δυσχερειών εκσυγχρονισµού 
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µεγάλου αριθµού υπαρχουσών µονάδων, που οφείλονται σε γενικότερους λόγους 

οικονοµικών συγκυριών και ιστορικής συγκρότησης και εξειδίκευσης της ελληνικής 

βιοµηχανίας. Τα προβλήµατα αυτά εκφράζονται µε πτώση του ρυθµού αύξησης των 

επενδύσεων, αύξηση του βαθµού εισαγωγικής διείσδυσης, στασιµότητα της 

βιοµηχανικής παραγωγής, επάλληλους κλάδους προβληµατικών επιχειρήσεων, 

αύξηση της βιοµηχανικής ανεργίας και συµπτώµατα ιδιαίτερης παρακµής περιοχών, 

όπως είναι η περιοχή του Λαυρίου, του Ελαιώνα, του Θριάσιου Πεδίου, του 

Περάµατος κ.λπ., στις οποίες εστιάζεται η µεγαλύτερη βιοµηχανική ανεργία. 

 

Στις γενικές δυσχέρειες προστίθενται και ορισµένα ειδικότερα χαρακτηριστικά, όπως 

η πολιτική κινήτρων που µέχρι σήµερα ενθάρρυνε αποκλειστικά τις επενδύσεις 

υψηλής τεχνολογίας στις οποίες η χώρα δεν έχει εξειδικευτεί µέχρι σήµερα, το 

ιδιαίτερα περιοριστικό πλαίσιο αδειοδότησης, τα προβλήµατα και οι ελλείψεις στην 

εµπορία και την οργάνωση των επιχειρήσεων, η έλλειψη ποιοτικού ελέγχου στα 

προϊόντα και στους κλάδους µε εξαγωγικό χαρακτήρα, το υψηλό κόστος δανεισµού 

που σήµερα επιλύεται σταδιακά ως πρόβληµα, ο πεπαλαιωµένος µηχανολογικός 

εξοπλισµός και ο περιορισµένος βαθµός εισαγωγής τεχνολογιών αντιρρύπανσης.  

 

Βασικό πρόβληµα που αντιµετωπίζει η Περιφέρεια Αττικής µέχρι σήµερα παραµένει η 

απαξίωση των υποδοµών και κύρια η κυκλοφοριακή συµφόρηση που δυσχεραίνει τη 

διακίνηση πρώτων υλών, προϊόντων και εργαζοµένων, καθώς και ο µεγάλος βαθµός 

διασποράς σε ακατάλληλες θέσεις σε συνδυασµό µε την έλλειψη ουσιαστικών 

ελέγχων για την τήρηση των αναγκαίων περιβαλλοντικών όρων ανάλογα µε το βαθµό 

εκπεµπόµενης ρύπανσης των µονάδων. Η µείξη µονάδων βιοµηχανίας και βιοτεχνίας 

µε τις περιοχές κατοικίας ή η διασπορά τους στον περιαστικό χώρο και εκτός των 

σχεδιασµένων ζωνών ΒΙΟΠΑ-ΒΙΠΕ-ΒΕΠΕ, συνιστά πολεοδοµικό πρόβληµα που 

χρήζει επίλυσης µε κριτήρια περιορισµού της ασυµβίβαστης µείξης χρήσεων, 

κυριότερα όµως µε αλλαγές µεθόδου παραγωγής και εισαγωγή φιλικότερων προς το 

περιβάλλον τεχνολογιών. Στις δυσχέρειες αυτές πρέπει να προστεθεί και η σηµαντική 

έλλειψη βιοµηχανικών υποδοµών. 

 
∆υναµισµό εµφανίζουν οι κλάδοι των τηλεπικοινωνιών και των ηλεκτρονικών. Επίσης 

των τροφίµων και των ποτών στους οποίους διαπιστώνονται και αυξηµένες 

εξαγορές, καθώς και ορισµένοι κλάδοι των χηµικών προϊόντων στους οποίους 
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πραγµατοποιούνται κύρια συµµετοχές κεφαλαίου. Οι επιδόσεις αυτού του δυναµικού 

τµήµατος της βιοµηχανίας που συγκεντρώνεται στην Αττική από άποψη 

εξαγωγιµότητας προσανατολίζονται προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη και 

ευρύτερα τη νοτιοανατολική Ασία, ενώ υπάρχει σχετική µείωση προς τις χώρες της 

ΕΕ. 

 

3.4.3. Τριτογενής τοµέας 
3.4.3.1. Εµπόριο 
Στην Περιφέρεια Αττικής υπάρχει ο µεγαλύτερος σε µέγεθος αερολιµένας της χώρας, 

το αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».  

 

Το λιµάνι του Πειραιά είναι το µεγαλύτερο σε χωρητικότητα στα Βαλκάνια. Το 1994 

κατέπλευσαν στο λιµάνι του Πειραιά 230.760 πλοία, ενώ το 1995 ο αριθµός αυτών 

ανήλθε στις 245.242. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο όγκος των 

εισαγωγών και εξαγωγών εµπορευµάτων από το λιµάνι του Πειραιά για τα έτη 1994-

95. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΌΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ∆ΙΑΚΙΝΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ 
ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, 1994-95 (ΣΕ ΤΟΝΝΟΥΣ) 

Φορτωθέντα 
εµπορεύµατα 

Εκφορτωθέντα 
εµπορεύµατα  

1994 1995 1994 1995 
Σε/από 

ελληνικά µόνο 
πλοία 

202.035 250.374 475.529 768.870 

Σύνολο (σε/από 
πλοία κάθε 
εθνικότητας) 

1.803.519 1.237.089 4.536.545 4.310.834 

     Πηγή: ΕΣΥΕ 

 

Όπως παρατηρείται από τον πίνακα, ο όγκος των εµπορευµάτων που διακινήθηκαν 

µέσω του λιµένα του Πειραιά είναι σηµαντικός. Το µέγεθος των εισαγωγών 

υπερβαίνει το µέγεθος των εξαγωγών, ενώ το 1995 υπάρχει κάποια κάµψη, τόσο 

στις εισαγωγές, όσο και στις εξαγωγές, σε σχέση µε το 1994. 
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Όσον αφορά τους κλάδους του χονδρικού και λιανικού εµπορίου, το χονδρικό 

εµπόριο αποτελεί στρατηγικό τοµέα για την Περιφέρεια Αττικής και την ενίσχυση του 

µητροπολιτικού χαρακτήρα της, παρά την παρατηρούµενη σχετική αποκέντρωση 

προς άλλα σηµαντικά αστικά κέντρα της χώρας (Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Ρόδος). 

Ήδη πολλές περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και κυρίως η περιοχή του Θριασίου 

Πεδίου και η πεδιάδα των Μεσογείων, εξελίσσονται σε περιοχές εγκατάστασης 

µεγάλων σύγχρονων µονάδων χονδρεµπορίου µε διαµετακοµιστικό ρόλο. Αντίθετα, ο 

κλάδος του λιανικού εµπορίου παραµένει σηµαντικός µε τάσεις αύξησης, χωρίς όµως 

να υπερβαίνει ο χαρακτήρας του την εθνική κλίµακα. Η ανάπτυξη των άλλων 

δυναµικών αστικών κέντρων της χώρας, πέρα από το πολεοδοµικό συγκρότηµα της 

Αττικής και η εποχιακή αιχµή του τουρισµού κατά τη θερινή περίοδο στις πόλεις της 

Περιφέρειας περιορίζουν την απόλυτη κυριαρχία της Αττικής στον κλάδο του λιανικού 

εµπορίου.  

 
Η εµπορική δραστηριότητα µπορεί να αποτελέσει συγκριτικό πλεονέκτηµα ενίσχυσης 

του µητροπολιτικού ρόλου της Αθήνας µε εµβέλεια στην ανατολική Ευρώπη και στη 

Μεσόγειο, σε συνδυασµό µε το νέο διεθνή αερολιµένα των Σπάτων και τον 

εκσυγχρονισµό και τη συµπλήρωση των κύριων µεταφορικών δικτύων υπεραστικών 

εµπορευµατικών µεταφορών, καθώς και µε την ενίσχυση και αναβάθµιση του λιµένα 

του Πειραιά. 

 

3.4.3.2.   Υπηρεσίες – Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (Ε&ΤΑ), Κοινωνία της 
Πληροφορίας 

Η Περιφέρεια Αττικής παρουσιάζει µεγάλη ανάπτυξη και κατέχει κυρίαρχο ρόλο στους 

τοµείς των υπηρεσιών και ειδικότερα στις υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης, 

χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, στις υπηρεσίες 

της δηµόσιας διοίκησης και στις παραγωγικές υπηρεσίες. 

 

Συγκεκριµένα, η κυριαρχία της Περιφέρειας Αττικής, µε βασικό πόλο το πολεοδοµικό 

συγκρότηµα, στο σύνολο της χώρας όσον αφορά την απασχόληση σε βασικούς 

κλάδους του τριτογενή τοµέα φαίνεται από τον πίνακα που ακολουθεί. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ: ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ 
ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΚΛΑ∆ΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, 1997 

Κλάδοι % συµµετοχή της απασχόλησης της 
Αττικής στο σύνολο της χώρας 

∆ιεθνείς Οργανισµοί 77 
Χρηµατοπιστωτικοί Οργανισµοί 60 
∆ιαχείριση Ακίνητης Περιουσίας 54 
Μεταφορές-Αποθηκεύσεις-Τηλεπικοινωνίες 48,5 
Υγεία-Κοινωνική Μέριµνα 48 
∆ηµόσια ∆ιοίκηση 45 

  Πηγή: ΕΣΥΕ 

 

Επίσης, η Περιφέρεια Αττικής συγκεντρώνει σήµερα το µεγαλύτερο ποσοστό των 

Ιδρυµάτων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης της ερευνητικής υποδοµής και των 

τεχνολογικών κέντρων και εργαστηρίων, παρά την υπαρκτή τάση αποκέντρωσης των 

ΑΕΙ που ήδη έχει συντελεστεί σε µεγάλο βαθµό και ενισχύεται συνέχεια. Ειδικότερα, η 

Περιφέρεια Αττικής κατέχει την 1η θέση µεταξύ των περιφερειών της χώρας όσον 

αφορά το ποσοστό των ερευνητικών κέντρων µε 36%, ενώ ακολουθούν η Κρήτη 

(14%) και η Κεντρική Μακεδονία (13%). Η συγκέντρωση ερευνητικών ιδρυµάτων δίνει 

µεγάλες προοπτικές τόσο στον διεθνή ρόλο της Αθήνας, όσο και στην στήριξη και 

τεχνολογική ανάπτυξη των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής. 

 

Από αυτά εξάγεται το βασικό συµπέρασµα ότι οι υψηλές συγκεντρώσεις της 

απασχόλησης και των οικονοµικών δραστηριοτήτων στην Αττική αποδεικνύουν τον 

κυρίαρχο ρόλο του µητροπολιτικού κέντρου στην αναπτυξιακή διαδικασία σε εθνικό 

επίπεδο, αλλά και δυνατότητες να διαδραµατίσει διεθνή οικονοµικό και εµπορικό 

ρόλο. 

 

Από άποψη χωρικής κατανοµής ο τοµέας παροχής δηµόσιων και ιδιωτικών 

υπηρεσιών στην Περιφέρεια Αττικής συναρτάται µε τη χωρική εξειδίκευση γενικότερα 

του δικτύου των κεντρικών λειτουργιών. Παραδοσιακά, έδρα των κεντρικών 

υπηρεσιών των Υπουργείων και των ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 

ήταν η κεντρική περιοχή της Αθήνας και του Πειραιά και το βασικό δίκτυο αξόνων 

κυκλοφορίας, µε διαφορετικές εξειδικεύσεις. Μεταγενέστερα, στο πλαίσιο της έκρηξης 

των τριτογενών δραστηριοτήτων, πραγµατοποιήθηκαν αλλαγές στα κριτήρια 

επιλογής τόπου εγκατάστασης κύρια των ιδιωτικών υπηρεσιών, προς οικιστικές 

περιοχές µε ποιοτικό περιβάλλον και εύκολη προσπελασιµότητα. Έτσι, 
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δηµιουργούνται εστίες τεχνολογικού εκσυγχρονισµού, σε συνάρτηση µε τις τάσεις 

επέκτασης των κεντρικών λειτουργιών αιχµής, όπως είναι ο χρηµατοπιστωτικός 

τοµέας, οι ασφάλειες και γενικότερα το σύστηµα παροχής υπηρεσιών κατά 

προτίµηση στις περιοχές των Β.Α. και Ν.Α. προαστίων του λεκανοπεδίου, καθώς και 

σε βασικούς κυκλοφοριακούς άξονες, όπως είναι οι λεωφόροι Συγγρού, 

Βουλιαγµένης, Κηφισίας, Μεσογείων κ.ά.. Οι κεντρικές περιοχές της Αθήνας και του 

Πειραιά, χωρίς να έχουν απωλέσει το ρόλο τους ως περιοχές που συγκεντρώνουν 

σηµαντικές διευθυντικού χαρακτήρα λειτουργίες, εν τούτοις απορροφούν µε 

µικρότερο ρυθµό παρόµοιες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Παράλληλα, η 

εντατικότερη αξιοποίηση των τηλεπικοινωνιών, διευκολύνει την κινητικότητα των 

εµπορικών επιχειρήσεων στον ενδοαστικό χώρο - ιδιαίτερα µε τη δηµιουργία 

υποκαταστηµάτων στην ευρύτερη ζώνη της Αθήνας, ενώ η βάση των επιχειρήσεων 

παροχής υπηρεσιών παραµένει στο παραδοσιακό κέντρο της πόλης.  

 

Συνεπώς απαιτείται η οργάνωση των χώρων υποδοχής των δραστηριοτήτων αυτών, 

η ενίσχυση των σχετικών υποδοµών και υπερδοµών και η εξασφάλιση της 

προσπελασιµότητας, ειδικά στις περιοχές που αφορούν τα µεγάλα έργα (π.χ. 

ευρύτερη περιοχή του Νέου Αεροδροµίου) οι οποίες αναµένεται να αποτελέσουν 

τους βασικούς φορείς ανάπτυξης της Κοινωνίας της Πληροφορίας και τους πόλους 

έλξης των νέων σύγχρονων υπηρεσιών, καθώς και των συµπληρωµατικών προς 

αυτές δραστηριοτήτων.  

 

3.4.3.3. Τουρισµός 

3.4.3.3.1. Γενικά  
Η τουριστική προσφορά του Νοµού Αττικής βασίζεται σ' ένα σύνολο πόρων, 

τουριστικών υποδοµών, ανωδοµών και υπηρεσιών. Το τουριστικό προϊόν του Νοµού 

Αττικής περιλαµβάνει µεγάλη συγκέντρωση πολιτιστικών πόρων, ενδιαφέροντες 

φυσικούς πόρους και τοπία, ένα ιδιαίτερο, συχνά υποβαθµισµένο, ανθρωπογενές 

περιβάλλον και κοινωνικοπολιτιστικούς πόρους. Η δηµιουργία ανωδοµών και 

υπηρεσιών υπήρξε η απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει η πόλη ως 

τουριστικός προορισµός και για να υποστηριχθούν και να καλυφθούν οι βασικές 

ανάγκες του επισκέπτη για διαµονή, εστίαση και εν µέρει αναψυχή. 

 

Οι πολιτιστικοί πόροι του Νοµού Αττικής είναι ιδιαίτερα αξιόλογοι τόσο, κυρίως από 
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την άποψη της σηµασίας τους (δεδοµένης της διεθνούς ακτινοβολίας τους) όσο και 

από την άποψη του αριθµού και της ποικιλίας τους. Οι πολιτιστικοί αυτοί πόροι 

κατανέµονται σε όλον τον Νοµό Αττικής και καλύπτουν ευρύτατο ιστορικό και 

καλλιτεχνικό φάσµα: από τους αρχαίους ναούς του Σουνίου και της Αφαίας, στα ιερά 

της Ελευσίνας, της Ραµνούντος και του Αµφιαράειου, µέχρι τους βυζαντινούς ναούς 

και τα νεότερα µνηµεία, νεοκλασικά, µεσοπολεµικά κ.α. 

 

Την κυρίαρχη βέβαια θέση στην αξιολόγηση των πολιτιστικών πόρων κρατούν οι 

αρχαιολογικοί χώροι στο κέντρο της Αθήνας, για τους οποίους βρίσκεται σε εξέλιξη το 

σχέδιο της ενοποίησής  τους σε ένα Αρχαιολογικό Πάρκο σε συνδυασµό µε την 

αναβάθµιση του Ιστορικού Κέντρου της Πόλης και των παραδοσιακών γειτονιών της 

Πλάκας, του Μεταξουργείου, του Ψυρρή και άλλων λιγότερο κεντρικών, όπως τα 

Εξάρχεια. 

 

Οι αρχαιολογικοί χώροι και τα µνηµεία της Αθήνας παρά την αξίας τους και τη 

σηµασία τους για την ανάδειξη της ιστορικής της ταυτότητας και παρά την κεντρική 

τους θέση, έχουν σήµερα περιθωριοποιηθεί στη συνείδηση των επισκεπτών αλλά και 

τον κατοίκων της, κυρίως επειδή οι συνθήκες προσέγγισης, επίσκεψης και θέασης 

τους έχουν καταστεί εξαιρετικά δυσάρεστες µια και συνδέονται µε τα γενικότερα 

προβλήµατα του επιβαρηµένου περιβαλλοντικά και κυκλοφοριακά αστικού κέντρου. 

Σηµείο αναφοράς για το ιστορικό κέντρο αποτελεί ο βράχος της Ακρόπολης, που 

συνιστά ένα µοναδικού ιστορικού και καλλιτεχνικού πλούτου σύνολο από τόπους και 

µνηµεία λατρείας, κατοικίες και δηµόσια έργα, ως κατάλοιπων της µακραίωνης και 

συνεχούς ανθρώπινης παρουσίας στη περιοχή. 

 

Σε άµεση γειτνίαση µε τον χώρο της Ακρόπολης και σε ένα τόξο που ξεκινά από το 

Καλλιµάρµαρο Στάδιο στα Ανατολικά και καταλήγει στο Νεκροταφείο του Κεραµικού 

στα δυτικά, βρίσκονται µερικά ακόµα από τα πιο σηµαντικά µνηµεία της Αρχαίας 

Πόλης όπως: 

 

(α) ο χώρος της Αρχαίας Αγοράς µε τα κύρια µνηµεία της, τη Στοά του Αττάλου και 

λοιπές στοές, το Ναό του Ηφαίστου, το Βουλευτήριο, το Θόλο κ.α 

β) Ο Αρειος Πάγος 

γ) Ο λόγος του Φιλοπάππου 
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δ) Η Πνύκα 

ε) Ο Κεραµεικός µε το ∆ίπυλο και την Ιερά Πύλη, τµήµα των αρχαίων τοίχων και το 

Αρχαίο Νεκροταφείο. 

στ) Το Ολυµπιέιο και η Πύλη του Αδριανού που σηµατοδοτεί την Νέα Αθήνα. 

ζ) Η Ρωµαϊκή Αγορά 

η) Η βιβλιοθήκη του Αδριανού.  

θ) Το Ωρολόγιο του Κυρίστου 

ι) Το µνηµείο του Λυσιστράτους. 

κ) Τα οικοδοµήµατα της Νότιας Κλιτύος της Ακρόπολης, το Θέατρο ∆ιονύσου, το 

χορηγικό µνηµείο Θρασύλλου, τη Στοά του Ευµένους, το Ωδείο Ηρώδου του Αττικού 

κ.α.  

 

Στα σηµαντικά µνηµεία της πόλης πρέπει να συµπεριληφθούν η Ακαδηµία 

Πλάτωνος, το ∆ηµόσιο Σήµα, το Λύκειο του Αριστοτέλους καθώς και µεγάλος 

αριθµός µνηµείων και ευρηµάτων που έχουν αποκαλυφθεί στις εργασίες κατασκευής 

του Μετρό Αθηνών. 

 

Επισηµαίνεται η εξαιρετικά άνιση κατανοµή του αριθµού των επισκεπτών στους 

παραπάνω χώρους και µνηµεία, όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία 

αριθµού επισκεπτών ανά αρχαιολογικό χώρο στους πίνακες που ακολουθούν  

(ΕΑΧΑ-ΑΕ- µελέτη πλαίσιο για την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της 

Αθήνας-Κλ. Παλυβού 1998). 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΑΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ (1998) 

 
Ιανουάριος 

– 
Μάρτιος 

Απρίλιος 
– 

Ιούνιος 

Ιούλιος – 
Σεπτέµβριος

Οκτώβριος 
– 

∆εκέµβριος 

Σύνολο
έτους 

Ακρόπολη 73.467 391.833 0 0 465.300

Αρχαία Αγορά 8.600 31.700 0 0 40.300 

Κεραµικός 1.100 3.900 0 0 5.000 

Ρωµαϊκή Αγορά 1.300 4.500 0 0 5.800 

Ολυµπιείο 4.767 14.864 0 0 19.631 

Θέατρο ∆ιονύσου 2.882 10.941 0 0 13.826 

Σύνολο 
Επισκεπτών 

92.119 457.738 0 0 549.857
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ΠΙΝΑΚΑΣ: ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΑΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ (1997) 

 
Ιανουάριος 

– 
Μάρτος 

Απρίλιος 
– 

Ιούνιος 

Ιούλιος – 
Σεπτέµβριος

Οκτώβριος 
– 

∆εκέµβριος 

Σύνολο 
έτους 

Ακρόπολη 85.359 352.997 555.244 207.280 1.200.880

Αρχαία Αγορά 12.400 27.000 37.600 15.300 92.300 

Κεραµικός 875 3.600 3.100 2.300 9.875 

Ρωµαϊκή Αγορά 900 3.400 5.700 2.500 12.500 

Ολυµπιείο 6.987 132.619 18.781 9.903 49.290 

Θέατρο ∆ιονύσου 4.526 7.957 8.758 4.616 25.857 

Σύνολο 
Επισκεπτών 

111.047 408.573 629.183 241.899 1.390.708

 

Σύµφωνα, µε τα στοιχεία αυτά 86,4% των τουριστών επισκέπτονται την Ακρόπολη, 

6,6% την Αρχαία Αγορά, 3,6% το Ολυµπιείο, 1,9% το θέατρο του ∆ιονύσου, 0,8% τη 

Ρωµαϊκή Αγορά και 0,7% τον Κεραµικό. Αυτή η ανισότητα και η υποεκµετάλλευση 

ορισµένων πολύ σηµαντικών πόρων θα µπορούσε αντιµετωπισθεί µε την ορθολογική 

οργάνωση των διαδροµών µε τρόπο ώστε να λειτουργούν συµπληρωµατικά. Σχετική 

πρόταση προωθείται µέσω της µελέτης πλαισίου της Ε.Α.Χ.Α. 

 

Επίσης, η Αττική διαθέτει 1.224 χλµ. ακτών από τις οποίες 114 χλµ. χαρακτηρίζονται 

αµµώδεις και 110 χλµ. ως αξιόλογες. Οι οργανωµένες ακτές στην Αθήνα και την 

ευρύτερη περιοχή της λειτουργούν εν µέρη ως οργανωµένες πλαζ ενώ ένα µεγάλο 

ποσοστό επισκεπτών κατακλύζει τους θερινούς µήνες τις ελεύθερες παραλίες. Παρά 

το γεγονός ότι κάποιες από τις ακτές (οργανωµένες ή µη) συγκεντρώνουν πολύ 

µεγάλο αριθµό λουοµένων, η χωρητικότητα των ακτών της Αττικής (ΚΕΠΕ 1994) 

υπολογίζεται σε 900.000 ταυτόχρονα λουοµένους και υπήρξαν µέχρι σήµερα 

επαρκείς για εξυπηρέτηση λουοµένων σε ηµέρες αιχµής Αυγούστου. 

 

Εκτός Αττικής και σε απόσταση µέχρι 2 ώρες υπάρχουν ακτές συνολικού µήκους 

2.187 χλµ. εκ των οποίων 116 αµµώδεις. 

 

Οι ακτές αυτές µπορούν να εξυπηρετήσουν άνετα 15 εκατ. λουόµενους. Εποµένως 

δεν υπάρχει πρόβληµα χωρητικότητας των ακτών, δεδοµένου µάλιστα ότι εφ' όσον ο 
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συνωστισµός δεν συνδυάζεται µε υποβάθµιση των προσφεροµένων υπηρεσιών στις 

οργανωµένες ακτές ή µε προβλήµατα στάθµευσης, καθαριότητας και θορύβου, δεν 

ενοχλεί µεγάλες κατηγορίες επισκεπτών. 

 

3.4.3.3.2. Ξενοδοχειακή υποδοµή – καταλύµατα – Τουριστική κίνηση  
Στην Περιφέρεια Αττικής συγκεντρώνεται σηµαντικό µέρος των τουριστικών 

υποδοµών της χώρας και ιδιαίτερα των καταλυµάτων υψηλής κατηγορίας (30% των 

ξενοδοχείων πολυτελείας, 47% των µοτέλ πολυτελείας και Α΄ τάξης, 34,5% των 

επιπλωµένων διαµερισµάτων πολυτελείας). Το µεγαλύτερο ποσοστό των 

ξενοδοχείων βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας και κατά µήκος των ακτών της. 

 

Οι ροές τουριστών στην Αττική χαρακτηρίζονται από σταθερή µεσοχρόνια κάµψη, 

περιορίζοντας τη διεθνή τουριστική ακτινοβολία της Περιφέρειας Αττικής και την 

κυριαρχία της στον εθνικό χώρο, κυριαρχία που µειώνεται διαχρονικά και 

παρουσιάζεται έλλειψη δυναµισµού στο χερσαίο τµήµα της, µε πολύ µικρή αύξηση 

αριθµού κλινών σε σχέση µε τη λοιπή χώρα, χαµηλή πληρότητα των ξενοδοχειακών 

κλινών, και αλλαγές χρήσεων γης.  

 

Αντίστοιχα η µέση πληρότητα του ξενοδοχειακού εξοπλισµού δεν υπερβαίνει το 30-

35% των διατιθέµενων κλινών και η απασχόληση στις ξενοδοχειακές µονάδες και τα 

εστιατόρια κατά το έτος 1996 ήταν το 27% του συνόλου της χώρας, η δε συµµετοχή 

στο σύνολο των θέσεων απασχόλησης της Περιφέρειας Αττικής είναι 4,4%, µε 

ανάλογο µέγεθος σε σύνολο χώρας το 5,9%. Επισηµαίνεται βέβαια ότι η µεν 

πληρότητα της τουριστικής υποδοµής στην Περιφέρεια Αττικής αναφέρεται σε βάση 

ετήσιου υπολογισµού - επειδή τα ξενοδοχεία λειτουργούν καθ’ όλο το έτος, ενώ στην 

χώρα σε βάση θερινής περιόδου.  

 

Από τα σχετικά στατιστικά στοιχεία προκύπτει ότι οι αλλοδαποί στην Αθήνα-Αττική 

προτιµούν τα ξενοδοχεία των υψηλότερων κατηγοριών (ΑΑ - Α και Β) αλλά µε 

διανυκτερεύσεις που παρουσιάζουν έντονη εποχικότητα, σε αντίθεση µε τους 

ηµεδαπούς των οποίων η παρουσία στα ξενοδοχειακά καταλύµατα είναι περισσότερο 

ισορροπηµένη στον χρόνο, αν και περισσότερο περιορισµένη σε συνολικά µεγέθη. 
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Τα λειτουργούντα µε άδεια του ΕΟΤ ενοικιαζόµενα δωµάτια και διαµερίσµατα στην 

Αττική είναι 11.685, ενώ µε στοιχεία της ΕΣΥΕ-1994 τα αδήλωτα δωµάτια ανέρχονται 

σε 28.700 στην Αττική περιλαµβανοµένων και των νησιών. 

 

Όσον αφορά στα 14 camping της περιοχής η µείωση των διανυκτερεύσεων µεταξύ 

των ετών 1990-1997 ήταν κατακόρυφη (130.000 το '90, 30.480 το '97).  

 

Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη των διανυκτερεύσεων στην 

Περιφέρεια Αττικής τα τελευταία χρόνια. 

 

 
Σχήµα: Εξέλιξη διανυκτερεύσεων στην Περιφέρεια Αττικής (Πηγή ΕΣΥΕ). 

 

Από το διάγραµµα φαίνεται µια διαχρονική κάµψη την περίοδο 1993-96 στις 

διανυκτερεύσεις αλλοδαπών και ηµεδαπών τουριστών, η οποία όµως φαίνεται να 

ανακόπτεται, καθώς το 1997 παρατηρείται αύξηση των διανυκτερεύσεων.  

 

Η ίδια κατάσταση παρατηρείται και όσον αφορά τις αφίξεις και διανυκτερεύσεις, τόσο 

των αλλοδαπών, όσο και των ηµεδαπών τουριστών. Ειδικότερα, παρατηρείται και 

εδώ διαχρονική κάµψη της συµµετοχής της Περιφέρειας Αττικής στη χώρα µέχρι το 

1996. Σηµαντική ανάκαµψη παρατηρείται το έτος 1997 στις διανυκτερεύσεις 

αλλοδαπών και ηµεδαπών. Ειδικότερα σύµφωνα µε στοιχεία του ΕΟΤ (2001) η 

συγκεκριµένη αύξηση των διανυκτερεύσεων κυµαίνεται ως εξής: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ: ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕ∆ΑΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ  

 1996 1997 1998 1999 

Αττική 6.576.756 7.425.570 7.833.039 7.269.412 

Αθήνα 4.636.871 5.022.610 5.228.629 4.735.366 
 Πηγή: ΕΟΤ (2001) 

 

Σύµφωνα µε διάφορες εκτιµήσεις, την τελευταία περίοδο η τουριστική κίνηση 

εµφανίζεται αυξηµένη, λόγω της διοργάνωσης των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004, 

γεγονός που πρέπει να αξιοποιηθεί κατάλληλα.  

 

Όσον αφορά τη µέση διάρκεια παραµονής στην Περιφέρεια Αττικής, υπάρχει 

σηµαντική απόκλιση από το µέσο επίπεδο της χώρας, κυρίως όσον αφορά τους 

αλλοδαπούς τουρίστες. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διαχρονική 

εξέλιξη της µέσης διάρκειας παραµονής των τουριστών στην Περιφέρεια Αττικής σε 

σύγκριση µε τη χώρα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Έτος Ηµεδαπών Αλλοδαπών Σύνολο Ηµεδαπών Αλλοδαπών Σύνολο 

1994 2,59 5,95 4,59 2,42 2,67 2,59 

1995 2,58 5,88 4,48 2,38 2,56 2,49 

1996 2,64 5,79 4,42 2,31 2,56 2,47 

          Πηγή: ΕΣΥΕ 

 

Όπως παρατηρείται από τον πίνακα η µέση διάρκεια παραµονής στην Περιφέρεια 

Αττικής είναι µικρότερη από το σύνολο της χώρας, ιδιαίτερα δε σηµαντική απόκλιση 

υπάρχει για τους αλλοδαπούς τουρίστες. Επίσης, η διαχρονική εξέλιξη της µέσης 

διάρκειας παραµονής είναι ελαφρά φθίνουσα, τόσο για την Αττική, όσο και για τη 

χώρα. 

Συµπερασµατικά, η κάµψη στον τουρισµό που διαφαίνεται στην Περιφέρεια Αττικής, 

αφορά κυρίως στις παραδοσιακές µορφές µαζικού (κυρίως παραθεριστικού) και 

χαµηλών τιµών τουρισµού, οδηγεί δε στην ανεπαρκή αξιοποίηση της υπάρχουσας 

τουριστικής υποδοµής. Τα σηµαντικότερα αίτια είναι: 

• Ο οξύς διεθνής ανταγωνισµός από γειτονικές µεσογειακές χώρες. 
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• Η ρύπανση του περιβάλλοντος και οι δυσχέρειες στην κυκλοφορία. 

• Η παρεχόµενη ποιότητα τουριστικών υπηρεσιών µε µεγάλο µέγεθος τουριστικών 

καταλυµάτων µικρής κλίµακας στο κέντρο και στις δυτικές και ανατολικές ακτές. 

• Οι ελλείψεις σε ειδικές υποστηρικτικές υποδοµές (συνεδριακοί και εκθεσιακοί 

χώροι, χώροι πολιτιστικής υποδοµής, µαρίνες, γήπεδα γκολφ κ.λπ.) που ευνοούν 

την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου και την ανάπτυξη εναλλακτικών 

µορφών τουριστικής δραστηριότητας (συνεδριακός, πολιτιστικός τουρισµός 

κ.λπ.). 

• Η ελλιπής διασύνδεση και ανάδειξη της υπάρχουσας αρχαιολογικής και 

πολιτιστικής υποδοµής, η υποβαθµισµένη αισθητική και αρχιτεκτονική 

φυσιογνωµία των αστικών περιοχών κ.λπ. 

 

Ειδικότερα, όσον αφορά τον τοµέα του πολιτισµού η Αθήνα διαθέτει συγκριτικό 

πλεονέκτηµα, γεγονός που µπορεί να την καταστήσει πολιτιστικό και πνευµατικό 

κέντρο πανευρωπαϊκής και παγκόσµιας εµβέλειας. 

 

Ορισµένα µέτρα που έχουν ληφθεί για τη βελτίωση της πολιτιστικής υποδοµής της 

πόλης (π.χ. Μέγαρο των Φίλων της Μουσικής), ή για την ανάπλαση παραδοσιακών 

γειτονιών του κέντρου (Πλάκα, Εξάρχεια, Μεταξουργείο, Θησείο, κ.ά.), καθώς και 

µεµονωµένων κτιρίων µε ιστορικό και παραδοσιακό χαρακτήρα και παρά τον 

ανταγωνισµό που υφίστανται από τους υψηλούς συντελεστές εκµετάλλευσης της 

δόµησης, εκτιµάται ότι δρουν σε θετική κατεύθυνση. Το εν εξελίξει πρόγραµµα 

ενοποίησης και ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων της κεντρικής περιοχής της 

Αθήνας (Αρχαιολογικό Πάρκο), αναµένεται να αποτελέσει από τις σηµαντικότερες 

παρεµβάσεις στην ιστορία της πολιτιστικής φυσιογνωµίας της πρωτεύουσας µε 

ουσιώδεις επιδράσεις ως προς το µητροπολιτικό ρόλο της Περιφέρειας Αττικής στο 

σύνολο του ευρωπαϊκού χώρου.  

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  
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4. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
 

4.1. ΠΗΓΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ   
Στην παράγραφο αυτή περιγράφονται συνοπτικά οι πηγές προέλευσης των στερεών 

αποβλήτων στην περιοχή αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου (κατοικίες, 

εµπορικές και βιοµηχανικές επιχειρήσεις, γεωργικές και κτηνοτροφικές 

δραστηριότητες, κοινωφελείς δραστηριότητες, έργα υποδοµής, εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας λυµάτων κλπ). 

 

Τα ανωτέρω στοιχεία προέλευσης, ποσότητας, ποιότητας και σύνθεσης των 

αποβλήτων αναφέρονται στην χρονική περίοδο κατά την οποία εκπονείται το 

Περιφερειακό Σχέδιο. Επί πλέον γίνονται εκτιµήσεις, µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία 

εξέλιξης του πληθυσµού και των αναπτυξιακών τάσεων της περιοχής, για χρονικό 

ορίζοντα δέκα (10) και είκοσι (20) ετών.  

 

Η Περιφέρεια Αττικής παρουσιάζει πληθώρα δραστηριοτήτων του πρωτογενή, 

δευτερογενή και τριτογενή τοµέα. Μετά την προσέγγιση που έγινε των 

χαρακτηριστικών και των δραστηριοτήτων της Περιφέρειας, οι κυριότερες κατηγορίες 

παραγόµενων Σ.Α. και οι κυριότερες πηγές προέλευσής τους, είναι οι ακόλουθες: 

 

α) Αστικά Στερεά Απόβλητα (Α.Σ.Α.): Τα Α.Σ.Α. είναι οικιακά και παρεµφερή Στερεά 

Απόβλητα (ή αστικά απορρίµµατα), και περιλαµβάνουν τα απόβλητα που παράγονται 

κυρίως από οικισµούς, αλλά και τα απόβλητα άλλων δραστηριοτήτων που 

προσοµοιάζουν µε αυτά. Οι κυριότερες πηγές παραγωγής οικιακών και παρεµφερών 

Σ.Α., είναι οι κατοικίες, τα εµπορικά καταστήµατα και άλλες «αστικές» δραστηριότητες 

(π.χ. εστιατόρια, καφετέριες, ξενοδοχεία κ.λπ.). Όπως προαναφέρθηκε, σε αυτήν την 

κατηγορία συµπεριλαµβάνονται και Σ.Α. που παράγονται από άλλες δραστηριότητες, 

αλλά προσοµοιάζουν µε τα αστικά απορρίµµατα. Τέτοια π.χ. είναι ένα τµήµα των 

Νοσοκοµειακών Σ.Α., απόβλητα ορισµένων  βιοτεχνιών κ.λπ. 

 

β) Υπολείµµατα γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων: Κύριες πηγές αυτής 

της κατηγορίας Σ.Α., είναι οι αγροτικοί Συνεταιρισµοί, οι µεµονωµένοι αγρότες και οι 

κτηνοτρόφοι. Τα γεωργικά υπολείµµατα που κυριαρχούν είναι τα προϊόντα 

κλαδέµατος, τα υπολείµµατα γεωργικών δραστηριοτήτων κ.λπ. 
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γ) Ιλύες Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Αστικών Λυµάτων: Κύριες πηγές αυτής της 

κατηγορίας, είναι οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αστικών Λυµάτων είτε οικισµών 

είτε άλλων εγκαταστάσεων (ξενοδοχείων, κάµπιγκ κ.λπ.). Κυρίαρχη πηγή είναι το 

Κέντρο Επεξεργασίας Λυµάτων Ψυττάλειας(ΚΕΛΨ) και το Κέντρο Επεξεργασίας 

Λυµάτων Μεταµόρφωσης (ΚΕΛΜ). 

 

δ) Λοιπές ειδικές κατηγορίες Σ.Α.: Οι κυριότερες λοιπές ειδικές κατηγορίες Σ.Α. της 

Περιφέρειας Αττικής είναι οι εξής: 

δ1) Βιοµηχανικά απόβλητα: Τα βιοµηχανικά απόβλητα διακρίνονται στα 

επικίνδυνα και στα µη επικίνδυνα. Τα επικίνδυνα δεν αφορούν το αντικείµενο της 

παρούσας µελέτης. Από τα µη επικίνδυνα ορισµένα προσοµοιάζουν µε τα 

Α.Σ.Α. (π.χ. υλικά συσκευασίας, λάσπες από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας 

Υγρών Αποβλήτων µε βιολογική επεξεργασία, υπολείµµατα επεξεργασίας 

φρούτων και λαχανικών, απορρίµµατα προσωπικού κ.λπ. ) ενώ ορισµένα άλλα 

όχι (π.χ. εξορυκτικές δραστηριότητες, λάσπες εγκαταστάσεων επεξεργασίας 

υγρών αποβλήτων  µε χηµική επεξεργασία κ.λπ.)  

 

δ2) Αδρανή απόβλητα από κατασκευές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις: Κύριες 

πηγές αυτής της κατηγορίας είναι η κατασκευή ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών Έργων 

(π.χ οδοποιία, αποχέτευση, κτιριακά κ.λπ.) και τα υλικά συντήρησης και 

κατεδάφισης (µπάζα). 

 

δ3) Μεταχειρισµένα ελαστικά: Κύριες πηγές αυτής της κατηγορίας είναι τα 

καταστήµατα επισώτρων (βουλκανιζατέρ), αλλά και έµµεσα τα οχήµατα Ι.Χ., 

∆.Χ., τρακτέρ αγροτικής χρήσεως κ.λπ. 

 

δ4) Οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους – Καταλύτες Οχηµάτων: Στην 

κατηγορία αυτή συµπεριλαµβάνονται τα αποσυρόµενα οχήµατα και οι 

µεταχειρισµένοι καταλυτικοί µετατροπείς, αλλά και τα µεταχειρισµένα 

ανταλλακτικά που προκύπτουν από την επισκευή των οχηµάτων. 
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δ5) Απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (Α.Η.Η.Ε.): 

Περιλαµβάνονται πάσης φύσεως Α.Η.Η.Ε., όπως ψυγεία, πλυντήρια, 

τηλεοράσεις, Ηλεκτρικοί Υπολογιστές, Εκτυπωτές, αριθµοµηχανές, φωτιστικά 

είδη, φούρνοι µικροκυµάτων, θερµαντικά σώµατα, φωτοαντιγραφικά 

µηχανήµατα, συσκευές φαξ,  τηλέφωνα, κάµερες, λαµπτήρες φθορισµού κ.λπ. 

 

δ6) Ογκώδη αντικείµενα: Στην κατηγορία αυτή συµπεριλαµβάνεται µία πλειάδα 

ευµεγεθών Σ.Α. Πηγές αυτής της κατηγορίας είναι εν µέρει όλες οι 

δραστηριότητες, όπως κατοικίες, εµπορικά καταστήµατα, ξενοδοχεία, βιοτεχνία, 

κλαδέµατα κ.λπ. ∆εν αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία αποβλήτων, αλλά 

εξετάζονται συχνά χωριστά ως προς την συλλογή – µεταφορά – αποθήκευση – 

προεπεξεργασία τους, λόγω της ιδιαιτερότητας που απαιτεί ο χειρισµός τους, 

εξαιτίας του µεγέθους τους. Ενδεικτικά αναφέρονται εδώ, τα έπιπλα, βαρέλια, 

παλέτες, στρώµατα κ.λπ. 

 

δ7) Νοσοκοµειακά Σ.Α.: Πηγή προέλευσης είναι οι νοσηλευτικές µονάδες και 

γενικότερα µονάδες υγειονοµικού ενδιαφέροντος, (Κέντρα Υγείας, Ιατρεία 

κ.λπ.). Αυτά διακρίνονται σε τρεις κύριες διαδικασίες τα προσοµοιάζοντα µε τα 

οικιακά (σκευασίες, απόβλητα κυλικείων κ.λπ.), τα µολυσµατικά απόβλητα (όσα 

φέρουν παθογόνους παράγοντες, όπως γάζες µολυσµένες, µέλη σώµατος, 

κόπρανα πειραµατόζωων κ.λπ.) και τα ειδικά απόβλητα (αιχµηρά αντικείµενα, 

ραδιενεργά, τοξικά κ.λπ.). Με εξαίρεση τα προσοµοιάζοντα µε τα οικιακά, τα 

υπόλοιπα δεν συµπεριλαµβάνονται στα Α.Σ.Α. σύµφωνα µε την ΚΥΑ 

50910/2727/2003. 
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4.2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆.Σ.Α. ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο  
4.2.1. Εισαγωγή  
Σύµφωνα µε τις γενικές τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης των Περιφερειακών 

Σχεδίων ∆ΣΑ (ΚΥΑ 50910/2727/2003), συνίσταται σε ένα εδάφιο της µελέτης να 

περιγράφονται και να καταγράφονται, ποιοτικά και ποσοτικά, ειδικής φύσεως στερεά 

απόβλητα που ενδεχοµένως δεν αναφέρονται στον ΕΚΑ.  

 

Βέβαια ο τρόπος µε το οποίο έχει συνταχθεί ο ΕΚΑ δεν αφήνει περιθώριο µη ένταξης 

κάποιου αποβλήτου στις αντίστοιχες κατηγορίες, αφενός λόγω του ότι είναι ένας 

εναρµονισµένος, µη εξαντλητικός Κατάλογος αποβλήτων, και αφετέρου εξαιτίας του 

ότι συµπεριλαµβάνει και την κατηγορία Q16 (Aπόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 

στον κατάλογο).  

 

Έτσι στο υποκεφάλαιο αυτό θα γίνει µία γενική αναφορά στις κυριώτερες κατηγορίες 

µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (πλην των αστικών στερεών αποβλήτων) και θα 

παρουσιαστεί η υφιστάµενη κατάσταση σχετικά µε τη διαχείρισή τους. 

 

Οι ποσότητες που καταγράφονται αφορούν κατ΄αρχήν στο σύνολο της χώρας κατά 

το έτος 2002 και προκύπτουν από τον Εθνικό Σχεδιασµό. Αυτό γίνεται προκειµένου 

να υπάρξει η απαραίτητη συγκριτική αξιολόγηση µεταξύ της υφιστάµενης κατάστασης 

∆ΣΑ σε επίπεδο Περιφέρειας (βλέπε § 4.3.) και Χώρας. 

 
4.2.2. Αδρανή απόβλητα από κατασκευές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις 

(Α.Ε.Κ.Κ.) 
4.2.2.1. Γενικά χαρακτηριστικά 
Η ποσότητα των αδρανών αποβλήτων που παράγονται παρουσιάζει αύξηση της 

τάξης του 5,5% κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών που φυσικά είναι 

συνδεδεµένη άµεσα µε την οικοδοµική δραστηριότητα που υπάρχει. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ: ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Α∆ΡΑΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΕΣ (ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ 

ΤΟΝΟΙ) 

Περιφέρεια 1991 1996 
Αν. Μακεδονία Θράκη 93 66 

Κ. Μακεδονία 295 278 
∆. Μακεδονία 89 32 
Θεσσαλία 102 131 
Ήπειρος 82 71 

Ιόνια Νησιά 34 66 
∆υτ. Ελλάδα 105 112 

Αττική 82 96 
Πελοπόννησος 83 109 

Αττική 590 639 
Βόρειο Αιγαίο 33 45 
Νότιο Αιγαίο 50 74 

Κρήτη 80 90 
Σύνολο 1718 1809 

 
Σε γενικές γραµµές τα απόβλητα που παράγονται από την οικοδόµηση ή την 

καταστροφή ενός κτιρίου είναι κυρίως χώµα, άµµος, χαλίκι, σκυρόδεµα, πέτρες, 

τούβλα, ξύλο, µέταλλα, γυαλί, πλαστικά, χαρτί, και ύφασµα. Σύµφωνα µε έρευνα στο 

Surrey της Μ. Βρετανίας, η ποσοστιαία συµµετοχή υλικών στα απόβλητα οικοδοµών 

και εκσκαφών φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ : ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ Α∆ΡΑΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Χώµα 45% 

Σκυρόδεµα 15% 

Τούβλα 8% 

Ξύλο 3% 

Άµµος και Χαλίκι 17% 

Άσφαλτος 10% 

Λοιπά 2% 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ: ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ Α∆ΡΑΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

4.2.2.2. Νοµικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Η Ελλάδα ως µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποχρεωµένη να διαµορφώσει 

την πολιτική της για την διαχείριση των ειδικών αποβλήτων αντίστοιχα µε την 

Ευρωπαϊκή νοµοθεσία, µε σκοπό τόσο την προστασία της δηµόσιας υγείας όσο και 

του φυσικού περιβάλλοντος.  Έτσι, έχει αναπτύξει νοµοθετικό πλαίσιο N. 2939/2001 

το οποίο διέπεται από τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής πολιτικής για την διαχείριση 

των ειδικών αποβλήτων.  Αναµένεται Π∆ για την ποσοστικοποίηση των στόχων. 

 

Το νοµοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και η Ελληνική νοµοθεσία δεν 

έχουν εκδώσει συγκεκριµένους νόµους για την διαχείριση των αδρανών αποβλήτων. 

Σε ότι αφορά τον αµίαντο η σχετική νοµοθεσία µπορεί κάλλιστα να ενσωµατωθεί σε 

µια µελλοντική νοµοθεσία για τα αδρανή απόβλητα. Αυτό µπορεί να αιτιολογηθεί από 

το ότι πολλά οικοδοµικά υλικά, όπως υλικά µονώσεων και ελλενίτ, περιέχουν 

αµίαντο.  Το νοµοθετικό πλαίσιο για τον αµίαντο έχει ως εξής: 

 Οδηγία 87/217/ΕΟΚ σχετικά µε την µείωση της ρύπανσης του 

περιβάλλοντος από εκποµπές αµιάντου 
 ΚΥΑ 8243/1113/91 (ΦΕΚ 138Β/91) σχετικά µε τον καθορισµό µέτρων και 

µεθόδων για την πρόληψη και µείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από 

εκποµπές αµιάντου. 

Ποσοστιαία Σύσταση Αδρανών Αποβλήτων

45%

15%
8%

3%

17%

2%10%

Χώµα Σκυρόδεµα Τούβλα Ξύλο Άµµος και Χαλίκι Άσφαλτος Λοιπά
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 ΚΥΑ 50910/2727/2003 «Μέτρα και όροι για την διαχείριση στερεών 

αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης» 
 
Το υπό έκδοση Προεδρικό ∆ιάταγµα ''µέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση 

των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις- Πρόγραµµα για την 

εναλλακτική διαχείρισή τους'' αποσκοπεί στην εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 

12 και 13 του Ν.1650/1986 καθώς και των άρθρων 15,16,17 και 18 του Ν. 

2939/2001(Α'157), ώστε µε την κατά προτεραιότητα πρόληψη δηµιουργίας 

αποβλήτων από οικοδοµικές εργασίες, έργα τεχνικών υποδοµών, εκσκαφές, φυσικές 

και τεχνολογικές καταστροφές και επιπροσθέτως την επαναχρησιµοποίηση, την 

ανακύκλωση και τις άλλες µορφές αξιοποίησης να µειώνεται η ποσότητα των προς 

διάθεση αποβλήτων σύµφωνα µε τους στόχους και τις γενικές αρχές του Ν. 

2939/2001 (άρθρα 1 και 4) καθώς και να βελτιώνεται η Περιβαλλοντική επίδοση όλων 

των οικονοµικών παραγόντων που συµµετέχουν σε οικοδοµικές εργασίες και τεχνικά 

έργα και κυρίως των φορέων που συµµετέχουν άµεσα στη διαχείριση των υλικών 

αυτών.  

 

Στον Ελλαδικό χώρο, δεν έχει εκπονηθεί µέχρι στιγµής κάποια µελέτη που να 

καταγράφει την παραγωγή και επιµέρους σύσταση των οικοδοµικών αποβλήτων και 

υλικών κατεδάφισης, βάσει π.χ. στοιχείων από Φορείς ΧΥΤΑ, µεταφορικές εταιρείες, 

εργολάβους, κλπ. Κάποιες εκτιµήσεις έχουν γίνει στο παρελθόν από την Εθνική 

Στατιστική Υπηρεσία (ΕΣΥΕ), το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 

∆ηµοσίων Έργων βάσει της οικοδοµικής δραστηριότητας, του Ακαθάριστου Εθνικού 

Προϊόντος και πιθανώς άλλες πηγές αµφιβόλου αξιοπιστίας. ∆εν είναι γνωστό κατά 

πόσο αυτές οι εκτιµήσεις ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα, δεδοµένης και της 

κατακόρυφης αύξησης κατασκευής τεχνικών έργων λόγω των Ολυµπιακών Αγώνων 

2004 τα προηγούµενα χρόνια, αλλά ταυτόχρονα την απότοµη παύση εκτέλεσης 

τέτοιων έργων µετά την τέλεση των Ολυµπιακών Αγώνων. Ακόµα, δεν είναι γνωστό τι 

ποσοστό των αποβλήτων απορρίπτεται σε ΧΥΤΑ, σε λατοµεία προς αποκατάσταση ή 

τελείως παράνοµα π.χ. σε κοίτες χειµάρρων. Μόνο για την Αττική επετράπη µε την 

ΚΥΑ 14312/1302/9-06-2000 να χρησιµοποιούνται τα αδρανή απόβλητα που 

προέρχονται από τα µεγάλα έργα υποδοµής (Αθήνα 2004, Αττικό µετρό, κλπ), για την 

ανάπλαση 6 λατοµείων. 
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4.2.2.3. Υφιστάµενη κατάσταση και συστήµατα διαχείρισης στη Ελλάδα: 
Η ποσότητα των αδρανών αποβλήτων που παράγονται από τις διάφορες οικοδοµικές 

εργασίες (κατασκευές και κατεδαφίσεις) εκτιµάται για το έτος 2002 σε περίπου  4,5 εκ 

τόνους. 

 

Όσον αφορά την διαχείριση των υλικών αυτών δεν υπάρχει ένα οργανωµένο δίκτυο 

συλλογής και αξιοποίησής τους. Οι ενέργειες που πραγµατοποιούνται 

χαρακτηρίζονται αποσπασµατικές, εξαρτώµενες από την βούληση και τις δυνατότητες 

του εκάστοτε εργολάβου. Συνήθως αξιοποιούνται χρήσιµα υλικά όπως καλώδια, 

κουφώµατα, γυαλιά και µπάζα, τα οποία χρησιµοποιούνται για εργασίες 

επιχωµατώσεων. Οι ποσότητες που δεν αξιοποιούνται οδηγούνται προς ταφή σε 

ΧΥΤΑ ή χωµατερές, ή διατίθενται ανεξέλεγκτα σε χαράδρες, πλαγιές κ.λπ. 

 

Οι ποσότητες που οδηγούνται σε ΧΥΤΑ θα µπορούσαν κάλλιστα να: 

• Χρησιµοποιηθούν σαν υλικό επικάλυψης σε χώρους υγειονοµικής ταφής 

έπειτα από την διαδικασία θραύσης των αδρανών υλικών, 

• Χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή εσωτερικών δρόµων και τοιχίων 

αντιστήριξης στην περιοχή του ΧΥΤΑ 

• Χρησιµοποιηθούν για την δηµιουργία πάρκινγκ καθώς και τη δηµιουργία 

ηχοπετασµάτων, ακόµα και για υπόβαση σε οδούς 

• Εκτρέπονται σε ένα δίκτυο ανακύκλωσης αδρανών αποβλήτων (επιτόπου ή 

κεντρική επεξεργασία). Ο βέλτιστος τρόπος επαναχρησιµοποίησης αδρανών 

αποβλήτων είναι η επιτόπου επεξεργασία (κλειστό κύκλωµα µέσα στην ίδια 

την οικοδοµή). Αυτό είναι εφικτό εάν τα είδη των υλικών είναι γνωστά και 

φυσικά δεν κατατάσσονται στα επικίνδυνα. Έτσι τα υλικά µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν επιτόπου. Η επιτόπου επεξεργασία απαιτεί την ύπαρξη 

χώρου για τεµαχιστές, κόσκινα καθώς και χώρο για τους σωρούς των υλικών 

που έχουν διαχωριστεί.  

 Σε ότι αφορά την κεντρική επεξεργασία τα απόβλητα µεταφέρονται σε µια 

λογική απόσταση σε µονάδα επεξεργασίας, όπου τα οικοδοµικά υλικά 

θραύονται και µετά γίνεται µαγνητικός διαχωρισµός των µεταλλικών 

αντικειµένων. Ορισµένες φορές µε κυκλώνα αποµακρύνονται ελαφρές 

προσµίξεις όπως χαρτί και πλαστικό. Σχάρες και κόσκινα µε διάφορα κενά 

διαχωρίζουν υλικά σε µια ποικιλία διαβαθµίσεων. 
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 Στην Ολλανδία για παράδειγµα υπάρχουν περίπου 30 τέτοιες µονάδες που 

επιτυγχάνουν ανάκτηση της τάξης του 60%. 

 

Για την προαναφερθείσα επεξεργασία (Κεντρική και Επιτόπου) των αδρανών, η 

απαιτούµενη τεχνολογία περιλαµβάνει: 

• Μαγνητικούς διαχωριστές για τον διαχωρισµό µεταλλικών αντικειµένων, 

• Θραυστήρες, 

• Κυκλώνες για την αποµάκρυνση προσµίξεων, 

• Σχάρες και κόσκινα µε διάφορα κενά. 

 

Βάση του Νόµου 2939/2001, έχει εκδοθεί Σχέδιο Προεδρικού ∆ιατάγµατος περί τα 

«Μέτρα και τους όρους για την εναλλακτική διαχείριση από εκσκαφές, κατασκευές και 

κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.)» και έχουν εγκριθεί επτά συστήµατα Φορέων Εναλλακτικής 

∆ιαχείρισης ΑΕΚΚ. Πρόκειται για τα ακόλουθα συστήµατα: 

1. «Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων από Εκσκαφές, 

Κατασκευές και Κατεδαφίσεις» των συνεργαζοµένων σχηµάτων Σ.Σ.Ε.∆.Α.Υ. 

ΑΕ., Α.Κ.Ε.∆.Α. ΑΕ.,  ΠΕΡΜΕ HELLAS ΕΠΕ., ΑΦΟΙ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΙ. 

Εµβέλεια συστήµατος:  Περιφέρεια Αττικής 

2. «Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων από Εκσκαφές, 

Κατασκευές και Κατεδαφίσεις» της Κ. ∆ΕΒΕΤΖΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Τ.Ε. Εµβέλεια 

συστήµατος: Περιφέρεια Αττικής 

3. «Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων από Εκσκαφές, 

Κατασκευές και Κατεδαφίσεις» της ΖΑΝΤΙ∆ΗΣ ΑΕ. Εµβέλεια συστήµατος:  

Περιφέρεια Αττικής 

4. Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων από Εκσκαφές, 

Κατασκευές και Κατεδαφίσεις «Ε∆ΠΕΚΑΤ ΑΕ». Εµβέλεια συστήµατος:  

Περιφέρεια Αττικής 

5. «Πρότυπη Ανώνυµη Εταιρεία Συλλογικού Συστήµατος Εναλλακτικής 

∆ιαχείρισης Υλικών Εκσκαφών και Κατεδάφισης Κεντρικής Μακεδονίας» µε 

διακριτικό τίτλο «ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΕ.». Εµβέλεια συστήµατος:  Κεντρική 

Μακεδονία 

6. Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων από Εκσκαφές, 

Κατασκευές και Κατεδαφίσεις «ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΙΣ». Εµβέλεια συστήµατος:  

Ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης 
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7. Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, 

Κατεδαφίσεων και Κατασκευών «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α∆ΡΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ». Εµβέλεια συστήµατος:  Κεντρική Μακεδονία 

 

4.2.3. Ελαστικά επίσωτρα (Ε.Ε.) 
4.2.3.1. Γενικά χαρακτηριστικά 
Μια από τις σηµαντικότερες ανακαλύψεις της βιοµηχανικής επανάστασης είναι τα 

πολυµερή. Μια σηµαντική κατηγορία πολυµερών είναι τα ελαστικά των αυτοκινήτων. 

Η διαχείριση των ελαστικών αποτελεί εδώ και αρκετά χρόνια ένα δυσεπίλυτο 

πρόβληµα. Η προβληµατικότητά τους έγκειται  τόσο στο µεγάλο όγκο που προκύπτει 

– εξαιτίας του ολοένα και αυξανόµενου στόλου οχηµάτων  - όσο και στην 

επικινδυνότητά τους ως προς την δηµόσια υγεία.  

 

Οι ποσότητες ελαστικών που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους 

παρουσιάζουν σηµαντική αύξηση κατά την διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας στον 

Ελληνικό χώρο. Ειδικότερα παρατηρείται ότι κατά την διάρκεια της δεκαετίας 1987-

1997 τα ελαστικά αυξήθηκαν κατά 70%. Το γεγονός αυτό οφείλεται όχι µόνο στην 

αύξηση των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν αλλά και στην απόσυρση µεγάλου 

αριθµού τους. Σήµερα αποσύρονται 43.000 τόνοι ελαστικών, από τα οποία το 55% 

προέρχεται από την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. 

 

Οι αιτίες φθοράς και συνεπώς απόσυρσης των ελαστικών είναι: 

 Η κακή κατάσταση του οδικού δικτύου (κακή κατασκευή, παλιά 

οδοστρώµατα που δεν έχουν επισκευαστεί, τρύπες στο οδόστρωµα κ.ά.), 

 Η κακή οδική συµπεριφορά (απότοµα φρεναρίσµατα µε ή χωρίς 

µπλοκάρισµα των τροχών, υπερβολική ταχύτητα ειδικότερα σε στροφές, 

πλαγιολίσθηση του οχήµατος, ταχεία επιτάχυνση κ.ά.), 

 Αναπόφευκτες φθορές (αεροδυναµικές φθορές, τριβή µε το οδόστρωµα, 

φορτίσεις στην επαφή µε τον άξονα, καιρικές συνθήκες, κ.ά.). 

 

Τα ελαστικά αυτοκινήτων µπορούν να κατανεµηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 Μεταχειρισµένο καλείται το ελαστικό το οποίο απορρίπτεται ως ανεπιθύµητο 

από τον ιδιοκτήτη του. 
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 Αναγοµώσιµο καλείται το µεταχειρισµένο ελαστικό το οποίο µπορεί να 

επαναχρησιµοποιηθεί σε οχήµατα αφού πρώτα αναγοµωθεί, και 

 Άχρηστο ή σκάρτο χαρακτηρίζεται το µεταχειρισµένο ελαστικό που είναι 

ακατάλληλο για χρήση σε οχήµατα. 

 

Οι τύποι ελαστικών που συναντώνται στην αγορά είναι: 

 Ελαστικά επιβατικών αυτοκινήτων 

 Ελαστικά φορτηγών 

 Ελαστικά εµπρόσθια και οπίσθια αγροτικών οχηµάτων (τρακτέρ) 

 Ελαστικά µοτοσικλετών, µοτοποδηλάτων, ποδηλάτων κ.λ.π. 
 

4.2.3.2. Νοµικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα  
Με βάση την ισχύουσα νοµοθεσία τα απορριπτόµενα ελαστικά συγκαταλέγονται στα 

στερεά απόβλητα. Συνεπώς το βασικό νοµοθετικό πλαίσιο που καλύπτει την 

διαχείριση των ελαστικών, βασίζεται στα ακόλουθα νοµοθετικά διατάγµατα: 

 ΚΥΑ 50910/2727/2003 «Μέτρα και όροι για την διαχείριση στερεών 

αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης» 

 Νόµος 2939/2001 σχετικά µε τις συσκευασίες και την εναλλακτική διαχείριση 

των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, ίδρυση Εθνικού Οργανισµού 

Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕ∆ΣΑΠ) 

 Π.∆. 109/5-03-2004 (ΦΕΚ 75/Α/2004) σχετικά µε τα µέτρα και τους όρους 

για την εναλλακτική διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών των 

οχηµάτων. Προγράµµατα για την εναλλακτική διαχείρισή τους.  
 

4.2.3.3. Υφιστάµενη κατάσταση και συστήµατα διαχείρισης στη Ελλάδα 
Οι ποσότητες ελαστικών που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους παρουσιάζουν 

σηµαντική αύξηση κατά την διάρκεια των τελευταίων χρόνων στον Ελληνικό χώρο, 

γεγονός που οφείλεται στην σηµαντική αύξηση των οχηµάτων που κυκλοφορούν. Τα 

µεταχειρισµένα ελαστικά, µε βάση εκτιµήσεις για το έτος 2002, ανέρχονται περίπου σε 

50.000 τόνους, εκ των οποίων το µεγαλύτερο ποσοστό προέρχεται από την ευρύτερη 

περιοχή της Αθήνας. 
 

Τα µεταχειρισµένα ελαστικά που αποσύρονται από την κυκλοφορία συγκεντρώνονται-

στα συνεργεία αυτοκινήτων όπου συνήθως γίνεται η αντικατάστασή τους και 

πραγµατοποιείται διαλογή. Αυτά που µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν (περίπου 
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3%) αναγοµώνονται, από 25 εταιρείες στον ελληνικό χώρο ενώ τα υπόλοιπα 

µεταφέρονται σε χώρους ταφής. Υπάρχει και ένα ποσοστό ελαστικών που 

τοποθετούνται σε χώρους αποθήκευσης ή απορρίπτονται ανεξέλεγκτα. 
 

Επίσης ελαστικά που ο κύκλος ζωής τους έχει ολοκληρωθεί συλλέγονται είτε στους 

δηµοτικούς κάδους των αστικών απορριµµάτων είτε στους κάδους των ογκωδών 

απορριµµάτων, από όπου µεταφέρονται σε χώρους ταφής. 
 

Αντί για την αποθήκευση ή την ανεξέλεγκτη απόρριψη των ελαστικών των οποίων 

έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος ζωής τους θα ήταν εφικτές οι ακόλουθες εναλλακτικές 

λύσεις: 

• Ανάκτηση ενέργειας, δεδοµένου ότι τα ελαστικά έχουν θερµική αξία µεγαλύτερη 

του άνθρακα και ίση µε του πετρελαίου. Έτσι µπορούν να εξοικονοµηθούν 

πρώτες ύλες που θα χρησιµοποιούνταν για παραγωγή ενέργειας. Σε ορισµένες 

Ευρωπαϊκές χώρες το 50% - 80% των χρησιµοποιηµένων ελαστικών αξιοποιείται 

για παραγωγή ενέργειας. 

• Εξαγωγές σηµαντικών ποσοτήτων ελαστικών που έχουν αναγοµωθεί, σε χώρες 

µε χαµηλότερες προδιαγραφές. 

• ∆ηµιουργία αγοράς για κοκκοποιηµένα ελαστικά (Tire granulate). Βέβαια στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση η αγορά του προϊόντος δεν είναι µεγάλη και γι’ αυτό πρέπει 

να προηγηθεί µία διερεύνηση της αγοράς. 

• Τα Ε.Ε µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν στρώση στο κατώτατο µέρος του 

ΧΥΤΑ έτσι ώστε να απορροφούν τις καθιζήσεις.  

• Ανακύκλωσή τους για άλλες χρήσεις.  
 

Βάση του Νόµου 2939/2001 εκδόθηκε πρόσφατα το Π.∆. 109/04 για την Εναλλακτική 

∆ιαχείριση Μεταχειρισµένων Ελαστικών, στα πλαίσια του οποίου έχει εγκριθεί και 

λειτουργεί το σύστηµα πανελλαδικής εµβέλειας ECO-ELASTICA. 

4.2.4. Οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (Ο.Τ.Κ.Ζ.) 
4.2.4.1. Γενικά χαρακτηριστικά: 
Το σύνολο των οχηµάτων στο Ελληνικό χώρο το 1997 ανήλθε σε 3.279.330. Στον 

ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικότερα και ανά κατηγορία τα οχήµατα σε 

κυκλοφορία. Κατά το διάστηµα 1988-1997 πραγµατοποιήθηκε αύξηση των 

επιβατικών οχηµάτων της τάξης του 67%. Η µέση ηλικία των καταλυτικών επιβατικών 
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αυτοκινήτων εκτιµάται σε 4,5 έτη, ενώ για τα συµβατικά η µέση ηλικία ανέρχεται σε 

13,2 έτη.   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ : ΠΛΗΘΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1997 

Είδος Οχήµατος Αριθµός Οχηµάτων 

Επιβατικά αυτοκίνητα 2.401.414 

Ελαφρά αυτοκίνητα 666.584 

Βαριά αυτοκίνητα 185.427 

Λεωφορεία 25.905 

ΣΥΝΟΛΟ 3.279.330 

 

Ο αριθµός αυτοκινήτων που αποσύρονται κάθε έτος λόγω παλαιότητας τους καθώς 

και λόγω ατυχηµάτων κυµαίνεται σε ποσοστό 0,6% έως 0,8% επί του συνολικού 

αριθµού των εν κυκλοφορία οχηµάτων. Κατά τα έτη 1991 και 1992 η εφαρµογή του 

µέτρου της απόσυρσης των παλαιών αυτοκινήτων οδήγησε στην αποµάκρυνση από 

την κυκλοφορία 284.550 επιβατικών αυτοκινήτων και 47.220 ελαφρών φορτηγών.  

 

Σύµφωνα µε πρόσφατα δεδοµένα τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους που 

αποσύρθηκαν κατά το έτος 2002 εκτιµώνται περίπου σε 70.000. Ο τρόπος 

διαχείρισης των αποσυρόµενων αυτοκινήτων συνίσταται συνήθως στην παραλαβή 

τους από διάφορες ιδιωτικές επιχειρήσεις (µάντρες), οι οποίες αφού αφαιρέσουν τα 

ανταλλακτικά που βρίσκονται σε καλή κατάσταση και έχουν κάποια αξία 

µεταπώλησης, καθώς και κάποια άλλα αξιοποιήσιµα υλικά (ορυκτέλαια κ.ά.) πωλούν 

το υπόλοιπο όχηµα για ανακύκλωση. Βέβαια υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου τα 

οχήµατα εγκαταλείπονται ανεξέλεγκτα σε διάφορους χώρους. 

 

4.2.4.2. Νοµικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ο Νόµος 2939/2001 για την Εναλλακτική ∆ιαχείριση Αποβλήτων Συσκευασιών και 

άλλων προϊόντων, έχει θέσει τις βάσεις για τη σύσταση συλλογικών ή ατοµικών 

συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων 

προϊόντων, στα πλαίσια των οποίων οι υπόχρεοι διαχειριστές (δηλαδή οι παραγωγοί 

/ εισαγωγείς) καλούνται να οργανώσουν ή να συµµετέχουν σε συστήµατα συλλογής, 

µεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας (επαναχρησιµοποίηση, 
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ανάκτηση ή ανακύκλωση) των αποβλήτων. 

 

Με το Π.∆. 116/5-03-2004 (ΦΕΚ 81/Α/2004) έχουν τεθεί τα µέτρα, οι όροι και τα 

προγράµµατα για την εναλλακτική διαχείριση των οχηµάτων στο τέλος του κύκλου 

ζωής τους, των χρησιµοποιηµένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιηµένων 

καταλυτών µετατροπέων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ 

«για τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους» του Συµβουλίου της 18ης 

Σεπτεµβρίου 2000. 

 

Επίσης µε την ΚΥΑ 50910/2727/2003 «Μέτρα και όροι για την διαχείριση στερεών 

αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης», προτείνονται 

στόχοι και δράσεις για την διαχείριση τους σε Εθνικό Επίπεδο. 

 

4.2.4.3. Υφιστάµενη κατάσταση και συστήµατα διαχείρισης στη Ελλάδα 
Τα αυτοκίνητα τα οποία αποσύρθηκαν κατά την περίοδο 1991-92 παρελήφθησαν 

από τον Ο∆∆Υ (Οργανισµό ∆ιαχείρισης ∆ηµόσιου Υλικού) και οδηγήθηκαν προς 

εκποίηση. Ο Ο∆∆Υ υποδέχεται στις εγκαταστάσεις του παλαιά προς απόσυρση 

αυτοκίνητα, µέρη των οποίων πουλά για ανακύκλωση. 

 

Η ανακύκλωση του αυτοκινήτου µέχρι πρόσφατα ήταν στραµµένη από πλευράς 

κατασκευαστών ή εµπόρων σε ανακύκλωση υλικών και όχι ανακύκλωση προϊόντος. 

Στις περιπτώσεις που µέρη του αυτοκινήτου διαχωρίζονται και επανέρχονται στον 

οικονοµικό κύκλο αποµένουν περί τα 300 κιλά/όχηµα που πρέπει να διατεθούν µε 

υγειονοµική ταφή. 

 

Η ανακύκλωση των οχηµάτων χρειάζεται ορισµένες βασικές προϋποθέσεις: 

 Τεχνική εφικτότητα, 

 Περιβαλλοντικό όφελος, 

 Οικονοµική βιωσιµότητα και αποδοχή, και 

 Εξασφαλισµένες αγορές για τα δευτερογενή προϊόντα. 
 

Ενώ το περιβαλλοντικό όφελος είναι µάλλον προφανές, η τεχνική εφικτότητα 

δυσχεραίνει  λόγω της αλλαγής στη σύνθεση των οχηµάτων και η οικονοµική 

βιωσιµότητα εξαρτάται από θεσµικές ρυθµίσεις και την κοινωνική αποδοχή. 
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Συγκεκριµένα, η περιεκτικότητα σε σιδηρούχα µέταλλα στα αυτοκίνητα από 76% το 

1965 έχει πέσει στο 62% σήµερα, ενώ τα πλαστικά εξαρτήµατα έχουν ανέβει από 2% 

σε 12% και η περιεκτικότητα αλουµινίου έχε επίσης ανέβει από 2% σε 8%. Ακόµα 

κατά µέσο όρο ένα όχηµα περιέχει περί τα 20.000 µέρη που τις περισσότερες φορές 

είναι φτιαγµένα από ποικιλία υλικών. 
 

Είναι σαφές ότι η ολική ανακύκλωση ενός αυτοκινήτου µπορεί να επιτευχθεί µόνο 

όταν αυτό τεθεί ως στόχος κατά τον αρχικό σχεδιασµό του στο εργοστάσιο.  
 

Για τα αυτοκίνητα τα οποία αποσύρονται λόγω παλαιότητας, δεν υπάρχει κάποιο 

σχέδιο διαχείρισης. Τα οχήµατα αυτά είτε εγκαταλείπονται ανεξέλεγκτα σε διάφορους 

χώρους, είτε παραλαµβάνονται από διάφορες ιδιωτικές εταιρίες, οι οποίες αφαιρούν 

τα ανταλλακτικά που βρίσκονται σε καλή κατάσταση και έχουν κάποια αξία 

µεταπώλησης. 
 

Για την επίτευξη των στόχων, προϋπόθεση βέβαια είναι η βελτιωµένη σχεδίαση των 

οχηµάτων έτσι ώστε να είναι εφικτή η ανακύκλωση των υλικών. Μετά το τέλος της 

ζωής τους, τα οχήµατα µεταφέρονται στις εταιρίες αποσυναρµολόγησης όπου 

αφαιρείται το 20-35% των οχηµάτων (κινητήρας, ελαστικά, σύστηµα µετάδοσης, 

µπαταρίες κ.λπ.) και το 65-80% περνάει στο στάδιο της συµπίεσης. Στη συνέχεια τα 

συµπιεσµένα οχήµατα µεταφέρονται σε εταιρίες θρυµµατισµού, όπου σε ποσοστό 

50-55% θρυµµατίζονται και µετά διαχωρίζονται σε σιδηρούχα και µη σιδηρούχα 

µέταλλα, ενώ το 10-25% είναι απόβλητα τα οποία χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 

1. Θρυµµατισµένα κατάλοιπα για ταφή σε Χώρο Υγειονοµικής Ταφής 

Αποβλήτων, και 

2. Πλαστικά, ελαστικά, γυάλινα τµήµατα, µικρά υφασµάτινα τεµάχια, κ.λ.π. 
 

Βάση του Νόµου 2939/2001, εκδόθηκε πρόσφατα το Π.∆. 116/04 για τα οχήµατα στο 

τέλος του κύκλου ζωής τους, και έχει εγκριθεί ήδη το σύστηµα πανελλαδικής 

εµβέλειας Ε∆ΟΕ Α.Ε. (Εναλλακτική ∆ιαχείριση Οχηµάτων Ελλάδος). 

 

4.2.5. Καταλύτες 
4.2.5.1. Γενικά χαρακτηριστικά 
Οι καταλύτες έχουν όριο ζωής 100.000 χιλιόµετρα περίπου. Οι εξαντληµένοι 

καταλύτες είναι τοξικοί και επικίνδυνοι για την δηµόσια υγεία και απαιτούν ειδική 
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µεταχείριση. Περιέχουν όµως πολύτιµα µέταλλα (πλατίνα) και µπορούν να 

ενεργοποιηθούν µε µια ή ακόµα και συνδυασµό των παρακάτω µεθόδων: 

 Θερµική επεξεργασία, 

 Πλύση µε οξύ (Acid washing), 

 Οξείδωση ή απαγωγή µε αέρα, και 

 Solvent stripping  

 

Η διαδικασία της επανενεργοποίησης µπορεί να γίνει από τα συνεργεία ή στις 

παραγωγικές µονάδες (µε µεγαλύτερο κόστος φυσικά). Τελικά ο καταλύτης θα χάσει 

την ικανότητά του για επανενεργοποίηση και θα πρέπει να ανακτηθούν τα πολύτιµα 

και ηµιπολύτιµα µέταλλα που περιέχει. 

 

Στην Ελλάδα σύµφωνα µε εκτιµήσεις αναµένεται ότι σε 10 χρόνια ο αριθµός των 

καταλυτικών αυτοκινήτων που θα κυκλοφορούν θα φθάσει τα 4.000.000 περίπου. 

Συνεπώς µε µια συχνότητα αντικατάστασης των καταλυτών ανά τετραετία σύντοµα 

θα δηµιουργηθεί ένα τεράστιο πρόβληµα συλλογής, επεξεργασίας και ανακύκλωσης 

των καταλυτών. 

 

4.2.5.2. Υφιστάµενη κατάσταση και συστήµατα διαχείρισης στη Ελλάδα: 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεδοµένα ο Οργανισµός ∆ιαχείρισης ∆ηµόσιου Υλικού 

(Ο∆∆Υ) έδωσε προτεραιότητα στην έρευνα ανακύκλωσης καταλυτών µε δικές του 

δαπάνες, για την επιτυχή αντιµετώπιση του προβλήµατος των καταλυτών. Από την 

προκαταρκτική µελέτη και έρευνα, συµπερασµατικά προκύπτει ότι: 

 Ο Ο∆∆Υ, έχοντας τους κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους µπορεί, 

εφόσον του ανατεθεί από τα συναρµόδια Υπουργεία Οικονοµικών, 

ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και Συγκοινωνιών, να αντεπεξέλθει ικανοποιητικά σαν φορέας 

ανακύκλωσης των εξαντληµένων καταλυτών. 

 Λόγω του αριθµού των αποσυρόµενων καταλυτών στην Ελλάδα, η 

λειτουργία µονάδας ανάκτησης πολύτιµων µετάλλων είναι ασύµφορη διότι το 

κόστος εγκατάστασης είναι πάρα πολύ µεγάλο. 

 Είναι δυνατόν να γίνει συλλογή καταλυτών και να λειτουργήσουν δύο 

µονάδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου υπάρχουν ιδιόκτητοι χώροι 300 

και 60 στρεµµάτων αντίστοιχα. Στις µονάδες αυτές θα γίνεται αποκελύφωση 

των καταλυτών και άλεση και αποθήκευση του κεραµικού υλικού. Το προϊόν 
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της αλέσεως θα πωλείται σε βιοµηχανίες ανάκτησης πολύτιµων µετάλλων. 

 

Συµπερασµατικά, για την διαχείριση των καταλυτών η βέλτιστη λύση είναι η 

δηµιουργία µονάδων ανακύκλωσης καταλυτών σύµφωνα και µε τις ανακτήσιµες 

ποσότητες που προβλέπεται να αυξηθούν µε το πέρασµα του χρόνου και µε την 

είσοδο στην Ελληνική αγορά περισσότερων καινούριων καταλυτικών οχηµάτων. 

 

Η διαχείριση καταλυτών υπάγεται στις διατάξεις του Π.∆. 116/5-03-2004 (ΦΕΚ 

81/Α/2004), το οποίο αφορά και τα Ο.Τ.Κ.Ζ. 

 

4.2.6. Γεωργικά υπολείµµατα και άχρηστα γεωργικά προϊόντα   
4.2.6.1. Γενικά χαρακτηριστικά 
Η γεωργική εκµετάλλευση αρκείται στο 30% της συνολικής έκτασης της χώρας και 

αποτελεί το µεγαλύτερο καταναλωτή του σπάνιου µέχρι σήµερα στην χώρα µας 

φυσικού πόρου που είναι φυσικά το νερό, αφού πάνω από 80% των υδάτινων 

αποθεµάτων χρησιµοποιούνται στην άρδευση των γεωργικών γαιών. 

 

Η µη ορθολογική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του πρωτογενή τοµέα, ευθύνεται για 

τα εξής:  

 Την ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, από την χρήση 

κυρίως νιτρικών λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων, και από τα υγρά και 

στερεά απόβλητα των γεωργικών µονάδων, 

 Λιπάσµατα, 

 Φυτοφάρµακα, και 

 Ποσότητες αποσυρόµενων γεωργικών προϊόντων. 

 

Τα φυτοφάρµακα και τα λιπάσµατα παρουσιάζουν διαφοροποίησης στη σύστασή 

τους λόγω των τροποποιήσεων στις γεωργικές τεχνικές που εφαρµόζονται. Αυτές οι 

τροποποιήσεις γίνονται σύµφωνα µε: 

 Το κλίµα στην περιοχή της καλλιέργειας, 

 Τα χαρακτηριστικά του εδάφους, 

 Τις κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες και διαφορές που υπάρχουν µεταξύ 

των γεωργικών περιοχών. 
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4.2.6.2. Νοµικό πλαίσιο. 
Οι όποιες αναφορές στο θεσµικό πλαίσιο, σχετικά µε τα γεωργικά υπολείµµατα – 

απόβλητα, περιορίζονται στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 «Μέτρα και όροι για την 

διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης» 

 

4.2.6.3. Υφιστάµενη κατάσταση και συστήµατα διαχείρισης στη Ελλάδα: 
Οι ποσότητες των αποσυρόµενων γεωργικών προϊόντων (φρούτων) που 

οδηγήθηκαν προς ταφή στο διάστηµα 1995-1997 δίνονται στο ακόλουθο ∆ιάγραµµα. 

 

 

 

 

 

 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ: ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΠΟΥ Ο∆ΗΓΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑΦΗ 

 

Η παραπάνω διακύµανση στις ποσότητες των ετήσιων ποσοτήτων φρούτων που 

αποσύρονται είναι συνάρτηση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε το 

µέγεθος της παραγωγής φρούτων καθώς και τις ανάγκες της σχετικής αγοράς.   

 

Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι, βάση του ισχύοντος ευρωπαϊκού θεσµικού 

πλαισίου, λόγω µείωσης της επιδότησης της απόσυρσης, οι ποσότητες 

αποσυρόµενων φρούτων σταδιακά µειώνονται, και µελλοντικά οι ποσότητες των 

αποσυρόµενων φρούτων θα είναι χαµηλότερες από τις σηµερινές. Επίσης, µεγάλες 

ποσότητες οδηγήθηκαν και οδηγούνται σε ταφή σε χώρους που δεν πληρούν τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις για την διάθεση των συγκεκριµένων αποβλήτων. 

 

Εναλλακτικές λύσεις στο θέµα των γεωργικών αποβλήτων είναι: 

1. Κοµποστοποίηση των αποβλήτων µε τελικό αποτέλεσµα την παραγωγή 
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λιπασµάτων που χρησιµοποιούνται στο χώρο καλλιέργειας. Εάν η 

κοµποστοποίηση είναι αναερόβια, επιτυγχάνεται και ανάκτηση ενέργειας.  

2. ∆ηµιουργία Εγκαταστάσεων καύσης γεωργικών αποβλήτων για την 

εκµετάλλευση της θερµογόνου δύναµης των αποβλήτων αυτών. 

 

4.2.7. Κτηνοτροφικά απόβλητα 
4.2.7.1. Γενικά Χαρακτηριστικά 
Τρεις είναι οι κυριότερες πηγές παραγωγής αποβλήτων από την κτηνοτροφική 

δραστηριότητα: 

 Μάντρες, όπου µεγαλώνουν τα ζώα, 

 Σφαγεία, και 

 Εργοστάσια παραγωγής κρέατος. 

 

4.2.7.2. Υφιστάµενη κατάσταση και συστήµατα διαχείρισης στη Ελλάδα 
Το 74,3% της συνολικής παραγόµενης ποσότητας στερεών αποβλήτων, διατίθεται 

ως εδαφοβελτιωτικό υλικό σε διάφορα είδη αγροτικών καλλιεργειών. Παρό΄αυτά στις 

περισσότερες των περιπτώσεων, η χρήση των κτηνοτροφικών αποβλήτων ως 

εδαφοβελτιωτικού υλικού δεν πραγµατοποιείται βάσει των ενδεδειγµένων πρακτικών 

που αποσκοπούν στην αποφυγή φαινοµένων νιτρορύπανσης των επιφανειακών 

υδάτων, και έχουν αντίθετα αποτελέσµατα.  

 

Τα κτηνοτροφικά απόβλητα µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε διεργασίες παραγωγής 

βιοαερίου (καύση) ή και σε µονάδες αποξήρανσης µε παραγωγή εδαφοβελτιωτικού 

(µονάδες compost). 

 

4.2.8. Μη επικίνδυνα βιοµηχανικά απόβλητα 
4.2.8.1. Γενικά χαρακτηριστικά 
Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται ένας σηµαντικός αριθµός βιοµηχανικών µονάδων 

από την παραγωγική διαδικασία των οποίων προκύπτουν στερεά απόβλητα τα οποία 

σύµφωνα µε την ταξινόµηση του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (European 

Waste Catalogue –EWC) δεν είναι επικίνδυνα.  

 

Αυτοί που παράγουν τις µεγαλύτερες ποσότητες είναι οι εξορυκτικές δραστηριότητες, 

η πρωτογενής παραγωγή αλουµινίου, χάλυβα και σιδηρονικελίου, η παραγωγή 
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λιπασµάτων και οι ατµοηλεκτρικοί σταθµοί. Τα απόβλητα που προέρχονται από τους 

κλάδους αυτούς είναι της τάξης των 20.000.000 τόνων ανά έτος. 

 

4.2.8.2. Νοµικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Η Κοινοτική νοµοθεσία και η αντίστοιχη εναρµόνιση στην Ελληνική νοµοθεσία για την 

διαχείριση των µη επικίνδυνων βιοµηχανικών αποβλήτων έχουν ως εξής: 

 Οδηγία 75/442/ΕΟΚ της 15/7/1975 για τα απόβλητα, και η αντίστοιχη 

ρύθµιση στην Ελληνική νοµοθεσία, 

 Οδηγία 91/156/ΕΟΚ της 18/3/91, που τροποποιεί την Οδηγία 75/442 για τα 

απόβλητα, 

 Απόφαση 94/3/ΕΚ της 20/12/1993, για την θέσπιση καταλόγου αποβλήτων 

σύµφωνα µε το άρθρο 1α της Οδηγίας 75/442/ΕΟΚ περί στερεών 

αποβλήτων, 

 ΚΥΑ 114218/97 ΦΕΚ 1016 (Β) της 17/11/97 σχετικά µε την κατάρτιση 

πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων. 

 ΚΥΑ 50910/2727/2003 «Μέτρα και όροι για την διαχείριση στερεών 

αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης» 

 

4.2.8.3. Υφιστάµενη κατάσταση και συστήµατα  διαχείρισης στη Ελλάδα 
Οι κύριες πρακτικές που ακολουθούνται από τις βιοµηχανικές µονάδες στον Ελληνικό 

χώρο για την διαχείριση των παραγοµένων µη επικίνδυνων βιοµηχανικών 

αποβλήτων είναι οι εξής. 

 Ενεργειακή αξιοποίηση (σχεδόν το σύνολο των στερεών αποβλήτων των 

ελαιουργείων), 

 Αξιοποίηση στη τσιµεντοβιοµηχανία (περίπου το 30% της σκωρίας 

εµπλουτισµού από την παραγωγή σιδηρονικελίου, 150.000 τόνοι ετησίως 

φωσφογύψου από την παραγωγή λιπασµάτων καθώς και 10-15% της 

παραγόµενης ιπτάµενης τέφρας από τους ΑΗΣ), 

 Ανακύκλωση (35.000 τόνοι σκωρίας σε ετήσια βάση από την παραγωγή 

χάλυβα), και 

 Τελική διάθεση σε ΧΥΤΑ ή σε ανεξέλεγκτους χώρους ταφής. 

 Επιφανειακή διάθεση σε σχηµατισµούς του εδάφους. 
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4.2.9. Ιλύες από Ε.Ε.Λ. 
4.2.9.1. Γενικά χαρακτηριστικά 
Κατά την επεξεργασία καθαρισµού των αποβλήτων, µαζί µε την τελική απορροή που 

πρέπει να διατεθεί κατάλληλα, παράγονται ταυτόχρονα και ορισµένα παραπροϊόντα, 

όπως τα εσχαρίσµατα, η άµµος, τα ξαφρίσµατα, και η ιλύς από τις δεξαµενές 

καθιζήσεως. Από τα παραπροϊόντα αυτά το σηµαντικότερο σε όγκο και δυσκολότερο 

σε χειρισµό και διάθεση είναι η ιλύς (λάσπη).  

 

Η ιλύς είναι ένα εντελώς υδαρές υγρό, παρότι περιέχει σαν νωπή µορφή 40 περίπου 

φορές περισσότερες στερεές ουσίες από τα αστικά λύµατα (50% έναντι 1,25%). 

Μόνο µετά την επεξεργασία συµπυκνώσεως, χωνεύσεως και αφυδατώσεως η ιλύς 

παίρνει στερεή µορφή «πίτας» µε αρκετή ακόµα υγρασία (60%). 

 

Οι κυριότεροι τρόποι επεξεργασίας – διαχείρισης της ιλύος είναι: 

 Συγκέντρωση –  Συµπύκνωση 

 Βιολογική χώνευση 

 Βελτίωση 

 Αφυδάτωση και Ξήρανση 

 Σταθεροποίηση, και 

 Τελική ∆ιάθεση. 

 

Οι κύριοι στόχοι της επεξεργασίας της ιλύος είναι: 

 Η ελάττωση του όγκου µε την αποµάκρυνση µέρους του νερού (ελάττωση 

υγρασίας από 95% σε 70-50%), και 

 Η αποδόµηση των οργανικών ουσιών, που αποτελούν τον ασταθή και 

ενοχλητικό παράγοντα της ιλύος (δυσοσµία). 

 

4.2.9.2. Νοµικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
Το νοµοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και η Ελληνική νοµοθεσία 

περιλαµβάνουν τα ακόλουθα για την διαχείριση της ιλύος των αστικών λυµάτων: 

 Οδηγία 86/278/ΕΟΚ της 12/6/1986 “Σχετικά µε την προστασία του 

περιβάλλοντος και ιδίως του εδάφους κατά την χρησιµοποίηση της ιλύος 

καθαρισµού λυµάτων στη γεωργία”, και 

 ΚΥΑ 80658/4225/22.3.1991 “Μέθοδοι, όροι και περιορισµοί για την 
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χρησιµοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία 

οικιακών και αστικών λυµάτων”. 

 ΚΥΑ 50910/2727/2003 «Μέτρα και όροι για την διαχείριση στερεών 

αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης» 

 

4.2.9.3. Υφιστάµενη κατάσταση και συστήµατα διαχείρισης στη Ελλάδα 
Σε επίπεδο χώρας το πλήθος των λειτουργουσών Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας 

Λυµάτων (ΕΕΛ) - Α' και Β' βαθµού επεξεργασίας συνολικά ανέρχεται σε περίπου 150, 

µε βάση στοιχεία του έτους 2003, ενώ το ποσοστό του εξυπηρετούµενου πληθυσµού 

αντιστοιχεί περίπου στο 55% του συνολικού πληθυσµού της Χώρας. 

 

Από τα στοιχεία των τελευταίων χρόνων προκύπτει σηµαντική αύξηση του πλήθους 

των µονάδων επεξεργασίας καθώς και αύξηση του εξυπηρετούµενου πληθυσµού. 

Κατά συνέπεια προκύπτει αύξηση της παραγόµενης ιλύος σε επίπεδο χώρας. 

 

Η συνολικά παραγόµενη ποσότητα ιλύος εκτιµάται σήµερα περίπου σε 415.000 

τόνους ανά έτος, το µεγαλύτερο ποσοστό της οποίας παράγεται στις Περιφέρειες 

Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.  

 

Μέχρι σήµερα η ιλύς από τις ΕΕΛ διατίθεται χωρίς στο µεγαλύτερο βαθµό της 

προηγούµενη επεξεργασία ή µε απλή πάχυνση και αφυδάτωση, κυρίως σε χώρους 

διάθεσης αστικών στερεών αποβλήτων, είτε ανεξέλεγκτα. ∆ιατίθεται επίσης, σε πολύ 

µικρό ποσοστό, στη γεωργία, χωρίς όµως προγραµµατισµό. Πραγµατοποιούνται 

ερευνητικά προγράµµατα µε σκοπό την εξαγωγή συµπερασµάτων για την χρήση της 

ιλύος σε συγκεκριµένες καλλιέργειες. 
 

Κύριος στόχος του Εθνικού Σχεδιασµού όσον αφορά την ιλύ που προέρχεται από τις 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων είναι η επίτευξη υψηλού ποσοστού 

αξιοποίησης αυτής µε αντίστοιχη µείωση του ποσοστού τελικής διάθεσης. Οι δράσεις 

µέσω των οποίων µπορεί να γίνει αξιοποίηση της ιλύος είναι: 

α)  απ' ευθείας χρήση σε αγροτικές εφαρµογές ως εδαφοβελτιωτικού υλικού, 

σύµφωνα µε τους όρους και περιορισµούς που τίθενται από την κοινή υπουργική 

απόφαση 80568/4225/91. 



 

 

«ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚOΥ  ΣΧΕ∆ΙΟΥ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕ.Σ.∆.Α.) ΑΤΤΙΚΗΣ» -  Σελ. 4 -23 

β) για την επανένταξη στο φυσικό περιβάλλον «τραυµατισµένων» φυσικών 

αναγλύφων. Απαραίτητο είναι, πριν την τελική χρήση της ιλύος για τους 

παραπάνω σκοπούς, αυτή να είναι σταθεροποιηµένη ή να έχει υποστεί 

συνεπεξεργασία µε άλλα µη επικίνδυνα βιοαποδοµήσιµα απόβλητα, όπως µε το 

οργανικό κλάσµα των αστικών αποβλήτων, και να πληροί περιβαλλοντικά 

κριτήρια συµβατά µε την κείµενη νοµοθεσία. 

γ)  ξήρανση της ιλύος και χρήση αυτής ως καυσίµου ύλης 

 

Πρέπει να τονιστεί ότι οι αναλύσεις ιλύος σε βαρέα µέταλλα που πραγµατοποιούνται 

σε αρκετές εγκαταστάσεις της χώρας κατέδειξαν ότι γενικά δεν υφίσταται πρόβληµα 

τοξικότητας, και έτσι προς το παρόν δεν τίθεται θέµα  διάθεσης της ιλύος σαν 

επικίνδυνο απόβλητο. 

 

4.2.10. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (Α.Η.Η.Ε) 
4.2.10.1. Γενικά Χαρακτηριστικά. 
Στην κατηγορία των Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών συσκευών και εξαρτηµάτων 

περιέχονται οι συσκευές και τα εξαρτήµατα που βρίσκονται υπό την εξάρτηση του 

ηλεκτρικού ρεύµατος ή ηλεκτροµαγνητικού πεδίου ώστε να λειτουργούν κατάλληλα. 

Ακόµα, σε αυτήν την κατηγορία περιέχονται όλες οι συσκευές οι οποίες χρειάζονται 

για την παραγωγή, µεταφορά και µέτρηση τέτοιων ηλεκτρικών και µαγνητικών πεδίων 

που ανήκουν στην κατηγορία Παράρτηµα I A, της ΚΥΑ 50910/2003 και σχεδιάστηκαν 

για να λειτουργούν µε διαφορά δυναµικού έως και 1000V για εναλλασσόµενο ρεύµα 

και µέχρι 1500V για συνεχές. 

 

Στην κατηγορία Παράρτηµα I A περιλαµβάνονται οι εξής συσκευές και εξαρτήµατα: 

 Μεγάλες οικιακές συσκευές 

 Μικρές οικιακές συσκευές 

 Εξοπλισµός πληροφορικής  

 Τηλεπικοινωνιακά συστήµατα 

 Τηλεοράσεις, Ραδιόφωνα, Ηλεκτροακουστικές συσκευές και Μουσικά 

όργανα 

 Εξοπλισµός φωτισµού 

 Ιατρικός εξοπλισµός 

 Συστήµατα διαχείρισης και παρακολούθησης 
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 Ηλεκτρονικά Παιχνίδια 

 Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία 

 Αυτόµατες µηχανές (αναψυκτικών, τσιγάρων, καφέ). 

 

Με την συνεχώς αυξανόµενη τεχνολογική ανάπτυξη στον τοµέα του ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισµού παρατηρείται και αντίστοιχη αύξηση στην παραγωγή των 

αποβλήτων που προέρχονται από τον εν λόγω τοµέα. Εκτιµάται ότι το έτος 2002 οι 

ποσότητες των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού ανήλθαν σε 

175.000 τόνους περίπου. 

 

Από τις παραπάνω ποσότητες αποβλήτων ένα ποσοστό ανακυκλώνεται, ενώ το 

υπόλοιπο υφίσταται διαχείριση µε µη ορθολογικό τρόπο, τµήµα δε αυτών καταλήγει 

στους χώρους διάθεσης οικιακών αποβλήτων. 

 

4.2.10.2. Νοµικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
Το νοµικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

περιλαµβάνει τα παρακάτω νοµοθετήµατα. 

 Νόµος 2939/2001 σχετικά µε τις συσκευασίες και την εναλλακτική διαχείριση 

των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, ίδρυση Εθνικού Οργανισµού 

Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕ∆ΣΑΠ) 

 Π.∆. 117/5-03-2004 (ΦΕΚ 82/Α/2004) σχετικά µε τα µέτρα, τους όρους και 

τα προγράµµατα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις 

των Οδηγιών 2002/95 «σχετικά µε τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων 

επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού» και  

2002/96 «σχετικά µε τα απόβλητα ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισµού» 

του Συµβουλίου της 27ης Ιανουαρίου του 2003. 

 Οδηγία 91/156/ΕΟΚ της 18/3/91, που τροποποίησε την Οδηγία 75/442/ΕΟΚ 

για τα απόβλητα 

 Απόφαση 94/3/ΕΚ της 20/12/1993 για την θέσπιση καταλόγου αποβλήτων 

σύµφωνα µε το άρθρο 1α της Οδηγίας 75/442/ΕΟΚ περί στερεών 

αποβλήτων 

 KYA 114218/97, ΦΕΚ 1016 (Β) της 17/11/97, σχετικά µε την κατάρτιση 

πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών 
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αποβλήτων 

 ΚΥΑ 50910/2727/2003 «Μέτρα και όροι για την διαχείριση στερεών 

αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης» 

 

4.2.10.3. Υφιστάµενη κατάσταση και συστήµατα διαχείρισης στην Ελλάδα 
Οι στόχοι της διαχείρισης των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών απορριµµάτων είναι: 

 Αποφυγή ανάµιξης ηλεκτρονικών απορριµµάτων µε τα οικιακά απόβλητα, 

 Μεγιστοποίηση ανακύκλωσης – επαναχρησιµοποίησης ηλεκτρονικών και 

ηλεκτρικών αποβλήτων 

 Ασφαλής διάθεση όσων αποβλήτων δεν µπορούν να 

επαναχρησιµοποιηθούν 

 

Η διαχείριση των ηλεκτρονικών αποβλήτων µπορεί να βελτιωθεί από το στάδιο της 

συλλογής και πιο συγκεκριµένα µε ξεχωριστή συλλογή από τα υπόλοιπα προϊόντα 

 Η ξεχωριστή συλλογή µπορεί να ξεκινήσει µε την αξιοποίηση του 

εµπορικού δικτύου και ιδιαίτερα από καταστήµατα τα οποία προσφέρουν 

συγκεκριµένες ηλεκτρονικές ή ηλεκτρικές συσκευές. 

 Παροχή κινήτρων επιστροφής (µειωµένη τιµή για ένα νέο προϊόν, αν 

επιστραφεί ένα αντίστοιχο παλιό) 

 ∆ηµιουργία ξεχωριστού δικτύου συλλογής από τους παραγωγούς 

ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών προϊόντων. 

 

Οι µέθοδοι επεξεργασίας είναι πολλοί ανάλογα µε το είδος των ηλεκτρικών και 

ηλεκτρονικών αποβλήτων. Ως ελάχιστη επεξεργασία θεωρείται η ελεγχόµενη 

αποµάκρυνση όλων των ρευστών. 

Ηλεκτρονικοί πίνακες: 

 Όσοι πίνακες περιέχουν PCB’s πρέπει να οδηγηθούν προς αποτέφρωση 

ως επικίνδυνα απόβλητα. 

 Όσοι περιέχουν κάδµιο, υδράργυρο, και µόλυβδο πρέπει να οδηγηθούν σε 

ΧΥΤΑ, ενώ 

 Όσοι περιέχουν βηρύλλιο πρέπει να αποµονωθούν και να διατεθούν µε 

ειδικό τρόπο. 

 

Καθοδικοί σωλήνες: 
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 Αποθήκευση µε ασφαλή τρόπο µέχρι να βρεθεί τρόπος επεξεργασίας  

 Αποµάκρυνση της φθορίζουσας επικάλυψης, ανακύκλωση του γυαλιού σε 

κλειστά συστήµατα και δέσµευση του µολύβδου. 

 

PCB’s 

 ∆ιάθεση ως επικίνδυνα 

 

Αντικείµενα που περιέχουν υδράργυρο (διακόπτες, αισθητήρες, κλπ.) 

 ∆ιάθεση σε ΧΥΤΑ, 

 Ανακύκλωση 
 

Περιέκτες ηλεκτρολυτών µε διαστάσεις: ύψος >2 εκ. και διάµετρος >1 εκ. ή 

παρεµφερείς 

 Ανάκτηση ηλεκτρολυτών σε κλειστά συστήµατα, ή 

 Καύση ως επικίνδυνα απόβλητα 
 

Μπαταρίες 

 Ανάκτηση ηλεκτρολυτών και περιβληµάτων 
 

Οθόνες υγρών κρυστάλλων 

 Ανάκτηση και επαναχρησιµοποίηση υλικών, 

 Καύση ως επικίνδυνα απόβλητα 
 

Ηλεκτρικές λάµπες 

 Ανακύκλωση µολύβδου και υδραργύρου σε κλειστά συστήµατα, ή 

 Ταφή σε Χ.Υ.Τ.Α. 

 

Βάση του Νόµου 2939/2001 εκδόθηκε πρόσφατα το Π.∆. 117/04 για την Εναλλακτική 

∆ιαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού. Ήδη έχει συσταθεί 

η εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε., η οποία έως αυτή τη στιγµή είναι ο 

µοναδικός εθνικός φορέας για την διαχείριση των ΑΗΗΕ. 
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4.2.11. Ιατρικά απόβλητα από υγειονοµικές µονάδες 
4.2.11.1. Γενικά χαρακτηριστικά 
Ως ιατρικά απόβλητα νοούνται τα απόβλητα που παράγονται από Υγειονοµικές 

µονάδες και αναφέρονται στον κατάλογο αποβλήτων του παραρτήµατος της 

απόφασης 2001/118/ΕΚ του Συµβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2001 των Ευρωπαϊκών 

κοινοτήτων (EEL 47/2001).  

 

4.2.11.2. Νοµικό πλαίσιο 
Το νοµικό πλαίσιο που ισχύει σε εθνικό επίπεδο είναι η ΚΥΑ Η.Π. 37591/2031, ΦΕΚ 

(1419/2003), σχετικά µε «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από 

υγειονοµικές µονάδες». 
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4.3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆.Σ.Α. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
4.3.1. Εισαγωγή  
Στην παράγραφο αυτή γίνεται κατηγοριοποίηση των στερεών αποβλήτων σύµφωνα 

µε τις κατηγορίες που περιλαµβάνονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων 

(ΕΚΑ) και καταγραφή των ποσοτήτων τους ανά πηγή προέλευσης και ανά κατηγορία 

ΕΚΑ, ενώ καταγράφονται επίσης, και οι ενδεχόµενες διακυµάνσεις στην ποσότητα 

τους κατά την διάρκεια του έτους. 

 

Για τον σκοπό αυτό απαιτείται να προσδιορισθεί η έννοια του όρου «στερεό (µη 

επικίνδυνο) απόβλητο», όπως αυτό καθορίσθηκε στην ΚΥΑ 50910/2727/2003. Ως 

στερεό (µη επικίνδυνο) απόβλητο, ορίζεται κάθε ουσία ή αντικείµενο που υπάγεται 

στις κατηγορίες αποβλήτων των παραρτηµάτων ΙΑ και ΙΒ της ΚΥΑ 50910/2727/2003 

και το οποίο ο κάτοχος του απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει. 

Στην έννοια του στερεού (µη επικίνδυνου) αποβλήτου δεν υπάγονται τα απόβλητα 

εκείνα από τον Ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων του Παραρτήµατος ΙΒ της ΚΥΑ 

50910/2727/2003  που επισηµαίνεται µε αστερίσκο και τα οποία χαρακτηρίζονται ως 

δυνάµει επικίνδυνα απόβλητα, σύµφωνα µε την Απόφαση 2001/118/Ε.Κ. (ΕΕL 

47/2001). 

 

4.3.2. Καταγραφή αποβλήτων ανά πηγή προέλευσης  
4.3.2.1. Ποσοτικά χαρακτηριστικά Α.Σ.Α 

4.3.2.1.1. Παραγόµενες ποσότητες (2001)  

Όπως προαναφέρθηκε οι κυριότερες πηγές παραγωγής Αστικών Σ.Α., είναι οι 

κατοικίες, τα εµπορικά καταστήµατα και άλλες «αστικές» δραστηριότητες (π.χ. 

εστιατόρια, καφετέριες, ξενοδοχεία κ.λπ.). Σε αυτήν την κατηγορία 

συµπεριλαµβάνονται και Σ.Α. που παράγονται από άλλες δραστηριότητες, αλλά 

προσοµοιάζουν µε τα αστικά απορρίµµατα.  

 

Οι παραγόµενες ποσότητες αστικών στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Αττικής 

κατά το έτος 2001 ανέρχονταν σε 1.775.050 t/έτος. Πρόκειται για την ετήσια 

ποσότητα που υιοθετήθηκε από το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής κατά την 44η 

Συνεδρίασή της στις 17-09-2001, αφού έλαβε υπόψη του τα πορίσµατα της Α΄ Φάσης 

- Περιφερειακού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του έτους 2001. 
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Η ετήσια ποσότητα των αστικών στερεών αποβλήτων του έτους 2001, ανηγµένη 

στον πραγµατικό πληθυσµό της περιοχής µελέτης κατά την απογραφή του 2001, 

δίδει µέση ηµερήσια παραγωγή απορριµµάτων ανά άτοµο για την Περιφέρεια 

Αττικής, ίση µε 1,29 kg/άτοµο και ηµέρα.  

 

Η εκτίµηση αυτή είναι πολύ κοντά στην πραγµατικότητα, και δεν απέχει πολύ από την 

εκτίµηση του ΕΣ∆Α για ηµερήσια παραγωγή απορριµµάτων ανά άτοµο ίση µε 

1,14kg/άτοµο και ηµέρα, εφόσον η Περιφέρεια Αττικής συγκεντρώνει το ήµισυ σχεδόν 

(46,7%) του αστικού πληθυσµού της Χώρας, καθώς και µεγαλύτερο ποσοστό 

δραστηριοτήτων του δευτερογενή και τριτογενή τοµέα της Χώρας.  
 

Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι η ποσότητα των 1.775.050 t/έτος Α.Σ.Α.. 

είναι σύµφωνη µε την εκτιµηθείσα στην εγκεκριµένη µελέτη µε τίτλο «Στρατηγική 

∆ιαχείρισης Βιοαποδοµήσιµων Αποβλήτων στην Ελλάδα», που εκπονήθηκε για 

λογαριασµό του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Σύµφωνα µε την µελέτη αυτή η παραγωγή Α.Σ.Α. στην 

Περιφέρεια Αττικής εκτιµήθηκε ότι ανέρχεται σε 1.780.000 t κατά το έτος 2001.  

 

Έτσι στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης και σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η παραγωγή 

Α.Σ.Α. θεωρήθηκε ότι ανέρχεται για το σύνολο του πληθυσµού της Περιφέρειας 

(2001) σε: 

 

µέση ηµερήσια: 4.863,15 t/ηµ 

ετήσια: 1.775.050 t/έτος 

 

Πρόκειται για εκτίµηση η οποία, βασίζεται σε δεδοµένα επίσηµων απογραφών 

(ΕΣΥΕ), έχουν συµπεριληφθεί τα επίσηµα ζυγολόγια του ΕΣ∆ΚΝΑ και είναι σύµφωνη 

µε την κείµενη νοµοθεσία σχετικά µε τον Εθνικό και Περιφερειακό Σχεδιασµό 

∆ιαχείρισης (µη επικίνδυνων) στερεών αποβλήτων. Σε κάθε περίπτωση αυτή η 

εκτίµηση, είναι προς την πλευρά της ασφάλειας. 
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4.3.2.1.2. ∆ιαχρονική εξέλιξη ανά 10ετία  

Όσον αφορά τη διαχρονική εξέλιξη των παραγόµενων ποσοτήτων απορριµµάτων, 

σύµφωνα µε εκτιµήσεις των µελετητών της παρούσας µελέτης αναµένεται αύξησή 

τους για δύο κυρίως λόγους: 

 

α) Λόγω της αναµενόµενης ετήσιας αύξησης του πληθυσµού 

β) Λόγω της αναµενόµενης αύξησης του συντελεστή παραγωγής απορριµµάτων ανά 

κάτοικο και ηµέρα. Αυτό, σύµφωνα και µε τις παρατηρήσεις από άλλες, αλλοδαπές ή 

ηµεδαπές περιοχές, οφείλεται στην αύξηση του βιοτικού επιπέδου και τη διαχρονική 

διαφοροποίηση των καταναλωτικών συνηθειών. 

 

Πιθανώς οι ρυθµοί αύξησης να µειωθούν σε κάποιο βαθµό σε ορισµένες περιοχές, ή 

να έχουµε και διαχρονική µείωση των ποσοτήτων των απορριµµάτων στην 

περίπτωση επιτυχούς εφαρµογής εκτεταµένων προγραµµάτων πολιτικής πρόληψης / 

µείωσης / επαναχρησιµοποίησης / ανάκτησης / ανακύκλωσης στην περιοχή, όπως 

θα εκτεθούν εν συνεχεία κατά την παρουσίαση των στόχων σε επίπεδο Περιφέρειας 

για τα βιοαποδοµήσιµα αστικά απόβλητα και τα απόβλητα συσκευασιών. 

 

Παρόλα αυτά η «πρωτογενής» παραγωγή Α.Σ.Α. δηλαδή πριν την εφαρµογή 

προγραµµάτων Αξιοποίησης / Ανακύκλωσης αναµένεται να είναι διαχρονικά 

αυξητική. 

 

Λαµβάνοντας υπόψη κύρια τα ανθρωπογεωγραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής 

µελέτης, την συνεχή άνοδο του βιοτικού επιπέδου των τελευταίων χρόνων και την 

αλλαγή του τρόπου διαβίωσης γίνεται αποδεκτό ότι η αναµενόµενη αύξηση της 

παραγόµενης ποσότητας απορριµµάτων ανά κάτοικο, θα είναι της τάξης του 35% 

ανά εικοσαετία, ο δε ετήσιος αναµενόµενος ρυθµός αύξησης θα είναι περίπου 
1,5%, Ένας επιπλέον λόγος που υιοθετήθηκε η ανωτέρω παραδοχή, είναι ότι αυτή 

είναι η παραδοχή, η οποία λήφθηκε ενιαία για όλη την Ελλάδα και όλες τις επιµέρους 

Περιφέρειες, ώστε να καταρτισθεί η µελέτη για τη Στρατηγική Βιοαποδοµήσιµων 

Αποβλήτων στην Ελλάδα. Μόνο µε υιοθέτηση των ίδιων παραδοχών, θα µπορούσε 

να προκύπτουν διαχρονικά συγκρίσιµα αποτελέσµατα. Με βάση αυτές τις 
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παραδοχές, οι οποίες κρίνονται εξαιρετικά ασφαλείς, και οι οποίες, όπως 

προαναφέρθηκε είναι σύµφωνες µε την Μελέτη Στρατηγικής Βιοποδοµήσιµων 

Αποβλήτων στην Ελλάδα, προκύπτει µια πρώτη προσέγγιση για την προβλεπόµενη 

παραγωγή απορριµµάτων του συνόλου της Περιφέρειας, µη συµπεριλαµβανοµένων 

όµως και δεδοµένων που αφορούν τους ποσοτικούς στόχους αστικών και άλλων 

ειδών αποβλήτων που προβλέπεται να τεθούν στην εν λόγω µελέτη. 

 

Κατά την εκτίµηση της διαχρονικής εξέλιξης της παραγωγής Α.Σ.Α, γίνονται 

αναγωγές στην χρονική περίοδο 1995, η οποία αποτελεί την περίοδο αφετηρίας για 

την εφαρµογή των στόχων του ΕΣ∆Α και ΠΕΣ∆Α αντίστοιχα όσον αφορά το 

βιοποδοµήσιµο κλάσµα, καθώς και εκτιµήσεις 20-ετίας από την χρονική περίοδο 

κατά την οποία εκπονείται το αναθεωρηµένο ΠΕΣ∆Α Αττικής, ήτοι 2006 –2026. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1995-2026 

ΕΤΟΣ ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (Α.Σ.Α.)  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

1995 1.623.358 
1996 1.647.708 
1997 1.672.424 
1998 1.697.510 
1999 1.722.973 
2000 1.748.818 
2001 1.775.050 
2002 1.801.676 
2003 1.828.701 
2004 1.856.131 
2005 1.883.973 
2006 1.912.233 
2007 1.940.916 
2008 1.970.030 
2009 1.999.581 
2010 2.029.574 
2011 2.060.018 
2012 2.090.918 
2013 2.122.282 
2014 2.154.116 
2015 2.186.428 
2016 2.219.224 
2017 2.252.513 
2018 2.286.300 
2019 2.320.595 
2020 2.355.404 
2021 2.390.735 
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ΕΤΟΣ ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (Α.Σ.Α.)  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

2022 2.426.596 
2023 2.462.995 
2024 2.499.940 
2025 2.537.439 
2026 2.575.501 

 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα εκτιµάται ότι η ετήσια παραγωγή ΑΣΑ 

της περιοχής µελέτης κατά την χρονική περίοδο αναφοράς του παρόντος ΠΕΣ∆Α, 

ήτοι 2006 ανέρχεται σε 1.912.233 τόνους περίπου. 

 

∆εδοµένου ότι η ισχύς του ΠΕΣ∆Α θα ξεκινήσει από το έτος 2006, µε προοπτική 20-

ετίας το έτος 2026, οι αντίστοιχοι υπολογισµοί ανά δεκαετία µε χρονική αφετηρία το 

2006, και µετά από στρογγυλοποίηση, φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Σ.Α., ΚΑΤΑ ΤΗΝ        

20-ΕΤΙΑ 2006-2026 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΤOΣ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Α.Σ.Α. (t) 

2006 1.912.200 
2016 2.219.200 
2026 2.575.500 

 

4.3.2.2. Ποιοτικά χαρακτηριστικά Σ.Α.  
Η ποιοτική σύσταση των απορριµµάτων είναι παράµετρος δυναµική, τόσο τοπικά 

όσο και χρονικά. Έτσι, τοπικά, η σύσταση των απορριµµάτων µπορεί να 

διαφοροποιείται έντονα από χώρα σε χώρα, αλλά και µέσα στην ίδια χώρα από 

Περιφέρεια σε Περιφέρεια, από νοµό σε νοµό αλλά ακόµη και µέσα στην ίδια πόλη 

από περιοχή σε περιοχή. Χρονικά, η σύσταση των απορριµµάτων µπορεί επίσης να 

µεταβάλλεται διαχρονικά, από έτος σε έτος, από εποχή σε εποχή αλλά ακόµη και 

από ηµέρα σε ηµέρα της εβδοµάδας. Και τούτο γιατί υπεισέρχονται πολλοί 

παράγοντες που ξεκινούν από τις καταναλωτικές και διαιτολογικές συνήθειες των 

κατοίκων της περιοχής, τις προτιµώµενες συσκευασίες και το σύνολο των 

δραστηριοτήτων τους. Έτσι παραδείγµατος χάριν τα ελληνικά απορρίµµατα 

εµφανίζουν αύξηση του ποσοστού του ζυµώσιµου κλάσµατός τους κατά τους 
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καλοκαιρινούς µήνες, λόγω της αυξηµένης κατανάλωσης φρούτων και νωπών 

λαχανικών. 

 

Σύµφωνα µε τον Εθνικό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Παράρτηµα ΙΙ: 

Εθνικός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης (µη επικίνδυνων) στερεών αποβλήτων, άρθρο 17 

ΚΥΑ 50910/24727/2003), η προκύπτουσα µέση ποιοτική σύσταση των παραγόµενων 

αποβλήτων της χώρας έχει ως εξής: 

• Ζυµώσιµα:  47% 

• Χαρτί:   20% 

• Πλαστικά:  8,5% 

• Μέταλλα:  4,5% 

• Γυαλί:  4,5% 

• Υπόλοιπα:  15,5% 

 

Επίσης βάσει της ίδιας ΚΥΑ, στα συνολικά παραγόµενα αστικά απόβλητα, τα 

απορριπτόµενα υλικά συσκευασίας αποτελούν περίπου το 20% κ.β. 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης, υιοθετείται η ποιοτική σύσταση του ΠΕΣ∆Α 

2001, η οποία στηρίζεται σε πλήρη και τεκµηριωµένη καταγραφή των ποιοτικών 

χαρακτηριστικών των απορριµµάτων της Αττικής µέσω της διενέργειας κατάλληλου 

προγράµµατος δειγµατοληψιών από απορριµµατοφόρα προσερχόµενα στο Χώρο 

∆ιάθεσης Απορριµµάτων Άνω Λιοσίων και µετρήσεων 15 ηµερών. 

 

Στόχος του Προγράµµατος δειγµατοληπτικής εξέτασης των παραµέτρων των 

απορριµµάτων της Αττικής ήταν ο προσδιορισµός των παραµέτρων των 

απορριµµάτων και ο καθορισµός της σύστασης των απορριµµάτων. Το Πρόγραµµα 

εκτελέστηκε µε επιτυχία τον Σεπτέµβριο και τον Οκτώβριο 1997 από το Τµήµα 

Χηµικών Μηχανικών του ΕΜΠ. 

 

Κατά την εκτέλεση του Προγράµµατος δόθηκε ιδιαίτερη σηµασία στην λήψη 

αντιπροσωπευτικού δείγµατος σύµµεικτων αστικών απορριµµάτων, από 

απορριµµατοφόρα διαφορετικών ∆ήµων και περιοχών της Αττικής. 
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Με την βοήθεια κατάλληλου κόσκινου εκτελέστηκε κοκκοµετρική ανάλυση του 

δείγµατος και προσδιορίστηκε κατόπιν χειροδιαλογής η σύστασή του αλλά και το 

ποσοστό κάθε υλικού που περιέχεται σε καθένα από τα επιµέρους κλάσµατα για τις 

ακόλουθες κατηγορίες υλικών : 

- Οργανικό κλάσµα 

- Χαρτιά  

- Πλαστικά 

- Μαγνητιζόµενα Μέταλλα 

- Αλουµίνιο 

- Γυαλί 

- Υφάσµατα/δέρµα/ξύλα/λάστιχα 

- Αδρανή 

- ∆ιάφορα 

 

Επίσης σε κάθε δείγµα προσδιορίστηκε το ποσοστό ολικής υγρασίας του % κ.β. µε 

χρήση κατάλληλου κλίβανου ξήρανσης. 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης, λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω θεωρείται 

εφεξής µέση ποιοτική σύσταση των παραγόµενων αποβλήτων της περιοχής µελέτης, 

η προκύπτουσα από αντιπροσωπευτικά δείγµατα σύµµεικτων αστικών 

απορριµµάτων, από απορριµµατοφόρα διαφορετικών ∆ήµων και περιοχών της 

Αττικής κατά το έτος 1997. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΣΥΣΤΑΣΗ AΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ  

(%) 

1. ΟΡΓΑΝΙΚΑ 46,50 
2. ΧΑΡΤΙ, ΧΑΡΤΟΝΙ 23,44 
3. ΠΛΑΣΤΙΚΑ 10,80 
4. ΜΕΤΑΛΛΑ 3,74 
5. ΓΥΑΛΙ 3,42 

6. ΥΦΑΣΜΑΤΑ, ΞΥΛΟ, 
ΛΑΣΤΙΧΟ, ∆ΕΡΜΑ 4,25 

7. Α∆ΡΑΝΗ 3,58 
8. ∆ΙΑΦΟΡΑ 4,27 

 ΣΥΝΟΛΟ 100,00 
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Μετά την πλήρη λειτουργία του ΕΜΑΚ στα Άνω Λιόσια και την επεξεργασία των 

στοιχείων ποιοτικής σύστασης και ποσοτικών χαρακτηριστικών, θα µπορούν να 

εξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα για την διαστασιολόγηση των µελλοντικών 

µονάδων Επεξεργασίας και διάθεσης των Σ.Α., αλλά και για το γενικότερο σχεδιασµό 

∆.Σ.Α. 

 

 

4.3.2.3. Υφιστάµενη κατάσταση ∆ιαχείρισης 
4.3.2.3.1. Υφιστάµενες Υποδοµές ∆.Σ.Α.  

Η υπάρχουσα κατάσταση διαχείρισης στερεών (µη επικίνδυνων) αποβλήτων της 

Περιφέρειας Αττικής, όπως έχει διαµορφωθεί σήµερα, περιλαµβάνει κυρίως τα εξής:  
 

(Α) ΕΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  

• Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης Κοµποστοποίησης (ΕΜΑΚ). Τελεί υπό 

δοκιµαστική λειτουργία. Είναι χωροθετηµένο στά Ανω Λιόσια, έχει σχεδιασθεί για 

δυναµικότητα 385.000 t/έτος σύµµεικτων  Α.Σ.Α. και 110.000 t/έτος ιλύος Ε.Ε.Λ. 

• Κέντρο ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ) στο Μαρούσι. (Λειτουργεί) 

• Επίκειται άµεσα η κατασκευή Κ∆ΑΥ στον Ασπρόπυργο.  

 
(Β) ΕΡΓΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ (Χ.Υ.Τ.Α.) 

• Χ.Υ.Τ.Α. υφιστάµενοι: Ένας (1) 

Πρόκειται για το Χ.Υ.Τ.Α. ∆υτικής Αττικής στα Άνω Λιόσια. Επίκειται άµεσα η 

εξάντληση της χωρητικότητάς του.   
 

• Χ.Υ.Τ.Α. χρηµατοδοτηθέντες (νέοι): Τρεις (3) 

Πρόκειται για τους Χ.Υ.Τ.Α. ∆υτικής Αττικής (θέση «Σκαλιστήρι» Φυλής), Χ.Υ.Τ.Α. 

ΝΑ Αττικής (θέση «Βραγόνι» Κερατέας), Χ.Υ.Τ.Α. ΒΑ Αττικής (θέση «Μαύρο 

Βουνό» Γραµµατικού).  
 

(Γ) ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ)  

(Η αναφορά αφορά κεντρικούς και όχι τοπικούς ΣΜΑ) 

• ΣΜΑ υφιστάµενοι: Ένας (1) 

Πρόκειται για το ΣΜΑ Σχιστού 
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• ΣΜΑ χρηµατοδοτηθέντες (νέοι): Ενας (1) 

Πρόκειται για τον ΣΜΑ Αθήνας και όµορων ∆ήµων (στον Ελαιώνα).  

Έχει προβλήµατα περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 
 

(∆) ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
(ΧΑ∆Α)  

• Ενεργοί ΧΑ∆Α: Εικοσιτέσσερις (24)  

• Ανενεργοί ΧΑ∆Α: Πέντε (5)  

 

(Ε) ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Τ.Σ.Μ.Α.)  

Υπάρχουν αρκετοί ΤΣΜΑ, ενώ προβλέπεται και η κατασκευή νέων. Στο πλαίσιο 

του Ταµείου Συνοχής έχει εγκριθεί η Χρηµατοδότηση ΤΣΜΑ στην Τροιζηνία. 

 

4.3.2.3.2. Ενεργοί και ανενεργοί ΧΑ∆Α   

Τα θέµατα που έρχεται να επιλύσει ο Περιφερειακός Σχεδιασµός Αττικής είναι 

εναρµονισµένα µε το Εθνικό Σχεδιασµό και µάλιστα είναι χρονικά προκαθορισµένα 

ως εξής: 

(Α)  Κατάρτιση Περιφερειακών Σχεδιασµών ∆.Σ.Α. µέχρι 22/12/2005 

(Β)  ∆ηµιουργία Συστηµάτων Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σε 

όλες τις Περιφέρειες της Χώρας. 

(Γ) Άδεια αποκατάστασης ανεξέλεγκτων χωµατερών τελευταίας 20-ετίας: Μέχρι 

22/06/2005 (έχει ήδη παρέλθει η προθεσµία) 

(∆) Παύση όλων των ανεξέλεγκτων χωµατερών και κάλυψη όλης της επικράτειας µε 

Χ.Υ.Τ.Α.: Μέχρι 31/12/2008. 

(Ε)  Για όλους τους λειτουργούντες Χ.Υ.Τ.Α. πρέπει να γίνει εναρµόνισή τους και 

αναβάθµισή τους σύµφωνα µε τις πρόσφατες νοµοθετικές απαιτήσεις. 

 

Στον τοµέα της τελικής διάθεσης απορριµµάτων, υπάρχουν σηµαντικότατα 

προβλήµατα σε επίπεδο Περιφέρειας. 

 

Όπως έχει εκτεθεί αναλυτικά σε προηγούµενα κεφάλαια, σήµερα, το µεγαλύτερο 

µέρος των απορριµµάτων της Αττικής διατίθεται σε οργανωµένο Χ.Υ.Τ.Α. στα Άνω 
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Λιόσια του οποίου όµως η αποµένουσα διάρκεια λειτουργίας, καθώς επίσης και του 

υπό κατασκευή κυττάρου, είναι πλέον ασφυκτική. Σηµαντικό όµως µέρος των 

απορριµµάτων της Περιφέρειας, διατίθεται σε ανεξέλεγκτους ή ηµιελεγχόµενους 

χώρους διάθεσης, γνωστές και ως «χωµατερές».  Πριν την έναρξη λειτουργίας των 

ΧΑ∆Α, δεν κατασκευάστηκαν τα απαιτούµενα έργα υποδοµής ούτε λήφθηκαν τα 

απαιτούµενα µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος. Αυτό δεν έγινε ούτε κατά τη 

διάρκεια λειτουργίας των ΧΑ∆Α. Έτσι, από πλευράς οργάνωσης των ΧΑ∆Α της 

περιοχής µελέτης, εµφανίζονται µεταξύ άλλων οι κάτωθι σηµαντικές ελλείψεις: 

 

α) Παντελής έλλειψη συστήµατος στεγανοποίησης του πυθµένα και των πρανών των 

ΧΑ∆Α 

β) Μη ύπαρξη συστήµατος συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης των 

στραγγισµάτων 

γ) Απουσία µέτρων ελεγχόµενης απαγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης βιοαερίου 

δ) Μη επικάλυψη των απορριµµάτων 

ε) Απουσία αντιπληµµυρικών έργων 

στ) Μη πρόβλεψη αντιπυρικής προστασίας 

ζ) Ανυπαρξία κατάλληλης περίφραξης των ΧΑ∆Α, στις περισσότερες περιπτώσεις 

η) Ανυπαρξία έργων προκάλυψης και αισθητικής αναβάθµισης 

 

Οι προαναφερθείσες ελλείψεις κρίνονται εξαιρετικά σηµαντικές και καθιστούν τη 

διάθεση των απορριµµάτων κατά κύριο λόγο από ανεξέλεγκτη έως ηµιελεγχόµενη. 

Με βάση τα ανωτέρω, η παρουσία και η λειτουργία των ΧΑ∆Α εγκυµονεί σηµαντικούς 

κινδύνους για το περιβάλλον και τη δηµόσια υγεία.  

 

Ενδεικτικά, ακολούθως αναφέρονται οι σηµαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

που προκαλούνται από τη λειτουργία των ΧΑ∆Α: 

 

α) ∆ιαφυγή στραγγισµάτων από τον πυθµένα του ΧΑ∆Α προς τα υπόγεια εδαφικά 

στρώµατα και τα υπόγεια ύδατα. Σε συνδυασµό µε τα γεωλογικά χαρακτηριστικά της 

περιοχής του κάθε ΧΑ∆Α, στις περισσότερες περιπτώσεις εγκυµονούνται 

σηµαντικότατοι κίνδυνοι. Επίσης διαφυγή στραγγισµάτων λαµβάνει χώρα και µέσω 

επιφανειακής απορροής, µε επιπτώσεις και στα επιφανειακά ύδατα. 
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β) Υπόγεια µετανάστευση βιοαερίου: Η έλλειψη συστήµατος στεγάνωσης του 

πυθµένα και των πρανών, σε συνδυασµό µε τα εκάστοτε γεωλογικά χαρακτηριστικά, 

καθιστούν πολύ πιθανή την υπόγεια µετανάστευση του βιοαερίου, κάτι το οποίο 

µπορεί να έχει αρνητικές επιδράσεις στα υπόγεια ύδατα, αλλά επίσης µπορεί να 

βρεθεί δίοδος και το βιοαέριο να εµφανιστεί σε αρκετή απόσταση από το χώρο, µε 

πιθανές σηµαντικές συνέπειες. 

 

γ) Οσµές – Ατµοσφαιρική ρύπανση: Η ανυπαρξία επεξεργασίας του διαφεύγοντος 

βιοαερίου, έχει αρνητικές συνέπειες που συνοδεύονται από την έκλυση οσµών. 

Επίσης όλοι οι ρύποι που περιέχονται στο βιοαέριο ή παράγονται απ’ την 

ανεξέλεγκτη καύση των απορριµµάτων, διαφεύγουν στην ατµόσφαιρα, προκαλώντας 

έντονη ατµοσφαιρική ρύπανση. 

 

δ) Καθιζήσεις - εκρήξεις - αναφλέξεις: Η µη απαγωγή του βιοαερίου προκαλεί συχνά 

συσσώρευσή του και βίαιη εκτόνωσή του, µε αποτέλεσµα την εµφάνιση των ανωτέρω 

φαινοµένων. Επίσης καθιζήσεις µπορεί να προκληθούν και από την ανυπαρξία 

συµπίεσης ή την κακή συµπίεση των απορριµµάτων. 

 

ε) Πυρκαγιές: Έχει εκδηλωθεί αρκετές φορές πυρκαγιά σε ΧΑ∆Α. Σε ορισµένες 

µάλιστα περιπτώσεις έλαβε χώρα επέκτασή τους, µε αποτέλεσµα οι γειτνιάζουσες 

του χώρου εκτάσεις να αποτεφρωθούν, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις αποτέφρωσης 

πολύ µεγάλης περιοχής.  

 

στ) Παρουσία ζώων στο ΧΑ∆Α: Λόγω της έλλειψης περίφραξης, παρατηρείται συχνά 

το φαινόµενο κοπάδια ζώων (π.χ. κατσίκια) ή σκυλιά, καθώς επίσης τρωκτικά και 

πτηνά (γλάροι) να βρίσκονται εντός του ΧΑ∆Α και µάλιστα να τρέφονται από τα 

απορρίµµατα, εγκυµονώντας έτσι κινδύνους για τη δηµόσια υγιεινή.  

 

ζ) Οπτική υποβάθµιση και αλλοίωση του τοπίου: Από την ακατάλληλη διάθεση των 

απορριµµάτων και από την καύση τους, προκαλείται σηµαντικότατη αισθητική 

όχληση και αλλοίωση του τοπίου, ιδίως σε τουριστικές περιοχές, οι οποίες είναι 

διάσπαρτες σε όλη την περιοχή µελέτης. 
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η) Επιπτώσεις στη χλωρίδα και πανίδα: Μέσω και του βιοαερίου αλλά και των 

λοιπών φαινοµένων που λαµβάνουν χώρα σε ένα ανεξέλεγκτο ΧΑ∆Α, προκαλούνται 

επιπτώσεις στη χλωρίδα και πανίδα της περιοχής διάθεσης. 

 

θ) Χωροταξικές επιπτώσεις: Εκτός των ανωτέρω, ανακύπτουν ακόµα προβλήµατα 

χωροταξίας που αναφέρονται π.χ. στη δέσµευση γης και στον περιορισµό των 

χρήσεών της.  

 

ι) Υγειονοµικές επιπτώσεις: Οι υγειονοµικές επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία µπορούν 

να πάρουν µορφή: 

 

• Επιδηµιολογικών εξάρσεων οφειλοµένων σε νοσογόνους παράγοντες 

• Μακροπρόθεσµων επιπτώσεων στη δηµόσια υγεία λόγω τοξικών παραγόντων 

µέσω του αναπνευστικού και πεπτικού συστήµατος (νερό, τροφική αλυσίδα κ.λπ.) 

 

Ανωτέρω περιγράφηκαν οι κυριότερες επιπτώσεις, που αφορούν το περιβάλλον και 

τη δηµόσια υγεία και πηγάζουν από την ύπαρξη των ανεξέλεγκτων ή ηµιελεγχόµενων 

ΧΑ∆Α. 

 

Έτσι, όπως διαφάνηκε, εκτός των άµεσων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η ύπαρξη 

και λειτουργία των ΧΑ∆Α, προκαλεί πληθώρα άλλων δευτερογενών επιπτώσεων, 

όπως κοινωνικές επιπτώσεις (π.χ. αντιδράσεις πληθυσµού, υποβάθµιση περιοχών), 

αναπτυξιακές επιπτώσεις (π.χ. όχληση τουριστικών δραστηριοτήτων, 

δραστηριοτήτων αναψυχής) κ.λπ. 

 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι υφιστάµενοι ενεργοί ΧΑ∆Α της 

Περιφέρειας Αττικής, καθώς και οι ΧΑ∆Α οι οποίοι σήµερα είναι ανενεργοί, αλλά δεν 

έχουν ακόµη αποκατασταθεί µε αποτέλεσµα συνεχίζουν να επιβαρύνουν το 

περιβάλλον και ο αντίστοιχος βαθµός επικινδυνότητάς τους. Πρόκειται για στοιχεία 

της εκθέσεως: «Προώθηση Εργων αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης 

Αποβλήτων (ΧΑ∆Α)», ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2005 
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ΠΙΝΑΚΑΣ. ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑ∆Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

α/α Περιφέρεια Νοµαρχία ΟΤΑ ∆ηµοτικό / κοινοτικό 
∆ιαµέρισµα Τοπωνύµιο ΧΑ∆Α Βαθµός 

επικινδυνότητας

ΕΝΕΡΓΟΙ ΧΑ∆Α 

1 ΑΤΤΙΚΗ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΥΛΩΝΟΣ ΑΥΛΩΝΟΣ ΚΟΥΤΣΙ-ΚΟΤΡΩΝΙ 40 

2 ΑΤΤΙΚΗ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΑΛΥΒΙΩΝ 
ΘΟΡΙΚΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΤΙΠΟΤΙ-ΚΡΟΥ∆Ι 58 

3 ΑΤΤΙΚΗ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΦΟΒΟΛΕΣ 61 

4 ΑΤΤΙΚΗ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝ. ΒΑΡΝΑΒΑ ΒΑΡΝΑΒΑ ∆ΡΙΖΕΣ 49 

5 ΑΤΤΙΚΗ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝ. 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΓΚΡΑΒΕΣ 36 

6 ΑΤΤΙΚΗ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝ. ΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ ΡΙΖΑ ΚΑΤΣΟΥΝΙ 33 

7 ΑΤΤΙΚΗ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝ. 
ΚΑΠΑΝ∆ΡΙΤΙΟΥ ΚΑΠΑΝ∆ΡΙΤΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙ∆Ι 56 

8 ΑΤΤΙΚΗ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝ. 
ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ ΒΡΥΣΗ ΠΑΣΣΑ 43 

9 ΑΤΤΙΚΗ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝ. ΠΑΛΑΙΑΣ 
ΦΩΚΑΙΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ ΓΕΡΑΚΙΝΑ 37 

10 ΑΤΤΙΚΗ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΚΑΣΤΡΟΝ ΧΡΙΣΤΟΣ 61 

11 ΑΤΤΙΚΗ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΜΙΝΑ∆Α 45 

12 ΑΤΤΙΚΗ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΧΩΝΙ- ΝΤΑΓΛΑ 64 

13 ΑΤΤΙΚΗ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 74 

14 ΑΤΤΙΚΗ 
∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΙΛΙΩΝ ΒΙΛΙΩΝ ∆ΡΕΣΤΑΝΗ 40 

15 ΑΤΤΙΚΗ 
∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΚΑΜΛΙΑ?? 52 

16 ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 
ΡΕΜΑ 

ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΑΧΟΥ 70 

17 ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 
ΛΑΚΩΜΑΤΑ 
ΣΧΙΣΤΟΥ 39 

18 ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΚΟΙΝ. 

ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΣΠΟΡΕΖΑ 44 

19 ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΚΟΙΝ. 

ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΜΥΛΟΙ 47 
20 ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ ΛΑΧΝΟΣ 32 
21 ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΘΑΝΩΝ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ ΧΩΝΙ-ΠΡΟ? 40 
22 ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΡΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΟΚΟΡΕΛΙ 38 

23 ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΠΕΤΣΩΝ ΣΠΕΤΣΩΝ 
ΑΓΡΙΟΠΕΤΡΕΣ-

ΞΑΣΤΑΝΟ 63 
24 ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Υ∆ΡΑΣ Υ∆ΡΑΣ ΧΑ∆Α Υ∆ΡΑΣ 41 

ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ ΧΑ∆Α 

25 ΑΤΤΙΚΗ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝ. 
ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΧΑ∆Α ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ _ 
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α/α Περιφέρεια Νοµαρχία ΟΤΑ ∆ηµοτικό / κοινοτικό 
∆ιαµέρισµα Τοπωνύµιο ΧΑ∆Α Βαθµός 

επικινδυνότητας

ΕΝΕΡΓΟΙ ΧΑ∆Α 

26 ΑΤΤΙΚΗ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝ. 
ΠΟΛΥ∆ΕΝ∆ΡΙΟΥ ΠΟΛΥ∆ΕΝ∆ΡΙΟΥ ΓΚΡΟΠΕΖΕΣ 59 

27 ΑΤΤΙΚΗ 
∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 62 

28 ΑΤΤΙΚΗ 
∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝ. ΟΙΝΟΗΣ ΟΙΝΟΗΣ ΣΤΡΑΤΩΝΑΣ 48 

29 ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΘΑΝΩΝ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 
ΧΑ∆Α 

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 22 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ:. ΕΝΕΡΓΟΙ ΧΑ∆Α ΤΩΝ ΟΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΧΥΤΑ 

α/α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Νοµαρχία ΟΤΑ 
∆ηµοτικό / 
κοινοτικό 
∆ιαµέρισµα 

Τοπωνύµιο ΧΑ∆Α Εργο 
ΧΥΤΑ 

1 ΑΤΤΙΚΗ 
∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΙΛΙΩΝ ΒΙΛΙΩΝ ∆ΡΕΣΤΑΝΗ 

ΑΝΩ 
ΛΙΟΣΙΩΝ 

2 ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 
ΡΕΜΑ 

ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΑΧΟΥ 
ΑΝΩ 

ΛΙΟΣΙΩΝ 

3 ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 
ΛΑΚΩΜΑΤΑ 
ΣΧΙΣΤΟΥ 

ΑΝΩ 
ΛΙΟΣΙΩΝ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ. ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ ΧΑ∆Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

α/α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Νοµαρχία ΟΤΑ 
∆ηµοτικό / 
κοινοτικό 
∆ιαµέρισµα 

Τοπωνύµιο ΧΑ∆Α 

1 ΑΤΤΙΚΗ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝ. 
ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΧΑ∆Α ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 

2 ΑΤΤΙΚΗ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝ. 
ΠΟΛΥ∆ΕΝ∆ΡΙΟΥ ΠΟΛΥ∆ΕΝ∆ΡΙΟΥ ΓΚΡΟΠΕΖΕΣ 

3 ΑΤΤΙΚΗ 
∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 

4 ΑΤΤΙΚΗ 
∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝ. ΟΙΝΟΗΣ ΟΙΝΟΗΣ ΣΤΡΑΤΩΝΑΣ 

5 ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΘΑΝΩΝ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 
ΧΑ∆Α 

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 

4.3.2.3.3. Λοιπά στοιχεία υφιστάµενης ∆ΣΑ της Περιφέρειας 

Γενικά, εξετάζοντας το σύνολο του φάσµατος της ∆.Σ.Α. στη Περιφέρεια Αττικής, 

προκύπτει ότι απ’ την υφιστάµενη κατάσταση διαχείρισης προκαλούνται αρνητικές 

επιπτώσεις σε πολλούς τοµείς της ζωής της περιοχής αναφοράς. Εκτός των 

αναµφισβήτητων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η υφιστάµενη κατάσταση ∆ΣΑ έχει 

και κοινωνικές και οικονοµικές επιπτώσεις, καθώς και επιπτώσεις στην αναπτυξιακή 

πορεία της Περιφέρειας Αττικής. 
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Όσον αφορά το φάσµα της προσωρινής αποθήκευσης – συλλογής – µεταφοράς, 

αυτό σε µεγάλο βαθµό σε επίπεδο Περιφέρειας, αντιµετωπίζεται σχετικά 

ικανοποιητικά.  

 

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν ακόµη αρκετά προβλήµατα και ελλείψεις, όπως 

ανεπάρκεια κάδων, ανεπάρκεια συστήµατος καθαρισµού κάδων κ.λπ. Τα ανωτέρω 

προκαλούν δυσµενείς περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις, επιπτώσεις στην 

ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος κ.λπ.  Ειδικότερα: 

 

Παρατηρήσεις για την υφισταµένη κατάσταση σχετικά µε την προσωρινή 
αποθήκευση:  
Α. Ανεπάρκεια των σύγχρονων µέσων προσωρινής αποθήκευσης.      

Όπως προαναφέρθηκε οι τυποποιηµένοι κάδοι προσωρινής αποθήκευσης δεν 

καλύπτουν ακόµη το σύνολο των αναγκών. Ιδιαίτερα εµφανής είναι η ανεπάρκεια 

τους σε πυκνοδοµηµένες περιοχές, σε συνδυασµό µε την µη χρησιµοποίηση ακόµη 

στη χώρα µας τυποποιηµένων κάδων µεγαλύτερης χωρητικότητας (π.χ. 3,5 m3).ή την 

µη εκτεταµένη χρήση των αυτοσυµπιεστών (press- container), σε περιοχές όπου 

ενδείκνυται (εµπορικά  κέντρα κ.λπ.).  

 

Β. Εσφαλµένη χωροθέτηση και διαστασιολόγηση κάδων 

Σηµαντικός αριθµός κάδων δεν είναι σωστά χωροθετηµένος και διαστασιολογηµένος, 

επειδή τοποθετούνται εµπειρικά από την υπηρεσία καθαριότητας του οικείου δήµου 

χωρίς να προηγηθεί η απαραίτητη µελέτη. ∆ηµιουργούνται έτσι και προβλήµατα 

υπερπλήρωσής τους, αλλά και  αυθαίρετης µετακίνησής τους από τους δηµότες. 

 

Γ. Ελλειψη παρακολούθησης και συντήρηση κάδων 

Από τις πλέον σοβαρές διαπιστωµένες αδυναµίες είναι µη τακτική έως και καθόλου 

πλύση των κάδων µε ειδικό πλυντήριο όχηµα. Εξαιτίας των κακοσµιών που 

δηµιουργούνται, ιδιαίτερα τη θερινή περίοδο, και της αντιαισθητικής εικόνας, 

καθίστανται απωθητικοί για τους χρήστες τους, µε  αποτέλεσµα να αναπτύσσεται 

σοβαρό πρόβληµα στην  κοινωνική αποδοχή τους. 

 

Ανάλογα προβλήµατα δηµιουργεί ή µη τακτική συντήρηση των κάδων τουλάχιστον 

ως προς τα πλέον ευπαθή τους σηµεία που είναι το σύστηµα κύλισης και το 
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σκέπασµά τους. 

 

∆. Ελλειψη σύγχρονων κανονισµών καθαριότητας των ΟΤΑ. 

Ο κανονισµός καθαριότητας ενός δήµου αποτελεί τη βάση για  µια αµοιβαία επωφελή 

και αµφίδροµη συνεργασία δηµοτών – δήµου.  

 

Παρατηρήσεις για την υφιστάµενη κατάσταση στο σύστηµα αποκοµιδής: 
Για το υφιστάµενο σύστηµα αποκοµιδής διαπιστώνονται τα παρακάτω: 

Α. Οι διαδροµές συλλογής των απορριµµάτων (εκκένωσης των κάδων) είναι στην 

µεγάλη τους πλειονότητα εµπειρικά διαµορφωµένες από τους  οδηγούς των 

απορ/των, χωρίς δηλ. µελέτη  βελτιστοποίησης των διαδροµών, σε συνδυασµό µε τις 

υπάρχουσες (και εφαρµοζόµενες) κυκλοφοριακές µελέτες των δήµων. 

 

Β. Οι εφεδρείες στα απορριµµατοφόρα είναι περιορισµένες. 

 

Γ. Το µόνιµο προσωπικό των δήµων, δεν επαρκεί συνήθως, για το σύνολο των 

αναγκών αποκοµιδής. 

 

∆. Η πληθυσµιακή συγκέντρωση στο µητροπολιτικό συγκρότηµα σταθερά 

επιδεινούται, µε  συνέπεια τη δηµιουργία συνεχώς νέων αναγκών στο σύστηµα 

αποκοµιδής. Παράλληλα διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα η συνεργασία και 

επικοινωνία δήµων και πολιτών. 

 

Ε. ∆ιατηρείται ελλειπής γνώση εργαζοµένων στην αποκοµιδή των απορριµµάτων σε 

σχέση µε τα χαρακτηριστικά  και τις δυνατότητες του συστήµατος. 

 

ΣΤ. Σε κάποιο βαθµό, έχει αναπτυχθεί και η παρουσία του ιδιωτικού τοµέα στη 

συγκεκριµένη δραστηριότητα. 

 

Παρατηρήσεις για την υφιστάµενη κατάσταση στον τοµέα της Μεταφόρτωσης 
των απορριµµάτων: 
Α.  Την τελευταία δεκαετία η τοπική µεταφόρτωση των απορριµµάτων άρχισε να 

αναπτύσσεται σηµαντικά και από µεµονωµένους δήµους. Είναι εµφανές ότι, ενώ ο 

ακριβός εξοπλισµός της τοπικής µεταφόρτωσης σε πολύ µικρό βαθµό αξιοποιείται 
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στα πλαίσια ενός µόνο δήµου, εντούτοις το τελικό οικονοµικό και λειτουργικό ισοζύγιο 

είναι θετικό για τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήµου. Είναι, εποµένως, βέβαιο ότι 

υπό µια κεντρικότερη διοικητική διαχείριση, όλος ο πιο πάνω διαµοιρασµένος 

εξοπλισµός θα µπορούσε να αποβεί πολύ πιο λειτουργικός (ύπαρξη εφεδρειών σε 

πλήρη ετοιµότητα), και σαφώς  οικονοµικότερος. 

 

Β. Σε κάποιο βαθµό, έχει αναπτυχθεί και η παρουσία του ιδιωτικού τοµέα στη 

συγκεκριµένη δραστηριότητα. 

 

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι η υιοθέτηση και εφαρµογή ενός 

ολοκληρωµένου, σύγχρονου συστήµατος διαχείρισης των στερεών αποβλήτων 

αποτελεί άµεση προτεραιότητα µε διαστάσεις περιβαλλοντικές, αναπτυξιακές και 

προστασίας της δηµόσιας υγείας. 
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4.3.3 Καταγραφή άλλων µη επικινδύνων στερεών αποβλήτων ανά πηγή 
προέλευσης  

4.3.3.1 Εισαγωγή 
Στην παράγραφο που ακολουθεί παρατίθεται η υφιστάµενη κατάσταση διαχείρισης 

λοιπών κατηγοριών αποβλήτων της Περιφέρειας Αττικής. Στο πλαίσιο αυτό, 

προσδιορίζονται οι ποσότητες και τα είδη των αποβλήτων, και εξετάζονται και όλες οι 

κατηγορίες αποβλήτων που υπάγονται στα συστήµατα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης. 

 

Τα σχετικά µε την παραγωγή των ειδικών αποβλήτων (ποσοτικά και ποιοτικά 

χαρακτηριστικά), όπου ήταν ελλιπή από τα υφιστάµενα διατιθέµενα στοιχεία, 

εκτιµήθηκαν εκ νέου βάσει βιβλιογραφικών αναφορών.  

 

Προκειµένου να διασταυρωθούν και επικαιροποιηθούν τα δεδοµένα του ΠΕΣ∆Α 2001 

κατά το έτος αναφοράς 2006-2026, αναζητήθηκαν εκ νέου δεδοµένα από επίσηµες 

πηγές (ΕΣΥΕ, Φορείς Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων, Τµήµα διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων / ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού /ΥΠΕΧΩ∆Ε κ.ο.κ.), 

προκειµένου να εκτιµηθούν κατά προσέγγιση οι ετήσιες ποσότητες παραγωγής 

ειδικών αποβλήτων κατά την περίοδο αναφοράς του αναθεωρηµένου ΠΕΣ∆Α 

Αττικής. 

 

4.3.3.2. Ιλύες από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυµάτων 
Μέχρι σήµερα η ιλύς από τις ΕΕΛ διατίθεται, είτε σε χώρους διάθεσης αστικών 

στερεών αποβλήτων, είτε ανεξέλεγκτα, χωρίς προηγούµενη επεξεργασία της για 

επαναχρησιµοποίηση, πλην πάχυνσης και πιθανής αφυδάτωσης.  

 

Στην Περιφέρεια Αττικής και ιδιαίτερα όσον αφορά το µεγαλύτερο Κέντρο 

Επεξεργασίας Λυµάτων της Περιφέρειας Αττικής στην Ψυτττάλεια, υφίστανται σήµερα 

δεσµεύσεις για την διάθεση της ιλύος,  που απορρέουν από τους Π.Ο. του ΚΕΛ 

Ψυττάλειας. 

 

Ετσι µε βάση την υπ΄αριθµ 133725/7-08-2003 κοινής απόφαση περί της εγκρίσεως 

των Περιβαλλοντικών Όρων για το Κέντρο Επεξεργασίας Λυµάτων της Ψυττάλειας 
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του Νοµού Αττικής (ΚΕΛ Ψυττάλειας – Ακροκεράµου), ισχύουν τα εξής για την 

διάθεση της ιλύος:  

• «Η διάθεση ιλύος σε οργανωµένο χώρο απόθεσης απορριµµάτων (ΧΥΤΑ), θα 

γίνεται µε τη σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου φορέα διαχείρισης του χώρου και 

έγκρισης της ∆/νσης Πολεοδοµίας ή της ∆/νσης Περιβάλλοντος της Ν.Α., όπου 

βρίσκεται ο χώρος.  

• Να κατασκευασθούν σιλό αποθήκευσης της ξηραµένης λάσπης, χωρητικότητας 

2 ηµερών τουλάχιστον, εφοδιασµένα µε σύστηµα µεταφόρτωσης σε κλειστά 

οχήµατα µεταφοράς. Για περιπτώσεις έκτακτων συνθηκών (αποκλεισµός νήσου 

λόγω ανέµων, απεργίες), θα παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης της 

παραγόµενης επτά (7) τουλάχιστον ηµερών αφυδατωµένης λάσπης σε 

στεγασµένο χώρο. 

• Η αποθηκευµένη λάσπη να µεταφέρεται από τον χώρο αποθήκευσης στην 

Ψυττάλεια, στο χώρο διάθεσής της (ΧΥΤΑ, µονάδα Κοµποστοποίησης) µε 

καλυµµένα οχήµατα µεταφοράς µέσω του λιµένα Ακροκεράµου. Τα οχήµατα να 

ακολουθούν συγκεκριµένη διαδροµή µετά από έγκριση της ∆/νσης 

Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος της Ν.Α. Αττικής – Ν.∆. Πειραιά, ώστε να 

ελαχιστοποιούνται οι οχλήσεις και δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον.  

• Η ξηραµένη ιλύς µπορεί να διατίθεται ως καύσιµο σε τσιµεντοβιοµηχανίες, σε 

θερµοηλεκτρικά εργοστάσια ή στην εγκατάσταση κοµποστοποίησης του 

ΕΣ∆ΚΝΑ (αυτούσια ή µετά από ανάµιξη µε αφυδατωµένη ιλύ) ή σε οργανωµένο 

ΧΥΤΑ, µε τις προϋποθέσεις  που έχουν προαναφερθεί.» 

 

Επίσης σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ 122901/3-02-2004 κοινή Υπουργική Απόφαση 

περί τροποποίησης της ΚΥΑ: Έγκρισης – Ανανέωσης Περιβαλλοντικών Όρων για 

το Κέντρο Επεξεργασίας Λυµάτων της Ψυττάλειας του Νοµού Αττικής (ΚΕΛ 

Ψυττάλειας – Ακροκεράµου),  ισχύει ότι :  

- «Για την διαχείριση και διάθεση των πάσης φύσεως παραγόµενων στερεών 

αποβλήτων να ληφθούν οι διατάξεις της ΚΥΑ 26857/553/88 (ΦΕΚ 196/88) 

καθώς και των αποφάσεων 94/904/ΕΚ (L 356/14/31-12-94), 94/3/EK, (L 

5/14/7-01-94) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

- Απαγορεύεται η καύση υλικών πάσης δύσης (ελαστικά, λάδια κ.λπ.) η οποία 

µπορεί να προκαλέσει αξιοσηµείωτη ρύπανση του περιβάλλοντος (ΚΥΑ  
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11535/93 ΦΕΚ 328/Β/93) και η ανεξέλεγκτη απόρριψη στερών αποβλήτων στο 

περιβάλλον.» 

 

Μέχρι πρόσφατα η µοναδική λύση διάθεσης της ιλύος που παραγόταν απ΄το ΚΕΛΨ 

και το ΚΕΛΜ ήταν στην ΟΕ∆Α ∆υτικής Αττικής, και κυρίως στο ΧΥΤΑ ∆υτικής Αττικής.  

Το ΥΠΕΧΩ∆Ε και η ΕΥ∆ΑΠ έχουν δροµολογήσει διαδικασίες για την επιλογή 

µεσοπρόθεσµων εναλλακτικών λύσεων. Επίσης έχει δηµοπρατηθεί και επίκειται εντός 

της προσεχούς διετίας η κατασκευή µονάδας θερµικής ξήρανσης της ιλύος στην 

Ψυττάλεια, µε την οποία θα λυθεί το µεγαλύτερο πρόβληµα στη διαχείριση της ιλύος.  

 

Αναφορικά µε τα ποσοτικά χαρακτηριστικά της παραγόµενης ιλύος, προκύπτει 

αύξηση της παραγόµενης ιλύος και σε επίπεδο περιοχής µελέτης. Η συνολικά 

παραγόµενη ποσότητα ιλύος σε επίπεδο χώρας εκτιµήθηκε κατά τα έτη 2002 και 

2004 σε 230.000 τόνους και σε 415.000 τόνους αντίστοιχα. Η διαφορά των δύο ετών 

οφείλεται στο γεγονός ότι από το 2004 και µετά τίθεται σε λειτουργία η δευτεροβάθµια 

επεξεργασία της Ψυττάλειας.  

 

Για λόγους πληρότητας της µελέτης και κατόπιν µέριµνας της οµάδας µελέτης, 

αναζητήθηκαν στοιχεία απογραφών από την υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ∆Ε-Γενική ∆/νση 

Περ/ντος-∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού όσον αφορά τις υφιστάµενες και 

προβλεπόµενες ΕΕΛ της Περιφέρειας Αττικής, προκειµένου να εκτιµηθεί η 

παραγόµενη ιλύς στην χρονική περίοδο κατά την οποία εκπονείται το αναθεωρηµένο 

ΠΕΣ∆Α Αττικής καθώς και κατά τον χρονικό ορίζοντα 20ετίας. Τα στοιχεία αφορούν 

τις Ε.Ε.Λ. Α΄ και Β΄ κατηγορίας.  
 

Για την εκτίµηση της ηµερήσιας παραγόµενης ποσότητας στερεού υπολείµµατος από 

τις υφιστάµενες και προβλεπόµενες ΕΕΛ της Περιφέρειας Αττικής σε περιόδους 

αιχµής, η οποία βασίζεται σε επίσηµες καταγραφές λειτουργούντων ΕΕΛ,  έγιναν οι 

ακόλουθες παραδοχές:  

• τα παραγόµενα στερεά απόβλητα από µια ΕΕΛ, είναι ευθέως ανάλογα του 

πληθυσµού αιχµής της εξυπηρετούµενης περιοχής της εγκατάστασης 

• Τα παραγόµενα στερεά απόβλητα συνιστάται σε α) βιολογική ιλύ, β) 

εσχαρίσµατα και γ) άµµο 

• Η µέση τιµή BOD5 είναι 60 g/ηµ. κάτοικο 
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• Για κάθε kg BOD5 που αποδοµείται παράγονται 5lt ή 6 kg (πυκνότητα 1,2kg/lt) 

αφυδατωµένης λάσπης 20% σε στερεά.  

Αυτό ισχύει σε µονάδες παρατεταµένου αερισµού όπου σύµφωνα µε την 

βιβλιογραφία Y=1kg βιοµάζας /kg BOD5, και οι οποίες έχουν εγκατάσταση 

µηχανικής πάχυνσης – αφυδάτωσης. 

Για µονάδες που έχουν άλλου είδους αφυδάτωση (π.χ. κλίνες), η ποσότητα 

αυτή είναι µεγαλύτερη. 

• Παραγόµενα εσχαρίσµατα: 22lt/κάτοικο ανά έτος, πυκνότητας 1,2-1,4 kg/lt. 

• Παραγόµενη άµµος: 5lt/κάτοικο ανά έτος, πυκνότητας 2 Kg/lt. 

• Άρα αθροίζοντας, για κάθε kg BOD5 που καταστρέφεται παράγονται 7,8 kg 

στερεών υπολειµµάτων, ή διαφορετικά παράγονται 0,36kg Σ.Α./άτοµο – 

ηµέρα. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο τρόπος υπολογισµού της ηµερήσιας 

παραγωγής στερεού υπολείµµατος, βάσει του πληθυσµού αιχµής των 

εξυπηρετούµενων περιοχών των λειτουργουσών και προβλεπόµενων 

εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Αστικών Λυµάτων. Επισηµαίνεται ότι η εκτίµηση 

αφορά, υπέρ ασφαλείας τον πληθυσµό αιχµής, και όχι το µέσο εξυπηρετούµενο 

πληθυσµό, αφού ο πληθυσµός αιχµής, συνιστά το δυσµενέστερο σενάριο.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Ε.Ε.Λ. ΣΕ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ (t/d) 

 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΙΧΜΗΣ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΤΙΜΗ 

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ 
BOD 

(0,06Kg/ΗΜΕΡΑ 
ΚΑΙ ΑΤΟΜΟ) 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΣΤΕΡΕΟΥ 

ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 
(7,8Kg Σ.Α./ΓΙΑ 
ΚΆΘΕ Kg BOD

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΣΤΕΡΕΟΥ 

ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 
(t/d) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΑΡΤΕΜΙ∆Α 44.000 2.640 20.592 20,6 ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ /ΦΟΡΕΑΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥ∆ΑΠ 

2 ΚΟΡΩΠΙ 16.000 960 7.488 7,5 ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ 

3 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 17.000 1.020 7.956 8,0 
ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΘΕΙ Η 
ΕΕΛ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟ ΤΜΗΜΑ 
ΤΟΥ  ∆ΙΚΤΥΟΥ 

4 ΜΕΓΑΡΑ 40.000 2.400 18.720 18,7 ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ/ΦΟΡΕΑΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΗΜΟΣ 

5 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 540.000 32.400 252.720 252,7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ/ΦΟΡΕΑΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥ∆ΑΠ 

6 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 29.500 1.770 13.806 13,8 ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ/ΦΟΡΕΑΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥ∆ΑΠ 

7 ΡΑΦΗΝΑ 19.000 1.140 8.892 8,9 ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ/ΦΟΡΕΑΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥ∆ΑΠ 

8 ΠΟΡΟΥ - ΓΑΛΑΤΑ 15.000 900 7.020 7,0 ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ/ΦΟΡΕΑΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΗΜΟΣ 

9 ΕΛΕΥΣΙΝΑ 120.000 7.200 56.160 56,2 ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΦΟΡΕΑΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥ∆ΑΠ 

10 ΨΥΤΑΛΛΕΙΑ 3.500.000 210.000 1.638.000 1.638,0 ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ/ΦΟΡΕΑΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥ∆ΑΠ  

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΕΕΛ 2.031.354 2.031,4  

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΩΝ ΕΕΛ 1.905.696 1.905,7  
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Σύµφωνα µε στοιχεία του ανωτέρω πίνακα στην περιοχή µελέτης, η ηµερήσια 

παραγωγή στερεού υπολείµµατος (ιλύς) µε βάση την παροχή αιχµής από τις ΕΕΛ 

που λειτουργούν, σήµερα εκτιµάται σε 1.906 τόνους την ηµέρα (έτος 2005) ενώ 

συµπεριλαµβανοµένων και των προβλεπόµενων ΕΕΛ η ποσότητα αυτή εκτιµάται σε 

2.032 t/ηµέρα. 

 

Όπως προαναφέρθηκε, τα ανωτέρω αποτελούν όχι υπολογισµούς των πραγµατικά 

παραγόµενων στερεών υπολειµµάτων από ΕΕΛ, αλλά ποσότητες που θα παράγονται 

κατά τη λειτουργία των ΕΕΛ υπό συνθήκες παροχής σχεδιασµού αιχµής. 

 

Οσον αφορά την πραγµατικά υφιστάµενη κατάσταση, οι δύο κύριοι παραγωγή ιλύος 

ΕΕΛ (από πρωτοβάθµια ή δευτεροβάθµια επεξεργασία), είναι το Κέντρο 

Επεξεργασίας Λυµάτων Ψυττάλειας(ΚΕΛΨ) και το Κέντρο Επεξεργασίας Λυµάτων 

µεταµόρφωσης (ΚΕΛΜ), όπου η µέση παραγόµενη ποσότητα ιλύος κατά το χρόνο 

εκπόνηση του παρόντος ΠΕΣ∆Α είναι:  

 

• Ιλύος ΚΕΛΨ (Ψυττάλειας): 200.000 t/έτος 

• Ιλύος ΚΕΛΜ (Μεταµόρφωσης): 10.000 t/έτος 

 

Εποµένως, η παραγόµενη ιλύος από τις δυο κύριες εγκαταστάσεις (ΚΕΛΨ & ΚΕΛΜ), 

ανέρχεται 210.000 t/έτος, σύµφωνα µε δεδοµένα της ΕΥ∆ΑΠ, ενώ οι υπολογισθείσες 

ποσότητες, βάσει των παροχών αιχµής, υπερκαλύπτουν τους χρονικούς ορίζοντες 

δέκα (10) ετών και είκοσι (20) ετών, και έτσι δεν απαιτείται περαιτέρω ανάλυση για 

την εκτίµηση της διαχρονικής εξέλιξης της παραγόµενης ιλύος.  

 

4.3.3.3. Μεταχειρισµένα ελαστικά 
Οι ποσότητες ελαστικών που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους παρουσιάζουν 

σηµαντική αύξηση κατά την διάρκεια των τελευταίων χρόνων στον Ελληνικό χώρο, 

γεγονός που οφείλεται στην σηµαντική αύξηση των οχηµάτων που κυκλοφορούν. Τα 

µεταχειρισµένα ελαστικά, µε βάση εκτιµήσεις για το έτος 2002, ανέρχονται περίπου σε 

50.000 τόνους. 
 

Τα µεταχειρισµένα ελαστικά που αποσύρονται από την κυκλοφορία συγκεντρώνονται 

στα συνεργεία αυτοκινήτων και κατόπιν µεταφέρονται σε χώρους ταφής. Υπάρχει και 
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ένα ποσοστό ελαστικών που τοποθετούνται σε χώρους αποθήκευσης ή 

απορρίπτονται ανεξέλεγκτα. 
 

Με την καθιέρωση και εφαρµογή συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης για τα 

χρησιµοποιηµένα ελαστικά στα πλαίσια εφαρµογής των ελληνικών νοµοθετικών 

ρυθµίσεων, αναµένεται µείωση του ποσοστού που θα διατίθεται προς τελική διάθεση 

σε χώρους Χ.Υ.Τ.Α., εφόσον προβλέπεται:  

α) συλλογή των µεταχειρισµένων ελαστικών από τα συνεργεία επιδιόρθωσης 

οχηµάτων που προβαίνουν σε αντικατάσταση ελαστικών και  

β) επαναχρησιµοποίηση ή αξιοποίηση αυτών, συµπεριλαµβανοµένης και της 

ανακύκλωσης, των συλλεγόµενων µεταχειρισµένων ελαστικών µε τη 

χρησιµοποίηση καθαρών τεχνολογιών.  

 

Το µεγαλύτερο µερίδιο συγκέντρωσης των παλαιών ελαστικών φέρουν οι διανοµείς 

(βουλκανιζατέρ). Από στοιχεία των εταιριών εισαγωγής ελαστικών προκύπτει ότι στην 

Ελλάδα δραστηριοποιούνται περίπου 975 καταστήµατα εκ των οποίων τα 330 

βρίσκονται στην Αττική. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η κατανοµή των 

καταστηµάτων ανά γεωγραφικό διαµέρισµα, ο αριθµός των ελαστικών που 

πωλήθηκε και η κατά προσέγγιση εκτίµηση του βάρους τους. Από τα στοιχεία αυτά 

γίνεται µια αρχική προσέγγιση στις ποσότητες των παλαιών ελαστικών που 

παράγονται.  

 

Για τον σκοπό αυτό, χρησιµοποιείται η παραδοχή ότι τα καινούργια ελαστικά 

αντικαθιστούν τα παλαιά ελαστικά µε µικρή έως και µηδαµινή συγκέντρωσή τους στις 

αποθήκες και συνεπώς παράγουν ισοδύναµη ποσότητα χρησιµοποιηµένων 

ελαστικών. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις των εισαγωγέων ελαστικών στην Ελλάδα, ο 

αριθµός των παραγόµενων ελαστικών εκτιµάται σε 35.000 τόνους ετησίως (δε 

συµπεριλαµβάνονται οι άλλες πηγές προέλευσης των παλαιών ελαστικών όπως είναι 

ο Ο∆∆Υ~10.000 τόνοι). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ: ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ  ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 
Τύποι Ελαστικών 

Γεωγραφικά 
∆ιαµερίσµατα 

Αριθµός 
Καταστη-

µάτων 
Αυτοκίνητα 

(τεµάχια) 
Φορτηγά 
(τεµάχια) 

Μοτοσυκλέτες 
(t) 

Βιοµηχανικά 
οχήµατα (t) 

Σύνολο  
(t) 

Aττική 330 1.050.000 92.500 400 100 13.525 
Θεσσαλονίκη 177 255.000 47.500 100 100 4.615 
Ήπειρος 35 75.500 15.000 20 60 1.434 
Θεσσαλία 42 105.000 22.500 40 80 2.085 
Στερεά Ελλάδα 64 100.000 14.000 50 700 2.250 
Θράκη 26 41.000 9.000 20 40 838 
Κρήτη 39 100.000 11.500 100 60 1.535 
Μακεδονία 92 160.000 50.000 80 700 4.560 
Νησιά Αιγαίου 62 60.500 6.000 100 40 924 
Νησιά Ιουνίου 30 41.000 2.500 100 20 573 
Πελοπόννησος 78 175.000 23.000 150 100 2.800 

Σύνολο 
(Καταστηµάτων) 975      

Σύνολο (τεµάχια)  2.163.000 293.500    
Σύνολο (τόνοι)  17.304 14.675 1.160 2.000 35.139 

(Πηγή: Ελληνικές Εταιρείες Εισαγωγής Ελαστικών) 
 

Οι εκτιµήσεις του ΥΠΕΧΩ∆Ε και των εισαγωγέων ελαστικών κάνουν λόγο για ένα 

σύνολο παραγωγής χρησιµοποιηµένων ελαστικών της τάξης των 50.000 µε 55.000 

τόνους ετησίως. 

 

Για τον υπολογισµό των παραγόµενων ποσοτήτων µεταχειρισµένων ελαστικών της 

Περιφέρειας Αττικής, λαµβάνεται υπόψη ο ρυθµός συµµετοχής της Περιφέρειας 

Αττικής σχετικά µε τον αριθµό των πωλήσεων ελαστικών στο σύνολο χώρας, ο 

οποίος κυµαίνεται στην τάξη του 38,48%, ανηγµένος στις προβλέψεις παραγωγής 

µεταχειρισµένων ελαστικών σε επίπεδο Χώρας, όπως αυτές έχουν εκτιµηθεί από το 

ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

 

Ειδικότερα, για την πρόβλεψη της παραγόµενης ποσότητας µεταχειρισµένων 

ελαστικών εξετάζεται η εξέλιξη των κυκλοφορούντων αυτοκινήτων, στοιχείο το οποίο 

συνδέεται άµεσα µε τη µελλοντική παραγωγή των χρησιµοποιηµένων ελαστικών. Σε 

επόµενη παράγραφο που αφορά τα παραγόµενα ΟΤΚΖ της περιοχής µελέτης, 

αποτυπώνεται η διαχρονική εξέλιξη των οχηµάτων σε κυκλοφορία ανά βασική 

κατηγορία κατά τη δεκαετία 1992-2001. Βάσει αυτών γίνεται η προβολή για την 

πρόβλεψη της κυκλοφορίας των οχηµάτων και κατά συνέπεια η προβολή για την 
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εξέλιξη των παραγόµενων µεταχειρισµένων ελαστικών σε επίπεδο Περιφέρειας και 

Χώρας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΕΤΟΣ  ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΑΣ 
(ΤΟΝΟΙ) 

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΤΟΝΟΙ)

2002 50.000 19.240 
2003 46.901 18.047 
2004 49.608 19.089 
2005 52.480 20.194 
2006 55.527 21.367 
2007 58.762 22.612 
2008 62.501 24.050 
2009 65.856 25.341 
2010 69.744 26.837 
2011 73.882 28.430 
2012 78.288 30.125 
2013 82.982 31.931 
2014 87.984 33.856 

 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα, ιδιαίτερη σηµασία παρουσιάζουν τα 

έτη 2002 και 2003 µε εκτιµώµενη ποσότητα 19.240 και 18.047 τόνους ελαστικών 

αντίστοιχα σε επίπεδο Περιφέρειας καθώς και το έτος 2006 (έτος όπου θα 

απαγορευθεί εξολοκλήρου η διάθεση των ελαστικών µε οποιαδήποτε µορφή στους 

χώρους υγειονοµικής ταφής) µε αντίστοιχη ποσότητα 21.367 τόνους σε επίπεδο 

Περιφέρειας. Το σχέδιο διαχείρισης πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις επεξεργασίας 

για τα έτη έως το 2006 µε βαθµό αξιοποίησης άνω του 65% των αποσυρόµενων 

ελαστικών.  
 

Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφερθεί, ότι η πρόβλεψη της παραγωγής των παλαιών 

ελαστικών στην Ελλάδα, βασίσθηκε στα οχήµατα που κυκλοφορούν στους 

ελληνικούς δρόµους της χώρας καθώς και στην αύξηση των εισαγόµενων οχηµάτων. 

Το γεγονός ότι η συνάρτηση της αυξήσεως προκύπτει εκθετική έχει ως αποτέλεσµα 

να οδηγούµαστε σε ιδιαίτερα υψηλές ποσότητες για τα επόµενα χρόνια. ∆εδοµένου 

του ήδη αυξηµένου αριθµού ΙΧ οχηµάτων στην Ελλάδα και συγκεκριµένα στο 

λεκανοπέδιο, που συγκεντρώνει και το µεγαλύτερο ποσοστό, η εξέλιξη παραγωγής 

παλαιών ελαστικών µπορεί να µην αναπτυχθεί όπως περιγράφεται αλλά µε πιο 

συγκρατηµένους ρυθµούς. Αυτό το γεγονός δεν επηρεάζει σηµαντικά το σχεδιασµό 
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του συστήµατος καθότι αυτό θα πρέπει να είναι µε τέτοιο τρόπο εξελίξιµο ώστε να 

ανταποκρίνεται στις εκάστοτε απαιτήσεις επεξεργασίας των ποσοτήτων 

χρησιµοποιηµένων ελαστικών.  
 

4.3.3.4. Οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ)  
Ο αριθµός των αυτοκινήτων που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους και 

αποσύρονται λόγω της παλαιότητας ή ατυχηµάτων κυµαίνεται σε ποσοστό 0,6% έως 

0,8% επί του συνολικού αριθµού των εν κυκλοφορία οχηµάτων. Η έλλειψη 

δεδοµένων σχετικά µε τη µέχρι τώρα παραγωγή ΟΤΚΖ στον Ελληνικό χώρο καθιστά 

δύσκολη την εκτίµηση της µελλοντικής παραγωγής τους. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του 

Γραφείου Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων του 

ΥΠΕΧΩ∆Ε, σε επίπεδο χώρας τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους που 

αποσύρθηκαν κατά το έτος 2002 εκτιµώνται περίπου σε 30.000 τεµάχια. 
 

Ο τρόπος διαχείρισης των αποσυρόµενων αυτοκινήτων συνίσταται συνήθως στην 

παραλαβή τους από διάφορες ιδιωτικές επιχειρήσεις (µάντρες), οι οποίες αφού, 

αφαιρέσουν τα ανταλλακτικά που βρίσκονται σε καλή κατάσταση και έχουν κάποια 

αξία µεταπώλησης, καθώς και κάποια άλλα αξιοποιήσιµα υλικά (ορυκτέλαια κ.ά.) 

πωλούν το υπόλοιπο όχηµα για ανακύκλωση. Βέβαια υπάρχουν πολλές περιπτώσεις 

όπου τα οχήµατα εγκαταλείπονται ανεξέλεγκτα σε διάφορους χώρους. 
 

Για την πρόβλεψη της παραγόµενης ποσότητας ΟΤΚΖ εξετάζεται η εξέλιξη των 

κυκλοφορούντων αυτοκινήτων την δεκαετία 1992-2001. 
 

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η διαχρονική εξέλιξη των οχηµάτων σε 

κυκλοφορία ανά βασική κατηγορία κατά τη δεκαετία 1992-2001. Βάσει αυτών γίνεται 

η προβολή για την πρόβλεψη της κυκλοφορίας των οχηµάτων για τα επόµενα έτη. 

Ακολούθως παρουσιάζονται στοιχεία του ΣΕ∆Α και προβλέψεις του ΙΟΒΑ, σχετικά µε 

την εξέλιξη των κυκλοφορούντων οχηµάτων και των αναµενόµενων πωλήσεων τόσο 

σε επίπεδο χώρας.  
 

Έτσι πραγµατοποιείται ένας προσεγγιστικός υπολογισµός των ΟΤΚΖ που 

αναµένονται στο τέλος του 2006 σε επίπεδο χώρας και σε επίπεδο περιοχής µελέτης, 

θεωρώντας ότι από το σύνολο των οχηµάτων της χώρας, το 43,6% κυκλοφορεί στην 

Περιφέρεια Αττικής (πηγή: Μελέτη Ανάπτυξης του Μετρό). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΟΤΚΖ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΧΩΡΑΣ  
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 
1992-2001 ΧΩΡΑΣ  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

επιβατικά  1.795.544 1.924.984 2.040.521 2.170.564 2.305.862 2.466.539 2.642.116 2.895.321 3.161.505 3.390.144 
φορτηγά 797.788 825.697 849.033 885.967 914.827 951.785 987.387 1.023.987 1.057.422 1.085.811 

ΣΥΝΟΛΟ 2.593.332 2.750.681 2.889.554 3.056.531 3.220.689 3.418.324 3.629.503 3.919.308 4.218.927 4.475.955 
  
ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΟΛΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΛΑΦΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2002-
2011) ΧΩΡΑΣ 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

επιβατικά (+8%) 3.690.000 3.980.000 4.300.000 4.640.000 5.011.200 5.412.096 5.845.064 6.312.669 6.817.682 7.363.097 
φορτηγά (+3%) 850.000 875.000 895.000 920.000 947.600 976.028 1.005.309 1.035.468 1.066.532 1.098.528 

ΣΥΝΟΛΟ 4.540.000 4.855.000 5.195.000 5.560.000 5.958.800 6.388.124 6.850.373 7.348.137 7.884.214 8.461.625 
  
ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2002-
2011) ΧΩΡΑΣ  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Επιβατικών οχηµάτων (+5%) 305.000 330.000 350.000 370.000 388.500 407.925 428.321 449.737 472.224 495.835 
ελαφρά φορτηγά (+8%) 27.000 28.500 30.500 32.520 35.122 37.931 40.966 44.243 47.783 51.605 

ΣΥΝΟΛΟ 332.000 358.500 380.500 402.520 423.622 445.856 469.287 493.980 520.007 547.441 
  
ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
(ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2002-2011) ΧΩΡΑΣ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ΣΥΝΟΛΟ 4.872.000 5.213.500 5.575.500 5.962.520 6.382.422 6.833.980 7.319.660 7.842.117 8.404.221 9.009.066 
  
ΣΥΝΟΛΟ ΟΤΚΖ                                                    
(=0,7% ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ) ΧΩΡΑΣ 34.104 36.495 39.029 41.738 44.677 47.838 51.238 54.895 58.830 63.063 

Πηγή: ΥΠΕΧΩ∆Ε,2002 
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ΠΙΝΑΚΑΣ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΟΤΚΖ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΟΛΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΛΑΦΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2002-
2011)  ΑΤΤΙΚΗΣ  

1.979.440 2.116.780 2.265.020 2.424.160 2.598.037 2.785.222 2.986.762 3.203.788 3.437.517 3.689.268 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2002-
2011  ΑΤΤΙΚΗΣ  144.752 156.306 165.898 175.499 184.699 194.393 204.609 215.375 226.723 238.684 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2002-2011 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

2.124.192 2.273.086 2.430.918 2.599.659 2.782.736 2.979.615 3.191.372 3.419.163 3.664.240 3.927.953 

ΟΤΚΖ                                                                
(=0,7% ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ) 
ΑΤΤΙΚΗΣ  

16.994 18.185 19.447 20.797 22.262 23.837 25.531 27.353 29.314 31.424 
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Σύµφωνα µε τους ανωτέρω πίνακες οι οποίοι βασίστηκαν σε στοιχεία του ΣΕ∆Α και 

προβλέψεις του ΙΟΒΕ, στο τέλος του 2006 θα υπάρχουν 2.782.736 κυκλοφορούντα 

οχήµατα στην Περιφέρεια Αττικής. Με βάση τον εµπειρικό συντελεστή, όπου το 0,7% 

αυτών των κυκλοφορούντων οχηµάτων είναι ΟΤΚΖ, προκύπτει ότι: 

 

ΟΤΚΖ (έτος 2006) = 0,7% Χ 2,78 εκ οχήµατα = 22.262 τεµάχια ΟΤΚΖ 

 

Άρα, στο 2006 στην Περιφέρεια Αττικής, θα υπάρχουν 22.262 οχήµατα στο τέλος του 

κύκλου ζωής τους. 

 

Αντίστοιχα οι εκτιµήσεις για την ετήσια παραγωγή ΟΤΚΖ κατά το έτος 2002, 

ανέρχονταν σε 16.994 τεµάχια για την Περιφέρεια Αττικής και σε 34.104 τεµάχια για 

τη σύνολο χώρας.  

 

Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι στον ΕΣ∆Α, κατά το έτος 2002, είχε εκτιµηθεί 

ότι η ποσότητα των οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους για το 2002  

ανερχόταν σε 70.000 τεµάχια. Αντίθετα από το Γραφείο Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης 

Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων του ΥΠΕΧΩ∆Ε, η ετήσια ποσότητα 

αποσυρόµενων οχηµάτων εκτιµάται σε 30.000 τεµάχια. Η εκτίµηση της παρούσας 

µελέτης, όσον αφορά το επίπεδο χώρας, είναι πολύ κοντά στην ετήσια ποσότητα 

αποσυρόµενων οχηµάτων σε επίπεδο χώρας, που δίδεται από το αρµόδιο Γραφείο 

Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων του ΥΠΕΧΩ∆Ε, και για 

το λόγο αυτό, αυτή υιοθετείται και για την εκτίµηση της συνεισφοράς της Περιφέρειας 

σε επίπεδο χώρας.   

 

4.3.3.5. Αδρανή απόβλητα από κατασκευές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις 
Η ποσότητα των αδρανών αποβλήτων που παράγονται από τις διάφορες οικοδοµικές 

εργασίες (κατασκευές και κατεδαφίσεις) εκτιµάται για το έτος 2002 σε περίπου  4,5 εκ 

τόνους, ενώ η ποσότητα των υλικών εκσκαφής εκτιµώνται σε 42,0 εκ τόνους.  

 

Όσον αφορά την διαχείριση των υλικών αυτών δεν υπάρχει ένα οργανωµένο δίκτυο 

συλλογής και αξιοποίησής τους. Οι ενέργειες που πραγµατοποιούνται 

χαρακτηρίζονται αποσπασµατικές, εξαρτώµενες από τη βούληση και τις δυνατότητες 

του εκάστοτε εργολάβου. Συνήθως αξιοποιούνται χρήσιµα υλικά όπως καλώδια, 



 

 

«ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚOΥ  ΣΧΕ∆ΙΟΥ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕ.Σ.∆.Α.) ΑΤΤΙΚΗΣ» -  Σελ. 4 -58 

κουφώµατα, γυαλιά και µπάζα τα οποίο χρησιµοποιούνται για εργασίες 

επιχωµατώσεων. Οι ποσότητες που δεν αξιοποιούνται οδηγούνται προς ταφή σε 

ΧΥΤΑ ή χωµατερές ή ανεξέλεγκτα σε χαράδρες, πλαγιές κ.λπ.. 

 

Βέβαια µετά την εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας, αναµένεται αύξηση του 

ποσοστού των υλικών που αξιοποιούνται, γεγονός που µπορεί να επιτευχθεί µέσω 

της ανάπτυξης οργανωµένων δικτύων συλλογής, διαλογής και αξιοποίησης των 

υλικών που προέρχονται από τις κατασκευές, κατεδαφίσεις και εκσκαφές, σύµφωνα 

µε τα προβλεπόµενα στον Ν. 2939/2001.  

 

Για την εκτίµηση των παραγόµενων ΑΕΚΚ στο σύνολο της περιοχής µελέτης, 

υιοθετούνται εκτιµήσεις του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι εκτιµήσεις για τις παραγόµενες 

ποσότητες ΑΕΚΚ µε βάση πρόσφατα στοιχεία του ΥΠΕΧΩ∆Ε για τα έτη 1999 & 2005 

για την Περιφέρεια Αττικής και το σύνολο της χώρας, καθώς και ανηγµένες εκτιµήσεις 

της παρούσας µελέτης για το έτος 2002, σύµφωνα µε δεδοµένα του Εθνικού 

Σχεδιασµού για το επίπεδο χώρας.  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ: ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΕΚΚ (ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 1999-2005 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1999 2005 
Α∆ΡΑΝΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ -
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

670.000 800.000 
Α∆ΡΑΝΗ ΑΠΟ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 

500 1.000 
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 670.500 801.000 

Α∆ΡΑΝΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 
2.450.000 2.450.000 

ΣΥΝΟΛΟ 3.120.500 3.251.000 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 1999 2005 

Α∆ΡΑΝΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ -
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

1.874.900 2.026.000 
Α∆ΡΑΝΗ ΑΠΟ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 

1.350 2.500 
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1.876.250 2.028.500 

Α∆ΡΑΝΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 
- - 

ΣΥΝΟΛΟ 1.876.250 2.028.500 
Πηγή: ΥΠΕΧΩ∆Ε 
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ΠΙΝΑΚΑΣ: ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΕΚΚ (ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2002 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2002 

Α∆ΡΑΝΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 735.000 

Α∆ΡΑΝΗ ΑΠΟ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 750 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 735.750 

Α∆ΡΑΝΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 2.450.000 

ΣΥΝΟΛΟ 3.185.750 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 2002 

Α∆ΡΑΝΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 4.455.000 

Α∆ΡΑΝΗ ΑΠΟ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 45.000 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 4.500.000 

Α∆ΡΑΝΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 42.000.000 

ΣΥΝΟΛΟ 46.500.000 
Πηγή: ΥΠΕΧΩ∆Ε 

 

Οι εκτιµηθείσες ποσότητες του έτους 2005, θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και για το 

έτος 2006. Επίσης οι ποσότητες του έτους 2002, είναι απαραίτητες για την εκτίµηση 

της συµβολής της Περιφέρειας σε επίπεδο χώρας, βάσει των δεδοµένων του ΕΣ∆Α. 

 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, κατά τα έτη 2002 και 2006, η ετήσια ποσότητα ΑΕΚΚ της 

περιοχής µελέτης αναµένεται να είναι τουλάχιστον 3.185.750 τόνοι και 3.251.000 

τόνοι αντίστοιχα.  

 

4.3.3.6. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ)  
Με την συνεχώς αυξανόµενη τεχνολογική ανάπτυξη στον τοµέα του ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισµού παρατηρείται και αντίστοιχη αύξηση στην παραγωγή των 

αποβλήτων που προέρχονται από τον εν λόγω τοµέα. Εκτιµάται ότι το έτος 2002 οι 

ποσότητες των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού στην Ελλάδα 

ανήλθαν σε περίπου 175.000 τόνους περίπου. 

 

Από τις παραπάνω ποσότητες αποβλήτων ένα ποσοστό ανακυκλώνεται, υφίσταται 

διαχείριση µε µη ορθολογικό τρόπο, τµήµα δε αυτών καταλήγει στους χώρους 

διάθεσης οικιακών αποβλήτων. 
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Αναµένεται αύξηση του ποσοστού ως προς την συλλογή των ΑΗΗΕ και ως προς την 

αξιοποίηση των ΑΗΗΕ µέσω της κατάρτισης και εφαρµογής προγραµµάτων 

εναλλακτικής διαχείρισης για τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισµού, στα πλαίσια εφαρµογής των κείµενων νοµοθετικών ρυθµίσεων.  

 

Ελλείψει δεδοµένων, για τον τρόπο υπολογισµού των ΑΗΗΕ και µε την παραδοχή ότι 

ετησίως παράγονται 175.000 τόνοι αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών 

στην Ελλάδα (πηγή ΚΥΑ 50910/2323/2003), από περίπου 11,0 εκατοµµύρια 

κατοίκους περίπου, ο µέσος εθνικός όρος παραγωγής ΑΗΗΕ ανέρχεται σε 15,9 κιλά 

ανά κάτοικο το χρόνο.  

 

Αντίστοιχα ο µέσος ευρωπαϊκός όρος παραγωγής ΑΗΗΕ κυµαίνεται µεταξύ 12-20 

κιλά ανά κάτοικο το έτος.  

 

Εποµένως µε δεδοµένο το ότι το έτος 2002, οι ποσότητες των αποβλήτων ηλεκτρικού 

και ηλεκτρονικού εξοπλισµού ανήλθαν σε περίπου 175.000 τόνους σε επίπεδο 

χώρας, και θεωρώντας ως ειδική παραγωγή ΑΗΗΕ τα 15,9 κιλά ανά κάτοικο και έτος,  

εκτιµάται κατά προσέγγιση η ετήσια ποσότητα ΑΗΗΕ στην περιοχή µελέτης, όπως 

φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΗΗΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & 
ΧΩΡΑΣ  

∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ     
(άτοµα)  

∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΑΗΗΕ                              
(t/έτος) ΕΤΟΣ  

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ   ΧΩΡΑΣ     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ           ΧΩΡΑΣ           

2001 3.761.810 10.964.020 59.813 174.328 
2002 3.799.428 11.073.660 60.411 176.071 
2003 3.837.422 11.184.397 61.015 177.832 
2004 3.875.797 11.296.241 61.625 179.610 
2005 3.914.555 11.409.203 62.241 181.406 
2006 3.953.700 11.523.295 62.864 183.220 
2007 3.993.237 11.638.528 63.492 185.053 
2008 4.033.169 11.754.913 64.127 186.903 
2009 4.073.501 11.872.463 64.769 188.772 
2010 4.114.236 11.991.187 65.416 190.660 
2011 4.155.379 12.111.099 66.071 192.566 
2012 4.196.932 12.232.210 66.731 194.492 
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∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ     
(άτοµα)  

∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΑΗΗΕ                              
(t/έτος) ΕΤΟΣ  

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ   ΧΩΡΑΣ     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ           ΧΩΡΑΣ           

2013 4.238.902 12.354.532 67.399 196.437 
2014 4.281.291 12.478.077 68.073 198.401 
2015 4.324.104 12.602.858 68.753 200.385 
2016 4.367.345 12.728.887 69.441 202.389 
2017 4.411.018 12.856.176 70.135 204.413 
2018 4.455.128 12.984.737 70.837 206.457 
2019 4.499.680 13.114.585 71.545 208.522 
2020 4.544.676 13.245.731 72.260 210.607 
2021 4.590.123 13.378.188 72.983 212.713 
2022 4.636.024 13.511.970 73.713 214.840 
2023 4.682.385 13.647.090 74.450 216.989 
2024 4.729.208 13.783.560 75.194 219.159 
2025 4.776.500 13.921.396 75.946 221.350 
2026 4.824.266 14.060.610 76.706 223.564 

 

Από τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα, φαίνεται ότι κατά προσέγγιση η ετήσια 

ποσότητα των ΑΗΗΕ της περιοχής µελέτης, ανερχόταν σε 60.411 τόνους κατά το 

έτος 2002.  

 

Η διαχρονική εξέλιξη των ΑΗΗΕ θα ακολουθεί την διαχρονική εξέλιξη του πληθυσµού. 

Έτσι εφόσον ο µέσος όρος ρυθµού µεταβολής του πληθυσµού της Περιφέρειας 

Αττικής ανά δεκαετία, είναι της τάξεως των 10,0%, το σύνολο των ΑΗΗΕ της 

Περιφέρειας Αττικής κατά τα έτη 2006, 2016 και 2026, θα ανέρχεται σε 62.864, 
69.441 τόνους και 76.706 τόνους, αντίστοιχα.  

 

Οι παραπάνω εκτιµήσεις είναι προσεγγιστικές και είναι δυνατόν οι αποκλίσεις να είναι 

σηµαντικές, θεωρείται όµως ότι αποτελούν µία ένδειξη τάξης µεγέθους, που επιτρέπει 

ένα προκαταρκτικό σχεδιασµό της διαχείρισης. 

 

4.3.3.7. Γεωργικά υπολείµµατα και άχρηστα γεωργικά προϊόντα, 
συµπεριλαµβανοµένων και των αποσυρόµενων 

Οι ποσότητες των αποσυρόµενων γεωργικών προϊόντων παρουσιάζει διακυµάνσεις, 

και εξαρτάται από την εκάστοτε περίοδο εµπορίας και από τα όσα ορίζονται στους 

σχετικούς κανονισµούς της Ε.Ε. Κατά τα τελευταία έτη παρατηρείται µείωση των 

ποσοτήτων των αποσυρόµενων γεωργικών προϊόντων. 
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Τα αποσυρόµενα γεωργικά προϊόντα οδηγούνται προς ταφή σε ειδικούς χώρους που 

δεν πληρούν πάντοτε όλες τις απαιτούµενες προϋποθέσεις για την τελική διάθεση 

των συγκεκριµένων αποβλήτων. 

 

Αναµένεται και περαιτέρω µείωση του ποσοστού που θα διατίθεται προς ταφή, 

εξαιτίας της αναµενόµενης αύξησης του ποσοστού αξιοποίησής τους, ως πηγής 

οργανικής ουσίας και ενέργειας. 

 

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται επίσης φυτικές ύλες που προκύπτουν από 

διάφορες δραστηριότητες, όπως π.χ. προϊόντα κλαδέµατος, φύλλα, άχυρα κ.λπ. Τα 

υλικά αυτά σήµερα σε µεγάλο βαθµό καίγονται, είτε για τη διάθεσή τους είτε για την 

ενεργειακή αξιοποίησή τους, ενώ υφίστανται και άλλες χρήσεις αξιοποίησης (π.χ. ως 

ζωοτροφές).  

 

Παρ΄όλο τον περιορισµένο αριθµό των δενδρωδών καλλιεργειών και των αµπελιών 

στην Περιφέρεια Αττικής, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκτίµηση των 

παραγόµενων ποσοτήτων των προϊόντων κλαδέµατος (κλαδοδέµατα) αυτών, ώστε 

να διασφαλιστεί η ορθολογική τους διάθεση στο µέλλον.  

 

Ανάλογα µε το είδος των γεωργικών εκµεταλλεύσεων της περιοχής µελέτης, έγιναν οι 

ακόλουθες παραδοχές:  

α) Για την εκτίµηση της παραγόµενης ποσότητας κλαδοδεµάτων από δενδρώδεις 

καλλιέργειες, έγινε η παραδοχή ότι από κάθε δέντρο παράγονται 15kg 

κλαδοκάθαρα, όπως φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

β) Για την εκτίµηση των παραγόµενων στερεών αποβλήτων από τους αµπελώνες, 

(προϊόντα κλαδέµατος), λαµβάνονται οι παρακάτω παραδοχές, µε βάση τα 

ελληνικά δεδοµένα:  

 το κάθε στρέµµα περιλαµβάνει 200 πρέµνα 

 το κάθε πρέµνο παράγεται 1 kg κλαδοκάθαρα/ έτος 

 

Έτσι στους πίνακες που ακολουθεί παρουσιάζεται η ετήσια ποσότητα προϊόντων 

κλαδοδέµατος ανά είδος γεωργικής καλλιέργειας στο σύνολο της Περιφέρειας και στο 

σύνολο χώρας, σύµφωνα µε τις προσωρινές απογραφές των ετών 1999 και 2000 τις 

ΕΣΥΕ.   
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ΠΙΝΑΚΑΣ: ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΑ∆ΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ, ΕΤΟΥΣ 2000 

ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΕΩΝ
(ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ) 

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  
(ΤΟΝΟΙ/ΕΤΟΣ) 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΑΜΠΕΛΙΑ ΚΑΙ 

ΣΤΑΦΙ∆ΑΜΠΕΛΟΣ 
∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΚΛΑ∆ΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 

ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΚΛΑ∆ΕΜΑΤΟΣ 

ΑΠΟ 
∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ  
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΤΗΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ
(t/έτος) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 58.000 279.000 11.600 4.185 15.785 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 970.000 8.975.000 194.000 134.625 328.625 
 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα, συνολικά η ετήσια ποσότητα 

προϊόντων κλαδοδέµατος από τις κυριότερες γεωργικές δραστηριότητες στην 

περιοχή µελέτης, ανερχόταν σε 15.785 t/έτος, κατά το έτος 2000.  

 

Στο σύνολο των ανωτέρω υπολογισµένων στερεών αποβλήτων, θα πρέπει να 

συµπεριληφθούν και τα άχρηστα υπολείµµατα που προέρχονται από τις εργασίες επί 

των δενδροστοιχειών και των πάρκων της Περιφέρειας Αττικής.  

 

Για τον λόγο αυτό κατά τον προηγούµενο ΠΕΣ∆Α (2001), η συνολική ποσότητα των 

προϊόντων αυτών είχε εκτιµήθηκε ίση µε το 1% των Α.Σ.Α., ήτοι 17.750 t/έτος.  

 

Στοιχεία ως προς την διαχρονική εξέλιξη των ανωτέρω ποσοτήτων, δεν είναι δυνατόν 

να εκτιµηθούν µε ασφάλεια, εφόσον δεν υπάρχουν αντίστοιχες προβλέψεις  ιδίως για 

την εξέλιξη της γεωργικής παραγωγής.  

 

Γι΄αυτό θεωρείται ότι για το 2002 ισχύει η ποσότητα του 2001, ενώ για το 2006 ισχύει 

προσεγγιστικά η ποσότητα των 18.000 t/έτος. Συνίσταται η εκπόνηση εστιασµένης 

µελέτης στο εξειδικευµένο αυτό θέµα.  

 

4.3.3.8. Κτηνοτροφικά απόβλητα  
Λόγω του υψηλού βαθµού περιβαλλοντικής όχλησης (µόλυνση, αισθητική 

υποβάθµιση, έκλυση οσµών, οργανική και ανόργανη ρύπανση,) από τις 

κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της περιοχής µελέτης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
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παρουσιάζει ο υπολογισµός των παραγόµενων στερεών αποβλήτων τους, που 

διατίθενται επί το πλείστον ανεξέλεγκτα.  

 

Για τον υπολογισµό των παραγόµενων στερεών αποβλήτων από τα χοιροτροφεία, τα 

βουστάσια, πτηνοτροφεία και τα σφαγεία της περιοχής, λαµβάνονται οι κάτωθι 

παραδοχές:  

• Παράγονται 50 kg κοπριάς ανά τόνο ζώου την ηµέρα  

• Κάθε χοίρος – αιγοπρόβατο – πρόβατο ζυγίζει κατά µέσο όρο 100 kg, κάθε 

βούς 400 kg και κάθε πουλερικό ζυγίζει 1,5kg. 

• Το ξηρό στερεό βάρος των κτηνοτροφικών αποβλήτων κυµαίνεται στο 5-6% 

της συνολικής ποσότητας παραγόµενων αποβλήτων  

• Ως δυναµικότητα κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, λήφθηκαν στοιχεία της 

ΕΣΥΕ απογραφής έτους 1999-2000 

 

Με βάση τις παραπάνω παραδοχές, στους πίνακες που ακολουθεί παρουσιάζεται η 

συνολική ετήσια παραγόµενη ποσότητα κτηνοτροφικών αποβλήτων της περιοχής 

µελέτης, καθώς και η αντίστοιχη ποσότητα σε επίπεδο χώρας. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ  (ΕΤΟΣ 2000) – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΤΟΤΗΤΑ ΤΟΝΟΙ/ΗΜΕΡΑ
ΚΟΠΡΙΑ/ΤΟΝΟ 
ΖΩΟΥ KAI 
ΗΜΕΡΑ 

ΞΗΡΟ ΒΑΡΟΣ 
ΣΤΕΡΕΟΥ 

ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ/ΗΜΕΡΑ 

ΞΗΡΟ ΒΑΡΟΣ 
ΣΤΕΡΕΟΥ 

ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 
(TONOI /ΕΤΟΣ) 

ΧΟΙΡΟΙ 18.045,00 1.804,50 90,23 4,96 1.811,27
ΒΟΟΕΙ∆Η  6.230,00 2.492,00 124,60 6,85 2.501,35
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 2.461.069,00 3.691,60 184,58 10,15 3.705,45
ΑΙΓΟΕΙ∆Η  59.713,00 5.971,30 298,57 16,42 5.993,69
ΠΡΟΒΑΤΟΕΙ∆Η  114.282,00 11.428,20 571,41 31,43 11.471,06

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ         25.482,81
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ( ΕΤΟΣ 2000), ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΧΩΡΑΣ 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΤΟΤΗΤΑ ΤΟΝΟΙ/ΗΜΕΡΑ
ΚΟΠΡΙΑ/ΤΟΝΟ 
ΖΩΟΥ KAI 
ΗΜΕΡΑ 

ΞΗΡΟ ΒΑΡΟΣ 
ΣΤΕΡΕΟΥ 

ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ/ΗΜΕΡΑ 

ΞΗΡΟ ΒΑΡΟΣ 
ΣΤΕΡΕΟΥ 

ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 
(TONOI /ΕΤΟΣ)

ΧΟΙΡΟΙ 969.486,00 96.948,60 4.847,43 266,61 97.312,16
ΒΟΟΕΙ∆Η  652.349,00 260.939,60 13.046,98 717,58 261.918,12
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ΕΙ∆ΟΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΤΟΤΗΤΑ ΤΟΝΟΙ/ΗΜΕΡΑ
ΚΟΠΡΙΑ/ΤΟΝΟ 
ΖΩΟΥ KAI 
ΗΜΕΡΑ 

ΞΗΡΟ ΒΑΡΟΣ 
ΣΤΕΡΕΟΥ 

ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ/ΗΜΕΡΑ 

ΞΗΡΟ ΒΑΡΟΣ 
ΣΤΕΡΕΟΥ 

ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 
(TONOI /ΕΤΟΣ)

ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 39.288.960,00 58.933,44 2.946,67 162,07 59.154,44
ΑΙΓΟΕΙ∆Η  5.317.369,00 531.736,90 26.586,85 1.462,28 533.730,91
ΠΡΟΒΑΤΟΕΙ∆Η 8.732.156,00 873.215,60 43.660,78 2.401,34 876.490,16

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 1.828.605,79
 
Εποµένως συνολικά η ετήσια ποσότητα στερεού υπολείµµατος από τις 

κτηνοτροφικές δραστηριότητες της περιοχής µελέτης ανερχόταν σε 25.483 t/έτος, 
κατά το έτος 2000. Η ποσότητα αυτή θεωρείται αντιπροσωπευτική και για το έτος 

2002.  
 

Στοιχεία ως προς τη διαχρονική εξέλιξη των ανωτέρω ποσοτήτων δεν ήταν δυνατόν 

να εκτιµηθούν, εφόσον δεν υπάρχουν αντίστοιχες προβλέψεις για τη δυναµικότητα 

των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων από την ΕΣΥΕ.  
 

Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί ότι για την συγκριτική αξιολόγηση των 

δεδοµένων της περιοχής µελέτης σε επίπεδο χώρας, εκτιµήθηκαν κατά τον  ίδιο 

τρόπο και οι αντίστοιχες ποσότητες σε επίπεδο χώρας, εφόσον δεν διατίθεντο 

αντίστοιχα δεδοµένα από τον ΕΣ∆Α. Πρόκειται για ποσότητα της τάξεως των 

1.828.606 τόνων ανά έτος για το έτος 2000, και θεωρείται αντιπροσωπευτική και για 

το έτος 2002. 
 

Η ετήσια ποσότητα κτηνοτροφικών αποβλήτων της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 

αναφοράς του ΠΕΣ∆Α, ήτοι 2006, αναµένεται να ανέρχεται σε περίπου 26.000 
t/έτος. 
 

4.3.3.9. Νοσοκοµειακά Σ.Α. – Απόβλητα Μονάδων Υγειονοµικού 
Ενδιαφέροντος 

Τα Νοσοκοµειακά Σ.Α. διακρίνονται στα οµοιάζοντα µε τα οικιακά, στα µολυσµατικά 

και στα χρήζοντα ειδικής διαχείρισης (πλην µολυσµατικών). 

 

Τα οµοιάζοντα µε τα οικιακά, περιέχουν συνήθη αστικά απόβλητα, όπως υλικά 

συσκευασίας, ζυµώσιµα, χαρτί, απορρίµµατα γραφείων κ.λπ. 
 

Στα µολυσµατικά συγκαταλέγονται όσα µπορεί να φέρουν παθογόνους 

µικροοργανισµούς, όπως µέλη σώµατος και όργανα, απόβλητα χειρουργείων, 
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απόβλητα µικροβιολογικών εργαστηρίων κ.λπ., όπως επίσης επίδεσµοι, γάζες µε 

αίµα κ.λπ. 

 

Στα υλικά που χρήζουν ειδικής διαχείρισης (πλην των µολυσµατικών) υπάγονται 

βελόνες, αµπούλες, σύριγγες, χηµικά εργαστηρίων κ.λπ. Σε αυτά η «ειδική 

διαχείριση», αφορά κατά κύριο λόγο το σύστηµα συλλογής - µεταφοράς και 

προσωρινής αποθήκευσής τους και κατά δεύτερο λόγο, τη διάθεσή τους. 
 

Με βάση την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, η ποσότητα των Σ.Α. Νοσοκοµειακών 

Μονάδων υπολογίζονται ως εξής: 

 Μολυσµατικά: Πµ = Ν * αm 

 Όµοια µε τα οικιακά: Πο = Ν * αο 

 Σύνολο Σ.Α.: Πσ = Ν * ασ 
 

Όπου Ν: ο συνολικός αριθµός ατόµων του νοσηλευτικού ιδρύµατος (αριθµός 

ασθενών, γιατρών, προσωπικού). Το Ν υπολογίζεται από τη δυναµικότητα  

ως εξής: Ν = Κ * σ, όπου: 

 Κ = αριθµός κλινών 

 σ = συντελεστής 
 

Για το µέγεθος των θεραπευτηρίων της Περιφέρειας Αττικής, οι συντελεστές έχουν τις 

ακόλουθες τιµές: 

 αµ = 0,24 

 α0 = 0,76 

 ασ = 1,00  

 σ = 1,5 
 

Στον πίνακα που ακολουθεί εκτιµάται ο συνολικός αριθµός παραγόµενων 

νοσοκοµειακών αποβλήτων της περιοχής µελέτης, λαµβάνοντας υπόψη τον αριθµό 

των κλινών του συνόλου των θεραπευτηρίων που λειτουργούν στην Περιφέρεια 

Αττικής, (πηγή: ΕΣΥΕ, έτη 1998, 2001).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ: ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1998 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΝΩΝ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
(Ν= ΚΛΙΝΕΣ *1,5)

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ  
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
(Kg/ΗΜΕΡΑ)  

 ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΟΜΟΙΑΖΟΝΤΑ 
ΜΕ ΤΑ Α.Σ.Α. 
(Kg/ΗΜΕΡΑ)  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
(Kg/ΗΜΕΡΑ)  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
(TONOI/ΕΤΟΣ)  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 24.874 37.311 8.954,6 28.356,4 37.311,0 13.618,5 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 52.495 78.743 18.898,2 59.844,3 78.742,5 28.741,0 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2001 

ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΝΩΝ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
(Ν= ΚΛΙΝΕΣ *1,5)

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ  
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
(Kg/ΗΜΕΡΑ)  

 ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΟΜΟΙΑΖΟΝΤΑ 
ΜΕ ΤΑ Α.Σ.Α. 
(Kg/ΗΜΕΡΑ)  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
(Kg/ΗΜΕΡΑ)  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
(TONOI/ΕΤΟΣ)  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 23.776 35.664 8.559,4 27.104,6 35.664,0 13.017,4 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 52.276 78.414 18.819,4 59.594,6 78.414,0 28.621,1 
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Σύµφωνα µε στοιχεία του ανωτέρω πίνακα το σύνολο των στερεών νοσοκοµειακών 

αποβλήτων της περιοχής µελέτης κατά το 1998 ανέρχεται σε 13.619 t/έτος, ενώ κατά 

το 2001 ανέρχονται σε 13.017 t/έτος. Αντίστοιχα το σύνολο των στερεών 

νοσοκοµειακών αποβλήτων της χώρας κατά το 1998 ανερχόταν σε 28.741,0 tn/έτος, 

ενώ κατά το 2001 ανέρχεται σε 28.621,1tn/έτος. Εποµένως παρατηρείται µια µείωση 

της τάξεως των 2,3% ετησίως.  

 

Για λόγους ασφαλείας, θεωρούµε αρκετά αντιπροσωπευτικές τις ποσότητες του 2001 

για το έτος 2002, ενώ για το 2006 εκτιµώνται υπέρ ασφαλείας σε 15.000 t/έτος για 

την Περιφέρεια Αττικής και 31.250 t/έτος αντίστοιχα για την χώρα, λαµβάνοντας 

υπόψη τις νέες νοσοκοµειακές εγκαταστάσεις που κατασκευάσθηκαν έκτοτε στο 

κυρίως στην Περιφέρεια Αττικής και σταθερό ποσοστό συµµετοχής της Περιφέρειας 

στο σύνολο Χώρας, το ποσοστό 47,38% του συνόλου.  

 

Άρα κατά το έτος αναφοράς του ΠΕΣ∆Α, η συνολική ποσότητα των στερεών 

νοσοκοµειακών αποβλήτων, αναµένεται να κυµαίνεται σε περίπου 15.000 t/έτος, 

λαµβάνοντας υπόψη και τα νέα θεραπευτήρια που έχουν κατασκευασθεί και 

λειτουργούν από το 1998 έως σήµερα.  

 

Από τις ποσότητες αυτές που παράγονται στην περιοχή µελέτης, τα Μολυσµατικά 

απόβλητα, κατά κανόνα αποτεφρώνονται σε κλίβανο στις εγκαταστάσεις των 

νοσοκοµείων ή στον κεντρικό κλίβανο στην ΟΕ∆Α ∆υτικής Αττικής, ενώ τα 

παρεµφερή µε τα οικιακά διατίθενται µαζί µε τα αστικά απορρίµµατα των οικείων 

∆ήµων.  

 

Επίσης, µεµονωµένες ποσότητες µολυσµατικών αποβλήτων από µονάδες 

υγειονοµικού ενδιαφέροντος (Ιατρεία, εργαστήρια κ.ά.) παράγονται σε διάσπαρτα 

στην περιοχή µελέτης. Τα απόβλητα αυτά, συνιστούν επικίνδυνες ουσίες και θα 

πρέπει να διαχειρίζονται ξεχωριστά από τα κυρίως οικιακά απορρίµµατα. 

 

4.3.3.10. Βιοµηχανικά µη επικίνδυνα απόβλητα  
Τα απόβλητα που προέρχονται από τους όλους τους βιοµηχανικούς κλάδους της 

χώρας είναι της τάξης περίπου των 20.000.000 τόνων ανά έτος, ενώ η εκτίµησή τους 

για την περιοχή µελέτης, φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, (ΠΗΓΗ: 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 1999-2000, ΥΠΕΧΩ∆Ε) 

A/A 
ΑΝΟΡΓΑΝΑ (*1) 

(t /έτος) 

ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ / 
ΧΑΜΗΛΗΣ 

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ(*2 )  
(t /έτος) 

ΒΙΟΑΠΟ∆Ο-
ΜΗΣΙΜΑ(*3)  

(t /έτος) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΗ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ       

(t /έτος)   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 5.601 50.015 22.578 78.194 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 87.500 18.847.902 565.480 19.500.882 

 

Όπου:   
    

-1: Άλλα Στερεά Υπολείµµατα: προέρχονται κύρια από διεργασίες χύτευσης και κατεργασίας µετάλλων. Οι σκόνες και 
λάσπες τους µπορεί να περιέχουν τοξικά µέταλλα (Ni, As, Zn, Hg, Cd, Pb) 

-2: Απόβλητα Μεγάλου Όγκου / Χαµηλής Επικινδυνότητας: παράδειγµα τέτοιων αποβλήτων είναι η ιπτάµενη τέφρα 
από την καύση ορυκτών καυσίµων, υπολείµµατα εξόρυξης, µεταλλικές σκουριές κλπ 

-3: Βιοαποδοµήσιµα Οργανικά Απόβλητα: περιλαµβάνονται απόβλητα από την παραγωγή βρώσιµων ελαίων, 
υπολείµµατα από σφαγεία, βυρσοδεψεία και άλλα ζωικά προϊόντα. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν απόβλητα από 
γεωργικές δραστηριότητες, ιλύες από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, που δεν περιέχουν µεγάλες 
ποσότητες τοξικών ουσιών, καθώς και αστικά απορρίµµατα 

 

Από τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι η ετήσια παραγωγή µη 

επικίνδυνων βιοµηχανικών αποβλήτων στην περιοχή µελέτης κατά το έτος 2000, 

ανερχόταν σε 78.194 τόνους. 

 

Οι κυριώτεροι τρόποι διάθεσης των µη επικίνδυνων βιοµηχανικών αποβλήτων που 

εµφανίζονται σήµερα στην Περιφέρεια Αττικής, είναι οι ακόλουθοι:  

α) Συνδιάθεση µε Α.Σ.Α. 

β) Εδαφική διάθεση  (ιδίως σε περίπτωση αποβλήτων αδρανούς φύσης). 

γ) Αξιοποίησή τους, είτε από την ίδια την µονάδα παραγωγής τους είτε από άλλες 

βιοµηχανικές µονάδες (π.χ. τσιµεντροβιοµηχανίες) είτε µε άλλους τρόπους.  

δ) Ανεξέλεγκτη διάθεση 

 

Στοιχεία ως προς την διαχρονική εξέλιξη των ανωτέρω ποσοτήτων δεν ήταν δυνατόν 

να εκτιµηθούν, εφόσον δεν υπάρχουν αντίστοιχες απογραφές στο ΥΠΕΧΩ∆Ε για 

χρονικό ορίζοντα 10ετίας και 20ετίας. Κατά προσέγγιση όµως εκτιµάται ότι η 
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διαχρονική εξέλιξη των µη επικίνδυνων βιοµηχανικών αποβλήτων, θα ακολουθεί την 

διαχρονική εξέλιξη του πληθυσµού.  

 

Έτσι προκύπτει µια κατά προσέγγιση εκτίµηση της διαχρονικής εξέλιξης στην 

παραγωγή των µη επικίνδυνων βιοµηχανικών αποβλήτων της Περιφέρειας Αττικής 

και της Χώρας, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2000-2026 

ΕΤΟΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 (t/έτος) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ           

ΧΩΡΑΣ 
(t/έτος) 

2000 78.194 19.500.882 
2001 78.976 19.695.891 
2002 79.766 19.892.850 
2003 80.563 20.091.778 
2004 81.369 20.292.696 
2005 82.183 20.495.623 
2006 83.005 20.700.579 
2007 83.835 20.907.585 
2008 84.673 21.116.661 
2009 85.520 21.327.827 
2010 86.375 21.541.106 
2011 87.239 21.756.517 
2012 88.111 21.974.082 
2013 88.992 22.193.823 
2014 89.882 22.415.761 
2015 90.781 22.639.919 
2016 91.689 22.866.318 
2017 92.606 23.094.981 
2018 93.532 23.325.931 
2019 94.467 23.559.190 
2020 95.412 23.794.782 
2021 96.366 24.032.730 
2022 97.329 24.273.057 
2023 98.303 24.515.788 
2024 99.286 24.760.946 
2025 100.278 25.008.555 
2026 101.281 25.258.641 
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Εποµένως οι εκτιµήσεις της παρούσας µελέτης για την ετήσια ποσότητα των 

βιοµηχανικών µη επικίνδυνων αποβλήτων κατ΄την χρονική περίοδο εκπόνηση του 

ΠΕΣ∆Α, ανέρχεται σε  83.005 t/έτος. 
 

Επισηµαίνεται στο παρόν σηµείο, ότι οι εξέλιξη των παραγόµενων βιοµηχανικών µη 

επικίνδυνων αποβλήτων, σε αναλογία µε την εξέλιξη  του  πληθυσµού, ενέχει 

σηµαντικό ποσοστό αβεβαιότητας. Θα ήταν πιο ασφαλές να γίνει εκτίµηση µε βάση 

την βιοµηχανική εξέλιξη, τους βιοµηχανικούς κλάδους που απαντώνται ή αναµένεται 

να απαντηθούν στην Περιφέρεια Αττικής κ.λπ.. Όµως δεδοµένης της έλλειψης 

τέτοιων στοιχείων, συνιστάται η εκπόνηση µελέτης εστιασµένης στο εξειδικευµένο 

από θέµα.  

 

4.3.4. Σύνοψη συµπεράσµατα- τελική εκτίµηση 
Στο σηµείο αυτό γίνεται η κατηγοριοποίηση των στερεών αποβλήτων σύµφωνα µε τις 

κατηγορίες που περιλαµβάνονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ). Οι 

κατηγορίες των αποβλήτων, όπως ορίζονται στο παράρτηµα ΙΑ του άρθρου 17 της 

ΚΥΑ 50910/2727/2003, είναι οι εξής: 
Q1.  Υπολείµµατα παραγωγής ή κατανάλωσης που δεν διευκρινίζονται παρακάτω. 

Q2. Προϊόντα µη σύµφωνα µε τα πρότυπα, 

Q3.  Προϊόντα που δεν έχουν υπερβεί το όριο διατήρησης τους. 

Q4. Ύλες που έχουν κατά τύχη εκχυθεί απολεσθεί ή για τις οποίες έχει σηµειωθεί 

κάποιο περιστατικό, συµπεριλαµβανοµένου κάθε είδους εξοπλισµού κ.λπ. ο 

οποίος έχει ρυπανθεί εξαιτίας του περιστατικού, 

Q5. Ύλες που έχουν µολυνθεί ή ρυπανθεί ύστερα από ηθεληµένες δραστηριότητες 

(π.χ. υπολείµµατα εργασιών καθαρισµού, υλικά συσκευασίας, περιέκτες 

κ.λπ.). 

Q6. Μη χρησιµοποιήσιµα στοιχεία (π.χ. άδειες ηλεκτρικές στήλες, εξαντληµένοι 

καταλύτες κλπ). 

Q7. Ουσίες που έχουν γίνει ακατάλληλες προς χρήση (π.χ. ρυπασµένα οξέα. 

µολυσµένοι διαλύτες. εξαντληµένα άλατα βαφής µετάλλων κ.λπ.). 

Q8. Υπολείµµατα βιοµηχανικών µεθόδων (π.χ. σκωρίες, υποστήµατα απόσταξης 

κλπ). 

Q9.  Υπολείµµατα µεθόδων για την καταπολέµηση της ρύπανσης (πχ ιλύς 

πλυσίµατος αερίων, σκόνες φίλτρων αέρος, φθαρµένα φίλτρα κλπ). 
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Q10. Υπολείµµατα κατεργασίας µετάλλων (π.χ. ρινίσµατα τόρνευσης ή 

φραζαρίσµατος κ.λπ.). 

Q11. Υπολείµµατα εξόρυξης και προετοιµασίας πρώτων υλών (π.χ. υπολείµµατα 

µεταλλευτικής ή πετρελαϊκής εκµετάλλευσης κλπ). 

Q12. Ρυπασµένη ύλη (π.χ. έλαιο που έχει ρυπανθεί από πολυχλωριωµένο 

διφαινύλιο (PCB κλπ). 

Q13. Κάθε ύλη, ουσία ή προϊόν του οποίου η χρήση απαγορεύεται από το νόµο. 

Q14. Προϊόντα που δεν µπορούν να χρησιµεύσουν στον κάτοχο τους (π.χ. 

απορρίµµατα γεωργίας, κατοικιών, γραφείων, καταστηµάτων, εργαστηρίων 

κλπ). 

Q15. Ρυπασµένες ύλες ουσίες ή προϊόντα που προέρχονται από δραστηριότητες 

αποκατάστασης. 

Q16. Κάθε ουσία, ύλη ή προϊόν τα οποία δεν καλύπτονται από τις 

προαναφερόµενες κατηγορίες. 

 
Ο Ευρωπαϊκός Κατάλογος Απόβλητων (ΕΚΑ) αναφέρεται στις κατηγορίες των 

αποβλήτων που περιγράφονται στο Παράρτηµα ΙΑ. Ο ΕΚΑ είναι ένας 

εναρµονισµένος, µη εξαντλητικός Κατάλογος αποβλήτων, δηλαδή κατάλογος ο 

οποίος µπορεί σε τακτά διαστήµατα να αναθεωρείται ή εάν είναι απαραίτητο να 

ανασκευάζεται καθώς και να προσαρµόζεται στην επιστηµονική και τεχνική πρόοδο 

σύµφωνα µε τη διαδικασία του Άρθρου 18 της οδηγίας 91/156/ΕΟΚ (Παράρτηµα ΙΒ 

του άρθρου 17, της ΚΥΑ 50910/2727/2003). 

 

Τα κεφάλαιο του καταλόγου αυτού είναι τα εξής: 

Q1. Απόβλητα που προκύπτουν, από εξερεύνηση, εξόρυξη, εργασίες λατοµείου, 

φυσική και χηµική επεξεργασία ορυκτών · 

Q2.  Απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκοµία, θήρα και 

αλιεία, προετοιµασία και επεξεργασία τροφίµων 

Q3.  Απόβλητα από την κατεργασία ξύλου και την παραγωγή ταµπλάδων και 

επίπλων, καθώς και πολτού χαρτιών και χαρτονιών 

Q4. Απόβλητα από τις βιοµηχανίες δέρµατος, γούνας και υφαντουργίας 

Q5.  Απόβλητα από τη διύλιση πετρελαίου, τον καθαρισµό φυσικού αερίου και 

την πυρολυτική επεξεργασία άνθρακα 

Q6. Απόβλητα από ανόργανες χηµικές διεργασίες 



 

 
«ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙOΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Π.Ε.Σ.∆.Α.) ΑΤΤΙΚΗΣ» Σελ. 4 - 73 

Q7. Απόβλητα από οργανικές χηµικές διεργασίες 

Q8. Απόβλητα από την παραγωγή, διαµόρφωση, προµήθεια και χρήση (Π∆ΠX) 

επικαλύψεων (χρώµατα, βερνίκια και σµάλτο, γάλου), κολλών, στεγανωτικών 

και τυπογραφικών µελανών 

Q9 Απόβλητα από τη φωτογραφική βιοµηχανία 

Q10. Απόβλητα από θερµικές επεξεργασίες 

Q11. Απόβλητα από τη χηµική επιφανειακή επεξεργασία και την επικάλυψη 

µετάλλων και άλλων υλικών υδροµεταλλουργία µη σιδηρούχων µετάλλων 

Q12. Απόβλητα από τη µορφοποίηση και τη φυσική και χηµική επιφανειακή 

επεξεργασία µετάλλων και πλαστικών . 

Q13.  Απόβλητα ελαίων και απόβλητο υγρών καυσίµων (εκτός βρωσίµων ελαίων, 

05 και 12) 

Q14.  Απόβλητα από οργανικούς διαλύτες, ψυκτικές ουσίες και προωθητικά (εκτός 

07 και 08) 

Q15.  Απόβλητα από συσκευασίες απορροφητικά υλικά, υφάσµατα σκουπίσµατος, 

υλικά φίλτρων και προστατευτικό ρουχισµό µη προδιαγραφόµενα άλλως 

Q16. Απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως στον κατάλογο 

Q17. Απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις (περιλαµβανοµένου χώµατος 

εξορυγµένου από µολυσµένες περιοχές) 

Q18. Απόβλητα από την υγειονοµική περίθαλψη ανθρώπων ή ζώων ή/και από 

σχετικές έρευνες (εξαιρούνται απόβλητα κουζίνας και εστιατορίων που δεν 

προκύπτουν άµεσα από το σύστηµα υγείας) 

Q19. Απόβλητα από τις µονάδες διαχείρισης αποβλήτων, εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας αποβλήτων υδάτων εκτός σηµείου παραγωγής και υδάτων 

βιοµηχανικής χρήσεως 

Q20. ∆ηµοτικά απόβλητα (οικιακά απόβλητα και παρόµοια απόβλητα από 

εµπορικές δραστηριότητες, βιοµηχανίες και ιδρύµατα), περιλαµβανοµένων 

µερών χωριστά συλλεγέντων. 

 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω τα απόβλητα από τη φύση τους παρουσιάζουν πολλές 

ιδιαιτερότητες και διαφορές µεταξύ τους. Όπως έχει προαναφερθεί εκτός από τα 

αστικά στερεά απόβλητα, υπάρχουν και τα ειδικά απόβλητα τα οποία τυγχάνουν σε 

πολλές περιπτώσεις διακριτής µεταχείρισης.  
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Οι συνήθως απαντώµενες κατηγορίες αποβλήτων στην περιοχή µελέτης και η 

κατηγοριοποίησή τους σύµφωνα µε τον ΕΚΑ φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΚΑ 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 20   
    20 01 

∆ηµοτικά απόβλητα χωριστά συλλεγέντα µέρη 
    20 02 ∆ηµοτικά απόβλητα κήπων πάρκων (βιοαποδοµήσιµα 

κ.ά.) 

2 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 15 01   
15 01 01/09     

κ.ά. 

Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι, πλαστική συσκευασία 
κ.ά. 

3 Α∆ΡΑΝΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 17   
    17 01 Σκυρόδεµα, τούβλα, πλακάκια και κεραµικά 

    17 05 06  Μπάζα εκσκαφών  

    17 05 04 Χώµατα και πέτρες  

17 09 04      

κ.ά. 

Μείγµα αποβλήτων δοµικών κατασκευών και 
κατεδαφίσεων  

4 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ 16   
    16 01 03 Ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους 

5 ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ 
ΤΟΥΣ (Ο.Τ.Κ.Ζ.) 

16   

    16 01 06 Οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους που δεν 
περιέχουν ούτε υγρά, ούτε άλλα επικίνδυνα συστατικά  

6 ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ 16   
    16 08 Εξαντληµένοι καταλύτες 

7 ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΑ 
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  

20   

02 01 03,     

 02 01 07 

Απόβλητα ιστών φυτών - Απόβλητα από δασοκοµία 

8 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 2   

    02 02 02  Απόβλητα ιστών ζώων  

9 ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΣΤΕΡΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

02 & 03 & 06 & 10 
& 11 & 13 
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  Απόβλητα από βιοµηχανία παραγωγής τροφίµων 
και ποτών  

2 3/7 Απόβλητα από την προπαρασκευή και κατεργασία 
φρούτων, δηµητριακών κ.ά. - από την διεργασία 
παραγωγής ζάχαρης – από την βιοµηχανία 
γαλακτοκοµικών προϊόντων – από την βιοµηχανία 
αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής – από την παραγωγή 
αλκοολούχων ποτών. 

  Απόβλητα από ελαιουργία 13 08  Απόβλητα ελαίων µη προσδιορισµένα άλλως 

  Απόβλητα από βιοµηχανίες παραγωγής πολτού 
και χαρτιού  

03 03  Απόβλητα από την παραγωγή και κατεργασία πολτού, 
χαρτιού και χαρτονιών 

  Απόβλητα από µονάδες εκτύπωσης έντυπου 
υλικού 

09 01 Απόβλητα από την φωτογραφική βιοµηχανία  

10 02 ,10 03, 10 
05, 10 6,  

  Απόβλητα από βιοµηχανίες πρωτογενής 
παραγωγής µετάλλων  

10 09, 01 03 

Απόβλητα από την βιοµηχανία σιδήρου και χαλκού –
απόβλητα από την θερµική µεταλλουργία αλουµινίου –
απόβλητα από την θερµική επεξεργασία ψευδαργύρου –
απόβλητα από την θερµική επεξεργασία χαλκού –
απόβλητα από την χύτευση σιδηρούχων τεµαχίων –
απόβλητα απ 

  Απόβλητα από βιοµηχανίες δευτερογενούς 
παραγωγής µετάλλων 

11 01, 11 05 Απόβλητα από την χηµική επιφανειακή επεξεργασία και 
επικάλυψη µετάλλων και άλλων υλικών – απόβλητα από 
διεργασίες γαλβανισµού 

  Απόβλητα από βιοµηχανία πλαστικών  07 02 Απόβλητα από την παραγωγή διαµόρφωση, προµήθεια 
και χρήση πλαστικών, συνθετικού καουτσούκ και τεχνιτών 
ινών  

  Απόβλητα από παραγωγή ανόργανων 
λιπασµάτων  

06 13 Απόβλητα από άλλες ανόργανες χηµικές διεργασίες µη 
προδιαγραφόµενες άλλως  

  Απόβλητα από παραγωγή γυαλιού  10 11 Απόβλητα από την παραγωγή ύαλου και υάλινων 
προϊόντων  

  Απόβλητα από παραγωγή προϊόντων ξύλου  03 01, 03 02 Απόβλητα από την κατεργασία ξύλου και την παραγωγή 
ταµπλάδων και επίπλων – απόβλητα συντήρησης ξύλου 

  Απόβλητα από ατµοηλεκτρικούς σταθµούς  10 01 Απόβλητα από σταθµούς ηλεκτρικής ενέργειας  

10 ΕΠΚΙΝ∆ΥΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ   Τα απόβλητα εκείνα από τον ΕΚΑ που επισηµαίνονται 
µε αστερίσκο και τα οποία χαρακτηρίζονται ως εν 
δυνάµει επικίνδυνα απόβλητα σύµφωνα µε την 
Απόφαση 2001/118/Ε.Κ. (ΕEL 47/2001) 

11 ΠΟΛΥΧΛΩΡΙΟΜΕΝΑ ∆ΙΦΑΙΝΥΛΙΑ PCB’s 16   

16 02 09 ,      
16 02 10 

Μετασχηµατιστές, και πυκνωτές που περιέχουν PCB –
απορριπτόµενος εξοπλισµός που περιέχει PCB   

12 ΙΛΥΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 

19   

19 08 05,     
 19 08 11 

Λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυµάτων – λάσπες 
που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  από την βιολογική 
κατεργασία αποβλήτων βιοµηχανικών υδάτων  

13 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ) 

20   
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    20 01 35/36 Απορριπτόµενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός 

14 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 18   

    18 02 Απόβλητα από την έρευνα, διάγνωση, θεραπεία ή 
πρόληψη των ασθενειών που εµφανίζονται σε ζώα. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά α) οι παραγόµενες 

ποσότητες των στερεών αποβλήτων της περιοχής µελέτης, όπως εκτιµήθηκαν για 

την χρονική περίοδο που εκπονείται ο ΠΕΣ∆Α, καθώς και β) τα αντίστοιχα στοιχεία 

του έτους 2002 προκειµένου να εκτιµηθεί και η συνεισφορά της εξεταζόµενης 

περιοχής στο σύνολο Χώρας, εφόσον µόνο για το έτος 2002 υπάρχουν επίσηµες 

εκτιµήσεις από τον ΕΣ∆Α. Το στοιχείο αυτό είναι απαραίτητο στην εξειδίκευση των 

στόχων του Εθνικού Σχεδιασµού για την περιοχή αναφοράς του ΠΕΣ∆Α, σύµφωνα 

µε τις απαιτήσεις του ΕΣ∆Α.  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ Σ.Α. ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
 

ΠΑΡΑΓOΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  (t/έτος) 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ 

ΠΕΣ∆Α ΧΩΡΑΣ 
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΕΤΟΣ 2006 ΕΤΟΣ 2002 ΕΤΟΣ 2002 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ 

(ΕΤΟΥΣ 2002) 
(%) 

 ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 
ΕΤΟΥΣ 2001 3.761.810 10.964.020 34,31 

Α ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ     
Α.1. ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 1.912.233 1.801.676 4.627.385 38,94 

Α.2. ΒΙΟΠΟ∆ΟΜΗΣΙΜΑ ΑΣΤΙΚΑ 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ (Β.Α.Α.) 1.357.685 1.279.190 3.285.443 38,94 

Α.3. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 382.447 360.335 925.477 38,94 

Β ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 83.005 79.766 20.000.000 0,40 

Γ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΗ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ     

Γ.1. ΙΛΥΕΣ ΑΠΟ ΚΕΛΨ & ΚΕΛΜ 210.000* 230.000 91,30 
Γ.2. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 21.367 19.240 50.000 38,48 

Γ.3. ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 
ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ (τεµάχια) 

22.262 
(τεµάχια) 

16.994 
(τεµάχια) 

34.104 
(τεµάχια) 49,83 

Γ.4. Α∆ΡΑΝΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ     
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ΠΑΡΑΓOΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  (t/έτος) 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ 

ΠΕΣ∆Α ΧΩΡΑΣ 
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΕΤΟΣ 2006 ΕΤΟΣ 2002 ΕΤΟΣ 2002 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ 

(ΕΤΟΥΣ 2002) 
(%) 

Γ.4.1. 
Α∆ΡΑΝΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & 
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ 

801.000 735.750 4.500.000 16,35 

Γ.4.2. Α∆ΡΑΝΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ 
ΕΚΣΚΑΦΕΣ 2.450.000 2.450.000 42.000.000 5,83 

Γ.5. 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

62.864 60.411 176.071 34,31 

Γ.6. 
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΑΧΡΗΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

18.000 17.750 46.274 38,36 

Γ.7. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 26.000 25.483 1.828.606 1,39 
Γ.8. ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 15.000 13.017 28.621 45,48 

*: Πηγή: ΕΥ∆ΑΠ 

Από τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα συµπεραίνεται ότι η περιοχή αναφοράς του 

ΠΕΣ∆Α συµµετέχει ενεργά στην παραγωγή στερεών αποβλήτων της χώρας σε κάθε 

κατηγορία αποβλήτων, εκτός των κατηγοριών που συγκροτούν τα µη επικίνδυνα 

βιοµηχανικά απόβλητα και τα κτηνοτροφικά απόβλητα, εξαιτίας της πολύ µικρής 

συµµετοχής τους. Ιδιαίτερα αυξηµένη φαίνεται η συµµετοχή της περιοχής µελέτης σε 

επίπεδο χώρας, στην ποσότητα παραγόµενης ιλύος από Εγκαταστάσεις 

Επεξεργασίας Λυµάτων. Επίσης σηµαντική είναι η συµβολή της Περιφέρειας στην 

παραγωγή οχηµάτων που βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους, και στην 

παραγωγή ιατρικών αποβλήτων. Για όλες της υπόλοιπες κατηγορίες στερεών 

αποβλήτων, το ποσοστό συµµετοχής της Περιφέρειας σε επίπεδο χώρας, ακολουθεί 

είτε το αντίστοιχο ποσοστό της πληθυσµιακής συµµετοχής, είτε το αντίστοιχο 

ποσοστό παραγωγής των αστικών στερεών αποβλήτων. Όσον αφορά την 

συµµετοχή της Περιφέρειας σε επίπεδο χώρας, στην ετήσια ποσότητα αδρανών 

αποβλήτων, σηµαντικότερη είναι η συµβολή της, όσον αφορά υλικά κατεδαφίσεων 

και κατασκευών και όχι τα υλικά εκσκαφών.   
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5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
5.1. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
5.1.1. Γενικά  
Τα ποικιλόµορφα χαρακτηριστικά του αναγλύφου της επιφάνειας της Αττικής είναι 

αποτέλεσµα της έντονης δράσης τόσο ενδογενών παραγόντων (ορογένεση, 

ηφαιστειότητα, σεισµοί), όσο και εξωγενών παραγόντων (νερά, άνεµοι, θαλάσσια 

κύµατα). 

 

Τα βουνά της αναδύθηκαν πρώτα, κατά τις αλπικές ορογενέσεις, ενώ οι λεκάνες της 

σχηµατίστηκαν αργότερα, από τεκτονικά ρήγµατα και καταβυθίσεις που έγιναν στην 

Αιγηΐδα (ενιαία ξηρά που ένωνε τη Μ. Ασία µε τα Ιόνια νησιά και αποτελούσε τον 

ανυψωµένο βυθό της θάλασσας της Τηθύος). Στα χαµηλότερα σηµεία εισχώρησαν τα 

νερά και δηµιουργήθηκαν οι θάλασσες, οι λιµνοθάλασσες και οι κόλποι. Στην τελική 

διαµόρφωση του ανάγλυφου, σηµαντικό ρόλο έπαιξε η αποσάθρωση και η 

διάβρωση, λόγω της φύσης των πετρωµάτων που το συνιστούν. 

 

Τα κύρια στοιχεία του αναγλύφου (όπως διαµορφώθηκαν τελικά γύρω στο 8.000 π.Χ. 

που τελείωσε η τελευταία µεγάλη εποχή των παγετώνων), που δίνουν και τη γενική 

µορφολογική εικόνα (ηπειρωτική και θαλάσσια) της Αττικής είναι τα βουνά και οι 

λόφοι, οι πεδιάδες και οι κοιλάδες, τα ποτάµια και οι χείµαρροι, οι λίµνες και οι 

υγρότοποι, καθώς και η θάλασσα (κόλποι και όρµοι) µε τις πολυσχιδείς ακτές. Το 

έδαφος της Αττικής χαρακτηρίζεται πεδινό (30% περίπου), ηµιορεινό (60% περίπου) 

και ορεινό (10% περίπου). 

 

Οι εκτάσεις της Περιφέρειας Πρωτευούσης, σύµφωνα µε την απογραφή του 1991, 

είναι καλλιέργειες (2,7%), βοσκότοποι (5%), δάση (14,9%), οικισµοί (70,6%) και 

διάφορα (6,8%), ενώ της υπόλοιπης Αττικής είναι καλλιέργειες (22,9%), βοσκότοποι 

(24,9%), δάση (31,6%), οικισµοί (12,5%) και διάφορα (3,1%). 

 

5.1.2. Βουνά - λόφοι 
Στην Αττική εντοπίζονται τα ακόλουθα βουνά – λόφοι: 

Πάρνηθα 1413µ., Κιθαιρώνας 1409µ., Γεράνια 1369µ., Πατέρας 1132µ., Πεντέλη 

1108µ., Υµηττός 1026µ., Πάστρα 1025µ., ∆ιονυσοβούνι 651 µ., Πάνειο 648µ., 

Μαυροβούνι 648µ., Μαυρηνόρα 646µ., Μερέντα 614µ., Καµάρι 588µ., Σκάρπα 573µ., 
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Αγριλίκι 558µ., Βελατούρι 532µ., Όλυµπος 487µ., Αιγάλεω 463µ., Κατερίνι 458µ., 

Ποικίλο 452µ., Χαρβάτι 414µ., Μαυρηνόρα 405µ., Πυργάρι 378µ., Ριµπάρι 373µ., 

Κοτρόνι 366µ., Πλάκα 359µ., Προφ. Ηλίας 356µ., Άγ. ∆ηµήτριος 356µ., Μαυροβούνι 

335µ., Κόντρα 335µ., Τσακίρι 334µ., Κίτσου 333µ., Τουρκοβούνια 321 µ., 

Σταυροκοράκι 313µ., Οβριόκαστρο 313µ., Περάτη 308µ., Μπούρανι 300µ. κ.ά. 

 

5.1.3. Πεδιάδες - Κοιλάδες 
Στην Αττική σχηµατίζονται οι ακόλουθες πεδιάδες – κοιλάδες: 

Πεδ. Μεγάρων, κοιλ. Οινόης, πεδ. Ελευσίνας (Θριάσιο πεδίο), πεδ. Σκούρτων, 

Αθηναϊκή πεδ. (Λεκανοπέδιο Αθηνών), κοιλ. Αυλώνα, πεδ. Μαραθώνα, πεδ. 

Μεσογείων (Σπάτων-Κορωπίου-Μαρκόπουλου) και κοιλ. Θορικού. 

 

5.1.4. Υδρογραφία 
5.1.4.1. Ποτάµια – χείµαρροι 
Η Αττική, σε όλη τη διαδροµή της ιστορίας της, όπως και σήµερα, είναι άνυδρη, 

στερούµενη πλουσίων πηγών, µεγάλων ποταµών και λιµνών και κατά συνέπεια 

υπέφερε από έλλειψη νερού.  

 

Οι κοίτες των δύο κυρίων ποταµών της Αττικής, του Κηφισού και του Ιλισσού έχουν 

διευθετηθεί και καλυφθεί, κατά το µεγαλύτερο µέρος τους και η Αθήνα δεν διαθέτει 

πλέον ποταµούς. Θα πρέπει, όµως, να σηµειωθεί ότι οι ποταµοί αυτοί, οι οποίοι ήταν 

απλά ρυάκια κατά τη θερινή περίοδο, σε περιόδους βροχών µεταβάλλονταν σε 

ορµητικούς χείµαρρους παρασύροντας χώµατα και πέτρες και πληµµυρίζοντας τις 

γύρω από αυτούς εκτάσεις, ιδίως στα χαµηλότερα µέρη προς τη θάλασσα. Αυτή η 

ιδιότητα της µεταβολής σε χείµαρρο δεν εξαφανίστηκε µαζί µε την εξαφάνιση των 

ποταµών, αντίθετα, όχι µόνον υπάρχει, αλλά έχει επιδεινωθεί λόγω των µπαζωµάτων 

και των κατασκευών επί των χειµάρρων που δεν επιτρέπουν την ελεύθερη 

πρόσβαση των νερών στη θάλασσα. Η καταστρεπτική δύναµη ιδίως του Ιλισσού ήταν 

γνωστή ήδη από την αρχαιότητα. Τις τελευταίες δεκαετίες, η σοβαρότητα του 

προβλήµατος έχει επιταθεί από την αποδάσωση και την άναρχη δόµηση «επί 

µπαζωµάτων» των χειµάρρων.  

 

Στην Αττική εντοπίζονται τα ακόλουθα ποτάµια – χείµαρροι: 
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Ιλισός, Ηριδανός, Αττικός Κηφισός, τµήµα του Βοιωτικού Ασωπού, Σαρανταπόταµος 

(Ελευσίνιος Κηφισός), Γκούρας-Γιαννούλας, Κουλουριώτικο, Ζωιρέζας, Μαυρόρεµα, 

Χαράδρος, Προσάλεσι, Ραπεντόσας-Βρανά, Βαλανάρης-Μεγάλο Ρέµα, Πρόϊ Στείρι, 

Βαθύρεµα-Ρέµα Χαλανδρίου-Ποδονίφτης. 

 

5.1.4.2. Λίµνες-υγρότοποι 
Στην Αττική εντοπίζονται οι ακόλουθες λίµνες - υγρότοποι: 

Λ. Κουµουνδούρου, λ. Βουλιαγµένης, λ. Βουλιαγµένης (Ηραίου), Μαυρολίµνη, τ.λ. 

Μαραθώνα, τ.λ. Πάρνηθας, Έλος Σχοινιά, εκβολές Ασωπού (Ωρωπός). 

 

5.1.5 Ακτογραφία 
Οι ακτές της Αττικής είναι πολυσχιδείς και σχηµατίζονται οι ακόλουθοι όρµοι και 

κόλποι: 

Χαλκουτσίου, Ωρωπού, Αγ. Αποστόλων, Αγ. Μαρίνας, ∆ρακονέρας, Μαραθώνα, 

Ραφήνας, Λούτσας, Βραυρώνας, Πόρτο Ράφτη, Αυλάκι, Κακής θάλασσας, 

∆ασκαλειού, Τουρκολίµανο, Θορικού, Λαυρίου, Πασά, Σουνίου, Λεγρενών, 

Αναβύσσου, Βάρης, Βουλιαγµένης, Καβουρίου, Φαλήρου, Πειραιώς, Κερατσινίου, 

Ελευσίνας, Μεγάρων, Καλαµακίου, Σχίνου, Ψάθας, Αιγοσθένων. 

 

5.1.6. Λοιπές Περιοχές Περιφέρειας Αττικής  
Περιοχή Τροιζηνίας: Η Τροιζηνία χωρίζεται µορφολογικά σε δύο τµήµατα: 

• Το βορειοδυτικό τµήµα περιλαµβάνει τα ασβεστολιθικά βουνά Μεγαλοβούνι 

(860 µ.), Ασπροβούνι (851 µ.) και Ορθοβούνι (1103 µ.), που εκτείνονται 

µεταξύ Τραχειάς και παραλιακής περιοχής της ∆ρυόπης. Στο εσωτερικό της 

περιοχής αυτής σχηµατίζεται η οφιολιθική λεκάνη του Καρατζά. 

• Το βόρειο και ανατολικό τµήµα της Τροιζηνίας αντιστοιχεί στις πλαγιές των 

Αδερών (726 µ.), που φθάνουν µέχρι την Τροιζήνα και τον Γαλατά, καθώς και 

σε ένα πεδινό τµήµα, τη λεκάνη της Τροιζήνας, που αποτελεί και την περιοχή 

ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος για την παρούσα µελέτη. 

 

Από υδρογραφική άποψη η Τροιζηνία ακολουθεί τις κύριες µορφολογικές ενότητες, 

που περιγράφηκαν πιο πάνω: 
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• Στα δυτικά, η λεκάνη του Καρατζά συγκεντρώνει τα νερά της στον Ράδο 

Ποταµό, που ρέει προς τα δυτικά και εκβάλλει στον Αργολικό Κόλπο. 

• Στα ανατολικά, διασχίζεται από µερικούς χείµαρρους, που συγκεντρώνουν τα 

νερά της βόρειας πλαγιάς των Αδερών. 

 
Κύθηρα: Το νησί παρουσιάζει µορφολογική ενότητα µε την οροσειρά του Πάρνωνα. 

Υπάρχουν δύο οροσειρές, η δυτική και η ανατολική. Μεταξύ των δύο οροσειρών 

σχηµατίζεται ένα οροπέδιο µέσου ύψους 300µ. Η υψηλότερη τοποθεσία του νησιού 

βρίσκεται στη δυτική οροσειρά και έχει ύψος 506µ (Μερµηγκάρης). Γενικώς το νησί 

των Κυθήρων δεν χαρακτηρίζεται από έντονες εδαφικές εξάρσεις µε  εξαίρεση την 

µετάβαση από την παράκτια ζώνη του νησιού στην ηπειρωτική. Η ανατολική και 

βόρεια πλευρά του νησιού είναι οµαλή, όπου κυριαρχούν οι πεδιάδες του νησιού. Η 

δυτική και νότια πλευρά είναι πιο απότοµη, ιδιαίτερα στην περιοχή του 

Μυλοποτάµου. Εκτός από το βουνό Μερµηγκάρη (µε υψόµετρο 506 µ), άλλες 

σηµαντικές κορυφές του νησιού είναι: ο ∆ιγενής µε υψόµετρο 490 µ., η Αγία Ελεσα µε 

υψόµετρο 475µ, η Βίγλα µε υψόµετρο 470µ.και το Κουτσοκέφαλο µε υψόµετρο 485µ.  

Όπως και στα περισσότερα νησιά της χώρας, η υδρογραφία του Νησιού των 

Κυθήρων είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Στο νησί δεν απαντώνται ρέµατα µόνιµης ροής, 

παρά µόνο ρέµατα περιοδικής ροής. Επίσης στο νησί υπάρχουν πολλά µικρά 

φαράγγια, ως αποτέλεσµα της ασβεστολιθικής υφής του αναγλύφου του νησιού. 

Στο µεγαλύτερο τους ποσοστό τα εδάφη του νησιού έχουν προέλθει από 

αποσάθρωση των σκληρών ασβεστολίθων που χαρακτηρίζουν το υπέδαφος του 

νησιού. Στις περιοχές που το ανάγλυφο είναι έντονο παρατηρείται µεγάλη διάβρωση 

των εδαφών. Παρόλα αυτά στο µεγαλύτερο τµήµα του νησιού παρατηρείται 

ικανοποιητικό βάθος εδάφους,  µέτριας παραγωγικότητας. Η υφή των εδαφών είναι 

αργιλώδης µέχρι – αργιλοπηλώδης. Η αντίδραση του εδάφους (pH) είναι ελαφρώς 

όξινη έως ουδέτερη. Οι συνθήκες αυτές ευνοούν την αφθονία φυτικών κοινωνιών στο 

νησί. 

 
Αντικύθηρα:  Το νησί των Αντικυθήρων έχει έκταση 20 τετραγωνικά χιλιόµετρα και 

µήκος ακτών 24 χιλιόµετρα, κατά µήκος των οποίων αναπτύσσονται τρεις όρµοι, του 

Ποταµού στα βόρεια, του Αγίου Γεωργίου στα Ανατολικά και της Σταυρωτής στα 

νοτιοανατολικά. Χαρακτηρίζεται από απόκρηµνους παραθαλάσσιους βράχους και 

οροπέδια, ενώ το σχήµα του είναι ατρακτοειδές. 
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Το βορειότερο άκρο της νήσου είναι το ακρωτήριο Κέφαλη µε υψόµετρο +192µ. και 

το νοτιότερο το ακρωτήριο Απολυτάρες ή Απολυταριά όπου υπάρχει φάρος 

σηµαντικός για τη ναυτιλία. Το µέγιστο υψόµετρο του νησιού είναι 387µ. στη θέση 

Πλαγάρα.Το υδρογραφικό δίκτυο του νησιού είναι περιορισµένο, µε κυριότερο ρέµα 

τον Ξηροπόταµο, ο οποίος παρουσιάζει διεύθυνση ροής ΝΝΑ – ΒΒ∆ και απολήγει 

στην θάλασσα στον Ορµο του Ποταµού. Γενικά πρόκειται για περιοχή µε βραχώδες 

έδαφος, άνυδρο και άγονο. 

 

5.2. ΧΛΩΡΙ∆Α – ΠΑΝΙ∆Α 
5.2.1. Χλωρίδα 
Η Αττική, λόγω της βιογεωγραφικής της θέσης, της ποικιλόµορφης διαµόρφωσης των 

εδαφών της και των ευνοϊκών κλιµατολογικών συνθηκών, έχει πολύ πλούσια 

χλωρίδα. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν γύρω στα 1.500 είδη, δηλ. το 25% περίπου της 

ελληνικής χλωρίδας. Παρακάτω αναφέρονται, κατά κατηγορία και κατά αλφαβητική 

σειρά, ορισµένα χαρακτηριστικά είδη (205). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΧΛΩΡΙ∆Α ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆έντρα-δέντρα/θάµνοι Θάµνοι-θαµνοειδή 
Abies cephalonica - κεφαλονίτικο έλατο Amelanchier chelmea - ίψος 
Ceratonia siliqua - χαρουπιά Arbutus andrachne - αγριοκουµαριά 
Cercis siliquastrum - κουτσουπιά Arbutus unedo -ήµερη κουµαριά 
Crataegus monogyna -θαµνοµουρτζιά Arundo donax - καλαµιά 
Cupressus sempervirens -κυπαρίσσι Asparagus acutifolius - σπαράγγι 
Elaeagnus angustfolia -τζιτζιφιά Asparagus aphyllus -σπαράγγι 
Ficus carica-αγριοσυκιά Calycotome vilosa - ασπάλαθος 
Juglans regia--κσρυδιά Capparis spinoza  - κάπαρη 
Juniperus oxycedrus -αγριόκεδρο Capparis spinoza  ovatas-κάπαρη 
Juniperus phoenicea - κυπαρισσόκεδρο ή βένιο Carex pendula - καλάµι 
Laurus nobilis - δάφνη Cistus incamus - κουνουκλιά ή λαδανιά 
Malosorbus florentina -µηλοσουρβιά Cistus salviifolius - ασπροκουνουκλιά 
Olea oleaster-αγριελιά Clematis flammula -κληµατσίδα 
Ostrya carpiniflora -οστρυά Coronilla emeroides - αγριοπήγανος 
Phillyrea latifolia-φιλίκι Crataegus heldreichii -βουνοτρικουκιά 
Phillyrea media-φιλίκι Daphne yasminea -δάφνη 
Pinus brutia -τραχεία πεύκη Ebenus sibthorpii - έβενος 
Pinus halepensis -χαλέπιος πεύκη Erica arborea - ανοιξιάτικο ρείκι 
Pinus nigra -µαυρόπευκο Erica verticilata  - φθινοπωρινό ρείκι 
Pinus pinea - κουκουναριά Ferula communis - µεγάλο µάραθο 
Pistacia lentiscus -σχίνος Foenicalum vulgare -µάραθο 
Pistacia terebinthus - κοκκορεβυθιά Juncus acutus -βούρλο 
Platanus orientalis - πλάτανος Juncus maritimus -βούρλο 
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Populus alba -ασηµόλευκα Lavatera arborea - δεντροµολόχα 
Prunus coccomilia -αγριοκοροµηλιά Lonicera etrusca -αγριόκληµα 
Pyrus amygdaliformis -γκορτσιά Lonicera implexa -αγιόκληµα 
Quercus aegilops -ήµερη βελανιδιά Medicago arborea -τριφυλλόδεντρο 
Quersus coccifera -πουρνάρι Myrtus communis - µυρτιά 
Quersus ilex - αριά Nerium oleander - πικροδάφνη 
Quersus pubescens -χνουδοβελανιδιά Opuntia vulgaris -φραγκοσυκιά 
Salix alba -ασηµοϊτιά Prunus spinosa -τσαπουρνιά 
Salix fragilis -σπαζοϊτιά Pyracantha coccinea - πυράκανθος 
Salix vinimalis-καλαθοίτιά Rhamnus graecus - µαυραγκαθιά 
Tamarix pentandra - αρµυρίκι Rhus cotinus -χρυσόξυλο ή κότινος 
Rosa canina - αγριοτριανταφυλλιά Cistus salvifolius -κουνούκλα 
Rosa sempervirens - πουρναροτριανταφυλλιά Cistus villosus - κουνούκλα 
Rubus tomentosus - κιτρινοβατοµουριά Conium divaricatum - Κώνειο 
Ruscus aculetans - λαγοµηλιά Consolida tenuissima - καπουτσίνος 
Smilax aspera - αρκουδόβατος Consolida tuntasiana - καπουτσίνος 
Spartum junceum – σπάρτο Crocus cancellatus - κρόκος  ή κρινάκι 
Urtica pilulifera - τσουκνίδα Crocus cartwrightianus - κρόκος 
Vitex agnus castus - λυγαριά  Crocus laevigatus  - κρόκος ή κρινάκι 
Αγριολούλουδα-βότανα-πόες-φρύγανα  Crocus olivieri - κρόκος 
Acanthus spinosus - άκανθος Crocus pallasii - κρόκος 
Adonis cupaniana - ανεµώνα Crocus sieberi atticus - κρόκος 
Aegilops ovatus - αγριοσίταρο Crocus sieberi sublimis - κροκος 
Ajuga onentalis - λιβανόχορτο Cyclamen graecum -ρόδινο κυκλάµινο 
Alkanna tinctoria – βαφόριζα Cyclamen neapolitanum -κυκλάµινο 
Allium sphaerocephalum - αγριοκρέµµυδο Dianthus serratofolius -αγριογαρύφαλλο 
Allium subhirsutum -  αγριόπρασο Ecballium elaterium -πικραγγουριά 
Amni majus - ασπροκέφαλο Erodium cicutarium -  γεράνι 
Anchusa santorii - σκυλόγλωσσα Eruca vesicaria -ρόκα 
Anchusa variegate - σκυλόγλωσσα Euphorbia acanthothamnos -κουκουλοαφάνα 
Anemone blanda - ανεµώνα Euphorbia characias  - γαλατσίδα ή φλόµος 
Anemone coronaria - ανεµώνα Euphorbia helioscopia  - γαλατσίδα 
Anemone pavonina- ανεµώνα Fhtillaria obliqua -µαύρη φριτιλάρια 
Anthemis chia - άσπρη αγριοµαργαρίτα Genista acanthoclada - αφάνα 
Anthemis parnesia - αγριοµαργαρίτα Geranium rotundifolium - γεράνι 
Anthyllis hermanniae - αλογοθύµαρο Helichrysum sicalum - αµάραντος 
Apium nodiflorum - αγριοσέλινο Helichrysum stoechas - αθάνατο 
Arum maculatum - φιδόχορτο Hyacinthella atchleyi - υάκινθος 
Asperula pulvinaris - ασπέρουλα Hypericum perforatum - βάλσαµο 
Asphodelus microcarpus - ασφόδελος Iris germanica - κρίνος ή ίριδα 
Astragallus spruneri - τετραγκαθιά Iris pumilla Attica-κρίνος ή ίριδα 
Ballota acetebulosa - λυχναράκι  Knautia integrifolia - λουλουδάκι 
Bromus internedius - αγριοβρόµη Lactusa seriola - αγριοµάρουλο 
Calamintha incana- λιβανόχορτο Lavandula stoechas - λεβάντα 
Campanula celsii celsii  - καµπανούλα Leontodon graecum - αγριοµάρουλο 
Campanula celsii parnesia - καµπανούλα  Lilium chalcedonicum - κόκκινος κρίνος 
Centaurea attica megarensis - αγριαγκινάρα Lilum leucanthum -λευκό λινάρι 
C. attica pentelica - αγριαγκινάρα Πεντέλης  Malcolmia graeca -αγριοβιολέτα 
C. cithaeronea - αγριαγκινάρα Κιθαιρώνα Malva palviflora - µολόχα 
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C. raphanina mixta - αγριαγκινάρα Malra sylvestris - αγριοµολόχα 
C. solsticialis - αγριαγκινάρα Matricaria chamomilla - χαµοµήλι 
C. tuntasia - αγριαγκινάρα Medicago falcata -τριφύλλι 
Centranthus ruber sibthorpii - βαλιεριάνα Merendera attica - «αγριοκρέµµυδο» 
Chamomilla recutita - χαµοµήλι Muscari commutatum - βολβός 
Chrysanthemum coronanium - αγριοµαργαρίτα Muscari pulchellum - βολβός 
Cistus incanus creticus - λαδανιά Onosma kaheirei - µελισσόχορτο 
Cistus parviflorus -αγριοφασκοµηλιά Onosma erertum - µελισσόχορτο 
Ophrys argolica - ορχιδέα Smyrnium olusatrum - αγριοσέλινο 
Ophrys cretica - ορχιδέα Stachys swainsonii - αγριοστάχυ 
Ornithogalum sibthorpii - κρίνος Stachys swainswonii scyronica- αγριοστάχυ 
Oxalis pes caprae - ξυνήθρα Sternbergia sicula graeca - άγριος κρίνος 
Parietaria officinalis - περδικάκι Stipa bromoides - σπαθόχορτο 
Paeonia mascula hellenica -άσπρη παιώνια Taraxacum megalorrhizon- αγριοράδικο 
Papaver dubium -παπαρούνα Teucrium pollium - στοµαχοβότανο 
Papaver rhoeas -κόκκινη παπαρούνα Thymus capitatus - θυµάρι 
Phomis fruticosa - ασφάκα Thymus chaubardii- θυµάρι  
Plantago bellandi - πεντάνευρο Tordylium apulum - καυκαλήθρα 
Ranunculus velutinus - αγριονεραγκούλα Trifollium stellatum - αγριοτριφύλλι 
Reseda alba -ρεζεντά Tulipa hageri - κόκκινη τουλίπα 
Ruscus aculeatus - λαγοµηλιά Tulipa orphanidea - κόκκινη τουλίπα 
Salvia pomifera -φασκοµηλιά Tulipa sylvestris - άσπρη τουλίπα 
Sideritis raeseri attica -τσάϊ Urginea maritima - σκυλοκρέµµυδο 
Silene holzmannii - λουλουδάκι Verbascum sinnatum – φλόµος 
Silene oligantha parnesia -λουλουδάκι Verbascum undulatum - φλόµος 
Silene pentelica - λουλουδάκι Verbena officinalis - σταυροβότανο  
Silene spinescens - λουλουδάκι Veronica hedaerifolia - βερονίκη 
Silene vulgaris - λουλουδάκι Veronica santoriana - βερονίκη 
Silybum marianum - γαϊδουράγκαθο Viola riviniana - αγριοµενεξές 
Sinapis alba - σινάπι Vinca major - δαφνούλα 
Sinapis arvensis -βρούβα Viscum album - γκι 
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5.2.2. Πανίδα  
Από τα χιλιάδες είδη του ζωικού βασιλείου που υπάρχουν στην Αττική, αναφέρονται 
παρακάτω, κατά κατηγορία και κατά αλφαβητική σειρά, 145 είδη των ανώτερων 
κατηγοριών (οµοταξιών) των σπονδυλόζωων. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ: ΠΑΝΙ∆Α ΑΤΤΙΚΗΣ 
Θηλαστικά Talpa europaea –ασπάλακας 
Canis aureus -τσακάλι Vulpes vulpes –αλεπού 
Cervus elaphus -ελάφι  
Cricetulus migratorius -µικροκρικετός Πτηνά 
Crocidura leucodon -χωραφοµυγαλή Accipiter gentilis –διπλοσάινο 
Dryomis nitedula -δεντροµυωξός ή δρυοµυωξός Accipiter nisus –ξεφτέρι 
Eptesicus serotimus -ευρυτπερυγονυχτερίδα Alauda arvensis -σταρήθρα ή κορυδαλλός 
Erinaceus europaeus (concolor)-σκαντζόχοιρος Alectoris graeca –πετροπέρδικα 
Glis glis-δασοµυωξός Apus apus –µαυροσταχτάρα 
Lepus europaeus (capensis)-λαγός Apus melba –βουνοσταχτάρα 
Martes foina -κουνάβι Apus pallidus –ωχροσταχτάρα 
Meles meles -ασβός Athene noctua –κουκουβάγια 
Miniopterus schreibersi - µακροπτερυγονυχτερίδα Bubo bubo –µπούφος 
Μυs musculus -σταχτοποντικός Buteo buteo –ποντικοβαρβακίνα 
Mustela nivalis -νυφίτσα Calandrella brachydactyla –µικρογαλιάντρα 
Myotis emarginatus -βλεφαριδοµυωτίδα Caprimulgus europaeus –γιδοβυζάτρα 
Myotis myotis -τρανοµυωτίδα Carduelis carduelis –καρδερίνα 
Nyctalus leisteri-µικρονυχτοβάτης Carduelis chloris -φλώρος 
Nyctalus noctula-µεγαλονυχτοβάτης Certhria brachydactyla –καµποδεντροβάτης 
Pipistrellus pipistrellus -νανονυχτερίδα Certhria familiaris -βουνοδεντροβάτης 
Pipistrellus savii -βουνονυχτερίδα Cinclus cinclus –νεροκότσυφας 
P. duodecimcostatus atticus - ρυγχοσκαπτοποντικός Circaetus gallicus –φιδαετός 
Pitymys savii -σκαπτοποντικός Columba livia –αγριοπερίστερο 
Plecotus auritus -µακρόωτη νυχτερίδα Corvus corax –κοράκι 
Rattus norvegicus -µεγαλοποντικός Corvus corone-κουρούνα 
Rattus rattus -µαυροποντικός Corvus monedula-κάργια 
Rhinolophus euryale -µεσορινόλοφη νυχτερίδα Cuculus canorus –κούκος 
R. ferrumequinum -τρανορινόλοφη νυχτερίδα Delichon urbica –λευκοχελίδονο 
R. hipposideros -µικρορινόλοφη νυχτερίδα Dendrocopos major -παρδαλοτσικλιτάρα 
Sciurus vulgaris –σκίουρος Emberiza calandra –καµποτσίχλονο 
Sorex minutus –µικροµυγαλή Emberiza cia –βουνοτσίχλονο 
Spalax leucodon –µικροτυφλοποντικός Emberiza cirlus –σιρλοτσίχλονο 
S. microphthalmus graecus – µεγαλοτυφλοποντικός Emberiza citrinella-χρυσοτσίχλονο 
Suncus etruscus -νανοµυγαλή Emberiza  hortulana-βλάχος 
Sylvaemus flavicollis - κρικοποντικός ή Emberiza melanocephala –κρασοπούλι 
Sylvaemus mystacinus - πετροποντικός Erithacus rubecula –κοκκινολαίµης 
Sylvaemus (Apodemus) sylvaticus- δασοποντικός Falco peregrinus -πετρίτης 
Tadarida teniotis –µολοσσονυχτερίδα Falco tinnunculus -βραχοκιρκίνεζο 
Talpa caeca –τυφλασπάλακας Fringilla coelebs -σπίνος 
Galerida cristata –κατσουλιέρης Sitta neumayer -βραχοτσοπανάκος 
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Garrulus glandarius –κίσσα Streptopelia decaocto -δεκαοχτούρα 
Hippolais pallida-ωχροστριτσίδα Streptopelia turtur-τρυγόνι 
Hirundo rustica-σταυροχελίδονο Strix aluco –χουχουριστής 
Jynx torquilla-στραβολαίµης Sturnus vulgaris –ψαρόνι 
Lanius collurio –αετοµάχος Sylvia atricapilla –σταφιδοτσιροβάκος 
Lanius minor-γαϊδουροκεφαλάς Sylvia cantillans- κοκκινοτσιροβάκος 
Lanius senator –κοκκινοκεφαλάς Sylvia melanocephala-µαυροτσιροβάκος 
Larus argentetus –ασηµόγλαρος Sylvia ruepelli-µουστακοτσιροβάκος 
Loxia curvirostra -ελατοσταυροµύτης Troglodytes troglodytes –τρυποφράχτης 
Lullula arborea –δεντροσταρήθρα Turdus merula –κότσυφας 
Luscinia megarhynchos -αηδόνι Tyto alba –πεπλόγλαυκα 
Melanocorypha calandra -γαλιάντρα Upupa epops -τσαλαπετεινός 
Merops apiaster –µελισσοφάγος  
Monticola saxalitis –πετροκότσυφας Ερπετά 
Monticola solitarius –γαλαζοκότσυφας Ablepharus kitaibellii –αβλέφαρος 
Muscicapa striata -σταχτοµυγοχάφτης Chalcides ocellatus -λιακόνι ή σαύρα 
Oenanthe hispanica –ασπροκωλίνα Coluber caspius -έφιος 
Oenanthe oenanthe –σταχτοπετρόκλης Coluber laurenti (gemonensis) –δεντρογαλιά 
Oriolus oriolus –συκοφάγος Coluber najadum –σαΐτα 
Otus scops-γκιώνης Elaphe quatuorlineata –λαφίτης 
Parus ater-ελατοπαπαδίτσα (καλόγερος) Elaphe situla -σπιτόφιδο 
Parus caerulens-γαλαζοπαπαδίτσα Erix jaculus-ερηµόφιδο 
Parus lugubris –κλειδωνάς Hemidactylus turcicus –σαµιαµίδι 
Parus major-καλόγηρος Lacerta trilineata –τρανόσαυρα 
Parus montanus-βουνοπαπαδίτσα Lacerta viridis-πράσινη σαύρα 
Passer domesticus –σπιτοσπουργίτης Mauremys caspica -γραµµωτή νεροχελώνα 
Passer montanus –χωραφοσπουργίτης Natrix natrix –νερόφιδο 
Perdix perdix –λιβαδοπέρδικα Natrix tesellata –λιµνόφιδο 
Phylloscopus collybita –δεντροφυλλοσκόπος Podarcis erhardii -σιλιβούτι ή σαύρα 
Pica pica-καρακάξα Telescopus fallax –αγιόφιδο 
Prunella modularis -θαµνοψάλτης Testudo graeca -ελληνική χελώνα 
Regulus ignicapillus -πυρροβασιλίσκος Testudo hermani -µεσογειακή χελώνα 
Regulus regulus –χρυσοβασιλίσκος Testudo marginata -κρασπεδωτή χελώνα 
Saxicola torquata –µαυρολαίµης Typhlops vermicularis –τυφλίνος 
Serinus serinus-σκαρθάκι Vipera ammodytes -οχιά 
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5.3. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ – Υ∆ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ – ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 

5.3.1. Γεωλογικές συνθήκες  
5.3.1.1. Γενικά 
Στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής απαντώνται τόσο αλπικοί όσο και µεταλπικοί 
γεωλογικοί σχηµατισµοί που καλύπτουν όλους τους κύριους πετρολογικούς τύπους 

(ιζηµατογενή, εκρηξιγενή, µεταµορφωµένα πετρώµατα). Οι αλπικοί σχηµατισµοί 

ανήκουν στις γεωτεκτονικές ενότητες της Υποπελαγονικής, της ενότητας 

Αλµυροποτάµου, της ενότητα Λαυρίου και της ενότητας της Αττικής. Σε 

ορισµένες θέσεις πάνω από αυτές έχουν αποτεθεί ασύµφωνα σχηµατισµοί της 

ενότητας Ανατολικής Ελλάδας (ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 1986). 

 

5.3.1.2. Μεταλπικοί σχηµατισµοί 
Οι µεταλπικές λεκάνες του Νοµού Αττικής, σχεδόν πάντα ανοικτές προς τη θάλασσα, 

αποτελούν µεταλπικά ρηξιγενή βυθίσµατα τα οποία µπορούν να διακριθούν 

γεωγραφικά στη λεκάνη των Θηβών, στη λεκάνη Μεγάρων - Αθήνας - Μεσογείων και 

στη λεκάνη της Κορίνθου (ΑΝΤΩΝΙΟΥ, 2000). 

• Η λεκάνη των Θηβών, έχει διεύθυνση Α-∆, παράλληλη µε τις κύριες 

ρηξιγενείς δοµές και χωρίζεται από τις άλλες µε τους ορεινούς όγκους 

Κιθαιρώνα και Πάρνηθας που ακολουθούν την ίδια διεύθυνση. 

• Η λεκάνη Μεγάρων - Αθήνας - Μεσογείων, αποτελείται από ένα σύνολο 

υπολεκανών, οι οποίες ορίζονται κύρια από ΒΑ και Β∆ ρηξιγενείς δοµές. Τα 

Γεράνεια, ο Κιθαιρώνας και η Πάρνηθα τις διαχωρίζουν από τις υπόλοιπες 

λεκάνες της Αττικής. Εσωτερικά τα Γεράνια, η Σαλαµίνα και το Αιγάλεω 

διαχωρίζουν την υπολεκάνη Μεγάρων - Ελευσίνας από αυτή των Αθηνών, 

ενώ ο Υµηττός και τα όρη της Λαυρεωτικής διαχωρίζουν τη λεκάνη των 

Μεσογείων από αυτή των Αθηνών. 

• Η λεκάνη της Κορίνθου, αναπτύσσεται νότια των Γερανίων και στην ανάπτυξη 

της σηµαντικό ρόλο έχουν παίξει πέραν των ΒΑ και Β∆ ρηξιγενών ζωνών και 

οι δοµές µε διεύθυνση Α-∆. 

 

Το περιβάλλον σχηµατισµού και οι φάσεις των µεταλπικών αποθέσεων στις λεκάνες 

της Αττικής, παρουσιάζουν ιδιορρυθµίες που σχετίζονται µε εξελισσόµενες ρηξιγενείς 
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δοµές, από το Μειόκαινο µέχρι σήµερα. Οι λεκάνες αυτές  κατά κανόνα είναι ανοιχτές 

προς τη θάλασσα, όπως τα βυθίσµατα Ευβοϊκού, Σαρωνικού και Κορινθιακού. 

 

'Έτσι, οι ποταµοχερσαίες και λιµναίες φάσεις εξελίσσονται πλευρικά και 

στρωµατογραφικά σε υφάλµυρες και θαλάσσιες από το Μειόκαινο στο Πλειστόκαινο, 

ενώ οι υπερκείµενοι ασύµφωνα Πλειστοκαινικοί σχηµατισµοί παρουσιάζουν στη 

µεγαλύτερη έκταση τους ποταµολιµναίο περιβάλλον, µε εκτεταµένους αναβαθµούς. 

Εξαίρεση αποτελεί η λεκάνη της Κορίνθου, όπου οι εξελισσόµενες ρηξιγενείς δοµές 

δηµιουργούν θαλάσσιες αποθέσεις και αναβαθµούς µέσα στο σύνολο των 

Πλειστοκαινικών σχηµατισµών. Πρόκειται κυρίως για κροκαλοπαγή, λατυποπαγή, 

µάργες, ψαµµούχες µάργες, ψαµµίτες και µαργαϊκους ασβεστόλιθους, αργίλους και 

πηλούς. 

 

5.3.1.3. Αλπικοί σχηµατισµοί 
Οι αλπικοί γεωλογικοί σχηµατισµοί που απαντώνται στην Αττική (Σχ. Γ1), όπως 

προαναφέρθηκε, ανήκουν στις γεωτεκτονικές ενότητες της Ανατολικής Ελλάδας, 

της Υποπελαγονικής, της ενότητας Αλµυροποτάµου, της ενότητα Λαυρίου και 
της ενότητας Αττικής (ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 1986, PAPANIKOLAOU 1989). Την 

περιγραφή του Παπανικολάου ακολουθούµε στη συνέχεια, µε αναφορές σε άλλους 

ερευνητές ώστε να είναι δυνατή η κοινή ερµηνεία του συνόλου του χρήσιµου 

βιβλιογραφικού και χαρτογραφικού υλικού το οποίο υπάρχει για την περιοχή.  
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Σχ. Γ1 Χάρτης Γεωτεκτονικών ενοτήτων (από PAPANIKOLAOU 1989). 

 

Α. Ενότητα Ανατολικής Ελλάδας 
Πρόκειται για πλήθος ενοτήτων παλαιοτεκτονισµένων οι οποίες έχουν 

οµογενοποιηθεί από την ανωκρητιδική επίκλυση. Το κατώτερο τµήµα της ενότητας 

αποτελείται από ένα σύνολο µεταµορφωµένων και αµεταµόρφωτων ενοτήτων 

(«Υποπελαγονική», Μαλιακή, Αλµωπία, κλπ). Στην περιοχή εµφανίζεται κυρίως η 

«Υποπελαγονική» ενότητα. Το ανώτερο τµήµα, το οποίο καλύπτει ασύµφωνα και 

ενοποιεί τις ενότητες που υπόκεινται αποτελείται από ιζήµατα της ανωκρητιδικής 

επίκλυσης (κυρίως Κενοµάνιο) που καταλήγουν στον Ηωκαινικό φλύσχη. Η 

γεωτεκτονική ενότητα της Ανατολικής Ελλάδας έχει νόηµα µόνο για το διάστηµα µετά 

το Κενοµάνιο. Ερχεται να ενοποιήσει όλους τους παλαιογεωγραφικούς χώρους που 

είχαν ήδη τεκτονιστεί κατά την παλαιοαλπική ορογένεση, στο διάστηµα Άνω 

Ιουρασικό - Κάτω Κρητιδικό, και στη συνέχεια συµµετέχουν µαζί σε ένα νέο 

ορογενετικό κύκλο, σ’ αυτό της κύριας αλπικής φάσης κατά το Ηώκαινο. Πρόκειται 

δηλαδή για δύο σύνολα σχηµατισµών:  

Ένα κατώτερο το οποίο αποτελείται από διαφορετικούς παλαιογεωγραφικούς 

χώρους (Υποπελαγονική, Αλµωπία, κλπ) οι οποίοι σταµατούν να λειτουργούν στο 

διάστηµα από το Άνω Ιουρασικό έως το Κάτω Κρητιδικό όπου και συµµετέχουν στην 

παλαιοαλπική ορογενετική φάση. 

Και ένα ανώτερο το οποίο οµογενοποιεί όλους τους υποκείµενους χώρους κάτω από 

τα ιζήµατα της Κενοµάνιας επίκλυσης. Στη συνέχεια οι χώροι αυτοί, σαν Ανατολική 
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Ελλάδα πλέον, συµµετέχουν στον καθαρά αλπικό κύκλο του Ηωκαίνου (Σχ. Γ2). 

Πρόκειται κυρίως για ανθρακικά πετρώµατα, κροκαλοπαγή και φλύσχη που έχουν 

αποτεθεί µετά την Κενοµάνια επίκλυση. Εντοπίζεται κατά θέσεις στην ευρύτερη 

περιοχή της Αττικής. 

 

Β. «Υποπελαγονική» 
Η γεωτεκτονική ενότητα της «Υποπελαγονικής» δοµεί το µεγαλύτερο τµήµα της 

Αττικής. Αναπτύσσεται κυρίως στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας και δυτικότερα. 

Πρόκειται για µια αµεταµόρφωτη ενότητα της οποίας η στρωµατογραφική κολώνα 

αποτελείται από µια νηριτική ακολουθία από το Άνω Τριαδικό έως και το Ιουρασικό. 

Στο όριο Ιουρασικού - Κρητιδικού έχουν τοποθετηθεί τεκτονικά οφιόλιθοι. Η 

«Υποπελαγονική» αναφέρεται και σαν αµεταµόρφωτη Πελαγονική (ΚΑΤΣΙΚΑΤΣΟΣ 

1992) και στο Σχ. Γ1 παρουσιάζεται σαν Ανατολική Ελλάδα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι 

ο χώρος που εµφανίζεται σαν Ανατολική Ελλάδα στο Σχ. Γ1 αποτελείται κυρίως από 

πετρώµατα της «Υποπελαγονικής». 

Περµοτριαδικός Κλαστικός σχηµατισµός. Στη βάση της κολώνας, στο Ανώτερο 

Παλαιοζωικό - Κατώτερο Τριαδικό, παρατηρείται ένας πηλιτοψαµµιτικός κλαστικός 

σχηµατισµός ο οποίος περιέχει ολισθόλιθους µαύρων ασβεστόλιθων Περµικής 

ηλικίας. 

Ηφαιστειακά. Στη βάση της ανθρακικής πλατφόρµας εµφανίζονται ηφαιστειακά. 

Πρόκειται για χαλαζιακούς κερατοφύρες, τόφφους, κλπ βασικής σύστασης του 

Μέσου Τριαδικού. Ο ορίζοντας των ηφαιστειακών παρεµβάλλεται, κατά θέσεις, 

ανάµεσα στα ανθρακικά ιζήµατα της πλατφόρµας και στον Περµοτριαδικό κλαστικό 

σχηµατισµό. Το όριο των ανθρακικών µε τον υποκείµενο ηφαιστειοϊζηµατογενή 

σχηµατισµό λειτουργεί πολλές φορές σαν επιφάνεια τεκτονικής αποκόλλησης 

(decolement). 

Ανθρακικά ιζήµατα. Το µεγαλύτερο τµήµα των ορεινών όγκων της Αττικής 

καλύπτεται από ανθρακικά πετρώµατα της Τριαδικολιάσιας πλατφόρµας η οποία 

καλύπτει το διάστηµα από το µέσο Τριαδικό έως το ∆ογγέριο. Οι παλαιότεροι 

ορίζοντες (Μέσο Τριαδικό) είναι µερικές φορές κρυσταλλικοί ή άλλοτε περιέχουν 

οξείδια που οφείλονται στη δράση κοντινής ηφαιστειότητας και σχηµατίζουν ορίζοντες 

ερυθρών κονδυλωδών µαργαϊκών ασβεστόλιθων φάσης ammonitico rosso. Στο Άνω 

Τριαδικό εµφανίζονται επίσης ωολιθικοί ασβεστόλιθοι και δολοµίτες. 

Σχιστοψαµµιτοκερατολιθική (sh) διάπλαση – Οφιόλιθοι. Η 
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σχιστοψαµµιτοκερατολιθική διάπλαση αποτελείται από µία κύρια µάζα 

αργιλοπυριτικού υλικού συνήθως κοκκινωπού χρώµατος, που φιλοξενεί τεµάχη 

ανθρακικών (κυρίως του ιουρασικού), κερατόλιθους και πρασινοπετρώµατα 

υπερβασικής σύστασης. Αυτή η µορφή της δεν είναι η µοναδική αφού µπορεί κανείς 

να παρατηρήσει ολόκληρα τεµάχη υπερβασικών πετρωµάτων µέσα στην αργιλική 

µάζα τα οποία είναι συνήθως εξαλλοιωµένα και αποσαθρωµένα µε κύριες 

πετρολογικές φάσεις τον κεροστιλβικό γάββρο και το λερζόλιθο. Κατά θέσεις 

διακρίνονται και συµπαγείς περιδοτίτες µε ελάχιστη εξαλλοίωση.  
 

Γ. Ενότητα Αλµυροποτάµου 
Η ενότητα αυτή εµφανίζεται στην βορειοανατολική Αττική κυρίως στην περιοχή του 

Μαραθώνα. Πρόκειται για ελαφρά µεταµορφωµένα ανθρακικά πετρώµατα Τριαδικού 

– Ηωκαίνου, Ηωκαινικός φλύσχη και σχιστόλιθους. Στον χάρτη του ΙΓΜΕ 

(Κατσικάτσος 2002), αναφέρεται ως Αυτόχθονη Ενότητα Αλµυροποτάµου – Αττικής. 

Στην περιοχή της ενότητας αυτής, βρίσκεται η θέση ΒΑ1 «Μαύρο Βουνό» της 

περιοχής Γραµµατικού. 
 

∆.  Ενότητα Λαυρίου 
Πρόκειται για την αλλόχθονη µεταµορφωµένη ενότητα της Λαυρεωτικής που 

σταδιακά περνά στην πολύπλοκη σχετικά αυτόχθονη ενότητα του Λεκανοπεδίου 

Αθηνών. Η ενότητα αυτή χαρακτηρίζεται από αδυναµία καθορισµού συγκεκριµένης 

στρωµατογραφικής κολώνας. 

Πρόκειται για ελαφρώς µεταµορφωµένη ενότητα που περιέχει ολισθόλιθους και 

τεκτονικές σφήνες µε µεγάλη ποικιλία λιθολογιών που της δίνουν τα χαρακτηριστικά 

ενός µίγµατος (mélange). Πρόκειται για µία ψαµµιτοπηλιτική µεταµορφωµένη µάζα 

που περιέχει διάφορης ηλικίας και σύστασης τεµάχη (ασβεστόλιθους, βασικά 

εκρηξιγενή πετρώµατα, κλπ). Οι πιο χαρακτηριστικές λιθολογίες είναι οι σερικιτικοί, 

χλωριτικοί σχιστόλιθοι, έντονα τεκτονισµένοι που µέσα τους περιέχουν 

µεταβασάλτες, µεταγάβρους και ενδιαστρώσεις κρυσταλλικών ασβεστόλιθων. 

Το  αλλόχθονο σύστηµα έχει ενδιαφέρον γιά τις θέσεις της Νοτιοανατολικής Αττικής 

ΝΑ1 «Κερατέα» και ΝΑ2 «Λατοµεία Κυριακού». Στην περιοχή αυτή σ΄ αυτό κατά το 

Lepsius συµµετέχουν α) ανωκρητιδικοί ασβεστόλιθοι β) Αθηναϊκοί σχιστόλιθοι 

(Μαριολάκος και Λέκκας 1975, Λέκκας 1993). 
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Ε. Ενότητα Αττικής 
Η ενότητα αυτή θεωρείται ως η κατώτερη τεκτονική ενότητα της Αττικής (σχετικά 
αυτόχθονη) πάνω στην οποία βρίσκονται επωθηµένες διάφορες άλλες τεκτονικές 

ενότητες όπως της Ανατολικής Ελλάδας, του Λαυρίου και του Αλµυροποτάµου. Είναι 

µεταµορφωµένη και έντονα παραµορφωµένη αλπική ενότητα. Αποτελείται από 

µεγάλη µάζα µαρµάρων, συχνά δολοµιτικών, και σχιστόλιθων, µαρµαρυγιακών, 

αµφιβολιτικών κλπ, µε λεπτούς ορίζοντες µαρµάρων. Μέσα στους σχιστόλιθους 

υπάρχουν βασικά και υπερβασικά µεταµορφωµένα πετρώµατα. Η στρωµατογραφική 

της στήλη έχει καθοριστεί στην περιοχή του Υµηττού ως εξής: α) Σχιστόλιθοι της 

Βάρης στη βάση, β) ∆ολοµίτες Πιρναρής, γ) Κατώτερο µάρµαρο, δ) Σχιστόλιθοι 

Καισαριανής και ε) Ανώτερο Μάρµαρο. 

Το  αυτόχθονο σύστηµα έχει επίσης ενδιαφέρον γιά τις θέσεις της Νοτιοανατολικής 

Αττικής. 

 

5.3.1.4. Γεωλογικές συνθήκες λοιπών περιοχών  
Στα Κύθηρα εµφανίζονται οι παρακάτω γεωλογικές ενότητες, από τις κατώτερες προς 

τις ανώτερες: 

1) Ενότητα φυλλιτών – χαλαζιτών 

2) Ζώνη Γαβρόβου – Τριπόλεως 

3) Ζώνη Ωλονού – Πίνδου 

4) Νεογενείς σχηµατισµοί 

5) Τεταρτογενείς σχηµατισµοί 

 

Η ενότητα των φυλλιτών – χαλαζιτών, αποτελεί το υπόβαθρο της νήσου και 

εµφανίζεται επιφανειακά µόνο στο βόρειο µέρος της. Πάνω σε αυτήν είναι 

επωθηµένες οι σειρές Γαβρόβου – Τριπόλεως και Ωλονού-Πίνδου. 

 

Η σειρά Γαβρόβου – Τριπόλεως στα Κύθηρα συνίσταται κυρίως από ασβεστόλιθους 

και φλύσχη. Τα ανθρακικά ιζήµατα της σειράς είναι ασβεστόλιθοι τεφροί έως µέλανες 

κατά τόπους κρυσταλλικοί και δολοµίτες – δολοµιτικοί ασβεστόλιθοι τεφροί και τοπικά 

ανακρυσταλωµένοι. Τα ιζήµατα αυτά καταλαµβάνουν µεγάλη έκταση στο νησί, 

δοµούν τις κύριες οροσειρές και έρχονται σε επαφή µε τη θάλασσα. 
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Ο φλύσχης της Τριπόλεως συνήθως αποτελείται από αργιλικές και ψαµµιτικές 

εναλλαγές. Βρίσκεται τοποθετηµένος πάνω από τα ανθρακιακά ιζήµατα της σειράς. 

Οι Λιώρης – Κουρεµένος θεωρούν ότι ο φλύσχης στο κέντρο του νησιού, που οι 

Πετρόχειλος (1966) και Θεοδωρόπουλος αποδίδουν στη ζώνη Τριπόλεως, ανήκει 

στη ζώνη της Πίνδου, γεγονός µε υδρογεωλογική σηµασία. 

 

Ο ∆ανάµος (1992) τους σχηµατισµούς της περιοχής Μυρτιδίων τους θεωρεί ως την 

ηφαιστειοιζηµατογενή σειρά της βάσης της Τριπόλεως στα Κύθηρα. Αυτοί εν µέρει 

καλύπτονται τεκτονικά από τους ασβεστόλιθους της Τρίπολης. Αποτελούνται από 

µεταψαµµίτες και ηφαιστειοκλαστικά ιζήµατα µε µεταπηλίτες (µε ενδιάστρωση 

µαργαϊκού ασβεστολίθου). Είναι µεταµορφωµένοι σε πολύ χαµηλό βαθµό. 

 

Η ζώνη Ωλονού – Πίνδου βρίσκεται επωθηµένη πάνω στα ιζήµατα της ζώνης 

Γαβρόβου – Τριπόλεως και στην ενότητα φυλλιτών – χαλαζιτών. Στα Κύθηρα 

αποτελείται κυρίως από Κρητιδικούς ασβεστόλιθους, λιγότερο φλύσχη και 

περιορισµένες εµφανίσεις σχιστοκερατολίθων. Οι Κρητιδικοί ασβεστόλιθοι της 

ενότητας αυτής είναι πλακώδεις – λεπτοπλακώδεις κίτρινου, γκρι και κόκκινου 

χρώµατος µε παρεµβολές πυριτολίθων. Το πάχος τους είναι 50-150m (Παγούνης 

1982). Πάνω από αυτούς βρίσκεται ο ανώτερος (2ος) φλύσχης της ενότητας ενώ 

κάτω ο κατώτερος (1ος) που συντίθεται από ραδιολαρίτες, κόκκινες µάργες και 

ψαµµιτοπηλιτικά υλικά. 

 

Οι νεογενείς σχηµατισµοί είναι πολύ συχνοί στα Κύθηρα, ενώ οι σχηµατισµοί του 

τεταρτογενούς είναι µάλλον περιορισµένοι στο νησί. Σηµαντικές είναι οι αποθέσεις 

ερυθρογής και αµµοχαλίκων στις χαµηλότερες θέσεις των ανθρακικών λεκανών. 

 

Από υδρογεωλογικής άποψης, για του σχηµατισµούς οι οποίοι δοµούν το νησί των 

Κυθήρων ισχύουν τα ακόλουθα:  

Φυλλίτες – Χαλαζίτες: Είναι γενικά υδατοστεγανοί σχηµατισµοί. Γενικά θεωρείται ότι 

σε κάποιες περιοχές οι φυλλίτες βρίσκονται κάτω από το επίπεδο της θάλασσας. 

Στην περίπτωση αυτή οι υπερκείµενοι καρστικοί ασβεστόλιθοι της ζώνης της 

Τρίπολης, έρχονται σε απ΄ ευθείας επαφή µε τη θάλασσα, η οποία επηρεάζει την 

υδροφορία τους.  
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Ασβεστόλιθοι και δολοµίτες της ζώνης Γαβρόβου-Τριπόλεως: Είναι έντονα 

διαρρηγµένοι και καρστικοποιηµένοι. Σε αυτό οφείλεται και η υδροφορία τους, η 

οποία όµως θεωρείται ότι βρίσκεται περί το επίπεδο της θάλασσας, οπότε είναι 

υφάλµυρη. Στην  ευρύτερη περιοχή της τοποθεσίας «ΛΑΧΝΟΣ» δεν έχουν γίνει 

γεωτρήσεις λόγω της βεβαιότητας των µελετητών (Παγούνης 1981, Λιώρης-

Κουρεµένος 1983) για την υφάλµυρη υδροφορία αφενός και λόγω αποµόνωσης από 

οικισµούς και της περιορισµένης γεωργικής χρήσης της γης. Ο Παγούνης (1981) 

θεωρεί ότι στην περιοχή, η κίνηση του υπόγειου νερού είναι προς τα δυτικά. Σε αυτό 

συνηγορεί και η κατάτµηση της περιοχής από ρήγµατα Β-Ν και Α-∆ διευθύνσεων, τα 

οποία διευκολύνουν την επικοινωνία µε τη θάλασσα αποµονώνοντας υδρογεωλογικά 

το τεµάχιο. Στην περιοχή δεν έχουν σηµειωθεί υποθαλάσσιες καρστικές πηγές.  

Τέτοιες έχουν παρατηρηθεί στους όρµους Βάνη και Σκυδιά προς νότο ενώ ζώνες 

εκφόρτισης καρστικών υδροφόρων αναφέρονται στον όρµο του Φανοκοπείου 

βορειότερα (Παγούνης). 

 

Ο Φλύσχης της ζώνης Γαβρόβου-Τριπόλεως, κατά τον Πετρόχειλο (1966) 

εµφανίζεται στην περιοχή πάνω από τους ανθρακικούς σχηµατισµούς της ζώνης και 

αποτελεί πρακτικά αδιαπέρατο σχηµατισµό, πάνω από τον οποίο βρίσκονται οι 

σχηµατισµοί της ζώνης Πίνδου. Κατά τους νεώτερους ερευνητές ο φλύσχης αυτός 

ανήκει κατά το µεγαλύτερο µέρος του στη ζώνη Ωλονού – Πίνδου. Πάντως, είτε είναι 

φλύσχης της Τριπόλεως είτε ο 1ος φλύσχης της ζώνης Ωλονού-Πίνδου, λειτουργεί ως 

στεγανό υπόβαθρο των Ανωκρητιδικών ασβεστολίθων της Πίνδου. Έτσι 

δηµιουργούνται οι πηγές του Μυλοποτάµου και της γύρω περιοχής. 

 

Ο Σχηµατισµός Μυρτιδίων, εµφανίζεται στις νότιες περιοχές του νησιού. Είναι 

µάλλον στεγανός σχηµατισµός και θα µπορούσε να αποτελέσει στεγανό υπόβαθρο 

των ασβεστολίθων της Τρίπολης. 

 

Ασβεστόλιθοι της ζώνης Ωλονού-Πίνδου, εµφανίζονται στο κέντρο του νησιού και 

ανατολικά του Μερµηγκάρη. Το πάχος τους φθάνει τα 40m. Περιέχουν κερατολιθικές 

και µαργαϊκές ενστρώσεις, οπότε η αποκάρστωσή τους είναι περιορισµένη. Όµως 

λόγω µικρού πάχους και ισχυρής διάρρηξης παρουσιάζουν υδροφορία. Σε αυτό 

συµβάλλει και η ύπαρξη του στεγανού υποβάθρου του φλύσχη. 
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Στην περιοχή του Μυλοποτάµου οι πλακώδεις ασβεστόλιθοι της ζώνης Ωλονού-

Πίνδου, επικάθονται του φλύσχη της Τρίπολης και δηµιουργούν κατά τον Μ. 

Παγούνη, µικρή υδρογεωλογική λεκάνη έκτασης 4km2, η οποία εκφορτίζεται στην 

αριστερή πλευρά του ρέµατος του Μυλοποτάµου, µε διεύθυνση ροής του υπογείου 

νερού Ν∆-ΒΑ και συνολική παροχή 17m3/h.  

 

Σε άλλες θέσεις οι ασβεστόλιθοι αυτοί είναι επωθηµένοι απ΄ ευθείας επί των 

ασβεστολίθων της Τρίπολης, οπότε στραγγίζονται στο καρστικό τους δίκτυο και κατά 

κανόνα οδηγούνται µέσω αυτού στη θάλασσα. 

 

Οι αποθέσεις ερυθρογής και τα αµµοχάλικα είναι ηµιπερατά υλικά, µε κυµαινόµενους 

σε ευρέα όρια συντελεστές υδροπερατότητας, οι οποίοι ελέγχονται από την 

επικράτηση χονδρόκοκκων ή λεπτόκοκκων υλικών. 

Το κάλυµµα των ψαµµιτικών ασβεστολίθων είναι µικρού πάχους µε ασυνέχειες και 

καρστικές κοιλότητες και συνεπώς υδροπερατό. 

 

Οι γεωλογικοί σχηµατισµοί, οι οποίοι δοµούν το νησί των Αντικυθήρων ανήκουν 

κύρια στην Ζώνη της Τρίπολης. Επίσης παρατηρούνται µεγάλες εµφανίσεις 

νεογενών και τεταρτογενών αποθέσεων. Αναλυτικότερα σε όλη της έκταση του 

νησιού απαντώνται οι ακόλουθοι σχηµατισµοί, από τους νεότερους, προς τους 

αρχαιότερους:  

 
Α) ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΕΣ 
1. Ολόκαινο  

 Αλλουβιακές προσχώσεις: ερυθρογή και ανθρακικά κορήµατα σε µικρά 

καρστικά έγκοιλα ή µικρές τεκτονικές τάφρους των ανθρακικών πετρωµάτων και 

στις νεογενείς λεκάνες, όπου απαντώνται επιπλέον άργιλοι, άµµοι και χάλικες. 

 Στα ΝΑ πρανή του νησιού οι αλλουβιακές προσχώσεις είναι γεµάτες από υλικά 

φλύσχη και θραύσµατα κερατολίθων. 

 Τέλος, στην παρυφή των νεογενών µεταξύ της Λεκάνης Χαρχαλιανών και 

Κοσιφοβουνίου, εµφανίζονται αιολινίτες (σαθροί µαργαϊκοί ψαµµίτες) µε χερσαία 

Γαστερόποδα. 

 Πάχος: 0,5m έως και πάνω από 10m µέσα στις τεκτονικές τάφρους. 
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 Χειµάρρια αναβαθµίδα: κροκάλες, χάλικες, άµµοι και ερυθρογή κοντά στις 

εκβολές του χειµάρρου Ξηροπόταµος, σε ύψος 2m περίπου από την κοίτη του 

χειµάρρου. 

 Πλευρικά κορήµατα, παλαιά, νέα: ανθρακικά κορήµατα µε λίγη ερυθρογή στα 

απότοµα πρανή των ασβεστολιθικών λόφων. Τα παλαιότερα είναι συνεκτικά, ενώ 

τα νεώτερα χαλαρά. 

Πάχος: 0,5-1,5m. 

 

2. Πλειο – Πλαιστόκαινο   
 Κλαστική ανθρακική σειρά (ΡΙ-Pt.st): ασβεσταρενίτες και ασβεστορουδίτες, 

παχυστρωµατώδεις έως άστρωτοι, υπόλευκοι έως κιτρινέρυθροι, πολύ 

συνεκτικοί. Περιέχουν πέραν του ανθρακικού και µικρές ποσότητες 

κερατολιθικού, χαλαζιακού, χαλαζιτικού και ψαµµιτικού κλαστικού υλικού. Μέσα 

σε αυτούς αναπτύσσονται ορίζοντες πολύ σκληρών ανθρακικών επιφλοιώσεων 

(κρούστας), πεδογενετικής φύσεως, µε άφθονα ίχνη ριζολιθικών δοµών, 

χρώµατος κιτρινέρυθρου έως καστανέρυθρου. Εµφανίζονται ΒΑ του 

Κοσιφοβουνίου µέσα σε µια διαβρωσιγενή λεκάνη. ∆υτικά του Ποταµού, στη 

βάση των παραπάνω σχηµατισµών, παρατηρήθηκε µικρή εµφάνιση πολύµικτου 

κροκαλοπαγούς επίκλυσης µε κροκάλες κερατολιθικές, χαλαζιτικές, 

ασβεστολιθικές και ηφαιστειακές, πλήρως αποστρογγυλεµένες, διαµέτρου 0,5-

1,5cm και λίγο ασβεστοµαργαϊκό συνδετικό υλικό. 

 Λατυποκροκαλοπαγή (PI-Pt.br): κροκάλες και λατύπες ανθρακικές και λίγες 

κερατολιθικές και ψαµµιτικές (προερχόµενες από τα νεογενή), µε κιτρινέρυθρο 

ασβεστοµαργαϊκό συνδετικό υλικό. Τη µεγαλύτερη ανάπτυξή τους εµφανίζουν 

στην περιοχή Γαλανιανών και στην περιοχή νότια του Κάστρου. Μικρές 

σποραδικές εµφανίσεις βρίσκονται σε όλη τη νεογενή λεκάνη Μπατουδιανών - 

Σκαριανών. Στην περιοχή Γαλανιανών φθάνουν µέχρι το υψόµετρο 240m. Στα 

ψηλότερα σηµεία τα λατυποπαγή κάθονται σε ασυµφωνία απ΄ ευθείας πάνω στο 

ανθρακικό υπόβαθρο ενώ χαµηλότερα πάνω στο φλύσχη και τα νεογενή. Στο 

µοναστήρι των Γαλανιανών, η επαφή αυτή δίνει πηγή σηµαντικής παροχής. 

Πάχος: 50cm έως 10m. 
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Β) ΝΕΟΓΕΝΕΣ 
Μάργες, ψαµµίτες, κροκαλοπαγή: έχουν αποτεθεί σε δύο κύριες τεκτονικές λεκάνες 

στο δυτικό και κεντρικό του νησιού. 

1. Κεντρική Λεκάνη ή “Λεκάνη Μπατουδιανών - Σκαριανών”: Παρατηρούνται 
εναλλαγές υπόλευκων µαργών µε ενστρώσεις µαργαϊκών ασβεστόλιθων και 

χαλικοπαγών χαλαρά συνδεδεµένων µε άµµο και ασβεστοµαργαϊκό υλικό πάχους 

0,5-1m. Οι µάργες πολλές φορές περιέχουν άµµο και κροκάλες. Οι πάγκοι των 

χαλικοπαγών στα κατώτερα στρώµατα είναι συνεκτικότεροι και συνεχείς, ενώ 

προς τα πάνω γίνονται χαλαρότεροι και µετατρέπονται σε φακοειδείς ενστώσεις 

αµµοχάλικου µε ασβεστολιθικούς, οφιολιθικούς, χαλαζιακούς και γνευσιακούς 

χάλικες. Προς τα ανώτερα στρώµατα επικρατούν οι ενστρώσεις των µαργαϊκών 

ασβεστόλιθων. 

2. ∆υτική Λεκάνη ή “Λεκάνη των Χαρχαλιανών”: Παρατηρούνται υπόλευκες, 
αµµούχες ασβεστοµάργες µε ενστρώσεις  υπόλευκων µαργαϊκών ασβεστόλιθων 

και ασβεσταρενιτών, λεπτές ενστρώσεις ανοικτοπράσινου οπαλίου και φακοειδείς 

ενστρώσεις ερυθρογής. Επί αυτών αναπτύσσεται ορίζοντας 15-20 cm από 

ελαφρώς συνεκτικά πολυγενή χαλικοπαγή, µε ασβεστολιθικούς, χαλαζιακούς, 

γνευσιακούς και σχιστολιθικούς χάλικες, διαµέτρου 0,5-3 cm και λίγο συνδετικό 

υλικό από άµµο και ασβεστίτη. Μέσα στα κροκαλοπαγή παρατηρούνται 

ενστρώσεις ψαµµιτών και ψηφιτοπαγών. Οι παραπάνω σχηµατισµοί είναι 

επικλυσιγενείς πάνω στους παλαιοκαινικούς - ηωκαινικούς ασβεστόλιθους. Στην 

περιοχή Καµαρέλας, στην επαφή, παρατηρείται hard ground από οξείδια σιδήρου 

πάχους 0,5-3 cm. 

 

Γ) ΖΩΝΗ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 
 Φλύσχης: Ο σχηµατισµός του φλύσχη είναι ηλικίας Ανώτερου Ηωκαίνου και 

αποτελείται από εναλλαγές ιλυολιθικών και αργιλικών σχιστολίθων, µε 

ενστρώσεις ψαµµιτών, πάχους 5-20cm. Παρουσιάζεται µε πολύ µικρές 

εµφανίσεις, λόγω του τεκτονισµού, ενώ η µεγαλύτερη επιφανειακή του 

εξάπλωση απαντάται στην περιοχή νότια των Μπατουδιανών, όπου και 

σχηµατίζεται ένα µικρό σύγκλινο. Το µέγιστο ορατό πάχος του σχηµατισµού 

είναι περίπου 10µ. στο µοναστήρι των Γαλανιανών. 

 Μεγάλες εµφανίσεις αυτής της ζώνης ανήκουν στους Νουµµουλιτοφόρους 
ασβεστόλιθους που είναι σκοτεινότεφροι έως µαύροι συχνά 
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ανακρυσταλλωµένοι και κατά τόπους δολοµιτιωµένοι βιοµικρίτες. Ορατό πάχος 

πάνω από 300m. Σε µικρές εµφανίσεις, λόγω τεκτονισµού, συναντάµε φλύσχη 

µε µεγαλύτερη επιφανειακή εξάπλωση νότια των Μπατουδιανών, µε µεγαλύτερο 

ορατό πάχος (10m) στο µοναστήρι των Γαλανιανών 

 Μεγαλύτερες σε έκταση εµφανίσεις της ζώνης ανήκουν στην κατηγορία των 

Ρουδιστοφόρων ασβεστόλιθων που είναι σκοτεινότεροι έως µαύροι, έντονα 

δολοµιτιωµένοι, µικριτικοί µε τοµές µαύρες ή λευκές από θραύσµατα ή 

ολόκληρους Ρουδιστές, Γαστερόποδα Ελασµατοβράγχια και πολλούς 

στρωµατόλιθους. 

 

Η υδροπερατότητα των σχηµατισµών που δοµούν το νησί των Αντικυθήρων, δηλ. η 

ταχύτητα κίνησης ενός υγρού και συνεπώς και πολλών ρύπων, καθορίζει τον 

κίνδυνο, ρύπανσης υπογείου υδροφόρου στρώµατος. 

Οι σχηµατισµοί της νήσου από πλευράς υδατοπερατότητας κατατάσσονται ως εξής: 

♦ Αλλουβιακές αποθέσεις κοιλάδων και ακτών. Η περατότητά τους οφείλεται στο 

πρωτογενές πορώδες και είναι γενικά µικρότερη στις παράκτιες περιοχές και 

µεγαλύτερη στις κοιλάδες και τους χείµαρρους, λόγω αδρότερης κοκκοµετρίας 

στον ανάντη.  

♦ Οι κώνοι κορηµάτων, και τα λατυποκροκαλοπαγή είναι σχηµατισµοί περατοί. 

♦ Είναι προφανές ότι το ανθρακικό υπόβαθρο λόγω της έκτασης που 

καταλαµβάνει και της υψηλής περατότητάς του, αποτελεί τον κύριο υδροφόρο 

σχηµατισµό της νήσου, ο οποίος τροφοδοτεί πλευρικά και τους λατυποπαγείς 

σχηµατισµούς. Στο µοναστήρι των Γαλανιανών η επαφή αυτή δίνει πηγή 

σηµαντικής παροχής.  

♦ Ο σχηµατισµός του φλύσχη, λόγω της σύστασης του αποτελεί γενικά 

σχηµατισµό πολύ χαµηλής υδροπερατότητας και πρακτικά υδατοστεγανός. 

 

Οι γεωλογικοί σχηµατισµοί που δοµούν τη νήσο Αίγινα ανήκουν γεωτεκτονικά στην 

Πελαγονική ζώνη, σε µετατεκτονικά και βραδυτεκτονικά ιζήµατα και σε ηφαιστειακά 

πετρώµατα του τεταρτογενούς, κυρίως δακίτες και ηφαιστειοκλαστικές δακιτικές ροές. 

Η εγγύτερη περιοχή του έργου δοµείται από παράκτιες αλλουβιακές αποθέσεις  και 

θαλάσσιες πλειοκαινικές αποθέσεις. Περιλαµβάνονται και αποθέσεις υφάλµυρης 

φύσεως. 
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5.3.2. Ηφαίστεια 
Κατά τις µετακινήσεις και συγκρούσεις των λιθοσφαιρικών πλακών Αφρικής και 

Ευρώπης (που η γραµµή σύγκλισης τους περιλαµβάνεται και στην Ελλάδα), όπου η 

αφρικανική πλάκα βυθίζεται κάτω από την ευρωπαϊκή (Νοτίου Αιγαίου), τα 

αφρικανικά πετρώµατα λιώνουν στο θερµό µανδύα της γης και µέσα από τα ρήγµατα 

διάνοιξης που δηµιουργούνται στην ευρωπαϊκή πλάκα ανεβαίνουν στην επιφάνεια ως 

καυτό µάγµα, τροφοδοτώντας τα ενεργά ηφαίστεια, που δηµιούργησαν το 

ηφαιστειακό τόξο του Νοτίου Αιγαίου. 

 

Ένα από τα ηφαίστεια του τόξου αυτού είναι και το Σουσάκι, στη Ν-Ν∆ άκρη των 

Γερανείων και Β∆ των Αγ. Θεοδώρων (1 χιλ. Β-ΒΑ των ∆ιυλιστηρίων). Θεωρείται 

«σβησµένο» ηφαίστειο, ηλικίας περίπου 5 εκατ. ετών (Νεογενές), αλλά ακόµα και 

σήµερα από τις δύο κύριες σπηλαιώδεις ρωγµές του εκλύονται αέρια που είναι µίγµα 

διοξειδίου του άνθρακα, διοξειδίου του θείου, υδρόθειου και υδρατµών. 

 

5.3.3. Τεκτονική 
α) Βορειοανατολική Αττική: Στην περιοχή αυτή κυριαρχούν ρήγµατα γενικής 

διεύθυνσης ∆Β∆-ΑΝΑ και Β∆-ΝΑ ενώ µικρότερη συµµετοχή έχουν τα ρήγµατα 

διεύθυνσης Β-Ν. Οι κύριες ενεργές νεοτεκτονικές δοµές της βορειοανατολικής Αττικής 

είναι οι ρηξιγενείς ζώνες της Βόρειας Πάρνηθας (Αυλώνα – Μαλακάσας) και της 

περιοχής Ωρωπού Αγ. Αποστόλων η οποία οριοθετεί και τον Ευβοϊκό Κόλπο. 

 
β) Νοτιοανατολική Αττική: Αν και στην βορειοανατολική Αττική υπάρχουν 

βιβλιογραφικά δεδοµένα για την ενεργό τεκτονική της περιοχής, αυτά τα στοιχεία 

απουσιάζουν σχεδόν παντελώς για την νοτιοανατολική Αττική. Γενικά στην 

νοτιοανατολική Αττική κυριαρχούν ρήγµατα γενικής διεύθυνσης ΒΑ-Ν∆.  

 

γ) Η Αίγινα µαζί µε τα υπόλοιπα νησιά ηφαιστειακά νησιά του Ν. Αιγαίου (Μέθανα, 

Μήλος, Σαντορίνη, Νίσυρος, Κως) αποτελούν το ηφαιστειακό τόξο της σηµερινής 

γεωµετρίας του ελληνικού ορογενετικού τόξου. Στο χώρο ενός ηφαιστειακού τόξου 

επικρατεί εξελικτική τεκτονική που µε τη  δράση της δηµιουργεί δοµές τεκτονικών 

κεράτων και ταφρών. Το σύστηµα ρηγµάτων ΑΒΑ – ∆Ν∆ κατεύθυνσης που είναι 

υπεύθυνο για την εκδήλωση της ηφαιστειακής δραστηριότητας στο νησί της Αίγινας, 

αναπτύχθηκε στο Πλειο – πλειστόκαινο.  
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δ) Κύθυρα: Οι φυλλίτες και οι χαλαζίτες είναι πολυπτυχωµένοι. Πάνω σε αυτούς είναι 

επωθηµένοι και λεπιωµένοι οι σχηµατισµοί της ζώνης Γαβρόβου-Τριπόλεως. Πάνω 

στις προηγούµενες ενότητες είναι επωθηµένοι και λεπιωµένοι οι σχηµατισµοί της 

ζώνης Ωλονού – Πίνδου. Η ρηγµατογόνος τεκτονική είναι έντονη στα Κύθηρα. Το 

νησί εµφανίζεται κατακερµατισµένο µε τάφρους, βυθίσµατα, τεκτονικά κέρατα κ.λ.π. 

 

5.3.4. Σεισµικότητα 
Η Περιφέρεια Αττικής συνολικά κατατάσσεται στις Ζώνες Σεισµικής Επικινδυνότητας Ι 

– ζώνη  χαµηλής σεισµικής επικινδυνότητας και ΙΙ – ζώνη µέσης σεισµικής 

επικινδυνότητας σύµφωνα µε την κατανοµή του Ελληνικού Αντισεισµικού 

Κανονισµού ΕΑΚ – 2000 – (Τροποποίηση Φ.Ε.Κ. Β΄ 1154/12-8-2003, Απόφαση 

Αριθ. ∆17α/115/9/ΦΝ275). Οι Ζώνες Σεισµικής Επικινδυνότητας της Ελλάδας είναι 3 

(Ι,ΙΙ,ΙΙΙ), και την µέγιστη επικινδυνότητα την έχει η ζώνη IΙΙ, όπως παρουσιάζεται και 

στον χάρτη που ακολουθεί 

 
Αναθεωρηµένος Χάρτης Ζωνών Σεισµικής Επικινδυνότητας της Ελλάδας  (ΕΑΚ-2000 – 

Τροποποίηση Φ.Ε.Κ. Β΄ 1154/12-8-2003, Απόφαση Αριθ. ∆17α/115/9/ΦΝ275) 
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Από άποψη σεισµικής επικινδυνότητας τα εδάφη κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες 

Α, Β, Γ, ∆ και Χ, οι οποίες περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

Α 

Βραχώδεις ή ηµιβραχώδεις σχηµατισµοί εκτεινόµενοι σε αρκετή 
έκταση και βάθος, µε την προϋπόθεση ότι δεν παρουσιάζουν έντονη 
αποσάθρωση. 
Στρώσεις πυκνού κοκκώδους υλικού µε µικρό ποσοστό 
ιλυοαργιλικών προσµίξεων, πάχους µικρότερου των 70 µ. 
Στρώσεις πολύ σκληρής προσυµπιεσµένης αργίλου πάχους 
µικρότερου των 70 µ. 

 

 

Β 

Εντόνως αποσαθρωµένα βραχώδη ή εδάφη που από µηχανική 
άποψη µπορούν να εξοµοιωθούν µε κοκκώδη. 
Στρώσεις κοκκώδους υλικού µέσης πυκνότητας, πάχους 
µεγαλύτερου των 5 µ. ή µέσης πυκνότητας πάχους µεγαλύτερου των 
70 µ. 
Στρώσεις σκληρής προσυµπιεσµένης αργίλου πάχους µεγαλύτερου 
των 70 µ. 

 

Γ 

Στρώσεις κοκκώδους υλικού µικρής σχετικής πυκνότητας, πάχους 
µεγαλύτερου των 5 µ. ή µέσης πυκνότητας πάχους µεγαλύτερου των 
70 µ. 
Ιλυοαργιλικά εδάφη µικρής αντοχής σε πάχος µεγαλύτερο των 5 µ. 

∆ Έδαφος µε µαλακές αργίλους υψηλού δείκτη πλασιµότητας (Ιρ > 50), 
συνολικού πάχους µεγαλύτερου των 10 µ. 

 

 

 

 

Χ 

Χαλαρά λεπτόκοκκα αµµοϊλιώδη εδάφη υπό τον υδάτινo ορίζοντα, 
που ενδέχεται να ρευστοποιηθούν (εκτός αν ειδική µελέτη αποκλείει 
τέτοιο κίνδυνο, ή γίνει βελτίωση των µηχανικών τους ιδιοτήτων). 
Εδάφη που βρίσκονται δίπλα σε εµφανή τεκτονικά ρήγµατα. 
Απότοµες κλιτείς καλυπτόµενες µε προϊόντα χαλαρών πλευρικών 
κορηµάτων. 
Χαλαρά κοκκώδη ή µαλακά ιλυοαργιλλικά εδάφη, εφόσον έχει 
αποδειχθεί ότι είναι επικίνδυνα από άποψη δυναµικής 
συµπυκνώσεως ή απώλειας αντοχής. 
Πρόσφατες χαλαρές επιχωµατώσεις (µπάζα). Οργανικά εδάφη. 
Εδάφη κατηγορίας Γ µε επικινδύνως µεγάλη κλίση. 

Πηγή: Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός 2000. 

 

Οι σεισµοί που είχαν καταστρεπτικές συνέπειες σε διάφορες περιοχές, αλλά και σε 

µνηµεία της Αττικής είναι, κατά έτος, εστία και µέγεθος (βαθµοί Richter) οι εξής: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ: ΣΕΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ 

Σεισµoί στην Αττική 

(µε καταστρεπτικές συνέπειες) 
Έτος Περιοχή β. Richter 

480π.Χ. Σαλαµίνα 6,3 
426π.Χ Ορχοµενός 6,6 

77µ.Χ. Κόρινθος 6,3 
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Σεισµoί στην Αττική 

(µε καταστρεπτικές συνέπειες) 
Έτος Περιοχή β. Richter 
524 Κόρινθος , 6,6 
551 Χαιρώνια 7,2 

1457 Ύδρα 6 
1694 Αθήνα 6,4 
1805 Αθήνα 6 
1853 Θήβα 6,8 
1858 Κόρινθος 6,7 
1876 Νεµέα 6 
1893 Θήβα 6,2 
1894 Λοκρίδα 7 
1914 Θήβα 6 
•1928 Κόρινθος 6,3 
1938 ΒΑ Πάρνηθα 6 
1981 Αλκυονίδες 6,7 
1999 ΝΑ Πάρνηθα 5,9 

 

5.3.5. Φυσικοί πόροι – Ορυκτός Πλούτος  
Τα µεταλλοφόρα κοιτάσµατα του Λαυρίου σχηµατίστηκαν κυρίως µε τη µορφή κοιτών 

αντικατάστασης, µέσα στο µάρµαρο και στις επαφές µαρµάρου - σχιστολίθων. 

∆ιακρίνονται τρεις µεταλλοφόρες επαφές, η πρώτη µεταξύ ανώτερου µαρµάρου - 

σχιστολίθου Αθηνών, η δεύτερη µεταξύ ανώτερου µαρµάρου σχιστολίθου 

Καισαριανής και η τρίτη, που είναι η σπουδαιότερη, µεταξύ κατώτερου µαρµάρου 

σχιστολίθου Καισαριανής. Συγκεντρώσεις όµως µεταλλευµάτων σε ζώνες και σώµατα 

σχετίζονται µε Τις πτυχώσεις των στρωµάτων και µε τα γειτονικά όξινα εκρηξιγενή 

πετρώµατα. Τα µικτό θειούχα µεταλλεύµατα αποτελούν τη σηµαντικότερη 

µεταλλοφορία, γνωστή ως µετάλλευµα P.B.G., η οποία περιλαµβάνει αργυρούχο 

γαληνίτη, σφαλερίτη Και σιδηροπυρίτη. Ακόµη απαντούν σιδηροµαγγανιούχα 

µεταλλεύµατα, από µαγγανιούχο αγκερίτη ή ροδοχρωσίτη µε βαρύτη, φθορΙτη και 

χαλαζία, καθώς και στρωµοτοειδή ή φλεβοειδή µεταλλεύµατα τύπου σκαρν  (skarn), 

µέσα σε ρωγµές των κερατιτών της περιοχής Πλάκας, οι οποίοι προέρχονται από τη 

µεταµόρφωση επαφής των δύο συστηµάτων της Λαυρεωτικής και ιδιαίτερα των 

σχιστολίθων της Καισαριανής. 

Χαρακτηριστική είναι και η παρουσία συµπαγών κοιτασµάτων µαγνητίτη, που 

διασχίζονται από τα µικτό Θειούχα µεταλλεύµατα (Εcοnοmοu et ai., 1981). Επίσης, 

στα µεταλλεύµατα του Λαυρίου απαντούν πάνω από 100 σπάνια ορυκτό, κυρίως 

δευτερογενoύς προέλευσης. Τα µεταλλεύµατα, σύµφωνα µε µια άποψη (Μαρίνος - 
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Petrascheck, 1956), είναι υδροθερµικά (µεσοθερµικά ή επιθερµικά, σπανιότερα 

υποθερµικά) και συνδέονται γενετικό µε τον όξινο πλουτωνίτη των βαθύτερων 

στρωµάτων της Λαυρεωτικής, συνέχεια του οποίου αποτελεί ο γρανοδιορίτης της 

Πλάκας και φλεβικό παράγωγό του είναι οι ευρίτες. Η µεταλλογένεση συντελέστηκε 

στο Κατώτερο Τριτογενές και συνεχίστηκε ασθενέστερη και κατά το Νεογενές. Μια 

νεώτερη υπόθεση (LeJeu, 1969) Θεωρεί ότι τα µεταλλεύµατα αυτό είναι 

ηφαιστειοϊζηµατογενή και συνδέονται γενετικό µε την ηφαιστειακή δραστηριότητα που 

δηµιούργησε τους σχιστολίθους της Καισαριανής. Η µεταλλογένεση σχετίζεται επίσης 

µε φαινόµενα χέρσευσης και διάβρωσης του συστήµατος κατώτερου µαρµάρου - 

οχιστολΙθων, τα οποία είχαν ως αποτέλεσµα την καρστικοποίηση των ανθρακικών 

πετρωµάτων και τη µεταφορά, από υδροθερµικό διαλύµατα, µετάλλων που 

αποτέθηκαν µέσα σε καρστικό έγκοιλα ή ρωγµές. Ωστόσο, και οι δύο παραπάνω 

απόψεις παρουσιάζουν πολλά αδύνατα σηµεία και δεν είναι γενικό αποδεκτές. 

 

Η περιεκτικότητα του µεταλλεύµατος σε άργυρο Ag) κυµαινόταν στο αρχαίο Λαύριο 

από 40 έως 25.000 γραµµάρια Ag ανά τόνο µολύβδου (Pb), ενώ σήµερα είναι µόλις 

40-250 γραµµάρια Αg ανά τόνο Pb, Η ετήσια παραγωγή ανερχόταν σε 1.000 αργυρό 

τάλαντα, δηλαδή 27 περίπου τόνους αργύρου, ο τίτλος καθαρότητας του οποίου ήταν 

97,8%.  

Η σταδιακή εξάντληση των µεταλλευµάτων του Λαυρίου οδήγησε µεταπολεµικό στην 

έρευνα µε βαθιές γεωτρήσεις, για την ανακάλυψη νέων βαθύτερων τοµέων 

µεταλλοφορίας .  

Οι γεωτρήσεις αυτές έγιναν στις περιοχές µεταξύ Πλάκας και Καµάριζας, στο Σούνιο, 

στο Βρωµοπούσι, δυτικό της Καµάριζας και αλλού. Από τις έρευνες, µεταλλευτικό 

ενδιαφέρον παρουσίασε η περιοχή Βρωµοπούσι, στη βορειοανατολική ακτή του 

Λαυρίου. Στη θέση αυτή απαντά µετάλλευµα από γαληνίτη και σφαλερίτη, το οποίο, 

παρά τη µικρή περιεκτικότητά του σε µόλυβδο και ψευδάργυρο (2% ηερ1που), 

παρέχει δυνατότητα εκµετάλλευσης µε τις σύγχρονες τεχνικές εξόρυξης Και 

εµπλουτισµού των φτωχών µεταλλευµάτων ωστόσο, δεν δηµιουργήθηκε κανένας 

νέος µεταλλευτικός τοµέας, έτσι η παραγωγή εξακολούθησε ως τα τελευταία χρόνια 

να γίνεται σε περιορισµένη κλίµακα στα παλιό µεταλλευτικό κέντρα. Η αρχή της 

µεταλλευτικής δραστηριότητας στο Λαύριο είναι άγνωστη. Η ανακάλυψη των 

µεταλλοφόρων κοιτασµάτων της Καµάριζας έγινε το  483 π.X. 
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Το 1860, ο Ιταλός Σερπιέρι πληροφορείται την ύπαρξη των µεταλλευµάτων του 

Λαυρίου από ένα κοµµάτι σµισθονίτη που είχε απορριφθεί από το έρµα ενός 

πλοιαρίου σε µια ακτή της Σαρδηνίας ή κατ' άλλους της Μασσαλίας. Το κοµµάτι αυτό 

προερχόταν από τα απορρίµµατα των µεταλλείων του αρχαίου Λαυρίου. Το 1864 ο 

Σερπιέρι ιδρύει την ιταλογαλλική µεταλλευτική εταιρεία "Serpieri Roux de Fraissinet", 

ενώ το 1873 αποζηµιώνεται µε το ποσό των 35.000.000 φράγκων και παραχωρεί τα 

δικαιώµατα της εταιρείας, πάνω στις σκωρΙες και στα άλλα απορρίµµατα του αρχαίου 

Λαυρίου, στην Τράπεζα Κωνσταντινουπόλεως, που εκπροσωπούνταν από τον 

Ανδρέα Συγγρό. 

 

Τελικά, τον ίδιο χρόνο ιδρύεται και λειτουργεί η «Ελληνική Εταιρεία Μεταλλουργείων 

Λαυρίου» και το 1875 η «Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου», οι οποίες 

αντικατέστησαν την αρχική εταιρεία του Σερπιέρι. Από τις εταιρείες αυτές, η πρώτη 

λειτούργησε ως το 1917, οπότε απορροφήθηκε από την επίσης ελληνική εταιρεία 

«Mediterranean Mines Inc», ενώ η δεύτερη συνέχισε τις δραστηριότητές της ως τη 

δεκαετία του 1970, οπότε σταµάτησε την εξόρυξη, επειδή έκρινε ότι εξαντλήθηκαν τα 

απολήψιµα αποθέµατα. Το 1983, η εταιρεία κρατικοποιήθηκε και επαναλειτούργησε 

µε τη συµµετοχή της τοπικής Αυτοδιοίκησης, κάτω από την επωνυµία 

"Μεταλλουργική-Μεταλλευτική Εταιρεία Λαυρίου". Η εκµετάλλευση του ορυκτού 

πλούτου της Λαυρεωτικής, από τα αρχαία ακόµη χρόνια, είχε ως αποτέλεσµα τη 

διαταραχή του οικοσυστήµατος, τόσο στη χέρσο όσο και στους γύρω όρµους. Τα 

υλικό που άφησαν οι αρχαίοι Έλληνες µετά. την εκµετάλλευση των πλουσιότερων 

µεταλλευµάτων είναι οι σκωρίες, οι εκβολάδες, οι πλυνίτες και ο λιθάργυρος. Οι 

σκωρίες, που εµφανίζονται σε µεγαλύτερο ποσοστό, είναι το υλικό που έµενε στις 

καµίνους µετά την τήξη του µεταλλεύµατος για την παραλαβή του αργυρούχου 

µολύβδου. Οι εκβολάδες αποτελούσαν το φτωχό µετάλλευµα που άφηναν οι αρχαίοι 

µετά τη χειροδιαλογή µέσα στις επιµήκεις υπόγειες στοές, ενώ οι πλυνίτες ήταν το 

στείρο τριµµένο µετάλλευµα που προερχόταν από τον εµπλουτισµό µε έκπλυση του 

πτωχού µεταλλεύµατος. Τέλος, ο λιθάργυρος (οξείδιο του µολύβδου) περιλάµβανε τα 

υπολείµµατα του µολυβδούχου αργύρου, µετά την παραλαβή του αργύρου µε τη 

µέθοδο της κυπέλλωσης. Τα υλικά αυτά για δύο περίπου χιλιετίες επηρέασαν την 

ιζηµατογένεση των όρµων της Λαυρεωτικής. Από το 1868 και έπειτα παρατηρήθηκε 

συσσώρευση νέων υλικών και εξαφάνιση των παλιότερων που είχαν αποµείνει στην 

επιφάνεια. Τα νέα αυτά υλικά προέρχονταν από την επεξεργασία των παλιών 
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σκωριών και των εκβολάδων, καθώς και από την εκµετάλλευση του πτωχού σε 

άργυρο, αλλά πλούσιου σε ψευδάργυρο, σίδηρο και χαλκό, µεταλλεύµατος που 

άφησαν οι αρχαίοι Έλληνες 

 

Σήµερα, τα άχρηστα υλικά που προέρχονται από την επεξεργασία των 

µεταλλευµάτων απορρίπτονται στους όρµους γύρω από το Λαύριο, µε αποτέλεσµα 

τη διαταραχή του ευρύτερου θαλάσσιου περιβάλλοντος, Κυρίως στον ∆ίαυλο 

Mακρονήσου, Από την παλαιότερη, πολύ έντονη µεταλλευτική (πρωτογενή και 

δευτερογενή) δραστηριότητα διατηρούνται µέχρι σήµερα εγκαταστάσεις παραγωγής 

µαλακού αντιµονιούχου µολύβδου, µολυβδοφύλλων, µολυβδοσωλήνων, λιθαργύρου, 

µινίου, αρσενικού, αργύρου, ψευδαργύρου και οξειδίου του ψευδαργύρου. Το 1977 

έκλεισαν οριστικά τα µεταλλεία.  Οι µεταλλουργικές εγκαταστάσεις του Λαυρίου 

λειτουργούσαν µέχρι το 1989 όπου µεταφέρονται για επεξεργασία µεταλλεύµατα από 

άλλες περιοχές. Το 1992 οι εγκαταστάσεις της Γαλλικής εταιρίας αγοράστηκαν από 

το ελληνικό κράτος, µε σκοπό τη δηµιουργία ενός Τεχνολογικού-Πολιτιστικού 

Πάρκου, εγχείρηµα που το ανέλαβε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

 
5.3.6. Επιβάρυνση των χαρακτηριστικών της ποιότητας του εδάφους 
Μετά την αναλυτική παρουσίαση των γεωλογικών συνθηκών που επικρατούν στην 

περιοχή αναφοράς, κρίνεται απαραίτητη η καταγραφή των σηµείων του εδάφους στα 

οποία υπάρχει ενεργή διάθεση στερεών, επικινδύνων, τοξικών και υγρών 

αποβλήτων, αδρανών υλικών, βοθρολυµάτων και ιλύων, ώστε να εκτιµηθεί η 

επιβάρυνση των χαρακτηριστικών ποιότητας του εδάφους. 
 

α) Υγρά απόβλητα: Χαρακτηριστικό στοιχείο για την εκτίµηση της επιβάρυνσης της 

ποιότητας του εδάφους από τα υγρά απόβλητα, τα οποία παράγονται από διάφορες 

δραστηριότητες, είναι ότι η διάθεσή τους γίνεται σε ορισµένες περιπτώσεις χωρίς 

καµία προηγούµενη επεξεργασία, ενώ δεν προβλέπεται ούτε η µελλοντική 

επεξεργασία τους. Και τούτο παρά το γεγονός ότι οι εν λόγω οικισµοί εµπίπτουν στο 

πεδίο εφαρµογής της Κοινοτικής Οδηγίας 91/271 «για την επεξεργασία των αστικών 

λυµάτων», η οποία ορίζει ότι για οικισµούς άνω των 2000 ισοδύναµων κατοίκων θα 

πρέπει τα λύµατα τους να υφίστανται κάποιου βαθµού επεξεργασία ανάλογα µε τα 

την ευαισθησία του αποδέκτη και τον ισοδύναµο πληθυσµό του οικισµού. 
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Σηµαντική πηγή ρύπανσης πολλών περιοχών και ειδικά των επιφανειακών και 

υπόγειων υδάτων είναι τα υγρά απόβλητα των ελαιουργείων, ιδιωτικών και 

συνεταιριστικών. Θεωρούνται, µαζί µε τις βινάσσες, από τα πιο επιβαρυµένα και 

δυσκολότερα για επεξεργασία υγρά απόβλητα. 
 

Ως προς την επεξεργασία και διάθεση των υγρών αποβλήτων των ελαιουργείων και 

άλλων µεταποιητικών και βιοµηχανικών µονάδων είναι η επιφανειακή (χείµαρροι, 

ρέµατα, ποτάµια) ή υπεδάφια (απορροφητικοί βόθροι) διάθεση αυτών, µετά από 

σχετική επεξεργασία που περιλαµβάνει κατά σειρά: συγκέντρωση και αποµάκρυνση 

των περιεχόµενων λαδιών, εξουδετέρωση µε υδράσβεστο και καθίζηση. Με την 

µέθοδο αυτή µικρή µόνο βελτίωση της ποιότητας των υγρών αποβλήτων 

επιτυγχάνεται, κυρίως ως προς την οξύτητα αυτών (διόρθωση ΡΗ) και την 

συγκέντρωση των αιωρούµενων στερεών. 
 

Στον πίνακα που ακολυθεί παρουσιάζονται όλα τα στοιχεία που υπάρχουν για την 

Περιφέρεια Αττικής σχετικά µε τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων. 

ΠΙΝΑΚΑΣ: Ε.Ε.Λ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΙΧΜΗΣ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

1ΑΡΤΕΜΙ∆Α 44.000 ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ /ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥ∆ΑΠ 
2ΚΟΡΩΠΙ 16.000 ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ  

3
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 17.000 ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΘΕΙ Η ΕΕΛ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟ 

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ  ∆ΙΚΤΥΟΥ  
4ΜΕΓΑΡΑ 40.000 ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ/ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΗΜΟΣ 
5ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 540.000 ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ/ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥ∆ΑΠ 
6ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 29.500 ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ/ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥ∆ΑΠ 
7ΡΑΦΗΝΑ 19.000 ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ/ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥ∆ΑΠ 
8ΠΟΡΟΥ - ΓΑΛΑΤΑ 15.000 ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ/ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΗΜΟΣ 

9ΕΛΕΥΣΙΝΑ 120.000 ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΥ∆ΑΠ 

10
ΨΥΤΑΛΛΕΙΑ 3.500.000 ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ/ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ 

Α΄ΦΑΣΗ & ΕΥ∆ΑΠ Β΄ΦΑΣΗ  
 

ΠΗΓΗ: ΥΠΕΧΩ∆Ε, ∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΝΕΡΩΝ 
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β) Αστικά απόβλητα: Αναφορικά µε τα αστικά απόβλητα και την διάθεση τους γίνεται 

εκτενής αναφορά και σε άλλα σηµεία της παρούσας µελέτης (βλέπε κεφ. 4). Για την 

εκτίµηση της επιβάρυνσης των χαρακτηριστικών του εδάφους, αρκεί να σηµειωθεί, 

πλην του Χ.Υ.Τ.Α. Λιοσίων, όλοι οι άλλοι χώροι στους οποίους γίνεται σήµερα η 

διάθεση των απορριµµάτων των διαφόρων περιοχών της Περιφέρειας, στην 

πλειοψηφία τους δεν πληρούν τις προδιαγραφές της υγειονοµικής ταφής, βάσει των 

απαιτήσεων τόσο της Ελληνικής, όσο και της Κοινοτικής Νοµοθεσίας (οδηγία 99/31). 

Επίσης από άποψη γεωλογικού υποβάθρου η πλειοψηφία των χώρων βρίσκεται σε 

περιοχές οι οποίες δοµούνται από υδροπερατούς σχηµατισµούς µε αποτέλεσµα τα 

παραγόµενα στραγγίσµατα να µολύνουν του υπόγειους υφροφορείς. 

 

Η παρούσα µελέτη εντάσσεται στις διαδικασίες στις οποίες έχουν δροµολογηθεί από 

πλευράς Περιφέρειας Αττικής, για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της 

ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων. 

 

γ) Απόβλητα άλλων δραστηριοτήτων: Αναφορικά µε την γεωργία η υπερβολική 

χρήση λιπασµάτων που την συνοδεύει είναι δυνατόν να συσσωρεύσει υπολείµµατα 

χηµικών ουσιών που επιβαρύνουν τα επιφανειακά νερά, στα οποία καταλήγουν µετά 

τις επιφανειακές αποστραγγίσεις των καλλιεργούµενων εκτάσεων. Μοιραία τα 

υπολείµµατα αυτά καταλήγουν σε ρέµατα, χειµάρους, ποτάµια κ.ό.κ. Το µέρος των 

λιπασµάτων που δεν απορροφάται από τα φυτά συσσωρεύεται στο έδαφος ή 

καταλήγει στα υπόγεια νερά δηµιουργώντας προβλήµατα ρύπανσης στους εν λόγω 

αποδέκτες. Παρόµοιες οδούς ακολουθούν και τα φυτοφάρµακα καθώς η ποιότητα 

των υποστρωµάτων διευκολύνει την διείσδυση µέσω του εδάφους µε αποτέλεσµα 

την επιβάρυνση της ποιότητας του. 

 

Επιβάρυνση των χαρακτηριστικών της ποιότητας του εδάφους, προκαλείται και από 

την ανάπτυξη των κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων. 

 

Τέλος σηµαντική είναι η επιβάρυνση του εδάφους από την ανεξέλεγκτη διάθεση των 

αδρανών αποβλήτων. 

 



 

«ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕ.Σ.∆.Α.) ΑΤΤΙΚΗΣ» Σελ. 5- 31 

5.4. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ–
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 

 

5.4.1. Προστατευτέες Περιοχές Natura 2000 
Στο εδάφιο αυτό σύµφωνα µε τις γενικές τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης των 

περιφερειακών σχεδίων ∆ΣΑ, γίνεται καταγραφή των περιοχών Εθνικού καταλόγου 

NATURA 2000, RAMSAΡ, SΡΑ, Εθνικών ∆ρυµών, κλπ.  
 

Η σύµβαση Ramsar, ή «σύµβαση των Υγροτόπων» (Σύµβαση Ramsar) υπεγράφη 

στις 2 Φεβρουαρίου 1971 στην πόλη Ramsar του Ιράν. Η επίσηµη ονοµασία της 

σύµβασης «Σύµβαση των Υγροτόπων ∆ιεθνούς Σηµασίας ιδιαίτερα ως 

Ενδιαιτηµάτων της Υδρόβιας Ορνιθοπανίδας» (The Convention on Wetlands of 

international Importance especially as Waterfowl Habitat) καταδεικνύει την αρχική της 

έµφαση στη διατήρηση και συνετή χρήση των Υγροτόπων ώστε να αποτελούν 

περιοχές διαβίωσης των υδρόβιων πτηνών.  
 

Η Σύµβαση τέθηκε σε ισχύ το 1975. Από τους Ελληνικούς Υγροτόπους 11 έχουν 

χαρακτηρισθεί ως Υγρότοποι ∆ιεθνούς Σηµασίας (Ramsar) και έχουν επισήµως 

υποβληθεί στη Σύµβαση Ramsar.  

 

Το δίκτυο NATURA 2000, περιλαµβάνει τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας της 

Ορνιθοπανίδας (Special Protection Areas-SPA) και τις Σηµαντικές Περιοχές για τα 

Πουλιά (Important Bird Areas). 
 

Η σηµαντικότητα των διαφόρων βιοτόπων και των στοιχείων του φυσικού 

περιβάλλοντος που απαντώνται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει αναγνωριστεί 

µε την ένταξή τους στο εθνικό και στο κοινοτικό πλαίσιο προστασίας. Παρ’ όλα αυτά 

διαπιστώνεται ανυπαρξία συνολικής στρατηγικής για την προστασία, την ανάδειξη και 

την αξιοποίηση του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος του Νοµού. 
 

Ο χαρακτηρισµός µιας περιοχής ως περιοχή Natura 2000 γίνεται βάσει της κοινοτικής 

οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του συµβουλίου της 21ης Μάιου 1992 “για τη διατήρηση των 

φυσικών οικοτόπων καθώς και της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας”. 

 

Η καινοτόµος αυτή οδηγία “Για τη διατήρηση των Φυσικών Οικοτόπων και της Άγριας 
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Πανίδας και Αυτοφυούς Χλωρίδας” θέτει ως αρχή την προστασία ολόκληρων ζωνών 

και φυσικών οικοτόπων ανεξάρτητα από το αν αποτελούν ή όχι βιότοπους 

προστατευόµενων ειδών. Η οδηγία στοχεύει στη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού 

δικτύου ειδικά προστατευόµενων περιοχών µε το όνοµα Natura 2000, που θα 

περιλαµβάνει ορισµένους τύπους βιοτόπων καθώς και βιότοπους συγκεκριµένων 

ειδών, θηλαστικών ή πουλιών, όπως αναφέρονται στα αντίστοιχα παραρτήµατα της 

οδηγίας. Τα κράτη µέλη υποχρεώνονται να διαχειριστούν τις περιοχές αυτές ή και να 

λάβουν µέτρα για την αναβάθµισή τους. Το Natura 2000 θα συµπεριλάβει και τις 

Περιοχές Ειδικής Προστασίας που έχουν καθοριστεί βάσει της οδηγίας 79/409 για τη 

διατήρηση των άγριων πουλιών.  
 

Η οδηγία ορίζει τα κριτήρια ένταξης βάσει των οποίων ορίζονται οι περιοχές που είναι 

σηµαντικές σε εθνικό επίπεδο, ενώ περαιτέρω διαδικασία ακολουθείται για την 

αναγνώριση περιοχών σηµαντικών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Στην Ελλάδα έχει 

ολοκληρωθεί η απογραφή βιοτόπων και έχει καταρτιστεί ένας κατάλογος µε 

προτεινόµενες Περιοχές Ειδικής Προστασίας. 
 

Οι περιοχές της Περιφέρειας Αττικής που έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα NATURA 

2000 είναι οι εξής: 

 Όρος Πάρνηθα (Κωδικός GR3000001) 

 Εθνικό Πάρκο Σχοινιά – Μαραθώνα (Κωδικός GR3000003) 

 Βραυρώνα – Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη (Κωδικός GR3000004) 

 Σούνιο – Νησίδα Πατρόκλου και Παράκτια θαλάσσια Ζώνη (Κωδικός 

GR3000005) 

 Υµηττός – Αισθητικό ∆άσος Καισαριανής- Λίµνη Βουλιαγµένης (Κωδικός 

GR3000006) 

 Αντικύθηρα – Πρασονήσι - Λαγούβαρδο (Κωδικός GR3000008) 

 Νησίδες Κυθήρων: Πρασονήσι, ∆ραγόνερα, Αντιδραγόνερα (Κωδικός 

GR3000010) 

 Νησίδες Μηρτώου Πελάγους: Φαλκονέρα – Βελοπούλα - Ανάνες  (Κωδικός 

GR30000012) 

 Κύθηρα και γύρω νησίδες: Πρασονήσι – ∆ραγονέρα – Αντιδραγονέρα – Αυγό – 

Καπέλλο – Κουφό και Φιδονήσι  (Κωδικός GR30000013) 

 Όρη Γεράνεια (Κωδικός GR2530005) 

 



 

«ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕ.Σ.∆.Α.) ΑΤΤΙΚΗΣ» Σελ. 5- 33 

Επιπλέον, στην περιοχή υπάρχουν και κάποιοι σηµαντικοί βιότοποι. Το κύριο 

κριτήριο για την ανακήρυξη µιας περιοχής σε σηµαντικό βιότοπο είναι η ύπαρξη σ’ 

αυτήν κάποιων σπάνιων ειδών πανίδας και χλωρίδας. Η Περιφέρεια περιλαµβάνει 

αρκετούς σηµαντικούς βιότοπους σύµφωνα µε τον κατάλογο που συνέταξε η 

Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης το 1992. Στον πίνακα που ακολουθεί 

εµφανίζονται όλοι οι σηµαντικοί βιότοποι (συµπεριλαµβανοµένων και 

χαρακτηρισµένων ως ΝΑTURA 2000 περιοχών) και οι κωδικοί αυτών. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ Σηµαντικοί Βιότοποι  

180 Νησίδα Αγ. Γεωργίου 

181 Νήσος Αντικύθηρα 

182 Έλος και ∆άσος Σχοινιά Μαραθώνα  

183 ∆υτικά και Νότια Κυθήρων  

184 Εθνικός ∆ρυµός Πάρνηθας και περιοχές Ληµικό και Σαλονίκι  

185 Περιοχή ∆υτικά των Μεγάρων  

186 Νήσος Ύδρα 

187 Νήσος Αγκίστρι 

188 Νήσοι Λαούσες 

189 Κορυφές όρους Πεντέλης 

190 Όρος Αγριλίκι Μαραθώνα  

191 Κορυφές Όρους Υµηττός  και περιοχές Καισαριανής και Καρέα 

192 Αττικό Άλσος 

193 Λυκαβηττός 

194 Εκβολή Ιλισσού 

195 Εθνικός ∆ρυµός Σουνίου 

196 Νησίδα Αρτζέντας (Αρτσίδα ή Γάιδαρος) 

197 Σκυρωνίδες Πέτρες  

198 Κορυφές όρους Κιθαιρώνας 

199 Κορυφές όρους Πατέρα 

200 Άρµα και φαράγγι Γκούρας (Πάρνηθα) 

201 Λιµνοθάλασσα Ψήφτας Μεθάνων  

202 Γεράνια όρη 

Πηγή: Έκδοση της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης σε συνεργασία µε το Πρόγραµµα 

∆ηµιουργίας Τράπεζας στοιχείων για το Ελληνικό Φυσικό Περιβάλλον του Ε.Μ.Π. 
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Μάλιστα, σύµφωνα µε την ίδια πηγή, κάποιοι βιότοποι που περικλείουν 

περισσότερους του ενός βιοτόπους χαρακτηρίζονται ως σύνθετες περιοχές (site 

complex). Οι «Σύνθετες περιοχές» του Νοµού Αττικής είναι οι ακόλουθες: 

 Όρος Πεντέλης 

 Όρος Πάρνηθας 

 Ορεινό συγκρότηµα Γερανείων  

 Αθήνα 

 

Ακολούθως παρατίθεται περιγραφή των περιοχών που είναι χαρακτηρισµένες ως 

περιοχές NATURA 2000, οι οποίες αποτυπώνονται και στα σχέδια που συνοδεύουν 

την παρούσα µελέτη . 

 

Όνοµα Περιοχής: ΟΡΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑ 

 

Κωδικός Περιοχής: 
    GR3000001 

Τύπος: 
     C 

Γεωγραφικό Μήκος: 
    23o 43 

Γεωγραφικό Πλάτος: 
    38o 10 

∆ιοικητική Περιφέρεια: 
    Αττικής 

Έκταση (ha): 
    14902.43 

Μέσο Υψόµετρο (m): 
    900 

 

 

Τύποι Οικοτόπων: 
 Εγχώρια υδάτινα µέρη  

 Χερσότοποι, θάµνοι, µακιά βλάστηση, φρύγανα,  

 Άλλο καλλιεργήσιµο έδαφος  

 Κωνοφόρα δάση,  

 Αειθαλή δάση 

 Τεχνητή δασική µονοκαλλιέργεια (π.χ. φυτείες λεύκας ή εξωτικών δέντρων) 

 Εγχώριοι σκόπελοι, απότοµες κλιτύες, αµµώδης περιοχές, µόνιµο χιόνι και πάγος  

 

Περιγραφή: 
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Το όρος Πάρνηθα (1413 m, Καραµπόλα) βρίσκεται στο βόρειο τµήµα της Αττικής, 

πολύ κοντά (40km) από το κέντρο της Αθήνας. Το ορεινό συγκρότηµα της Πάρνηθας 

αποτελείται κυρίως από µάρµαρα και σχίστες. Το κλίµα είναι χαρακτηριστικό 

Μεσογειακό µε µέση ετήσια βροχόπτωση να υπερβαίνει τα 650mm. Η περιοχή είναι 

µια αρκετά δασώδης περιοχή, που χαρακτηρίζεται κυρίως από δάση του ενδηµικών  

ελληνικών ελάτων, Abies cephalonica, σε αρκετά φτωχό και ξηρό έδαφος, ήπια 

κωνοφόρα δάση (κυρίως πεύκα halepensis), σκλυρόφυλλοι θάµνοι, µακιά, 

βοσκότοποι σε ορεινές περιοχές, απότοµους γκρεµούς, πηγές και ποτάµια. Όσον 

αφορά τις ζώνες βλάστησης της περιοχής, υπάρχουν δύο κύριες ζώνες: 1) Η ζώνη 

από Abies cephalonica στα ανώτερα στρώµατα (ξεκινώντας από 600-800 m και 

πάνω, µε Α. cephalonica δάσος, επίσης χαρακτηρίζεται τόσο από Quercus 

οξυφυλλοειδής σχηµατισµούς όσο και από την παρουσία Quercus pubescene, 

Fraxinus ornus και άλλους υψηλού υψόµετρου Μεσογειακούς θάµνους και 2) Η ζώνη 

από πεύκα halepensis και τους αειθαλής σκλυρόφυλλους θάµνους (Quercus 

coccifera, Arbutus unedo, Phillyrea media, Myrtus communis, Olea europea, 

Ceratonia siliqua, Pistacia lentiscus κ.ά.) που εµφανίζονται σε µη αναµεµειγµένες 

κοινωνίες. Η περιοχή έχει χαρακτηριστεί Εθνικό πάρκο από το 1961. Ο πυρήνας του 

Εθνικού πάρκου (3,800 εκτάρια) βρίσκεται στο κέντρο της περιοχής και 

συµπεριλαµβάνει την περιοχή της κορυφής του βουνού. Το βόρειο τµήµα του 

Εθνικού πάρκου είναι εκτροφείο θηραµάτων. 

 
Είδη φυτών: 
Τα ενδηµικά είδη Asperula pulvinaris, Scutellaria rupestris ssp. Parnassica και 

Verbascum delphicum προστατεύονται από την Ελληνική νοµοθεσία (Προεδρικό 

∆ιάταγµα 67/1981). Verbascum delphicum είναι σπάνιο είδος (IUCN, 1993). 

Astragalus thracicus ssp. Parnassi είναι ένα είδος που απαντάται στη Στερεά 

Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τη Σάµο και µόνο στη ∆. Ανατολία εκτός Ελλάδας. Brassica 

cretica ssp. aegea είναι ένα χασµόφυτο που απαντάται µόνο στη Ν∆ Ανατολία και 

στο όρος Carmel εκτός Ελλάδας. Dianthus serratifolius ssp. serratifolius κατανέµεται 

µεταξύ της Αττικής και της Λιβύης. Convolvulus boissieri ssp. parnassicus, Crataegus 

heldreichii, Lamium garganicum ssp. striatum, και Silene radicosa ssp. radicosa είναι 

ενδηµικά των Βαλκανίων, Veronica glauca ssp. Peloponnesiaca είναι επίσης ένα 

Βαλκανικό ενδηµικό είδος, που έχει εξαπλωθεί στην Ελλάδα αλλά είναι σπάνιο στην 

Ν. Αλβανία και Βουλγαρία. Anthemis cretica ssp. cretica είναι ένα Βαλκανικό 
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ενδηµικό είδος (συµπεριλαµβανοµένων των ειδών A. panachaica και A. meteorica 

που περιλαµβάνονται στη λίστα των απειλούµενων φυτών της IUCN ως σπάνια και 

προστατεύονται από την Ελληνική νοµοθεσία – Προεδρικό ∆ιάταγµα 67/1981).  

 

Καθεστώς προστασίας: 
Περίπου 75% της περιοχής ανήκει στο ∆ηµόσιο, ωστόσο το βόρειο τµήµα διεκδικείται 

από τους κατοίκους των γειτονικών χωριών.               
 
Σπουδαιότητα: 
Το Εθνικό πάρκο της Πάρνηθας είναι µια πολύ ενδιαφέρουσα περιοχή σε σχέση µε 

τη βιοποικιλότητα, κατάλληλη για λειτουργία ως καταφύγιο για την προστασία και 

διατήρηση της χλωρίδας και πανίδας της νότιας Ελλάδας. Επιπλέον, έχει ήδη 

σχεδιαστεί µια ειδικά προστατευόµενη περιοχή για πουλιά. Είναι µια σηµαντική 

περιοχή για είδη που σχετίζονται µε κωνοφόρα δάση και θάµνους σε ορεινές 

περιοχές. Είδη ιδιαίτερου ενδιαφέροντος περιλαµβάνουν: Emberiza caesia. Η 

χλωρίδα του όρους της Πάρνηθας είναι µια από τις πλουσιότερες της Ελλάδας. 

Έχουν καταγραφεί 818 είδη φυτών, αρκετά από τα οποία είναι ενδηµικά ή είναι υπό 

εξαφάνιση. Έχει επίσης µεγάλη ποικιλία από είδη ζώων, σπονδυλωτά και 

ασπόνδυλα, αρκετά από τα οποία προστατεύονται νόµιµα σε εθνικό και διεθνή 

επίπεδο. Ακόµα, είναι η µόνη περιοχή στη νότια Ελλάδα όπου επιβιώνει το κόκκινο 

ελάφι (Cervus elaphus). Η εγγύτητα της περιοχής στη πόλη της Αθήνας σε 

συνδυασµό µε τη µεγάλη οικολογική και αισθητική αξία συµβάλει στη σπουδαιότητα 

της ως µια περιοχή η οποία πρέπει να µελετηθεί και να προστατευθεί.  

   

Το τρωτόν   
Οι απειλές µέσα και γύρω από τη περιοχή είναι κυρίως µεταβολές από ανθρώπινες 

δραστηριότητες. Η κυριότερη απειλή µέσα στην περιοχή είναι η µεγάλη ανθρώπινη 

επιρροή (οικοδόµηση, η ψυχαγωγική ανάπτυξη και η ίδρυση καινούργιων 

τουριστικών στεγών) κυρίως λόγω της εγγύτητας στο αστικό κέντρο της Αθήνας. Η 

αυξανόµενη τουριστική δραστηριότητα είναι η κύρια απειλή για την αραιή χλωρίδα. Η 

εγγύτητα σε αρκετές κατοικηµένες περιοχές υποδηλώνει κίνδυνο πρόκλησης 

πυρκαγιών από τον ανθρώπινο παράγοντα. Εντός της περιοχής εµφανίζεται επίσης 

περιορισµένο παράνοµο κυνήγι. 
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Όνοµα Περιοχής: ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΟΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ 

 

Κωδικός Περιοχής: 
    GR3000003 

Τύπος: 
     Β 

Γεωγραφικό Μήκος: 
    24o 2 

Γεωγραφικό Πλάτος: 
    38o 9 

∆ιοικητική Περιφέρεια: 
    Αττικής 

Έκταση (ha): 
    1296.65 

Μέσο Υψόµετρο (m): 
    30 

 

 

Τύποι Οικοτόπων: 
 
 Θαλάσσιες περιοχές, θαλάσσιοι κολπίσκοι  

 Παλιρροιακά ποτάµια, εκβολές ποταµών 

 Ξηροί βοσκότοποι, στέπες, λασπότοποι και εκτάσεις καλυµµένες µε άµµο, 

λιµνοθάλασσες (συµπεριλαµβάνονται εκτάσεις καλυµµένες µα άλας) 

 Αλατώδης βάλτοι, αλατώδης βοσκότοποι, αλατώδης στέπες 

 Παραθαλάσσιοι αµµόλοφοι, αµµώδεις παραλίες  

 Κροκαλόδης βάλτοι, θαλάσσια βράχια, νησίδες 

 Εγχώρια υδάτινα µέρη (στάσιµο νερό και τρεχούµενο) 

 Βάλτοι, υδατοκαλλιέργειες 

 Χερσότοποι, θάµνοι, µακιά βλάστηση, φρύγανα  

 Ξηροί βοσκότοποι, στέπες 

 Κωνοφόρα δάση 

 Εγχώριοι σκόπελοι, απότοµες κλιτύες, αµµώδεις περιοχές, µόνιµο χιόνι και 

πάγος 

 Άλλες εκτάσεις (περιλαµβάνουν πόλεις, χωριά, δρόµους, χέρσες περιοχές, 

ορυχεία, βιοµηχανικές περιοχές)                                       

 

Περιγραφή: 
Γενικά 

Η περιοχή βρίσκεται στο ΒΑ τµήµα της Αττικής, 40 km από την Αθήνα, στην πεδιάδα 

του Μαραθώνα και πλαισιώνεται από τα χαµηλά-κεκλιµένα βουνά Καρούµπαλο, 
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Πούντα και ∆ραγονέρα στα βορειοδυτικά. Το κεντρικό τµήµα της περιοχής είναι 

καλυµµένο από το υπόλοιπο µέρος του εκτενούς υγρότοπου του Μαραθώνα, το 

οποίο έχει υποστεί συνέπειες από αποστραγγιστικές εργασίες από το 1923. Η 

ελαφρώς υφαλµυρή πηγή Μακαρία βρίσκεται στη βορειοδυτική άκρη, ενώ η λίµνη 

Στόµη βρίσκεται στο νοτιοανατολικό µέρος του υγρότοπου. Μια παραθαλάσσια 

αµµώδη ζώνη εκτείνεται από ανατολικά προς τα δυτικά στο νότιο τµήµα και η 

χερσόνησος Κυνοσσούρα σκιαγραφεί το νοτιοανατολικό τµήµα. Μια διαµήκης ζώνη 

κοντά στην πηγή Μακαρία συνολικής επιφάνειας 450 εκταρίων στο δυτικό µέρος του 

υγρότοπου ήταν κατειληµµένη µέχρι σήµερα από έναν µικρό αερολιµένα, ενώ µια 

βάση αµερικανικής στρατιωτικής επικοινωνίας συνολικής επιφάνειας 100 εκταρίων 

λειτουργούσε για αρκετά χρόνια στο κεντρικό µέρος του υγρότοπου.  

Η παραθαλάσσια ζώνη του Σχοινιά αποτελείται από αµµώδης-χαλικώδης 

αµµόλοφους ολοκαινικής ηλικίας. Βόρεια η βαλτώδης περιοχή καλύπτεται από 

λασπώδη-αργιλώδη, και τοπικά αµµώδη αλουβιακά κοιτάσµατα της ίδιας ηλικίας. 

Ανατολικά τα βουνά Μύτικα και ∆ραγονέρα αποτελούνται από τα ανώτερα-κρητιδικά 

µάρµαρα της Αγίας-Μαρίνας. 

Η περιοχή ανήκει στην ευρύτερη γεωγραφική περιφέρεια της Αττικής, και έχουν τις 

ίδιες κλιµατολογικές συνθήκες. Το κλίµα είναι Μεσογειακό, µε εµφανή χαρακτηριστικά 

τα ξηρά - θερµά  καλοκαίρια και τους ήπιους – βροχερούς χειµώνες. Ο µέσος όρος 

της θερµοκρασίας της ατµόσφαιρας ετησίως κυµαίνεται από 16.5 0C µέχρι 19 0C. Ο 

πιο ψυχρός µήνας του χρόνου είναι ο Ιανουάριος, ενώ οι πιο θερµοί είναι ο Ιούλιος 

και ο Αύγουστος. Ο ετήσιος µέσος όρος καθίζησης είναι περίπου 378mm, ενώ η 

υγρασία κυµαίνεται µεταξύ 59% - 64%. Ο µέσος όρος νεφελωδών ηµερών είναι 

περίπου 50 ετησίως, ενώ των ηµερών µε ηλιοφάνεια περίπου 130, παρέχοντας 

συνολικά 2,920 ηλιόλουστες ώρες κάθε χρόνο.  

Πριν από το 1923 η εκροή και των δύο πηγών Μακαρία και ∆ραγονέρα παρείχε στον 

υγρότοπο το ελαφρώς υφαλµυρό νερό, το οποίο στη συνέχεια οδηγήθηκε στη 

θάλασσα µέσω της λίµνης Στόµη που διαµορφώθηκε κοντά στην ανατολική ακτή της 

περιοχής. Υπολογίζεται ότι µόνο η πηγή Μακαρία παρείχε τον υγρότοπο 6-7 

εκατοµµύρια των κυβικών µέτρων του νερού ετησίως. Οι απορροές από την αντίθετη 

προς το ρεύµα του βουνού λεκάνη απορροής ήταν µια πρόσθετη πηγή νερού. 

Προκειµένου να µετατραπεί ο βάλτος σε γεωργικό έδαφος ένα κανάλι αποστράγγισης 

κατασκευάστηκε το 1923 κατά µήκος των δυτικών συνόρων της περιοχής. Αυτό το 

κανάλι οδηγούσε τα νερά από την πηγή Μακαρία κατευθείαν στη θάλασσα. 
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Μεταγενέστερα, ένα αντιπληµµυρικό δίκτυο και αποστραγγιστικά κανάλια 

κατασκευάστηκαν από το αντίθετο ρεύµα του υγρότοπου, το οποίο οδηγούσε επίσης 

τα νερά από τις πληµµύρες κατευθείαν στη θάλασσα. Ένα δευτερεύων 

αντιπληµµυρικό δίκτυο και αποστραγγιστικά κανάλια ενσωµατώθηκαν σε εκείνο το 

δίκτυο κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 60 και 70 προκειµένου να προστατευθούν 

οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις και ο αερολιµένας, τα οποία κατασκευάστηκαν εν τω 

µεταξύ µέσα στην περιοχή του υγρότοπου. Κατά συνέπεια, η παροχή του γλυκού 

νερού του υγρότοπου περιορίστηκε στην καθίζηση που δέχτηκε από την πεδιάδα 

(που προσδιορίστηκε περίπου 0.7 εκατοµµύρια από τα κυβικά µέτρα του νερού 

ετησίως), ενώ συγχρόνως δέχτηκε σηµαντικές ποσότητες θαλάσσιου νερού τόσο 

υπόγεια όσο και µέσω επιφανειακής µεταβίβασης της λίµνης Στόµη. Συνεπώς, η 

µόνιµα αλατούχα λίµνη Στόµη µετατράπηκε σε µια εποχιακή λίµνη και η περιοχή του 

υγρότοπου µίκρυνε αρκετά εξαιτίας των ξηρών συνθηκών και της αποκατάστασης 

του εδάφους που ακολούθησαν. Ο εναποµένων υγρότοπος πληµµύρισε κατά τη 

διάρκεια της εποχής των βροχών και στέρεψε το καλοκαίρι. Χαρακτηριστικό 

γνώρισµα είναι η µεταβλητή αλατότητα, µε το αλµυρό ή υφαλµυρό νερό που 

επικρατεί γενικά στα περισσότερα τµήµατα και ο περιορισµός του ελαφρώς 

υφαλµυρού στοιχείου σε µια µικρή περιοχή γύρω από την πηγή Μακαρία, κατά µήκος 

ενός αποστραγγιστικού καναλιού δυτικά του λόφου ∆ραγονέρα και, σε µικρότερο 

βαθµό, κατά µήκος άλλων αποστραγγιστικών καναλιών. Οι παραπάνω υδρολογικές 

θέσεις και οι αλλαγές σε χρήσεις εδάφους διαµόρφωσαν τον τωρινό φυσικό βιότοπο 

του υγρότοπου και επηρέασαν την αµµώδη παράκτια ζώνη της περιοχής. 

Η κατασκευή του Ολυµπιακού κωπηλατοδρόµιου και του Ολυµπιακού κέντρου Κάνοε 

εγκαινιάστηκε στην περιοχή που στο παρελθόν υπήρχε ο αερολιµένας. Αυτό το έργο 

είναι µόνο ένα µέρος µιας ολοκληρωµένης πρωτοβουλίας αποκατάστασης, που 

στοχεύει στο να επαναπροσανατολιστούν τα νερά της πηγής Μακαρία στην περιοχή 

του υγρότοπου και να εισαχθεί µια τεχνητή λίµνη κατά µήκος του δυτικού συνόρου 

του (µέρος του οποίου θα λειτουργεί ως µέρος µαθηµάτων κωπηλασίας). Αυτή η 

επέµβαση αποκατάστασης, µεταξύ των άλλων, περιλαµβάνει: τη  συνολική  εξάλειψη 

των κατασκευών και του διαδρόµου του αερολιµένα, αφαίρεση της άεργης 

στρατιωτικής εγκατάστασης και, µείωση του εδάφους της περιοχής, τη κατάργηση   

ενός εκτενούς δικτύου που είναι τοποθετηµένες κεραίες τηλεπικοινωνιών και την  

εξάλειψη όλων των δρόµων µεγάλης κυκλοφορίας, οι όποιοι αποδιοργανώνουν αυτό 

το καιρό το βιότοπο και διαταράσσουν την άγρια πανίδα. Συνεπώς, η παρούσα 
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κατάσταση της κατανοµής τύπων βιότοπων και η ποιότητα όπως περιγράφεται στην 

πρότυπη µορφή στοιχείων που απεικονίζεται στους χάρτες υπόκεινται στις αλλαγές, 

ως αποτέλεσµα της νέας υδρολογικής θέσης και την επίδρασή της στη βλάστηση. 

Κατά τη διάρκεια της περιγραφής των τύπων βιότοπων της περιοχής παρουσιάζονται 

δύο διαφορετικές θέσεις: α) η αρχική – πριν από την επέµβαση  αποκατάστασης, και 

β) η αναµενόµενη – µετά από την ολοκλήρωση όλων των τεχνικών επεµβάσεων.  

 

Χλωρίδα 

Αυτή τη χρονική περίοδο στο κεντρικό τµήµα καθώς και στη µεγαλύτερη έκταση του 

υδροβιότοπου παρατηρείται αλλοφυτική βλάστηση, ως αποτέλεσµα των υψηλών 

απορροών καθώς λόγω της πίεσης που ασκήθηκε στη περιοχή από τον ανθρώπινο 

παράγοντα τα προηγούµενα 80 χρόνια. Οι αλλοφυτικές κοινότητες συχνά 

σχηµατίζουν µωσαϊκά: µε Juncus (φυσικό περιβάλλον, τύπου 1410) και φύκια 

αναµιγνύονται, δίνοντας χώρο στα λιβάδια κοντά στη λίµνη Stomi να αναπτυχθούν, 

όπου η βλάστηση έχει εδραιωθεί πάνω σε ένα υπόστρωµα αποσύνθεσης των 

φυκιών (κυρίως Posidonia οceanica). To Juncus maritimus είναι το κυρίαρχο είδος, 

ενώ άλλα χαρακτηριστικά είδη αποτελούν τα Juncus heldreichianus, Limonium 

narbonense, Aster tripolium, Scirpoides holoshoenus, Scirpus littoralis, 

Bolboschoenus maritimus (= Scirpus maritimus), Puccinelia distans, Plantago 

crassifolia. Τα φύκια είναι ο κύριος τύπος βλάστησης, µε επικράτηση των 

Sarcocornia perennis (στις χαµηλότερες τοποθεσίες) και Arthrocnemum 

macrostachyum (στις ψηλότερες, καλύτερα αερισµένες τοποθεσίες), ενώ άλλα είδη 

που συµπεριλαµβάνονται είναι τα : Puccinelia festuciformis, P. distans, Limonium 

narbonense, L. virgatum, L. bellidifilium, Centaurium spicatum, Suaeda vera, Salsola 

soda, Atriplex portulacoides. Οι ετήσιες αλλοφυτικές κοινότητες (φυσικό περιβάλλον, 

τύπος 1310) µε την ανάπτυξη Cressa cretica στην επιφάνεια των ξηρών 

υποστρωµάτων και µερικές φορές σε ξεχωριστά τµήµατα γης µε αυξηµένη 

περιεκτικότητα σε άλατα, τα οποία έχουν παραµείνει για µεγαλύτερο χρονικό 

διάστηµα πληµµυρισµένα. Άλλα Saginetea είδη, όπως τα Spergularia salina, 

Parapholis incurva, P. filiformis, Salsola soda, εµφανίζονται ανάµεσα στα φύκια, αλλά 

σπάνια σχηµατίζουν αντιπροσωπευτικές κοινότητες. Η νέα υδρολογική κατάσταση 

(µικρότερη ποσότητα θαλασσινού νερού, άνοδος της στάθµης νερού) αναµένεται να 

προκαλέσει υποχώρηση αυτών των κοινοτήτων κυρίως από τα φύκια.  
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Καλαµιές µε Phragmites australis και Typha angustifolia παρατηρούνται κυρίως στα 

κεντρικά και βορειοδυτικά τµήµατα του υδροβιότοπου. Η κατασκευή κέντρων 

κωπηλασίας και για κανό θα µειώσει την προστασία αυτών των κοινοτήτων στο 

δυτικό κυρίως µέρος της τοποθεσίας.  

Παρόλα αυτά λόγω της ευνοϊκής αλλαγής στη ποιότητα καθώς και στη ποσότητα του 

νερού στο βιότοπο, αναµένεται ότι αυτοί οι τύποι κοινοτήτων θα επεκταθούν εύκολα 

εις βάρος των αλλοφυτικών κοινοτήτων.     

Οι υδροβιότοποι γλυκού νερού αναπτύσσονται στην πηγή Μακαρία και κατά µήκος 

του αποστραγγιστικού καναλιού του.  

Οι χαρακτηριστικές κοινότητες του βιότοπου "µεσογειακές προσωρινές λίµνες" δεν 

έχουν προσδιοριστεί στον υγρότοπο. Οι µικρές προσωρινές λίµνες αναπτύσσονται 

κοντά στην πηγή Μακαρία και σε άλλα σηµεία, κυρίως στο δυτικό µέρος.  

 

 

Όνοµα Περιοχής: ΒΡΑΥΡΩΝΑ 

Κωδικός Περιοχής: 
    GR3000004 

Τύπος: 
     B 

Γεωγραφικό Μήκος: 
    23o 59 41 

Γεωγραφικό Πλάτος: 
    37o 55 8 

∆ιοικητική Περιφέρεια: 
    Αττική 

 

Μέσο Υψόµετρο (m): 
    153 

Έκταση (ha): 
    2669,24 

 

Περιγραφή: 
Η περιοχή χαρακτηρίζεται από εκτεταµένες καλλιέργειες αµπελιών, δάσος 

κωνοφόρων σε καλή κατάσταση, µακκί και φρύγανα επηρεασµένα τοπικά από τη 

βόσκηση, περιορισµένο υγρότοπο µε Phragmites australis, Juncus sp. και Arundo 

donax, θαλάσσιο τµήµα σε όχι καλή οικολογική ισορροπία, µε τα είδη Cymonocea 

nodosa, Posidonia oceanica και Zostera noltii, τα πιο σηµαντικά στην ισορροπία του 

οικοσυστήµατος, προστατευόµενο αρχαιολογικό χώρο και περιορισµένες οικοδοµικές 

δραστηριότητες. 
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Τύποι Οικοτόπων: 
 Αµµοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλασσινό νερό µικρού βάθους,  

 Εκτάσεις θαλάσσιου βυθού µε βλάστηση (Ποσειδώνιες),  

 Εκβολές ποταµών,  

 Λασπώδεις και αµµώδεις επίπεδες εκτάσεις που αποκαλύπτονται κατά την 

αµπώτιδα,  

 Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι,  

 Απόκρηµνες βραχώδεις ακτές µε βλάστηση στη Μεσόγειο (µε ενδηµικά Limonium 

spp.),  

 Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi),  

 Μεσογειακές και θερµοατλαντικές αλόφιλες λόχµες (Arthrocnemetalia fruticosae),  

 Μεσογειακά εποχικά τέλµατα,  

 Η επιπλέουσα βλάστηση υδροχαρών φυτών (βατραχιώδη) των ποταµών στους 

πρόποδες των βουνών και στις πεδιάδες,  

 Ποταµοί της Μεσογείου µε περιοδική ροή,  

 Υψηλοί θαµνώνες µε Juniperus oxycedrus,  

 Υψηλοί θαµνώνες µε Juniperus phoenicea,  

 Χαµηλές διαπλάσεις µε Euphorbia κοντά σε απόκρηµνες βραχώδεις ακτές,  

 Φρύγανα Sarcopoterium spinosum,  

 Ευ-µεσογειακά ασβεστολιθικά απόκρηµνα βράχια της Ελλάδας, 

  Σπήλαια των οποίων δεν γίνεται τουριστική εκµετάλλευση,  

 Μεσογειακά πευκοδάση µε ενδηµικά είδη πεύκων της Μεσογείου. 

 

Είδη φυτών: 
∆εν υπάρχουν πληροφορίες για τα είδη φυτών της περιοχής 

 
Είδη ζώων: 
Miniopterus schreibersii, Myotis myotis, Testudo hermanni, Testudo marginata, Emys 

orbicularis, Elaphe situla. 

 

Καθεστώς προστασίας: 
-Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο: -  

-∆ιεθνές επίπεδο: - 
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Σπουδαιότητα: 
Η ποιότητα και σπουδαιότητα της περιοχής φαίνεται από πολλά χαρακτηριστικά 

όπως την ποικιλότητα των ικανοποιητικά διατηρηµένων τύπων οικοτόπων µέσα σε 

µια σχετικά µικρή περιοχή, τον αρχαιολογικό χώρο µε τον ναό της Αρτέµιδος, που 

λειτουργεί ως φράγµα στις έντονες ανθρώπινες δραστηριότητες, καθώς υπάρχει 

καθεστώς προστασίας, τη σηµασία του υγροτόπου ως καταφύγιο πολλών ειδών 

πτηνών, τις παραδοσιακές καλλιέργειες αµπελιού (από το 500 π.Χ), που εµποδίζουν 

την εκτεταµένη και εντατική βιοµηχανική δραστηριότητα, τη θέση της κοντά στην 

Αθήνα (40 km) και τον χαρακτήρα της περιοχής, που δεν έχει τροποποιηθεί 

ουσιαστικά από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα. 

 

Όνοµα Περιοχής: ΣΟΥΝΙΟ - ΝΗΣΙ∆Α ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ – ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ 

ΖΩΝΗ 

Κωδικός Περιοχής: 
    GR3000005 

Τύπος: 
     B 

Γεωγραφικό Μήκος: 
    24o 00 42 

Γεωγραφικό Πλάτος: 
    37o 41 17 

∆ιοικητική Περιφέρεια: 
    Αττική 

 

Μέσο Υψόµετρο (m): 
    187 

Έκταση (ha): 
    5379,81 

 

Περιγραφή: 
Εκτάσεις θαλάσσιου βυθού µε βλάστηση (Ποσειδώνιες), Ύφαλοι, Απόκρηµνες 

βραχώδεις ακτές µε βλάστηση στη Μεσόγειο (µε ενδηµικά Limonium spp.), Υψηλοί 

θαµνώνες µε Juniperus phoenicea, ∆ιάσπαρτοι υποβαθµισµένοι πουρναρότοποι 

(garrigues), Φρύγανα Sarcopoterium spinosum, ∆άση σκληρόφυλλων που 

χρησιµοποιούνται για βοσκή (dehesas) µε Quercus ilex, Σπήλαια των οποίων δεν 

γίνεται τουριστική εκµετάλλευση, Μεσογειακά πευκοδάση µε ενδηµικά είδη πεύκων 

της Μεσογείου. 

 

Τύποι Οικοτόπων: 
 Εκτάσεις θαλάσσιου βυθού µε βλάστηση (Ποσειδώνιες),  
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 Ύφαλοι,  

 Απόκρηµνες βραχώδεις ακτές µε βλάστηση στη Μεσόγειο (µε ενδηµικά Limonium 

spp.),  

 Υψηλοί θαµνώνες µε Juniperus phoenicea,  

 ∆ιάσπαρτοι υποβαθµισµένοι πουρναρότοποι (garrigues),  

 Φρύγανα Sarcopoterium spinosum, 

  ∆άση σκληρόφυλλων που χρησιµοποιούνται για βοσκή (dehesas) µε Quercus 

ilex,  

 Σπήλαια των οποίων δεν γίνεται τουριστική εκµετάλλευση,  

 Μεσογειακά πευκοδάση µε ενδηµικά είδη πεύκων της Μεσογείου. 

Είδη φυτών: 
∆εν υπάρχουν πληροφορίες για τα είδη φυτών της περιοχής 

 

Είδη ζώων: 
Monachus monachus, Testudo hermanni, Testudo marginata. 

 

Καθεστώς προστασίας: 
-Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο: πυρήνας Εθνικού ∆ρυµού,  

περιφερειακή ζώνη Εθνικού ∆ρυµού.  

-∆ιεθνές επίπεδο: περιοχή Σύµβασης Βαρκελώνης. 

 

Σπουδαιότητα: 
Ο Εθνικός ∆ρυµός Σουνίου ιδρύθηκε το 1971. Βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της 

Αττικής, στην περιοχή που συνηθίζεται να λέγεται Λαυρεωτική, και καταλήγει στο 

ακρωτήριο του Σουνίου. Περιλαµβάνει περίπου 4.000 ha, από τα οποία τα 500 είναι 

ο πυρήνας του δρυµού, όπου το καθεστώς προστασίας είναι απόλυτο. Η απόφαση 

για την ίδρυση του συγκεκριµένου δρυµού πάρθηκε, αφού συνεκτιµήθηκε η 

οικολογική, ιστορική, γεωλογική και η παλαιοντολογική αξία της περιοχής. ∆ηλαδή το 

πευκοδάσος Χαλεπιού Πεύκης, που κυριαρχεί στη βλάστηση του δρυµού, ήταν (και 

ως ένα βαθµό συνεχίζει να είναι) το πιο εκτεταµένο και καλοδιατηρηµένο πευκοδάσος 

της ανατολικής Αττικής. Η σηµασία ενός τέτοιου δάσους για το µικροκλίµα της 

ευρύτερης περιοχής του λεκανοπεδίου της πρωτεύουσας είναι φανερή. Επίσης, η 

χλωρίδα του δρυµού, αν και όχι επαρκώς µελετηµένη, παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον. ∆ύο είδη είναι στενότοπα ενδηµικά της Λαυρεωτικής, δηλαδή απαντούν 
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µόνο στην περιοχή αυτή, και είναι τα Centaurea laureotica και Centaurea attica ssp. 

asperula. Όσον αφορά στην κατάσταση διατήρησης και τα δύο είναι τρωτά. Η 

χλωρίδα του δρυµού περιλαµβάνει πολλά άλλα ελληνικά ενδηµικά. Ακόµη, 

περισσότερα από 260 ορυκτά έχουν συλλεχθεί στην περιοχή, µερικά από τα οποία 

ήταν τελείως άγνωστα για την επιστήµη. Ακριβώς αυτή η ποικιλία ορυκτών ευνόησε 

την ανάπτυξη µιας µοναδικής "βιοµηχανίας" εξόρυξης µετάλλων κατά την 

αρχαιότητα. Η έκταση του δρυµού είναι διάσπαρτη από σπηλιές και άλλους 

καρστικούς σχηµατισµούς. Αυτοί οι σχηµατισµοί λειτούργησαν ως παγίδες για 

ποικιλία οργανισµών σε διάφορους γεωλογικούς αιώνες, µε αποτέλεσµα τη 

δηµιουργία απολιθωµάτων σε µεγάλη συχνότητα που ανακαλύφθηκαν κυρίως στα 

βόρεια του δρυµού. Από τα φυτικά απολιθώµατα ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα 

απολιθωµένα δείγµατα Pinus maritima και Quercus suber, ειδών της ∆υτικής 

Μεσογείου που δεν έχουν αρτίγονους αντιπροσώπους στη χώρα µας, και 

απολιθώµατα Pinus nigra και Buxus sempervirens ειδών που σήµερα περιορίζονται 

σε περιοχές µεγάλου υψοµέτρου. Από τα ζωικά απολιθώµατα βρέθηκε ένα είδος 

Spalax που σήµερα δεν απαντά στην Ελλάδα, Ursus arctos που έχει εξαφανιστεί από 

τη νότια Ελλάδα και Cervus elaphus που δεν υπάρχει πλέον στη Λαυρεωτική. Εκτός 

από τον δρυµό, µια µεγαλύτερη έκταση, η οποία περιλαµβάνει τον δρυµό, έχει 

ανακηρυχθεί ως περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

Προτείνεται η επέκταση της προστατευόµενης περιοχής προς τα νότια και τα δυτικά 

του δρυµού, έτσι ώστε να περιλάβει τις νότιες ακτές του ακρωτηρίου, το νησί του 

Πατρόκλου και τη θαλάσσια περιοχή µεταξύ Σουνίου και νησίδας Πατρόκλου. Η 

περιοχή αυτή φιλοξενεί εκτάσεις µε Posionia oceanica σε άριστη κατάσταση. Η 

νησίδα του Πατρόκλου συµπεριλήφθηκε στην περιοχή, γιατί αποτελεί, λόγω θέσης, 

καταφύγιο µεταναστευτικών πτηνών κατά τις περιόδους µετανάστευσης, ενώ οι 

θαλάσσιες σπηλιές της αποτελούν δυνητικό καταφύγιο για άτοµα του είδους 

Μonachus monachus. 

 

 

 

Όνοµα Περιοχής: ΥΜΗΤΤΟΣ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ∆ΑΣΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - 

ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
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Κωδικός Περιοχής: 
    GR3000006 

Τύπος: 
     B 

Γεωγραφικό Μήκος: 
    23o 48 13 

Γεωγραφικό Πλάτος: 
    37o 54 39 

∆ιοικητική Περιφέρεια: 
    Αττική 

 

Μέσο Υψόµετρο (m): 
    513 

Έκταση (ha): 
    8836,91 

 

Περιγραφή: 
Ο Υµηττός είναι ένα µακρύ και στενό βουνό (συνολικό µήκος 20 km), που η 

ψηλότερη κορυφή του φτάνει τα 1.026 m. Ένα βαθύ φαράγγι χωρίζει το βόρειο από 

το νότιο τµήµα του βουνού. Το πιο κοινό πέτρωµα του Β Υµηττού είναι ο σχιστόλιθος, 

ενώ ζώνες ασβεστόλιθου υπάρχουν στα νότια και στα δυτικά του βουνού. Η ετήσια 

βροχόπτωση κυµαίνεται από 400 µέχρι 600 mm. Ένας µεγάλος αριθµός σπηλαίων 

και άλλων καρστικών σχηµατισµών (µε διασηµότερο αυτόν της λίµνης Βουλιαγµένης) 

περιλαµβάνονται στα όρια της περιοχής. 

 

Τύποι Οικοτόπων: 
 Υψηλοί θαµνώνες µε Juniperus phoenicea,  

 ∆ιάσπαρτοι υποβαθµισµένοι πουρναρότοποι (garrigues),  

 Φρύγανα Sarcopoterium spinosum,  

 Σπήλαια των οποίων δεν γίνεται τουριστική εκµετάλλευση,  

 Θαλάσσια σπήλαια εξολοκλήρου ή κατά το ήµισυ κάτω από την επιφάνεια της 

θάλασσας,  

 Μεσογειακά πευκοδάση µε ενδηµικά είδη πεύκων της Μεσογείου. 

 

Είδη φυτών: 
∆εν υπάρχουν πληροφορίες για τα είδη φυτών της περιοχής 

Είδη ζώων: 
Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus blasii, Testudo hermanni, Testudo 

marginata, Elaphe situla. 
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Καθεστώς προστασίας: 
-Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο: αισθητικό δάσος,  

καταφύγιο θηραµάτων.  

-∆ιεθνές επίπεδο: - 

 

Σπουδαιότητα: 
Για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα είναι απαραίτητη η δράση 

προς την κατεύθυνση της προστασίας και της ορθολογικής διαχείρισης του φυσικού 

περιβάλλοντος που περιβάλλει ή γειτονεύει µε τα κέντρα αυτά. Αυτή είναι και η 

περίπτωση του Υµηττού. Παρά το γεγονός της σταδιακής υποβάθµισης των 

οικοσυστηµάτων του βουνού, µία καλά οργανωµένη και µελετηµένη εκστρατεία 

διατήρησης και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος του Υµηττού µπορεί να 

ανατρέψει την πορεία υποβάθµισης. Αν και ακόµη και σήµερα πολλοί θεωρούν τον 

Υµηττό ως χώρο απόρριψης µπάζων και ως φυσικό εµπόδιο στα σχέδιά τους για 

ανάπτυξη της ανατολικής Αττικής, η φύση του βουνού δεν παύει να εκπλήσσει µε τη 

βιοποικιλότητα που παρουσιάζει, ποικιλότητα µοναδική για µια περιοχή τόσο κοντά 

σε µεγάλο αστικό κέντρο. 

 

 

Όνοµα Περιοχής: ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ - ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ ΚΑΙ ΛΑΓΟΥΒΑΡ∆Ο 

Κωδικός Περιοχής: 
    GR3000008 

Τύπος: 
     I 

Γεωγραφικό Μήκος: 
    23o 16 19 

Γεωγραφικό Πλάτος: 
    35o 54 37 

∆ιοικητική Περιφέρεια: 
    Αττική 

 

Μέσο Υψόµετρο (m): 
    150 

Έκταση (ha): 
    7172,12 

 
 
Περιγραφή: 
Η περιοχή αποτελείται από µια οµάδα έξι νησιών που βρίσκονται νότια των 

Κυθήρων: Αντικύθηρα, Θυµόντες, Ψείρα, Πλακουλίθρα, Λαγουβάρδος και 
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Πρασονήσι. Τα Αντικύθηρα είναι το µεγαλύτερο νησί, καταλαµβάνει έκταση 20 km2 

και έχει µέγιστο υψόµετρο 378 m. Υπάρχουν πολύ λίγοι µόνιµοι κάτοικοι. Η 

επικρατούσα βλάστηση είναι µακκί και φρύγανα. Καλλιέργειες σήµερα υπάρχουν 

ελάχιστες. Τα Αντικύθηρα είναι από τις πιο ξηρές περιοχές της Ελλάδας. Συνήθως 

δέχονται λιγότερα από 200 mm βροχής το έτος. Το Πρασονήσι βρίσκεται 7,5 km Β-

Β∆ από τα Αντικύθηρα. Είναι ασβεστολιθικό νησί, καταλαµβάνει έκταση 0,27 km2 και 

έχει µέγιστο υψόµετρο 129 m. Η βλάστηση αποτελείται κυρίως από αγρωστώδη 

φυτά, υπάρχει όµως στα δυτικά µια περιοχή µε µακκία βλάστηση. Ο Λαγουβάρδος 

βρίσκεται 7,2 km Β∆ των Αντικυθήρων και απέχει 3 km από το Πρασονήσι. Είναι και 

αυτό ασβεστολιθικό νησί. Έχει έκταση περίπου 0,06 km2 και µέγιστο υψόµετρο 42 m. 

Η βλάστηση συνίσταται από αλλόφυτα και αγρωστώδη. 

 
Τύποι Οικοτόπων: 
 Ύφαλοι,  

 Απόκρηµνες βραχώδεις ακτές µε βλάστηση στη Μεσόγειο (µε ενδηµικά Limonium 

spp.),  

 Κινούµενες θίνες της ακτογραµµής µε Ammophila arenaria (λευκές θίνες),  

 Ποταµοί της Μεσογείου µε περιοδική ροή,  

 Φρύγανα Sarcopoterium spinosum,  

 Ασβεστούχοι βάλτοι µε Cladium mariscus και Carex davalliana,  

 Λιθώνες βαλκανικής χερσονήσου,  

 Ασβεστολιθικά βράχια του Αιγαίου,  

 Πρωτογενείς λειµώνες σε βραχώδεις δόµους,  

 Θαλάσσια σπήλαια εξολοκλήρου ή κατά το ήµισυ κάτω από την επιφάνεια της 

θάλασσας,  

 Παρόχθια δάση-στοές της θερµής Μεσογείου (Nerio-Tamaricetea). 

 

Είδη φυτών: 
∆εν υπάρχουν πληροφορίες για τα είδη φυτών της περιοχής 

 

 

Είδη ζώων: 
Monachus monachus. 
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Καθεστώς προστασίας: 
-Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο: -  

-∆ιεθνές επίπεδο: - 

 

Σπουδαιότητα: 
Η οµάδα των νησιών που αποτελούν την περιοχή παρουσιάζει µεγάλο 

βιογεωγραφικό ενδιαφέρον, καθώς είναι µία ζώνη που έχει επηρεαστεί από 

χλωριδικά και πανιδικά στοιχεία τόσο των ηπειρωτικών περιοχών όσο και αυτών του 

νότιου Αιγαίου. Η χλωρίδα είναι αρκετά διαφοροποιηµένη σε σχέση µε το κοντινό 

νησί των Κυθήρων αλλά και µε την Πελοπόννησο. Εκτός από τα παραπάνω, η 

οικολογική αξία της περιοχής οφείλεται στο ότι είναι σηµαντική περιοχή για τα 

µεταναστευτικά πουλιά, η µεσογειακή φώκια είναι µόνιµος κάτοικος, τα είδη των 

ερπετών προστατεύονται από τη Συνθήκη της Βέρνης και την ελληνική νοµοθεσία 

(Π.∆. 67/81), και η πανίδα των ασπόνδυλων θεωρείται σηµαντική. Επιπλέον, 

υπάρχουν απολιθώµατα από αρκετά είδη ψυχρόφυλλων σήµερα εξαφανισµένων 

γαστερόποδων. 

 

Όνοµα Περιοχής: ΝΗΣΙ∆ΕΣ ΚΥΘΗΡΩΝ:  

ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ, ∆ΡΑΓΟΝΕΡΑ, ΑΝΤΙ∆ΡΑΓΟΝΕΡΑ 

Κωδικός Περιοχής: 
    GR3000010 

Τύπος: 
     J 

Γεωγραφικό Μήκος: 
    23o 06 20 

Γεωγραφικό Πλάτος: 
    36o 14 39 

∆ιοικητική Περιφέρεια: 
    Αττική 

 

Μέσο Υψόµετρο (m): 
    18 

Έκταση (ha): 
    989.16 

 

 

 

Περιγραφή: 
Η περιοχή αποτελείται από µια οµάδα τριών νησίδων που βρίσκονται ανατολικά των 

Κυθήρων. Το Πρασονήσι είναι η µεγαλύτερη νησίδα και η ∆ραγονέρα η µικρότερη. 
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Και οι δύο καθώς και η Αντιδραγονέρα είναι ακατοίκητες και υπόκεινται σε βόσκηση 

από µικρό αριθµό κατσικιών. Στην περιοχή διακρίνονται τρεις ζώνες βλάστησης: α) η 

παραλιακή που καλύπτεται από αλλόφυτα, β) η υποπαραλιακή, που δεν βρέχεται 

από τη θάλασσα αλλά δέχεται την επίδραση της αλµύρας και καταλαµβάνεται από 

αλλόφυτα και φρύγανα και γ) µία εσωτερική ζώνη που χαρακτηρίζεται από φρυγανικά 

είδη. Η εσωτερική αυτή ζώνη απουσιάζει από το Πρασονήσι εξαιτίας της µικρής 

έκτασής του. 

 

Τύποι Οικοτόπων: 
 Απόκρηµνες βραχώδεις ακτές µε βλάστηση στη Μεσόγειο (µε ενδηµικά Limonium 

spp.), 

 ∆ιαπλάσεις ή σχηµατισµοί ή θαµνώδεις φυτοκοινωνίες µε Euphorbia dendroides,  

 Φρύγανα Sarcopoteriumspinosum. 

 

Είδη φυτών: 
∆εν υπάρχουν πληροφορίες για τα είδη φυτών της περιοχής 

 

Είδη ζώων: 
Monachus monachus. 

 

Καθεστώς προστασίας: 
-Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο: - 

-∆ιεθνές επίπεδο: - 

 

Σπουδαιότητα: 
Η οικολογική αξία της περιοχής οφείλεται στην ορνιθοπανίδα της καθώς και στα φυτά 

και τους τύπους οικοτόπων που απαντούν εκεί. Τόσο οι εργασίες πεδίου όσο και η 

ανάλυση των χλωριδικών δεδοµένων έδειξαν ότι υπάρχει σηµαντική ποικιλότητα όχι 

µόνο στη χλωρίδα αλλά και στη φυσιογνωµία αυτών των νησίδων. Η Centaurea 

raphanina ssp. αποτελεί ενδηµικό είδος και απαντά στη ∆ραγονέρα και 

Αντιδραγονέρα, ενώ το είδος Allium gomphrenoides, µε κατανοµή στη νότια 

Πελοπόννησο, Κύθηρα και Αντικύθηρα, συναντάται και στις τρεις νησίδες. Τέλος, η 

µεσογειακή φώκια Monachus monachus έχει βρεθεί στο Πρασονήσι. 
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Όνοµα Περιοχής: ΝΗΣΙ∆ΕΣ ΜΥΡΤΩΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ: ΦΑΛΚΟΝΕΡΑ, 

ΒΕΛΟΠΟΥΛΑ, ΑΝΑΝΕΣ 

 

Κωδικός Περιοχής: 
    GR3000011 

Τύπος: 
     Η 

Γεωγραφικό Μήκος: 
    23o 53 

Γεωγραφικό Πλάτος: 
    36o 50 

∆ιοικητική Περιφέρεια: 
    Αττικής 

Έκταση (ha): 
    255.00 

Μέγιστο Υψόµετρο (m): 
    227 

 

 

Περιγραφή: 
Αυτή η περιοχή περιλαµβάνει τρεις µικρές νησίδες τη Φαλκονέρα, τη Βελοπούλα και 

τις Ανανές, που βρίσκονται στο Μυρτώο πέλαγος. Αυτά τα νησιά είναι πολύ 

απόµακρα δεδοµένου ότι βρίσκονται µακριά από οποιαδήποτε µεγάλη έκταση γης 

και επίσης περιβάλλονται από πολύ µεγάλα θαλάσσια βάθη. Οι νησίδες µπορεί να 

οµαδοποιηθούν σε δύο συγκροτήµατα σε σχέση µε τη γεωλογική τους ιστορία. Ένα 

συγκρότηµα αποτελείται από νησίδες µε ηφαιστειογενή προέλευση (Ανανές και 

συγκροτήµατα Χριστιάνα) ενώ το δεύτερο συγκρότηµα περιλαµβάνει νησίδες κυρίως 

µε ιζηµατώδη προέλευση (όλα τα υπόλοιπα νησιά). Οι ασβεστόλιθοι ανήκουν στις 

ζώνες Γαβρόβου - Τριπόλεως ή/ και στους Παξούς. Γενικά αυτά τα νησάκια είναι 

βραχώδη περιοχές. Η επίδραση των δυνατών ανέµων και της άγριας θάλασσας, 

πάνω στις νησίδες όλο το χρόνο, είναι φανερή µε τη πρώτη µατιά. Η γενική εµφάνιση 

των νησιών είναι αποτέλεσµα του συνδυασµού του υποστρώµατος και των 

κλιµατολογικών παραγόντων. Στα µικρά νησιά υπάρχουν δύο διαφορετικές ζώνες 

βλάστησης: Μια ζώνη που κατοικείτε από αληθινά αλλόφυτα και µια υποζώνη ζώνη, 

η οποία δεν βρέχεται από τη θάλασσα ακόµη και µε θυελλώδη καιρό. Σε αυτή τη 

ζώνη η βλάστηση στις περισσότερες νησίδες είναι φρύγανα µε Centaurea raphanina 

ssp. Mixta, Sarcopoterium spinosum, Euphorbia sp.,Thymus capitatus, κ.ά. Σε 

µερικές νησίδες η βλάστηση από φρύγανα είναι φτωχή ή αντιπροσωπεύεται από 

πολύ λίγα είδη και στη θέση αυτών υπάρχει µια ιδιαίτερη βλάστηση, µε είδη που 

περιορίζονται στα µικρά νησιά ή απαντώνται σπάνια σε ακτές ή µεγαλύτερα νησιά. Οι 
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νησίδες είναι ακατοίκητες. Απότοµα βράχια απαντώνται σε όλες τις νησίδες, ακόµη 

και σε αυτές µε τα χαµηλότερα υψόµετρα, σπάνια υπάρχει εκεί  µια παραλία, και εάν 

υπάρχει είναι συνήθως µε χαλίκια. Η βλάστηση των απότοµων βράχων συνίσταται 

συνήθως από ενδηµικά είδη του Αιγαίου, πολλά από τα οποία είναι υποχρεωτικά 

χασµόφυτα. Το πέλαγος που περιβάλλει τις νησίδες είναι πολύ βαθύ. Υπάρχει µια 

πολύ µικρή περιοχή µε ρηχά νερά. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό για τα θαλάσσια 

οικοσυστήµατα, ειδικά για τα ολιγοτροφικά, από την ανατολική Μεσογείο. 
 
Είδη φυτών: 
∆εν υπάρχουν πληροφορίες για τα είδη φυτών της περιοχής 

 

Είδη ζώων: 
∆εν υπάρχουν πληροφορίες για τα είδη φυτών της περιοχής 

 

Καθεστώς προστασίας: –  
 

Σπουδαιότητα: 
Είναι µια σηµαντική περιοχή για την αναπαραγωγή των θαλάσσιων πουλιών και των 

ειδών που έχουν σχέση µε τα παραθαλάσσια απότοµα βράχια. Είδη ιδιαίτερου 

ενδιαφέροντος περιλαµβάνουν: Falco eleonorae. 

 

Το τρωτόν   
Οι κυριότερες απειλές της περιοχής είναι η υπερβόσκηση και οι εµπρησµοί. Στην 

πραγµατικότητα, ο λόγος που η χλωρίδα και η βλάστηση των νησιών διατηρείται σε 

µια καλή κατάσταση είναι ότι ασκείται σε αυτά µόνο µια µικρή βόσκηση από κατσίκες. 

 

 

 

 

 

Όνοµα Περιοχής: ΝΗΣΟΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙ ΝΗΣΙ∆ΕΣ ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ, 

ΛΑΓΟΥΒΑΡ∆ΟΣ, ΠΛΑΚΟΥΛΙΘΡΑ ΚΑΙ ΝΗΣΙ∆ΕΣ ΘΥΜΩΝΙΕΣ 
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Κωδικός Περιοχής: 
    GR3000012 

Τύπος: 
     Η 

Γεωγραφικό Μήκος: 
    23o 18 

Γεωγραφικό Πλάτος: 
    35o 52 

∆ιοικητική Περιφέρεια: 
    Αττικής 

Έκταση (ha): 
    2010.00 

Μέγιστο Υψόµετρο (m): 
    378 

 

Περιγραφή: 
Η περιοχή είναι ένα συγκρότηµα νησιών στα νότια των Κυθήρων: Αντικύθηρα, 

Θυµόντες, Ψείρα, Πλακουλίθρα, Λαγουβάρδος και Πρασονήσι. Τα περισσότερα από 

τα νησιά διακρίνονται από απότοµα θαλάσσια βράχια µε ένα οροπέδιο στη κορυφή. 

Τα Αντικύθηρα είναι το µεγαλύτερο νησί του συγκροτήµατος. Είναι µια περιοχή 20 

km2 και µέγιστο υψόµετρο 378 m. Λίγοι κάτοικοι ζουν εκεί καθ’ όλη τη διάρκεια του 

χρόνου. Το κυριότερο πέτρωµα είναι ο ασβεστόλιθος (Triassic και Cretaceous) αλλά 

υπάρχουν επίσης και µερικά νεογενή ιζήµατα. Η κυριότερη βλάστηση είναι χαµηλά 

µακία και φρύγανα, ενώ µέρος του νησιού είναι καλλιεργηµένο. Τα Αντικύθηρα είναι 

µια από τις ξηρότερες περιοχές στην Ελλάδα, η οποία δέχεται λιγότερο από  200 mm 

των βροχοπτώσεων. Το Πρασονήσι βρίσκεται 7.5 km Β-Β∆ από τα Αντικύθηρα.  Η 

έκταση της είναι περίπου 0.27 km2 και το µέγιστο υψόµετρο της 129 m. Αποτελείται 

από ασβεστολιθικά πετρώµατα. Η βλάστηση συνίσταται κυρίως από herbaceous 

φυτά (φρύγανα και αλλοφυτικά) αλλά υπάρχει ένα πυκνό µέρος µε µακιά βλάστηση 

στη δυτική πλευρά. Το νησί Λαγουβάρδος βρίσκεται 7.2 km Β∆ των Αντικυθήρων και 

3 km από το Πρασονήσι. Η έκταση της περιοχής είναι περίπου 0.06 km2 και το 

µέγιστο υψόµετρο του 42 m. Αποτελείται από ασβεστολιθικά πετρώµατα. Τα µόνα 

φυτά που αναπτύσσονται εκεί είναι halophilous herbs και λίγα Gramineae.     

 

Είδη φυτών: 
∆εν υπάρχουν πληροφορίες για τα είδη φυτών της περιοχής 

 

Είδη ζώων: 
∆εν υπάρχουν πληροφορίες για τα είδη φυτών της περιοχής 

 

Καθεστώς προστασίας: - 



 

«ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕ.Σ.∆.Α.) ΑΤΤΙΚΗΣ» Σελ. 5- 54 

Σπουδαιότητα: 
Είναι µια σηµαντική περιοχή για την αναπαραγωγή και µετανάστευση των 

αρπακτικών και θαλάσσιων πουλιών. Είδη ιδιαίτερου ενδιαφέροντος περιλαµβάνουν: 

Falco eleonorae. 

 

Το τρωτόν   
Οι κυριότερες απειλές της περιοχής είναι από την ανεξέλεγκτη βόσκηση και το 

παράνοµο κυνήγι. 

 

Όνοµα Περιοχής: ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΝΗΣΙ∆ΕΣ: ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ, 

∆ΡΑΓΟΝΕΡΑ, ΑΝΤΙ∆ΡΑΓΟΝΕΡΑ ΑΥΓΟ, ΚΑΠΕΛΛΟ, ΚΟΥΦΟ ΚΑΙ 

ΦΙ∆ΟΝΗΣΙ 

 

Κωδικός Περιοχής: 
    GR3000013 

Τύπος: 
     Κ 

Γεωγραφικό Μήκος: 
    23o 4 

Γεωγραφικό Πλάτος: 
    36o 16 

∆ιοικητική Περιφέρεια: 
    Αττικής 

Έκταση (ha): 
    5448.00 

Μέγιστο Υψόµετρο (m): 
    489 

 

 

Τύποι Οικοτόπων: 
 Θαλάσσιες περιοχές, θαλάσσιοι κολπίσκοι,  

 Χερσότοποι, θάµνοι, µακιά βλάστηση, φρύγανα,  

 Ξηροί βοσκότοποι, στέπες,  

 Κωνοφόρα δάση,  

 Μη δασώδεις καλλιεργούµενες µε δέντρα περιοχές (περιλαµβάνουν 

δενδρόκηπους, άλση, αµπελώνες, Dehesas),  

 Άλλες εκτάσεις (περιλαµβάνουν πόλεις, χωριά, δρόµους, χέρσες περιοχές, 

ορυχεία, βιοµηχανικές περιοχές)                                       

 

Περιγραφή: 
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Αυτή η περιοχή περικλείεται από το βόρειο και δυτικό µέρος των Κυθήρων και από 7 

βραχώδης νησίδες οι οποίες βρίσκονται εκτός του νησιού των Κυθήρων και ανήκουν 

στο  νοµαρχιακό διαµέρισµα της Αττικής. Το Πρασονήσι είναι το µικρότερο νησάκι, 

και το Αυγό το µεγαλύτερο. Όλες οι νησίδες είναι ακατοίκητες. Η ανθρώπινη 

παρέµβαση δεν είναι έντονη, περιορίζεται στη βόσκηση από έναν µικρό αριθµό 

κατσικών. Στις νησίδες της περιοχής, όπως συµβαίνει γενικότερα στα µικρά νησιά, 

υπάρχουν ευδιάκριτες ζώνες βλάστησης: 1) παράκτια ζώνη, που συνίσταται από 

Limonium sp., Lotus cytisoides, Frankenia hirsuta κ.ά., 2) υποπαράκτια ζώνη, η 

οποία δεν βρέχεται από θάλασσα αλλά επηρεάζεται από αλάτι που παρασύρεται µε 

τον άνεµο και συνίσταται από αλλόφυτα, όπως επίσης και από είδη φρυγάνων, 3) 

εγχώρια ζώνη, που συνίσταται από είδη φρυγάνων, όπως είναι τα Euphorbia 

dendroides (τα οποία απαντώνται στη ∆ραγονέρα και Αντιδραγονέρα σε 

εντυπωσιακούς σχηµατισµούς), Coridothymus capitatus, Teucrium divaricatum, 

Teucrium polium κ.ά. Η εγχώρια ζώνη απουσιάζει από το Πρασονήσι εξαιτίας του 

µικρού του µεγέθους. Υπάρχει µια εκτεταµένη ζώνη µε είδη φυτών, όπως τα Brassica 

cretica ssp. Aegea, Allium commutatum και Anthemis scopulorum. 

 

Είδη φυτών: 
∆εν υπάρχουν πληροφορίες για τα είδη φυτών της περιοχής 

 

Είδη ζώων: 
∆εν υπάρχουν πληροφορίες για τα είδη φυτών της περιοχής 

 

Καθεστώς προστασίας: 
Οι νησίδες ανήκουν στο Κράτος. 

 
 
 
Σπουδαιότητα: 
Είναι µια σηµαντική περιοχή για την αναπαραγωγή των θαλάσσιων πουλιών και των 

ειδών που σχετίζονται µε τα παραθαλάσσια απότοµα βράχια. Η περιοχή παρουσιάζει 

ένα συνωστισµό µετανάστευσης, όπου περισσότερα από 3.000 αρπακτικά πτηνά 

διέρχονται τακτικά το φθινόπωρο. Είδη ιδιαίτερου ενδιαφέροντος περιλαµβάνουν: 
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Calonectris diomedea, Puffinus yelkouan, Phalacrocorax aristotelis, Falco eleonorae, 

Falco peregrinus, Larus audouinii και Emberiza caesia. 

 

Το τρωτόν   
Οι κυριότερες απειλές περιλαµβάνουν τη ρύπανση από καύσιµα-πετρέλαιο από το 

πέρασµα των πλοίων και τους αρουραίους που εισέρχονται σ’ αυτά. Ένα πλοίο είχε 

συντριβεί στο νησάκι Πρασονήσι (όπου Larus audouinii breed) το 2000, 

προκαλώντας ρύπανση από πετρέλαιο  – βαρέα καυσίµα στην περιοχή. Άλλες 

απειλές περιλαµβάνουν την ανεξέλεγκτη βόσκηση, τους εµπρησµούς, και το κυνήγι 

ιδιαίτερα το φθινόπωρο.   

 

Όνοµα Περιοχής: ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΓΡΕΝΩΝ – ΝΗΣΙ∆Α ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 

 

Κωδικός Περιοχής: 
    GR3000014 

Τύπος: 
     Α 

Γεωγραφικό Μήκος: 
    23o 58 

Γεωγραφικό Πλάτος: 
    37o 41 

∆ιοικητική Περιφέρεια: 
    Αττικής 

Έκταση (ha): 
    5448.00 

Μέγιστο Υψόµετρο (m): 
    356 

 

 

Τύποι Οικοτόπων: 
 Χερσότοποι, θάµνοι, µακιά βλάστηση, φρύγανα,  

 Ξηροί βοσκότοποι, στέπες,  

 Κωνοφόρα δάση,  

 Άλλες εκτάσεις (περιλαµβάνουν πόλεις, χωριά, δρόµους, χέρσες περιοχές, 

ορυχεία, βιοµηχανικές περιοχές)                                       

 

Περιγραφή: 
Η παραθαλάσσια περιοχή στη νοτιοδυτική πλευρά της Αττικής κατέχεται από 

φρύγανα, µακία και υπoλείµµατα από δάση µε πεύκα. Περιλαµβάνεται επίσης και η 

νησίδα Πάτροκλος. Η περιοχή είναι ένα τυπικό µεσογειακό τοπίο. Αποτελείται από 

τρία οικοσυστήµατα, τα οποία αντιπροσωπεύουν όλους τους τρεις τύπους των 
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µεσογειακών οικοσυστηµάτων στην Ελλάδα, τα οποία είναι δάση µε πεύκα, µακιία 

(τόσο ηπειρωτικά όσο και παράκτια) και φρύγανα, σε διάφορα διαδοχικά στάδια. 

 

Είδη φυτών: 
∆εν υπάρχουν πληροφορίες για τα είδη φυτών της περιοχής 

 

Είδη ζώων: 
∆εν υπάρχουν πληροφορίες για τα είδη φυτών της περιοχής 

 

Καθεστώς προστασίας:  - 

Σπουδαιότητα: 
Η περιοχή είναι σηµαντική για τα αρπακτικά πτηνά, τα αποδηµητικά πτηνά, και για τα 

είδη που εµφανίζονται σε παράκτιες θίνες. Είδη ιδιαίτερου ενδιαφέροντος 

περιλαµβάνουν: Puffinus yelkouan, Emberiza caesia. Η νησίδα Πάτροκλος παρέχει 

καταφύγιο για τα αποδηµητικά πουλιά που διέρχονται πάνω από τη χερσόνησο του 

Σουνίου. 

 

Το τρωτόν   
Οι κυριότερες απειλές της περιοχής είναι από πυρκαγιές, την αστικοποίηση και το 

κυνήγι. Η ανθρώπινη επίδραση στα φυσικά οικοσυστήµατα της περιοχής είναι τοπικά 

έντονη. Οι επαναλαµβανόµενες πυρκαγιές που παρουσιάζονται κατά τη καλοκαιρινή 

περίοδο, είναι ένα πρόβληµα που µπορεί να αποδοθεί στα αποτελέσµατα της 

ανθρώπινης επίδρασης που αναφέρθηκε πιο πριν, δεδοµένου ότι η κύρια αιτία των 

πυρκαγιών είναι η πρόθεση του ντόπιου πληθυσµού να µετατρέψει τις δασικές 

περιοχές σε γεωργικό έδαφος και επιπλέον σε κατοικηµένη περιοχή. 

  

 

Όνοµα περιοχής: ΟΡΗ ΓΕΡΑΝΕΙΑ 

Κωδικός Περιοχής: 
    GR2530005 

Τύπος: 
     B 

Γεωγραφικό Μήκος: 
    23o 08 

Γεωγραφικό Πλάτος: 
    38o 01 
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Μέσο Υψόµετρο (m): 
    700 

Έκταση (ha): 
    6989 

 

Περιγραφή: 
Ο ορεινός όγκος των Γερανείων (ψηλότερη κορυφή 1.351 m) εντοπίζεται κοντά στο 

κέντρο της Αθήνας (απέχει περίπου 60 km). Οι τύποι οικοτόπων της περιοχής είναι 

χαρακτηριστικοί για τα µεσογειακού τύπου οικοσυστήµατα, όπως δάση αείφυλλων 

σκληρόφυλλων, µε Quercus coccifera (πουρνάρι), Pistacia lentiscus (σχίνο), Ρ. 

terebinthuw (κοκκορεβιθιά), Phillvrea latifolia (φιλλύκι), Cistus creticus (λαδανιά), C. 

monspelliensis και Brachypodium ramosum, που καλύπτουν την πλειονότητα των 

ασβεστολιθικών πλαγιών. Στην περιοχή εµφανίζεται υψηλή δασοκάλυψη µε 

κωνοφόρα είδη της εύκρατης ζώνης, κυρίως µε δάση χαλεπίου πεύκης (Ριπιΐ5 

Ηαίερεη^). Παρόχθιες διαπλάσεις υγρόφιλων ειδών, µικρής έκτασης, εµφανίζονται 

κατά µήκος των ρεµάτων περιοδικής ροής, µε Nerium oleander (πικροδάφνη) και 

Vitex agnus – castus (λυγαριά). Οι ψηλότερες και ψυχρότερες εκτάσεις της 

προτεινόµενης περιοχής καλύπτονται από άριστης δοµής συστάδες της ενδηµικής 

ελάτης, Abies cephalonica. Συχνά απαντούν φρύγανα και διαπλάσεις αρκεύθου 

(Juniperus phoenicea), που καλύπτουν σηµαντική έκταση. Επίσης η ευµεσογειακή 

υποζώνη βλάστησης Olea-Ceratonion, εκπροσωπείται από θαµνώδη είδη όπως η 

Ceratonion siliqua (χαρουπιά), η Juniperus phoenicea (άρκευθος) και η Olea  

oleaster (αγριελιά). 

 

Τύποι οικοτόπων:  
 Ποταµοί της Μεσογείου µε περιοδική ροή.  

 Υψηλοί θαµνώνες µε Juniperus phoenicea.  

 Φρύγανα Sarcopoterium spinosum.  

 ∆άση σκληρόφυλλων που χρησιµοποιούνται για βοσκή (dehesas) µε Quercus 

ilex.  

 ∆άση µε Olea και Ceratonion.  

 Μεσογειακά πευκοδάση µε ενδηµικά είδη πεύκων της Μεσογείου. 

 

Είδη φυτών: Centaurea attica ssp. 

 

Είδη ζώων: Testudo hermanni, Testudo masqinata, Elaphe situla 
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Καθεστώς Προστασίας: 
 Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο: καταφύγιο άγριας ζωής. 

 ∆ιεθνέο επίπεδο: - 

 

Σπουδαιότητα:  
Η ποιότητα και η σπουδαιότητα της περιοχής θα πρέπει να αξιολογηθούν 

λαµβάνοντας υπόψη την εγγύτητα των Γερανείων στο µεγαλύτερο αστικό κέντρο της 

Ελλάδας, την Αθήνα. Οι συστάδες της κεφαλληνιακής ελάτης βρίσκονται σε άριστο 

επίπεδο διατήρησης. Τα δάση της χαλεπίου πεύκης δηµιουργούν φυσικό περιβάλλον 

µέγιστης αισθητικής αξίας, καθώς και οικολογικής σηµασίας. Οι δασωµένες εκτάσεις 

γειτνιάζουν µε τη ∆ Αττική, περιοχή ιδιαίτερα επιβαρηµένη από τη βιοµηχανική 

δραστηριότητα. Σηµαντικός αριθµός ενδηµικών φυτών απαντά στην ευρύτερη 

προτεινόµενη περιοχή. Τα Γεράνεια αποτελούν τη µοναδική περιοχή του 

κινδυνεύοντας τοπικού ενδηµικού υποείδους Centaurea attica ssp. megarensis 

(Centaurea megarensis), οι πληθυσµοί του οποίου είναι µικροί, διάσπαρτοι και 

δέχονται σηµαντική πίεση από βόσκηση και υπερβόσκηση.  
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5.4.2. Kαταφύγια άγριας ζωής 
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ, µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία, είναι η περιοχή που 

απαγορεύεται το κυνήγι κάθε θηράµατος, µε σκοπό την προστασία και την ανάπτυξη 

του θηραµατικού πλούτου και της άγριας πανίδας. 
 

Ιδρύονται (µόνιµα) καταφύγια άγριας ζωής µε απόφαση του ΥΠ.ΓΕ σε έκταση όχι 

µικρότερη των πέντε χιλιάδων στρεµµάτων (5.000) προκειµένου περί δασών, δέκα 

χιλιάδων στρεµµάτων (10.000), προκειµένου για µερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις, 

χιλίων στρεµµάτων (1.000), προκειµένου για πεδινές και πεντακόσια (500) 

στρέµµατα προκειµένου για ελώδεις. 
 

Τα µόνιµα καταφύγια πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις προς κάλυψη των 

βασικών αναγκών του θηράµατος σε ό,τι αφορά την ησυχία, τροφή και νερό. Τα 

παραπάνω δεν ισχύουν για ερηµονήσους και εφόσον είναι µεγαλύτερες των 

πεντακοσίων στρεµµάτων (500), ιδρύονται δε µόνιµα καταφύγια αναλόγως των 

αναγκών. (Αρθρα 3 και 4 παρ. 5,6,7 του Ν. 177/75 που αντικατέστησαν τα άρθρα 

253 και 254 παρ. 1,2,3 του Ν. 86/69). 

 

Σύµφωνα τώρα µε τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.2637/98, ο θεσµός των 

καταφυγίων αλλάζει φιλοσοφία. Η µέχρι τώρα λειτουργία τους είχε σαν σκοπό την 

αύξηση των θηρευόµενων ειδών εντός του καταφυγίου. Οι λειτουργίες που πρέπει να 

επιτελούν, τα κριτήρια επιλογής τους καθώς και οι σκοποί που πρέπει να 

επιτυγχάνονται µέσω του θεσµού είναι περισσότερο σύνθετοι, πολύπλοκοι και 

αποσκοπούν στη διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας, στην προστασία των 

ειδών, καθώς και στη διατήρηση των σπάνιων και απειλούµενων ειδών της πανίδας 

και της αυτοφυούς χλωρίδας, καθώς και στη προστασία και αύξηση του πληθυσµού 

των θηραµάτων. Με το εν λόγω άρθρο κατά συνέπεια, ο στόχος ενός καταφυγίου 

άγριας ζωής δεν επικεντρώνεται µόνο στα θηράµατα, αλλά σε όλα τα είδη άγριας 

πανίδας, αυτοφυούς χλωρίδας, αλλά και του οικοσυστήµατος γενικά. 
 

Στην ευρύτερη περιοχή µελέτης, δηλαδή στο σύνολο της έκτασης της Περιφέρειας 

Αττικής, υπάρχουν τα ακόλουθα καταφύγια άγριας ζωής. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ: ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Περιοχές Καταφυγίων 

Άγριας Ζωής 
ΦΕΚ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ 

Έκταση 
(στρέµµατα) 

ΜΑΡΜΑΡΟΞΕΡΑ 522/Β/86 ΛΑΥΡΙΟΥ 7.000 

ΜΕΓΑΡΩΝ-ΒΙΛΛΙΩΝ 305/Β/86 ΜΕΓΑΡΩΝ 25.198 

ΑΙΓΑΛΕΩ 

683/Β/76 και 

τροποποίηση αυτού 

βάσει υπ. αριθµ. 

2168/2-7-2001 

απόφασης 

∆ασαρχείου Αιγ. 

ΑΙΓΑΛΕΟΥ 27.000 

ΘΑΛΑΡΙΑ 698/Β/82 ΠΕΙΡΑΙΑ 30.000 

ΠΗΛΟΣ 542/Β/90 ΠΕΙΡΑΙΑ 5.500 

ΟΡΟΣ 566/Β/85 ΠΕΙΡΑΙΑ 8.500 

ΝΗΣΙ∆Α ΜΟΝΗ 566/Β/85 ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΟΛΟ ΤΟ 

ΝΗΣΙ 

ΠΑΡΝΗΘΑ 615/Β/77 ΠΑΡΝΗΘΑΣ 100.700 

ΒΟΥΤΗΜΑ 691/Β/76 ΚΑΠΑΝ∆ΡΙΤΙΟΥ 11.280 

ΥΜΗΤΤΟΣ 683/Β/76 ΠΕΝΤΕΛΗΣ 20.000 

ΡΑΠΕΝΤΩΣΑ 689/Β/76 ΠΕΝΤΕΛΗΣ 24.500 

ΜΑΥΡΟΣΟΥΒΑΛΑ 638/Β/79 ΚΑΠΑΝ∆ΡΙΤΙΟΥ 9.100 

ΠΑΤΕΡΑΣ 96/Β/84 ΑΙΓΑΛΕΩ 15.000 

 

Επίσης στην περιφέρεια Αττικής υπάρχουν και οι ακόλουθοι Εθνικοί ∆ρυµοί:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΕΘΝΙΚΟΙ ∆ΡΥΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Εθνικοί ∆ρυµοί ΦΕΚ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ 
Έκταση 

(στρέµµατα) 

ΠΑΡΝΗΘΑΣ 155/Α/61 ΠΑΡΝΗΘΑΣ 38.100 

Πυρήνας:7.600 
ΣΟΥΝΙΟΥ 67/Α/74 ΛΑΥΡΙΟΥ 

Περ. Ζώνη:27.500 

 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα κυνηγητικά καταφύγια άγριας ζωής, 

τα όρια των οποίων παρουσιάζονται και στους χάρτες της εν λόγω µελέτης. 

 

01. Μαρµαροξέρα (ΦΕΚ 522 Β/86) 
Θέσεις: Μαρµαροξέρα. 
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Περιοχή:  Μακρονήσου  

Έκταση: 7.000 στρεµ. 

∆ασαρχείο: Λαυρίου 

Όρια: Θ. Μαρµαροξέρα → κορυφογραµµή → κορυφογραµµή (Βορρά – 

Νότου)→ κορυφή Μακρονήσου → Βόρειο Κέρας όρµου Γερολιµνιώνα → 

παραλία Βόρεια → ανατολικά → νότια (παραλία) → θ. Μαρµαροξέρα 
 

02. Μεγάρων-Βιλλίων (ΦΕΚ 305/Β/86) 
Περιοχή:  ∆ήµου Μεγάρων - Βιλλίων 

Έκταση: 25.198 στρεµ. 

∆ασαρχείο: Μεγάρων 

Όρια: δρ. ΜΟΜΑ (νέα Ασφ. Για Αλεποχώρι) → θάλασσα→ δρ. Αγ. Ιωάννη 

Μακρινού → δρ. Μεγάρων – Μαζίου → θ. Χάνι → καρόδροµος → δρ. 

Παπαγιάννηδων →δρ. Παλιός  
 

03. Αιγάλεω (ΦΕΚ 683/Β/76) 
Θέσεις: ∆ηµόσιο ∆άσος Αιγάλεω 

Περιοχή:  Καµατερού – Πετρούπολης – Περιστερίου – Χαϊδαρίου – Κορυδαλλού, 

Αιγάλεω, και Ασπροπύργου  

Έκταση: 20.250 στρεµ. 

∆ασαρχείο: Αιγάλεου 

Όρια:  

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ:Όρια δηµοσίου δάσους Καµατερού – Πετρούπολης – Περιστερίου – 

Χαϊδαρίου  

ΒΟΡΕΙΑ:  Περιφερειακή οδός Αιγάλεω – οικισµός Νεόκτιστα Ασπροπύργου – 

ασφαλτόδροµος έως κορυφή Κασκανδάµι – δασικός δρόµος 

Ασπροπύργου έως τα όρια του δασαρχείου Πάρνηθας. 

ΝΟΤΙΑ:  Όρια δηµόσιου δάσους Κορυδαλλού και Αγίας Βαρβάρας.  

∆ΥΤΙΚΑ:  Εθ. Οδός Αθηνών Κορίνθου – όρια δηµόσιου δάσους οικισµού Αφαίας.  
 

04. Θαλάρια (ΦΕΚ 698/Β/82) 
Θέσεις: Αµβλέµονας – Αγ. Γεώργιος – ∆ιακοφτί – Ενταχο – Θαλάρια – κακή 

Λαγκάδα 

Περιοχή:  νήσου Κυθήρων 

Έκταση: 30.000 στρεµ. 
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∆ασαρχείο: Πειραιά  

Όρια: Εκβολή Παλαιοχώρας (Κακή Λαγκάδα) → ρέµα προς Αγ. Γεώργιο → Αγ. 

Γεώργιος→ ρέµα → µονοπάτι Αγ. Ιωάννου → Αγ. Βλάσης → 

χωµατόδροµος → διασταύρωση δρ. παραλίας → Καστρί → θάλασσα → 

Ακρωτήρι Μοδόνι – Σουρούµι → παραλία ∆ιακοφτίου – Φυρόλακκα → 

κακή Λαγκάδα  
 

05. Πηλός (ΦΕΚ 542/Β/90) 
Θέσεις: Πηλός 

Περιοχή:  Κακής Βίγλας Σεληνίων  νήσου Σαλαµίνας 

Έκταση: 5.500 στρεµ. 

∆ασαρχείο: Πειραιά  

Όρια:  

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Ακρωτήριο Τρόπαιο → παραλία → Ακρ. Τούρλα 

∆ΥΤΙΚΑ: Ι.Ν. Αγ. Ζώνης→ δρόµος→ θ. Πηλός  

ΒΟΡΕΙΑ: ∆ρόµος Πηλού → δρ. Αγ. Νεκταρίου → δρ. Εθνικής Αντιστάσεως→ 

θάλασσα → ακρωτήριο Τρόπαιο  

ΝΟΤΙΑ: Ακρ. Τούρλα → παραλία → όρµος κακής Βίγλας → Ι.Ν. Αγ. Ζωής 
 

06. Όρος (ΦΕΚ 566/Β/85) 
Θέσεις: Όρος 

Περιοχή:  ∆ήµου Αίγινας – Κοινότητας Περδίκας 

Έκταση: 8.500 στρεµ. 

∆ασαρχείο: Πειραιά  

Όρια: Οικισµός Βραχήδες (200µ.) → Βόρεια → δρόµος Ανιτσαίου→ Ανιτσαίο 

(200µ.) → δρόµος → βορειοδυτικά → Παχεία Ράχη → θ. Πηγάδια → ρ. 

Μαραθώνα→ δρ. παραλιακός Αίγινας - Πέρδικας → ρ. Πρ. Ηλία → θ. 

Βηρός → διάσελο θ. Πλακωτό → θ. Κρυονέρι → µονοπάτι → Βραχήδες 

(200µ.) → δρ. Βραχήδες – Ανιτσαίου  
 

07. Νησίδα Μονή (ΦΕΚ 566/Β/85) 
Θέσεις: νήσου Αίγινας 

∆ασαρχείο: Πειραιά  
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08. Πάρνηθας (ΦΕΚ 615/Β/77) 
Θέσεις: ∆ασόκτηµα – Γκούρα – Πάρνηθας – Σαλονίκη – Λοιµικού (∆άση) 

Περιοχή:  ∆ήµου Αχαρνών  

Έκταση: 100.700 στρεµ. 

∆ασαρχείο: Πάρνηθας 

Όρια: Αγ. Μερκούριος → όρια Αχαρνών – Κοιν. Μαλακάσας – Αφιδρών – 

Κρυονερίου όρια κτήµατος Τατοΐου → Σιδ. Γραµµή  → περίφραξη Τατοΐου 

→ περίφραξη ∆ασαρχείου → Σπηλιά Φώτου Φράγκου → όρια δάσους 

Πάρνηθος – κτηµάτων Βαρυµπόµπης – Μπίλιζας – Κονιστή - Παράσχη – 

ΟΕ∆Α → ρ. Μεγάλο Πλατάνι – Κορακοφωλέζα  → νότια → υψ. 

Κάστρο→Κορυφογραµµή Αλωνιού  → θ. Αλώνι → Κίσσου Λάκκα – Κούµα 

Λάκκα → δρ. ηµιονικός Λιοσίων – κεραµιδίου ∆υτικά → Σπήλαια Πανός → 

ρ. Λαγού → δρ. δασικός Κληµεντίου → θ. Κληµέντι → δρ. δασικός → θ. 

Βούτηµα→ όρια Αυλώνας → δεξιά όρια δασών Φυλής – Λοιµικού – 

Σαλονίκη – Τατοΐου → Αγ. Μεργκούριος 

 

09. Βούτηµα  (ΦΕΚ 691/Β/76) 
Θέσεις:  ∆ηµ. ∆άσος Βουτήµατος 

Περιοχή:  Κοινότητα Αυλώνας  

Έκταση: 11.280 στρεµ. 

∆ασαρχείο: Καπανδριτίου 

Όρια:  

ΒΟΡΕΙΑ:   Με συνιδιόκτητο δάσος Αυλώνας  

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Με συνιδιόκτητα δάση Αυλώνας – Λοιµικού  

ΝΟΤΙΑ:  Με συνιδιόκτητο δάσος Λοιµικού – όρια Κοιν. Φυλής 

∆ΥΤΙΚΑ:  Όρια Κοινότητας Σκούρτων 

 

10. Υµηττός  (ΦΕΚ 683/Β/76) 
Θέσεις: ∆ηµ ∆άσος Υµηττού 

Περιοχή:  ∆ήµων Ηλιούπολης – Καισαριανής – Ζωγράφου – Αργυρούπολης 

Έκταση: 20.000 στρεµ. 

∆ασαρχείο: Πεντέλης 

Όρια:  
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ΒΟΡΕΙΑ: Περίφραξη Χολαργού – Αγ. Παρασκευής Σταυρού 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: θ. Σέσι → θ. Εύζωνας  → θ. Μεγάλο Στεφάνι – Κακοµελίσσι – 

Σπηλιά Λιονταριού→ Λατοµείο Κοτσάγα  

ΝΟΤΙΑ: δρ. Κορωπιού, διάσελο Πουρνάρι → Σούρµενα →δρ. Αγροτικός 

(οικοδοµική γραµµή)  

∆ΥΤΙΚΑ: οικοδοµική γραµµή → Περιφραγµένη ∆υτική Πλευρά → Α.ΟΟ.Α. 
 

11. Ραπεντώσα  (ΦΕΚ 689/Β/76) 
Θέσεις: ∆ηµ ∆άσος Ραπεντώσας 

Περιοχή:  Κοινότητα Σταµάτας 

Έκταση: 24.500 στρεµ. 

∆ασαρχείο: Πεντέλης 

Όρια:  

ΒΟΡΕΙΑ: Κορυφογραµµή Περγάρι – Βαθεία Χούνι – Βρωµόβρυση  ρ. 

Καταράκτου → περιοχή Βρανά  

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Καλλιέργειες – Νεάς µάκρης – Ι.Μ. Αγ. Παρασκευής → Κοντό ρέµα 

– Στρωµατάκι - Ξυλοκέριζα 

ΝΟΤΙΑ: κορυφογραµµή Μεγάλης µαύρης Ώρας – θ. Μελίσσσι → θ. 

Στρωµατάκι → θ. Ξυλοκέριζα  

∆ΥΤΙΚΑ: ∆άσος Ι.Μ. Πεντέλης →κορυφογραµµή Περγάρι – επάνω Τσοκάνι → 

κάτω Τσογκάνι – Αυγένας Μπάλας – Μεγάλη Μαύρη Ώρα 
 

12. Μαυροσουβάλα  (ΦΕΚ 638/Β/79) 
Θέσεις: Μαυροσουβάλα 

Περιοχή:  Μαρκόπουλο Ωρωπού - Καλάµου 

Έκταση: 9.100 στρεµ. 

∆ασαρχείο: Καπανδριτίου 

Όρια:  

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Λεβίσιο → Χωµατόδροµος → Ράψη (υψ. 325) → δρόµος Αγ. 

Γεωργίου → ρ. Ντάρδα → θ. Τηράνι → κορυφογραµµή  Καλοβέτα 

→ παρυφή δάσους Πεύκης – θ. Μαυρινόρα → Λάκκα Λύσσα 

∆ΥΤΙΚΑ: θ. Κοκκινιά Αγ. Βαρβάρα – αντιπυρική ζώνη  

ΒΟΡΕΙΑ: θ. Κοκκινιά →  χωµατόδροµος προς Λεβίσιο    
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ΝΟΤΙΑ: Κοκκινόβραχος → ρέµα → δρόµος → όρια Κοινοτήτων 

Πολυδενδρίου – Καλάµου → θ. Λάκκα Λύσσα 
 

13. Πατέρας ( 96/Β/84) 
Θέσεις: Πατέρας Βουνό 

Περιοχή:  ∆ήµου Μάνδρας  

Έκταση: 15.000 στρεµ. 

∆ασαρχείο: Αιγάλεω 

Όρια: Λεύκα Παλαιοκούντουρων → δρόµος Κυπαρισσίου→ αυχένας 

Πατέρα→ νότια Μονής Αγ. Τριάδας → δρόµος Ραντάρ  → Καντήλι – 

Λάκκα Μελετάκι → δρόµος → Λεύκα 
 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά οι Ζώνες ∆ιάβασης Τρυγόνων νοµού 

Αττικής – Πειραιά, για κάθε ένα ∆ασαρχείο της Περιφέρειας Αττικής, σύµφωνα τις 

ρυθµίσεις και τις ανανεώσεις του έτους 1992.  
 

∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ: 
Ζώνη Ασπροπύργου:  

Θριάσιο πεδίο Ασπροπύργου→ ∆ιυλιστήρια  → Σιδ. Γραµµή Αθηνών – Πελ/νήσου→ 

σκουπιδότοπος Σουρέλι → πρόποδες Πάρνηθας →µέχρι Χάνι Καµπόλη → δρ. 

Μαγούλας → Μαγούλα → άνωθεν  αεροδροµίου Ελευσίνας→ Λ. Αθηνών – 

Ελευσίνας → ∆ιυλιστήρια. 

Ζώνη Μάνδρας:  

Ελαιώνας Κορακά Μάνδρας → Αγ. Αικατερίνη → δρόµος προς Μελετάκι → θ. 

Νέµνου → και πρόποδες των γύρω βουνών. 

Ζώνη Οινόης: 
Κάµπος Οινόης πρόποδες γύρω βουνών 

 
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ: 
Ζώνη Νεράκι – Μεγάρων: 

Θ. Νεράκι – Μεγάρων →πρόποδες γύρω βουνών →Βλιχάδα → πρόποδες καντήλι → 

Στέρνα ∆ρίτσα → Θεσπώρα → Πηγάδι Σχινέα - Παπά Περιβόλι – δρόµος → 

ρ.Καµάρας → Αγ. Σαράντα → δρ. Χανίου → διασταύρωση Αγ. Ιεροθέου  → δρ. 

Χανίου – Μεγάρων → Αγ. Ελεούσα → Κοκκινόγη → Κουρµουρούς – Καµίνια. 
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Ζώνη Εθνικής οδού Κορίνθου – Αθηνών: 
Από το 55ον χιλιόµετρο µέχρι 60 χιλιόµετρο Ελαιώνες Κινέττας 
 

∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ: 
Ζώνη ∆ιυλιστηρίων Μενιδίου: 

Θ. ∆ιυλιστήρια Μενιδίου → δρόµος Ντάρδιζας →Ι.Μ. Ντάρδιζας → µονοπάτι →θ. 

Κατερίνιζα → ευθεία →θ. «Βράχοι Ρουµάνι» (Κυπριανός) → µονοπάτι- θ. Γιόκανι → 

θ. Κιάφα Πίνη → µονοπάτι → ρ. Γιόκανι →συµβολή µε ρ. Γιαννούλας → ρ. 

Γιαννούλας → θ. Ελιές Κουράση → Αγωγός Μούρνου → θ. ∆ιυλιστήρια . 
 

∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ: 
Ζώνη Λεωφόρου  Αθηνών – Σουνίου: 

∆ιασταύρωση λεωφ. Αθηνών – Σουνίου (πλάζ Βάρκιζας) → δρόµος Βάρης  µέχρι 

συναντήσης επαρχιακής οδού Κορωπίου → δρόµος → γέφυρα Σχολής  Ευελπίδων 

→δεξιά →ρ. Ντούσια → ευθεία κορυφογραµµή Κίτσι → κέντρο «Οn the Rocks» 

→παραλιακή λεωφόρος→ Πλάζ Βάρκιζας.  

Ζώνη νήσου Σαλαµίνας: (εκτός περιοχής Ναυστάθµου – ΝΑΤΟ) 

Ζώνη Αίγινας: (καταργήθηκε – Υ. Α. 174573/2771/19-07-85) 

Ζώνη νήσου Κυθήρων – Αντικυθήρων: Ολόκληρη η περιοχή των νήσων  
 

∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΟΡΟΥ: 
Ζώνη Τροιζηνίας – νήσων Ύδρας – Σπετσών (Νοµ. ∆ιαµέρισµα Πειραιά) 
 

∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΠΑΝ∆ΡΙΤΙΟΥ – ΛΑΥΡΙΟΥ – ΠΕΝΤΕΛΗΣ: 
Ζώνη Βάρης - Σουνίου – Λαυρίου- Ωρωπού – Αυλώνας – Κορωπίου: 

∆ιασταύρωση λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου, δρ. Βάρης – Κορωπίου → Κορωπί → 

Παιανία → Σταυρός → Αγία Παρασκευή → Εθν. Οδός → Μπογιάτι – Κρυονέρι 

(γέφυρα) → Εθν. Οδός Αθηνών – Λαµίας → Αυλώνας → δρ. Αυλώνας – Συκάµινου – 

Αθηνών → δρ. Βάρης – Κορωπίου. 
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5.4.3. Λοιπές προστατευόµενες και ευαίσθητες περιοχές – Περιοχές Ιστορικού 
και Αρχαιολογικού Ενδιαφέροντος  

5.4.3.1. Γενικά 
Ονοµασία: Η αρχαία ονοµασία της Αττικής ήταν Ακτή, που αργότερα έγινε Ακτική ή 

και Ακταία, µετά Ατθίδα και τέλος Αττική. 

 

Ο ιστορικός και γεωγράφος Στράβων (1ος αι. π.Χ.) στα «Γεωγραφικά» (Θ,Ι,3) γράφει: 

«Ακτή δ' εστίν αµφιθάλαττος, στενή το πρώτον, είτ’ εις την µεσόγαιαν 

πλατύνεται,...∆ια δε τούτο και Ακτήν φάσι λεχθήναι το πάλαιαν και Ακτικήν την νυν 

Αττικήν παρανοµασθείσαν, ότι τοις όρεσιν υποπέπτωκε το πλείστον µέρος αυτής 

αλιτενές και στενόν, µήκει δ' αξιολόγω κεχρηµένον, προπεπτωκός µέχρι Σουνίου ...». 

 

Ο δε περιηγητής Παυσανίας (2ος αι. µ. Χ.) στα «Αττικά» (2, 6) γράφει: «Την δε 

βασιλείαν Αµφικτύων έσχεν ούτως: Ακταίον λέγουσι εν τη νυν Αττική βασιλεύσαι 

πρώτον. Αποθανόντος δε Ακταίου Κέκροψ εκδέχεται την αρχήν θυγατρί συνοικών 

Ακταίου Κραναός εξεδέξατο, αθηναίων δυνάµει προύχων. Κραναώ δε θυγατέρας και 

αλλάς και Ατθίδα γενέσθαι λέγουσιν. Από ταύτης ονοµάζουσιν Αττικήν την χωράν, 

πρότερον καλουµένην Ακταίαν». 

 

Προϊστορία: ∆εν είναι γνωστό πότε πρωτοκατοικήθηκε η Αττική. Πάντως έχουν 

βρεθεί ίχνη εποχικής κατοίκησης σε σπήλαια κατά την Παλαιολιθική Εποχή, τόσο στα 

Γεράνεια (Κακή Σκάλα), όσο και στο Κοκκινοβούνι (Μεσόγεια) όπου βρέθηκαν και 

οστά. Οι κάτοικοι της Αττικής, που θεωρούνται αυτόχθονες, άφησαν αρκετά σηµάδια 

εγκαταστάσεων και οργανωµένων οικισµών κατά τη Νεολιθική Εποχή (6400-3200 

π.Χ.), που ανακαλύφθηκαν στη Ν. Μάκρη, στο Μαραθώνα (Πλάσι, Βρανά, σπήλαιο 

Πάνος), στο Θορικό, στη Βραυρώνα (Πούσι Καλογέρι), στο Λαύριο (σπηλιά Κίτσου), 

στην Αθήνα (Αγορά), στα Μέγαρα κ.α., καθώς και κατά την Πρωτοελλαδική Περίοδο 

(3200-2000 π.Χ.), που ανακαλύφθηκαν στη Ραφήνα, στο λόφο Ζάγανι (Σπάτα), στο 

λόφο Βελατούρι (Κερατέα), στο Μαραθώνα (Τσέπι), στο Σούνιο, στο Πόρτο Ράφτη, 

στον Άγ. Κοσµά, στην Περαχώρα Λουτρακίου κ.α. 

 

Γύρω στο 2600 π .Χ. εµφανίζονται στην Αττική τα (πρώτο) ελληνικά φύλα των 

λεγόµενων Πελασγών και γύρω στο 2000 π.Χ. (που θεωρητικά τελειώνουν οι 

Πρωτοελληνικοί και αρχίζουν οι καθαρά Ελληνικοί Χρόνοι) εµφανίζονται οι Ίωνες, 
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που δηµιούργησαν πολιτισµό, κατά τη Μεσοελλαδική Περίοδο (2000-1600 π.Χ.) στη 

Βραυρώνα, στο Μαραθώνα, στο Θορικό, στην Ελευσίνα, στην Αθήνα κ.α. και κατά 

την Υστεροελλαδική ή Μυκηναϊκή Περίοδο (1600-1100 π.Χ.) στην Αθήνα, στις 

Αχαρνές, στο Θορικό, στο Μαραθώνα, στην Ελευσίνα, στο Φάληρο κ.α. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Η µετέπειτα ιστορία της Αττικής (συνοπτικά) 

Αρχαϊκή περίοδος  1100 π.Χ. – 500 π.Χ. 

Κλασική περίοδος  500π.Χ. – 323 π.Χ. 

Ελληνιστική περίοδος  323π.Χ. – 30 π.Χ. 

Ρωµαϊκή περίοδος  30π.Χ. - 324µ.Χ. 

Βυζαντινή περίοδος  324- 1205 

Φραγκοκρατία  1205-1456 

Τουρκοκρατία  1456-1830 

 

5.4.3.2. Αρχαιολογικοί χώροι – Ιστορικά µνηµεία – Τοπία ιδιαίτερου φυσικού 
κάλλους Περιφέρειας Αττικής  

Οι πολιτιστικοί πόροι της Περιφέρειας Αττικής είναι ιδιαίτερα αξιόλογοι τόσο, κυρίως 

από την άποψη της σηµασίας τους (δεδοµένης της διεθνούς ακτινοβολίας τους) όσο 

και από την άποψη του αριθµού και της ποικιλίας τους. Οι πολιτιστικοί αυτοί πόροι 

κατανέµονται σε όλον τον Νοµό Αττικής και καλύπτουν ευρύτατο ιστορικό και 

καλλιτεχνικό φάσµα: από τους αρχαίους ναούς του Σουνίου και της Αφαίας, στα ιερά 

της Ελευσίνας, της Ραµνούντος και του Αµφιαράειου, µέχρι τους βυζαντινούς ναούς 

και τα νεώτερα µνηµεία, νεοκλασικά, µεσοπολεµικά κ.α. 

 

Την κυρίαρχη βέβαια θέση στην αξιολόγηση των πολιτιστικών πόρων κρατούν οι 

αρχαιολογικοί χώροι στο κέντρο της Αθήνας, για τους οποίους βρίσκεται σε εξέλιξη το 

σχέδιο της ενοποίησής τους σε ένα Αρχαιολογικό Πάρκο σε συνδυασµό µε την 

αναβάθµιση του Ιστορικού Κέντρου της Πόλης και των παραδοσιακών γειτονιών της 

Πλάκας, του Μεταξουργείου, του Ψυρρή και άλλων λιγότερο κεντρικών, όπως τα 

Εξάρχεια. 
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Επίσης, το αττικό τοπίο µε την χαρακτηριστική του βλάστηση, τους ορεινούς όγκους 

και τις ακτές, σε συνδυασµό µε το ιδιαίτερο χρώµα της ατµόσφαιρας, των βουνών και 

της Αττικής γης συνιστούσε ανέκαθεν τον σηµαντικότερο φυσικό τόπο της Αττικής. 

Παράλληλα το φυσικό περιβάλλον της Αττικής που συνίστατο στα ποικίλα 

οικοσύστηµατα· και στον αισθητικό του χαρακτήρα σε συνδυασµό µε τα πολιτιστικά 

στοιχεία του Αττικού τοπίου συγκροτούσαν σηµαντικό πόλο έλξης και δηµιουργούσαν 

την κατ' εξοχήν τουριστική ταυτότητα της Αθήνας. Η ραγδαία υποβάθµιση του 

φυσικού περιβάλλοντος που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια για τους γνωστούς 

λογούς (πληθυσµιακή συγκέντρωση και άναρχη οικιστική επέκταση, υποβάθµιση 

ακτών, συρρίκνωση της γεωργικής γης, πυρκαγιές και οικοπεδοποίηση δασικών 

εκτάσεων) έχουν απαξιώσει συνολικά το στοιχείο. 

 

Στον παρακάτω πίνακα δίδεται µια συνοπτική καταγραφή των αρχαιολογικών 

χώρων, των Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.), των ιστορικών µνηµείων, καθώς 

και των τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλους που απαντώνται στην Περιφέρεια Αττικής, 

καθώς και τους αριθµούς των ΦΕΚ στα οποία εκδόθηκαν οι αντίστοιχες αποφάσεις. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ: ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ Φ.Ε.Κ. 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΥΠΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ/ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ 

ΜΕΙΚΤΑ 

ΟΡΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ Περί καθορισµού ζωνών ρυθµίσεων και 
προστασίας της περιοχής του όρους Υµηττού 

Ζ.Ο.Ε. ΥΜΗΤΟΥ 544/∆/20-10-78 

∆ΙΕΘΝΕΣ 
Σύµβαση δια την προστασία της παγκόσµιας 

πολιτιστικής και φυτικής κληρονοµιάς & 
Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την προστασία της 

αρχαιολογικής κληρονοµίας 

ΓΕΝΙΚΟ 32/Α/10-02-81 

ΕΛΛΑ∆Α Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 166/∆/6-03-87 

ΟΡΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗ Καθορισµός ζωνών προστασίας του όρους 
Πεντέλης, χρήσεων και όρων δόµησης αυτών 

Ζ.Ο.Ε. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 755/∆/21-10-88 

ΟΡΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗ 
Τροποποίηση του από 26-8-1988 Π.∆. 

«Καθορισµός ΖΟΕ του όρους Πεντέλης, χρήσεων 
και όρων δόµησης αυτών (∆΄ 755)» 

Ζ.Ο.Ε .ΠΕΝΤΕΛΗΣ 253/∆/8-05-89 

ΜΑΡΑΘΩΝΑ- 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
Καθορισµός Ζωνών Α και Β προστασίας του 

Αρχ/κού χώρου Τύµβου Μαραθώνα 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ & ΖΟΕ 676/Β/31-07-95 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ - 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Θεσµοθέτηση Ζωνών Α απολύτου Προστασίας, 
αδόµητων σε περιοχές της Λαυρεωτικής 
χερσονήσου, στον λόφο «Οβριοόκαστρο» 
Κερατέας, στο Πάνειον όρος, στις περιοχές 

«Θέρµη» 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ - 

Α∆ΟΜΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
1070/29-12-95 

∆ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ (Ν. 

ΛΙΟΣΙΑ) – ΑΓ. 

ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ- 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Καθορισµός ΖΟΕ χρήσεων γης και όρων και 
περιορισµών δόµησης (Οικολογικό Πάρκο 

Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης) στις εκτός 
σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών προ του 1923 
περιοχές των δήµων Ιλίου - Αγ. Αναργύρων και 

Καµατερού 

Ζ.Ο.Ε. ΙΛΙΟΝ – ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - 

ΚΑΜΑΤΕΡΟ 
20/∆/19-01-96 

∆ΗΜΟΥ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ- 

ΑΤΤΙΚΗ 

Καθορισµός χρήσεων γης και όρων και 
περιορισµών δόµησης στην εκτός σχεδίου και 
εκτός ορίων οικισµών προ του έτους 1923 

περιοχή Ασπροπύργου 

Ζ.Ο.Ε. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1085/∆/17-09-96 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ - 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Καθορισµός χρήσεων γης και όρων και 
περιορισµών δόµησης στην εκτός σχεδίου και 
εκτός ορίων οικισµών προ του έτους 1923 
περιοχή της χερσονήσου Λευρεωτικής 

Ζ.Ο.Ε. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
125/∆/27-02-98 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Έγκριση Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) 
της νήσου Κυθήρων   

ΓΠΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 864/∆/9-9-87 

ΕΛΛΑ∆Α Χωροταξικός Σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη 
και άλλες διατάξεις 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 2742 207/∆/7-10-99 

ΕΛΛΑ∆Α 

(ΕΘΝ. ∆ΡΥΜΟΣ 

ΠΑΡΝΑΣΟΥ ΚΛ.Π) 

Μεταφορά Συντελεστή ∆όµησης και ρυθµίσεις 
άλλων θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου 

περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων έργων

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 3044 197/Α/27-08-02 
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΥΠΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ/ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

ΜΑΡΑΘΩΝΑ-

ΑΤΤΙΚΗΣ 
Περί χαρακτηρισµού εκτάσεως της περιοχής 
Βρανά Μαραθώνος ως αρχαιολογικού χώρου  

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 1032/Β/19-10-77 

ΣΟΥΝΙΟ- ΑΤΤΙΚΗΣ 
Περί χαρακτηρισµού θέσεως «Λιµήν – Πασά»  
και χερσονήσου Κορώνης ως αρχαιολογικών 

χώρων 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 776/Β/17-08-77 

ΒΡΑΥΡΩΝΑΣ – 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
Περί Ζώνη Προστασίας Αρχαιολογικού Χώρου 

Βραυρώνας 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 7/Β/10-01-79 

ΒΡΑΥΡΩΝΑ – 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
Περί τροποποίησης Ζώνης Προστασίας  
Αρχαιολογικού Χώρου Βραυρώνος 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 706/26-07-80 

ΛΑΥΡΙΟ-ΑΤΤΙΚΗΣ 
Περί κήρυξης της περιοχής Λαυρεωτικής, ως  
αρχαιολογικού χώρου , ιστορικού τόπου και 

τοπίου ιδιαίτερου φυσικού κάλλους 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ & 

ΤΟΠΙΟ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΚΑΛΛΟΥΣ 

852/Β/3-09-80 

ΜΕΓΑΡΑ – 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
Περί κηρύξεως Αρχαιολογικών Χώρων 

παραλίας µεγάρων (Πάχη) 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 660/Β/19-10-81 

ΠΟΡΤΟ 

ΓΕΡΜΑΝΟ- 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Περί καθορισµού ορίων αρχ/κού 
απαλλοτριωτέου χώρου Αγιγοσθένων 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 607/Β/1-10-81 

ΠΕΙΡΑΙΑ -

ΑΤΤΙΚΗΣ 
Χαρακτηρισµός ως ιστορικού µνηµείου του 

αρχαίου τείχους Πειραιά  
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 414/Β/24-06-82 

ΑΘΗΝΑ -ΑΤΤΙΚΗΣ Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων γύρω από την 
Ακρόπολη   

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

ΠΟΡΤΟ 

ΓΕΡΜΑΝΟ -

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Τροποποίηση του προς Β. ορίου του 
απαλλοτριωτέου αρχαιολογικού χώρου των 

Αιγοσθενών  

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

387/Β/5-06-83 

 

ΠΙΚΕΡΜΙ - 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
Κήρυξη περιοχής Πικερµίου ως αρχ/κού χώρου 

και ως τόπου ιδιαίτερου φυσικού κάλλους 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

& ΤΟΠΙΟΥ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΚΑΛΛΟΥΣ 

44/Β/31-01-84 

ΜΑ∆ΡΑ  - 

ΑΤΤΙΚΗΣ Κήρυξη της Ερένειας  ως αρχ/κού χώρου  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 41/Β/24-01-85 

ΜΕΓΑΡΑ - 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
Κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου του λόφου 

«Πυργάρι» στο Αλεποχώρι Μεγαρίδος 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 453/Β/18-07-85 

ΩΡΩΠΟΣ - 

ΑΤΤΙΚΗΣ Κήρυξη περιοχής Ωρωπού  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 822/Β/26-11-86 

ΚΕΡΑΤΕΑ / 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ- 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Χαρακτηρισµός περιοχής Μερέντας  Αττικής ως 
αρχ/κού χώρου 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 302/Β/25-04-89 

ΛΑΜΠΤΡΕΣ 

/ΚΟΡΩΠΙ 
Χαρακτηρισµός περιοχής Λαµπτρών ως 

αρχαιολογικού χώρου 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 1123/16-12-96 
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

ΜΕΓΑΡΑ - 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Χαρακτηρισµός περιοχής Πυργαρίου και 
θέσεως  «Ντάµι του Μουχλίζ» ως αρχ/κών 

χώρων 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 305/Β/08-05-91 

ΠΕΝΤΕΛΗ - 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ιόρθωση σφάλµατος στν αρ. ΥΠΠΟ /ΑΡΧ/Α1/ 
Φ 02/ 42113/2025/19.10.1990 υπουργική 

απόφαση (Σπήλαιο Νταβέλι) 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 78/Β/21-02-91 

Ν. ΜΑΚΡΗ -

ΑΤΤΙΚΗΣ 
Καθορισµός ζωνών προστασίας Α και Β του 
αρχαιολογικού χώρου Μπρεξίζας Ν. Μάκρης 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 112/Β/21-02-92 

ΑΥΛΩΝΟΣ-

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ-

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Καθορισµός Ζώνης Α απολύτου προστασίας 
στον αρχικό χώρο στη θέση «Μάνδρας Γριάς» 

Αυλώνας Μαραθώνας 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 235/Β/07-04-92 

ΜΑ∆ΡΑ- ΑΤΤΙΚΗΣ 
Κήρυξη της ευρύτερης περιοχής της Ι.Μονής 
οσίου Μελετίου στον Κιθαιρώνα ως αρχ/κού 

χώρου 
(3.000m) 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  183/Β/18-03-94 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ - 

ΒΑΡΝΑΒΑ 

Καθορισµός Ζώνης Α απολύτου προστασίας 
στον αρχαιολογικό χώρο Ραµνούντας 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  146/Β/3-03-94 

ΒΡΑΥΡΩΝΑ- 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου των 
περιοχών Κήποι, Παλιά Βραώνα και Πούσι – 

Καλογέρι, Βραυρώνας Αττικής 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  157/Β/07-03-95 

ΒΡΑΥΡΩΝΑ-

ΑΤΤΙΚΗΣ  

Θεσµοθέτηση Ζώνης Α απολύτου προστασίας, 
αδόµητης του αρχαιολογικού χώρου Πύργου 
Βραυρώνας και των πηγών του αρχαίου 

ποταµού Εράσινου 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 198/Β/21-03-95 

ΜΑΡΑΘΩΝΑ- 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
Καθορισµός Ζωνών Α και Β προστασίας του 

Αρχ/κού χώρου Τύµβου Μαραθώνα 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ & ΖΟΕ 676/Β/31-07-95 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ - 

ΑΤΤΙΚΗΣ  

Θεσµοθέτηση Ζωνών Α απολύτου Προστασίας, 
αδόµητων σε περιοχές της Λαυρεωτικής 
χερσονήσου, στον λόφο «Οβριοόκαστρο» 
Κερατέας, στο Πάνειον όρος, στις περιοχές 

«Θέρµη» 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ - 
Α∆ΟΜΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

1070/29-12-95 

ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ- 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
Κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου της περιοχής 

Μαγούλας Γαλατά Τροιζηνίας 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  

ΕΡΥΘΡΩΝ - 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
Καθορισµός Ζωνών Α και Β προστασίας στον 

αρχαιολογικό χώρο των Ελευθερών 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  

135/Β/06-03-96 

∆. ΑΘΗΝΑΙΩΝ  - 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Περί χαρακτηρισµού ως ιστορικών διατηρητέων 
µνηµείων και αρχ/κών χώρων  περί της 

Ακροπόλεως 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ/ 
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 

35/Β/2-02-62 

∆. ΑΘΗΝΑΙΩΝ- 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Περί τροποποίησης και συµπληρώσεως του 
Νόµου 4212 «περί κυρώσεως του από 23-03-

29 Ν. ∆. περί χαρακτηρισµού ως αρχ/κού 
χώρου Τµήµατος της πόλεως της Αθήνας»  

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 285/Α/26-06-35 
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΥΠΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ/ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

ΡΑΦΗΝΑ 

(Χερσόνησο 

Ακηταρίου)- 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Περί χαρακτηρισµού αρχ/κού χώρου  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 118/Β/10-06-54 

∆. ΑΘΗΝΑΙΩΝ- 

ΑΤΤΙΚΗ  
Περί κηρύξεως εκτάσεως του λόφου 
Φιλοπάππου ως αρχ/κού χώρου 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 23/Β/18-02-55 

ΑΤΤΙΚΗ – 

(11 ΠΕΡΙΟΧΕΣ) Περί κηρύξεως αρχ/κών χώρων  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 268/Β/12-12-56 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

(27 Περιοχές) Περί κηρύξεως αρχ/κών χώρων Αττικής   ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 265/Β/1-10-57 

ΒΡΑΥΡΩΝΑ - 

ΑΤΤΙΚΗΣ Περί κηρύξεως αρχ/κού χώρου ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 75/Β/5-5-62 

ΜΑΡΑΘΩΝΑ  - 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
Περί κηρύξεως αρχαιολογικού χώρου παρά τον 

Τύµβο Μαραθώνος 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 518/Β/16-11-63 

ΒΡΑΥΡΩΝΑ - 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
Περί κηρύξεως αρχαιολογικού χώρου 

Βραυρώνος -Αττικής  
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 117/Β/20-03-63 

ΚΟΙΝ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ 

- ΑΤΤΙΚΗΣ 
Περί κηρύξεως αρχ/κών  χώρων και ιστορικών 

διατηρητέων µνηµείων  
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 404/Β/6-07-65 

ΠΟΡΤΟ 

ΓΕΡΑΜΝΟ - 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Περί κηρύξεως αρχ/κών  χώρων και ιστορικών 
διατηρητέων µνηµείων  

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 60/Β/5-02-66 

∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑ – 

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Περί χαρακτηρισµού αρχ/κών  χώρων και 
ιστορικών διατηρητέων µνηµείων  

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 527/Β/24-08-67 

ΜΑΡΑΘΩΝΑ- 

ΑΤΤΙΚΗΣ  

Περί χαρακτηρισµού ως αρχαιολογικού χώρου 
της περιοχής Μαραθώνα από τη θέση «Ελος 
Μπλεξίζας» µέχρι το σύγχρονο χωριό του 

Μαραθώνα  

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 866/Β/12-09-77 

ΟΙΝΟΗ – ΑΤΤΙΚΗΣ Περί κηρύξεως Αρχαιολογικού Οινόης 
Μεγαρίδος 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 729/Β/29-08-78 

ΕΛΕΥΣΙΝΑ - 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
Προσθήκη διευκρίνησης  στην κήρυξη του 

αρχ/κού χώρου Ελευσίνας 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 279/Β/09-06-87 

ΒΡΑΥΡΩΝΑ- 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ιόρθωση σφάλµατος στην ΥΠΠΟ 
/ΑΡΧ/Α1/Φ02/9816/537/24.2.95 Υ.Α. «περί 

κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου των περιοχών 
Κήποι, Παλιά Βραώνα και Πούσι – Καλογέρι, 

Βραυρώνας Αττικής» 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  334/Β/03-05-95 

ΓΑΛΑΤΑ, 

ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 
Κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου της περιοχής 

«Απάθεια», Γαλατά, Τροιζηνίας 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  260/Β/12-04-94 

∆ΡΥΟΠΗΣ , 

ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 
Κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου της περιοχής 

Αγίου Γεωργίου Καλλονής, Τροιζηνίας 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  973/Β/03-11-97 
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΥΠΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ/ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

ΑΝΩ ΦΑΝΑΡΙΟΥ, 

ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 

Κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου του 
υψώµατος «Άνω Κάστρο Φαναρίου», 

Τροιζηνίας 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  382/Β/24-05-94 

 ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Κήρυξη του όρµου «Βίδι», Τροιζηνίας , ως 
αρχαιολογικού χώρου. 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  454/Β/15-07-92 

ΝΗΣΟΣ ΜΟ∆Ι-

ΠΟΡΟΥ -

ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 

Κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου νήσου Μόδι 
Πόρου, Τροιζηνίας.. 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  886/Β/08-11-97 

ΝΗΣΟΣ Υ∆ΡΑ- 

ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 
Κήρυξη της νήσου Ύδρας, Τροιζηνίας, ως 

αρχαιολογικού χώρου. 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  453/Β/14-06-96 

ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Περί κηρύξεως αρχαιολογικών χώρων 
περιοχών εν Τροιζήνι. 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ  335/Β/12-05-72 

ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 
Περί κηρύξεως της περιοχής της πόλεως 
Αίγινας ως τόπου χρήζοντος ειδικής 

προστασίας του Ν. 1469/50. 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  409/Β/7-07-65 

ΚΥΘΗΡΑ  Περί κηρύξεως του Ενετικού Κάστρου 
Αυλέµονας Κυθήρων, ως ιστορικών µνηµείων 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  194/Β/26-02-80 

ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ  Περί κηρύξεως Αρχαιολογικού Χώρου και 
Μνηµείων Νοµού Λακωνίας και Αντικυθήρων  

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ – 

ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ  
267/Β/16-04-70 

ΑΙΓΙΝΑΣ-ΠΟΡΟΥ 
Περί χαρακτηρισµού αρχαιολογικών χώρων και 

ιστορικών διατηρητέων µνηµείων Αίγινας- 
Πόρου 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ – 

ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ  
527/Β/24-08-67 

ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ 
Περί χαρακτηρισµού της περιοχής της αρχαίας 

Τροιζηνίας ως αρχαιολογικού χώρου και 
ιστορικού τοπίου  

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ – 

ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ  
196/Β/26-02-80 

ΑΙΓΙΝΑ Περί χαρακτηρισµού του ∆ήµου Αίγινας, ως 
οργανωµένου αρχαιολογικού χώρου 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 350/Β/7-07-66 

ΝΗΣΟΙ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Περί κηρύξεως  Βυζαντινών Μνηµείων στα 

κάτωθι µεσαιωνικά κάστα: Καψαλίου, 
Μυλοκάστου, Κυθήρων και Παλιοχώρας  

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 28/Β/26-02-22 
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΥΠΑΓΩΓΗ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ/ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 

ΠΕΝΤΕΛΗ- ΑΤΤΙΚΗΣ Περί χαρακτηρισµού ως ιστορικού µνηµείου  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΝΗΜΕΙΟ 42/Β/7-03-51 

ΚΕΡΑΤΣΙΝΗ- 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ- 

ΠΕΝΤΕΛΗ  - ΑΤΤΙΚΗΣ 

Περί χαρακτηρισµού τοποθετήσεων 

χρηζουσών της κατά τον Νόµο 1469/1950 

προστασίας  

ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - (ΙΣΤΟΡΙΚΑ 

ΜΝΗΜΕΙΑ) 

119/Β/2-04-59 

∆. ΑΘΗΝΑΙΩΝ - 

ΑΤΤΙΚΗ  

Περί χαρακτηρισµού Ιστορικών ∆ιατηρητέων 

Μνηµείων περί το βράχο της Ακροπόλεως 

και Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους Τοπίο τον 

Λόφο Νυµφών  

ΤΟΠΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ 

∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ Ή/ΚΑΙ 

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ 

606/Β/3-10-67 

ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ 

ΟΙΝΟΗ- ΑΤΤΙΚΗΣ 

Περί κηρύξεως ως ιστορικών διατηρητέων 

µνηµείων  

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΑ 

ΜΝΗΜΕΙΑ 
84/Β/5-02-69 

ΕΡΥΘΡΑΙΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ 

Χαρακτηρισµός ιεράς Μονής προφήτη Ηλία 

Ερυθρών, ως ιστορικού διατηρητέου 

µνηµείου  

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ∆ΙΑΤ. ΜΝΗΜΕΙΟ 184/Β/08-04-85 

ΝΗΣΟΙ: Υ∆ΡΑΣ-

ΠΟΡΟΥ-ΣΠΕΤΣΑΙ 

Περί χαρακτηρισµού ιστορικών µνηµείων 

στην Ύδρα, στον Πόρο και στις Σπέτσες. 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ  352/Β/31-05-67 

ΝΗΣΟΣ ΠΟΡΟΣ  
Περί κηρύξεως ιστορικών διατηρητέων 

µνηµείων 
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 175/Β/26-03-66 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Περί κηρύξεως οικισµών νήσου Κυθήρων ως 

διατηρητέων 
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ  788/Β/21-08-80 

ΧΩΡΑ, ΚΥΘΗΡΩΝ 
Κήρυξη του περιβάλλοντος του κηρυγµένου 

µνηµείου Κάστρου Χώρας Κυθήρων 
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 305/Β/31-05-83 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Περί χαρακτηρισµού Βυζαντινού οικισµού 

Μυλοποτάµου, ως ιστορικού τοπίου 
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 672/Β/13-08-79 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Περί συµπληρωµατικής κηρύξεως 

Μυλοποτάµου, Κυθήρων  
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 382/Β/01-07-81 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Αγ. Βλάσιος, Αµούτσες, (Βυζαντινών 

χρόνων 12ος , 13ος αιώνας)  

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
ΦΕΚ 621Β/7-5-76 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Παναγιά η Κυρά, Αµούτσες (Βυζαντινών 

χρόνων 15ος αιώνας) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
ΦΕΚ 621Β/7-5-76 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Αγ. Ιωάννης, Αµούτσες (µεταβυζαντινό)  
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
ΦΕΚ 621Β/7-5-76 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Παναγιά ή Αγιος Χαράλαµπος, Αρωνιάδικα 

(µεταβυζαντινό) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
ΦΕΚ 621Β/7-5-76 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Αρχάγγελος Μιχαήλ, Αρωνιάδικα (Ενετικών 

χρόνων) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 

Π∆ 18-2-25 

ΦΕΚ 58Β/11-3-25 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Κάστρο, Αυλέµωνας (Ενετικών χρόνων) 
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
ΦΕΚ 194Β/26-2-80 
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΥΠΑΓΩΓΗ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ/ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Αγ. Γεώργιος του Βουνού, Αυλέµωνας  

(Βυζαντινών χρόνων) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 

Π∆ 18-2-25 

ΦΕΚ 58Β/11-3-25 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Αγ. Ιωάννης Πρόδροµος, Βιαράδικα (15ος 

αιώνας) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Αγ. Νικόλαος, Γωνιά (15ος αιώνας) 
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
ΦΕΚ 621Β/7-5-76 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Αγ.Κυριακή, Γωνιά (Σύµπλεγµα 2 ναών) 
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Αγ. Νίκων, Ζαγλανικιάνιακα (Βυζαντινών 

χρόνων 12ος , 13ος αιώνας) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
ΦΕΚ 621Β/7-5-76 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Αγ. Τριάδα, Καστρισιάνικα  
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
ΦΕΚ 621Β/7-5-76 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Αγ. Αντώνιος, Καστρισιάνικα 
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
ΦΕΚ 621Β/7-5-76 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Ανάληψη Σωτήρα, Μητάτα (13ος αιώνας) 
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
- 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Παναγιά Σπηλαιώτισσα, Μητάτα 

(µεταβυζαντινό) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 

Π∆ 18-2-25 

ΦΕΚ 58Β/11-3-25 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Αγ. Γεώργιος, Μητάτα  
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
- 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Αγ. Βαρβάρα, Μητάτα (15ος αιώνας) 
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
- 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Αγ. Αντώνιος, Παλαιόχωρα (Βυζαντινών 

χρόνων 15ος αιώνας) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 

Π.∆.25-2-22 

ΦΕΚ 28Β/26-2-22 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Αγ. ∆ηµήτριος, Παλαιόχωρα (Βυζαντινών 

χρόνων) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 

Π.∆.25-2-22 

ΦΕΚ 28Β/26-2-22 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Ανώνυµος (∆υτ. Αγ. Αντωνίου), 

Παλαιόχωρα (Βυζαντινών χρόνων) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 

Π.∆.25-2-22 

ΦΕΚ 28Β/26-2-22 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Ανώνυµος (Εναντι Κυράς του Φόρου), 

Παλαιόχωρα (Βυζαντινών χρόνων) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 

Π.∆.25-2-22 

ΦΕΚ 28Β/26-2-22 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Αγ. Βαρβάρα, Παλαιόχωρα (Βυζαντινών 

χρόνων) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 

Π∆ 18-2-25 

ΦΕΚ 58Β/11-3-25 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Αγ. Θεόδωρος, Παλαιόχωρα (Βυζαντινών 

χρόνων) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 

Π∆ 18-2-25 

ΦΕΚ 58Β/11-3-25 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Παναγιά του Φόρου, Παλαιόχωρα 

(Βυζαντινών χρόνων) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 

Π∆ 18-2-25 

ΦΕΚ 58Β/11-3-25 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Κάστρο Παλαιόχωρας, Παλαιόχωρα 

(Βυζαντινών χρόνων) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 

Π∆ 18-2-25 

ΦΕΚ 58Β/11-3-25 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Ανώνυµος 

(Ερειπωµένος), Παλαιόχωρα (Βυζαντινών 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 

Π.∆.25-2-22 

ΦΕΚ 28Β/26-2-22 
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΥΠΑΓΩΓΗ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ/ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 

χρόνων) 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Ανώνυµος 

(Ηµιερειπωµένος), Παλαιόχωρα 
(Βυζαντινών χρόνων) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 

Π.∆.25-2-22 

ΦΕΚ 28Β/26-2-22 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

Ανώνυµος 

(Ηµιερειπωµένος), Παλαιόχωρα 

(Βυζαντινών χρόνων) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 

Π.∆.25-2-22 

ΦΕΚ 28Β/26-2-22 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

Ανώνυµος 

(∆υτικός τοίχος κατεστραµµένος), 

Παλαιόχωρα (Βυζαντινών χρόνων) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 

Π.∆.25-2-22 

ΦΕΚ 28Β/26-2-22 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Παλαιόκαστρο, Παλαιόπολη (Βυζαντινών 

χρόνων) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Άγιος Κοσµάς, Παλαιόπολη (Βυζαντινών 

χρόνων) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
ΦΕΚ 621Β/7-5-76 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Αγ. Ανάργυροι, Φριλιγκιάνικα (Βυζαντινών 

χρόνων) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
ΦΕΚ 621Β/7-5-76 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Αναµόµυλος, Φριλιγκιάνικα (Βυζαντινών 

χρόνων) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Κάστρο Αυλέµωνας, Κύθηρα (Ενετικό 

κάστρο) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
ΦΕΚ194Β/26-2-80 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Μνηµεία Αντικυθήρων, Παλαιόκαστρο 

(Φρούριο του 5ου αιώνα) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
ΦΕΚ267Β/16-4-70 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Μεσαιωνικά κάστρα, Κύθηρα  
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
ΦΕΚ 28Β/26-2-22 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Λόφος Παλιόκαστρο και περιοχή 

Παλαιόπολης, Κύθηρα 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
ΦΕΚ 553Β/20-6-80 
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΥΠΑΓΩΓΗ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ/ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ 

ΤΟΠΙΑ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ 

ΥΜΗΤΤΟΣ  - 

ΠΕΝΤΕΛΗΣ – 

ΠΑΡΝΗΘΟΣ – 

ΚΟΡΥ∆ΑΛΟΥ – 

ΑΙΓΑΛΕΩ- 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Περί κηρύξεως των ορεών Υµηττού, Πεντέλης, 

Πάρνηθος, Κορυδαλλού και Αιγάλεω ως τόπων 

χρηζόντων ειδικής προστασίας (Νόµο 

1469/1950) 

ΤΟΠΟΙ ΧΡΗΖΟΝΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
669/Β/30-11-68 

ΥΜΗΤΤΟΣ  - 

ΠΕΝΤΕΛΗΣ – 

ΠΑΡΝΗΘΟΣ – 

ΚΟΡΥ∆ΑΛΟΥ – 

ΑΙΓΑΛΕΩ- 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Τροποποίηση περί κηρύξεως των ορεών 

Υµηττού, Πεντέλης, Πάρνηθος, Κορυδαλλού και 

Αιγάλεω ως τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους 

ΤΟΠΙΑ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΚΑΛΛΟΥΣ 
236/Β/4-04-69 

ΠΕΝΤΕΛΗ - 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Περί κηρύξεως του εν ∆ιονύσου Πεντέλης ΒΑ του 

Ιερού του ∆ιονύσου εβρισκοµένου σπηλαίου «του 

∆ιονύσου» µετά της γύρω περιοχής ως τόπου 

ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους 

ΤΟΠΙΟ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΚΑΛΛΟΥΣ 
1063/Β/26-09-75 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Περί χαρακτηρισµού της περιοχής Αµφιαρίου  

σαν τόπου ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους  

ΤΟΠΙΟ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΚΑΛΛΟΥΣ 
832/Β/20-09-79 

ΣΟΥΝΙΟ-ΑΤΤΙΚΗΣ 
Περί χαρακτηρισµού της περιοχής Σουνίου σαν 

τόπου ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους  

ΤΟΠΙΟ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΚΑΛΛΟΥΣ 
767/Β/08-09-79 

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ – 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Περί χαρακτηρισµού περιοχής Μαραθώνος, ως 

Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους και Ιστορικού 

Τοπίου   

ΤΟΠΙΟ Ι∆ΙΑΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΚΑΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 

ΤΟΠΙΟΥ 

366/Β/11-04-80 

ΒΡΑΥΡΩΝΑ – 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Περί χαρακτηρισµού της περιοχής Βραυρώνος  

ως  Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους και 

Ιστορικού τοπίου 

ΤΟΠΙΟ Ι∆ΙΑΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΚΑΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 

ΤΟΠΙΟΥ 

706/Β/26-07-80 

ΛΑΥΡΙΟ-ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Περί κήρυξης της περιοχής Λαυρεωτικής, ως  

αρχαιολογικού χώρου , ιστορικού τόπου και 

τοπίου ιδιαίτερου φυσικού κάλλους 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ & 

ΤΟΠΙΟ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΚΑΛΛΟΥΣ 

852/Β/3-09-80 

ΚΟΙΝ. 

ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ- 

ΑΤΤΙΚΗΣ  

Περί χαρακτηρισµού της περιοχής Μαλακάσας 

Αττικής σαν τόπου ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους 

ΤΟΠΙΟ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΚΑΛΛΟΥΣ 
300/Β/24-03-80 

ΠΙΚΕΡΜΙ - 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Κήρυξη περιοχής Πικερµίου ως αρχ/κού χώρου 

και ως τόπου ιδιαίτερου φυσικού κάλλους 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

& ΤΟΠΙΟΥ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΚΑΛΛΟΥΣ 

44/Β/31-01-84 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

Περί χαρακτηρισµού περιοχών Παλαιόπολης, και 

Κάτω Χώρας Μυλοποτάµου, ως τοπία ιδιαίτερου 

φυσικού κάλλους και ιστορικής σηµασίας 

ΤΟΠΙΟ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΚΑΛΛΟΥΣ 
595/Β΄/1-7-80 
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5.4.4. Σπήλαια – Βάραθρα 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα σπήλαια – βάραθρα που 

εντοπίζονται στην Αττική. Τα σηµαντικότερα από αυτά είναι: στο Υµηττό το Σπήλαιο 

Παιανίας, το Σπήλαιο του Προφήτη Ηλία, τα Σπήλαια Αστερίου Λεονταρίου, 

Βουλιαγµένης, Κερατέας και στη Πεντέλη τα σπήλαια ∆άρδιζας, Πάνος, Νυµφαίου 

κ.α. Στη Πάρνηθα βρίσκεται το σπήλαιο της Λυχνοσπηλιάς. Από τα ανωτέρω 

σπήλαια, µόνο το  Σπήλαιο της Παιανίας είναι αξιοποιηµένο τουριστικά. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ: ΣΠΗΛΑΙΑ – ΒΑΡΑΘΡΑ  

Σπήλαια · Βάραθρα 6. Σπήλαιο Κοκκινόβραχου 
Αγριλίκι 7. Στρογγυλή σπηλιά Κοκκινόβραχου 
1. Ντάρδιζας σπήλαιο (107)* Πάρνηθα 
2. Αγριλικιού βάραθρο (332) 1. Πάνος σπήλαιο (90) 
3. Αγριλικιού σπήλαιο (333) 2. Βάραθρο κορυφής Κεραµίδι 
4. Αγριλικιού σχίσµα - βάραθρο 3. Ταµιλθιού βάραθρα 
5. Ανώνυµη σπηλιά 4. Γκούρας βάραθρο (117) 
Αιγάλεω 5. Μονής Κλειστών βάραθρο (101) 
1. Σπήλαιο Πάνος (114) 6. ∆εκέλειας σπηλαιοβάραθρο (2.983) 
Γεράνεια 7. Νταβέλη σπηλαιοβάραθρο 
1. Οσίου Παταπίου σπήλαιο (113) 8. Αγ. Τριάδας σπήλαιο 
2. Σουσάκι ηφαίστειο (340) 9. Σπηλιά Μάστορα 
3. Αγίου Ιεροθέου σπήλαιο (447) 10. Ανώνυµη σπηλιά Άρµατος 
4. Κακής Σκάλας σπήλαιο (452) 11 Σπηλιά Καλόγερου 
5-6-7 Κακής Σκάλας (682-683-684) 12. Αλογόπετρας σπηλιά 
∆ιονυσοβούνι 13. Σπηλιά Πρέµη 
1. Σπήλαιο ∆ιονύσου 14. Σπηλιά ανώνυµη Γκούρας 
Καµάρι 15. Σπηλιά Σαρρή 
1. Καλάµου σπήλαιο (340) 16. Σπηλιά Μπατάκα 
Κιθαιρώνας 17. Σπηλιά στο Πλατύ Βουνό 
1. Σπήλαιο Βεργουτιάνι 18. Σπηλιά Κόρπη 
2. Σπήλαιο Λουκίσθι 19. Αγ. Τριάδας σπήλαιο 
3. Σπηλαιοβάραθρο Λουκίσθι 20. Βιλίων σπήλαιο (339) 
4. ∆ρακοσπηλιά (3.454) 21. Σπηλιά Αγελαδίτσας (326) 
Μαυρηνόρα 22. Βάραθρο Αγελαδίτσας 
1. Ανώνυµη σπηλιά 23. Σπήλαια Χάραδρου 
2. Συκιάς σπηλιά 24. Αγ. Μαρίνας σπήλαια 
3. Ράχης βάραθρο 25. Τρύπιο Λιθάρι 
Μερέντα 26. Σπηλιά Καµάριζας 
1. Χόνι Λάγκι βάραθρο (336) 27. Σπηλιά Λυκόραχης 
2. Σπηλιά Κουβαρά Πάστρα 
3. Θρακιά Πλιάκα 1. Σπήλαιο Κακορέµατος 
4. Θρακιά ανώνυµη 2. Σπηλιά Ασκηταριό 
5. Θρακιά Ματζούνη Πατέρας 
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6. Ανώνυµο βάραθρο 1. Σπηλιές Μ. Βαθυχωριού 
Πάνειο 2. Σπήλαιο Λυκόραχης 
1. Σπήλαιο Κερατέας (57) 3. Σπήλαια Ψάθας 
2. Μεγάλη θρακιά Καλυβίων (116) 4. Σπηλιά ∆ραµπάλας 
3. Ανώνυµο σπήλαιο (149) Πεντέλη 
4. Ανώνυµο σπήλαιο (150) 1 Νταβέλη σπήλαιο (87) 
5. Βάραθρο Κοκκινόβραχου 2. Προφ. Ηλία σπήλαιο (104) 
* Α.Σ.Μ. (Αριθµός Σπηλαιολογικού Μητρώου) 

3. Ανώνυµο σπήλαιο κορυφής (105) 26. Θρακιά συκιάς Βάρης (338) '· 
4. Σπήλαιο Πύρνας (444) 27. Νυµφόληπτου σπήλαιο (89) 
5. Θάλοσι δολίνη (475) Ποικίλο 
6. Αγ. Ασωµάτων βάραθρο (600) 1. «Τρύπα» Ζαστάνι (δολίνη) 

7. Νυµφαίο σπήλαιο (903) Χαρβάτι 
8. Σπήλαιο Νυµφών Πύρνας (2.784) 1. Χάβοσι ή Χάος (δολίνη) (843) 
Υµηττός Υπόλοιπη Αττική  
1. Λεονταριού σπήλαιο (91) 1. Σπήλαιο 1 Βρεδού (18) 
2. Κορακοβουνιού βάραθρο (492) 2. ∆ραγονέρας σπήλαιο (29) 
3. Κορακοβουνιού σπήλαιο (6.573) 3. Σπηλιά Νύφης Κοκκινοβουνιού (34) 
4. Αστερίου µεγάλο βάραθρο (28) 4. Νταβέλη σπήλαιο Κοκκινοβουνιού (35) 
5. Κορυφογραµµής βάραθρο (299) 5. Σπηλιά Κίτσου (347) 
6. Σπήλαιο Κουτούκι (88) 6. Ρετσίνα βάραθρο (359) 
7. Γιδοσπηλιά (153) 7. Σηράγγιο σπήλαιο (448) 
8. Πύργου µεγάλο βάραθρο (19) 8. Σπηλιά Αρετούσας (449)  
9. Πύργου µικρό βάραθρο (20) 9. Περαχώρας σπήλαιο (679) ; 

10. Μπίµπεση σπ. (Τρύπιος Βράχος) 10. Σπήλαιο Οινόης Β (721) 
11. Προφ. Ηλία βάραθρο (341) 11. Σπήλαιο Σουνίου (828) 
12. Προφ. Ηλία σπήλαιο (342) 12. Βάραθρο Θορικού (848) 
13. Προφ. Ηλία σχίσµα-βάραθρο 13. Σπήλαιο Πάνος Ακρόπολης (912) 
14. Θρακιά Σταυρού (30) 14. Σπήλαιο Σταυρού Παιανίας (1.061) 
15. Σταυρού µικρό βάραθρο (17) 15. Σπήλαιο Πάνος Μαραθώνα (1.067) 
16. Νταβέλη Σταυρού σπήλαιο (14) 16. Σπηλαιοβάραθρο Βούλας (1.069)  
17. Μαυροβουνίου µεγάλη σπηλιά 17. Σπήλαιο Προφ. 
18. Μαυροβουνίου       Ηλία Ριζούπολης (1.082) 
     στρογγυλή σπηλιά (3.502) 18. Τρύπια κορυφή Παλ. Φώκαιας (2.769) 
19. Τρύπια σπηλιά 19. Σπήλαιο Μεγάρων (2.780) 
     (φυσική γέφυρα) (2.981) 20. Σπήλαιο Απόλλωνα Ακρόπολης (2.781) 
20. Μαυροβουνίου 21. Τουρκοβουνίων σπήλαιο (4.170) 
     µεγάλο βάραθρο (27) 22. Βάραθρο Βουλιαγµένης (6.516)  
21. Μαυροβουνίου 23. Σπήλαιο Καταφύγι Παλ. Φώκαιας (7.530) 
     µικρό σπήλαιο (330) 24. Σπήλαιο Τρύπιας 
22. Μητροµάρα σπήλαιο (331)       κορυφής Παλ. Φώκαιας 
23. Προφ. Ηλία 25. Σπηλαιοδολίνη Βραώνας 
      σπηλαιοβάραθρο 1 (3.509) 26. Χάος ή Χάβοσι Καµάριζας (δολίνη) 
24. Προφ. Ηλία 27. Σπηλιά Λύκου (Μύρτεζας) 
      σπηλαιοβάραθρο 2 (3.510) 28. Φιλιάτι σπήλαιο 
25. Κακαβούλας 29. Χάβαρα σπήλαιο 
      σπηλαιοβάραθρο (102)  30. Σπηλαιοβάραθρο Ακρόπολης 
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5.4.5. Εντοπισµός καταστάσεων ή φαινοµένων που επηρεάζουν το φυσικό 
περιβάλλον - Μέτρα προστασίας και διαχείρισης προστατευόµενων 
περιοχών 

Η Περιφέρεια Αττικής παρουσιάζει µεγάλη ποικιλία φυσικών σχηµατισµών και 

προστατευόµενων περιοχών, ορισµένοι από τους οποίους ήδη προστατεύονται από 

την ελληνική ή και διεθνή νοµοθεσία.  

 

Οι κύριες περιβαλλοντικές πιέσεις που αντιµετωπίζουν οι περιοχές προστασίας, 

ειδικά στην Περιφέρεια Αττικής  είναι οι εξής: 

• Οικιστική επέκταση 

• Τουρισµός 

 

Η ανάπτυξη των περιοχών φυσικού ενδιαφέροντος στον περιαστικό χώρο της 

Περιφέρειας Αττικής µε τρόπο ήπιο, ελεγχόµενο κι απόλυτα κατευθυνόµενο και η 

ειδική προβολή τους, µπορεί να οδηγήσει στα ακόλουθα µέτρα για την προστασία 

των περιοχών: 

• Αρµονικότερη κατανοµή της τουριστικής κίνησης, η οποία σήµερα στο σύνολό της 

περιορίζεται σε συγκεκριµένες περιοχές 

• Απόδοση συγκεκριµένων χρήσεων τόσο των ορεινών όγκων, όσο και των 

προστατευόµενων περιοχών, η οποία θα ήταν σύµφωνη µε τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των περιοχών αυτών. 

 

Ειδικότερα η ενίσχυση του διαχειριστικού ρόλου ενός συστήµατος εξειδικευµένης 

αντιµετώπισης του περιαστικού φυσικού περιβάλλοντος, η οποία θα το διαφύλασσε 

από ποικίλες αυθαίρετες επεµβάσεις, θα περιόριζε και θα έλεγχε τις πιέσεις στους 

πυρήνες των πλέον ευαίσθητων περιοχών και θα εξασφάλιζε στις περιµετρικές ζώνες 

την ισορροπία µεταξύ όχλησης από την ανθρώπινη παρουσία και ήπιας ανάπτυξης, 

θέτοντας έτσι τους άξονες για την ορθολογική οργάνωση και διαχείριση και για την 

µορφή και το είδος των ανάπτυξης.  

 

Λαµβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες και λόγω των συνεχώς 

αυξανόµενων πιέσεων για αστικές επεκτάσεις, η συγκρότηση ενός ολοκληρωµένου 

πλαισίου για την διαχείριση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος των 
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εξωαστικών περιοχών της Περιφέρειας Αττικής θα µπορούσε να συµβάλλει θετικά 

στην προστασία των περιοχών αυτών. 

 

Ο µηχανισµός αυτός θα µπορούσε να διαχειρισθεί σύµπλεγµα ενοτήτων µε 

παρόµοιες ιδιότητες, όπως αρχαιολογικούς χώρους, δασικές περιοχές, δίκτυα, 

µονοπάτια, πολιτιστικά µνηµεία κ.λπ., που θα αποτελούσαν µε την κατάλληλη 

οργάνωση ένα αλληλοσυµπληρούµενο και συνεκτικό δίκτυο (διάνοιξη µονοπατιών, 

πληροφόρηση µέσω ειδικών πινακίδων µε χρήσιµα για τον περιηγητή στοιχεία για 

την ασφαλή διακίνηση του, σωστή σήµανση επί του οδικού δικτύου, ανάρτηση 

κατευθυντήριων πινακίδων µε χιλιοµετρικές αποστάσεις, χάρτες, εναλλακτικές 

διαδροµές, κέντρα πληροφόρησης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.  
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5.5. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
5.5.1. Προτάσεις Ρυθµιστικού Σχεδίου (Ν 1515/85)  
5.5.1.1. Ορισµός και περιεχόµενο του Ρυθµιστικού Σχεδίου 
Ρυθµιστικό σχέδιο ειδικά της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας (ΡΣΑ) είναι το σύνολο 

των στόχων, των κατευθύνσεων, των προγραµµάτων και των µέτρων που 

προβλέπονται από το κεφάλαιο αυτό ως αναγκαία για τη χωροταξική και 

πολεοδοµική οργάνωση της στα πλαίσια των πανταετών προγραµµάτων οικονοµικής 

και κοινωνικής ανάπτυξης.Ευρύτερη περιοχή Αθήνα για την εφαρµογή του κεφαλαίου 

αυτού είναι η περιοχή του νοµού Αττικής και Μακρόνησος ,εκτός από τα Κύθηρα.  

 

Το ΡΣΑ αποβλέπει στο σχεδιασµό και προγραµµατισµό της ευρύτερης περιοχής της 

Αθήνας µέσα στα πλαίσια της Εθνικής χωροταξικής πολιτικής, στη χωροταξική δοµή 

και οργάνωσή της σε επίπεδο περιφέρειας, στη χωροταξική διάρθρωση των τοµέων 

παραγωγής, του συστήµατος µεταφορών, της λοιπής τεχνικής υποδοµής και του 

κοινωνικού εξοπλισµού καθώς και στην πολιτική γης και κατοικίας, στη λήψη µέτρων 

και στο σχεδιασµό για τη χωροταξική και τη νέα πολεοδοµική δοµή της πρωτεύουσας 

καθώς και στο σχεδιασµό περιοχών ή ζωνών ειδικού ενδιαφέρονταος ή ειδικών 

προβληµάτων, στη λήψη µέτρων, όρων και περιορισµών για την εξασφάλιση της 

προστασίας του περιβάλλοντος, στο σύντονισµό των προγραµµάτων και των 

µελετών που έχουν σχέση µε το ΡΣΑ και που εκπονούνται από όλους τους άλλους 

φορείς, προκειµένου να εξασφαλίζεται η εφαρµογής τους κατά τις διατάξεις του 

παρόντος κεφαλαίου και στο καθορισµό των απαιτούµενων για την εφαρµογή τους 

παρεµβάσεων, των προτεραιοτήτων πραγµατοποίησης και χρηµατοδότησης καθώς 

και των θεσµικών οικονοµικών δοικητικών µέτρων που πρέπει να ληφθούν. 

 

5.5.1.2. Στόχοι και κατευθύνσεις 
Οι γενικότεροι στόχοι, που καθορίζονται είναι οι ακόλουθοι:  

α) η ανάδειξη της ιστορικής φυσιογνωµίας της Αθήνας και η αναβάθµιση της 

κεντρικής περιοχής της.  

β) η βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους τους κατοίκους της και η προστασία του 

φυσικού περιβάλλοντος.  

γ) η εξισορρόπηση των κοινωνικών ανισοτήτων από περιοχή σε περιοχή.  

δ) η διεύρυνση των επιλογών κατοικίας και εργασίας, αναψυχής και ψυχαγωγίας σε 

κάθε περιοχή της πρωτεύουσας.  
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ε) η ποιοτική αναβάθµηση κάθε γειτονιάς και η προστασία των περιοχών κατοικίας 

από οχληρές λειτουργίες και χρήσεις.  

 

Οι ειδικότεροι στόχοι που καθορίζονται για την εξέλιξη της ευρύτερης περιοχής της 

Αθήνας σε σχέση µε το εθνικό επίπεδο είναι οι ακόλουθοι:  

α) σταθεροποίηση του πληθυσµού της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας µε απώτερη 

προοπτική τη µείωσή του 

β) ανάσχεση της διόγκωσης των οικονοµικών δραστηριοτήτων στην πρωτεύουσα µε 

λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων για αποπροσανατολισµό των δηµοσίων και 

ιδιωτικών επενδύσεων στην περιφέρεια της χώρας κατά προτεραιότητα.  

γ) ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας ως εθνικού κέντρου επιτελικών 

λειτουργιών διακυβέρνησης, µε αποκέντρωση προς την περιφέρεια της Χώρας των 

υπηρεσιών που δεν είναι επιτελικού επιπέδου ή δεν εξυπηρετούν την ίδια την 

ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.  

 

Οι ειδικότεροι στόχοι και κατευθύνσεις που καθορίζονται για την εξέλιξη της ίδιας της 

ευρύτερης περιοχής της Αθήνας είναι οι ακόλουθοι:  

α) η ανάδειξη καιπροστασία των ιστορικών στοιχείων και η οικολογική 

ανασυγκρότηση, ανάδειξη και προστασία του αττικού τοπίου, των ορεινών όγκων, 

των τοπίων φυσικού κάλλους και των ακτών.  

β) η µείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος για να εξασφαλισθεί η επιθυµητή 

ποιότητα των φυσικών αποδεκτών, µε λήψη µέτρων που αφορούν τις κάθε είδους 

πηγές εκποµπής ρύπων, µε κατασκευή απαραίτητων έργων υποδοµής, παροχή 

κινήτρων, επιβολή τελών και διοικητικών ποινών.  

γ) η βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής µε βελτίωση της 

λειτουργίας της πόλης, ανακατανοµή λειτουργιών και δραστηριοτήτων, ενίσχυση του 

συστήµατος µαζικών µεταφορών, αποµάκρυνση οχληρών εγκαταστάσεων και 

λειτουργιών από τις περιοχές κατοικίας.  

δ) η οικονοµική ανασυγκρότηση της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας µε ενίσχυση του 

πρωτογενούς τοµέα, εκσυγχρονισµό των µεταποιητικών δραστηριοτήτων, σχετική 

ενίσχυση της βιοτεχνίας και ελαφράς βιοµηχανίας µε περιβαλλοντικά κριτήρια και 

ανάσχεση, έλεγχο και εκσυχρονισµό του τριτογενούς τοµέα.  

ε) η άµβλυνση των ανισοτήτων στην κατανοµή του κοινωνικού εξοπλισµού και στην 

ποιότητα του οικιστικού και φυσικού περιβάλλονταος µε ανακατανοµή χρήσεων, 
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λειτουργιών και επενδύσεων προς όφελος κυρίως των δυτικών και των λοιπών 

υποβαθµισµένων περιοχών.  

στ) ο σχεδιασµός και προγραµµατισµός της πολεοδοµικής και οικιστικής ανάπτυξης 

µε εφαρµογή κοινωνικής πολιτικής κατοικίας και γής και επεκτάσεις του σχεδίου 

πόλεως στις διαµορφωµένες περιοχές αυθαίρετων µε στόχο την αναβάθµιση τους και 

την ενσωµάτωσή τους στον πολεοδοµικό ιστό.  

ζ) η διαφύλαξη της πρωτεύουσας από θεοµηνίες και ο απρόσκοπτος εφοδιασµός της 

µε λήψη των αναγκαίων µέτρων για αντιπληµµυρική και αντισεισµική προστασία, 

εξοπλισµό της µε τα απαραίτητα δίκτυα υποδοµής και ανάπτυξη των τοπικών 

δυνατοτήτων παραγωγής ειδών διατροφής.  

 

Οι ειδικότεροι στόχοι και κατευθύνσεις γα τη χωροταξική οργάνωση της ευρύτερης 

περιοχής της Αθήνας και την νέα πολεοδοµική δοµή της είναι οι ακόλουθοι:  

α) η θεώρηση της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας, ως αυτοτελούς χωροταξικής 

ενότητας της χώρας που µπορεί να υποδιαιρείται σε χωροταξικές υποενότητες έτσι 

ώστε να επιτυγχάνεται:  

αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων κάθε υποενότητας µε βάση τα 

συγκριτικά της πλεονεκτήµατα και ειδικότερα πλήρη αξιοποίηση των ιδιαιτέρων 

δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού της, των φυσικών και των 

πλουτοπαραγωγικών της πόρων.  

ισόρροπη κατανοµή των κεντρικών λειτουργιών που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε 

υποενότητας µε σκοπό να λειτουργεί µε σχετική αυτάρκεια.  

β) η ανασυγκρότηση του αστικού ιστού µε την ανάσχεση της εξάπλωσης και την 

εξυγίανση της πόλης, τη δηµιουργία πολυκεντρικής δοµής, τον έλεγχο χρήσεων γης 

καθώς και των πυκνοτήτων, την ανασυγκρότηση της γειτονιάς καθώς και την 

αναβάθµιση και αποσυµφόρηση της κεντρικής περιοχής της Αθήνας και του Πειραιά 

µε έµφαση στη διατήρηση και ανάδειξη του ιστορικού τους χαρακτήρα.  

γ) η ανακατανοµή βασικών χρήσεων και λειτουργιών.  

δ) η βελτίωση και οργάνωση ενιαίου συστήµατος µεταφορών µε λειτουργική 

διασύνδεση όλων των µέσων µεταφοράς.  

ε) ο προγραµµατισµός ποιοτικών παρεµβάσεων µεγάλης κλίµακας. 
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5.5.1.3. Πρόγραµµα – Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος 
Το πρόγραµµα προστασίας περιβάλλοντος, περιλαµβάνει τα µέτρα και τις 

κατευθύνσεις για την αναβάθµιση και προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής και ιδίως, µέσα στα πλαίσια των κειµένων, 

διατάξεων, µέτρα για:  

α) την οικολογική ανασυγκρότηση της Αθήνας, την προστασία της γεωργικής γής, 

των δασών, των υγροτόπων, και των άλλων στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος.  

β) την προστασία του τοπίου, των ακτών και των ειδικών περιοχών φυσικού κάλλους.  

γ) την προστασία της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς.  

δ) τον περιορισµό της ρύπανσης από κάθε πηγή και ιδίως την αντιµετώπιση της 

ατµοσφαιρικής ρύπανσης, της ρύπανσης του εδάφους και των νερών και της 

ηχορύπανσης.  

ε) την αναβάθµιση ιδιαίτερα υποβαθµισµένων περιοχών. 

 

Τα µλετρα για την παροστασία του περιβάλλοντος παρατίθενται ακολούθως:  

1. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων 

καθορίζονται οι παραµέτροι και τα όρια ποιότητας, των φυσικών αποδεκτών 

(ατµόσφαιρα, επιφανειακά υπόγεια νερά, έδαφο) καθώς και οι συχνότητες και 

µέθοδοι δειγµατοληψίας και µετρήσεων των παραµέτρων.Με όµοιες αποφάσεις 

καθορίζονται τα όρια ανεκτού θορύβου και ο τρόπος µέτρησης του.  

2. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 

'Εργων και των κατά περίπτωση αρµοδίων υπουργών ορίζονται:  

α) οι κλάδοι των βιοµηχανικών βιοτεχνικών, λατοµικών µεταλλευτικών, εµπορικών, 

γεωργοκτηνοτροφικών, τουριστικών και άλλων δραστηριοτήτων, από τη λειτουργία 

των οποίον προκαλείται κάθε µορφής ρύπανση του περιβάλλοντος και οι 

υποχρεώσεις τους για την λήψη µέτρων βελτίωσης και προστασίας του.  

β) τα µέτρα για υφιστάµενες και νέες εγκαταστάσεις, η λήξη των οποίων διασφαλίζει 

τη βελτίωση και προστασία του περιβάλλοντος. Τα µέτρα αυτά, για τις κυριότερες 

περιπτώσεις αναφέορονται στις επόµενες παρ.3 - 6 και µπορούν να 

διαφοροποιούνται ανάλογα µε το είδος, το µέγεθος, την κατηγορία των µονάδων 

κάθε κλάδου, τη σηµασία τους για την εθνική οικονοµία και την περιοχή 

εγκατάστασής του.  

3. 'Οταν προκειται για βιοµηχανικές, βιοτεχνικές, λατοµικές, µεταλλευτικές, εµπορικές 

και τεχνικές δραστηριότητες, τα µέτρα της προηγούµενης παραγράφου µπορούν να 
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περιλαµβάνουν κυρίως εφαρµογή τεχνολογίας αντιρύπανσης, µείωσης ήχων και 

δονήσεων, αλλαγές στη χρήση πρώτων και βοηθητικών υλών, χρήση συγκεκριµένης 

ποιότητας καυσίµων, ανώτατα επιτρεπόµενα όρια εκποµπής κάθε µορφής ρύπων και 

θορύβων. Για τις δραστηριότητες του παραπάνω εδαφίου, τα µέτρα της παρ.2 µπορεί 

να περιλαµβάνουν επίσης: εγκατάσταση οργάνων ελέγχου της ποιότητας των 

εκπεµποµένων ρύπων, των αποβλήτων, των καυσίµων, της χρήσης πρώτων υλών 

και νερού καθώς και οργάνων ελέγχου της καύσης, όπως και καθορισµό µεθόδων και 

συχνότητας δειγµατοληψιών και µετρήσεων των παραµέτρων που σχετίζονται µε τα 

αναφερόµενα στην παράγραφο αυτή. Μπορούν επίσης να περιλαµβάνουν 

καθορισµό των ωραρίων λειτουργίας,προθεσµίες συµµόρφωσης για την εφαρµογή 

των µέτρων, όρους συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων, αποδιχής τους σε 

οργανωµένους χώρους τελικής διάθεσής τους και εδαρµογή µεθόδων ανακύκλωσης 

τους. Ειδικότερα για τα τοξικά ή οπωσδήποτε επικίνδυνα στερεά απόβλητα τα µέτρα 

µπορούν να περιλαµβάνουν τρόπους συσκευασίας, αποθήκευσης και διακίνησης 

καθώς και εφαρµογή τεχνολογίας αντιρρύπανσης και όρους τελικής διάθεσης.  

4. 'Οταν προκειται για οχήµατα, τα µέτρα της παρ.2 µπορούν να περιλαµβάνουν 

κυρίως επιβολή αυστηρότερων από τα ισχύοντα ορίων εκπεµποµένων ρύπων ή 

θορύβου και βελτιωµένων τεχνικών προδιαγραφών, υποχρώσεις εισαωγέων και 

εµπόρων οχηµάτων, ανταλλακτικών και εξοπλισµού καθώς και υποχρεώσεις 

συνεργείων επισκευής και συντήρησης οχηµάτων, χρήση υγραερίου ή άλλων 

βελτιωµένων καυσίµων ή τροποποίηση της ποιότητας των καυσίµων ή απαγόρευση 

χρήσης συγκεκριµένων καυσίµων, εφαρµογή συστηµάτων µείωσης των 

εκπεµποµένων ρύπων στις εγκαταστάσεις και τα µέσα διακίνησης, αποθήκευσης, 

διανοµής και εµπορίας καυσίµων, καθώς και περιορισµούς στη κυκλοφορία 

οχηµάτων.  

5. 'Οταν προκειται για τις κεντρικές θερµάνσεις, τα µέτρα της παρ.2, µπορούν να 

περιλαµβάνουν κυρίως καθιέρωση επιτρεπόµενων ορίων εκποµπών καυσαερίων, 

υποχρεωτική συντήρηση, ρύθµιση για τα συστήµατα λεβήτων καυστήρων, επιβολή 

χρήσης ορισµένων καυσίµων, επιβολή µονώσεων λεβήτων και σωληνώσεων, 

εφαρµογή αυτοµάτων συστηµάτων ρύθµισης της λειτουργίας, καθορισµό του ύψους 

και των κατασκευαστικών λεπτοµερειών καπνοσόχων και κατάργηση 

καπνοσυλλεκτών.  

6. 'Οταν πρόκειται για άλλες δραστηριότητες ,τα µέτρα της παραγράφου 2 µπορούν 

να περιλαµβάνουν ιδίως: α) καθορισµό ανώτατων ορίων εκπεµπόβµενου θορύβου 
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από µηχανήµατα και επιβολή περιορισµών ή απαγορεύσεων στην εισαγωγή, την 

παραγωγή και τη διάθεση µηχανηµάτων, που δεν ανταποκρίνονται στα όρια αυτά και 

των σχετικών ανταλλακτικών.  

β) τεχνικες προδιαγραφές για αντιθορυβικά υλικά.  

γ) καθορισµό για κάθε εστία καύσης όρων λειτουργίας. όρίων εκποµπών 

καυσαερίων, µείωση ή κλιµάκωση ωραρίων λειτουργίας, προσόντων τεχνικού 

προσωπικούµ των υποχρεώσεων του και τη χρήση του απαράιτητου εξοπλισµού για 

την επίβλςψη λειτουργίας, επισκευή συντήρηση και ρύθµιση τους,  

δ) επιβολή όρων λειτουργίας εργοταξίων, αποθηκών και µέσων διακίνησης των 

υλικών που χρησιµοποιούν ή απορρίπτουν  

ε) καθορισµό µέτρων για τη µείωση της εκπεµπόµενης σκόνης από µηχανήµατα, 

ακάλυπτα οικόπεδα, δρόµους ή οποιαδήποτε άλλη πηγή.  

στ) απογόρευση χρήσης ορισµένων υλικών συσκευασίας προϊοντων και καθορισµό 

όρων για τα υλικά αυτά.  

ζ) απαγόρευση της κυκλοφορίας συσκευών λειοτεµαχισµού απορριµάτων για την 

αποφυγή δηµιουργίας προβληµάτων στη λειτουργία το υαποχετευτικού συστήµατος 

και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.  

7. Ειδικά σε περιπτώσεις µεγάλων µονάδων εθνικής σηµασίας από τους κλάδους 

δραστηριοτήτων που αναφέροτναι στην παρ.2 είναι δυνατό, ύστερα από πρόταση 

του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων, να επιβάλλονται 

ειδικά µέτρα κατά παρέκκλιση από αυτά που επιβαλλονται γενικά για τον κλάδο και 

την περιοχή. Η επιβολή αυτών των µέτρων γίνεται κατά περίπτωση µε κοινές 

αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων και των 

αρµοδίων κατά περίπτωση υπουργών.  

8. Τα θέµατα για τα οποία έχουν εκδοθεί οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που 

προβλέπονται από την παρ.2 του παρόντος άρθρου ρυθµίζονται στο εξής µόνο µε 

όµοιες αποφάσεις.  

9. Για την πραγµατοποίηση νέων, τροποποίηση,επέκταση ή εκσυγχρονισµό 

υφιστάµενων έργων και δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε την υφιστάµενη νοµοθεσία, µε 

σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, επιβάλλεται η υποβολή µελέτης 

περιβαλλονταικών επιπτώσεων και η έγκριση πριβαλλοντικών όρων.Τα έργα και οι 

δραστηριότητες για τα οποία απαιτείται υποβολή µελέτης περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
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και ∆ηµοσίων 'Εργων και του κατά περίπτωση αρµοδίου υπουργού, ύστερα από 

προταση της εκτελεστικής επιτροπής του Οργανισµού.  

10. Η µελέτη καταρτίζεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που καθορίζονται µε κοινή 

απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων και του 

κατά περίπτωση αρµοδίου υπουργού καιυποβάλλεται για έγκριση στην εκτελεστική 

επιτροπή του Οργανισµού. Για την έγκριση αυτής της εκτελεστικής επιτροπής 

εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Αρθ-14 παρ.7 εδαφ.γ. Η έγκριση αποτελεί 

προϋπόθεση για τη χορηγηση αδείας εκγαράστασης της δραστιριότητας ή για την 

πραγµατοποίηση του έργου. Η απόφαση µε την οποία εγκρίνεται η µελέτη 

περιλαµβάνει όρους, η τήρηση των όποιων διασφαλίζει την προστασία του 

περιβάλλοντος.  

11. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 

'Εργων και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού καθορίζεται ο τρόπος ένταξης 

των όρων που περιλαµβάνονται στην έγκριση, τη διαδικασία χορήγησης άλλων 

αδειών ή εγκρίσεων που απαιτούνται για το έργο ή τη δραστηριότητα καθώς και κάθε 

άλλο θέµα που σχετίζεται µε την έγκριση της µελέτης.  

Με τις ίδιες αποφάσεις δραστηριότητες ή έργα που υποχρεώνονται από την 

υφιστάµενη νοµοθέσια στη σύνταξη περιβαλλοντικής µελέτης ή στη λήψη άδειας η 

άλλης έγκρισης, µπορούν να εξαιρούνται των υποχρεώσεων αυτών, αν το 

αντικείµενό τους καλύπτεται από το περιεχόµενο της µελέτης και τη σχετική έγκριση 

που προβλέπεται. 

 

5.5.1.4. Μέτρα προστασίας αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων 
Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Πολιτισµού και Επιστηµών και Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων και του κατά περίπτωση αρµοδίου Υπυργού 

θεσπίζονται πέρα από εκείνα που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις ειδικά µέτρα 

και περιορισµοί για την προστασία και ανάδειξη των αρχαιολογικών και ιστορικών 

τόπων της Αθήνας που µπορεί να περιλαµβάνουν:  

 

5.5.1.5. Κατευθύνσεις και µέτρα χωροταξικής και πολεοδοµικής 
ανασυγκρότησης 
1. Οι ειδικότερες κατευθύνσεις για τη χωροταξική οργάνωση της ευρύτερης περιοχής 

της Αθήνας, απρουσιπαζονται ακολούθως: 
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• Στα πλαίσια της λειτουργικής χωροταξικής οργάνωσης της, η ευρύτερη περιοχή της 

- Αθήνας υποδιαιρείται στις ακόλουθες πέντε οργανικές υποενότητες,  

- Λεκανοπέδιο και Σαλαµίνα µε κέντρο την Αθήνα 

- ∆υτική Αττική µε κέντρο τα Μέγαρα 

- Βόρεια Αττική µε κέντρο το Καπανδρίτι 

- Ανατολική Αττική µε κέντρο το Λαύριο 

- Νησιωτική Αττική µε κέντρο την Αίγινα 

• Για την αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων της πρωτεύουσας και την 

οικονοµική ανασυγκρότηση των υποενοτήτων της, λαµβάνονται όλα τα αναγκαία 

µέτρα για την προστασία και ανάπτυξη της γεωργικής γής και του πρωτογενούς 

τοµέα γενικότερα. Ειδικότερα η ισχύς των διατάξεων του Αρθ-16 παρ.5 του Ν-

1360/83 (ΦΕΚ-65) επεκτείνεται και στις εξής επιχειρήσεις του Νοµού Αττικής που 

επεξεργάζονται αποκλειστικά προϊόντα του νοµού:  

α. Αγροτοβιοµηχανίες που ιδρύονταο στο νοµό σύµφωνα µε το Π∆-84/84.  

β. Επιχειρήσεις του Αρθ-2 παρ.1 εδαφ.θ του Ν-1262/82 (ΦΕΚ-70/82).  

• Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Γεωργίας και 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων, καθορίζονται οι ζώνες 

γεωργίας,κτηνοτροφίας και αλιείας της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας.  

• Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών, 

Γεωργίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων, καθορίζονται οι 

όροι, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις επιδότησης για την αύξηση των εντατικών 

καλλιεργειών, των θερµοκηπίων και της ερασιτεχνικής καλλιέργειας εντός των ζωνών 

αυτών και η παροχή κινήτρων.  

• Ο υπολογισµός του φόρου κληρονοµιάς για εκτάσεις που περιλαµβάνονται στη 

ΖΟΕ Αττικής γίνεται στην αξία που έχουν οι εκτάσεις αυτές, σύµφωνα µε την κατά το 

νόµο χρήση τους ως γεωργικής γής. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της διάταξης αυτής 

µπορεί να ορισθούν µε το Π∆ που προβλέπεται στο προηγούµενο εδάφιο της 

παραγράφου αυτής. Τα παραπάνω εφαρµόζονται και για εκτάσεις της ευρύτερης 

περιοχής της Αθήνας που, αν και περιβάλλονται από εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο, 

ρητώς χατακτηρίζονται ως χώροι "εκτός σχεδίου" που προορίζονται για γεωργική 

εκµετάλλευση.  

• Για την ισόρροπη κατανοµή των κεντρικών πολεοδοµικών λειτουργιών σε κάθε 

χωροταξική υποενότητα λαµβάνονται µέτρα για:  
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α) Την ανάπτηξη των κεντρών των περιαστικών υποενοτήτων και συγκεκριµένα του 

Λαυρίου, των Μεγάρων και του Καπανδριτίου σε αστικά κέντρα µεσαίου µεγέθους µε 

χωροθέτηση σ'αυτά κεντρικών λειτουργιών του επιπέδου της υποενότητας, στην 

οποία βρισκόνται µε οργάνωση οικιστικών προγραµµάτων καθώς και ζωνών 

οικονοµικών δραστηριοτήτων.  

β) Την ανάπτυξη και οργάνωση δευτερευόντων αστικών κέντρων σε κάθε 

υποενότητα σε σηµερινούς οικισµούς που παρουσιάζουν θετικές αναπτυξιακές 

τάσεις.  

 

2. Ειδικότερες κατευθύνσεις και µέτρα για την πολεοδοµική ανασυγκρότηση της 

πρωτεύουσας.  

α) Στα πλαίσια της ανασυγκρότησης του αστικού ιστού λαµβάνονται όλα τα 

απαραίτητα µέτρα για την ανάσχεση της εξάπλωσης της πόλης, τη δηµιουργία 

περισσότερων κέντρων στην πόλη, τον έλεγχο χρήσεων γης, την ανασυγκρότηση της 

γειτονιάς, την επέκταση των σχεδίων κατά οργανικές πολεοδοµικές ενότητες 

(γειτονιές).  

• Ανάσχεση της εξάπλωσης της πόλης. Η ανάσχεση της εξάπλωσης της πόλης 

επιδιώκεται µε: Απαγόρευση των κατατµήσεων γης, περιορισµένες επεκτάσεις του 

σχεδίου πόλεως στις διαµορφωµένες περιοχές κατοικίας, ταυτόχρονη εξασφάλιση 

των αναγκαίων χώρων κοινωνικής υποδοµής και περιορισµό εκτός σχεδίου δόµησης. 

Ανάπλαση των υποβαθµισµένων περιοχών κατοικίας. Οργανωµένα στεγαστικά 

προγράµµατα. Συσχετίσεις των εκτάσεων που ανήκουν σε υπάρχοντες οικοδοµικούς 

συνεταιρισµούς µε τις περιοχές επεκτάσεων και επιδίωξη συνενώσεων των 

οικοδοµικών συνεταιρισµών ώστε να περιοριστεί η οικιστική εξάπλωση. Προστασία 

των ακτών από την εξάπλωση της οικιστικής χρήσης και των περιφράξεων. 

•  ∆ηµιουργία πολυκεντρικής πόλης. Η δηµιουργία πολυκεντρικής πόλης επιδιώκεται 

µε: ∆ηµιουργία νέων δυναµικών κέντρων σε αδόµητη γη Αποσυµφόρηση των 

µητροπολιτικών κέντρων της Αθήνας και του Πειραιά. Ιδιαίτερη ενίσχυση των 

κέντρων δήµων υπερτοπικής σηµασίας. Ενίσχυση των σηµερινών κέντρων δήµων, 

συνοικιών, γειτονιών. Στα πλαίσια της δηµιουργίας πολυκεντρικής δοµής 

καθορίζονται στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας τα ακόλουθα κέντρα κατά 

κατηγορία:  

- Μητροπολιτικά: στις κεντρικές περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά.  
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- ∆ευτερεύοντα κέντρα χωροταξικής υποενότητας Λεκανοπεδίου: Μαρούσι, Ελληνικό, 

Χαϊδάρι και Μενίδι  

- Κέντρα των υπολοίπων χωροταξικών υποενοτήτων: στα Μέγαρα, Καπανδρίτι, 

Λαύριο και Αίγινα.  

- Κέντρα δήµου µε υπερτοπική σηµασία: στους Αγ. Αναργύρους, Περιστέρι, Αιγάλεω, 

Κορυδαλλό, Νίκαια, Μοσχάτο, Καλλιθέα, Ν. Σµύρνη, Γλυφάδα, Κηφισιά, Ζωγράφου, 

Αγ. Παρασκευή, Χαλάνδρι, Ν. Ιωνία, Ελευσίνα, Ασπρόπυργο, 

Αυλώνα,Ν.Μάκρη,Ραφήνα, Κορωπί, Μαρκόπουλο Μεσογαίας.  

- Κέντρα δήµου, συνοικίας, γειτονιάς.  

• 'Ελεγχος χρήσεων γης. Ο έλεγχος των χρήσεων γης αποβλέπει στην αναστολή της 

επέκτασης των κεντρικών λειτουργιών κατά µήκος των δρόµων, στη σταδιακή 

οργάνωση των κεντρικών λειτουργιών στα πολεοδοµικά κέντρα της προηγούµενης 

παραγράφου καθώς και στη δηµιουργία βιοµηχανικών, βιοτεχνικών πάρκων και 

ζωνών ειδικών χρήσεων έτσι, ώστε οι περιοχές κατοικίας σταδιακά να απαλλαγούν 

από οχληρές χρήσεις.  

• Ανασυγκρότηση της γειτονιάς. Η ανασυγκρότηση της γειτονιάς γίνεται µε συλλογική 

δραστηριοποίηση των ιδίων των κατοίκων της και περιλαµβάνει την πολεοδοµική, 

κοινωνική και λειτουργική της αναδιοργάνωση και την περιβαλλοντική της 

αναβάθµιση µε οργάνωση του κέντρου κάθε γειτονιάς και δηµιουργία ενός ενιαίου 

δικτύου ροής πεζών, πρασίνου, ελεύθερων χώρων καθώς και χώρων κοινωνικού 

εξοπλισµού.  

• Επέκταση του σχεδίου κατά οργανικές πολεδοµικές ενότητες (γειτονιές).  

Η επέκταση του σχεδίου κατά γειτονιές γίνεται µε εξασφάλιση των αναγκαίων χώρων 

για κοινωνική υποδοµή.  

β) Στα πλαίσια επαναπροσδιορισµού των κεντρικών περιοχών της Αθήνας και του 

Πειραιά και µε στόχο τη γενικότερη ποιοτική αναβάθµισή τους, λαµβάνονται όλα τα 

απαραίτητα µέτρα για περιορισµό των κεντρικών λειτουργιών, αποµάκρυνση του 

χονδρεµπορίου και των οχληρών βιοµηχανιών και επαναφορά της κατοικίας για 

ανάδειξη του ιστορικού χαρακτήρα των περιοχών και του ρόλου τους ως 

µητροπολιτικών κέντρων διεθνούς ακτινοβολίας. Ειδικότερα, στην κεντρική περιοχή 

της Αθήνας διαµορφώνεται το οδικό δίκτυο έτσι ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατό 

η διαµπερής διέλευση οχηµάτων µέσα από τις οικιστικές ενότητες (γειτονιές, 

συνοικίες)και δηµιουργείται ενιαίο δίκτυο ροής πεζών, ελεύθετων και διστορικών 
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χώρων και χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων. Ιδιαίτερη έµφαση αποδίδεται στην 

αναβάθµιση του δυτικού τµήµατος της κεντρικής περιοχής της Αθήνας µε µεταφορά 

σ'αυτό πολιτιστικών και διοικητικών λειτουργιών µε εστίες τις περιοχές Γκαζιού, 

Κεραµεικού, τις περιοχές των σταθµών Λαρίσης, Πελοποννήσου και την Ιερά Οδό.  

γ)  Για την ανακατανοµή δοµικών χρήσεων µε στόχο την άνετη λειτουργία της πόλης 

και τη διευκόλυνση ή τον περιορισµό των µετακινήσεων από τους τόπους κατοικίας 

στους τόπους εργασία, κατανάλωσης και αναψυχής, λαµβάνονται τα εξής µέτρα:  

• Για τη ∆ιοίκηση. ∆ηµιουργούνται οι προϋποθέσεις και επεκτείνεται σταδιακά η 

χωροθέτηση της κεντρικής δηµόσιας διοίκησης επιτελικού επιπέδου (υπουργεία, 

δηµόσιοι οργανισµοί, επιχειρήσεις) στο δυτικό λεκανοπέδιο και σε άλλες περιοχές σε 

συνάρτηση µε τα δευτερεύοντα κέντρα χωροταξικής υποενότητας λεκανοπεδίου, τα 

κέντρα δήµου µε υπερτοπική σηµασία καθώς και τους άξονες του βασικού οδικού 

δικτύου και τις γραµµές και τους σταθµούς του ΗΣΑΠ.  

• Για το χονδρεµπόριο, αποθήκες. ∆ηµιουργείται σύστηµα σύγχρονων κέντρων 

αποθήκευσης, διακίνησης και διαχείρησης προϊόντων, επιπέδου χωροταξικής 

ενότητας και υποενότητας σε κατάλληλα επιλεγµένες θέσεις κοντά σε οδικούς και 

µεταφορικούς άξονες µε επαρκή κυκλοφοριακή και µεταφορική ικανότητα. 

Χωροθετούνται συναφείς λειτουργίες (γραφεία µεταφοράς, τελωνεία, βιοτεχνίες 

συσκευασίας και τυποποίησης) σε συνδυασµό µε τα παραπάνω κέντρα.  

• Για τη µεταποίηση. Κατανοµή ελαφρών και µή οχληρών µονάδων µεταποίησης σε 

ολόκληρη την έκταση του αστικού ιστού, σε θέσεις προφυλαγµένες σε σχέση µε τις 

περιοχές κατοικίας, µε δηµιουργία βιοτεχνικών πάρκων   και βιοτεχνικών κτιρίων. 

Ανακατανοµή θέσεων απασχόλησης στη µεταποίηση σε ολόκληρη την έκταση του 

πολεοδοµικού συγκροτήµατος. Οργάνωση και ανάπλαση των παραδοσιακών 

περιοχών Βιοµηχανικής συγκέντρωσης σε βιοµηχανικά πάρκα µε παράλληλη 

εξασφάλιση των απαραίτητων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου. 

Οργάνωση νέων Βιοµηχανιών και βιοτεχνικών πάρκων σε ικανή απόσταση από 

περιοχές κατοικίας για συγκεντρωση οµοειδών οχληρών κλάδων της µεταποίησης, 

όπως των χυτηρίων, των κεραµοποιείων, των σιδηροβιοτεχνιών, των ασφαλτικών 

,των βυρσοδεψείων, των επιµεταλλωτηρίων, των ναυπηγοεπισκευαστικών µονάδων 

που είναι διάσπαρτα στην έκταση του πολεοδοµικού συγκροτήµατος. ∆ηµιουργία 

ειδικών Βιοµηχανικών περιοχών για ελαφρές γεωργικές βιοµηχανίες. Ενίσχυση 

επιλεγµένων κλάδων εντατικής και εξειδικευµένης εργασίας σύµφωνα µε τις διατάξεις 
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των Ν-1262/82 και Ν-1360/83. Συγκέντρωση των λατοµικών επιχειρήσεων αδρανών 

υλικών σε κατάλληλα επιλεγµένες θέσεις εκτός του λεκανοπεδίου, καθώς και επιλογή 

κατάλληλων θέσεων για παραπέρα επεξεργασία και αξιοποίηση των αδρανών 

υλικών.  

• Για την αναψυχή-ψυχαγωγία υπερτοπικής σηµασίας. ∆ηµιουργία συστήµατος 

µεγάλων υπορτοπικών πόλων αναψυχής, αθλητισµού και πολιτιστικών λειτουργιών 

που εξυπηρετούν ολόκληρη την έκταση της πόλης: Στο Φαληρικό Ορµο µε 

προσχώσεις µεγάλης κλίµακας στη λοφοσειρά των Τουρκοβουνίων µε ανάπλαση 

των ανενεργών λατοµείων, στην Πεντέλη µε ταυτόχρονη ανασυγκρότηση του τοπίου 

στο Αγάλεω µε συνολική ανάπλαση του ορεινού όγκου σε µεγάλο πάρκο και µε 

εστίες τα λατοµεία Νίκαιας (Σελεπίτσαρη), Κορυδαλλού και Πετρούπολης, στα 

λατοµεία του Βύρωνα και στη χερσόνησο του ΠΙΚΠΑ στη Βούλα, στην περιοχή του 

παλιού πυριτιδοποιείου στο Αιγάλεω, στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής και στο 

Γουδί, στην έκταση ιδιοκτησίας των ∆ήµων Αθήνας και Ζωγράφου, στον Πύργο 

Βασιλίσσης, στον Αγ. Κοσµά και στις Αλυκές Αναβύσσου οπου θα περιληφθούν και 

οι νέες εγκαταστάσεις του Ιπποδρόµου και οργάνωση λιµένων σκαφών αναψυχής για 

την εξυπηρέτηση των αν αναγκών σε θαλάσσια αναψυχή των κατοίκων της 

ευρύτερης περιοχής της Αθήνας. ∆ηµιουργία ενιαίου δικτύου σε ολόκληρη την έκταση 

του ηπειρωτικού τµήµατος της περιοχής της Αθήνας µε κατά το δυνατό σύνδεση και 

ενοποίηση των χώρων αναψυχής και ψυχαγωγίας των ελευθέρων χώρων και 

πεζοδρόµων, των ιστορικών αρχαιολογικών τόπων, του περιαστικού πρασίνου, των 

ορεινών όγκων και των ακτών. ∆ιαµόρφωση ενιαίου δικτύου πεζοδρόµων και 

ποδηλατοδρόµων.  

δ) Για τη βελτίωση και οργάνωση ενιαίου συστήµατος µεταφορών δηµιουργούνται:  

Κύριο δίκτυο δηµοσίων συγκοινωνιών µε µέσα υψηλής µεταφορικής ικανότητας και 

υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση (κυρίως σύστηµα µέσων σταθερής τροχιάς). 

Σύστηµα οδικών δακτυλίων µε σκοπό το µετασχηµατισµό του σηµερινού ακτινικού 

οδικού δικτύου σε ακτινικό-δακτυλιακό. Λειτουργική διασύνδεση όλων των µέσων 

µεταφοράς και ειδικότερα των λεωφορειακών γραµµών, των σιδηροδροµικών 

γραµµών, ταξί και των ιδιωτικών λεωφορείων. Χώροι στάθµευσης σε άµεση 

συσχέτιση µε τους οδικούς δακτυλίους και τους σταθµούς του κύριου δικτύου 

δηµοσίων συγκοινωνιών. Χερσαίοι τερµατικοί σταθµοί στη δυτική περιοχή του δήµου 

Αθηναίων για τη σύνδεση του αστικού συγκοινωνιακού δικτύου µε το υπεραστικό. 

Ιεραρχηµένο υποσύστηµα λιµανιών µε διαφοροποίηση ως προς το χαρακτήρα τους 
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(επιβατικά, εµπορικά) έχοντας κύριο επιβατικό λιµάνι τον Πειραιά και κύριο 

εµπορευµατικό το Κερατσίνι. Μεταφορικό σύστηµα ειδικά για τις κεντρικές περιοχές 

της Αθήνας και του Πειραιά µε δίκτυο ηλεκτροκίνητων µέσων. Νέος αερολιµένας στα 

Σπάτα. Νέες γραµµές αστικού σιδηροδρόµου (Πειραιάς, Αιγάλεω, Γέρακας και 

Περιστέρι, Γλυφάδα). Νέες γραµµές προαστιακού τραίνου. Νέες οδικές συνδέσεις: 

Ελληνικού, Αεροδροµίου Σπάτων, Ζεύξη Περάµατος, Σαλαµίνας.  

ε) Για την ποιοτική αναβάθµιση της πρωτεύουσας, προωθούνται οι πιο κάτω 

ποιοτικές παρεµβάσεις µεγάλης κλίµακας: Η ενοποίηση και ανάδειξη των µεγάλων 

ιστορικών χώρων και η ανάδειξη αξόνων µε ιστορική σηµασία όπως η Ιερά Οδός και 

η οδός Πανεπιστηµίου. Η ποιοτική αναβάθµιση των παραδοσιακών περιοχών της 

Αθήνας και του Πειραιά, όπως της Πλάκας, του Θησείου, του Μεταξουργείου, του 

Ψυρρή, της περιοχής της πλατείας Κουµουνδούρου, του ιστορικού κέντρου του 

Πειραιά, των ακτών της Πειραϊκής και των περιοχών των επιβατικών λιµανιών. 

Επίσης η ποιοτική αναβάθµιση των παραδοσιακών περιοχών των άλλων οικισµών 

και δήµων της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας. Η ανάπλαση παλιών προσφυγικών 

περιοχών όπως στην Καισαριανή, Φιλαδέλφεια, Νίκαια, Κουντουριώτικα. Η 

εξυγίανση έντονα υποβαθµισµένων περιοχών, όπως της περιοχής του εργοστασίου 

της ∆ραπετσώνας και των ακτών του Ασπροπύργου και του Περάµατος.  

 

3. Ειδικότερες κατευθύνσεις για την αντιµετώπιση της ρύπανσης και τη βελτίωση του 

περιβάλλοντος της πρωτεύουσας.  

α) Πραγµατοποιούνται τα απαραίτητα έργα υποδοµής για τη συλλογή, επεξεργασία 

και διάθεση την υγρών αποβλήτων της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας, που 

περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων την ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου, τη 

δηµουργία εγκατάστασης επεξεργασίας των αστικών υγρών αποβλήτων στην 

Ψυτάλλεια, τη λειτουργία κέντρου επεξεργασίας βοθρολυµάτων και αστικών υγρών 

λυµάτων στη Μεταµόρφωση, τη δηµιουργία κέντρου επεξεργασίας επικίνδυνων 

ελαιωδών και τοξικών υλικών. Οι περιοχές των λιµνών Υλίκης και Μαραθώνα 

προστατεύονται ειδικά µε στόχο την πρόληψη της ρύπανσής τους για να µπορούν να 

χρησιµοποιούνται οι ταµιευτήρες αυτοί ως εναλλακτική λύση ύδρευσης για την 

πρωτεύουσα.  

Εξασφαλίζονται οι απαραίτητες εκτάσεις και εξοπλίζονται µε τις απαραίτητες 

εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης για α) τη διάθεση των οικιακών απορριµµάτων, β) τη 

δηµιουργία κέντρου επεξεργασίας επικίνδυνων ελαιωδών και τοξικών υλικών, γ) την 
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τελική διάθεση στερεών αποβλήτων βιοµηχανικής προέλευσης, δ) την ασφαλή 

υπεδάφια διάθεση επικίνδυνων και τοξικών αποβλήτων, ε) την τελική διάθεση 

παλαιών οχηµάτων, στ) την απόθεση προϊόντων εκσκαφής και κατεδαφίσεων.  

∆ιευκολύνονται τα προγράµµατα ανακύκλωσης των κάθε είδους στερεών 

αποβλήτων.  

β) Το ενεργειακό σύστηµα της πρωτεύουσας οργανώνεται και βελτιώνεται µε στόχο 

την αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.  

γ) Αναθεωρείται η φορολογική και δασµολογική πολιτική για τα εισαγόµενα ή εγχώρια 

παραγόµενα οχήµατα έτσι ώστε να συσχετίζονται µε τον κυβισµό και τις εκποµπές 

καυσαερίων.  

δ) Καταρτίζεται και εφαρµόζεται πρόγραµµα επιµόρφωσης και λαϊκής ενηµέρωσης 

για θέµατα προστασίας περιβάλλοντος µε τη συνεργασία των Υπουργείων 

Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 

και ∆ηµοσίων 'Εργων, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και της τοπικής 

αυτοδιοίκησης.  

 

5.5.2. Θεσµοθετηµένες χρήσεις γης (οικιστική χρήση – βιοµηχανική – γεωργική 
– τουριστική) 
5.5.2.1. Ανατολική Αττική 
Στη Ανατολική Αττική, περιοχές µε µεγάλη γεωργική ανάπτυξη χαρακτηρίζονται τα 

Μεσόγεια και η περιοχή Αναβύσσου, ενώ στη βορειοανατολική Αττική οι περιοχές 

Βαρνάβα, Καπανδριτίου, Μαραθώνα, Αυλώνα, και εκατέρωθεν του Ασωπού 

ποταµού προς τον Ωρωπό.  

 

Παρατηρείται σταδιακή µείωση της γεωργικής γης και διάθεσή της για νέες αστικές 

χρήσεις, όπως η αναψυχή, ο τουρισµός και η κατοικία στις παράκτιες περιοχές, ενώ 

στην ενδοχώρα αναπτύσσεται το εµπόριο, η µεταποίηση και µερικώς η κατοικία. 

 

Η καταστροφή των δασών µε σκοπό την  αναζήτηση γης για άλλες χρήσεις αποτελεί 

σηµαντικότατο πρόβληµα. 

 

 Οι βασικές παραγωγικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στις δύο χωρικές 

υποενότητες του Γ. Ε. Ανατ. Αττικής είναι: 
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• µεταποιητικές, βιοµηχανικές ή βιοτεχνικές µικρής και µεγάλης κλίµακας ή 

δραστηριότητες συνδεδεµένες µε την οικοδοµή. 

• εµπορικές, που καλύπτουν λιανικό και χονδρικό εµπόριο. 

• τουριστικές, είτε ξενοδοχεία - ενοικιαζόµενα δωµάτια ή διαµερίσµατα, είτε µε 2η 

κατοικία, που συνοδεύονται από εµπόριο, εστιατόρια, µπαρ, µαρίνες και γενικώς 

θαλάσσια αναψυχή. 

 

Οι περισσότερες από τις προαναφερθείσες δραστηριότητες διεξάγονται από 

κατοίκους της πρωτεύουσας σαν προσωπική εργασία ή επιχειρηµατική 

δραστηριότητα. Πολλοί µόνιµοι κάτοικοι της περιοχής αποκτούν εισοδήµατα που 

αποφέρει η κατάτµηση και η πώληση της γης. 

 

Με την έννοια αυτή η έλλειψη αναπτυξιακού προγραµµατισµού και χωροταξικού 

σχεδιασµού είχε ως αποτέλεσµα την απόκτηση αστικής χρηστικότητας του συνόλου 

της γεωργικής γης και αυτής που προέκυψε από καµένες δασικές εκτάσεις. Η αστική 

χρήση γης συγκέντρωσε τις παραπάνω δραστηριότητες και προκάλεσε αύξηση των 

τιµών γης.  

 

5.5.2.2. ∆υτική Αττική 
Η αγροτική χρήση αποτελεί ακόµη σηµαντική δραστηριότητα στον Ασπρόπυργο, το 

Ζεφύρι και τη Φυλή, απασχολεί δε ένα σηµαντικό τµήµα του πληθυσµού. Στον 

Ασπρόπυργο ικανοποιητικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η καλλιέργεια κηπευτικών, ενώ 

συγχρόνως χαρακτηρίζεται και από τα σηµαντικά κέντρα αγελαδοτροφίας του Νοµού 

Αττικής, µε µεγάλες αποδόσεις ανά ζωική µονάδα. Σηµαντικές κτηνοτροφικές 

δραστηριότητες παρατηρούνται και στο ∆ήµο Φυλής. 

 

Στην Μεγαρίδα πραγµατοποιείται εκτροφή ζώων και στη περιοχή της Νεάς Περάµου 

παραγωγή οστράκων. Η απευθείας διάθεση των προϊόντων στην κατανάλωση από 

τους ίδιους τους παραγωγούς αποτελεί βασικό αίτιο της δυναµικής του πρωτογενούς 

τοµέα. 

 

Η έντονη αστικοποίηση που παρατηρήθηκε µεταπολεµικά αλλά και πρόσφατα στην 

ευρύτερη περιοχή µελέτης, µε την παράλληλη συρρίκνωση του αγροτικού τοµέα, 

οδήγησαν σε κερδοσκοπικές διαδικασίες σε βάρος της αγροτικής γης, η οποία 
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µετατρέπεται από τους ιδιοκτήτες της, άναρχα και αυθαίρετα, σε οικιστική, σε 

αντικείµενο δηλαδή στυγνής εκµετάλλευσης και στεγαστικών αναγκών κατώτερων 

εισοδηµατικά στρωµάτων. 

 

Το τελικό αποτέλεσµα αυτών των διαδικασιών είναι η γεωργική γη να τείνει να 

εκλείψει εντελώς από την περιοχή, µε πολύ σοβαρές οικολογικές επιπτώσεις. 

 

Η µέτρια ποιότητα των εδαφών και το µικρό ποσοστό των αρδευόµενων εκτάσεων 

εµπόδισαν την ανάπτυξη εντατικών καλλιεργειών. 

 

Αξιόλογες εκτάσεις στο Θριάσιο πεδίο καταλαµβάνουν οι καλλιέργειες της ελιάς 

(παραδοσιακή καλλιέργεια στην περιοχή) και της φιστικιάς. Λιγότερες εκτάσεις 

χρησιµοποιούνται για την παραγωγή κηπευτικών που διοχετεύονται κυρίως στις 

λαϊκές αγορές της Αθήνας. Άλλες εκτάσεις χρησιµοποιούνται για την παραγωγή 

δηµητριακών, ενώ υπάρχουν και µικρές εκτάσεις µε άλλες καλλιέργειες. 

 

Οι βοσκότοποι (περίπου 122.000 στρ.) αποτελούν ένα σηµαντικό µέρος των 

εκτάσεων των ∆ήµων Ασπροπύργου και Μάνδρας καθώς και της κοινότητας 

Μαγούλας, όπου η κτηνοτροφία αποτελεί παραδοσιακή οικονοµική δραστηριότητα 

και παρατηρείται µεγάλη συγκέντρωση ζωικού κεφαλαίου. 

 

Η ανεξέλεγκτη και χωρίς προγραµµατισµό βόσκηση των χορτολιβαδικών αλλά και 

δασικών εκτάσεων έχει προκαλέσει σοβαρές καταστροφές στη βλάστηση της 

περιοχής. 

 

Η σηµαντικότερη δασική έκταση της ευρύτερης περιοχής είναι το Ποικίλο Όρος, που 

αποτελεί τµήµα του ορεινού όγκου του Αιγάλεω. Το Αιγάλεω, αποτελεί το φυσικό 

δυτικό όριο του Λεκανοπεδίου Αθηνών. Ο ορεινός όγκος του Αιγάλεω, είναι ένας 

σηµαντικός κρίκος της αλυσίδας των ορεινών όγκων που περιβάλλουν το 

Λεκανοπέδιο και αποτελεί το δυτικό όριο που εκτείνεται από τις παρυφές της 

Πάρνηθας µέχρι το Σαρωνικό και χωρίζεται σε τρία τµήµατα από τους αυχένες του 

∆αφνίου και της Ζαβερδέλας. Το Ποικίλο Όρος αποτελεί ένα από τα δύο τµήµατα του 

Αιγάλεω. Το Ποικίλο, χωρίζει το Λεκανοπέδιο της Αθήνας από το Θριάσιο Πεδίο. 
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Το Ποικίλο όρος αποτελεί σήµερα ένα υποβαθµισµένο και πολλαπλά αλλοιωµένο 

τοπίο. Το γεγονός αυτό, οφείλεται σε διαδοχικές καταστροφές (πυρκαγιές, 

εκχερσώσεις, καταλήψεις των γύρω χώρων για εγκατάσταση προσφύγων και έντονη 

αυθαίρετη δόµηση, που οδήγησαν σε τραυµατισµό άναρχο του βουνού µε πολλά 

λατοµεία, καταστροφή δένδρων, κ.λπ.). Από το 1977 και µετά, που άρχισαν οι 

αναδασώσεις στο Ποικίλο, κατασκευάστηκε δίκτυο δασικών δρόµων για τις ανάγκες 

των εργασιών και για λόγους πυρασφάλειας, πλην όµως, οι δρόµοι αυτοί 

χρησιµοποιούνται σήµερα για την απόρριψη µπαζών, οικιακών απορριµµάτων και 

αχρήστων αντικειµένων. 

 

Η µεγάλη υποβάθµιση του Ποικίλου και η έντονη λαθροθηρική δραστηριότητα, έχουν 

συντελέσει στη δραµατική µείωση της πανίδας που υπήρχε στην περιοχή. 

 

Από τα παραπάνω καθίσταται προφανής η ανάγκη διασφάλισης ζωτικού χώρου στις 

εναποµείνασες αγροτικές ζώνες (Θριάσιο Πεδίο, Μεγαρίδα), σε συνδυασµό µε την 

βελτίωση της ποιότητας και ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων. 

 

Η µεταποίηση αποτελεί τη βασική οικονοµική δραστηριότητα. Η αυξητική τάση της 

µεταποίησης είναι µεγαλύτερη στην ευρύτερη περιοχή µελέτης από ό,τι στην 

περιφέρεια της πρωτεύουσας, χωρίς όµως η αύξηση του αριθµού των βιοµηχανιών 

να συνοδεύεται από την αντίστοιχη αύξηση των απασχολουµένων. Η µεγαλύτερη 

συγκέντρωση µεγάλων βιοµηχανικών µονάδων βρίσκεται στον Ασπρόπυργο. 

 

Βασικό πρόβληµα του τοµέα είναι η αποβιοµηχάνιση που πλήττει το µεγαλύτερο 

αστικοβιοµηχανικό κέντρο της χώρας τα τελευταία χρόνια, ως αποτέλεσµα κυρίως 

της κλαδικής διάρθρωσης της βιοµηχανίας και των µέχρι σήµερα περιοριστικών 

οικονοµικών, πολεοδοµικών και περιβαλλοντικών πολιτικών, αλλά και λόγω των 

δυσχερειών εκσυγχρονισµού µεγάλου αριθµού υπαρχουσών µονάδων, που 

οφείλονται σε γενικότερους λόγους οικονοµικών συγκυριών και ιστορικής 

συγκρότησης και εξειδίκευσης της ελληνικής βιοµηχανίας. Τα προβλήµατα αυτά 

εκφράζονται µε πτώση του ρυθµού αύξησης των επενδύσεων, αύξηση του βαθµού 

εισαγωγικής διείσδυσης, στασιµότητα της βιοµηχανικής παραγωγής, επάλληλους 

κλάδους προβληµατικών επιχειρήσεων, αύξηση της βιοµηχανικής ανεργίας και 
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συµπτώµατα ιδιαίτερης παρακµής περιοχών στις οποίες εστιάζεται η µεγαλύτερη 

βιοµηχανική ανεργία, όπως είναι η περιοχή του Θριάσιου Πεδίου. 

 

Στις γενικές δυσχέρειες προστίθενται και ορισµένα ειδικότερα χαρακτηριστικά, όπως 

η πολιτική κινήτρων που µέχρι σήµερα ενθάρρυνε αποκλειστικά τις επενδύσεις 

υψηλής τεχνολογίας στις οποίες η χώρα δεν έχει εξειδικευτεί µέχρι σήµερα, το 

ιδιαίτερα περιοριστικό πλαίσιο αδειοδότησης, τα προβλήµατα και οι ελλείψεις στην 

εµπορία και την οργάνωση των επιχειρήσεων, η έλλειψη ποιοτικού ελέγχου στα 

προϊόντα και στους κλάδους µε εξαγωγικό χαρακτήρα, το υψηλό κόστος δανεισµού 

που σήµερα επιλύεται σταδιακά ως πρόβληµα, ο πεπαλαιωµένος µηχανολογικός 

εξοπλισµός και ο περιορισµένος βαθµός εισαγωγής τεχνολογιών αντιρρύπανσης.  

 

Η µείξη µονάδων βιοµηχανίας και βιοτεχνίας µε τις περιοχές κατοικίας ή η διασπορά 

τους στον περιαστικό χώρο και εκτός των σχεδιασµένων ζωνών ΒΙΟΠΑ-ΒΙΠΕ-ΒΕΠΕ, 

συνιστά πολεοδοµικό πρόβληµα που χρήζει επίλυσης µε κριτήρια περιορισµού της 

ασυµβίβαστης µείξης χρήσεων, κυριότερα όµως µε αλλαγές µεθόδου παραγωγής και 

εισαγωγή φιλικότερων προς το περιβάλλον τεχνολογιών. Στις δυσχέρειες αυτές 

πρέπει να προστεθεί και η σηµαντική έλλειψη βιοµηχανικών υποδοµών. Πρέπει να 

τονισθεί ιδιαίτερα ότι η ∆υτική Αττική δεν διαθέτει εν λειτουργία ΒΙΠΕ. 

 

Παρακάτω παρουσιάζεται η κατάσταση που επικρατεί από πλευράς βιοµηχανικής και 

βιοτεχνικής χρήσης  στους κυριότερους ∆ήµους της περιοχής µελέτης. 

• ∆ήµος Φυλής: Στο ∆ήµο δεν υπάρχουν µεγάλες βιοµηχανικές µονάδες ή 

βιοµηχανικές συγκεντρώσεις. ∆ιάσπαρτες βιοτεχνικές µονάδες υπάρχουν στον 

οικιστικό ιστό. 

• ∆ήµος Άνω Λιοσίων: Η περιοχή δεν παρουσιάζει αξιόλογη συγκέντρωση 

βιοµηχανιών. Οι µονάδες που υπάρχουν, εκτός από λίγες εξαιρέσεις, είναι µικρού, 

οικογενειακού σχεδόν χαρακτήρα, χωρίς µεγάλο αριθµό απασχολουµένων και µε 

στοιχειώδεις εγκαταστάσεις. Μόνο στην περιοχή Αγίου Νικολάου υπάρχει µία 

αξιόλογη συγκέντρωση βιοµηχανιών (χρώµατα-έπιπλα-ηλιακοί θερµοσίφωνες). 

Ο χαµηλός βαθµός συγκέντρωσης δραστηριοτήτων του δευτερογενή τοµέα, (παρά 

τη χαµηλή αξία και την αφθονία της γης), οφείλεται εν πολλοίς στις δυσκολίες 

προσπέλασης της περιοχής από την Εθνική Οδό και στη σχετική κυκλοφοριακή 

της αποµόνωση ή δυσχέρεια προσέγγισης της από τις κεντρικές περιοχές της 
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Αθήνας. Κατά µήκος και εκατέρωθεν της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου, που 

οδηγεί προς το Χ.Υ.Τ.Α. ∆υτικής Αττικής, υπάρχουν µικρού µεγέθους βιοµηχανίες 

ή βιοτεχνίες, ενώ λειτουργούν και πολλά ιδιόµορφα καταστήµατα "εµπορίου" τα 

οποία έχουν σαφή σχέση µε τα απορρίµµατα (παλιά σίδερα, γυαλιά, αλουµίνιο 

κλπ.).  

Η χαµηλού βαθµού συγκέντρωση βιοµηχανιών - βιοτεχνιών στην περιοχή, την έχει 

εν µέρει προστατεύσει από προβλήµατα ρύπανσης, πλην όµως της έχει αφαιρέσει 

και τις δυνατότητες αυξηµένων θέσεων απασχόλησης για τον πληθυσµό της και 

κάποιας οικονοµικής ανόρθωσης. Τάσεις αντιστροφής του φαινοµένου δεν έχουν 

µέχρι σήµερα εκδηλωθεί, πράγµα που δίνει τη δυνατότητα, οι όποιες προθέσεις 

της πολιτείας για εξεύρεση χώρων υποδοχής µη οχλουσών βιοµηχανιών, να 

προγραµµατιστεί και να γίνει µε βάση συγκεκριµένα σχέδια και έργα υποδοµής. 

Άλλωστε, το ΡΣΑ, τονίζει ότι θα πρέπει να γίνει " κατανοµή των ελαφρών και µη 

οχληρών µονάδων µεταποίησης σε ολόκληρη την έκταση του αστικού ιστού, σε 

θέσεις προφυλαγµένες σε σχέση µε τις περιοχές κατοικίας, µε δηµιουργία 

βιοτεχνικών πάρκων και βιοτεχνικών κτιρίων". 

Με τη θεσµοθέτηση του ΓΠΣ του ∆ήµου Άνω Λιοσίων (ΦΕΚ 829/87), ορίζονται 

µέσα στα διοικητικά όρια του ∆ήµου και σε επαφή µε τον αστικό ιστό, δύο ΒΙΟΠΑ, 

µε σκοπό να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες στις περιοχές, τα οποία σήµερα 

βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησής τους. 

Εκτιµάται ότι και τα νέα µεγάλα συγκοινωνιακά έργα (Αττική Οδός, Προαστιακός, 

ΟΣΕ), θα τονώσουν το επενδυτικό ενδιαφέρον για την περιοχή αυτή. 

• ∆ήµος Ασπροπύργου: ην ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου Ασπροπύργου 

υπάρχουν πολλές σηµαντικές βιοµηχανίες, από τις οποίες ενδεικτικά αναφέρονται: 

τα ∆ιυλιστήρια Ασπροπύργου, η Ελληνική Χαλυβουργία, οι εγκαταστάσεις 

Petrogaz, Minogaz, Mobil, Air Liquide, κλπ. Περίπου 30 από αυτές τις βιοµηχανίες 

βρίσκονται µέσα στις βιοµηχανίες που καθορίζονται από το Π.∆. 84/84. Πρόκειτα 

για 3 ζώνες Ε.Μ. (µη ιδιαιτέρως οχλούσες) και 1 ζώνη ΕΟ (υψηλής όχλησης). 

Οι ζώνες µη ιδιαιτέρως οχλουσών βιοµηχανιών είναι οι εξής : 

• Βορειοανατολικά του Ασπροπύργου, εκατέρωθεν της οδού του "ΝΑΤΟ", 

συνολικής επιφάνειας 2.620 στρεµµάτων 

• Περιοχή "Τζαβερδέλα", στις παρυφές του Αιγάλεω, συνολικής επιφάνειας 786 

στρεµµάτων (στην οποία είναι εγκατεστηµένες πολύ λίγες µονάδες), η οποία 

συνορεύει µε την οικιστική συγκέντρωση των Νεόκτιστων. 
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• Ζώνη βόρεια των διυλιστηρίων, συνολικής επιφάνειας 600 στρεµµάτων. 

Η ζώνη οχλουσών βιοµηχανιών, που περιλαµβάνει τα διυλιστήρια, την Ελληνική 

Χαλυβουργία, τις εγκαταστάσεις Petrogaz, Minogaz, Mobil, Air Liquide κλπ., έχει 

συνολική επιφάνεια 2.160 στρεµµάτων. 

Η βασικότερη και µεγαλύτερη µονάδα είναι τα διυλιστήρια Ασπροπύργου, που 

αποτελούν και πολύ βασική πηγή ρύπανσης της ευρύτερης περιοχής. 

Εκτός από τις παραπάνω βιοµηχανικές ζώνες, άλλες συγκεντρώσεις 

παρατηρούνται στην παραλιακή ζώνη εκατέρωθεν της Εθνικής Οδού Αθηνών - 

Κορίνθου και βόρεια από τον οικισµό, στην ευρύτερη περιοχή της λεωφόρου του 

"ΝΑΤΟ". 

Μέσα στην κυρίως περιοχή κατοικίας, λειτουργούν δύο σηµαντικές βιοµηχανικές 

µονάδες, ενώ υπάρχει µεγάλος αριθµός αποθηκευτικών χώρων Βορειοανατολικά 

του οικισµού, κοντά στο µελλοντικό εµπορευµατικό κέντρο του ΟΣΕ.  

Να σηµειωθεί σ' αυτό το σηµείο ότι, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τον 84/84, 

στην περιοχή του ∆ήµου Ασπροπύργου δεν µπορούν να εγκατασταθούν νέες 

µονάδες υψηλής όχλησης στη ζώνη ΕΟ (πλην όµως, οι υπάρχουσες παραµένουν). 

Αν υπάρχουν διαθέσιµοι χώροι µέσα στη ζώνη ΕΟ, η εγκατάσταση οχλούσας 

βιοµηχανικής µονάδας επιτρέπεται µόνο µε τη διασφάλιση και αυστηρή 

προϋπόθεση ότι δεν θα προκαλέσει πρόσθετη ρύπανση στο περιβάλλον. 

• ∆ήµος Ζεφυρίου: Στην περιοχή, υπάρχουν µόνο λίγες µικρές βιοµηχανίες 

επίπλων και κάποιες διάσπαρτες βιοτεχνίες, που όµως δεν επαρκούν για να 

απορροφήσουν το υπάρχον εργατικό δυναµικό. 

• ∆ήµος Ελευσίνας: Ο ∆ήµος Ελευσίνας πού είναι αρκετά περιορισµένος σε 

έκταση, είναι κυριολεκτικά εγκλωβισµένος από τα συγκροτήµατα της Πετρόλα και 

της Πυρκάλ στα δυτικά και από τη Χαλυβουργική στα ανατολικά, ενώ η παραλιακή 

ζώνη είναι σχεδόν απροσπέλαστη.Τόσο η ανατολική όσο και η δυτική ζώνη της 

Ελευσίνας, λειτουργούν σύµφωνα µε το ∆ιάταγµα 84/84 ως ζώνες επαγγελµατικών 

οχλουσών εγκαταστάσεων (ΕΟ).Περιλαµβάνουν σηµαντικές εγκαταστάσεις, όπως 

τα ναυπηγεία Ελευσίνας, τις αποθήκες πετρελαιοειδών Μαµιδάκη και Πετρόλα, την 

υαλουργία Owens και άλλες µικρότερες βιοµηχανικές µονάδες. 

• ∆ήµος Μάνδρας: Στο ∆ήµο Μάνδρας παρατηρούνται 108 περίπου διάσπαρτα 

βιοµηχανικά καταστήµατα, τα περισσότερα από τα οποία είναι συγκεντρωµένα 

νοτιοανατολικά του οικισµού.Μέσα στο εγκεκριµένο σχέδιο, δεν υπάρχουν 
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οχλούσες µονάδες.Στα όρια του ∆ήµου, προβλέπεται η οργάνωση (σύµφωνα µε το 

Π.∆. 84/84), βιοµηχανικής ζώνης µέσης όχλησης, έκτασης 2.000 

στρεµµάτων.Μέσα στη ζώνη αυτή, λειτουργούν ήδη 27 περίπου µονάδες από τις 

σηµαντικότερες που υπάρχουν σε όλο το ∆ήµο.Το ΓΠΣ ∆ήµου Μάνδρας 

προσδιορίζει τον καθορισµό Βιοµηχανικών Πάρκων και Βιοτεχνικού Πάρκου, 

ΒΙΟΠΑ, µεταξύ των οικισµών Μάνδρας και Μαγούλας, για τη µετεγκατάσταση 

µονάδων από κατοικηµένες περιοχές µε παραµονή µονάδων που δεν προκαλούν 

ιδιαίτερα προβλήµατα όχλησης. 

• Κοινότητα Μαγούλας: Μέσα στο εγκεκριµένο σχέδιο, λειτουργούν βιοµηχανικά 

καταστήµατα που δεν ενοχλούν ιδιαίτερα. Αντίθετα, προβληµατικές από πλευράς 

όχλησης είναι οι ασβεστοκάµινοι που βρίσκονται στη βορειοανατολική πλαγιά του 

λόφου του Προφήτη Ηλία και το χοιροστάσιο δυτικά της περιοχής "Τσακάλι". 

• ∆ήµος Μεγάρων – ∆ήµος Νέας Περάµου: Στην περιοχή Μεγάρων εντοπίζονται 

ορισµένες βιοτεχνίες κατά µήκος των βασικών αξόνων κυκλοφορίας και 

βιοµηχανίες ετοίµου σκυροδέµατος. Υπάρχουν επίσης αποθήκες υγρών καυσίµων 

των Ελληνικών ∆ιυλιστηρίων Ασπροπύργου στη Νέα Πέραµο. Οι περισσότερες 

βιοτεχνίες αφορούν µεταλλικές κατασκευές. Μέσα στην πόλη των Μεγάρων 

λειτουργούν είκοσι περίπου ξυλουργεία και µία µεγάλη και  αρκετά οχλούσα 

βιοµηχανία οινοποιίας. Στα βόρεια της πόλης, όπου σήµερα παρατηρείται µεγάλη 

συγκέντρωση πτηνοτροφικών και κτηνοτροφικών µονάδων, έχει θεσµοθετηθεί 

Βιοµηχανικό Πάρκο Μέσης και Χαµηλής Όχλησης. 

 

Από πλευράς εµπορικών χρήσεων,  λιανικό και κυρίως χονδρικό εµπόριο και 

εστιατόρια – ξενοδοχεία, αυξάνονται µεν τα καταστήµατα, χωρίς όµως αντίστοιχη 

αύξηση των απασχολουµένων. Η περιοχή του Θριασίου Πεδίου και εν µέρει η 

πεδιάδα των Μεσογείων, εξελίσσονται σε περιοχές εγκατάστασης µεγάλων 

σύγχρονων µονάδων χονδρεµπορίου µε διαµετακοµιστικό ρόλο. Αντίθετα, ο κλάδος 

του λιανικού εµπορίου παραµένει σηµαντικός µε τάσεις αύξησης, χωρίς όµως να 

υπερβαίνει ο χαρακτήρας του την εθνική κλίµακα.  Να σηµειωθεί ότι σε αρκετούς 

∆ήµους της ευρύτερης περιοχής, παρατηρούνται (όπως είναι άλλωστε αναµενόµενο) 

σηµεία άνθησης έντονης παραοικονοµίας. Η άνθηση αυτή είναι ιδιαίτερα εµφανής 

στο ∆ήµο Άνω Λιοσίων (όπου παρατηρούνται πολλές δραστηριότητες που 

συνδέονται µε το κύκλωµα των απορριµµάτων και την παρουσία των τσιγγάνων). 
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Τέλος, όσον αφορά τον τουρισµό, τουριστικές και παραθεριστικές χρήσεις δεν 

υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή. Οι χρήσεις αναψυχής είναι περισσότερο 

διάσπαρτες σε όλους τους ∆ήµους. Μόνο η Φυλή έχει σηµαντικό υπερτοπικό 

χαρακτήρα αναψυχής, (συγκεντρώσεις εξοχικών κέντρων που βασίζονται στη µάλλον 

αναπτυγµένη κτηνοτροφία). Στην προσπάθεια ελέγχου της άναρχης εξάπλωσης 

αυτής της χρήσης, έχει δηµιουργηθεί από το ∆ήµο Κέντρο Αναψυχής έξω από τον 

οικισµό. 

 

Επίσης, πρέπει να σηµειωθεί ότι στην Ελευσίνα βρίσκεται ένα από τα σηµαντικότερα 

στον κόσµο θρησκευτικά ιερά, το ιερό της ∆ήµητρας και της Κόρκης, καθώς επίσης 

και το Μουσείο της Ελευσίνας. 

 

5.5.2.3. Λοιπές περιοχές  
Στη νήσο των Κυθήρων, µε την Υπ. αριθµ. 46307/2274 απόφαση του Υπουργού 

ΠΕΧΩ∆Ε ΦΕΚ 864 ∆/9-9-87 θεσµοθετήθηκε η «Έγκριση Γενικού Πολεοδοµικού 

Σχεδίου (ΓΠΣ) της νήσου », που περιλαµβάνει τις ακόλουθες πολεοδοµικές ενότητες: 

 Χώρα , Καψάλι 

 Ανω Λιβάδι, Κάτω Λιβάδι, Κατούνι 

 Αρωνιάδικα, Αλοιζιάνικα, Καστρισιάνικα, Φριλιγκιάνικα 

 Μυλοπόταµος, Κάτω χώρα, Πίσω Πηγάδι 

 Αβλέµονας, Παλιόπολη 

 ∆ιακόφτι 

 Ποταµός 

 Αγία Πελαγία 

Από πλευράς αργοτικών και γεωργικών χρήσεων, το κυριότερο γεωργικό προϊόν των 

Κυθήρων είναι το λάδι. Οι ελαιώνες αποτελούν την µοναδική εντατικής µορφής 

καλλιέργεια του νησιού, και αποτελούν το 20% της γεωργικής γης, ενώ το υπόλοιπο 

80% είναι εδάφη µικρής παραγωγικότητας. Βασική προϋπόθεση για την περαιτέρω 

ανάπτυξη της γεωργικής δραστηριότητας είναι η αξιοποίηση του υπόγειου 

υδροφόρου ορίζοντα του νησιού. ∆εύτερο βασικό αγροτικό προϊόν είναι το µέλι 

εξαιρετικής ποιότητας.  Με βάση εκτιµήσεις της ∆/νσης Γεωργίας της Νοµαρχίας 

Πειραιά, υπάρχουν στο νησί 130.000 στρέµµατα βοσκοτόπων ανεκµετάλλευτα. 

Εξαιτίας της θαµνώδης βλάστησης του νησιού, υπάρχουν προοπτικές για την 

ανάπτυξη της κτηνοτροφικής δραστηριότητας στο νησί.  Οι κάτοικοι του νησιού 
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δραστηριοποιούνται και στον τοµέα της αλιείας. Το νησί διαθέτει δυο λιµάνια 

(Αυλέµωνα, ∆ιακοφτίου) που συγκεντρώνουν σηµαντικό αριθµό επαγγελµατιών 

ψαράδων. 

 

Επίσης στο νησί δεν αναπύσσεται καµία σχεδόν βιοµηχανική ή βιοτεχνική χρήση 

εκτός από την λειτουργία κάποιων ελαιοτριβείων και µερικών µικρών βιοτεχνίων µε 1 

ή 2 απασχολούµενους (όπως: δοµικά υλικά, ξυλουργεία, βαφεία αυτοκινήτων, 

σιδηρουργεία κ.α.). Ο βιοτεχνική δραστηριότητα συνεχώς συµπιέζεται, µε µόνη 

εξαίρεση τον ελαιουργικό συνεταιρισµό του Λιβαδίου. 

 

Τέλος παρατηρείται κάποια ανάπτυξη της απασχόλησης στη δηµόσια διοίκηση και 

στον τουρισµό. Υπάρχει επίσης µε αυξανόµενο ρυθµό, ένας αριθµός 

απασχολούµενων ελεύθερων επαγγελµατιών. Πρόκειται κυρίως για µηχανικούς, 

λόγω της αυξανόµενης οικοδοµικής δραστηριότητας, που οφείλεται πρωτίστως στις 

επισκευές των παραδοσιακών σπιτιών για τουριστική εκµετάλλευση.  Οι κύριες 

ξενοδοχειακές µονάδες του νησιού (µικρές και µεγάλες), βρίσκονται στις περιοχές: 

Αγία Πελαγία, Καψάλι, ∆ιακόφτι, Αβλέµονας, Αρωνιάδικα, Πιτσινάδες, Ποταµός και 

Λιβάδι. 

 

Στη νήσο των Αντικυθήρων η κύρια  δραστηριότητα των κατοίκων των Αντικυθήρων, 

αποτελούσε και αποτελεί ακόµη, η αλιεία και η κτηνοτροφία. Μάλιστα στο νησί 

κυκλοφορούν ελεύθερα 2500 µε 3000 πρόβατα και κατσίκες Επίσης, παλαιότερα στο 

νησί, γινόταν και παραγωγή δηµητριακών, στις λίγες καλλιεργήσιµες εκτάσεις. Τα 

παραγόµενα προϊόντα προωθούνται µε καΐκια ή το πλοίο της άγονης γραµµής, όταν 

οι καιρός το επιτρέπει, στην αγορά των Κυθήρων ή του Κίσσαµου Κρήτης. Στοιχεία 

για ποσότητες παραγωγής δεν είναι διαθέσιµα.  ∆ειλά βήµατα, σαν παραγωγική και 

ανρθωπογενής δραστηριότητα, κάνει και ο τουρισµός. Υπάρχει ένας κοινοτικός 

ξενώνας µε 6 κρεβάτια και λίγα ενοικιαζόµενα δωµάτια. Οι παραθεριστές είναι λίγοι 

και ζουν µακριά από τον πολιτισµό. Οι περισσότεροι από αυτούς έρχονται στο νησί 

λόγω καταγωγής. Ιδιαίτερη γοητεία του νησιού είναι ο ανέγγιχτος από τον µαζικό 

τουρισµό, χαρακτήρας του. Παρόλο που η συγκοινωνία θεωρείται το µεγαλύτερο 

πρόβληµα για τον τόπο, το µικρό αυτό νησί µε τους λιγοστούς κατοίκους, αποτελεί 

παράδεισο ηρεµίας για τους επισκέπτες. 
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5.5.2.4 Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου 

5.5.2.4.1. Γενικά  

Η θέσπιση από τον Ν. 1337/83 των ΖΟΕ αποσκοπούσε στον έλεγχο των χρήσεων 

γης στον περιαστικό κυρίως χώρο, ο οποίος υφίσταται και τις µεγαλύτερες πιέσεις.  
 

Στον Ν. 1650/86 προσδίδεται στις ΖΟΕ µια ακόµη περισσότερο περιβαλλοντική 

διάσταση, καθώς αναφέρεται (άρθρο 21): 

"Ειδικά ο χαρακτηρισµός των ορίων και των τυχόν ζωνών προστασίας περιοχών, 

στοιχείων ή συνόλων της φύσης και του τοπίου, που περιλαµβάνονται σε Ζώνη 

Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), γίνεται µε πράξη καθορισµού της ΖΟΕ και µε την 

διαδικασία του άρθρου 20 του Ν. 1337/83, όπως ισχύει." 
 

Ειδικότερα µε τις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) προστατεύονται η περιαστική γη 

από την άναρχη και απρογραµµάτιστη δόµηση, διαφυλάσσονται οι εναποµείναντες 

χώροι του πρασίνου, της γεωργικής γης, των αρχαιολογικών χώρων και 

εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος γύρω από τους τόπους ανάπτυξης. 
 

Με τις ΖΟΕ καθορίζονται αυστηρά: 

• Οι χρήσεις γης 

• Οι όροι δόµησης και προστασίας 

• Οι βασικές υποδοµές 

• Τα ∆ίκτυα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής 
 

Σήµερα στην Αττική υπάρχουν εγκεκριµένες ΖΟΕ συνολικής έκτασης 348 χιλ. 

στρεµµάτων, ενώ είναι υπό έγκριση ΖΟΕ συνολικής έκτασης 640 χιλ. στρεµµάτων. 
 

Ειδικότερα εγκεκριµένες ΖΟΕ µε έκδοση Πολεοδοµικών ∆ιαταγµάτων, είναι οι 

ακόλουθες: 

α. ΖΟΕ Λαυρεωτικής 

β. ΖΟΕ Ασπροπύργου 
 

Επίσης υπό έγκριση είναι οι ακόλουθες: 

α. ΖΟΕ Βορείου Αττικής 

β. ΖΟΕ Αχαρνών Λιοσίων και Φυλής 

γ. ΖΟΕ Μεσογείων 
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Εκτός από τις ανωτέρω ΖΟΕ, στην Περιφέρεια Αττικής, υπάρχουν διατάξεις που 

αφορούν τις επιτρεπόµενες χρήσεις γης, σε ειδικές περιοχές που χρήζουν 

προστασία. Οι περιοχές αυτές είναι: 

α) Περιοχή ορεινού Όγκου Αιγάλεω  

β) Περιοχή Όρους Υµηττού 

γ) Περιοχή Όρους Πεντέλης  

δ) Περιοχή Ορεινών Όγκων Λαυρεωτικής  

Ακολούθως περιγράφονται αναλυτικότερα όλες οι ανωτέρω ΖΟΕ καθώς και οι 

περιοχές προστασίας: 

 

5.5.2.4.2. ΖΟΕ Λαυρεωτικής  

Στο ΦΕΚ 125/∆/27-02-98 καθορίζονται χρήσεις γης και όροι και περιορισµοί δόµησης 

στην εκτός σχεδίου και εντός ορίων οικισµών προ του έτους 1923 ευρύτερη περιοχή 

της χερσονήσου Λαυρεωτικής (Ν. Αττικής). 

 

Ειδικότερα οι χρήσεις γης και όροι δόµησης αφορούν την περιοχή που ορίζεται από 

τρεις ∆ήµους (∆. Καλύβια Θορικού, ∆. Κερατέας, ∆. Λαυρεωτικής,) και πέντε 

Κοινότητες (Κ. Αγίου Κωνσταντίνου, Κ. Αναβύσσου, Κ. Κουβαρά, Κ. Παλαιάς 

Φώκαιας και Κ. Σαρωνίδας), και η οποία εµπίπτει εντός της Ζώνης Οικιστικού 

Ελέγχου του νοµού Αττικής. 

 

Η διάρθρωση των χρήσεων γης ανά περιοχή είναι η ακόλουθη:  

1. Περιοχές µε στοιχείο Α, οπού επιτρέπονται οι χρήσεις: αναψυκτήρια, καθιστικά, 

εγκαταστάσεις πολιτιστικών εκδηλώσεων, υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις, 

κατασκηνώσεις, καθώς και εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής ενέργειας και 

εγκαταστάσεις µετεωρολογικών και γεωδυναµικών σταθµών. 

2. Περιοχές µε στοιχείο Β1. Πρόκειται για περιοχές απολύτου προστασίας τοπίου και 

αρχαιολογικών χώρων, και στις οποίες δεν επιτρέπεται καµµία δόµηση. 

3. Περιοχές µε στοιχείο Β2. Πρόκειται για περιοχές µέσης προστασίας τοπίου και 

αρχαιολογικών χώρων, και στις οποίες επιτρέπεται η δόµηση υπό όρους. 

4. Περιοχή µε στοιχείο Γ, οπού επιτρέπονται οι χρήσεις εγκαταστάσεων του 

πρωτογενή τοµέα, υδατοκαλλιέργειες, κατασκηνώσεις, καθώς και εγκαταστάσεις 
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παραγωγής αιολικής ενέργειας, εγκαταστάσεις µετεωρολογικών και 

γεωδυναµικών σταθµών.  

5. Περιοχή µε στοιχείο ∆. Πρόκειται για περιοχή παραθεριστικής κατοικίας, µε 

καθορισµένους όρους και περιορισµούς δόµησης. 

6. Περιοχή µε στοιχείο Ε. Πρόκειται για περιοχή δεύτερης κατοικίας και τουριστικών 

εγκαταστάσεων, µε καθορισµένους όρους και περιορισµούς δόµησης. 

7. Περιοχή µε στοιχείο Ζ, οπού επιτρέπονται οι ακόλουθες χρήσεις: εστιατόρια, 

καφενεία κ.ά κέντρα διασκέδασης, πολιτιστικές εγκαταστάσεις, αθλητικές 

εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις υπαίθριας αναψυχής, κατασκηνώσεις και κατοικία, 

µε καθορισµένους όρους και περιορισµούς δόµησης. 

8. Περιοχή µε στοιχείο Η, οπού επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις λουόµενων, και 

εγκαταστάσεις χερσαίες και θαλάσσιες για την εξυπηρέτηση του ναυταθλητιµού, 

µε καθορισµένους όρους και περιορισµούς δόµησης. 

9. Περιοχή µε στοιχείο Ι1: Πρόκειται για περιοχή βιοµηχανικών και βιοτεχνικών 

εγκαταστάσεων, οπού επιτρέπονται µη ιδιαίτερα οχλούσες επαγγελµατικές 

εγκαταστάσεις, για τους όρους και τους περιορισµούς των οποίων εφαρµόζονται 

οι διατάξεις του από 31-01-87 Π.∆/τος (∆΄303). 

10. Περιοχή µε στοιχείο Ι2: Πρόκειται για περιοχή βιοµηχανικών και βιοτεχνικών 

εγκαταστάσεων, όπου επιτρέπονται µη ιδιαίτερα οχλούσες επαγγελµατικές 

εγκαταστάσεις, καθώς και εγκαταστάσεις ∆ΕΗ, για τους όρους και τους 

περιορισµούς των οποίων εφαρµόζονται οι διατάξεις του από 31-01-87 Π.∆/τος 

(∆΄303). 

11. Περιοχή τουριστικών εγκαταστάσεων ΕΟΤ. Πρόκειται για την έκταση ιδιοκτησίας 

∆ηµόσιου ή ∆ηµόσιων Φορέων στις Αλυκές Αναβύσσου. 

12. Περιοχή απασχολησιοθεραπευτικού κέντρου παιδιών µε ειδικές ανάγκες. 

Πρόκειται για την έκταση που έχει παραχωρηθεί από το Υπ. Γεωργίας στο 

Σωµατείο Γονέων Προβληµατικών Παιδιών Ναυτικών, εξαιρουµένων τυχόν 

δασικών τµηµάτων, όπου επιτρέπεται η ανέγερση απασχολησιοθεραπευτικού 

κέντρου παιδιών µε ειδικές ανάγκες. 

13. Περιοχή Τουρισµού και Αναψυχής Λαγονησίου, οπού οι χρήσεις γης και οι όροι 

και περιορισµοί δόµησης καθορίζονται από το Ν. 2160/1993 (118/Α) 

14. Περιοχή πάρκου θαλάσσιας έρευνας και Τεχνολογίας, όπου καθορίζεται χώρος 

για την εγκατάσταση του Πάρκου Θαλάσσιας Έρευνας και Τεχνολογίας του 
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Εθνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΚΘΕ) της Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας 

του Υπ. Ανάπτυξης στην περιοχή της Αναβύσσου. 

 

5.5.2.4.3. ΖΟΕ ∆ήµων Ιλίου – Αγ. Αναργύρων και Καµατερού 

Στο ΦΕΚ 20/∆/19-01-96 καθορίζονται χρήσεις γης και όροι και περιορισµοί δόµησης 

(Οικολογικό Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης) κατά περιοχές Α, Β και Γ, 

στις εκτός σχεδίου και εντός ορίων οικισµών προ του έτους 1923 περιοχές των 

∆ήµων Ιλίου (Ν. Λιοσίων), Αγ. Αναργύρων και Καµατερού και οι οποίες εµπίπτουν 

εντός της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου του Νοµού Αττικής. 

 

Η διάρθρωση των χρήσεων γης ανά περιοχή είναι η ακόλουθη:  

1. Περιοχή µε στοιχείο Α: Πρόκειται για δηµόσια έκταση µε χρήση οργανωµένου 

και ελεύθερου πρασίνου 

2. Περιοχή µε στοιχείο Β: Πρόκειται για περιοχή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 

3. Περιοχή µε στοιχείο Γ: Πρόκειται για το Πάρκο Βιολογικής Γεωργίας 

 

5.5.2.4.4. ΖΟΕ Ασπρόπυργου  

Με το υπ. αριθ. Γ 66548 Π.∆./τος (ΦΕΚ 1085/∆/96), στο άρθρο 1 καθορίζονται 

χρήσεις γης και όροι δόµησης στην εκτός σχεδίου και εντός ορίων οικισµών προ του 

έτους 1923 περιοχή του ∆ήµου Ασποπύργου, που βρίσκεται νότια της ελεύθερης 

Λεωφ. Σταυρού – Ελευσίνας και η οποία εµπίπτει εντός της Ζώνης Οικιστικού 

Ελέγχου του Νοµού Αττικής.  

 

Η διάρθρωση των χρήσεων γης, ανά περιοχή είναι η ακόλουθη: 

α) Περιοχή µε στοιχείο Α: Γεωργική γη  

β) Περιοχή µε στοιχείο ΕΟ: Οχλούσες επαγγελµτικές εγκαταστάσεις 

γ) Περιοχή µε στοιχείο ΕΜ: Μη ιδιαίτερα οχλούσες επαγγελµτικές εγκαταστάσεις 

δ) Περιοχή µε στοιχείο Β: Περιοχή βιοµηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων (µη 

ιδιαίτερα οχλούσες) 

ε)  Περιοχή µε στοιχείο Γ : Περιοχή χονδροεµπορίου 

στ) Περιοχή µε στοιχείο ∆: Περιοχή κατοικιών – αθλητικών εγκαταστάσεων  

ζ) Περιοχή µε στοιχείο Π1: Περιοχή Πολιτιστικών εγκαταστάσεων  
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η) Περιοχή µε στοιχείο Π2: Περιοχή για γεωργικής χρήσεως εγκαταστάσεις 

(αποθήκες- αντλιοστάσια) 

θ) Περιοχές µε στοιχείο Π3: Περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. 

 

5.5.2.4.5. ΖΟΕ Βόρειας Αττικής (υπό ολοκλήρωση) 

Η χωροταξική υποενότητα Β. Αττικής καταλαµβάνει το Βόρειο τµήµατα του Νοµού 

Αττικής και αναπτύσσεται µεταξύ των υπωρειών του ορεινού όγκου της Πεντελής 

προς τα νότια, των υπωρειών του ορεινού όγκου της Πάρνηθας προς τα δυτικά, του 

θαλασσίου µετώπου του κόλπου του Μαραθώνα και του Νότιου Ευβοϊκού προς τα 

Ανατολικά και απολήγει στα διοικητικά όρια µε τον Νοµό Βοιωτίας βορειοανατολικά 

εκατέρωθεν του Εθνικού Σιδηροδροµικού άξονα Αθηνών – Θεσσαλονίκης. 

 

Η περιοχή αυτή διοικητικά διαιρείται σε τέσσερις (4) ∆ήµους και δεκαοχτώ (18) 

Κοινότητες που υπάγονται στην Νοµαρχία Ανατολικής Αττικής. 

Οι δήµοι είναι οι ακόλουθοι: ∆. Αυλώνας, ∆. Ν. Μάκρης, ∆. Μαραθώνα και ∆. Αγίου 

Στεφάνου 

Οι Κοινότητες είναι οι ακόλουθες: Κ. Ανοιξης, Κ. ∆ροσιάς, Κ. Κρυονερίου, Κ. 

Ροδόπης, Κ. Σταµάτας, Κ. ∆ιονύσου, Κ. Γραµµατικού, Κ. Βαρνάβα, Κ. Καπανδριτίου, 

Κ. Πολυδενδρίου, Κ. Καλάµου, Κ. Μαλακάσας, Κ. Μαρκοπούλου, Κ. Ωρωπού, Κ. Ν. 

Πατατίων, Κ. Σκάλας Ωρωπού, Κ. Σικαµίνου και Κ. Αφιδρών.  

 

Η περιοχή αυτή ως προς τις τάσεις εξέλιξης της παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Σοβαρή υποβάθµιση των φυσικών χαρακτηριστικών και κυρίως των δασών και 

των δασικών εκτάσεων, εξαιτίας των επανειληµµένων πυρκαγιών. 

• ∆ιόγκωση των αστικών πιέσεων για εκτόνωση των αναγκών του Λεκανοπεδίου σε 

παραγωγικές δραστηριότητες και παραθεριµό. 

 

Για την περιοχή της Βορείου Αττικής έχει συνταχθεί από τον ΟΡΣΑ (Οργανισµός 

Αθηνών, Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος), µελέτη µε τίτλο: 

«Καθορισµός των χρήσεων γης στη Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου Β. Αττικής», Ιούλιος 

1999. Η πρόταση αυτή του ΟΡΣΑ, βρίσκεται σήµερα υπό έγκριση και δεν αποτελεί 

προς το παρόν θεσµοθετηµένο Π.∆./γµα. 
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Με βάση την ανωτέρω µελέτη, οι προτεινόµενες ζώνες χρήσεων οµαδοποιούνται σε 

τρεις κατηγορίες, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  
Β. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ   
Ζώνες απολύτου προστασίας 
Ζώνες προστασίας περιαστικού πρασίνου 
Ζώνες προστασίας ρεµµάτων και βιοτόπων • Ζώνες προστασίας 

Ζώνες προστασίας αρχαιολογικών χώρων  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ   

Οικιστικές Ζώνες • Αναπτυξιακές Ζώνες  Ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων  
Ζώνες ήπιας οικιστικής ανάπτυξης Α! κατοικίας 
Ζώνες ήπιας οικιστικής ανάπτυξης Β! κατοικίας 
Ζώνες αναψυχής και Α! κατοικίας 
Παραλιακή ζώνη  

• Ζώνες εκτόνωσης 

Ζώνες γεωργικής ανάπτυξης 
 

Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι εκτός περιοχής µελέτης παρέµειναν: 

α) Ο ορεινός όγκος της Πάρνηθας, για τον οποίο εκπονείται από τον ΟΡΣΑ ειδική 

µελέτη προστασίας ορεινού όγκου, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 

1515/85 

β) Η περιοχή του βιοτόπου Σχινιά όπου εκπονήθηκε ειδική µελέτη περιβαλλοντικής 

προστασίας στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 1650/85 και προωθείται ο 

χαρακτηρισµός της περιοχής ως «Εθνικό Πάρκο». 

Η περιοχή αυτή µε τον Ν. 2730/90 (ΦΕΚ 130Α/25-06-99) χαρακτηρίζεται ως 

υπερτοπικός περιβαλλοντικός πόλος και αποτελεί περιοχή υποδοµής του 

Ολυµπιακού Κέντρου Κωπηλασίας και Κανό-Καγιάκ. 

γ) Τµήµα της περιοχής Ριζάρι παραλίας Μαραθώνα, όπου µε τον Ν. 2780/99 

χωροθετούνται οι Ολυµπιακές εγκαταστάσεις για το άθληµα Σλάλοµ. 

5.5.2.4.6. ΖΟΕ Μεσογείων (υπό ολοκλήρωση) 

Σε υπό έγκριση στάδιο βρίσκεται και η περιοχή των Μεσογείων. Η σχετική µελέτη έχει 

εκπονηθεί από τον ΟΡΣΑ µε τίτλο «Οικονοµική Ανάπτυξη και Χωροταξικός 

Σχεδιασµος Πεδίαδας Μεσογείων 1995-2020. Χωροταξικές Ρυθµίσεις Περιοχής 

Αεροδροµίου «Ελευθέριος Βενιζέλος». 
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Η εκπόνηση της εν λόγω µελέτης, περιελάµβανε τα ακόλουθα στάδια: 

• 1η Φάση: Αρχές Χωροταξικού Σχεδιασµού. Περιοχές Ειδικών Επιρροών 

Αεροδροµίου 

• 2η Φάση: Αναπτυξιακές Προοπτικές. Χωροταξικός προγραµµατισµός και 

Σχεδιασµός – Εναλλακτικές Προτάσεις  

• 3η Φάση : Ακολούθησαν τρεις Ειδικές Ερευνες Τεχνικής Υποδοµής  

• 4η Φάση: Οριστική πρόταση Χωροταξικής Οργάνωσης της Περιοχής Αµέσου 

Επιρρής Αεροδροµίου (Π.Α.Ε.Α.) 

 

Η περιοχή αυτή, διοικητικά διαιρείται σε δέκα (10) ∆ήµους και τρεις (3) Κοινότητες 

που υπάγονται στην Νοµαρχία Ανατολικής Αττικής. 

Οι δήµοι είναι οι ακόλουθοι: ∆. Παλλήνης, ∆.Παιανίας, ∆. Σπατών, ∆. Κρωπίας, ∆. 

Μαρκοπούλου, ∆. Γέρακα, ∆. Ραφήνας, ∆. Γλυκών Νερών , ∆. Αρτέµιδος, ∆. 

Καλυβίων Θορικού.  

Οι Κοινότητες είναι οι ακόλουθες: Κ. Ανθούσας, Κ. Πικερµίου και Κ. Κουβαρά. 

 

Οι προτεινόµενες ζώνες χρήσεων και ρυθµίσεων, που αναφέρονται στην εκτός 

σχεδίου περιοχή της Πεδιάδας Μεσογείων, παρουσιάζονται συνοπτικά στον 

ακόλουθο πίνακα: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ   
Ζώνες Α΄ απολύτου προστασίας 
Ζώνες Β΄ Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων 
Βιοτόπων και Ρεµάτων • Ζώνες προστασίας 

Ζώνες Γ΄ Προστασίας Γεωργικής γης 
Ζώνες Ε΄ Άθλησης , Αναψυχής, Πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων  • Ζώνες Αναπτυξιακής 

∆ραστηρίοτητας Ζώνες ΣΤ΄ Ανάπτυξης ∆ραστηριοτήτων   
• Ζώνη ∆ικτύων Υποδοµής Ζώνη Θ΄ ∆ικτύων Υποδοµής 
• Ζώνη Οικιστικής Κατοικίας Ζώνη Η΄ κατοικίας 
• Ζώνη Ανάπτυξης του 

Αεροδροµίου Ζώνη ∆΄ Αεροδροµίου 
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5.5.2.4.7. Περιοχή Ορεινού Όγκου Αιγάλεω 

Με το υπ΄αριθ. Νόµο 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207/Α/7-10-99), στο κεφάλαιο ΣΤ΄ «Μεταβατικές, 

καταργούµενες και τελικές διατάξεις», (άρθρο 21) γίνεται ο καθορισµός ορίων ζωνών 

προστασίας του Όρους Αιγάλεω, καθώς και των χρήσεων και όρων δόµησης σε 

αυτές. 

 

Στην ρύθµιση αυτή καθορίζονται τα όρια, οι χρήσεις γης και οι όροι δόµησης του 

Όρους Αιγάλεω, το οποίο αφορά την περιοχή που κηρυχθεί ως τοπίο ιδιαίτερου 

φυσικού κάλλους µε την 25683/27,3,1969 απόφαση του Υφυπουργού Προεδρίας της 

Κυβερνήσεως «περί κηρύξεως ορέων Υµηττού, Πεντελικού, Πάρνηθας, Κορυδαλλού 

και Αιγάλεω ως τόπων χρήζοντων ειδικής προστασίας» (ΦΕΚ 236 Β΄), και βρίσκεται 

στην εκτός σχεδίου περιοχή των ∆ήµων Περάµατος, Κερατσινίου, Νίκαιας, 

Κορυδαλλού, Αγίας Βαρβάρας Χαϊδαρίου, Περιστερίου, Πετρουπόλεως, Νέων 

Λιοσίων, Καµατερού, Άνω Λιοσίων, Φυλής και Ασπροπύργου.  

 

Επίσης καθορίζονται ζώνες ειδικών χρήσεων και όροι δόµησης στην περιφέρεια του 

ορεινού όγκου. 

 

Για τον ορισµό των ζωνών προστασίας του ορεινού όγκου Αιγάλεω, η περιοχή 

µελέτης, χωρίζεται σε ζώνες µε τα εξής στοιχεία: Α, Α1, Β, Γ, ∆, και Ζ, (Ζ1, Ζ2, Ζ3), 

προκειµένου να καθοριστούν ανά ζώνη ειδικές χρήσεις γης, ως εξής:  

1. Ζώνη Α: Περιοχή απόλυτης προστασίας και αποκατάστασης του φυσικού 

περιβάλλοντος, στην οποία επιτρέπονται µόνο περίπτερα αναψυχής. 

1.α. Στον χώρο της πρώην χωµατερής Σχιστού, που εµπίπτει στην παραπάνω 

ζώνη, επιτρέπονται µόνο ελαφρές εγκαταστάσεις αναψυχής και αθλητισµού, 

µετά από έγκριση του ΟΡΣΑ. 

1.β. Εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την εθνική άµυνα και υφίστανται στην ζώνη 

αυτή διέπονται από το δικό τους καθεστώς. 

Ζώνη Α1: Περιοχή εγκατάστασης µονής. 

2. Ζώνη Β: Περιοχή περιαστικού πάρκου, µε λειτουργίες αναψυχής, αθλητισµού, 

ελεύθερου και οργανωµένου πρασίνου και πολιτιστικών εκδηλώσεων, στην οποία 

επιτρέπονται παρόµοιες µε τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις. 
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3. Ζώνη Γ: Περιοχή γεωργικών χρήσεων, στην οποία επιτρέπετε µόνο η ανέγερση 

γεωργικών αποθηκών και αντλιοστασίων. 

4. Ζώνη ∆: Περιοχή του περιαστικού πρασίνου της Βορειοδυτκής πύλης της Αθήνας 

µε λειτουργίες αναψυχής, αθλητισµού, ελεύθερου πρασίνου και πολιτιστικών 

εκδηλώσεων. Στην ζώνη αυτή εκτός των άλλων (π.χ. κτίρια πολιτιστικών και 

αθλητικών χρήσεων) επιτρέπονται οι διαµορφώσεις του χώρου µε αισθητικές 

επεµβάσεις, που διευκολύνουν την δηµιουργία αδιάκοπης πορείας σύνδεσης του 

αστικού χώρου του Λεκανοπεδίου µε το Ποικίλο Όρος και στην συνέχεια µε την 

Πάρνηθα. 

5. Ζώνη Ζ: Περιοχή του περιαστικού πρασίνου της ∆υτικής Πύλης της Αθήνας, στην 

οποία επιτρέπονται οι εξής χρήσεις: 

α. Υποζώνη Ζ1: όπου επιτρέπονται οι λειτουργίες αναψυχής και οι 

περιβαλλοντικές εκδηλώσεις. 

β. Υποζώνη Ζ2: όπου επιτρέπονται οργανωµένες τουριστικές δραστηριότητες 

γ. Υποζώνη Ζ3: όπου ορίζεται από την περιοχή του «∆ιοµήδειου Βοτανικού 

Κήπου», µέσα στην οποία επιτρέπονται έργα υποδοµής και εγκαταστάσεις που 

είναι απαραίτητα για την λειτουργία του ιδρύµατος. 

Σε όλες τις ανωτέρω ζώνες επιτρέπονται επίσης: έργα κοινής ωφελείας, και τα 

απαραίτητα έργα τεχνικής υποδοµής αυτών, τα απαραίτητα έργα υποδοµής για την 

αποκατάσταση της πρώην χωµατερής του Σχιστού, χώροι στάθµευσης και 

εξυπηρέτησης φορτηγών µεταφοράς, (εκτός της Ζώνης Α και των δασικών ή των 

αναδασωτέων εκτάσεων), υπόγειες υδατοδεξαµενές και υπόγεια αντλιοστάσια για την 

εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων. 

 

Εκτός των ανωτέρω ορίων ζωνών, στο ίδιο νόµο καθορίζονται όρια ζωνών ειδικών 

χρήσεων στην περιφέρεια του Ορεινού Όγκου. Πρόκειται για την εκτός σχεδίου 

περιοχή των ∆ήµων Περάµατος, Κερατσινίου, Πετρουπόλεως, Άνω Λιοσίων, Νίκαιας 

και Κορυδαλλού. Στην περιοχή αυτή ορίζονται ζώνες µε στοιχείο Ε, Ε1, Ε2, Ε3, Ε4 

και καθορίζονται κατά ζώνη ειδικές χρήσεις, ως εξής: 

α. Ζώνη Ε: Καθορίζεται ως Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ), 

ανακύκλωσης και επεξεργασίας απορριµµάτων, µέσα στην οποία επιτρέπονται οι 

εγκαταστάσεις, που εξυπηρετούν τις χρήσεις αυτές. 
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β. Ζώνη Ε1: Καθορίζεται ως περιοχή νεκροταφείου, µέσα στην οποία επιτρέπονται 

µόνο εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τη χρήση αυτή. 

γ. Ζώνη Ε2: Καθορίζεται ως βιοµηχανική περιοχή Σχιστού, σύµφωνα µε την ΚΥΑ Β 

2671/48224.1.1988 (ΦΕΚ 100Β΄). 

δ. Ζώνη Ε3: Καθορίζεται ως περιοχή εγκαταστάσεων σταθµού µεταφόρτωσης 

απορριµµάτων και κτηνιατρείου. 

ε. Ζώνη Ε4: καθορίζεται ως περιοχή για την εγκατάσταση της ∆ηµόσιας Επιχείρησης 

Αερίου (∆.ΕΠ.Α.). 

στ. α Ζώνη Η: Η περιοχή του ∆ήµου Κορυδαλλού και Νίκαιας, χαρακτηρίζεται ως 

περιοχή ήπιας ανάπτυξης πρώτης κατοικίας µε πυκνότητα που δεν θα υπερβαίνει τα 

60 άτοµα σε κάθε εκτάριο. 

στ. β Ζώνη Η1: Η περιοχή του ∆ήµου Νίκαιας, χαρακτηρίζεται ως περιοχή ανάπτυξης 

οργανωµένων προγραµµάτων στέγασης για πρώτη κατοικία µε πυκνότητα που δεν 

θα υπερβαίνει τα 100 άτοµα σε κάθε εκτάριο.  

 

Στον ίδιο νόµο καθορίζονται τα ελάχιστα όρια εµβαδού και λοιποί όροι και  

περιορισµοί δόµησης στα όρια ζωνών προστασίας του Όρους Αιγάλεω καθώς και 

όροι και περιορισµοί δόµησης ζωνών ειδικών χρήσεων στην περιφέρεια του ορεινού 

όγκου. 

 

5.5.2.4.8. Περιοχή Όρους Υµηττού  

Στο ΦΕΚ 544/∆/20-10-78 καθορίζονται ζώνες ρυθµίσεως και προστασίας του όρους 

Υµηττού (Ν. Αττικής), ως εξής: 

 

Ζώνη Α: Η οποία περιλαµβάνει την ορεινή περιοχή του Όρους Υµηττού,  

Ζώνη Β: Η οποία είναι περιµετρικά της ζώνης Α. Τα όρια της ζώνης Β 

προσδιορίζονται από τα όρια των εγκεκριµένων σχεδίων των ∆ήµων Αγίας 

Παρασκευής, Χολαργού και Παπάγου, των ∆ήµων Αθηναίων, Ζωγράφου, 

Καισαριανής, Βύρωνος, Υµηττού, Ηλιουπόλεως και Αργυρουπόλεως, καθώς και των 

∆ήµων Γλυφάδας και Βούλας. 
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Η ως άνω Ζώνη Α, καθορίζεται ως περιοχή αναψυχής, περιπάτου και υγείας, εντός 

της οποίας επιτρέπεται η δόµηση µόνο κτιρίων αναψυχής και πολιτιστικών 

εκδηλώσεων. 

 

Η ως άνω ζώνη Β, καθορίζεται ως περιοχή εγκαταστάσεων µόνο κοινωφελών 

λειτουργιών, εντός της οποίας επιτρέπεται η δόµηση µόνο κτιρίων για αθλητική 

χρήση, για πολιτιστικές εκδηλώσεις, για Νοσοκοµεία ή άλλων ευαγών σκοπών. 

 

Στην εντός ορίων περιοχή των ζωνών Α και Β, όπου βρίσκεται η κηρυγµένη περιοχή 

ως αισθητικό ∆άσος του Υµηττού, βάσει του υπ. αριθµ. 91/6.2.74 Π.∆/τος «περί 

προστασίας του αισθητικού ∆άσους Καισαριανής» (ΦΕΚ 31Α), δεν επιτρέπεται καµία 

δόµηση, πλην όσων επιτρέπονται βάσει του ∆ασικού Κώδικα. 

 

5.5.2.4.9. Περιοχή Όρους Πεντέλης  

Στο ΦΕΚ 755/∆/21-10-88 καθορίζονται τα όρια του όρους Πεντέλη, που έχει 

.κηρυχθεί ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους µε την υπ. αριθµ. 25683/2 7.3.1969 

«Περί κηρύξεως ορέων Υµηττού, Πεντελικού, Πάρνηθας, Κορυδαλλού και Αιγάλεω 

ως τόπων που χρήζουν ειδική προστασία.» (ΦΕΚ 236/Β/1969). 

 

Οι ζώνες που καθορίζονται στο Όρος Πεντέλης είναι οι εξής: 

 

Ζώνη Α: Περιοχή αναψυχής, αθλητισµού, και γεωργικής χρήσης. 

Ζώνη Β: Περιοχή γεωργικής χρήσης. 

Ζώνη Γ: Περιοχή κατοικίας και γεωργικής χρήσης.   

Ζώνη ∆: Περιοχή αναψυχής. 

Ζώνη Ε: Περιοχή λατοµικής χρήσης. 

Ζώνη ΣΤ: Περιοχή για περιβαλλοντική εκπαίδευση και αναψυχή. 

Ζώνη Ζ: Περιοχή αναψυχής, πολιτιστικών εκδηλώσεων και αθλητισµού 

 

Σε κάθε µια από τις ανωτέρω ζώνες επιτρέπεται η ανέγερση αποκλειστικά κτιρίων 

που εξυπηρετούν τις συγκεκριµένες χρήσεις.  

 

Το ανωτέρω ΦΕΚ δέχθηκε τροποποίηση µε το ΦΕΚ 253/∆/8-05-89. 
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5.5.2.4.10. Ορεινοί Όγκοι Λαυρεωτικής 

Στο ΦΕΚ 121/∆/19-2-2003, που ψηφίστηκε πρόσφατα καθορίζονται ζώνες 

προστασίας των Ορεινών Όγκων Λαυρεωτικής (Μερέντα, Μαυροβούνι, Ολύµπος, 

Πάνειο (Κερατοβούνι) και Λαυρεωτικής που βρίσκονται στην εκτός σχεδίου περιοχή 

των ∆ήµων Μαρκοπούλου, Κερατέας, Λαυρεωτικής, Καλυβίων και των κοινοτήτων 

Π.Φώκαιας, Αναβύσσου, Αγ. Κωνσταντίνου, Σαρωνίδας, Κουβαρά, ως εξής: 

1. Ζώνη Α: Είναι ζώνη απολύτου προστασίας µε χρήσεις αναψυχής, υπαίθριων 

πολιτιστικών εκδηλώσεων, υπαίθριων αθλοπαιδιών µικρής κλίµακας και 

εγκαταστάσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην οποία επιτρέπεται η 

ανέγερση υπαίθριων ή ηµιυπαίθριων καθιστικών και περιπτέρων ιστορικής και 

περιβαλλοντικής ενηµέρωσης για την περιοχή. Η χωροθέτηση των 

εγκαταστάσεων γίνεται µετά από έγκριση της Εκτελεστικής Επιτροπής του 

Οργανισµού Αθήνας και γνώµη των αρµόδιων Υπηρεσιών των Υπουργείων 

Γεωργίας και Πολιτισµού 

2. Ζώνη Β: Είναι ζώνη αναψυχής, αθλητισµού, πολιτιστικών εκδηλώσεων και 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην οποία επιτρέπεται η ανέγερση 

αναψυκτηρίων, εστιατορίων, καφενείων, µικρών αθλητικών εγκαταστάσεων, 

εγκαταστάσεων πολιτιστικών εκδηλώσεων, υπαίθριων ή ηµιυπαίθριων 

καθιστικών και περιπτέρων ιστορικής και περιβαλλοντικής ενηµέρωσης για την 

περιοχή. Η χωροθέτηση των παραπάνω εγκαταστάσεων γίνεται µετά από 

έγκριση του Οργανισµού Αθήνας και γνωµοδότηση της αρµόδιας Υπηρεσίας του 

Υπουργείου Γεωργίας και του Υπουργείου Πολιτισµού 

3. Ζώνη Γ: Είναι ζώνη γεωργικής χρήσης, αναψυχής, αθλητισµού, οργανωµένων 

κατασκηνώσεων και κατοικίας στην οποία επιτρέπεται µόνο η ανέγερση 

γεωργικών αποθηκών και αντλιοστασίων, αθλητικών εγκαταστάσεων, 

αναψυκτηρίων, εστιατορίων, καφενείων, εγκαταστάσεων κατασκηνώσεων, 

υπαίθριων ή ηµιυπαίθριων καθιστικών και περιπτέρων περιβαλλοντικής και 

ιστορικής ενηµέρωσης και κατοικίας. 

4. Ζώνη ∆: Είναι η ζώνη οργανωµένου θεµατικού Ιστορικού Πάρκου εξόρυξης 

µεταλλεύµατος και εν γένει µεταλλουργίας στη Λαυρεωτική µε δραστηριότητες 

αναψυχής, πολιτισµού και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.Εντός της ζώνης αυτής 

περιλαµβάνονται οι υποζώνες ∆1 και ∆2  
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α) Υποζώνη ∆1: Είναι περιοχή αναψυχής µε χαρακτήρα µεγάλου υπαίθριου 

µουσείου εντός της οποίας επιτρέπεται η ανέγερση υπαίθριων ή ηµιυπαίθριων 

καθιστικών και περιπτέρων ιστορικής και περιβαλλοντικής ενηµέρωσης. 

Επίσης επιτρέπεται η επισκευή και αποκατάσταση των κτιρίων και 

εγκαταστάσεων των µεταλλευτικών εταιρειών και η χρήση τους για τις ανάγκες 

του χώρου, η επισκευή και αποκατάσταση του δικτύου Decauville (βιοµηχανικού 

τραίνου) και η κατασκευή των απαραίτητων για το θεµατικό πάρκο δικτύων 

υποδοµής, καθώς και χώρων υγιεινής και φύλαξης για τις ανάγκες του Πάρκου. 

β) Υποζώνη ∆2: Είναι περιοχή πολιτισµού και αναψυχής εντός της οποίας 

επιτρέπεται η ανέγερση αναψυκτήριων, εστιατορίων, κτιρίων πολιτιστικών και 

εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, χώρων εκθέσεως αντικειµένων και παρουσίασης 

της διαδικασίας εξόρυξης και µεταλλευτικής δραστηριότητας στο χρόνο, χώρων 

στάθµευσης αυτοκινήτων, υπαιθρίων ή ηµιυπαιθρίων καθιστικών και περιπτέρων 

ιστορικής και περιβαλλοντικής ενηµέρωσης. 

Επίσης επιτρέπεται η επισκευή και αποκατάσταση κτιρίων και εγκαταστάσεων 

των µεταλλευτικών εταιρειών και η χρήση τους για τις ανάγκες του πάρκου, η 

ανέγερση επιστηµονικών εργαστηρίων και χώρων ερευνητών καθώς και όλα τα 

κτίρια οι εγκαταστάσεις και τα έργα υποδοµής που θα διευκολύνουν στην 

δηµιουργία, στην λειτουργία και στην φύλαξη του χώρου του πάρκου. 

Εντός της ζώνης ∆ κάθε έργο καθώς και οι εγκαταστάσεις των επιτρεποµένων 

χρήσεων χωροθετούνται µετά από ειδική µελέτη που εγκρίνεται από την 

εκτελεστική επιτροπή του Οργανισµού Αθήνας µετά από γνώµη των αρµόδιων 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας και του Υπουργείου Πολιτισµού. Για την 

ζώνη αυτή και µέχρι την έγκριση της ως άνω µελέτης εφαρµόζονται οι όροι και 

περιορισµοί που καθορίζονται για τη ζώνη Α. Στη ζώνη ∆ και εκτός των ζωνών Α 

απολύτου προστασίας αρχαιολογικών χώρων που καθορίστηκαν µε την 

ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/61126/3407/14.12.1995 απόφαση του Υπουργού 

Πολιτισµού (Β 1070) και µέχρι την έγκριση της ως άνω µελέτης για τη ζώνη ∆ 

επιτρέπεται χρήση αναψυχής και η εγκατάσταση µόνο υπαίθριων καθιστικών. 

Σε κάθε µια από τις ανωτέρω ζώνες επιτρέπεται η ανέγερση αποκλειστικά κτιρίων 

που εξυπηρετούν τις συγκεκριµένες χρήσεις. Επίσης σηµαντικό είναι το γεγονός ότι, 

εντός των Ζωνών Α, Β, και Γ είναι δυνατή η χωροθέτηση διαδηµοτικών 

Οργανωµένων Εγκαταστάσεων ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων (ΟΕ∆Α), εφόσον αυτές 

εντάσσονται σε γενικότερο σχεδιασµό, κατά την οικεία νοµοθεσία. 
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5.5.3. Χρήσεις γης στην διαµόρφωση της κάλυψης γης 
Η κατανοµή της εκτάσεως της Περιφέρειας Αττικής κατά τις βασικές κατηγορίες 

χρήσεων γης (καλλιεργούµενες εκτάσεις, βοσκότοποι, δάση κ.λπ.) σύµφωνα µε τα 

στοιχεία της ΕΣΥΕ – Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδος για το έτος 2001, 

παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα και στο σχετικό διάγραµµα.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ: ΧΡΗΣΕΙΣ – ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚ¨ΗΣ  (εκτάσεις σε χιλ. στρέµµατα) 

Βοσκότοποι 
Περιφέρεια 
Αττικής  

Αριθµός 
∆ήµων και 
Κοινοτήτων 

Μορφολογία 
Εδάφους 

Σύνολική 
έκταση 

Καλλιεργούµενες 
εκτάσεις 

Κοινοτικοί 
ή 

δηµοτικοί

Άλλοι     
(ιδιωτικοί 
κλπ) 

∆άση Νερά Οικισµοί
Άλλες 

εκτάσεις

  83 Π 1137,80 325,70 71,20 138,10 162,90 15,30 409,00 15,40 

  64 Η 2449,50 586,80 228,20 340,40 863,90 17,50 328,60 84,20 

  3 Ο 220,90 35,20 37,40 43,10 100,80 1,00 3,60 0,00 

Σύνολο 
Περιφέρειας 150  3808,20 947,70 336,80 521,60 1127,60 33,80 741,20 99,60 

 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΗΣ

25%

9%

14%29%

1%

19%
3%

Καλλιεργούµενες εκτάσεις και
αγραναπαύσεις

Κοινοτικοί ή δηµοτικοί βοσκότοποι

Άλλοι (ιδιωτικοί κλπ ) βοσκότοποι

∆άση

Εκτάσεις που καλύπτονται από νερά

Εκτάσεις που πιάνουν οι οικισµοί

Άλλες εκτάσεις
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Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η συνολική έκταση της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας, δηλαδή τα 3808,20 χιλιάδες στρέµµατα, παρουσιάζει την ακόλουθη 

κατανοµή στις βασικές κατηγορίες χρήσεων γης: 

 Οι καλλιεργούµενες εκτάσεις καλύπτουν 947,7 χιλιάδες στρέµµατα ή 25,0% 

της συνολικής έκτασης.  

 Οι βοσκότοποι καλύπτουν 858,4 χιλιάδες στρέµµατα ή 23,0% της συνολικής 

έκτασης.  

 Τα δάση καλύπτουν 1127,6 χιλιάδες στρέµµατα ή 29,0%.  

 Τα νερά καλύπτουν έκταση 33,8 χιλιάδων στρεµµάτων ή 1,0% της συνολικής 

έκτασης 

 Οι οικισµοί καλύπτουν έκταση 741,2 χιλιάδων στρεµµάτων ή 19,0% της 

συνολικής έκτασης. 

 Τέλος υπάρχουν και άλλου είδους εκτάσεις οι οποίες καλύπτουν έκταση 99,6 

χιλιάδων στρεµµάτων ή 3,0% της συνολικής έκτασης 
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5.5.4. Κύριες περιοχές Αναπτυξιακών κινήτρων  
Σύµφωνα µε το Περιεχόµενο του Σχεδίου Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου 

(Σ.Α.Κ.Χ.) αποδίδεται µεγάλη σηµασία στην ανάπτυξη των πόλεων, γίνεται δε 

εκτεταµένη αναφορά στο Ευρωπαϊκό Αστικό Σύστηµα όπως και στο νέο ρόλο της 

σχέσης Πόλης – Υπαίθρου µε βασική επιδίωξη την Οικονοµική και Κοινωνική συνοχή 

την αειφόρο ανάπτυξη και τέλος την ισόρροπη ανταγωνιστικότητα στον Ευρωπαϊκό 

Χώρο.  

 

Η µητροπολιτική περιοχή της Αθήνας κατατάσσεται στις µεγάλες πόλεις της 

ευρωπαϊκής παραµέτρου. Σε σχέση µε τον εθνικό χώρο εξακολουθεί να έχει 

πρωτεύοντα ρόλο, ενώ σε σύγκριση µε τις άλλες ευρωπαϊκές µεγαλουπόλεις 

χαρακτηρίζεται από την χαµηλή ανταγωνιστικότητα και το περιορισµένο ενδιαφέρον 

γι΄ αυτήν.  

 

Η βιοµηχανική ανάπτυξη µέχρι το 1976 απετέλεσε βασικό παράγοντα ανάδειξης της 

Αθήνας σε πρωτεύον αστικό κέντρο της χώρας. Η τάση αυτή της αστικοποίησης 

µειώθηκε αισθητά λόγω του µετασχηµατισµού της οικονοµίας σε τριτογενείς 

δραστηριότητες.  

 

Η διαρθρωτική αυτή µεταβολή αναβαθµίζει σηµαντικά το ρόλο και στην συµβολή της 

στον εθνικό χώρο, χωρίς ταυτόχρονα να ισχυροποιεί την θέση της στον Ευρωπαϊκό 

και ∆ιεθνή Αστικό Χώρο.  

 

Τούτο συµβαίνει γιατί παρά την προσπάθεια που καταβλήθηκε την τελευταία 10ετία 

µέσω των δύο προηγούµενων κοινοτικών προγραµµάτων τα διαρθρωτικά 

προβλήµατα δεν έχουν αντιµετωπιστεί ούτε η αναπτυξιακή υστέρηση στο πλαίσιο του 

διεθνούς ανταγωνισµού.  

 

Οι λόγοι της ανταγωνιστικής υστέρησης εστιάζονται κυρίως:  

- Στο γεγονός ότι απουσιάζουν οι τεχνολογίες αιχµής λόγω των χρόνιων 

αδυναµιών στην συγκρότηση της ελληνικής βιοµηχανίας και στην 

ανεπάρκεια σύγχρονων συστηµάτων πληροφορικής τηλεπικοινωνιών και 

παροχής υπηρεσιών.  
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- Στο γεγονός ότι παρά την ευνοϊκή επίδραση της ενιαίας αγοράς στην 

συγχώνευση και εξαγορά επιχειρήσεων δεν έχουν ακόµα συσσωρευτεί 

επαρκή κεφάλαια σε παραγωγικούς τοµείς.  

- Στην έλλειψη υποδοµών και ενεργειακής τροφοδότησης της Αθήνας 

- Στην υποβάθµιση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.  

- Στην επιδείνωση της ανεργίας λόγω αναδιαρθρώσεως στο δευτερογενή 

τοµέα αλλά και από τα µεταναστευτικά ρεύµατα από τις βαλκανικές χώρες.  

- Στην όξυνση των κοινωνιολογικών προβληµάτων (βία – εγκληµατικότητα – 

διάδοση ναρκωτικών) και στην ξενοφοβία που αναπτύσσεται λόγω των 

εκδηλώσεων βίας από µέρους των ξένων που βρίσκονται στην Ελλάδα.  

 

Σήµερα η Περιφέρεια Αττικής είναι το ισχυρότερο διοικητικό και οικονοµικό κέντρο της 

χώρας µε υψηλό επίπεδο κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού και ισχυρή 

γεωπολιτική θέση. Με την αξιοποίηση της θέσης της µπορεί να ενισχυθεί η δικτύωσή 

της και µε άλλες µητροπολιτικές περιοχές της ζώνης επιρροής της ώστε να 

µετατραπεί σε αξιόλογο περιφερειακό πόλο του ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου, έτσι 

ώστε να συναγωνιστεί τις παραγωγικές ζώνες του Ευρωπαϊκού Κέντρου και του 

Μεσογειακού Τόξου. 

 

5.5.5. Τεχνικές Υποδοµές 
5.5.5.1. Ολυµπιακές εγκταστάσεις 
Οι Ολυµπιακές Εγκαταστάσεις χωρίζονται σε αθλητικές και µη αθλητικές 

εγκαταστάσεις. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής 

είναι:  

1) Ολυµπιακό Αθλητικό κέντρο Αθήνας – Ο.Α.Κ.Α. [βρίσκεται στο Μαρούσι 

βόρεια του κέντρου της Αθήνας όπου διεξήχθησαν οι τελικοί του αθλήµατος της 

Καλαθοσφαίρισης και η έκταση του είναι 75.800 τ.µ. Στο Ο.Α.Κ.Α. βρίσκονται 

επίσης α) το Ολυµπιακό Κέντρο Υγρού Στίβου, που φιλοξένησε τα αγωνίσµατα 

της Κολύµβησης, Υδατοσφαίρισης, Συγχρονισµένης Κολύµβησης και 

Καταδύσεων και η έκταση του είναι 78.000 τ.µ. β) το Ολυµπιακό Κλειστό 

Γυµναστήριο  όπου έλαβε χώρα το άθληµα της Γυµναστικής (Ενόργανη 

Γυµναστική και Τραµπολίνο) γ) τµήµα του Ο.Α.Κ.Α. αποτελεί το Ολυµπιακό 

Στάδιο έκτασης 127.625 τ.µ. που φιλοξένησε τους αγώνες στίβου (εκτός από το 

Μαραθώνιο, τους αγώνες βάδην και τη Σφαιροβολία), τον τελικό του 
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Ποδοσφαίρου και τις τελετές έναρξης και λήξης  και ήταν το επίκεντρο των 

Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 δ) άλλο ένα τµήµα του Ο.Α.Κ.Α. είναι το 

Ολυµπιακό Κέντρο Αντισφαίρισης που αποτελείται από το κυρίως γήπεδο, δύο 

γήπεδα για τους ηµιτελικούς και 13 γήπεδα των 200 θέσεων συνολικής έκτασης 

69.000 τ.µ.] 

2) Ολυµπιακό Συγκρότηµα Γουδίου, [φιλοξένησε το Μοντέρνο Πένταθλο και 

τους αγώνες Μπάντµιντον (Αντιπτέριση). Αποτελείται από δύο εγκαταστάσεις: το 

Ολυµπιακό Γυµναστήριο Γουδίου όπου πραγµατοποιήθηκαν τα αγωνίσµατα 

Σκοποβολής και Ξιφασκίας του Μοντέρνου Πεντάθλου, όπως επίσης και οι 

αγώνες Αντιπτέρισης και το Ολυµπιακό Κέντρο Μοντέρνου Πεντάθλου όπου 

έγιναν τα υπόλοιπα τρία αγωνίσµατα του Μοντέρνου Πεντάθλου, η Κολύµβηση, η 

Ιππασία και ο ∆ρόµος. Η έκταση της εγκατάστασης είναι 231.700 τ.µ.] 

3) Ολυµπιακό Συγκρότηµα Ελληνικού (πραγµατοποιήθηκαν οι προκριµατικοί 

αγώνες στο άθληµα της καλαθοσφαίρισης και οι τελικοί της Χειροσφαίρισης, 

βρίσκεται νότια της Αθήνας και η έκταση του είναι 58.600 τ.µ. Στο Ολυµπιακό 

συγκρότηµα Ελληνικού βρίσκονται επίσης: α) το Ολυµπιακό Κέντρο Κάνοε/Καγιάκ 

Σλάλοµ, το οποίο καλύπτει έκταση 288.000 τ.µ. και βρίσκεται στο χώρο του 

παλιού αεροδροµίου της Αθήνας, που σήµερα αποτελεί το βορειοανατολικό 

τµήµα του Ολυµπιακού Συγκροτήµατος Ελληνικού β) η Αίθουσα Ξιφασκίας η 

οποία διαθέτει 2 αίθουσες και η έκταση της είναι 21.300 τ.µ. γ) το Ολυµπιακό 

κέντρο Χόκεϊ που αποτελείται από ένα µεγάλο και ένα µικρό γήπεδο και ένα 

γήπεδο προθέρµανσης µε συνολική έκταση 115.173 τ.µ. δ) στην καρδιά του 

Ολυµπιακού Συγκροτήµατος του Ελληνικού βρίσκεται µια καινούργια κατασκευή 

το Ολυµπιακό Γήπεδο Σόφτµπολ έκτασης 57.492 τ.µ. ε) τµήµα του Ολυµπιακού 

Συγκροτήµατος Ελληνικού αποτελεί το Ολυµπιακό Κέντρο Μπέιζµπολ έκτασης 

120.000 τ.µ. που περιλαµβάνει δύο κύρια γήπεδα) 

4) Ολυµπιακό Συγκρότηµα Παραλιακής Ζώνης Φαλήρου (φιλοξένησε τους 

αγώνες Ταεκβοντό και τους προκριµατικούς της χειροσφαίρισης και έχει έκταση 

81.000 τ.µ. Στο συγκρότηµα βρίσκεται επίσης το Ολυµπιακό Κέντρο Μπιτς 

Βόλεϊµπολ έκτασης 123.000 τ.µ.) 

5) Ολυµπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσµά (βρίσκεται στη νότια 

παραλιακή ζώνη της Αττικής όπου διεξήχθησαν οι αγώνες ιστιοπλοΐας  και έχει 

έκταση 336.289 τ.µ.)  
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6) Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας Μαρκόπουλου (βρίσκεται στην ανατολική 

Αττική και έχει έκταση 940.000 τ.µ.) 

7) Ολυµπιακό Κέντρο Σκοποβολής Μαρκόπουλου (βρίσκεται στην ανατολική 

περιοχή της Αττικής, έχει έκταση 312.000 τ.µ. και αποτελείται από 4 κύρια κτίρια)  

8) Ολυµπιακό Κωπηλατοδρόµιο Σχοινιά (βρίσκεται κοντά στο Μαραθώνα  και 

έχει έκταση 1.240 τ.χλµ. Το κύριο µέρος της λίµνης φιλοξένησε τους αγώνες 

Κωπηλασίας και τους αγώνες Κάνοε/Καγιάκ Σπριντ. Έχει µήκος 2.250 µέτρα και 

είναι συνδεδεµένο µε µια βοηθητική λίµνη, η οποία χρησιµεύει για προπόνηση και 

προθέρµανση) 

9) Ολυµπιακό Γυµναστήριο Άνω Λιοσίων (φιλοξένησε τους αγώνες Πάλης και 

Τζούντο. Η συνολική έκταση της εγκατάστασης είναι 65.000 τ.µ., η 

κατασκευαστική περιοχή της εγκατάστασης καλύπτει έκταση 35.000 τ.µ., η οποία 

περιβάλλεται από συµπληρωµατικούς χώρους υποστήριξης) 

10) Ολυµπιακό Γυµναστήριο Γαλατσίου (φιλοξένησε την Επιτραπέζια 

Αντισφαίριση και τη Ρυθµική Γυµναστική και έχει έκταση 95.000 τ.µ. περίπου) 

11) Ολυµπιακό Γυµναστήριο Άρσης Βαρών Νίκαιας (βρίσκεται στη νοτιοδυτική 

πλευρά της Αττικής και αποτελείται από ένα κλειστό γυµναστήριο, το οποίο 

φιλοξένησε το άθληµα της Άρσης Βαρών, και από συµπληρωµατικούς χώρους 

συνολικής έκτασης 8.000 τ.µ.) 

12) Στάδιο Καραϊσκάκη 

13) Ολυµπιακό Γυµναστήριο Πυγµαχίας Περιστερίου (διεξάχθηκε το άθληµα 

της Πυγµαχίας και έχει έκταση 60.900 τ.µ.) 

14) Παναθηναϊκό Στάδιο, (η έκταση του είναι 128.331 τ.µ. και χρησιµοποιήθηκε 

για το άθληµα της τοξοβολίας και την λήξη του Μαραθωνίου) 

15) Ολυµπιακό Κέντρο Βουλιαγµένης (πραγµατοποιήθηκε στα νότια παράλια 

της Αττικής, στη Βουλιαγµένη. Εκεί διεξάχθηκε το αγώνισµα του Τρίαθλου και έχει 

έκταση 60.900 τ.µ.) 

16) Ολυµπιακή Εγκατάσταση Ορεινής Ποδηλασίας Πάρνηθας (διεξάχθηκε το 

αγώνισµα της Ορεινής Ποδηλασίας, στη διαδροµή της Πάρνηθας, δίπλα στο 

Ολυµπιακό Χωριό και έχει έκταση 1.000.000 τ.µ.)  

 

Οι µη αθλητικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο Νοµό Αττικής είναι: 

1) Ολυµπιακό Χωριό (βρίσκεται στους πρόποδες του βουνού της Πάρνηθας σε 

κοντινή απόσταση από το κέντρο της Αθήνας. Έχει συνολική έκταση 1.240 
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στρέµµατα και είναι χτισµένο σύµφωνα µε τις αρχές του βιοκλιµατικού 

ενεργειακού σχεδιασµού. Στο Ολυµπιακό χωριό υπάρχουν δύο Ζώνες: η Ζώνη 

Κατοικίας και η ∆ιεθνής Ζώνη) 

2) Βασικό Κέντρο Τύπου (αποτελεί ένα σύγχρονο και λειτουργικό κτιριακό 

συγκρότηµα δίπλα στο ∆ιεθνές Ραδιοτηλεοπτικό Κέντρο και σε µικρή απόσταση 

από το Ολυµπιακό Στάδιο. Το συγκρότηµα αποτελείται από το πλήρως 

ανακαινισµένο κτίριο της ΗELEXPO, καθώς και δυο σύγχρονης κατασκευής 

κτίρια. Η συνολική επιφάνεια του συγκροτήµατος υπερβαίνει τα 52.000 τ.µ.) 

3) ∆ιεθνές Ραδιοτηλεοπτικό Κέντρο (βρίσκεται δίπλα στο Ο.Α.Κ.Α. και στο 

Βασικό Κέντρο Τύπου. Η εγκατάσταση καλύπτει έκταση µεγαλύτερη από 70.000 

τ.µ.) 

4) ∆ιεθνές Αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος (βρίσκεται στα Σπάτα και αποτελεί ένα από 

τα µεγαλύτερα έργα υποδοµής που έχουν γίνει ποτέ στην Ελλάδα.) 

 

5.5.5.2. Συγκοινωνιακό ∆ίκτυο 
5.5.5.2.1. Οδικό ∆ίκτυο 

Το κύριο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής έχει συνολικό µήκος 2.380 χλµ., ενώ 

οι δρόµοι διπλού και τριπλού οδοστρώµατος είναι 16,7% και 6,5% του συνόλου 

αντίστοιχα. Υπάρχουν 51 ανισόπεδοι κόµβοι και η µέση πυκνότητα δικτύου στο 

λεκανοπέδιο είναι 5,5 χλµ/ τ.χλµ αστικής περιοχής. Οι µέσες ταχύτητες κυκλοφορίας 

είναι εντός δακτυλίου 18 χλµ/ώρα (από 7,5 χλµ/ώρα που ήταν προ του 1982 όταν 

επιβλήθηκαν τα περιοριστικά µέτρα), στις αστικές περιοχές 22 χλµ/ώρα, στις 

προαστιακές 30 χλµ/ώρα και στις µη αστικές 48 χλµ/ώρα. Εντός του εσωτερικού 

οδικού δακτυλίου προσφέρονται 58.440 θέσεις στάθµευσης, από τις οποίες οι εκτός 

οδού µε δηµόσια χρήση είναι 25.060 και οι θέσεις παρά την οδό είναι 33.380 (οι 

22.010 αφορούν σε παράνοµη στάθµευση). Το σύνολο της ζήτησης είναι 65.440 

θέσεις και το υπάρχον έλλειµµα εκτιµάται σε 7.000 θέσεις.(Μελέτη Ανάπτυξης 

Μετρό).  

 

Στην Περιφέρεια Αττικής κινείται το 43,6% των οχηµάτων της χώρας. Ο 

κυκλοφοριακός φόρτος έχει γενικά αυξηθεί, κυρίως στο Α και ΝΑ λεκανοπέδιο -λόγω 

της εκτεινόµενης κατά µήκος των βασικών κυκλοφοριακών αξόνων διάχυσης 

κεντρικών λειτουργιών και της αύξησης των οικιστικών πυκνοτήτων. Πολλά 

προβλήµατα δηµιουργούνται από τη διακίνηση οχηµάτων και µάλιστα βαρέων µέσα 
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στον αστικό ιστό, λόγω ανοργάνωτης διακίνησης της τροφοδοσίας των 

καταστηµάτων εµπορίου και λοιπών δραστηριοτήτων.  

 
Η βορειοανατολική Αττική αποτελεί τον προθάλαµο εισόδου-εξόδου µεταξύ 

Πρωτεύουσας και Κεντρικής - Βόρειας Ελλάδας µε τα χερσαία δίκτυα µεταφορών. Η 

κατασκευή µεταπολεµικά της νέας εθνικής οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης σε 

συνδυασµό µε τα κίνητρα αποκέντρωσης της επαρχιακής βιοµηχανίας της δεκαετίας 

1950 οδήγησαν κατά µήκος του άξονα από Οινόφυτα προς Βοιωτία (Θήβα) και 

Εύβοια (Χαλκίδα) στην ανάπτυξη µιας σειράς βιοµηχανιών, ενός ουσιαστικά νέου 

βιοµηχανικού άξονα της Πρωτεύουσας, που µε την πάροδο του χρόνου επεκτάθηκε 

καθ' όλο το µήκος της εθνικής οδού µέχρι τον Ελαιώνα του Λεκανοπεδίου. Ο 

Ωρωπός, ως κύρια πύλη σύνδεσης µε την Εύβοια (Ερέτρια-Αµάρυνθος-Αλιβέρι-Κύµη 

και κατ' επέκταση Σκύρος), αποτέλεσε έναν από τους πρώτους πυρήνες τουριστικής 

ανάπτυξης. Η βελτίωση της υποδοµής του οδικού δικτύου, οδηγεί σε µια µείωση της 

κίνησης αυτής. 
 

Η νέα εθνική οδός αποτελεί σήµερα τον κύριο τοπικό άξονα όπου αρθρώνονται όλες 

οι κάθετες συνδέσεις µε τις ακτές (Ωρωπός, Κάλαµος, Βαρνάβας, Γραµµατικό κ.λ.π.).  

 

Σε αντίθεση µε την βορειοανατολική, η νοτιοανατολική Αττική δεν δέχθηκε ισχυρές 

πιέσεις σε επίπεδο εθνικών και περιφερειακών µεταφορών.  

 

Στην δυτική Αττική το υφιστάµενο οδικό δίκτυο, αποτελείται από 3 κατηγορίες 

δρόµων, ανάλογα µε τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά τους, την ποιότητα τους και τις 

κινήσεις που εξυπηρετούν: 

1. Η πρώτη κατηγορία, το κύριο οδικό δίκτυο, αποτελείται από την Εθνική οδό 

Αθηνών-Κορίνθου, καθώς και την Αθηνών-Θηβών (παλιά χάραξη από την 

Κάζα), η οποία δεν έχει βέβαια χαρακτηριστικά εθνικού άξονα.  

2. Τη δεύτερη κατηγορία, την αποτελούν οι κύριοι άξονες που συνδέουν τους 

οικισµούς µεταξύ τους και µε την Εθνική Οδό (ο δρόµος προς τα Βίλια, ο 

δρόµος από Μέγαρα προς Αλεποχώρι και Πάχη κλπ.). 

3. Στην τρίτη κατηγορία, ανήκουν οι δευτερεύοντες άξονες που συνδέουν τους 

οικισµούς µε περιοχές αυθαιρέτων ή µε σηµαντικές βιοµηχανικές και  

στρατιωτικές εγκαταστάσεις. 
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Σε λόλη την έκταση της ηπειρωτικής Αττικής υπάρχει επίσης ένα σηµαντικό πλέγµα 

από αγροτικούς χωµατόδροµους, µέτριας έως κακής βατότητας που εξυπηρετούν 

µετακινήσεις προς αγροτικές εκµεταλλεύσεις ή διάσπαρτες βιοτεχνικές µονάδες. 

 

Η προοπτική της Ολυµπιάδας του 2004, αλλά και οι γενικότερες εξελίξεις της 

Πειρφέρειας,  οδήγησαν στην εκτίµηση ότι οι κυκλοφοριακοί φόρτοι στην Περιφέρεια 

Αττικής θα αυξανόντουσαν κατά πολύ. Αυτή η έκτιµηση οδήγησε στο συµπέρασµα, 

ότι η συµπλήρωση και ο εκσυγχρονισµός του οδικού δικτύου, αλλά και του 

συστήµατος µεταφορών γενικότερα, θα έπερεπε να γίνει πλεόν στρατηγικός στόχος. 

 

Ένα έργο το οποίο συνέβαλλε στην βελτίωση του οδικού δικτύου της περιφέρειας, 

αλλά και στην κυκλοφοριακή αποφόρτιση όχι µπονο της Αθήνας και και συνολικά της 

περιφερείας,  ήταν η Αττική Οδός. Η Αττική Οδός είναι ένας από τους πιο 

σύγχρονους αυτοκινητόδροµους στην Ευρώπη. Εχει σχεδιαστεί µε προδιαγραφές 

κλειστού αυτοκινητοδρόµου ταχείας κυκλοφορίας µε διόδια, και ουσιαστικά αποτελεί 

τον Περιφερειακό ∆ακτύλιο της Αττικής. Αποτελείται κυρίως από δύο βασικούς 

οδικούς άξονες: της Λεωφόρο Ελευσίνας – Σταυρού – Σπάτων µήκους 52,4χλµ., και 

την ∆υτική περιφερειακή Λεωφόρο Υµηττού, µήκους 12.9χλµ. ∆ιαθέτει τρεις λωρίδες 

κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και λωρίδα έκτακτης ανάγκης, 32 πολυεπίπεδους 

κόµβους, ειδικά εκπαιδευµένες µονάδες παροχής βοήθειας, ενώ η κυκλοφορία των 

οχηµάτων ελέγχεται µε µηχανήµατα τεχνολογίας αιχµής.  
 

Η Αττική οδός εκτός από την εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας του νέου αεροδρόµιου 

«Ελ. Βενιζέλος», ουσιαστικά συµβάλλει στην αναδιαµόρφωση του χωροταξικού και 

πολεοδοµικού σχεδιασµού της Αττικής. 
 

5.5.5.2.2. Σιδηροδροµικό ∆ίκτυο – Λοιπά µέσα µεταφορών  

Το σιδηροδροµικό δίκτυο, υπεραστικό και προαστιακό (δύο υφιστάµενες γραµµές µε 

αφετηρία δύο διαφορετικούς σταθµούς στο λιµάνι του Πειραιά), παρουσιάζει 

προβλήµατα χωρικής διάρθρωσης και λειτουργίας, λόγω των οποίων 

υποεξυπηρετείται η µητροπολιτική περιοχή, όπως: ξεχωριστοί σταθµοί των δικτύων 

Πελοποννήσου και Βόρειας Ελλάδας στην Αθήνα και τον Πειραιά, έλλειψη 

συντονισµού και συµπληρωµατικότητας των µέσων, ισόπεδη διέλευση των γραµµών 

καθ’ όλο το µήκος του αστικού ιστού, αραιή προαστιακή λειτουργία της γραµµής 

Αθήνα - Βόρεια Αττική - Χαλκίδα, κ.ά.).  
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Η µέχρι πρότινος αδυναµία του υπάρχοντος δικτύου σιδηροδρόµων να ανταποκριθεί 

σε υψηλές ταχύτητες συνιστά βασική παράµετρο δυσλειτουργίας και είναι αναγκαία η 

ολοκλήρωση των νέων γραµµών υψηλών ταχυτήτων για ένταξη της Αττικής στο 

διευρωπαϊκό δίκτυο. Κατά την τελευταία 5ετία έχει απρατηρηθεί µεγάλη βελτίωση των 

σιδηδροµικών µεταφορών και η σύνδεση της Αττικής, τόσο µε την Βόρεια, όσο και 

την νποτια Ελλάδα; γίνεται µε πολύ καλύτερες συνθήκες, τόσο από πλευράς 

ποιότητας των µέσων, όσο και από πλευράς ταχύτητας. 

 

Πέραν των ανωτέρω σε όλη την Αττική έχουν αναπτυχθεί σύγχρονες συγκοινωνιακές 

υποδές οι οποίες εξασφαλίζουν την γρήγορη και έγκυρη µετακίνηση των κατοίκων 

και των επισκεπτών. Τέτοιες υποδοµές είναι: 

• Λεωφορεία-τρόλεϊ: Ένα πυκνό δίκτυο δροµολογίων αστικών λεοφορείων και 

ηλεκτροκίνητων τρόλει, συνδέει σήµερα διάφορες περιοχές της Αττικής.  

• Μετρό: Αποτελείται από τρεις γραµµές: Γραµµή 1 Η.Σ.Α.Π. που εκτελεί το 

δροµολόγιο Αθήνα - Πειραιάς, Γραµµή 2 ΜΕΤΡΟ, που εκτελεί το δροµολόγιο 

Αγιος Αντώνιος (Περιστέρι) - Σεπόλια – ∆άφνη – Αγιος ∆ηµήτριος και Γραµµή 

3 ΜΕΤΡΟ, που εκτελεί το δροµολόγιο Μοναστηράκι – Σύνταγµα – Εθνική 

Αµυνα – ∆ουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος, διασχίζοντας 

έτσι  ένα µεγάλο τµήµα του λεκανοπεδίου Αττικής.  

• Τραµ: Το δίκτυο του τραµ συνδέει την κεντρική περιοχή της Αθήνας 

(Σύνταγµα) µε τα παραλιακά προάστια της πόλης. Οι υπερσύγχρονοι συρµοί 

του τραµ πραγµατοποιούν τις διαδροµές: Αθήνα - Γλυφάδα µέσω των 

περιοχών Νέα Σµύρνη, Παλαιό Φάληρο, Άλιµος, Ελληνικό και Αθήνα - Στάδιο 

Ειρήνης & Φιλίας (Νέο Φάληρο) µέσω των περιοχών Νέα Σµύρνη και Παλαιό 

Φάληρο και στη συνέχεια κατά µήκος της παραλιακής λεωφόρου, και-Γλυφάδα 

- Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας µέσω της παραλιακής λεωφόρου και του ∆έλτα 

Φαλήρου.  

• Προαστιακός Σιδηρόδροµος: Πραγµατοποιεί τα δροµολόγια Αθήνα - ∆ιεθνής 

Αερολιµένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» (µε επτά ενδιάµεσους 

σταθµούς), Αθήνα-πόλη της Κορίνθου (84 χλµ. δυτικά της Αθήνας-µε επτά 

ενδιάµεσους σταθµούς) και Κόρινθος - ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών 

«Ελευθέριος Βενιζέλος» (µε έντεκα ενδιάµεσους σταθµούς). Το συνολικό 

σχέδιο προβλέπει τη σύνδεση της πόλης του Πειραιά και του λιµανιού του µε 
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την Αθήνα, το αεροδρόµιο και τα άλλα µεγάλα αστικά κέντρα των γειτονικών 

νοµών (Θήβα, Χαλκίδα, Λουτράκι).  

• Ταξί: Όλα τα ταξί (κίτρινου χρώµατος) είναι εφοδιασµένα µε µετρητή 

διαδροµών, στον οποίο αναγράφεται η χρέωση και ο οδηγός είναι 

υποχρεωµένος να τον θέτει σε λειτουργία σε κάθε µίσθωση.  

• Υπεραστικά λεωφορεία: Ένα πυκνό δίκτυο δροµολογίων υπεραστικών 

λεοφορείων συνδέει σήµερα περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, τόσο µεταξύ 

του, όσο και µε περιοχές αλλων Περιφερειών. 

 

5.5.5.2.3. Λιµάνια 

Όσον αφορά τις θαλάσσιες µεταφορές, η λειτουργία των θαλάσσιων τερµατικών 

σταθµών της Αττικής έχει εν µέρει ορθολογικοποιηθεί µε τη µεταφορά του 

εµπορευµατικού λιµένα του Πειραιά στο Κερατσίνι- Ν. Ικόνιο Περάµατος, θέτοντας 

επί τάπητος την ανάγκη σιδηροδροµικής σύνδεσης µε το λοιπό σιδηροδροµικό 

δίκτυο, µε σκοπό την απελευθέρωση της σηµερινής γραµµής του ΟΣΕ για χρήση 

προαστιακού τραίνου και την προώθηση των συνδυασµένων µεταφορών. 

 

 Ιεράρχηση και διάκριση της λειτουργίας των υπόλοιπων λιµανιών της Περιφέρειας 

Αττικής (Ραφήνας και Λαυρίου) µε κύριο προορισµό την επιβατική εξυπηρέτηση 

(Ραφήνα) και δευτερευόντως και την εµπορευµατική (Λαύριο), είναι επίσης 

απαραίτητη ενώ παραµένει προβληµατική η παρουσία και λειτουργία στο 

συγκεκριµένο σηµείο που λειτουργεί σήµερα του εµπορευµατικού λιµένα της 

Ελευσίνας, λόγω της άµεσης επαφής του µε τον οικισµό, ενώ η εµπορευµατική 

κίνηση από αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντική.  

 

5.5.5.2.4. Αεροδρόµια 

Στην Περιφέρεια Αττικής υπάρχει σήµερα και λειτουργεί το µεγαλύτερο αεροδρόµιο, 

όχι µόνο της χώρας, αλλά και ολόκληρης της Ευρωπαικής Ενωσης. Πρόκειται για το 

Νέο Αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», στα Σπάτα η κατασκευή του οποίου 

ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2001, οπότε και παραδόθηκε προς χρήση στο 

επιβατικό κοινό. 

 

Η κατασκευή του έργου ολοκληρώθηκε µέσα σε διάστηµα τεσσάρων ετών, 

εξυπηρετεί περίπου 16 εκατοµµύρια επιβάτες το χρόνο, διαθέτει δύο διαδρόµους 
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προσγείωσης / απογείωσης µήκους περίπου 4χλµ. ο καθένας και έχει 163 θυρίδες 

εξυπηρέτησης κοινού. Ολόκληρη η λειτουργία του νέου αεροδροµίου στηρίζεται στη 

χρήση τεχνολογίας αιχµής, ενώ έχει δοθεί έµφαση στην άνεση και τη λειτουργικότητα 

των χώρων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών και φυσικά την απόλυτα 

ασφαλή διεξαγωγή των πτήσεων. 

 

Το νέο αεροδρόµιο «Ελ. Βενιζέλος» µε τις δυνατότητες που παρέχει, αποτελεί 

πραγµατικά την νοιτοανατολική πύλη της Ευρώπης.  

 

Η µεταφορά του αεροδροµίου του Ελληνικού στην περιοχή των Σπάτων και η 

λειτουργία του νέου διεθνούς αερολιµένα θεωρείται ότι ήδη έχει αναβαθµίσει διεθνώς 

τον µητροπολιτικό ρόλο της Περιφέρειας Αττικής, συντελώντας στην άρση της 

γεωγραφικής της αποµόνωσης και εντάσσοντάς την σε διεθνείς αεροδιάδροµους 

σύνδεσης της Ευρώπης µε Μέση Ανατολή, Άπω Ανατολή, Ανατολική και Νότια 

Αφρική, Ωκεανία.  

 

Η συγκεκριµένη χωροθέτηση στα Σπάτα ως τερµατικό κέντρο αεροπορικών 

µεταφορών διευρωπαϊκής και διηπειρωτικής σηµασίας, αναµένεται να συγκεντρώσει 

µέσοµακροπρόθεσµα 22.000 απασχολούµενους και θα περιλάβει ένα σύνολο 

συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων και εξυπηρετήσεων προς επιβάτες και εταιρείες 

αεροµεταφορών, καθώς και χώρους ξενοδοχείων και δραστηριοτήτων εµπορίου.  

 

Παράλληλα, έχει προσελκύσει και άλλες δραστηριότητες που τείνουν να 

εγκαθίστανται κοντά σε αεροδρόµια για λειτουργικούς λόγους. Οι στρατηγικής 

σηµασίας χωρικές αλλαγές γενικότερα στην περιοχή των Μεσογείων θέτουν επί 

τάπητος την ανάγκη προστασίας και οργάνωσης της ευρύτερης περιοχής µέσω ενός 

ορθολογικού σχεδιασµού. 

 

Άλλο πολιτικο αεροδρόµιο στην Περιφέρεια Αττικής είναι το αεροδρόµιο των 

Κυθήρων. 

 

Επίσης στην περιφέρεια υπάρχουν και στρατιωτικά αεροδρόµια, όπως αυτό της 

Ελευσίνας.  
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5.5.5.3. Ενεργεικές Υποδοµές 
Οι κύριες ενεργειακές µορφές στην Περιφέρεια είναι η ηλεκτρική ενέργεια, το 

πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.  
 

Προµηθευτής της ηλεκτρικής ενέργειας είναι η ∆ΕΗ. Η διανοµή της ηλεκτρικής 

ενέργειας γίνεται αποκλειστικά από τη ∆ΕΗ.  
 

Προµηθευτής και διανοµέας του φυσικού αερίου είναι η ∆ΕΦΑ. 

 

5.5.5.4. Τηλεπικοινωνίες 
Οι τηλεπικοινωνίες στην Περιφέρεια Αττικής αποτελούνται από τα δίκτυα και τις 

υπηρεσίες του ΟΤΕ, αλλά και των δικτύων των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας. Στην 

σταθερή τηλεφωνία υπάρχουν σήµερα πολλές ιδιωτικές εταιρεαίες οι οποίες όµως 

χρησιµοποιούν τα δίκτυα του ΟΤΕ.  
 

5.5.5.5. Εκπαίδευση 
Στην Περιφέρεια Αττικής βρίσκονται σήµερα τα περισσότερα ∆ηµόσια, αλλά και 

Ιδιωτικά εκαπιδευτικά ιδρύµατα πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

Επίσης το ίδιο ισχύει και για την τριτοβάθµια εκπαίδευση, αφού στην Περιφέρεια 

Αττικής υπάρχουν σήµερα τα περισσότερα Ανώτατα ιδρύµατα (πανεπιστηµιακές 

Σχολές και το Ε.Μ.Π.), αλλά και Ανώτερα ιδρύµα (Τεχνολογικές Σχολές Τ.Ε.Ι.).  

 

Βάσει των στοιχείων της ΕΣΥΕ (Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδας 2001), οι 

υφιστάµενες υποδοµές εκπαίδευσης, για όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες, 

παρουσιάζονται στον πίκακα που ακολουθεί: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΕΚΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2000-2001 

  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΑΘΗΤΩΝ/ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 1.067 40.448 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ 1.143 218.020 

ΣΥΝΟΛΟ 1  2.210 258.468 

    

ΓΥΜΝΑΣΙΑ 520 124.369 ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΑΠΙ∆ΕΥΣΗ ΛΥΚΕΙΑ 409 95.897 

ΣΥΝΟΛΟ 2  929 220.266 
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  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΑΘΗΤΩΝ/ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

ΑΕΙ/ΤΕΙ 

ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Ε.Μ.Π. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ  

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 

ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ  

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ 

ΤΕΧΝΩΝ 

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 

ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ 

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

35.680 

7.560 

5.975 

6.702 

6.906 

1.923 

 

818 

 

469 

15.859 

7.489 

ΣΥΝΟΛΟ 3   89.381 

 

5.5.5.6. Υποδοµές υγείας 
Στην Περιφέρεια Αττικής λειτουργούν σήµερα τα περισσότερα δηµόσια νοσοκοµεία, 

αλλά και τα περισσότερα ιδιωτικά θεραπευτήρια (κλινικές, µαιευτήρια κ.λπ.).  

 

Βάσει των στοιχείων της ΕΣΥΕ (Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδας 2001), 

λειτουργούν συνολικά 118 δηµόσια θεραπευτήρια µε συνολικό αριθµό κλινών 24.874.  

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα µεγαλύτερα θεραπευτήρια της 

Αττικής, τόσο Ιδιωτικά, όσο και ∆ηµόσια. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ: ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

  ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
1 1ο Νοσοκοµείο ΙΚΑ "Η Πεντέλη" (Παπαδηµητρίου) 
2 3ο Νοσοκοµείο ΙΚΑ (Κλινική Παγώνη) 
3 6ο Νοσοκοµείο ΙΚΑ "Γ.Γεννηµατάς" 
4 7ο Νοσοκοµείο ΙΚΑ (Κλινική Ασκληπιός) 
5 251 Γενικό Νοσοκοµείο Αεροπορίας 
6 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκοµείο Αθηνών 
7 414 Στρατιωτικό Νοσοκοµείο Θώρακος Πεντέλης 
8 "Αγία Ελένη" - Σπηλιοπούλειο Νοµαρχ. Παθολ. Νοσοκοµείο 
9 "Αγία Όλγα" - Περιφερειακό Γενικό Νοσοκοµείο Νέας Ιωνίας 

10 "Αγία Σοφία" - Περιφερειακό Γενικό Νοσοκοµείο Παίδων 
11 "Αγιοι Ανάργυροι" - Νοµαρχιακό Γενικό Ογκολογικό Νοσοκοµείο Κηφισιάς 
12 "Αγιος Παντελεήµων" - Περιφερειακό Γενικό Νοσοκοµείο Νίκαιας Πειραιά 
13 "Αγιος Σάββας" - Περιφερειακό Αντικαρκινικό-Ογκολογικό Νοσοκοµείο 
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  ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
14 "Αγλαϊα Κυριακού" - Περιφερειακό Γενικό Νοσοκοµείο Παίδων 

15 "Αιγινήτειο Νοσοκοµείο", Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
16 "Αλεξάνδρα" - Περιφερειακό Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών 
17 "Αµαλία Φλέµιγκ" - Νοµαρχιακό Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών 
18 "Αµαλία Φλέµιγκ" - Πτέρυγα "Ζωοδόχος Πηγή" 
19 "Ανδρέας Συγγρός" - Νοσοκοµείο 
20 Απολλώνειο Θεραπευτήριο 
21 "Αρεταίειο Νοσοκοµείο", Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
22 "Ασκληπιείο Βούλας" - Περιφερειακό Γενικό Νοσοκοµείο 
23 "Γ. Γεννηµατάς" - Περιφερειακό Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών 
24 Γενικό Νοσοκοµείο ∆υτικής Αττικής 
25 ∆ρακοπούλειο Κέντρο Αιµοδοσίας 
26 "∆ροµοκαϊτειο" Θεραπευτήριο 
27 "Ελπίς" - Νοµαρχιακό Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών 
28 "Ευαγγελισµός" - Περιφερειακό Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών 
29 Ευρωκλινική Αθηνών - ∆ιαγνωστικό Θεραπευτικό Χειρουργικό Κέντρο 
30 Θεραπευτήριο Β Χρονίων Παθήσεων Παιδιών 
31 Θεραπευτήριο Γ Χρονίων Παθήσεων Παιδιών 
32 Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Παιδιών 
33 "Θριάσιο" Γενικό Νοσοκοµείο Ελευσίνας 
34 Ιατρικό Κέντρο Αθηνών 
35 "Ιπποκράτειο" - Περιφερειακό Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών 
36 "ΚΑΤ" - Περιφερειακό Γενικό Νοσοκοµείο Αττικής 
37 "Κοργιαλένειο-Μπενάκειο ΕΕΣ" - Περιφερειακό Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών 
38 "Λαϊκό" - Περιφερειακό Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών 
39 Μαιευτήριο "Ελενα Βενιζέλου" 
40 Μαιευτήριο "Ηρα" 
41 Μαιευτήριο "Ιασώ" 
42 Μαιευτήριο "Λητώ" 
43 Μαιευτήριο "Μητέρα" 
44 Μαρκοµιχελάκειο Θεραπευτήριο 
45 "Μεταξά" - Περιφερειακό Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο Πειραιά 
46 Ναυτικό Νοσοκοµείο Αθηνών 
47 Νοµαρχιακό Γενικό Νοσοκοµείο Πατησίων 
48 Νοσηλευτικό Ίδρυµα Μετοχικού Ταµείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ) 
49 Νοσοκοµείο Παίδων ΠΙΚΠΑ Πεντέλης 
50 Νοσοκοµείο Σαλαµίνας "Ο Γλυκύς Ιησούς" 
51 "Νταού" - Παιδοψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής 
52 Οφθαλµιατρείο Αθηνών 
53 "Παµµακάριστος" - Νοσοκοµείο 
54 Πολυκλινική Αθηνών 
55 "Σισµανόγλειο" - Περιφερειακό Γενικό Νοσοκοµείο Αττικής 

56 
"Σωτηρία" - Περιφερειακό Γενικό Νοσοκοµείο Νοσηµάτων Θώρακος 
Αθηνών 

57 "Τζανειο" - Περιφερειακό Γενικό Νοσοκοµείο Πειραιά 
58 "Υγεία" ∆ιαγνωστικό Κέντρο 
59 Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής (∆αφνί) 
60 "Ωνάσειο" Καρδιοχειρουργικό Κέντρο 
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5.6. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
5.6.1. Γενικά 
Η Περιφέρεια Αττικής εξαιτίας της υπερσυγκέντρωσης πληθυσµού και 

δραστηριοτήτων αντιµετωπίζει σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήµατα. Σηµαντικός 

άξονας παρέµβασης για την Περιφέρεια Αττικής είναι η αποκατάσταση της ποιότητας 

ζωής και του περιβάλλοντος. 

 

Ειδικότερα, ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η Περιφέρεια 

Αττικής είναι, ότι σε αρκετές περιοχές της, λαµβάνει χώρα ανεξέλεγκτη διάθεση 

απορριµµάτων µε ότι αυτό συνεπάγεται ως προς τη ρύπανση των εδαφών, την 

ρύπανση των υπόγειων υδροφορέων, των ρεµάτων, των παράκτιων περιοχών και 

της θάλασσας, την ρύπανση της ατµόσφαιρας λόγω καύσης, την αισθητική 

υποβάθµιση του τοπίου, την επικινδυνότητα όσον αφορά την πρόκληση πυρκαγιών, 

την υποβάθµιση των πολιτιστικών αξιών, των τουριστικών πόρων και του 

παρεχόµενου τουριστικού προϊόντος και τέλος την πρόκληση κινδύνων για τη 

δηµόσια υγεία. 

 

Στην κατεύθυνση αυτή απαιτείται η ολοκλήρωση και ενίσχυση της περιβαλλοντικής 

υποδοµής µε εξεύρεση χώρων ολοκληρωµένων εγκαταστάσεων διαχείρισης 

απορριµµάτων, µε ολοκλήρωση του αντίστοιχου προγράµµατος σταθµών 

µεταφόρτωσης απορριµµάτων, µονάδων ανακύκλωσης παλαιών οχηµάτων, κέντρων 

διαλογής ανακυκλώσιµων υλικών κ.ο.κ. 

 

Σε ότι αφορά τα υγρά απόβλητα, η προτεραιότητα µε κάποιες εξαιρέσεις 

µετατοπίζεται από το ποσοτικό επίπεδο (στο οποίο υπάρχουν βελτιώσεις) στο 

επίπεδο της ποιότητας και καλής λειτουργίας και συντήρησης της κατασκευασµένης 

υποδοµής.  

 

Οξύ διαµορφώνεται το πρόβληµα της ηχορύπανσης που επιδεινώνεται ραγδαία µε 

επίκεντρο την κυκλοφορία των οχηµάτων και τις πηγές που χρησιµοποιούν 

µεγάφωνα.  

 

∆ιαχρονικά η ατµοσφαιρική ρύπανση στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας 

παρουσιάζει πτωτική τάση ή τάση σταθεροποίησης. Η τάση αυτή πρέπει να 
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αποδοθεί στη λήψη ορισµένων µέτρων αντιρρύπανσης που αφορούν τις κινητές 

πηγές (σταδιακή αντικατάσταση του στόλου των αυτοκινήτων µε αυτοκίνητα νέας 

τεχνολογίας, εφαρµογή του θεσµού της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων) ή τα καύσιµα 

(µείωση της περιεκτικότητας σε θείο) και γενικά στο σχέδιο αντιρρύπανσης που 

εφαρµόζεται από το 1994 µε τον τίτλο Αττική SOS. Το 1997 η ατµοσφαιρική ρύπανση 

στην Αθήνα κυµάνθηκε σε ποσοστό 97% των ηµερών του χρόνου από χαµηλά έως 

και µέτρια επίπεδα. Πρόβληµα εξακολουθεί να υπάρχει µε το όζον. Ο ρύπος αυτός 

εµφανίζει µεγάλες τιµές λόγω της αυξηµένης ηλιοφάνειας της περιοχής µε 

αποτέλεσµα σε θέσεις αποµακρυσµένες από πηγές ρύπανσης να εµφανίζονται 

σχετικά υψηλές τιµές. Οι τιµές της ρύπανσης από καπνό και µόλυβδο παρουσιάζουν 

µείωση. Το SO2 που τα τελευταία χρόνια έδειχνε τάσεις αύξησης, την τελευταία 

χρονιά παρουσιάζει τάσεις µείωσης στους κεντρικούς σταθµούς ενώ στην Περιφέρεια 

Αττικής παρουσιάζει τάση σταθεροποίησης. Οι τιµές του ΝΟ2 παρουσιάζουν τάση 

σταθεροποίησης. Για το CO τα τελευταία χρόνια παρουσιάζονται τάσεις µείωσης, 

κυρίως στους σταθµούς του κέντρου της πόλης της Αθήνας. ∆ιαπιστώνεται επίσης η 

αύξηση των αρωµατικών υδρογονανθράκων, διαπίστωση που συνδέεται µε τη 

γήρανση και µη έγκαιρη αντικατάσταση των καταλυτών στα Ι.Χ., λόγω και της 

έλλειψης σωστών ελέγχων. 
 

Επίσης, τα χωροταξικά προβλήµατα και τα προβλήµατα συγκρούσεων χρήσεων γης 

στην Περιφέρεια Αττικής είναι σηµαντικά, πολλές φορές επιδεινούµενα και αφορούν 

τόσο στον αστικό όσο και τον εξωαστικό χώρο. Τα προβλήµατα αυτά έχουν ως 

συνέπεια την γενικότερη υποβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων στις πόλεις 

και τους οικισµούς και την παρεµπόδιση της αποτελεσµατικής λειτουργίας των 

διαφόρων δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται µέσα σ’ αυτές. Παράδειγµα 

αποτελούν τα ρέµατα στις αστικές περιοχές, που ενώ αποτελούν ένα ζωτικό δίκτυο 

παροχέτευσης των υδάτων των βροχοπτώσεων, έχουν σε µεγάλη έκταση επιχωθεί 

και οικοδοµηθεί προκαλώντας καταστροφικά πληµµυρικά φαινόµενα στις 

περιµετρικές περιοχές. 
 

Αναφορικά µε την προστασία του φυσικού οικοσυστήµατος στον περιαστικό και 

εξωαστικό χώρο και παρ’ ότι προωθήθηκαν ορισµένα θεσµικά µέσα προστασίας, η 

ισχυρή ακόµα τάση για προσπόριση κερδών από την αστική γεωπρόσοδο µε 

αξιοποίηση της γης, λειτουργεί ως βασικό αίτιο ποικίλων ενεργειών µεµονωµένων 
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πολιτών και οµάδων πίεσης που δρουν και διεκδικούν σε βάρος της προστασίας των 

φυσικών πόρων. Οι αρνητικές αυτές δράσεις εκτείνονται συνήθως σε πιέσεις 

διαρκών οικιστικών επεκτάσεων στην ενδοχώρα, σε συνέχιση της αυθαίρετης 

δόµησης για παραθεριστική χρήση, σε ηθεληµένες πυρκαγιές των δασών και των 

δασικών εκτάσεων κ.ά. 
 

Προς την κατεύθυνση της επίλυσης των προβληµάτων αυτών είναι αναγκαία η 

αντιµετώπιση της υποβάθµισης των ακτών και παράκτιων ζωνών που εκτός από την 

µεγάλη αισθητική τους αξία αποτελούν και βασικό τουριστικό πόρο, η διασφάλιση της 

φυσικότητας των ρεµάτων ή της λειτουργικής και αισθητικής ένταξης αυτών  στον 

αστικό χώρο και η αντιµετώπιση της αυξανόµενης αισθητικής ρύπανσης στον αστικό 

όσο και στον περιαστικό και ευρύτερο εξωαστικό χώρο και κυρίως στις περιοχές που 

εµφανίζουν υψηλή τουριστική κίνηση, στις εισόδους των πόλεων και στους βασικούς 

άξονες κυκλοφορίας. 
 

Τέλος, όσον αφορά την χωρική ένταση των περιβαλλοντικών προβληµάτων ανά 

νοµαρχιακό διαµέρισµα της Περιφέρειας Αττικής παρουσιάζεται ως εξής: 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗ 
Νοµαρχιακό ∆ιαµέρισµα 

 
Αθηνών Πειραιώς Ανατολικής 

Αττικής 
∆υτικής 
Αττικής

Ανάγκη διευθέτησης κοιτών 

ποταµών / ρεµάτων 
 √ √ √ 

Ανεπάρκεια αντιπληµµυρικού 

δικτύου 
√ √ √ √ 

Ανεπάρκεια δικτύου ύδρευσης  √ (νησιά) √ √ 

Αποχετευτικό πρόβληµα 

οµβρίων υδάτων / ακαθάρτων 
  √ √ 

Απρογραµµάτιστη βιοµηχανική 

ανάπτυξη 
√  √ √ 

Ατµοσφαιρική ρύπανση √ √  √ 

∆ιαχείριση απορριµµάτων   √  

Έλλειψη βιολογικών 

καθαρισµών 
 √ (νησιά) √ √ 
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Νοµαρχιακό ∆ιαµέρισµα 
 

Αθηνών Πειραιώς Ανατολικής 
Αττικής 

∆υτικής 
Αττικής

Έλλειψη αστικού πρασίνου √ √  √ 

Έλλειψη χώρων στάθµευσης √ √  √ 

Επιβάρυνση από µεγάλα έργα √  √  

Θαλάσσια ρύπανση  √  √ 

Κυκλοφοριακή Συµφόρηση √ √   

Ρύπανση ποταµών  √ √  

Ρυπαίνουσες βιοµηχανίες και 

βιοτεχνίες 
√ √  √ 

Ρύπανση από αστικά λύµατα  √ (νησιά) √ √ 

Ρύπανση υπόγειου υδροφορέα    √ 

 

5.6.2. Ειδικές περιοχές (εσωτερικές ζώνες, ορεινές και νησιωτικές περιοχές) 
Οι διάφορες περιοχές της Περιφέρειας Αττικής χαρακτηρίζονται από µεγάλη 

ανοµοιογένεια και ένταση των ανισοτήτων µεταξύ τους. Υπάρχουν αρκετές περιοχές 

που χαρακτηρίζονται από σηµαντική υποβάθµιση του περιβάλλοντος, ανεπάρκεια και 

χαµηλή ποιότητα των τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών, χαµηλής ποιότητας 

κατοικία, υψηλή ανεργία, χαµηλά εισοδήµατα και επίπεδο κοινωνικών υπηρεσιών, 

έξαρση της βίας και εγκληµατικότητας και της χρήσης ναρκωτικών κ.λπ. µε 

αποτέλεσµα να παρατηρείται µια «γκετοποίηση» µε την κατοικία διαφόρων 

κοινωνικών οµάδων του πληθυσµού σε συγκεκριµένες περιοχές. Ειδικότερα, στις 

δυτικές περιοχές της Περιφέρειας Αττικής τα προβλήµατα αυτά εµφανίζονται µε 

µεγαλύτερη ένταση. 

 
Στο µεγαλύτερο µέρος του νησιωτικού χώρου της Περιφέρειας Αττικής η ανάπτυξη 

του τουρισµού (κυρίως του παραθεριστικού), παρουσιάζει σε πολλές περιπτώσεις 

έντονα φαινόµενα κορεσµού, ενώ ο πρωτογενής τοµέας έχει δυνατότητες παραπέρα 

ανάπτυξης και αποτελεί σηµαντικό παραγωγικό πόρο για την Περιφέρεια Αττικής. 

Κεντρική επιδίωξη για τα νησιά θα πρέπει να είναι η ολοκληρωµένη ανάπτυξη µε 

διαφύλαξη του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου και η ένταξή τους στα δίκτυα 

τουρισµού-πολιτισµού της Αθήνας, σε συνδυασµό µε την στήριξη, τον 

εκσυγχρονισµό, και την έµφαση στην ποιότητα των προϊόντων του πρωτογενή τοµέα. 
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Ως προς την επαρχία Τροιζηνίας, κυριαρχούν οι δραστηριότητες του πρωτογενή 

τοµέα µε έµφαση στη γεωργοκτηνοτροφία και στις υδατοκαλλιέργειες 

(οστρακοκαλλιέργεια), αλλά παρουσιάζει και δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης. Η 

χωρική της οργάνωση πρέπει να συνδράµει στην συντονισµένη ανάπτυξη του 

παραγωγικού δυναµικού της µε έµφαση στον πρωτογενή τοµέα, τον τουρισµό και τον 

παραθερισµό.  

 

Όσον αφορά τις ορεινές περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, αυτές καλύπτουν µόλις το 

5,8% της συνολικής έκτασης της περιφέρειας (µόλις το 2% των δήµων και 

κοινοτήτων και το 0,1% του πληθυσµού ανήκουν σε ορεινές περιοχές). 

 

Ωστόσο, ορισµένες περιοχές (ορεινοί όγκοι Πατέρα, Γερανίων, Κιθαιρώνα, Πεντέλης 

κ.λπ.), χαρακτηρίζονται από την σηµαντική προσφορά κυρίως στον πρωτογενή 

τοµέα της Περιφέρειας Αττικής, ενώ διαθέτουν ευρύ πλούτο προστατευοµένων 

ζωνών. Ο αποτελεσµατικός σχεδιασµός των περιοχών αυτών θα διασώσει το 

φυσικολειτουργικό τους χώρο από την αστικοποίηση και θα ενθαρρύνει τη βελτίωση 

της παραγωγικότητάς τους σε προϊόντα πολύτιµα για την Περιφέρεια Αττικής µε 

έµφαση στις δραστηριότητες του πρωτογενή τοµέα. 

 

Γενικά, το ισχυρό καταναλωτικό κέντρο του πολεοδοµικού συγκροτήµατος, αποτελεί 

βασικό αίτιο της δυναµικής του πρωτογενή τοµέα στις περιοχές αυτές (νησιωτικές, 

ορεινές) λόγω της απ’ ευθείας διάθεσης των προϊόντων στην κατανάλωση από τους 

ίδιους τους παραγωγούς, καθώς επίσης και του τουρισµού (τουρισµός 

σαββατοκύριακου, θαλάσσιος τουρισµός, πολιτιστικός, οικολογικός κ.λπ.). 

 

5.6.3. Όρια ποιότητας και όρια ατµοσφαιρικής ρύπανσης 
Τα όρια ατµοσφαιρικής ρύπανσης διακρίνονται ανάλογα µε το πεδίο αναφοράς τους 

σε: 

- Όρια ποιότητας ΕΟΚ 

- Εθνικά όρια ποιότητας ατµόσφαιρας που ακολουθούν τα της Ε.Ε. 

- Στόχοι ποιότητας της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) που είναι 

αυστηρότερα των δύο παραπάνω 

- Όρια στα καύσιµα, που αφορούν την περιεκτικότητά τους σε διάφορα στοιχεία 

- Όρια στις εκποµπές, που αφορούν ποσότητες ρύπων που παράγονται από 
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διάφορες πηγές 

- Όρια λήψης εκτάκτων µέτρων, που αφορούν τιµές που ενέχουν άµεσους 

κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. 

 

Σαν όριο ποιότητας για ένα ρύπο καθορίζεται η τιµή η οποία δεν πρέπει να 

υπερβαίνεται ποτέ σε καµία περίπτωση σε µία συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Τα 

όρια ποιότητας που υπάρχουν σήµερα σε όλον τον κόσµο αφορούν σε 

συγκεντρώσεις ορισµένων ρύπων για χρονικές περιόδους συνήθως ενός έτους, µιας 

ηµέρας ή και µιας ώρας.  
 

Οι οδηγίες ΕΕ αποτελούν τη βάση των ρυθµίσεων για τη διαχείριση της 

ατµόσφαιρας. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται διάφορες Κοινές 

Υπουργικές Αποφάσεις και Αποφάσεις Συµβουλίου της ΕΕ που καθορίζουν τα 

πρότυπα ποιότητας της ατµόσφαιρας στην Ελλάδα. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΟΡΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑ∆Α 

Ρύπος Παράµετρος Οριακή Τιµή 
Ελληνική 
Νοµοθεσία 

∆ιεθνής 
Σύσταση 

CO 
Μέση τιµή οκταώρου 

Μέγιστη ωριαία τιµή 

Μέγιστη τιµή οκταώρου 

110 mg/m3 όριο προστασίας υγείας

30 mg/m3 

10 mg/m3 

 

Κατευθυντήριες 

γραµµές για 

ποιότητα της 

ατµόσφαιρας ΠΟΥ 

ΝΟ2 

Μέσα ετήσια επίπεδα των 

ωριαίων µέσων τιµών  

P98 όλων των ηµερήσιων 

µέσων του έτους 

50 mg/m3 

 

200 mg/m3 

 

ΚΥΑ 98/88 Οδηγία ΕΕ 85/203 

Αιθάλη 

Μέσα ετήσια επίπεδα 

των ηµερήσιων τιµών 

Μέσα χειµερινά επίπεδα 

των ηµερήσιων τιµών 

80 mg/m3 

 

130 mg/m3 

ΚΥΑ 99/87 Οδηγία ΕΕ 80/779 

SO2 

Μέσα ετήσια επίπεδα 

των ηµερήσιων τιµών 

Μέσα χειµερινά επίπεδα 

των ηµερήσιων τιµών 

120 mg/m3 αν η αιθάλη <40 mg/m3 

80 mg/m3 αν η αιθάλη >40 mg/m3 

180 mg/m3 αν η αιθάλη <40 mg/m3 

130 mg/m3 αν η αιθάλη >40 mg/m3 

ΚΥΑ 99/87 Οδηγία ΕΕ 80/779 

Pb Μέση ετήσια τιµή  2 mg/m3 ΚΥΑ 98/87 Οδηγία ΕΕ 82/884 

Ο3 Μέση ωριαία τιµή  
180 mg/m3 όριο επιφυλακής 

360 mg/m3 όριο λήψης εκτ. µέτρων
ΚΥΑ 11/97 Οδηγία ΕΕ 92/72 

(Πηγή ΥΠΕΧΩ∆Ε, ΟΟΣΑ, 2000) 
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5.6.4. Ανάλυση υφιστάµενης κατάστασης 
Στην περιφέριεα Αττικής, η περιοχή της ∆υτικής Αττικής παρουσιάζει σήµερα την 

µεγαλύτερη περιβαλλοντική επιβάρυνση. Είναι γνωστό ότι η ∆υτική Αττική και 

ειδικότερα το Θριάσιο Πεδίο αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα ρύπανσης της 

ατµόσφαιρας, της θάλασσας, του εδάφους και των υπόγειων νερών, λόγω της 

µεγάλης βιοµηχανικής συγκέντρωσης και ρυπαινουσών δραστηριοτήτων. Στη 

συνέχεια εκτίθενται τα σηµαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα του Θριασίου 

Πεδίου. 

 

Ατµόσφαιρα: Σύµφωνα µε τεχνική έκθεση του ΠΕΡΠΑ (1989) το Θριάσιο Πεδίο 

παρουσιάζει τις µεγαλύτερες τιµές 
(α) βιοµηχανικής συγκέντρωσης,  

(β) κατανάλωσης καυσίµου, και  

(γ) ρύπανσης που οφείλεται στην παραγωγική διαδικασία.  

 

Στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι:  

(α) από τις 80 βιοµηχανίες της Αττικής µε κατανάλωση καυσίµου πάνω από 1000 

τόνους µαζούτ το χρόνο, οι 20 βρίσκονται στο Θ.Π. και η κατανάλωση είναι το 52,3 % 

του συνόλου στην Αττική (συγκεκριµένα στο Θ.Π. η κατανάλωση µαζούτ είναι 

376.350 τόνοι ετησίως και σε όλη την Αττική 719.080 τόνοι) και  

(β) στο Θριάσιο Πεδίο λειτουργούν 46 βιοµηχανίες, που ρυπαίνουν µε την 

παραγωγική τους διαδικασία (από το σύνολο των 670 µονάδων). 

 

Στο Θριάσιο Πεδίο λειτουργούν µερικές από τις µεγαλύτερες βιοµηχανίες της χώρας , 

όπως : 

2 διυλιστήρια πετρελαίου (ΕΛ.∆.Α. , ΠΕΤΡΟΛΑ) 

2 χαλυβουργίες (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ) 

2 τσιµεντοβιοµηχανίες (ΤΙΤΑΝ , ΧΑΛΥΨ) 

1 βιοµηχανία πυροµαχικών (ΠΥΡΚΑΛ) 

 

Επίσης υπάρχουν εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης προϊόντων 

πετρελαίου, 3 µονάδες αναγέννησης ορυκτελαίων, πολλές χηµικές βιοµηχανίες, 

βιοµηχανίες και βιοτεχνίες πλαστικών-ελαστικών, λατοµεία και πολλές µικρότερες 

µονάδες. 
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Σύµφωνα µε πρόσφατη µελέτη του Αναπτυξιακού Συνδέσµου Θριασίου πεδίου 

(στοιχεία 2001), στο Θριάσιο Πεδίο λειτουργούν περί τις 2200 επαγγελµατικές 

εγκαταστάσεις (συµπεριλαµβάνονται βιοµηχανίες και βιοτεχνίες). 

 

Σε αντίθεση µε την Αθήνα , στην οποία η ατµοσφαιρική ρύπανση οφείλεται κυρίως 

στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων, στο Θριάσιο Πεδίο η ατµοσφαιρική ρύπανση 

οφείλεται κυρίως στη βιοµηχανική δραστηριότητα. Από τον παρακάτω πίνακα 

φαίνεται καθαρά ότι ο ισχυρισµός είναι αληθής. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕ∆ΙΟ (T/ΕΤΟΣ) 

 Αιωρ.Σωµατ. NOx SO2 Υδρογ/κες 

Βιοµηχανία 17835,0 3354,0 8523,0 4911,0 

Αυτοκίνητο 31,3 726,4 58,1 1586,6 

Σύνολο 17866,3 4080,4 8581,1 6498,6 

Βιοµηχ./Σύνολο 
(%) 

99,8 82,2 99,3 75,6 

 

Στα πλαίσια του 5/ετούς προγράµµατος 1986/90 προβλεπόταν µείωση των 

εκπεµπόµενων ρύπων από τη βιοµηχανία στο Θριάσιο Πεδίο και στο Λεκανοπέδιο 

της Αθήνας. Οι στόχοι αυτοί για µείωση των εκπεµπόµενων ρύπων στο Θριάσιο δεν 

πραγµατοποιήθηκαν εξαιτίας των επεκτάσεων των διυλιστηρίων και µάλιστα 

αυξήθηκαν οι εκποµπές των φωτοχηµικών ρύπων (οξειδίων του αζώτου και 

υδρογονανθράκων). 

 

Στη δεκαετία 1980/90 σηµειώθηκε ποιοτική µεταβολή στην ατµοσφαιρική ρύπανση 

του Θριασίου. Μειώθηκαν οι εκποµπές αιωρουµένων σωµατιδίων βιοµηχανικής 

προέλευσης και αυξήθηκαν οι εκποµπές των φωτοχηµικών ρύπων. Η µεταβολή 

οφείλεται: 
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 στην αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας σε σηµαντικές βιοµηχανίες (π.χ. 

παραγωγή σιδήρου από σκραπ και όχι από µετάλλευµα). 

 στην εφαρµογή µέτρων µείωσης των εκποµπών των αιωρουµένων σωµατιδίων. 

 στην αύξηση των εκποµπών οξειδίων του αζώτου και υδρογονανθράκων από τις 

επεκτάσεις των διυλιστηρίων και των άλλων συναφών µονάδων. 

 

Στη συνέχεια περιγράφεται η εξέλιξη της ατµοσφαιρικής ρύπανσης του Θριασίου 

Πεδίου, σύµφωνα µε τις µετρήσεις µας από το 1986 µέχρι σήµερα. 

 

Οι συγκεντρώσεις διοξειδίου του θείου έχουν µειωθεί σηµαντικά. Εξακολουθούν 

όµως να παρουσιάζονται υπερβάσεις των ορίων της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας 

(Π.Ο.Υ.). 

 

Για το διοξείδιο του αζώτου (ΝO2) η κατάσταση µέχρι το 1993 παρουσίασε δυσµενή 

εξέλιξη και στη συνέχεια η κατάσταση εµφανίζεται βελτιωµένη. Παρατηρούνται 

υπερβάσεις των ορίων, όµως η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη συγκρινόµενη µε 

αυτήν της Αθήνας. Τα τελευταία δύο χρόνια πάντως η πορεία των συγκεντρώσεων 

είναι αυξητική και πρέπει το ζήτηµα να µελετηθεί. 

 

Η κατάσταση για τους υδρογονάνθρακες (THC) παραµένει περίπου αµετάβλητη, µε 

συγκεντρώσεις σε υψηλά επίπεδα, ιδίως στην Παραλία Ασπροπύργου. 

Επισηµαίνονται οι έντονες οσµές που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια κατά τη 

διέλευση από την παλιά εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου µέσα στα όρια της 

ΠΕΤΡΟΛΑ , οι οποίες οφείλονται στην παραγωγική διαδικασία του διυλιστηρίου. 

 

Όσον αφορά το όζον (O3) σηµειώθηκε αύξηση των επιπέδων του µέχρι το 1990 µε 

εµφάνιση πολλών υπερβάσεων των ορίων της Π.Ο.Υ. και του ΠΕΡΠΑ και από το 

1991 και µετά µείωση (µε εξαίρεση το 1993) χωρίς να λείπουν όµως οι υπερβάσεις. 

Υπάρχουν επίσης πολλές υπερβάσεις των ορίων που έχει θεσπίσει η ΕΟΚ µε την 

οδηγία 72/1992. Τονίζεται η σοβαρότητα της κατάστασης όσον αφορά το όζον για 

όλο το Θριάσιο Πεδίο, διότι οι παρατηρούµενες συγκεντρώσεις εγκυµονούν 

κινδύνους και για τους ανθρώπους αλλά και για τη βλάστηση της περιοχής. 

Αποσπασµατικές µετρήσεις στην αποµακρυσµένη σχετικά Νέα Πέραµο δείχνουν 

παρόµοια εικόνα. 
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Οι συγκεντρώσεις των αιωρουµένων σωµατιδίων στην περιοχή Ελευσίνας (∆.Ε.) 

(έχοντας µειωθεί σε σχέση µε τη δεκαετία 1975-85) παρουσιάζουν σταθερότητα, 

εξακολουθώντας όµως να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, ενώ στην περιοχή 

Παραλίας Ασπροπύργου (Π.Α.) παρουσιάζουν “εκρηκτική” αύξηση. Το 60% περίπου 

των αιωρουµένων σωµατιδίων στο Θριάσιο Πεδίο έχουν µέγεθος µικρότερο από 

3µm, ενώ το 80% µικρότερο από 10µm (λόγω του µικρού µεγέθους, ένα µέρος των 

σωµατιδίων φτάνει µέχρι τους πνεύµονες , µεταφέροντας εκεί διάφορα επιβλαβή για 

την υγεία συστατικά). 

 

Ο µόλυβδος των αιωρουµένων σωµατιδίων στο Θριάσιο Πεδίο βρίσκεται µεν σε 

σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις, αλλά πολύ πιο κάτω από το όριο της Ελληνικής και 

Κοινοτικής Νοµοθεσίας καθώς και από τις τιµές που εµφανίζονται στην Αθήνα. 

Επίσης φαίνεται ότι ο µόλυβδος από το 1993 και µετά παρουσιάζει µείωση , γεγονός 

που µπορεί να αποδοθεί στην κυκλοφορία πολλών καταλυτικών αυτοκινήτων 

(αµόλυβδη βενζίνη) . Η διαφορά ανάµεσα στον Ασπρόπυργο και την Ελευσίνα είναι 

σηµαντική και οφείλεται στη µεγαλύτερη συµµετοχή των βιοµηχανικών εκποµπών 

µολύβδου στη διαµόρφωση των συγκεντρώσεων στον Ασπρόπυργο. 

 

Θάλασσα: Τεράστια ζηµιά προκλήθηκε στον Κόλπο Ελευσίνας την 20/ετία 1960-

1980 µε τη διοχέτευση στη θάλασσα ακατέργαστων τοξικών αποβλήτων της 

Χαλυβουργικής (αµµωνιακό υγρό κωκερίας µε φαινόλες και κυάνιο), οργανικού 

φορτίου (βυνάσσας) δύο οινοπνευµατοποιείων (Κρόνος, Βότρυς) και λαδιών των δύο 

∆ιυλιστηρίων. Μεγάλη συµβολή είχε επίσης και ο Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός 

(Κ.Α.Α.) µιας και είχε υπολογιστεί ότι το 20% των λυµάτων και αποβλήτων απ’αυτόν 

έφταναν στον κόλπο Ελευσίνας. Ο Κ.Α.Α. από το Νοέµβριο του 1994 δεν εκβάλλει 

στο Κερατσίνι αλλά µε άλλο αγωγό τα υγρά στέλνονται στην Ψυτάλλεια για 

πρωτοβάθµιο και δευτεροβάθµιο καθαρισµό. 
 

Οι κυριότερες πηγές ρύπανσης του Κόλπου Ελευσίνας σήµερα είναι: 

 Οι διάφορες βιοµηχανίες του Θριασίου Πεδίου , που διαθέτουν τα απόβλητά τους 

στη θάλασσα. 

 Ρέµα Αγίου Γεωργίου (Βυρσοδεψεία, Βιοχαρτική , Βιασφάλτ). 
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 Ναυπηγεία, διαλυτήρια πλοίων , παροπλισµένα πλοία , κινούµενα πλοία (τα 

τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τα διακινούµενα φορτία στο λιµάνι 

Ελευσίνας). 

 Αιωρούµενα σωµατίδια (ατµοσφαιρικά). 

 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αργή µεν αλλά αισθητή βελτίωση στον Κόλπο 

Ελευσίνας. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε ότι µειώθηκαν τα φωσφορικά , το ανόργανο 

άζωτο (νιτρικά , νιτρώδη και αµµωνία) , το BOD5 και το COD. 

 

Συνέπεια της βελτίωσης είναι το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι 

ποσότητες και τα είδη των αλιευµάτων στον ευρύτερο Κόλπο Ελευσίνας (π.χ. 

αλιεύονται µπαρµπούνια, κουτσοµούρες κ.λπ.). Επίσης τα τελευταία τρία χρόνια δεν 

έχουν αναφερθεί περιστατικά οµαδικών θανάτων ψαριών. 

 

Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει για τη µικροβιολογική ποιότητα των νερών στην 

Παραλία Ελευσίνας (Πλαζ). Τα τελευταία χρόνια ικανοποιούνται και το επιτρεπτό 

αλλά και το επιθυµητό όριο της νοµοθεσίας. Το ίδιο συµβαίνει και στην περιοχή Νέας 

Περάµου και Λουτροπύργου. Άλλωστε το Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας τα τελευταία 

πέντε χρόνια επιτρέπει την κολύµβηση στην πλαζ Ελευσίνας. Οι µετρήσεις που κάνει 

ο Σ.ΕΛΕ.Ρ. στην Παραλία Ασπροπύργου για τη µικροβιολογική ποιότητα των νερών, 

δείχνουν ότι από την άποψη αυτή δεν υπάρχει πρόβληµα. Όµως στην περιοχή δεν 

παύει να υπάρχει η χηµική ρύπανση. 

 

Η βελτίωση που παρατηρείται γενικά στον Κόλπο Ελευσίνας οφείλεται στους εξής 

παράγοντες : 

 Μειώθηκε από το 1980 και µετά ο όγκος των βιοµηχανικών αποβλήτων κατά 70% 

µε ανάλογη µείωση του ρυπαντικού φορτίου (έκλεισαν ιδιαίτερα ρυπογόνες 

βιοµηχανίες, όπως Βότρυς και Κρόνος και η Χαλυβουργική άλλαξε µέθοδο 

παραγωγής σιδήρου). 

 Αρκετές βιοµηχανίες εγκατέστησαν συστήµατα καθαρισµού των αποβλήτων τους 

(π.χ. ΕΛ.∆.Α., ΠΕΤΡΟΛΑ , ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ). 

 Μειώθηκε σηµαντικά ο αριθµός των παροπλισµένων πλοίων: (1980 : 45 , 1982 : 

435, 1993 : 33, 1994 : 37, 1995 : 60, 1996 : 67, 1998 : 144 : 1999 : 123, 2000: 

94, 2001: 63) 
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 Από το Νοέµβριο 1994 έπαψε να εκβάλει στο Κερατσίνι ο Κεντρικός 

Αποχετευτικός Αγωγός (Κ.Α.Α.). Τώρα πια λειτουργεί το κέντρο επεξεργασίας 

λυµάτων (Κ.Ε.Λ.) της Ψυτάλλειας, όπου γίνεται καθαρισµός των λυµάτων και 

αποβλήτων. 

 

Ο Κόλπος της Ελευσίνας όµως παραµένει σοβαρά ρυπασµένος και ευτροφικός. Τους 

καλοκαιρινούς µήνες παρουσιάζεται η στρωµάτωση των νερών και το διαλυµένο 

οξυγόνο κάτω από τα 20m µειώνεται σηµαντικά, οπότε γίνονται δύσκολες οι 

συνθήκες σε τέτοια βάθη για τη ζωή των ψαριών (παλιότερα σε τέτοια βάθη το 

διαλυµένο οξυγόνο πλησίαζε το µηδέν). Χαρακτηριστική είναι η περιοχή Ευταξίας 

(βάθος 33m), όπου στο βυθό το καλοκαίρι εµφανίζονται µεγάλες συγκεντρώσεις 

αµµωνίας (από έλλειψη οξυγόνου). Ο ευτροφισµός εκδηλώνεται ιδιαίτερα στις 

περιοχές Ασπροπύργου και Νέας Περάµου. Το πρόβληµα εξακολουθεί να υπάρχει 

έντονο στο βυθό, όπου η βελτίωση είναι δύσκολη. Τα ιζήµατα του βυθού 

παρουσιάζουν µεγάλες συγκεντρώσεις σε οργανικό άνθρακα (Cοργ), φωσφόρο, 

άζωτο, βαριά µέταλλα και λάδια. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι µεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις βαρέων µετάλλων εµφανίζονται µπροστά στα δυο Ναυπηγεία 

(Ελευσίνας και Σκαραµαγκά) , του χρωµίου ειδικότερα στις εκβολές του Ρέµατος 

Αγίου Γεωργίου (βυρσοδεψεία) και των λαδιών µπροστά στα δυο ∆ιυλιστήρια. 

Γενικότερα στις ακτές παρατηρούνται οι µεγαλύτερες συγκεντρώσεις µετάλλων στα 

αιωρούµενα σωµατίδια αλλά και διαλυµένων µετάλλων καθώς και µετάλλων στα 

ιζήµατα. 

 

Όσον αφορά τα λάδια, πρέπει να τονιστεί ότι η χρήση, µέχρι πρόσφατα, χηµικών 

διασκορπιστικών για την καταπολέµηση των πετρελαιοκηλίδων, είχε σαν αποτέλεσµα 

να καλυφθεί ο βυθός µε έναν υµένα λαδιού σε όλη την έκταση του Κόλπου 

Ελευσίνας. Τα µέγιστα των συγκεντρώσεων παρουσιάζονται µπροστά στα δυο 

διυλιστήρια (ΕΛ.∆.Α & ΠΕΤΡΟΛΑ) και στα ναυπηγεία Ελευσίνας. 

Στις εκβολές του Ρέµατος Αγ.Γεωργίου παρατηρούνται επίσης οι µικρότερες τιµές 

διαφάνειας (0,5-1,0m στις εκβολές του ρέµατος και 4-7m στον υπόλοιπο Κόλπο) και 

οι µεγαλύτερες τιµές αιωρούµενης ύλης. 

 

Αξίζει να σηµειωθεί η, κατά το παρελθόν, ρύπανση της λίµνης Κουµουνδούρου µε 

πετρελαιοειδή από τις διαρροές των δεξαµενών των ΕΛ.∆.Α.και της παρακείµενης 
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στρατιωτικής µονάδας. Στη συνέχεια η λίµνη αποτελούσε πηγή ρύπανσης της 

θάλασσας. Τον τελευταίο καιρό η κατάσταση στη λίµνη έχει βελτιωθεί. 

 

Από τις µετρήσεις που έχουµε πραγµατοποιήσει στη θαλάσσια περιοχή Νέας 

Περάµου (τρεις σειρές µετρήσεων) προκύπτει ότι η κατάσταση εκεί είναι σαφώς 

καλύτερη από αυτή στον Κόλπο Ελευσίνας. Ιδιαίτερο πρόβληµα της Νέας Περάµου 

είναι ο έντονος ευτροφισµός , συνέπεια του οποίου είναι η δυσοσµία που εµφανίζεται 

τους καλοκαιρινούς µήνες από την αποσύνθεση των φυκιών. 

 

Πιστεύεται πάντως ότι η κατάσταση στον Κόλπο Ελευσίνας στα επόµενα χρόνια θα 

βελτιωθεί ακόµα περισσότερο , µε την προϋπόθεση ότι θα λειτουργεί σωστά το 

κέντρο επεξεργασίας λυµάτων στην Ψυτάλλεια , θα ελέγχονται οι βιοµηχανίες για τα 

απόβλητά τους και θα εκλείψουν ατυχήµατα σε πλοία, που οδηγούν σε διαρροές 

πετρελαιοειδών. 

 

Όσον αφορά τα βυρσοδεψεία που λειτουργούν στον Ασπρόπυργο, η πολιτεία είχε 

υποσχεθεί (Ιούνιος 1996) ότι σύντοµα θα αποφασιζόταν ο χώρος µετεγκατάστασής 

τους. Στο χώρο αυτό θα γίνεται επεξεργασία των αποβλήτων ώστε να µη ρυπαίνουν 

τον οποιοδήποτε αποδέκτη. Μέχρι σήµερα όµως δεν έχει βρεθεί χώρος 

µετεγκατάστασης. 

 

Έδαφος: Η βιοµηχανία ρυπαίνει το έδαφος και υπέδαφος µε βαριά και τοξικά 

µέταλλα, µε οργανικές τοξικές ουσίες και µε πετρελαιοειδή. 
Συγκεκριµένα : 

• διάφορες µεταλλουργικές µονάδες καθώς και µονάδες ανάκτησης µολύβδου 

από µπαταρίες µε τις αποθέσεις τους έχουν ρυπάνει το έδαφος µε αποτέλεσµα 

αυτό να παρουσιάζει συγκεντρώσεις Pb, Cd και Zn κατά 2-20 φορές 

µεγαλύτερες από αυτές που παρατηρούνται σε µη ρυπασµένες περιοχές. 

• το διυλιστήριο ΠΕΤΡΟΛΑ έχει ρυπάνει το έδαφος σε βάθος 1,5m και κατά µήκος 

ενός άξονα 6Km από την ακτή είναι σοβαρά ρυπασµένο µε υδρογονάνθρακες. 

Οι µέγιστες συγκεντρώσεις υπερβαίνουν κατά 100 φορές τις συγκεντρώσεις 

υποβάθρου της περιοχής. 
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• το διυλιστήριο ΕΛ∆Α έχει ρυπάνει µε τρεις (3) κηλίδες πετρελαίου το υπέδαφος. 

Η πρώτη µε έκταση 427 στρέµ. περιέχει κηροζίνη και ντίζελ και προκαλεί 

αναβλύσεις στη Λίµνη Κουµουνδούρου. Η δεύτερη και η τρίτη κηλίδα 5,9 και 1,9 

στρεµ. Αντίστοιχα περιέχουν κυρίως κηροζίνη και µαζούτ. Το υπέδαφος των 

ΕΛ∆Α έχει ρυπανθεί σε βάθος µέχρι και 11m. (Πάντως σε ηµερίδα των ΕΛ.∆.Α. 

το Φεβρουάριο του 2000 ανακοινώθηκε ότι οι µεγαλύτερες ποσότητες 

πετρελαιοειδών έχουν ήδη αντληθεί και εφαρµόζεται πρόγραµµα ελέγχου των 

διαρροών). 

 

Στους υπόλοιπους 14 χώρους αποθήκευσης πετρελαιοειδών που υπάρχουν στο 

Θριάσιο Πεδίο , αν και δεν έχουν γίνει µετρήσεις, είναι βέβαιο ότι θα επικρατεί 

παρόµοια κατάσταση. 

 

Επίσης, η αποθήκευση από τη ∆ΕΗ σηµαντικών ποσοτήτων κλοφέν (PCB’s) στον 

Ασπρόπυργο και στη Μάνδρα κατά τρόπο που δεν εξασφαλίζει προστασία µάλλον 

έχει οδηγήσει σε σχετική ρύπανση του εδάφους. 

 

5.7. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ 
5.7.1. Γενικά  
Το νερό αποτελούσε πάντοτε τον πόλο έλξης των ανθρώπων και των 

δραστηριοτήτων τους. Η εξασφάλιση του πόσιµου και του αρδευτικού νερού, σε 

συνδυασµό µε την προστασία από τις πληµµύρες, ήταν από τα κυρίαρχα µελήµατα 

του ανθρώπου.  

 

Το νερό, αν και αγαθό µε µεγάλη αξία χρήσης, είχε πάντοτε µικρή αξία ανταλλαγής 

και κατά συνέπεια, εξαιρούµενο από την αγορά, εξαιρείτο και από την οικονοµική 

θεώρηση. Κι αυτό επειδή ως φυσικός πόρος, σε αντιστοιχία µε τον αέρα, 

κατατασσόταν στα δώρα της φύσης προς τον άνθρωπο, αλλά και γιατί ο χαρακτήρας 

του ανανεώσιµου του αφαιρούσε τη δυναµική της ανεπάρκειας και της προσπάθειας 

για προµήθεια. 

 

Η οικονοµική ανάπτυξη, όµως, των τελευταίων δεκαετιών διαµόρφωσε νέες συνθήκες 

στη χρήση των υδατικών πόρων, µια και αποτελούν ταυτόχρονα µέσο για την 

επίτευξη των διαφόρων τοµεακών οικονοµικών στόχων, παραµένοντας συνεχώς 
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ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες για την επιβίωση του ανθρώπου και τη 

διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας. Η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, η ανάγκη 

αύξησης της παραγωγικότητας των υφιστάµενων, οι ανάγκες που προκύπτουν από 

την ανύψωση του βιοτικού επιπέδου, δηµιουργούν ολοένα και µεγαλύτερη ζήτηση 

νερού κατάλληλης ποιότητας για κάθε χρήση, ενώ η συνεχής ποιοτική υποβάθµιση 

και η ανάγκη διατήρησης της οικολογικής ισορροπίας δηµιουργούν πολύπλοκα 

προβλήµατα στην ανάπτυξη της κάθε περιοχής. 

 

Η έντονη λοιπόν οικονοµική διάσταση των υδατικών πόρων σήµερα, η άµεση πολλές 

φορές σύνδεση τους µε τον προγραµµατισµό ανάπτυξης, καθώς και η συνεχής 

παρουσία τους στην καθηµερινή πρακτική, επιβάλλει την αντιµετώπιση τους ως 

φυσικού πόρου σε ανεπάρκεια, µέσω της ανάδειξης και εφαρµογής σύγχρονης και 

συνεπούς πολιτικής διαχείρισης.  

 

Η διαχείριση του υδατικών πόρων σήµερα, αποτελεί ένα τοµέα δραστηριότητας που 

συνεχώς αποκτά µεγαλύτερη σηµασία, λόγω: (α) της αυξανόµενης ζήτησης νερού 

κατάλληλης ποιότητας για κάθε χρήση, (β) της συνεχούς µείωσης της διαθέσιµης 

ποσότητας νερού, (γ) της ανάγκης προστασίας του Περιβάλλοντος & εξασφάλισης 

της Οικολογικής Ισορροπίας. 

 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το νερό αποτελεί σηµαντικό παράγοντα επιβίωσης, 

ανάπτυξης και εξέλιξης και για το λόγο αυτό στο παρόν εδάφιο θα γίνει µία πρώτη 

εκτίµηση και καταγραφή των υδατικών πόρων της Περιφέρειας Αττικής, καθώς 

επίσης και των κύριων υφιστάµενων χρήσεων των επιφανειακών και υπόγειων 

υδατικών πόρων (άρδευση, ύδρευση, ενέργεια, βιοµηχανία, διατήρηση οικολογικής 

ισορροπίας, κ.α.).  

 

Η Αττική, σε όλη τη διαδροµή της ιστορίας της, όπως και σήµερα, είναι άνυδρη, 

στερούµενη πλουσίων πηγών, µεγάλων ποταµών και λιµνών και κατά συνέπεια 

υπέφερε από έλλειψη νερού.  

 

Οι κοίτες των δύο κυρίων ποταµών της Αττικής, του Κηφισσού και του Ιλισσού έχουν 

διευθετηθεί και καλυφθεί, κατά το µεγαλύτερο µέρος τους και η Αθήνα δεν διαθέτει 

πλέον ποταµούς. Θα πρέπει, όµως, να σηµειωθεί ότι οι ποταµοί αυτοί, οι οποίοι ήταν 
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απλά ρυάκια κατά τη θερινή περίοδο, σε περιόδους βροχών µεταβάλλονταν σε 

ορµητικούς χείµαρρους παρασύροντας χώµατα και πέτρες και πληµµυρίζοντας τις 

γύρω από αυτούς εκτάσεις, ιδίως στα χαµηλότερα µέρη προς τη θάλασσα. Αυτή η 

ιδιότητα της µεταβολής σε χείµαρρο δεν εξαφανίστηκε µαζί µε την εξαφάνιση των 

ποταµών, αντίθετα, όχι µόνον υπάρχει, αλλά έχει επιδεινωθεί λόγω των µπαζωµάτων 

και των κατασκευών επί των χειµάρρων που δεν επιτρέπουν την ελεύθερη 

πρόσβαση των νερών στη θάλασσα. Η καταστρεπτική δύναµη ιδίως του Ιλισσού ήταν 

γνωστή ήδη από την αρχαιότητα. Τις τελευταίες δεκαετίες, η σοβαρότητα του 

προβλήµατος έχει επιταθεί από την αποδάσωση και την άναρχη δόµηση «επί 

µπαζωµάτων» των χειµάρρων.  

 

Εκτός των ποταµών, λίγες πηγές προµήθευαν πόσιµο νερό. Από το 130 π.χ. µέχρι 

το 1930 η Αθήνα υδρευόταν από το Αδριάνειο Υδραγωγείο , µήκους 20 χλµ. και από 

500 πηγάδια βάθους µέχρι και 40 µέτρων.  

 

Από το 1931 µέχρι το 1951, η Αθήνα υδρεύεται από την τεχνητή λίµνη του 

Μαραθώνα µε δυνατότητα υδροδότησης 14Χ106Μ3 ετησίως. Το 1951 εµπλουτίζεται 

το δίκτυο µε άλλα 10Χ106Μ3 ετησίως νερό από γεωτρήσεις στον Άγιο Θωµά και στο 

χείµαρρο Κακοσάλεση. Το 1959 χρησιµοποιείται η Υλίκη η οποία συνδέεται µε το 

Μαραθώνα. Το συγκρότηµα λιµνών Υλίκη – Παραλίµνη έχει ετήσιο δυναµικό της 

τάξης των 450Χ106Μ3 από τα οποία 235Χ106Μ3 χάνονται από τις καταβόθρες 

165Χ106Μ3 χρησιµοποιούνται για την ύδρευση των πρωτεύουσας και 50Χ106Μ3 

νερού χρησιµοποιούνται για την άρδευση της Κωπαϊδας.  

 

Από το 1981 η ύδρευση του λεκανοπεδίου γίνεται κυρίως από την τεχνητή λίµνη του 

Μόρνου. Η πρόβλεψη τότε ήταν να ληφθούν συνολικά 800Χ106Μ3 νερού ετησίως, µε 

τη συµβολή των υδάτων από την εκτροπή του Εύηνου και Τρεκετιώτη, καθώς και την 

προσθήκη των 100Χ106Μ3 από την Υλίκη. Η ξηρασία, όµως, που έπληξε την 

Ελλάδα, για δεύτερη φορά µετά το 1974, σε συνδυασµό µε τη µη ολοκλήρωση των 

έργων Μόρνου – Ευήνου , επανέφερε στο προσκήνιο το σοβαρό από την αρχαιότητα 

πρόβληµα επάρκειας νερού στο λεκανοπέδιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σε κοινοτικό 

επίπεδο η Αττική αναφέρεται ως µια από τις τέσσερις περιοχές της Ευρώπης που 

πάσχουν από µόνιµο πρόβληµα ύδρευσης (water stress). 
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Συνολικά η απαιτούµενη ποσότητα νερού για την ικανοποίηση των αναγκών τόσο 

του Λεκανοπεδίου των Αθηνών όσο και του Θηβαϊκού και Κωπαϊδικού πεδίου µε 

πρόβλεψη µέχρι το 2001, ανέρχονται σε 955Χ106Μ3 και το έλλειµµα είναι 323-

375Χ106Μ3 .  

 

5.7.2. Υπόγειοι υδροφορείς 

Οι Ζώνες των υπόγειων υδροφορέων της περιοχής διακρίνονται : 

α) Καρστικός Υδροφορέας Ορους Αιγάλεω. 

- Οριοθέτηση : δυτικά είναι ανοιχτός στη θάλασσα, βορεια είναι το Αιγάλεω όρος, 

ανατολικά οι υδατοπερατοί σχηµατισµοί και βόρεια ρήγµα που διέρχεται από τη 

δυτική περίµετρο του Ποικίλου όρους. 

- Υδραυλική κλίση : 0,6-1,05 % 

- Κατεύθυνση πιεζοµετρίας υδροφορέα : Ν∆ 

- ∆ιακύµανση της στάθµης : 10 εκατ. (ανά υδρολογικό έτος) 

- Τροφοδοσία : από τις οµβροδόχους επιφάνειες των καρστικών σχηµατισµών 

- ∆ιαφυγή από υδροφορέα : προς τη θαλάσσια περιοχή δυτικά, σύµφωνα µε την 

κατεύθυνση της υπόγειας ροής. Πιθανές διαφυγές και προς βορράν. 

β) Καρστικός Υδροφορέας Πάρνηθας 

- Οριοθέτηση : προς βορρά ο καρστικός υδροφορέας Αιγάλεω όρους. 

- Υδραυλική κλίση : 0,4-1,2% 

- ∆ιακύµανση της στάθµης : 6 εκατ. (ανά υδρολογικό έτος) 

- Τροφοδοσία : από την κατείσδυση των οµβρίων σε όλη την έκτασή του 

- ∆ιαφυγή από υδροφορέα : Λίµνη Κουµουνδούρου, θάλασσα Ασπρόπυργου 

γ) Φρεάτιοι υδροφορείς: Αναπτύσσονται στα πλέον περατά στρώµατα (αλλούβια), 

ανατολικά, αλλά και στους νεογενείς – πλειστοκαινικούς σχηµατισµούς. Η 

κατεύθυνση ροής ακολουθεί την εδαφική κλίση. Μικρό βάθος στάθµης. Μικρές 

παροχές (2-4 κ.µ./ώρα) 

δ) Υδροφορία στη Νεογενή Λεκάνη των Αν. Λιοσίων. 
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5.7.3. Παράκτια ύδατα και θάλλασιο περιβάλλον 
Το  παράκτιο περιβάλλον υπήρξε ανέκαθεν υψίστης σπουδαιότητας για τους 

Έλληνες. Το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού της Χώρας και των οικονοµικών 

δραστηριοτήτων βρίσκονται κατά µήκος των ακτών της, συχνά δε σχετίζονται µε 

χρήσεις του παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος. Οι συγκεντρώσεις της 

πολεοδοµικής, βιοµηχανικής και τουριστικής ανάπτυξης δηµιουργούν προβλήµατα 

θαλάσσιας ρύπανσης που επιδεινώνονται, κυρίως από τη διάθεση µεγάλων 

ποσοτήτων αστικών και βιοµηχανικών ρύπων, παράλληλα µε την αύξηση του 

πληθυσµού και των άλλων δραστηριοτήτων. Τα παράκτια νερά δέχονται επίσης 

απόβλητα και διαρροές που προκύπτουν από τη θαλάσσια άντληση πετρελαίου και 

από τη ναυτιλία.  

 

Μεταξύ των παραγόντων που συνετέλεσαν στην αύξηση της ρύπανσης των 

θαλασσών ενδεικτικά σηµειώνονται:  

• Η αστικοποίηση 

• Η συγκέντρωση πολλών βιοµηχανικών δραστηριοτήτων σε περιορισµένες 

γεωγραφικά περιοχές.  

• Η καθιέρωση της χρήσης πετρελαίου ως κύριας µορφής ενέργειας. 

• Η αλµατώδης αύξηση των µεταφορών πετρελαίου, των προϊόντων του 

καθώς και διαφόρων άλλων χηµικών φορτίων µέσω θαλάσσης.  

• Η καθιέρωση της χρήσης λιπασµάτων, φυτοφαρµάκων και διαφόρων 

άλλων συνθετικών ουσιών που µέσω των επιφανειακών ή υπόγειων νερών 

καταλήγουν στη θάλασσα.  

       

Αποτέλεσµα της αύξησης της ρύπανσης είναι:  

• Η έντονη ποιοτική υποβάθµιση κλειστών ιδιαίτερα θαλασσίων περιοχών, 

(Κόλπος Ελευσίνας κ.λ.π.) καθώς και των θαλασσίων περιοχών που 

γειτνιάζουν µε τα µεγάλα αστικά κέντρα της Χώρας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 

Πάτρα, Βόλος κ.λ.π.).  

 

Η κατάληξη στη θάλασσα των ποταµών, των χειµάρρων και των ρεµάτων, κάθε 

είδους απορριµµάτων τα οποία µε την επίδραση των ανέµων και των θαλασσίων 
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ρευµάτων εκβράζονται στις ακτές, δηµιουργώντας έντονες αντιαισθητικές 

καταστάσεις. 
 

Σχετικώς µε την κατάσταση των υδάτων, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι επαπειλείται 

ρύπανση των επιφανειακών υδάτων. Από πολλούς φορείς επισηµαίνεται ότι 

υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι στην Αττική να µολυνθούν τα υπόγεια ύδατα και να 

χειροτερεύσει σοβαρά η ποιότητα του πόσιµου νερού.  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΕΣ∆Α ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
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6. ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Στο κεφάλαιο αυτό της µελέτης παρουσιάζονται: 

• Η συνεισφορά της εξεταζόµενης περιοχής αναφοράς του ΠΕΣ∆Α στο σύνολο της 

Χώρας, ως προς το είδος και την ποσότητα των παραγοµένων αποβλήτων. 

• Οι στόχοι του Εθνικού Σχεδιασµού σε Περιφερειακό επίπεδο (περιοχή αναφοράς) 

τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά µε έµφαση στην πρόληψη και τη µείωση της 

παραγωγής και της βλαπτικότητα των αποβλήτων. 

• Οι στόχοι του Περιφερειακού Σχεδίου για την επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση, 

ανάκτηση των στερεών αποβλήτων ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία που έχει 

στόχο την παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών ή προϊόντων. Αναφέρονται οι 

χρονικοί ορίζοντες επίτευξης των στόχων αυτών. 

• Οι εναλλακτικές προτάσεις κινήτρων προκειµένου να επιτευχθούν οι 

προαναφερόµενοι στόχοι του Περιφερειακού Σχεδίου. 

• Τα προτεινόµενα µέτρα, δράσεις και παρεµβάσεις ώστε οι εξειδικευµένοι στόχοι 

του Περιφερειακού Σχεδίου για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων να 

δηµοσιοποιηθούν στους ΟΤΑ Α' και Β' βαθµού, στο ευρύ κοινό, καθώς και στις 

ενδιαφερόµενες οµάδες πληθυσµού. 

 

6.2. ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
Η εκτίµηση της συνεισφοράς της περιοχής αναφοράς του ΠΕΣ∆Α στο σύνολο της 

Χώρας, ως προς το είδος και την ποσότητα των παραγοµένων αποβλήτων, αποτελεί 

απαραίτητη συνθήκη για την εξειδίκευση των στόχων του Εθνικού Σχεδιασµού σε 

Περιφερειακό Επίπεδο. 

 

Οι εκτιµήσεις των παραγόµενων ποσοτήτων σε επίπεδο χώρας, είναι σύµφωνες µε 

το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδιασµού και αφορούν το έτος 2002, όπως αυτό 

ορίζεται από την ΚΥΑ 50910/2727/2003.  

 

Λαµβάνοντας υπόψη το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδιασµού το οποίο αναφέρεται 

στα µη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται οι 
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ποσότητες των µη επικίνδυνων αποβλήτων τόσο σε επίπεδο χώρας, όσο και σε 

επίπεδο περιοχής µελέτης, καθώς και η ποσοστιαία συµµετοχή της περιοχής µελέτης 

στο σύνολο της Χώρας, σύµφωνα µε όσα έχουν αναφερθεί και στο κεφάλαιο 4. 

 

Μάλιστα για την συγκριτική αξιολόγηση των παραγόµενων µη επικίνδυνων 

αποβλήτων ανά κατηγορία και είδος της περιοχής αναφοράς του ΠΕΣ∆Α,  µε τα 

αντίστοιχα της χώρας, στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται εκτιµήσεις του 

έτους 2002. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΓΟΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 

ΠΑΡΑΓOΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΕΤΟΥΣ 2002 (t/έτος) Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΧΩΡΑ (ΕΤΟΥΣ 2002) (%) 

 ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 
ΕΤΟΥΣ 2001 3.761.810 10.964.020 34,31 

Α ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ    
Α.1. ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 1.801.676 4.627.385 38,94 

Α.2. ΒΙΟΠΟ∆ΟΜΗΣΙΜΑ ΑΣΤΙΚΑ 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ (Β.Α.Α.) 1.279.190 3.285.443 38,94 

Α.3. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 360.335 925.477 38,94 

Β ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 79.766 20.000.000 0,40 

Γ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΗ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ    

Γ.1. ΙΛΥΕΣ  ΑΠΟ ΚΕΛΨ & ΚΕΛΜ 210.000* 230.000 91,30 
Γ.2. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 19.240 50.000 38,48 

Γ.3. ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 
ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ (τεµάχια)

16.994 
(τεµάχια) 

34.104 
(τεµάχια) 

49,83 
(τεµάχια) 

Γ.4. Α∆ΡΑΝΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ    

Γ.4.1. 
Α∆ΡΑΝΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & 
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ 

735.750 4.500.000 16,35 

Γ.4.2. Α∆ΡΑΝΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ 
ΕΚΣΚΑΦΕΣ 2.450.000 42.000.000 5,83 

Γ.5. 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

60.411 176.071 34,31 

Γ.6. 
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΑΧΡΗΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

17.750 46.274 38,36 

Γ.7. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 25.483 1.828.606 1,39 
Γ.8. ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 13.017 28.621 45,48 

*: Πηγή: ΕΥ∆ΑΠ 
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Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφερθεί, ότι η πρόβλεψη της παραγωγής των µη 

επικίνδυνων στερεών αποβλήτων ανά κατηγορία και είδος στην Περιφέρεια Αττικής, 

βασίσθηκε σε δεδοµένα από τις εκάστοτε πηγές παραγωγής των αποβλήτων αυτών 

και σπανίως σε πραγµατικές µετρήσεις και ζυγολόγια επί των ποσοτήτων αυτών, µε 

εξαίρεση την κατηγορία των αστικών στερεών αποβλήτων. Εποµένως στο πλείστο 

των περιπτώσεων οι ποσότητες των αποβλήτων, έχουν πιθανώς υπερεκτιµηθεί, και 

γενικότερα περιέχουν ένα ποσοστό ανασφάλειας. Αυτό το γεγονός δεν επηρεάζει 

σηµαντικά το σχεδιασµό των συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης, καθότι αυτά θα 

πρέπει να είναι µε τέτοιο τρόπο εξελίξιµα ώστε να ανταποκρίνονται στις εκάστοτε 

απαιτήσεις επεξεργασίας των πραγµατικά παραγόµενων ποσοτήτων ανά έτος. 
 

Λαµβάνοντας υπόψη τη συνεισφορά της εξεταζόµενης περιοχής στο σύνολο της 

Χώρας, ως προς το είδος και την ποσότητα των παραγοµένων αποβλήτων, 

ακολουθεί στην συνέχεια, η εξειδίκευση και η ανάλυση των στόχων του Εθνικού 

Σχεδιασµού σε επίπεδο περιοχής µελέτης τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά, σε ότι 

αφορά τα µη επικίνδυνα στερεά απόβλητα. 

 

6.3. ΣΤΟΧΟΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
Οι διαχρονικοί στόχοι που τίθενται για την διαχείριση των αστικών στερεών 

αποβλήτων, περιλαµβάνουν τις ακόλουθες θεµατικές ενότητες στόχων: 

 Για την πρόληψη ή µείωση της παραγωγής των αστικών στερεών 

αποβλήτων.  

 Για την επέκταση και τον εκσυγχρονισµό του δικτύου συλλογής και µεταφοράς 

αστικών στερεών αποβλήτων 

 Για την αξιοποίηση και ανακύκλωση των διαφόρων υλικών που περιέχονται 

στα αστικά στερεά αποβλήτων  

 Για την ασφαλή τελική διάθεση των αστικών στερεών αποβλήτων και  

 Για την αποκατάσταση περιβαλλοντικών βλαβών. 

 

Ειδικότερα και όσον αφορά την ποσοτικοποίηση των στόχων που αφορούν την 

τελική διάθεση των αστικών στερεών αποβλήτων, στόχος είναι η περιβαλλοντικά 

αποδεκτή διάθεση σε Χώρους Υγειονοµικής Ταφής (ΧΥΤ) του τµήµατος εκείνου των 

αστικών στερεών αποβλήτων, τα οποία δεν υπόκεινται σε επεξεργασία. 

Συγκεκριµένα επιβάλλεται ο διαχρονικός περιορισµός της ποσότητας και βελτίωση 
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της ποιότητας (µείωση της επικινδυνότητας) των αποβλήτων που προορίζονται για 

Υγειονοµική Ταφή.  

 

Ο στόχος αυτός εξειδικεύεται ποσοτικά ως ακολούθως:  

• Μέχρι την 16 Ιουλίου του 2010, τα βιοαποδοµήσιµα αστικά απόβλητα που 

προορίζονται για χώρους ταφής πρέπει να µειωθούν στο  75% της συνολικής 

(κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδοµήσιµων αστικών αποβλήτων που 

είχαν παραχθεί το 1995  

• Μέχρι την 16 Ιουλίου του 2013, τα βιοαποδοµήσιµα αστικά απόβλητα που 

προορίζονται για χώρους ταφής πρέπει να µειωθούν στο  50% της συνολικής 

(κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδοµήσιµων αστικών αποβλήτων που 

είχαν παραχθεί το 1995 

• Μέχρι την 16 Ιουλίου του 2020, τα βιοαποδοµήσιµα αστικά απόβλητα που 

προορίζονται για χώρους ταφής πρέπει να µειωθούν στο 35% της συνολικής 

(κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδοµήσιµων αστικών αποβλήτων που 

είχαν παραχθεί το 1995. 

 

Επίσης από τον ΕΣ∆Α έχουν τεθεί στόχοι για µια σειρά προϊόντων, τα οποία 

προβλέπονται από το θεσµικό πλαίσιο περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων 

Συσκευασίας και άλλων προϊόντων. 

 

Οι στόχοι του ισχύοντος ΕΣ∆Α, όπως πηγάζει από το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, 

παρατίθενται συνοπτικά και κωδικοποιηµένα ακολούθως: 

 

(Α) Κατάρτιση Περιφερειακών Σχεδιασµών ∆ΣΑ µέχρι το 22/12/2005 

(Β) ∆ηµιουργία Συστηµάτων Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σε 

όλες τις Περιφέρειες της Χώρας 

(Γ) Άδεια αποκατάστασης ανεξέλεγκτων χωµατερών τελευταίας 20-ετίας: Μέχρι 

22/06/2005 

(∆) Παύση όλων των ανεξέλεγκτων χωµατερών και κάλυψη όλης της επικράτειας µε 

Χ.Υ.Τ.Α.: Μέχρι 31/12/2008. 

(Γ)  Για όλους τους λειτουργούντες Χ.Υ.Τ.Α. πρέπει να γίνει εναρµόνισή τους και 

αναβάθµισή τους σύµφωνα µε τις πρόσφατες νοµοθετικές απαιτήσεις. 
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(ΣΤ) Σταδιακή µείωση της ποσότητας των βιοαποδοµήσιµων αστικών αποβλήτων 

(ΒΑΑ) που οδηγούνται προς Χ.Υ.Τ.Α.  

(Ζ) Σταδιακή αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης/αξιοποίησης των παραγόµενων 

αποβλήτων συσκευασίας και άλλων προϊόντων  

 

(Ζ1) Υλικά συσκευασίας 

 Μέχρι 31/12/2005: 

• Αξιοποίηση τουλάχιστον 50% κ.β. του συνόλου 

• Ανακύκλωση τουλάχιστον 25% κ.β. του συνόλου 

• Ανακύκλωση τουλάχιστον 15% κάθε υλικού συσκευασίας. 

 Μέχρι 31/12/2011: 

• Αξιοποίηση τουλάχιστον 60% κ.β. του συνόλου 

• Ανακύκλωση τουλάχιστον 55% κ.β. του συνόλου 

• Ανακύκλωση: 

- Τουλάχιστον 60% κ.β. γυαλί 

- Τουλάχιστον 60% κ.β. χαρτί και χαρτόνι 

- Τουλάχιστον 50% κ.β. µέταλλα  

- Τουλάχιστον 22,5 κ.β. πλαστικά 

- Τουλάχιστον 15% κ.β. ξύλο 

(Ζ2) Ελαστικά επίσωτρα 

 Μέχρι 31/07/2006: 

• Αξιοποίηση τουλάχιστον 65% κ.β.  

• Ανακύκλωση τουλάχιστον 10% κ.β.  

 

(Ζ3) Οχήµατα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) 

 Μέχρι 1/1/2006: 

• Αξιοποίηση τουλάχιστον 85% κ.β. (για οχήµατα προ του 1980, τουλάχιστον 

75%) 

• Επαναχρησιµοποίηση - ανακύκλωση τουλάχιστον 80% κ.β. (οχήµατα προ του 

1980, τουλάχιστον 70%) 

 Μέχρι 1/1/2015: 

• Αξιοποίηση τουλάχιστον 95% κ.β.  

• Επαναχρησιµοποίηση – ανακύκλωση τουλάχιστον 85% κ.β. 
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(Ζ4) Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού 

 Μέχρι 31/12/2006 

• Συλλογή τουλάχιστον 4kg AHHE/κάτοικο έτος 

• Για τις µεγάλες οικιακές συσκευές και συσκευές αυτόµατης διανοµής 

- Βαθµός ανάκτησης: 80% κ.β. ανά συσκευή 

- Επαναχρησιµοποίηση – ανακύκλωση: 75% κ.β. ανά συσκευήΓια τον 

εξοπλισµό πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών και καταναλωτικά είδη 

- Βαθµός ανάκτησης: 75% κ.β. ανά συσκευή 

- Επαναχρησιµοποίηση – ανακύκλωση: 65% κ.β. ανά συσκευή 

• Για τις µικρές οικιακές συσκευές, φωτιστικά είδη κλπ. 

- Βαθµός ανάκτησης: 70% κ.β. ανά συσκευή 

- Επαναχρησιµοποίηση – ανακύκλωση: 50% κ.β. ανά συσκευή 

• Για λαµπτήρες εκκένωσης αερίουΕπαναχρησιµοποίηση – ανακύκλωση: 80 

κ.β. 

(Ζ5) Αδρανή Απόβλητα από Κατασκευές, Εκσκαφές, Κατεδαφίσεις  

 Μέχρι 1/1/2006: αξιοποίηση τουλάχιστον 30% κ.β. του συνόλου 

 Μέχρι 1/1/2008: αξιοποίηση τουλάχιστον 50% κ.β. του συνόλου 

 Μέχρι 1/1/2015: αξιοποίηση τουλάχιστον 80% κ.β. του συνόλου 

 Μέχρι 1/1/2006, 1/1/2008, 1/1/2015, ανακύκλωση τουλάχιστον 50% κ.β. της 

αξιοποίησης 

 

(Ζ6) Ηλεκτρικές Στήλες & Συσσωρευτές  

 Μέχρι 31/12/2006: 

• Ανάκτηση τουλάχιστον 30% κ.β. Η.Σ. 

• Ανάκτηση τουλάχιστον 70% κ.β. συσσωρευτών  

• Ανακύκλωση τουλάχιστον 80% κ.β. των συλλεγόµενων Η.Σ. 

• Ανακύκλωση τουλάχιστον 80% κ.β. των συλλεγόµενων συσσωρευτών 

 

(Ζ7) ∆ιαχείριση Λιπαντικών – Ελαίων  

 Μέχρι 31/12/2006: 

• Ανάκτηση τουλάχιστον 70% κ.β.  

• Αναγέννηση τουλάχιστον του 80% κ.β. των συλλεγόµενων 
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• Όσα δεν αναγεννώνται, να οδηγούνται προς ασφαλή διάθεση. 

 

Επί της αρχής, οι γενικοί κανόνες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασµό 

της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στο σύνολο της χώρας προς την 

κατεύθυνση των παραπάνω στόχων έχουν ήδη συµπεριληφθεί στην εθνική 

νοµοθεσία (ΚΥΑ 50910/2727/2003), και αναφέρονται κυρίως στην προώθηση της 
αξιοποίησης των αποβλήτων και ειδικότερα στην ανακύκλωση, 
λιπασµατοποίηση ή παραγωγή βιοαερίου ή γενικά ανάκτηση υλικών/ενέργειας 
(άρθρο 17 Παράρτηµα ΙΙ της ΚΥΑ 50910/2727/2003 κ.λπ.). 
 

Η ποσοτικοποίηση ορισµένων από τους παραπάνω στόχους σε Περιφερειακό  

Επίπεδο γίνεται στη συνέχεια. 

 

6.4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΠΕ.Σ.∆.Α. 
6.4.1. Εισαγωγή  
Με βάση τα παραπάνω είναι προφανές ότι οι ΚΥΑ Η.Π. 29407/3508, ΚΥΑ 

50910/2727/2003 και ο νόµος 2939/2001 επηρεάζουν όλα τα στάδια του σχεδιασµού 

διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Προκειµένου να γίνει ο σχεδιασµός σχετικά µε την 

επεξεργασία στην Περιφέρεια είναι απαραίτητο να θεσπιστούν ποσοτικοί στόχοι για 

τη διαχείριση των ΒΑΑ (βιοαποδοµήσιµων αστικών αποβλήτων) και των ΑΣ 

(αποβλήτων συσκευασίας) βάσει των οποίων προκύπτουν και οι ανάγκες για νέα 

έργα. Οι ανάγκες αυτές αλυσιδωτά επηρεάζουν όλο το φάσµα της διαχείρισης 

στερεών αποβλήτων: συλλογή-µεταφορά, ανακύκλωση/ανάκτηση υλικών και 

ενέργειας, τελική διάθεση. 

 

Στο εδάφιο αυτό εξειδικεύονται και αναλύονται οι στόχοι του Εθνικού Σχεδιασµού σε 

Περιφερειακό επίπεδο (Περιφέρεια Αττικής) µε έµφαση την τελική διάθεση των 

στερεών αποβλήτων και την αξιοποίηση των διαφόρων υλικών που περιέχονται στα 

αστικά απόβλητα και ανάκτηση ενέργειας από αυτά. 

 

6.4.2. Ποσοτικοποίηση στόχων για Βιοαποδοµήσιµα Αστικά Απόβλητα (ΒΑΑ) 
Όσον αφορά την τελική διάθεση των στερεών αποβλήτων, στόχος είναι η 

περιβαλλοντικά αποδεκτή τελική διάθεση σε Χώρους Υγειονοµικής Ταφής (ΧΥΤ) του 

τµήµατος εκείνου των αστικών αποβλήτων τα οποία δεν υπόκεινται σε επεξεργασία. 
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Συγκεκριµένα, επιβάλλεται ο διαχρονικός περιορισµός της ποσότητας και βελτίωση 

της ποιότητας (µείωση επικινδυνότητας) των αποβλήτων που προορίζονται για 

υγειονοµική ταφή, ειδικότερα δε των βιοαποδοµήσιµων κλασµάτων.  

 

Ο στόχος αυτός εξειδικεύεται ποσοτικά, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της οδηγίας 

99/31/ΕΚ, όπως αυτή ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο. 

 

Προκειµένου να γίνει η στοχοθέτηση για τα ΒΑΑ θα χρησιµοποιηθούν στοιχεία από 

τη µελέτη: «Στρατηγική διαχείρισης βιοποδοµήσιµων αποβλήτων Ελλάδας» 
που εκπονήθηκε για λογαριασµό του ΥΠΕΧΩ∆Ε, στοιχεία της οποίας 

παρουσιάσθηκαν ανωτέρω. Όπως προαναφέρθηκε στη µελέτη αυτή τίθενται 

ποσοτικοί στόχοι για την µέγιστη ποσότητα βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος που µπορεί 

να οδηγείται σε ΧΥΤΑ κατά τα έτη 2010, 2013 και 2020, σε εθνικό επίπεδο.  

 

Οι στόχοι υπολογίζονται θεωρώντας αύξηση απορριµµάτων 35% στην εικοσαετία 

2001-2020 (δηλαδή 1,5% ετησίως) και σύσταση των απορριµµάτων αυτή που 

περιλαµβάνεται στον Εθνικό Σχεδιασµό. Από τις ποσότητες των βιοαποδοµήσιµων 

αποβλήτων που υπολογίζονται αφαιρούνται οι υφιστάµενες και οι αναµενόµενες 

ποσότητες χαρτιού που ανακυκλώνονται βάσει των Συλλογικών Συστηµάτων 

Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης (Σ.Σ.Ε.∆.), εφόσον η ανακύκλωση περιλαµβάνεται στην 

έννοια της επεξεργασίας (Άρθρο 2 ΚΥΑ Η.Π. 29407/3508). 

 

Για την ποσοτικοποίηση των στόχων στην περιοχή µελέτης ακολουθείται η εξής 

µεθοδολογία: 

1. Υπολογίζεται η ποσότητα των ΒΑΑ της περιοχής µελέτης, µε βάση τις ποσότητες 

των Α.Σ.Α., που έχουν υπολογισθεί στο κεφάλαιο 4 της παρούσας και 

λαµβάνοντας ετήσια αύξηση 1,5% και θεωρώντας ως µέση σύσταση την 

προκύπτουσα από τα προγράµµατα αναλύσεων του ΕΣ∆ΚΝΑ, όπως αυτή 

αναφέρεται στο κεφάλαιο 4 της παρούσας.  

Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι σύµφωνα µε την σύσταση αυτή, το 

ποσοστό των ζυµώσιµων, του χαρτιού και των ξύλου- χόρτου, ήτοι του 

βιαποδοµήσιµου κλάσµατος στην περιοχή µελέτης, είναι ίσο µε 71%.  
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Το ίδιο ποσοστό προκύπτει για το βιοαποδοµήσιµο κλάσµα της περιοχής 

µελέτης, σύµφωνα µε την ποιοτική σύσταση του Εθνικού Σχεδιασµού (ΚΥΑ 

50910/2727/2003), όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΕΚΑΤΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΥΛΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %  
βάσει ΕΣ∆Α 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 
βάσει ΕΣ∆ΚΝΑ 

Υπολ. κουζίνας 47,0 46,5 
Χαρτί τυπωµένο 
Χαρτί συσκευασ. 
Λοιπά χαρτιά 

Χαρτόνι 

20,0 23,44 

Πλαστικό φύλλο 
Πλαστικό ΡΕΤ 
Πλαστικό PVC 
Λοιπά πλαστικά 

8,5 10,8 

Σιδηρ. µέταλλα 4,5 3,74 
Γυαλί 4,5 3,42 

Ύφασµα 2,3 
∆έρµα-Λάστιχο 0,6 

3,25 

Ξύλα-Χόρτα ξερά 4,0 1,0 
Αδρανή 5,4 3,58 

Λοιπά - (µπαταρίες-
αλουµίνιο κ.α.) 3,2 4,27 

 100,0 100,0 
 

2. Σε επίπεδο χώρας εκτιµώνται τόσο οι ποσότητες ΑΣΑ, λαµβάνοντας υπόψη την 

ποσότητα του ΕΣ∆Α για το έτος 2001, όσο και οι ποσότητες ΒΑΑ σε επίπεδο 

χώρας µε ετήσια αύξηση 1,5% και µέση σύσταση αυτήν του Εθνικού Σχεδιασµού 

(ΚΥΑ 50910/2727/2003). Έτσι εκτιµώνται σε επίπεδο χώρας οι ποσοτικοί  στόχοι 

του ΕΣ∆Α για τα προς επεξεργασία ΒΑΑ των ετών 2010, 2013 και 2020. 

3. Οµοίως, και µε µέση σύσταση αυτήν του ΕΣ∆ΚΝΑ, εκτιµώνται και οι ποσοτικοί 

στόχοι της περιοχής µελέτης για τα προς εξεργασία ΒΑΑ των ετών 2010, 2013 και 

2020. 

4. Αφαιρώντας την ποσότητα που πρέπει να υφίσταται επεξεργασία από τη 

συνολική ποσότητα των ΒΑΑ που παράγονται στην περιοχή µελέτης προκύπτει η 

ποσότητα του βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος που «επιτρέπεται» να οδηγείται 

απευθείας προς ταφή. 

Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 



ΠΙΝΑΚΑΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕΣ∆Α ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΑΠΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ (ΤΟΝΟΙ /ΕΤΟΣ) 

ΕΤΟΣ 

ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

(Α.Σ.Α.) 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΧΩΡΑΣ 

ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ (Α.Σ.Α.) 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ 

ΠΕΣ∆Α 

ΒΙΟΑΠΟ∆ΟΜΗΣΙΜΑ 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΒΑΑ) 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
ΤΟΥ ΠΕΣ∆Α 

ΒΙΟΑΠΟ∆ΟΜΗΣΙΜΑ 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΒΑΑ) 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 

ΣΤΟΧΟΙ 
ΧΩΡΑΣ 

(εκτροπή 
ΒΑΑ) 

ΣΤΟΧΟΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΒΑΑ προς 
επεξεργασία

(εκτροπή) 

ΣΤΟΧΟΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΒΑΑ προς 

ταφή  

Α.Σ.Α. 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΠΡΟΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

1995 4.169.398 1.623.358 1.152.584 2.960.272         
1996 4.231.939 1.647.708 1.169.873 3.004.677         
1997 4.295.418 1.672.424 1.187.421 3.049.747         
1998 4.359.849 1.697.510 1.205.232 3.095.493         
1999 4.425.247 1.722.973 1.223.311 3.141.925         
2000 4.491.626 1.748.818 1.241.661 3.189.054         
2001 4.559.000 1.775.050 1.260.286 3.236.890         
2002 4.627.385 1.801.676 1.279.190 3.285.443         
2003 4.696.796 1.828.701 1.298.378 3.334.725         
2004 4.767.248 1.856.131 1.317.853 3.384.746         
2005 4.838.756 1.883.973 1.337.621 3.435.517         
2006 4.911.338 1.912.233 1.357.685 3.487.050         
2007 4.985.008 1.940.916 1.378.051 3.539.356         
2008 5.059.783 1.970.030 1.398.721 3.592.446         
2009 5.135.680 1.999.581 1.419.702 3.646.333         
2010 5.212.715 2.029.574 1.440.998 3.701.028 1.480.823 576.560 864.438 812.056 
2011 5.290.906 2.060.018 1.462.613 3.756.543         
2012 5.370.269 2.090.918 1.484.552 3.812.891         
2013 5.450.823 2.122.282 1.506.820 3.870.085 2.389.948 930.528 576.292 1.310.603 
2014 5.532.586 2.154.116 1.529.423 3.928.136         
2015 5.615.574 2.186.428 1.552.364 3.987.058         
2016 5.699.808 2.219.224 1.575.649 4.046.864         
2017 5.785.305 2.252.513 1.599.284 4.107.567         
2018 5.872.085 2.286.300 1.623.273 4.169.180         
2019 5.960.166 2.320.595 1.647.622 4.231.718         
2020 6.049.568 2.355.404 1.672.337 4.295.194 3.259.098 1.268.932 403.404 1.787.229 

 



 
«ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕ.Σ.∆.Α.) ΑΤΤΙΚΗΣ» Σελ. 6 - 11 

Για να επιτευχθεί επεξεργασία των παραπάνω ποσοτήτων βιοαποδοµήσιµου 

κλάσµατος θα πρέπει να υφίστανται επεξεργασία οι εξής ποσότητες σύµµεικτων 

απορριµµάτων, βάσει της σύστασης που φαίνεται παραπάνω: 

• 2010: 812.056 τόνοι Α.Σ.Α. 

• 2013: 1.310.603 τόνοι Α.Σ.Α. 

• 2020: 1.787.229 τόνοι Α.Σ.Α. 
 

Επισηµαίνεται ότι όλοι οι ανωτέρω στόχοι εµπεριέχουν τις ακόλουθες αβεβαιότητες:  

(i) Ότι έχει γίνει σωστή εκτίµηση ποσοτήτων και ποιότητας ΑΣΑ από τον ΕΣ∆Α 

και τον ΠΕΣ∆Α  

(ii) Ότι η επεξεργασία περιορίζεται σε σύµµεικτα ΑΣΑ, και δεν γίνεται εκτροπή 

βιοποδοµήσιµου κλάσµατος  µέσω ∆σΠ 

(iii) Ότι θα υφίσταται επεξεργασία µε επιτυχία το 100% της απαιτούµενης προς 

επεξεργασία ποσότητας Β.Α.Α. ανά έτος, ήτοι δεν θα παράγεται επιπλέον 

υπόλειµµα Β.Α.Α. από την όποια διαδικασία επεξεργασίας προς ταφή, κάτι 

που θα µπορούσε να συµβεί µόνο µε µεθόδους Θερµικής Επεξεργασίας.   

 

Εποµένως η έλλειψη αξιόπιστων στοιχείων καταγραφών σε επίπεδο ποσότητας και 

ποιότητας ΑΣΑ, σε όλη τη χώρα, καθιστά αναγκαία την εφαρµογή συστηµάτων 

καταγραφής και την παρακολούθηση συµβατότητας µε τους στόχους ή /και 

επικαιροποίησή τους µε βάση τα στοιχεία που θα προκύψουν.  

 

Στην περίπτωση εφαρµογής Εργοστασίων Μηχανικής ∆ιαλογής – 

Κοµποστοποίησης, αναµένεται υπόλειµµα ενδεικτικά της τάξεως του 30% µε 

περιεκτικότητα σε Β.Α.Α. της τάξεως του 40%. Στην περίπτωση αυτή, για να 

επιτευχθεί εκτροπή των απαιτούµενων ποσοτήτων βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος θα 

πρέπει να υφίστανται επεξεργασία (µετά από στρογγύλευση) οι εξής ποσότητες 

σύµµεικτων απορριµµάτων ανά έτος: 

• 2010: 980.000 τόνοι Α.Σ.Α. 

• 2013: 1.580.000 τόνοι Α.Σ.Α. 

• 2020: 2.150.000 τόνοι Α.Σ.Α. 
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6.4.3. Ποσοτικοποίηση στόχων για Απόβλητα Συσκευασιών (ΑΣ) 
Όσον αφορά την αξιοποίηση των διαφόρων υλικών που περιέχονται στα αστικά 

απόβλητα και ανάκτηση ενέργειας απ' αυτά, στόχος είναι η επίτευξη του υψηλότερου 

δυνατού ποσοστού αξιοποίησης των παραγόµενων αστικών αποβλήτων έτσι ώστε να 

εξοικονοµηθούν πόροι και ενέργεια και να µειωθεί το ποσοστό τελικής διάθεσης. 
 

Στις περιπτώσεις που η δηµιουργία αποβλήτων δεν αποφεύγεται, και η 

επαναχρησιµοποίησή τους δεν καθίσταται εφικτή, θα πρέπει αυτά να υποβάλλονται 

σε διαδικασίες ανακύκλωσης ή/και ανάκτησης υλικών και ενέργειας, όπου αυτό είναι 

περιβαλλοντικά αποδεκτό και οικονοµικά εφικτό. 
 

Οι ποσοτικοί στόχοι οι οποίοι αφορούν κυρίως τα απορρίµµατα συσκευασίας, είναι 

εναρµονισµένοι µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε 

από την Οδηγία 2004/12/Ε.Κ.. 

 

Σύµφωνα µε τον ΕΣ∆Α, περίπου το 20% κ.β. των ΑΣΑ είναι απόβλητα συσκευασίας. 

 

Έτσι η ποσότητα των Α.Σ. για το 2005, προσδιορίζεται ως ακολούθως: 

 

Α.Σ. = 20%  x  Α.Σ.Α. (Χώρας) = 20% x 5.329.284 = 1.065,8 τόνοι 
 

Για την ποσοτικοποίηση των στόχων Α.Σ. στην περιοχή µελέτης, ακολουθήθηκε 

παρόµοια  µεθοδολογία όπως και µε τα ΒΑΑ και λήφθηκαν υπ΄οψιν  οι ποσοτικοί 

στόχοι του ΕΣ∆Α για τα απόβλητα συσκευασίας, σύµφωνα µε τα ακόλουθα: 

 

 Μέχρι 31/12/2005: 

• Αξιοποίηση τουλάχιστον 50% κ.β. του συνόλου 

• Ανακύκλωση τουλάχιστον 25% κ.β. του συνόλου 

 

 Μέχρι 31/12/2011: 

• Αξιοποίηση τουλάχιστον 60% κ.β. του συνόλου 

• Ανακύκλωση τουλάχιστον 55% κ.β. του συνόλου 
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Στον πίνακα που ακολουθεί εκτιµώνται οι ετήσιες ποσότητες αποβλήτων 

συσκευασίας  κατά την περίοδο 1995 – 2020 τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε 

περιφερειακό επίπεδο και παράλληλα τίθενται οι αντίστοιχοι στόχοι προς 

ανακύκλωση και αξιοποίηση των αποβλήτων συσκευασίας για τα έτη 2005 και 2011, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ (ΕΤΗ 2005 & 2011) (t/έτος) 
ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ (Α.Σ.Α.)  
ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Α.Σ.) 
ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ Α.Σ. 
ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Σ. ΕΤΟΣ  
 ΧΩΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ  ΧΩΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
ΧΩΡΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ  ΧΩΡΑΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ  
1995 4.169.398 1.623.358 833.880 324.672         
1996 4.231.939 1.647.708 846.388 329.542         
1997 4.295.418 1.672.424 859.084 334.485         
1998 4.359.849 1.697.510 871.970 339.502         
1999 4.425.247 1.722.973 885.049 344.595         
2000 4.491.626 1.748.818 898.325 349.764         
2001 4.559.000 1.775.050 911.800 355.010         
2002 4.627.385 1.801.676 925.477 360.335         
2003 4.696.796 1.828.701 939.359 365.740         
2004 4.767.248 1.856.131 953.450 371.226         
2005 4.838.756 1.883.973 967.751 376.795 483.876 188.397 241.938 94.199 
2006 4.911.338 1.912.233 982.268 382.447         
2007 4.985.008 1.940.916 997.002 388.183         
2008 5.059.783 1.970.030 1.011.957 394.006         
2009 5.135.680 1.999.581 1.027.136 399.916         
2010 5.212.715 2.029.574 1.042.543 405.915         
2011 5.290.906 2.060.018 1.058.181 412.004 634.909 247.202 582.000 226.602 
2012 5.370.269 2.090.918 1.074.054 418.184         
2013 5.450.823 2.122.282 1.090.165 424.456         
2014 5.532.586 2.154.116 1.106.517 430.823         
2015 5.615.574 2.186.428 1.123.115 437.286         
2016 5.699.808 2.219.224 1.139.962 443.845         
2017 5.785.305 2.252.513 1.157.061 450.503         
2018 5.872.085 2.286.300 1.174.417 457.260         
2019 5.960.166 2.320.595 1.192.033 464.119         
2020 6.049.568 2.355.404 1.209.914 471.081         

 

Εποµένως σύµφωνα µε τα παραπάνω και για την επίτευξη των στόχων του ΠΕΣ∆Α, 

θα πρέπει να αξιοποιείται ποσότητα τουλάχιστον 190.000 τόνων αποβλήτων 

συσκευασίας κατά το έτος 2005 και 250.000 τόνων αποβλήτων συσκευασίας κατά 

το έτος 2011. Αντίστοιχα θα πρέπει να ανακυκλώνεται ποσότητα τουλάχιστον 
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95.000 τόνων αποβλήτων συσκευασίας κατά το έτος 2005 και 230.000 τόνων 

αποβλήτων συσκευασίας κατά το έτος του 2011. 

 

6.5. ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΠΕ.Σ.∆.Α.  
6.5.1. Εισαγωγή 
Στο εδάφιο αυτό γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στους στόχους του Περιφερειακού Σχεδίου 

για την επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση των στερεών αποβλήτων 

ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία που έχει στόχο την παραγωγή δευτερογενών 

πρώτων υλών ή προϊόντων. Αναφέρονται οι χρονικοί ορίζοντες επίτευξης των 

στόχων αυτών.  

 

Το περιεχόµενο του ΠΕΣ∆Α όσον αφορά στη διαχείριση των µη επικίνδυνων στερεών 

αποβλήτων εξειδικεύεται στις ακόλουθες θεµατικές ενότητες: 

Ι.  Αστικά απόβλητα, συµπεριλαµβανοµένων και των υλικών συσκευασίας 

ΙΙ.  Μη επικίνδυνα βιοµηχανικά απόβλητα 

ΙΙΙ. Άλλες κατηγορίες µη επικινδύνων στερεών αποβλήτων 

•  Ιλύες από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυµάτων                     .     · 

•  Μεταχειρισµένα ελαστικά 

• Οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) 

•  Αδρανή απόβλητα από κατασκευές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις 

•  Απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού 

•  Γεωργικά υπολείµµατα και άχρηστα γεωργικά προϊόντα 

 

Στην συνέχεια ακολουθούν οι διαχρονικοί στόχοι που τίθενται για κάθε θεµατική 

ενότητα του ΠΕΣ∆Α. 

 

6.5.2. Αστικά απόβλητα 
Οι διαχρονικοί στόχοι που τίθενται για την διαχείριση των αστικών αποβλήτων σε 

επίπεδο περιοχής µελέτης, έχουν ως ακολούθως: 

 Πρόληψη ή µείωση της παραγωγής των αστικών αποβλήτων 
Ο στρατηγικός στόχος συνίσταται στην ολοένα και αυξηµένη πρόληψη και συνεχή 

µείωση της παραγωγής απόβλητων των συσκευασιών ή άλλων προϊόντων µε την 

ενθάρρυνση συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων. 
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 Επέκταση και εκσυγχρονισµός του δικτύου συλλογής και µεταφοράς των 
αστικών αποβλήτων. 
Στόχος είναι µέχρι το 2008 το δίκτυο συλλογής και µεταφοράς των αστικών 

αποβλήτων να καλύπτει το σύνολο της Περιφέρειας Αττικής, µε την ικανοποίηση 

των επί µέρους αναγκών που προκύπτουν από την επιλογή και υλοποίηση 

ορθολογικών και σύγχρονων συστηµάτων διαχείρισης. Ο στόχος αυτός 

επικεντρώνεται αφ' ενός µεν στον εκσυγχρονισµό του υπάρχοντος συστήµατος 

συλλογής και µεταφοράς και αφ' ετέρου στις περιοχές εκείνες στις οποίες, στην 

παρούσα φάση, δεν υφίσταται οργανωµένη συλλογή αστικών αποβλήτων. 

 

 Αξιοποίηση των διαφόρων υλικών που περιέχονται στα αστικά απόβλητα 
και ανάκτηση ενέργειας απ' αυτά: 
Οι ποσοτικοί στόχοι οι οποίοι αφορούν κυρίως τα απορρίµµατα συσκευασίας είναι 

εναρµονισµένοι µε τις απαιτήσεις της οδηγίας 2004/12/ΕΚ η οποία αποτελεί 

τροποποίηση της Οδηγία 94/62/ΕΚ.  

Συγκεκριµένα σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και 7 του άρθρου 1 της Οδηγίας 

20004/12/ΕΚ τροποποιείται το άρθρο 6 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, και για όλη την 

χώρα (άρα και για την Περιφέρεια Αττικής) λόγω του µεγάλου αριθµού µικρών 

νησιών, της ύπαρξης αγροτικών και ορεινών περιοχών και του υφιστάµενου 

χαµηλού επίπεδου κατανάλωσης συσκευασιών, οπότε ισχύουν οι κάτωθι 

εξειδικευµένοι ποσοτικοί στόχοι για τα απορρίµµατα συσκευασίας: 

α) Μέχρι την 31.12.2005 το αργότερο, πρέπει να γίνεται αξιοποίηση ή 

αποτέφρωση σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης απορριµµάτων µε ανάκτηση 

ενέργειας κυµαινόµενη από 50% έως 65% το πολύ κατά βάρος, των 

απορριµµάτων συσκευασίας.  

β) Μέχρι την 31.12.2011 το αργότερο, πρέπει να γίνεται αξιοποίηση ή 

αποτέφρωση σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης απορριµµάτων µε ανάκτηση 

ενέργειας τουλάχιστον 60% κατά βάρος των απορριµµάτων συσκευασίας. 

γ) Μέχρι την 31.12.2005 το αργότερο, πρέπει να γίνεται ανακύκλωση µεταξύ 25% 

τουλάχιστον και 45% το πολύ κ.β. του συνόλου των υλικών συσκευασίας που 

περιέχονται στα απορρίµµατα συσκευασίας, µε ελάχιστο ποσοστό 15% κ.β. για 

κάθε υλικό. 
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δ) Μέχρι την 31.12.2011 το αργότερο, πρέπει να γίνεται ανακύκλωση µεταξύ 55% 

τουλάχιστον και 80% το πολύ, κατά βάρος των απορριµµάτων συσκευασίας. 

ε) Μέχρι την 31.12.2011 το αργότερο, πρέπει να επιτευχθούν οι ακόλουθοι 

ελάχιστοι στόχοι ανακύκλωσης για υλικά που περιέχονται στα απορρίµµατα 

σκευασίας 

- 60% κ.β. για γυαλί 

- 60% κ.β. για χαρτί και χαρτόνι 

- 50% κ.β. για τα µέταλλα 

- 22,5% κ.β. για τα πλαστικά, λαµβάνοντας αποκλειστικά υπόψη υλικά που 

ανακυκλώνονται εκ νέου σε πλαστικά. 

- 15%  κ.β. για το ξύλο 

 

 

 Τελική διάθεση των αστικών αποβλήτων 
Στόχος είναι η περιβαλλοντικά αποδεκτή τελική διάθεση σε Χώρους Υγειονοµικής 

Ταφής (ΧΥΤ) του τµήµατος εκείνου των αστικών αποβλήτων τα οποία δεν 

υπόκεινται σε επεξεργασία. Συγκεκριµένα, επιβάλλεται ο διαχρονικός περιορισµός 

της ποσότητας και βελτίωση της ποιότητας (µείωση επικινδυνότητας) των 

αποβλήτων που προορίζονται για υγειονοµική ταφή, ειδικότερα δε των 

βιοαποδοµήσιµων κλασµάτων. Ο στόχος αυτός εξειδικεύεται ποσοτικά ως 

ακολούθως, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της οδηγίας 99/31/ΕΚ, όπως αυτή 

ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο: 

α) Μέχρι την 16η Ιουλίου 2010 τα βιοαποδοµήσιµα αστικά απόβλητα που 

προορίζονται για χώρους υγειονοµικής ταφής πρέπει να µειωθούν στο 75% της 

συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδοµήσιµων αστικών αποβλήτων 

που είχαν παραχθεί το 1995. 

β) Μέχρι την 16η Ιουλίου 2013 τα βιοαποδοµήσιµα αστικά απόβλητα που 

προορίζονται για χώρους υγειονοµικής ταφής πρέπει να µειωθούν στο 50% της 

συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδοµήσιµων αστικών αποβλήτων 

που είχαν παραχθεί το 1995. 

γ) Μέχρι την 16η Ιουλίου 2020 τα βιοαποδοµήσιµα αστικά απόβλητα που 

προορίζονται για χώρους υγειονοµικής ταφής πρέπει να µειωθούν στο 35% της 

συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδοµήσιµων αστικών αποβλήτων 

που είχαν παραχθεί το 1995. 
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 Επίσης θα πρέπει όλη η Περιφέρεια να έχει καλυφθεί µε Χ.Υ.Τ.Α. µέχρι το τέλος 

του 2008. 

 

 Αποκατάσταση περιβαλλοντικών βλαβών 
Στο πλαίσιο της αποκατάστασης των χώρων που έχουν ρυπανθεί από την 

ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών αποβλήτων και δεν επιλέγονται για την µετεξέλιξη 

τους σε οργανωµένους ΧΥΤ, επιβάλλεται η παύση λειτουργίας τους, η σταδιακή 

αποκατάσταση και αναβάθµιση του τοπίου που έχει υποστεί βλάβη και η λήψη 

µέτρων για τον ουσιαστικό περιορισµό έως εξάλειψη της προκαλούµενης 

ρύπανσης. 

 

Με βάση την έως τώρα καταγραφή, στην Περιφέρεια Αττικής, υπάρχουν συνολικά 

29 ΧΑ∆Α, εκ των οποίων οι 24 είναι ενεργοί και οι 5 είναι ανενεργοί.  

 

Έτσι: 

α) Πρέπει να προωθηθούν αµεσότατα οι σχετικές µελέτες και διαδικασίες 

αποκατάστασης ή/και εξυγίανσης όλων των ανενεργών ΧΑ∆Α  και να γίνουν οι 

απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των έργων. 

β) Με βάση το πρόγραµµα κλεισίµατος ΧΑ∆Α περιοχών που εξυπηρετούνται 

από Χ.Υ.Τ.Α. να παύσει άµεσα η λειτουργία 3 ενεργών ΧΑ∆Α, που φαίνονται 

στο σχετικό κεφάλαιο της µελέτης. 

γ) Για όλους τους υπόλοιπους ενεργούς ΧΑ∆Α, να παύσει η λειτουργία τους, το 

αργότερο έως 31/12/2008. Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης θα εφαρµόζεται 

σταδιακά ανάλογα µε την εξέλιξη των έργων Χ.Υ.Τ.Α. και ΣΜΑ.  

δ) Οι µελέτες για την αποκατάσταση ή/και εξυγίανση των ενεργών ΧΑ∆Α να 

προωθηθούν άµεσα.  

 

Ο προγραµµατισµός και η ευθύνη της παύσης λειτουργίας των Χ.Α.∆.Α. και της 

εξυπηρέτησης περισσότερων ΟΤΑ, όπως και της λήψης µέτρων ελαχιστοποίησης 

των επιπτώσεων από τη λειτουργία τους ανήκει στους Φο∆ΣΑ ή στους ΟΤΑ, στα 

γεωγραφικά όρια των οποίων οι Χ.Α.∆.Α. λειτουργούν. 

 

Βάση του προγράµµατος κλεισίµατος ΧΑ∆Α περιοχών που εξυπηρετούνται από 

Χ.Υ.Τ.Α. να παύσει άµεσα η λειτουργία 3 ενεργών ΧΑ∆Α, που φαίνονται στο 
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σχετικό κεφάλαιο της µελέτης. Το πρόγραµµα αυτό θα εφαρµοστεί στους ∆ήµους  

Βιλίων (1 ΧΑ∆Α) και Κερατσινίου (2  ΧΑ∆Α). 

 

Για όλους τους υπόλοιπους ενεργούς ΧΑ∆Α, να παύσει η λειτουργία τους, το 

αργότερο έως 31/12/2008. Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης θα εφαρµόζεται 

σταδιακά ανάλογα µε την εξέλιξη των έργων Χ.Υ.Τ.Α. και Σ.Μ.Α. Το πρόγραµµα 

θα εφαρµοστεί στους παρακάτω ∆ήµους: Αυλώνος, Καλυβιών Θορικού, 

Κερατέας, Κοιν. Βαρβάρας, Κοιν. Γραµµατικού, Κοιν. Καλάµου, Κοιν. 

Καπανδριτίου, Κοιν. Μαλακάσας, Κοιν. Παλαιάς Φωκαίας, Κρωπίας, 

Λαυρεωτικής, Μαρκόπουλου Μεσογαίας, Παιανίας, Μεγαρέων, Κοιν. Αγκιστρίου, 

Κοιν. Αντικυθήρων, Κυθήρων, Μεθάνων, Πόρου, Σπετσών, Ύδρας. 

 
6.5.3. Μη επικίνδυνα βιοµηχανικά απόβλητα 
Οι κύριοι στόχοι του ΠΕΣ∆Α Αττικής σχετικά µε την διαχείριση των µη επικίνδυνων 

βιοµηχανικών αποβλήτων έχουν ως ακολούθως: 

• Μείωση του όγκου των παραγόµενων αποβλήτων 

• Αύξηση του ποσοστού αξιοποίησης των αποβλήτων 

• ∆ιάθεση των αποβλήτων που δεν µπορούν να αξιοποιηθούν, µε περιβαλλοντικά 

και τεχνικοοικονοµικά αποδεκτό τρόπο σε ειδικές εγκαταστάσεις. 

• Σταδιακή µείωση-εξάλειψη των ποσοτήτων που διατίθενται σε ανεξέλεγκτους 

χώρους διάθεσης. 

 

6.5.4. Άλλες κατηγορίες µη επικινδύνων στερεών αποβλήτων  
6.5.4.1. Ιλύες από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυµάτων 
Κύριος στόχος του ΠΕΣ∆Α Αττικής όσον αφορά την ιλύ που προέρχεται από τις 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων είναι η επίτευξη υψηλού ποσοστού 

αξιοποίησης αυτής, κυρίως προς γεωργικές χρήσεις ή προς χρήση βελτίωσης 

εδαφών, µε αντίστοιχη µείωση του ποσοστού τελικής διάθεσης, χωρίς να αποκλείεται 

κάποιας άλλης µορφή επεξεργασία και αξιοποίησή της (π.χ. θερµική επεξεργασία).  

 

Οι ποσότητες που δεν θα αξιοποιούνται, θα οδηγούνται σε ΧΥΤΑ, µετά από 

κατάλληλη επεξεργασία.  
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6.5.4.2. Μεταχειρισµένα ελαστικά 
Οι ποσοτικοί στόχοι του ΠΕΣ∆Α Αττικής σχετικά µε το ελαστικά των οχηµάτων 

τίθενται µέσω του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 109/05-03-2003, που εκδόθηκε κατ΄ 

εξουσιοδότηση του Ν. 2939/2001 «για την εναλλακτική διαχείριση των υλικών 

συσκευασίας και άλλων προϊόντων» και περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: 

•  Το αργότερο µέχρι 31.7.2006, η αξιοποίηση των µεταχειρισµένων ελαστικών 

οχηµάτων θα πρέπει να φτάσει τουλάχιστον στο 65% των αποσυρόµενων 

ελαστικών. 

•  Εντός του ιδίου χρονικού ορίου, η ανακύκλωση θα πρέπει να φτάσει στο 10%. 
 

6.5.4.3. Οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ)  
Οι στόχοι του ΠΕΣ∆Α Αττικής για τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους 

καθορίζονται οπό το Π.∆. 116/05-03-2004. 

 

Οι στρατηγικοί στόχοι που τίθενται αφορούν στην πρόληψη της δηµιουργίας 

αποβλήτων από οχήµατα και επιπροσθέτως, η επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση 

και ανάκτηση των οχηµάτων στο τέλος του κύκλου της ζωής τους, καθώς και των 

κατασκευαστικών τους στοιχείων, ώστε να µειώνεται η ποσότητα των προς διάθεση 

αποβλήτων. 

 

Στα πλαίσια της πρόληψης, τα υλικά και τα κατασκευαστικά στοιχεία των οχηµάτων 

που διατίθενται στην αγορά µετά την 1η Ιουλίου 2003, δεν θα περιέχουν µόλυβδο, 

υδράργυρο, κάδµιο ή εξασθενείς χρώµιο µε την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που 

προβλέπονται από την οδηγία 2000/53/ΕΚ. 

 

Στα πλαίσια της επαναχρησιµοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης τίθενται οι 

παρακάτω ποσοτικοί στόχοι: 

• Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2006, για όλα τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής 

τους η επαναχρησιµοποίηση και ανάκτηση αυξάνεται τουλάχιστον στο 85% κατά 

µέσο βάρος ανά όχηµα και ανά έτος. Εντός του ιδίου χρονικού ορίου η 

επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση αυξάνεται τουλάχιστον στο 80% κατά µέσο 

βάρος ανά όχηµα και ανά έτος. 

Κατά παρέκκλιση, για τα οχήµατα που έχουν παραχθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 

1980, οι παραπάνω στόχοι µπορούν να είναι χαµηλότεροι. Σε κάθε περίπτωση δεν 
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θα είναι χαµηλότεροι από 75% για την επαναχρησιµοποίηση και ανάκτηση και 70% 

για την επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση. 

• Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2015, για όλα τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής 

τους η επαναχρησιµοποίηση και ανάκτηση αυξάνεται τουλάχιστον στο 95% κατά 

µέσο βάρος ανά όχηµα και ανά έτος. Εντός του ιδίου χρονικού ορίου η 

επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση αυξάνεται τουλάχιστον στο 85% κατά µέσο 

βάρος ανά όχηµα και ανά έτος. 

• Για τα έτη µετά το 2015 θα επανακαθοριστούν εκ νέου οι στόχοι για την 

επαναχρησιµοποίηση και ανάκτηση, καθώς και για την επαναχρησιµοποίηση και 

ανακύκλωση. 

 

6.5.4.4. Αδρανή απόβλητα από κατασκευές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις 
Στόχος είναι η αύξηση του ποσοστού των υλικών που αξιοποιούνται, γεγονός που 

µπορεί να επιτευχθεί µέσω της ανάπτυξης οργανωµένων δικτύων συλλογής, 

διαλογής και αξιοποίησης των υλικών που προέρχονται από τις κατασκευές, 

κατεδαφίσεις και εκσκαφές, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Ν. 2939/2001 και 

σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους που περιλαµβάνονται στο κατ' εξουσιοδότηση 

του προαναφερόµενου νόµου Προεδρικό ∆ιάταγµα που προβλέπεται να εκδοθεί για 

την εναλλακτική διαχείριση των εν λόγω υλικών. 

 

Στα πλαίσια αυτά τίθενται οι παρακάτω ποσοτικοί στόχοι για την συλλογή - 

αξιοποίηση των αποβλήτων από κατασκευές, κατεδαφίσεις και εκσκαφές, µη 

συµπεριλαµβανοµένων των χωµάτων και των µπαζών από εκσκαφές: 

• Μέχρι την 1/1/2006 θα αξιοποιείται κατ΄ ελάχιστο το 30% κατά βάρος των 

παραγόµενων αποβλήτων από το οποίο θα ανακυκλώνεται τουλάχιστον το 50%. 

• Μέχρι την 1/1/2008 θα αξιοποιείται κατ' ελάχιστο το 50% κατά βάρος των 

παραγόµενων αποβλήτων από το οποίο θα ανακυκλώνεται τουλάχιστον το 50%. 

• Μέχρι την 1/1/2015 θα αξιοποιείται κατ' ελάχιστο το 80% κατά βάρος των 

παραγόµενων αποβλήτων από το οποίο θα ανακυκλώνεται τουλάχιστον το 50%. 

 

Τα µη αξιοποιούµενα απόβλητα, θα οδηγούνται σε ΧΥΤΑ Αδρανών Αποβλήτων, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. 
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6.5.4.5. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ)  
Οι στόχοι του ΠΕΣ∆Α σχετικά µε τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισµού τίθενται µέσω του Π.∆. 117/05-03-2004, κατ' εξουσιοδότηση του Ν. 

2939/2001 «για την εναλλακτική διαχείριση των υλικών συσκευασίας και άλλων 

προϊόντων» και αφορούν την συλλογή και αξιοποίηση - επεξεργασία των αποβλήτων 

αυτών, περιλαµβάνουν δε τα ακόλουθα: 

α) Ως προς την συλλογή των ΑΗΗΕ: Το αργότερο µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2006 

πρέπει να επιτευχθεί χωριστή συλλογή τουλάχιστον τεσσάρων (4) χιλιόγραµµων 

ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης, κατά µέσο όρο, ανά κάτοικο και ανά έτος.  

 

β) Ως προς την αξιοποίηση, για τα ΑΗΗΕ που αποστέλλονται για επεξεργασία µέχρι 

την 31 ∆εκεµβρίου 2006 οι παραγωγοί πρέπει να επιτύχουν τους παρακάτω 

στόχους:  

• Για τις µεγάλες συσκευές και συσκευές αυτόµατης διανοµής ο βαθµός 

αξιοποίησης πρέπει να αξιοποιηθεί στο 80% τουλάχιστον του µέσου βάρους ανά 

συσκευή και η επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση των κατασκευαστικών 

στοιχείων, των υλικών και των ουσιών πρέπει να αυξηθεί στο 75% τουλάχιστον 

του µέσου βάρους ανά συσκευή: 

• Για τις κατηγορίες ΑΗΗΕ  που αφορούν σε εξοπλισµό πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών και σε καταναλωτικά είδη ο βαθµός αξιοποίησης πρέπει να 

αυξηθεί στο 75% τουλάχιστον του µέσου βάρους ανά συσκευή και η 

επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση των κατασκευαστικών στοιχείων, των 

υλικών και των ουσιών πρέπει να αυξηθεί στο 65% τουλάχιστον του µέσου 

βάρους ανά συσκευή. 

• Για τις κατηγορίες ΑΗΗΕ που αφορούν σε µικρές οικιακές συσκευές, φωτιστικά 

είδη, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία (εξαιρουµένων των µεγάλης κλίµακας 

σταθερών βιοµηχανικών εργαλείων), παιγνίδια και εξοπλισµό ψυχαγωγίας και 

αθλητισµού, καθώς και σε όργανα παρακολούθησης και ελέγχου, ο βαθµός 

αξιοποίησης πρέπει να αυξηθεί στο 70% τουλάχιστον του µέσου βάρους ανά 

συσκευή και η επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση των κατασκευαστικών 

στοιχείων, των υλικών και των ουσιών πρέπει να αυξηθεί στο 50% τουλάχιστον 

του µέσου βάρους ανά συσκευή. 
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• Για τους λαµπτήρες εκκενώσεως αερίου ο βαθµός επαναχρησιµοποίησης και 

ανακύκλωσης των κατασκευαστικών στοιχείων, των υλικών και των ουσιών 

πρέπει να ανέρχεται στο 80% τουλάχιστον του βάρους των λαµπτήρων. 

 

6.5.4.6. Γεωργικά υπολείµµατα και άχρηστα γεωργικά προϊόντα, 
συµπεριλαµβανοµένων και των αποσυρόµενων 

Επιδιώκεται ή αξιοποίησή τους, ως πηγής οργανικής ουσίας και ενέργειας. Το 

παραγόµενο compost µπορεί να χρησιµοποιηθεί  σε αγροτικές καλλιέργειες, καθώς 

και για την επανένταξη σε φυσικό περιβάλλον «τραυµατισµένων» φυσικών 

αναγλύφων ή και σε άλλες εφαρµογές, σύµφωνα µε τους ειδικούς όρους και 

προϋποθέσεις που τίθενται από την κείµενη νοµοθεσία. Τα ανωτέρα αναφερόµενα 

αφορούν και τα απόβλητα κτηνοτροφών δραστηριοτήτων. 

 

6.5.4.7. Λοιπές κατηγορίες αποβλήτων υπαγόµενα στις διατάξεις περί 
εναλλακτικής διαχείρισης. 

Στις διατάξεις περί εναλλακτικής διαχείρισης, εκτός των προαναφερθεισών 

κατηγοριών Αποβλήτων (Απόβλητα Συσκευασιών, ΟΤΚΖ, Μεταχειρισµένα ελαστικά, 

ΑΗΗΕ, υλικά εκσκαφών και κατεδαφίσεων) θα προστεθούν και νέα προϊόντα στο 

µέλλον (π.χ. έντυπο χαρτί, πλαστικά θερµοκηπίων κ.λπ.). 

 

Για όλα τα λοιπά µη επικίνδυνα Σ.Α. που υπάγονται ή θα υπαχθούν στις διατάξεις 

περί εναλλακτικής διαχείρισης, υιοθετούνται για την Περιφέρεια Αττικής οι στόχοι που 

προβλέπονται ή θα προβλεφθούν από το θεσµικό πλαίσιο που αφορά την 

εναλλακτική διαχείριση.  

 

6.6. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.∆.Α 
6.6.1. Εισαγωγή 
Στο εδάφιο αυτό καταγράφονται εναλλακτικές προτάσεις κινήτρων προκειµένου να 

επιτευχθούν οι προαναφερόµενοι στόχοι του Περιφερειακού Σχεδίου, ιδίως όσο 

αφορά τα βιοαποδοµήσιµα απόβλητα (που αποτελούν το αµέσως επόµενο από τα 

αδρανή απόβλητα µεγαλύτερο ποσοστό επί του συνόλου των αποβλήτων ανά είδος), 

αλλά και γενικότερα. Επίσης µε τον τρόπο αυτό καθορίζεται και η ενιαία στρατηγική 

για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Αττικής. 

 



 
«ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕ.Σ.∆.Α.) ΑΤΤΙΚΗΣ» Σελ. 6 - 23 

Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι η παραγωγή των αποβλήτων, είναι στοιχείο 

της καθηµερινής ζωής όλων των πολιτών. Από το σύνολο των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων προκύπτουν απόβλητα, καταναλώνεται ενέργεια και εξαντλούνται 

φυσικοί πόροι. Αναλύοντας τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος, συνήθως παρατηρείται 

συσσώρευση δράσεως όπως παραγωγή αποβλήτων, κατανάλωση ενέργειας, 

εκµετάλλευση φυσικών πόρων, µε περιορισµένες δράσεις για την αξιοποίηση του 

προϊόντος και την επανένταξη του µετά τον τελικό χρήστη πάλι στην αγορά. Έτσι το  

τελικό προϊόν, ως απόβλητο συσσωρεύει συνήθως µεγάλα ποσοστά ενέργειας, τα 

οποία και πρέπει να τύχουν εκµετάλλευσης είτε από τον ίδιο τον παραγωγό, είτε και 

από τον τελικό χρήστη του προϊόντος.  

 

Για το λόγο αυτόν, η επιστήµη της διαχείρισης αποβλήτων προσεγγίζει όλο και 

περισσότερο την διαχείριση πόρων και στοχεύει στην όσο γίνεται µεγαλύτερη 

αξιοποίηση των πόρων που βρίσκονται συσσωρευµένη στα απόβλητα. Στον πυρήνα 

της στρατηγικής για τα βιοαποδοµήσιµα απόβλητα βρίσκεται η απαίτηση για : 

 Μείωση της ποσότητας των παραγόµενων αποβλήτων 

 Αύξηση της επαναχρησιµοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών ή/ 

και ενέργειας 

 ∆ραστικής µείωσης των βιοαποδοµήσιµων που οδηγούνται προς ταφή. 

 

Η στρατηγική για τα βιοαποδοµήσιµα απόβλητα χαρακτηρίζεται από: 

 Στοχοθέτηση δύο επιπέδων αναφοράς: το ένα επίπεδο θα αφορά τις µέγιστες 

ποσότητες βιοαποδοµήσιµων αποβλήτων που µπορούν να οδηγηθούν προς 

ταφή και το άλλο τις ελάχιστες ποσότητες που θα πρέπει να εκτρέπονται.  

 Γεωγραφική κάλυψη του συνόλου της περιοχής, µε διαφοροποιήσεις όπου 

αυτές είναι απαραίτητες. 

 Συνδυασµένες δράσεις σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων (πρόληψη, µείωση, ανακύκλωση, ανάκτηση, επεξεργασία, 

διάθεση). Ειδική σηµασία έχουν οι δράσεις για την µείωση των 

βιοαποδοµήσιµων που οδηγούνται προς υγειονοµική ταφή.  

 Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων (σχεδιασµός, συλλογής- µεταφοράς, επαναχρησιµοποίηση, 

ανακύκλωση – ανάκτηση, επεξεργασία, διάθεση). 
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 Ευελιξία στην διαχείριση και αυξηµένες δυνατότητες ανταπόκρισης σε µη 

προβλέψιµα ενδεχόµενα.  

 Τροποποίηση στο σύστηµα χρέωσης της παραγωγής των αποβλήτων.  

 Ενίσχυση – αναβάθµιση των διοικητικών δοµών που σχετίζονται µε τα στερεά 

απόβλητα. 

 ∆ιαµόρφωση περιφερειακών και τοπικών δικτύων διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων 

 ∆ιαµόρφωση συστηµάτων παρακολούθησης της προόδου, µε τη χρήση 

συγκεκριµένων δεικτών. 

 

6.6.2. Μείωση αποβλήτων 
Την τελευταία δεκαετία, στην Ελλάδα υπήρξε µία αύξηση των οικιακών αποβλήτων 

(εποµένως και των βιοαποδοµήσιµων) που κυµαινόταν από 2-4% ανά έτος. Η 

µείωση των παραγόµενων βιοαποδοµήσιµων αποβλήτων είναι το καθοριστικό 

στοιχείο για την µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα των συστηµάτων διαχείρισης οικιακών 

αποβλήτων. Με την µείωση των βιοαποδοµήσιµων αποβλήτων: 

 Θα µειωθούν δραστικά οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλο το φάσµα της 

διαχείρισης αποβλήτων.  

 Θα µειωθεί το κόστος διαχείρισης των ΧΥΤΑ. 

 

Ωστόσο, αναγνωρίζεται ότι οι δυνατότητες µείωσης των βιοαποδοµήσιµων 

αποβλήτων, ειδικά στα αστικά κέντρα, είναι περιορισµένες, λόγω του ότι η παραγωγή 

βιοαποδοµήσιµων αποβλήτων σχετίζεται άµεσα µε τις καταναλωτικές και διατροφικές 

συνήθειες, η αλλαγή των οποίων δεν µπορεί να οριοθετηθεί αποκλειστικά στα 

ζητήµατα της παραγωγής αποβλήτων. Αντίθετα, οι δυνατότητες ανακύκλωσης / 

κεντρικής κοµποστοποίησης, είναι σαφώς µεγαλύτερες και προς αυτή την 

κατεύθυνση πρέπει να γίνουν αποφασιστικά βήµατα. 

 

Σηµαντικό στοιχείο που µπορεί να ωθήσει σε προσπάθειες µείωσης των 

βιοαποδοµήσιµων αποβλήτων είναι η ενηµέρωση – ευαισθητοποίηση των πολιτών 

για τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις στο στάδιο της προσωρινής αποθήκευσης 

(οσµές, παθογόνοι παράγοντες) το οποίο επιδρά στην καθηµερινή ζωή τους. 

 



 
«ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕ.Σ.∆.Α.) ΑΤΤΙΚΗΣ» Σελ. 6 - 25 

6.6.3. Ανακύκλωση - επαναχρησιµοποίηση 
Τα περισσότερα βιοαποδοµήσιµα απόβλητα µπορούν εύκολα να ανακυκλωθούν. 

Ένας από τους καλύτερους τρόπους αξιοποίησης τους είναι η κοµποστοποίηση, που 

τα µετατρέπει σε εδαφοβελτιωτικό, ποιότητας ανάλογης µε την ποιότητα των πρώτων 

υλών και το χρόνο ζύµωσης που χρησιµοποιείται.  

 

Για την επίτευξη υψηλών ποσοστών κοµποστοποίησης, είναι απαραίτητη η ανάπτυξη 

κυκλικού συστήµατος, σε διάφορα επίπεδα, το οποίο θα προωθεί: 

 Την διαλογή οργανικού κλάσµατος στη πηγή, ιδιαίτερα δε σε χώρους µαζικής 

εστίασης, στρατόπεδα, νοσοκοµεία, ξενοδοχεία κ.ο.κ. 

 Την εξασφάλιση ικανής δυναµικότητας επεξεργασίας του διαλεγµένου 

οργανικού, µε διάφορες µορφές επεξεργασίας.  

 Την απορρόφηση του παραγόµενου κόµποστ σε διάφορες χρήσεις.  

 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α και Β βαθµού, ιδιαίτερα στις περιοχές µε αγροτικές 

δραστηριότητες, πρέπει να ενθαρρύνει µε διάφορους τρόπους την ανάπτυξη 

κυκλικών συστηµάτων τοπικού χαρακτήρα και την χρήση της οικιακής 

κοµποστοποίησης από όσο γίνεται περισσότερους µεµονωµένους παραγωγούς 

αποβλήτων.  

 

6.6.4. Εκτροπή από την ταφή – επεξεργασία 
Οι στόχοι του ΠΕ.Σ.∆.Α. για την εκτροπή των βιοαποδοµήσιµων από την ταφή, έχουν 

ως εξής: 

 Το έτος 2010, τα βιοαποδοµήσιµα απόβλητα που θα εκτρέπονται από τους  

ΧΥΤΑ  θα είναι τουλάχιστον 577.000 τόνοι. 

 Το έτος 2013, τα βιοαποδοµήσιµα απόβλητα που θα εκτρέπονται από τους  

ΧΥΤΑ θα είναι τουλάχιστον 931.000 τόνοι. 

 Το έτος 2020, τα βιοαποδοµήσιµα απόβλητα που θα εκτρέπονται από τους  

ΧΥΤΑ θα είναι τουλάχιστον 1.269.000 τόνοι. 

 

Η εκτροπή των βιοαποδοµήσιµων αποβλήτων από την υγειονοµική ταφή πρέπει να 

επιτευχθεί αφενός µε συνδυασµό συστηµάτων διαλογής στην πηγή και µονάδων 

επεξεργασίας, προδιαλεγµένου υλικού, αφετέρου µε µονάδες επεξεργασίας 

σύµµεικτων Α.Σ.Α..  
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Στον όρο επεξεργασία περιλαµβάνονται, οι φυσικές, θερµικές, χηµικές ή βιολογικές 

διεργασίες, συµπεριλαµβανοµένης της διαλογής, που µεταβάλλουν τα 

χαρακτηριστικά των αποβλήτων προκειµένου να περιοριστούν ο όγκος ή οι 

επικίνδυνες ιδιότητές τους, να διευκολυνθεί η διακίνησή τους ή να βελτιωθεί η 

ανάκτηση χρήσιµων υλών. 

 

Για την επίτευξη των στόχων, είναι απαραίτητη η δηµιουργία ολοκληρωµένων 

συστηµάτων διαχείρισης σε Περιφερειακό επίπεδο. Η επιλογή της κατάλληλης 

τεχνολογίας απαιτεί συστηµατική προετοιµασία και προσεκτικά βήµατα.   

 

Η µηχανική – βιολογική επεξεργασία των αποβλήτων έχει σαν κύρια σκοπιµότητα την 

µείωση του όγκου και την  ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 

χώρων ταφής. Η ποιότητα του παραγόµενου κόµποστ είναι ευθέως ανάλογη µε την 

ποιότητα της µηχανικής διαλογής, το επενδυτικό και λειτουργικό κόστος αυτής. Η 

εµπορευσιµότητα των προϊόντων της συνδυασµένης µηχανικής – βιολογικής 

επεξεργασίας είναι συχνά περιορισµένη.  

 

Η ενεργειακή αξιοποίηση των βιοαποδοµήσιµων αποβλήτων έχει σαν κύρια 

σκοπιµότητα την δραστική µείωση του όγκου των αποβλήτων. Η ενεργειακή 

αξιοποίηση πρέπει να επιλέγεται και να διαστασιολογείται προσεκτικά έτσι ώστε να 

µην εµποδίζει ή αναστέλλει πρωτοβουλίες ανακύκλωσης βιοαποδοµήσιµων ή άλλων 

αποβλήτων.  

 

6.6.5. Στρατηγική σε σχέση µε τους Χ.Υ.Τ.Α. ή Χ.Υ.Τ.Υ.  
Η υγειονοµική ταφή αποτελεί αναπόσπαστο στάδιο κάθε βιώσιµου ολοκληρωµένου 

συστήµατος διαχείρισης αποβλήτων. Οποιαδήποτε τεχνολογία ή συνδυασµός 

τεχνολογιών και να επιλεγεί, όσο πολύπλοκο και να εξελιγµένο να είναι ένα σύστηµα 

διαχείρισης στερεών αποβλήτων, η ύπαρξη υπολειµµάτων επεξεργασίας και 

αποβλήτων που δεν µπορούν ή δεν πρέπει να τύχουν επεξεργασίας καθιστά 

αναγκαία την ύπαρξη ενός χώρου υγειονοµικής ταφής υπολειµµάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.).  

 

Για το λόγο αυτόν, η κατασκευή και λειτουργία χώρων ταφής πρέπει να είναι το 

πρώτο βήµα της συνήθως σταδιακής ανάπτυξης των ολοκληρωµένων συστηµάτων 
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διαχείρισης αποβλήτων. Πρόκειται για ένα βήµα απαραίτητο σε κάθε σύστηµα το 

οποίο συνεισφέρει θετικά στην περιβαλλοντικά ασφαλή διάθεση των αποβλήτων.  

 

Η επιλογή της υγειονοµικής ταφής των βιοαποδοµήσιµων αποβλήτων δηµιουργούν 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως έκλυση βιοαερίου, οσµών και υψηλού ρυπαντικού 

φορτίου στραγγίσµατα. Για τον λόγο αυτό, ο περιορισµός της ταφής 

βιοαποδοµήσιµων αποβλήτων έχει σηµαντικές θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  
 

Με τον περιορισµό αυτό: 

 Μειώνονται οι εκποµπές βιοαερίου και στραγγισµάτων. 

 Περιορίζονται χρονικά οι λειτουργικές ανάγκες διαχείρισης βιοαερίου και 

στραγγισµάτων. 

 Μειώνεται το λειτουργικό κόστος των Χ.Υ.Τ.Α.- Χ.Υ.Τ.Υ. 
 

Οι εναλλακτικές επιλογές επεξεργασίας, κάποια από τις οποίες πριν από κάθε 

Χ.Υ.Τ.Α. – Χ.Υ.Τ.Υ. πρέπει να υιοθετηθούν για να καλυφθεί η ανάγκη για την 

επεξεργασία των στερεών αποβλήτων πριν την υγειονοµική ταφή, µπορεί να είναι: 

 Εγκατάσταση µονάδας επεξεργασίας στερεών αποβλήτων 

 ∆ιαλογή στην πηγή και ανακύκλωση υλικών συσκευασίας 

 Χωριστή συλλογή των αποβλήτων κήπου και βιολογική επεξεργασία 

 ∆ιαλογή των υπολειµµάτων τροφών στην πηγή και βιολογική επεξεργασία 

 Λοιπά κατάλληλα συστήµατα ή συνδυασµοί τους.  
 

Οι εξειδικευµένοι στόχοι του ΠΕΣ∆Α Αττικής για την µείωση των βιοαποδοµήσιµων 

που οδηγούνται προς ταφή, έχουν ως εξής: 

 Το έτος 2010, τα βιοαποδοµήσιµα απόβλητα που θα οδηγούνται σε ΧΥΤΑ δεν 

θα ξεπερνούν τους 865.000 τόνους. 

 Το έτος 2013, τα βιοαποδοµήσιµα απόβλητα που θα οδηγούνται σε ΧΥΤΑ δεν 

θα ξεπερνούν τους 577.000 τόνους. 

  Το έτος 2020, τα βιοαποδοµήσιµα απόβλητα που θα οδηγούνται σε ΧΥΤΑ δεν 

θα ξεπερνούν τους 404.000 τόνους. 
 

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων προϋποθέτει: 
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 Την δροµολόγηση ολοκληρωµένων συστηµάτων διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων, τα οποία θα εκτρέπουν σηµαντικές ποσότητες βιοαποδοµήσιµων 

αποβλήτων από τους ΧΥΤΑ.  

 Την καθιέρωση εργαλείων που θα αποτρέπουν την ταφή βιοαποδοµήσιµων 

αποβλήτων.   

 

6.6.6. Εναλλακτική διαχείριση στερεών αποβλήτων  
 
Ένα από τα σηµαντικότερα κίνητρα για την επίτευξη των στόχων του ΠΕΣ∆Α Αττικής 

είναι η συνεργασία των τοπικών φορέων διαχείρισης µε τους υφιστάµενους ή υπό 

σύσταση ή συσταθησόµενους Φορείς Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων.  
 

Μερικά από τα οφέλη που θα προκύψουν από την υιοθέτηση του συστήµατος 

εναλλακτικής διαχείρισης, είναι: 

• Μείωση των απαιτούµενων για τελική διάθεση χώρων και επιµήκυνση του 

χρόνου ζωής των υπαρχόντων ή µελλοντικών. 

• Μείωση της επικινδυνότητας των αποβλήτων που καταλήγουν σε Χ.Υ.Τ.Α. 

• Εξοικονόµηση πρώτων υλών και ενέργειας, µέσω της επαναχρησιµοποίησης, 

ανάκτησης ή ανακύκλωσης.  

• Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για περιβαλλοντικά θέµατα 

• Προώθηση του οικολογικού σχεδιασµού και της ολοκληρωµένης πολιτικής 

προϊόντων στις βιοµηχανίες 

• ∆ηµιουργία νέων θέσεων εργασίας  
 

Στα πλαίσια των σχετικών Οδηγιών της Ε.Ε., οι γενικές αρχές διαχείρισης των 

αποβλήτων, όπως προαναφέρθηκε, έχουν επαναπροσδιοριστεί, στοχεύοντας στην 

πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων, τον περιορισµό της χρήσης επικινδύνων 

υλικών, την επαναχρησιµοποίηση, την ανακύκλωση και την ανάκτηση ενέργειας. 

 

Στην Ελλάδα, ήδη έχουν γίνει σηµαντικές προσπάθειες από την Πολιτεία για την 

εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας µε τη κοινοτική καθώς και για την έγκαιρη 

ανάπτυξη των κατάλληλων υποδοµών για την επίτευξη των επιµέρους στόχων των 

σχετικών οδηγιών. 
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Όπως αναφέρεται και σε άλλο κεφάλαιο της παρούσας µελέτης, ο Νόµος 2939/2001 

για την Εναλλακτική ∆ιαχείριση Αποβλήτων Συσκευασιών και άλλων προϊόντων, έχει 

θέσει τις βάσεις για τη σύσταση συλλογικών ή ατοµικών συστηµάτων εναλλακτικής 

διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων, στα πλαίσια των οποίων 

οι υπόχρεοι διαχειριστές (δηλαδή οι παραγωγοί / εισαγωγείς) καλούνται να 

οργανώσουν ή να συµµετέχουν σε συστήµατα συλλογής, µεταφοράς, προσωρινής 

αποθήκευσης και επεξεργασίας (επαναχρησιµοποίηση, ανάκτηση ή ανακύκλωση) 

των αποβλήτων.  

Σύµφωνα µε το Νόµο και την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», οι υπόχρεοι διαχειριστές 

χρηµατοδοτούν την οργάνωση και λειτουργία των συστηµάτων αυτών σε συνεργασία 

ή άνευ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

 

Οι ΟΤΑ µπορούν να παίξουν ένα σηµαντικό ρόλο στη λειτουργία των συστηµάτων 

αυτών, όχι µόνο παρέχοντας τις υφιστάµενες υποδοµές, αλλά γνωρίζοντας το χώρο 

της διαχείρισης αποβλήτων καλύτερα από κάθε άλλο φορέα. 

 

Ο Νόµος 2939/2001 αποτέλεσε και τη βάση για την οργάνωση του Γραφείου 

Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης και Άλλων Προϊόντων στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. αρµόδιο φορέα, 

µέχρι αυτή τη στιγµή, για τη θέσπιση και εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας µε την 

κοινοτική καθώς και την παρακολούθηση των συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης.  

 

Για να επιτευχθούν οι στόχοι του ΠΕΣ∆Α είναι απαραίτητη η συνεργασία µε τα 

Συστήµατα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΣΕ∆Α). 

 

6.6.7. Η τιµολογιακή πολιτική ως κίνητρο για την επίτευξη 
Ένα πρώτο επίπεδο τιµολογιακής πολιτικής, αφορά το τίµηµα που καταβάλουν οι 

ΟΤΑ για τη ∆.Σ.Α. των στόχων του ΠΕΣ∆Α. Το σηµερινό σύστηµα χρέωσης στον 

κυριώτερο φορέα ∆ΣΑ της Περιφέρειας Αττικής, όσον αφορά τουλάχιστον τους ΟΤΑ 

µέλη του, δεν κρίνεται ορθολογικό. 

 

Ειδικότερα, σήµερα η χρέωση ανέρχεται, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη 

παράµετρο, σε ένα σταθερό καθορισµένο ποσοστό επί των τακτικών 

πραγµατοποιηθέντων εσόδων του προ – προηγούµενου έτους των ΟΤΑ µελών του. 

 



 
«ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕ.Σ.∆.Α.) ΑΤΤΙΚΗΣ» Σελ. 6 - 30 

Αυτό είναι ένα σύστηµα, όχι µόνο άδικο αλλά το οποίο δρα και ως αντικίνητρο, αφού: 

α) Τα τακτικά πραγµατοποιηθέντα έσοδα των ΟΤΑ δεν σχετίζονται κατ΄ανάγκην και 

µε τη ∆ΣΑ. Υπάρχει το ενδεχόµενο ΟΤΑ να έχουν πρόσκαιρα ή και µόνιµα υψηλά 

τακτικά έσοδα, χωρίς ουδόλως να επηρεάζεται η παραγωγή Σ.Α. 

β) Αυτός ο τρόπος χρέωσης δεν δίδει κανένα κίνητρο στους δηµότες ή στους ΟΤΑ 

για ανάπτυξη πρωτοβουλιών ανάκτησης ή ανακύκλωσης υλικών και γενικότερα 

ελαχιστοποίησης παραγωγής Σ.Α., αφού η µειωµένη (ή αυξηµένη) παραγωγή 

Σ.Α. ουδόλως επηρεάζει το κόστος ∆ΣΑ. 

 

Ένα δεύτερο επίπεδο τιµολογιακής πολιτικής, αφορά το τίµηµα που καταβάλουν οι 

δηµότες ή γενικότερα οι παραγωγοί  ΑΣΑ προς τους ΟΤΑ.  

 

Σήµερα το κόστος διαχείρισης (συλλογής, µεταφοράς, διάθεσης) των δηµοτικών 

απορριµµάτων µεταφέρεται στους δηµότες µέσω των «ανταποδοτικών τελών 

καθαριότητας και φωτισµού». Το τέλος αυτό επιβάλλεται (α) ανά τετραγωνικό µέτρο 

κατοικίας και (β) ανά τετραγωνικό µέτρο καταστήµατος γραφείων, βιοτεχνιών, 

βιοµηχανιών και λοιπών στεγαζοµένων οικονοµικών δραστηριοτήτων, σε ύψος 

τριπλάσιο περίπου του τέλους κατοικίας. Το τέλος αυτό εισπράττεται από το δήµο 

µέσω των λογαριασµών της ∆ΕΗ, η οποία χρεώνει κάθε δίµηνο τους ιδιοκτήτες των 

ακινήτων σε ξεχωριστή στήλη του λογαριασµού για την πληρωµή του ηλεκτρικού 

ρεύµατος.  

 

Είναι προφανές ότι και αυτό το σύστηµα είναι πλήρως άσχετο από τη ∆ΣΑ και τους 

σκοπούς της.  

 

Αφετέρου, δεν είναι καθόλου προφανές ότι τα δύο συστήµατα «συνεργάζονται», 

δηλαδή ότι τα τέλη καθαριότητας, συνδέονται µε το ποσό που δίδουν οι ΟΤΑ στο 

Φο∆ΣΑ.  

 

Οµως µε αυτόν τον τρόπο, δεν δίδεται κίνητρο ούτε στους πολίτες ούτε στους ΟΤΑ 

να επιδιώξουν ένα πιο ορθολογικό σύστηµα ∆ΣΑ  

 

Για τους ανωτέρω λόγους, προτείνεται η υιοθέτηση του συστήµατος «pay as you 

throw”, δηλαδή η χρέωση να σχετίζεται άµεσα µε την παραγόµενη ποσότητα Σ.Α. 
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Ο τρόπος εφαρµογής της µεθόδου (π.χ. µέσω ζυγολογίων του ΟΤΑ ή µέσω ζυγίσεων 

ανά οικοδοµικό τετράγωνο ή άλλη πολεοδοµική ενότητα, ή µέσω επιβάρυνσης – 

χρέωσης των σάκων προσωρινής αποθήκευσης Σ.Α. κ.λ.π.) επαφίεται στον/στους  

Φο∆ΣΑ. 

 

Επιπρόσθετα, εκτός των παραγόµενων ποσοτήτων, πρέπει η οικονοµική 

επιβάρυνση να σχετίζεται και µε τη βλαπτικότητα των Σ.Α. 

 

Τα ανωτέρω κρίνονται ως ένα πολύ σηµαντικό βήµα, ώστε η τιµολογιακή πολιτική να 

αποτελεί και ένα «εργαλείο» προς την επίτευξη των στόχων του ΠΕΣ∆Α.  

 

Επιπλέον των ανωτέρω, σηµαντικό ρόλο µπορούν να διαδραµατίσουν και άλλα 

µέτρα, όπως:  

- Παροχή κινήτρων για δράσεις ανακύκλωσης. 

- Αντικίνητρο για πολίτες, παραγωγικούς φορείς και ΟΤΑ που δεν συµµορφώνονται 

µε την πολιτική µείωσης της παραγωγής στερεών αποβλήτων και δεν προβαίνουν 

σε αντίστοιχες δράσεις πιθανώς και µε επιβολή πρόσθετων εισφορών.  

- κ.λπ. 

 

6.7. ΜΕΤΡΑ – ∆ΡΑΣΕΙΣ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 
ΤΟΥ ΠΕ.Σ.∆.Α. 

6.7.1. Εισαγωγή 
Στην παράγραφο αυτή προτείνονται µέτρα, δράσεις και παρεµβάσεις ώστε οι 

εξειδικευµένοι στόχοι του Περιφερειακού Σχεδίου για την διαχείριση των στερεών 

αποβλήτων να δηµοσιοποιηθούν στους ΟΤΑ Α' και Β' βαθµού, στο ευρύ κοινό, 

καθώς και στις ενδιαφερόµενες, οµάδες πληθυσµού. 

 

Η εκπαίδευση και ενηµέρωση σε περιβαλλοντικά θέµατα αναµφίβολα παίζει πολύ 

σηµαντικό ρόλο, στη διαµόρφωση της περιβαλλοντικής συνείδησης και ενθάρρυνση 

της ευαισθητοποίησης των παραγωγικών τάξεων και των τελικών χρηστών. Μάλιστα, 

η εκπαίδευση και η ενηµέρωση αποτελεί τη βάση, πάνω στην οποία δοµείται, 

γενικότερα, η συµµετοχή των ενδιαφερόµενων φορέων καταρχήν και των πολιτών 

κατά δεύτερον, σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος, και ιδιαίτερα σε όσα 
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προϋποθέτουν τη συµµετοχή του κοινού (παραγωγών και τελικών χρηστών) για τη 

βιωσιµότητα και αποτελεσµατικότητα των στόχων του ΠΕ.Σ.∆.Α. Αττικής.  

 

Η στάση και η συµπεριφορά του κάθε πολίτη απέναντι στο θέµα της διαχείρισης των 

Σ.Α., έχει συνήθως τις ρίζες της, τόσο στις γνώσεις, στις πληροφορίες και στις 

πρακτικές, όσο και στις αντιλήψεις, στις εµπειρίες και στις πρωτοβουλίες, που έλαβε 

και καθηµερινά λαµβάνει, από το σχολικό, εργασιακό, κοινωνικό και οικογενειακό του 

περιβάλλον. 

 

Βάσει των ανωτέρω, για την αποτελεσµατική δηµοσιοποίηση, προώθηση του 

προγράµµατος και ενηµέρωση του κοινού, διαφαίνεται καθαρά ότι οι προωθητικές 

διαφηµιστικές ενέργειες πρέπει να υπηρετούν τους εξής στόχους: 

 Να αφυπνίζουν και να ευαισθητοποιούν την κοινή γνώµη αναφορικά µε το 

ολοκληρωµένο πρόγραµµα επαναχρησιµοποίησης και αξιοποίησης των στερεών 

αποβλήτων. 

 Να πληροφορούν, να εκπαιδεύουν και να προτρέπουν για την σωστή διαχείριση 

των στερεών αποβλήτων. 

 Να ενηµερώνουν τον πληθυσµό για τα αποτελέσµατα του προγράµµατος, και τα 

έργα των αρµόδιων φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, µε απώτερο στόχο 

την θετική διαµόρφωση της γενικότερης στάσης και συµπεριφοράς του. 

 

Οι παραπάνω στόχοι εξυπηρετούνται µε τις εξής προωθητικές διαφηµιστικές – 

ενηµερωτικές ενέργειες: 

 ∆ιανοµή ενηµερωτικών φυλλαδίων σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης 

(προτείνεται διαφορετικό φυλλάδιο να δοθεί στα παιδιά µέχρι 12 ετών και 

διαφορετικό στα παιδιά από 12 και άνω) µία φορά την πρώτη χρονιά υλοποίησης 

του «Προγράµµατος ∆ηµοσιότητας και Ενηµέρωσης Κοινού»  και µία φορά τη 

δεύτερη χρονιά (µε διαφορετικό φυλλάδιο κάθε χρονιά). 

 ∆ιανοµή ενηµερωτικού φυλλαδίου, στις κατοικίες και στα γραφεία των περιοχών 

ενδιαφέροντος, µία φορά την πρώτη χρονιά υλοποίησης του Προγράµµατος και 

µία φορά τη δεύτερη χρονιά (µε διαφορετικό φυλλάδιο κάθε χρονιά). 

 Ενηµέρωση – παρουσίαση αναφορικά µε τις δράσεις των αρµόδιων φορέων  

διαχείρισης στους διευθυντές σχολείων / σχολικούς συµβούλους, οι οποίοι στη 

συνέχεια, θα τη µεταφέρουν στους µαθητές.  
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 Ραδιοφωνική - Τηλεοπτική διαφηµιστική καµπάνια για όλη την διάρκεια του 

προγράµµατος  

 Οµιλίες ενηµέρωσης (ηµερίδες) στα πολιτιστικά κέντρα των Νοµών ή ∆ήµων ή 

Κοινοτήτων  µε συµµετοχή φορέων, πολιτικών και επιχειρηµατιών. 

 Ειδική Προωθητική οµάδα η οποία θα τοποθετήσει πληροφοριακό υλικό σε 

επιλεγµένα σηµεία κίνησης του κοινού–στόχου µας και θα ενηµερώνει προφορικά 

το κοινό και τους παραγωγούς απορριµµάτων χάρτινων συσκευασιών ή άλλων 

αποβλήτων που χρήζουν εναλλακτικής διαχείρισης. 

 ∆ηµιουργία Internet web site το οποίο θα συµβάλλει στην ενηµέρωση και 

εκπαίδευση του κοινού και θα αποτελεί ένα κόµβο αµφίδροµης επικοινωνίας και 

πληροφόρησης. 

 Αποστολή ενηµερωτικών επιστολών στους παραγωγούς αποβλήτων (π.χ. 

χάρτινων συσκευασιών, γεωργικών υπολειµµάτων κ.ό.κ.). 

 

Επιπλέον, προτείνονται συνεργασίες µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε, και µε εκπροσώπους των 

Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης για την συµµετοχή και εµπλοκή τους στο πρόγραµµα 

ενηµέρωσης και του στόχους του ΠΕΣ∆Α Αττικής για την Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση 

των Στερεών Αποβλήτων της περιοχής µελέτης. 

 

6.7.2. Ενηµέρωση των φορέων και των κατοίκων για τη συµµετοχή τους στην 
αντιµετώπιση του προβλήµατος των Σ.Α. 

Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα του θεσµού των Σχεδίων ∆ιαχείρισης, είναι το γεγονός 

ότι τόσο οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες, όσο και η Ελληνική σχετική νοµοθεσία, έχουν 

καθιερώσει υποχρεωτικά τη στενή συνεργασία των αρµόδιων κατά περίπτωση 

φορέων, σε όλα τα στάδια της εκπόνησης και της έγκρισής τους.  

 

H συνεργασία αυτή των φορέων - που µπορεί να είναι ∆ηµόσιοι, Ο.Τ.Α. κ.ά. - 

συµβάλλει ταυτόχρονα στη βελτίωση της ποιότητάς τους και στην καλύτερη αποδοχή 

τους. 

 

Παράλληλα, µε τη δηµοσιοποίηση του Σχεδίου από τα αρχικά του κιόλας στάδια και 

µε τις διαφανείς διαδικασίες που προβλέπεται να ακολουθούνται από τις Αρχές στα 

πλαίσια της Οδηγίας του Συµβουλίου 90/313/Ε.Ε., που αφορά την ελεύθερη 

πρόσβαση στην πληροφόρηση σε θέµατα περιβάλλοντος, εξασφαλίζεται η 
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ενηµέρωση ενός µεγάλου µέρους πολιτών και ιδιαίτερα εκείνων που έχουν ειδικούς 

λόγους να ενδιαφέρονται γι’ αυτό. 

 

Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, δεδοµένου ότι η περιβαλλοντική 

προστασία και οι σχεδιασµένες και προγραµµατισµένες δραστηριότητες για το σκοπό 

αυτό, αποτελούν καλές και αποδεκτές αρχές, παρόλο που κάποιες φορές οι 

προτάσεις και οι αποφάσεις δεν είναι δηµοφιλείς.  Όσο όµως περισσότερο έγκαιρα 

είναι γνωστό αυτό που πρέπει να γίνει και όσο καλύτερα τεκµηριώνεται, αποκτά 

αποδοχή και αξιοπιστία.  

 

Εκτός όµως από εκείνους τους φορείς που κατά κανόνα συµµετέχουν στις 

διαδικασίες σχεδιασµού ή και έγκρισης των ∆ιαχειριστικών Σχεδίων, υπάρχουν 

αρκετοί ακόµη φορείς και παράγοντες πολιτικοί, κοινωνικοί, εκκλησιαστικοί κ.ά., µε 

σοβαρή επιρροή στο κοινωνικό σύνολο ή σε µεµονωµένες κοινωνικές οµάδες, οι 

οποίοι επιβάλλεται επίσης να ενηµερωθούν κατάλληλα ώστε να γίνει δυνατή η 

συµβολή τους στην εφαρµογή των µέτρων που προτείνονται και ιδιαίτερα εκείνων 

που δεν είναι εύκολα κοινωνικά αποδεκτά. 

 

Η ενηµέρωση αυτή επιβάλλεται να γίνεται έγκαιρα και να είναι ολοκληρωµένη, ώστε 

να διασφαλίζεται η συνεργασία τους από τα αρχικά στάδια υλοποίησης των 

προγραµµάτων και µε τη συµβολή τους να επιτυγχάνεται η πρόληψη τυχόν 

κοινωνικών αντιδράσεων. 

 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται κατά τα πρώτα στάδια εφαρµογής του Σχεδίου 

∆ιαχείρισης στον τρόπο και τις µεθόδους ενηµέρωσης του κοινού.  

 

Τα σχετικά προγράµµατα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους τις διάφορες κατηγορίες 

του πληθυσµού (ηλικίες, επίπεδα µόρφωσης, επαγγελµατικές τάξεις κ.λ.π.). Σε κάθε 

περίπτωση, δεν θα πρέπει να επιλέγεται µια µόνο µορφή επικοινωνίας (π.χ. µαζικά 

µέσα ενηµέρωσης), αλλά ένα σύνολο µεθόδων κατάλληλα σχεδιασµένων ώστε το 

µήνυµα να γίνεται κατανοητό από τους επιθυµητούς κάθε φορά αποδέκτες.  
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Τέλος, είναι σηµαντικό και δίκαιο να αποδίδονται ως τέλη «χρήσης γης» στον Ο.Τ.Α. 

που φιλοξενεί τις εγκαταστάσεις τελικής διάθεσης, ένα ποσοστό των ανταποδοτικών 

τελών. 

 

6.7.3. Ενηµέρωση για τη συµµετοχή του κοινού στα προγράµµατα 
ανακύκλωσης 

Το πρόγραµµα ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης στο θέµα της ανακύκλωσης, θα 

πρέπει να περιλαµβάνει µια µεγάλη ποικιλία µορφών επικοινωνίας µε το κοινό. Η 

έναρξη του προγράµµατος ενηµέρωσης του κοινού, πρέπει να γίνει πριν την 

ολοκλήρωση των διαδικασιών προµήθειας του εξοπλισµού και κατασκευής των 

εγκαταστάσεων, που κρίνονται απαραίτητες για τη λειτουργία του προγράµµατος 

διαλογής στην πηγή. 

 

Γενικοί στόχοι 

Αντικείµενο της διαφηµιστικής καµπάνιας είναι η ενηµέρωση του κοινού για το 

πρόγραµµα διαλογής στην πηγή, µε σκοπό: 

 Να γνωστοποιήσει στους κατοίκους ότι στην περιοχή τους πρόκειται να 

πραγµατοποιηθεί αυτή η δραστηριότητα 

 Να πληροφορηθούν όλοι οι δηµότες τα τεχνικά στοιχεία και τις ειδικές απαιτήσεις 

του προγράµµατος συλλογής 

 Να παρακινηθεί το κοινό να συµµετέχει στο πρόγραµµα 

 Να κατανοηθεί η σηµασία που θα έχει η επιτυχία του προγράµµατος στην 

προστασία του περιβάλλοντος 

 Να συµβάλλει στη διαµόρφωση και ευαισθητοποίηση της περιβαλλοντικής 

συνείδησης του κοινού -ιδιαίτερα των νέων-  σε θέµατα σύγχρονης διαχείρισης 

απορριµµάτων 

 Να συµβάλλει στη διαµόρφωση εθελοντικού “κινήµατος για την ανακύκλωση”, µε 

έµφαση στους µαθητές της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

 Να προβληθεί στο κοινό το πρόγραµµα για την Ανακύκλωση, ως µέρος της 

αντίληψης για σύγχρονη παρέµβαση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα θέµατα 

προστασίας του περιβάλλοντος 
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Περιεχόµενα της διαφηµιστικής καµπάνιας 

Ένα σωστά σχεδιασµένο πρόγραµµα πληροφόρησης των κατοίκων, θα 

δηµιουργήσει µια θετική εικόνα για την ανακύκλωση και θα οδηγήσει αναµφισβήτητα 

σε ικανοποιητικά ποσοστά συµµετοχής. 

Οι στόχοι της ενηµέρωσης πρέπει να επικεντρώνονται στα εξής σηµεία: 

 Στην προστασία του περιβάλλοντος, µε έµφαση στα προβλήµατα που έχουν 

προκύψει από την τρέχουσα πρακτική διαχείρισης των απορριµµάτων 

 Στην εξοικονόµηση πρώτων υλών και χώρων διάθεσης 

 Στα ενεργειακά και οικονοµικά οφέλη από την ανακύκλωση 

Η ενηµέρωση πρέπει οπωσδήποτε να περιλαµβάνει και οδηγίες προς τους 

συµµετέχοντες. Οι οδηγίες πρέπει µε σύντοµο και εξαιρετικά σαφή τρόπο να δίνουν 

το στίγµα του προγράµµατος, όπως : 

 Να περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία συµµετοχής για την αποφυγή 

συγχύσεων που θα έχουν ως αποτέλεσµα τη γενικότερη δυσαρέσκεια 

 Να δίνεται έµφαση στην ευκολία συµµετοχής 

 Να τονίζεται πόσο λίγος είναι ο επιπλέον απαιτούµενος για την ανακύκλωση 

χρόνος, σε σχέση µε τα οφέλη που θα προκύψουν 

 Να υπάρχει τακτική και σύντοµη ενηµέρωση για τα αποτελέσµατα του 

προγράµµατος, ώστε να ενθαρρύνονται οι συµµετέχοντες 

Η πληροφόρηση µπορεί να επιτευχθεί είτε µέσω προσωπικής επαφής, είτε µέσω  

γενικών µέσων ενηµέρωσης : 

α) Προσωπική επαφή 

Θεωρείται η πιο αποτελεσµατική µέθοδος λόγω της αµεσότητας που παρέχει, είναι 

όµως και η πλέον δαπανηρή. Στην διαδικασία αυτή µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

εθελοντές από τοπικούς συλλόγους, άνεργοι, υπάλληλοι του ∆ήµου κ.ά. 

Οι τρόποι της πληροφόρησης αυτής της µορφής είναι: 

 ∆ιανοµή των φυλλαδίων και διαφηµιστικών εντύπων πόρτα-πόρτα, όπου 

εξηγείται η λογική της διαλογής στην πηγή και δίδονται οι σχετικές οδηγίες 

 Προσωπικές επιστολές από προσωπικότητες της περιοχής, οι οποίες 

προσδίδουν το απαραίτητο κύρος στην όλη προσπάθεια 

 ∆ιανοµή ενηµερωτικών φυλλαδίων στα ∆ηµοτικά, Γυµνάσια και Λύκεια, µε 

παράλληλα ερεθίσµατα για τα παιδιά ( π.χ. διαγωνισµός αφίσας ) 

 Αποστολή ενηµερωτικών φυλλαδίων µέσα στους λογαριασµούς κοινής 

ωφέλειας (νερό, φως, τηλέφωνο) που διακινούνται µε το ταχυδροµείο     
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 Ηµερολόγια που λειτουργούν σαν υπενθύµιση των υποχρεώσεων των 

κατοίκων για ανακύκλωση, π.χ. ηµέρες συλλογής και τρόποι προετοιµασίας 

των υλικών 

 Κατασκευή εγκατάσταση λειτουργία διαφηµιστικών περιπτέρων, στα πλαίσια 

άλλων ευρύτερων εκδηλώσεων 

β) Γενικά µέσα ενηµέρωσης 

Ως γενικά µέσα ενηµέρωσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν : 

 Αυτοκόλλητα µε λογότυπα και ειδικά καλαίσθητα σχήµατα που θα λειτουργούν ως 

«σφραγίδα» του προγράµµατος. Ιδιαίτερο ρόλο παίζει η επιλογή των λογοτύπων 

που θα χρησιµοποιηθούν ώστε να είναι εύκολα αφοµοιώσιµα, αλλά και να έχουν 

ενιαία ταυτότητα, που θα λειτουργεί σαν υπενθύµιση και σαν προτροπή για 

συµµετοχή 

 Γιγαντοαφίσες, αφίσες, διαφηµίσεις στους κεντρικούς δρόµους, αλλά και επάνω 

στους κάδους ανακύκλωσης µε οδηγίες  

 Χρωµατισµός των κάδων ανακύκλωσης µε ξεχωριστά χρώµατα (π.χ. κίτρινο για τα 

βιοαποδοµήσιµα και µπλε για τα ανάµικτα υλικά) 

 ∆ιαφηµιστικά πανό κατά µήκος των εµπορικών δρόµων   

 Ειδικές τηλεφωνικές γραµµές προς τον φορέα του προγράµµατος για ερωτήσεις, 

απορίες, υποδείξεις 

 Ενηµερωτικές οµιλίες και προβολές σε εργασιακούς χώρους, σχολεία, συλλόγους 

 ∆ιαφηµιστικά µηνύµατα στους τοπικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς 

σταθµούς 

 Αναφορά σε περιοδικά, εφηµερίδες και τον τοπικό τύπο µέσω άρθρων και 

διαφηµίσεων. Ενηµέρωση µέσω τακτικού δελτίου το οποίο πρέπει να 

αποστέλλεται σε όλα τα σπίτια 

 ∆ιαφηµίσεις σε τράπεζες, γραφεία, κτίρια τα οποία επισκέπτεται πολύς κόσµος 

 ∆ιανοµή διαφηµιστικών µπαλονιών, ρούχων κ.λ.π. 

 ∆ιοργάνωση εκδηλώσεων µε ψυχαγωγικό χαρακτήρα 

 

Για την λειτουργία της ενηµερωτικής εκστρατείας µε στόχο την µείωση των 

απορριµµάτων, µπορούν να απασχοληθούν εθελοντές και άνεργοι οι οποίοι θα 

υποστηριχθούν οικονοµικά. Τα άτοµα/στόχοι των προγραµµάτων πληροφόρησης θα 

πρέπει να επιλέγονται έτσι ώστε στη συνέχεια να λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές 

του µηνύµατος και να διευρύνουν µε αυτόν τον τρόπο τον αριθµό των δεκτών.  
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Είναι επίσης πολύ σηµαντικό, τα προγράµµατα πληροφόρησης  να µη λειτουργούν 

µόνο κατά την έναρξη του προγράµµατος, αλλά να συνεχίζονται σε όλη την διάρκειά 

του για να το στηρίζουν.  

 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η σχέση κόστους δηµοσιοποίησης και ποσοστού επιτυχίας 

(συµµετοχής) δεν είναι σαφής, είναι όµως βέβαιο ότι καθορίζει σε µεγάλο βαθµό το 

αποτέλεσµα. 

 

6.7.4. Προτεινόµενο Πρόγραµµα ∆ηµοσιότητας και Ενηµέρωσης Κοινού 
Για την επιτυχηµένη και αποτελεσµατική δηµοσιοποίηση και προώθηση του 

προγράµµατος θα χρησιµοποιηθούν ένα πλήθος διαφορετικών τρόπων 

επικοινωνίας, ανάλογα µε τις επιµέρους οµάδες – στόχους που απευθύνεται το 

πρόγραµµα. Οι δράσεις που προτείνονται είναι εξειδικευµένες, τόσο από την πλευρά 

του περιεχοµένου του µηνύµατος όσο και από τον τρόπο µετάδοσης του προς τις 

διάφορες οµάδες των αποδεκτών. 

 

Α. Παράδοση ενηµερωτικού φυλλαδίου σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης 
Η διανοµή ενηµερωτικών φυλλαδίων και άλλων µέσων, είναι η πιο κοινή και απλή 

µέθοδος πληροφόρησης και ενηµέρωσης. Στα φυλλάδια αυτά, πρέπει να εξηγούνται 

µε άµεσο, εύστοχο και κατανοητό τρόπο, η λογική και τα πλεονεκτήµατα της 

συµµετοχής καθώς και ο ρόλος του κάθε αποδέκτη στο πρόγραµµα  

επαναχρησιµοποίησης και αξιοποίησης των στερεών αποβλήτων.  

 

Στόχος είναι η ενεργοποίηση µαθητών και φοιτητών οι οποίοι µε τη σειρά τους, 

γίνονται φορείς της πληροφόρησης αλλά και µέσο προτροπής για τους 

µεγαλύτερους, ούτως ώστε να δραστηριοποιηθούν και να υποστηρίξουν το 

πρόγραµµα.  

 

Τα φυλλάδια προτείνεται να διανεµηθούν στους µαθητές σε συνεργασία και µετά από 

συνεννόηση µε την αρµόδια ∆/νση της Περιφέρειας Αττικής. Παράλληλα προτείνεται 

να οργανωθούν ανοικτές οµιλίες στις αίθουσες εκδηλώσεων των σχολείων – 

εκπαιδευτικών ιδρυµάτων από οµάδα παρουσιαστών της Αρµόδιας για θέµατα 

Περιβάλλοντος ∆/νσης της Περιφέρειας. Οι καλεσµένοι θα λαµβάνουν διεξοδική 
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παρουσίαση / ενηµέρωση αναφορικά µε το έργο του προγράµµατος διαχείρισης των 

στερεών αποβλήτων της περιοχής τους και τα σηµαντικά οφέλη που πηγάζουν από 

το έργο αυτό. 

 

Β. ∆ιανοµή ενηµερωτικού φυλλαδίου στις κατοικίες – χώρους απασχόλησης 
Προτείνεται ξεχωριστή παραγωγή ενηµερωτικών δισέλιδων έγχρωµων φυλλαδίων, το 

οποίο θα απευθύνεται στο ευρύτερο κοινό, δίνοντας χρήσιµες πληροφορίες και 

στοιχεία, καθώς και αντιπαραβολές των οφελών από την χρήση των προτεινόµενων 

µέτρων και δράσεων του ΠΕΣ∆Α για την ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. 

 

Το φυλλάδιο θα διανεµηθεί ταχυδροµικώς στις κατοικίες, σε υπηρεσίες, επιχειρήσεις, 

τράπεζες, νοσοκοµεία, εκκλησίες, γραφεία των τοπικών αρχών και άλλους χώρους 

απασχόλησης.  

 

Η διανοµή των φυλλαδίων θα γίνει ενδεικτικά µία φορά για κάθε έτος υλοποίησης του 

έργου, ενώ για κάθε χρονιά θα παραχθούν και θα διανεµηθούν διαφορετικά 

φυλλάδια. 

Γ. Αποστολή  ενηµερωτικών επιστολών στους παραγωγούς  
Από διάφορες µελέτες που έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί, βρέθηκε ότι οι επιστολές 

που απευθύνονται σε επαγγελµατίες / επιχειρηµατίες (π.χ. στους επιχειρηµατίες των 

µαγαζιών που βρίσκονται κοντά στα σηµεία τοποθετούνται µέσα συλλογής – κάδοι 

εναλλακτικής διαχείρισης) ήταν πιο αποτελεσµατικές από τα διάφορα διαφηµιστικά 

φυλλάδια και ένθετα. Με τον τρόπο αυτό και µε την εσωτερική ενηµέρωση που θα 

υπάρξει µεταξύ των υπευθύνων των καταστηµάτων και των υπαλλήλων, οι 

παραγωγοί των εν λόγω αποβλήτων θα παροτρυνθούν να συµµετάσχουν στο 

πρόγραµµα. 

 

∆. ∆ιαφηµιστική καµπάνια 
Στα πλαίσια του προγράµµατος ενηµέρωσης – ευαισθητοποίησης του κοινού για 

ανακύκλωση, θα ήταν χρήσιµη η συµβολή των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης. Οι 

διαφηµιστικές καµπάνιες θα συµβάλλουν στην συστηµατική υπενθύµιση του κοινού 

για την λειτουργία του προγράµµατος. 

  
Ε. Ειδική προωθητική οµάδα 
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Η προσωπική επαφή µε το κοινό και η απ’ ευθείας επικοινωνία µε κάθε έναν 

ξεχωριστά, παρέχοντας άµεση και έγκυρη πληροφόρηση γύρω από το πρόγραµµα, 

είναι ιδανική µέθοδος διεύρυνσης στις διαφορετικές πληθυσµιακές οµάδες,  

δηµιουργώντας παράλληλα πολλαπλασιαστές πληροφόρησης της κοινής γνώµης. 

 

Για το λόγο αυτόν προτείνεται η δηµιουργία µιας ειδικά εκπαιδευµένης οµάδας 

προωθητών µε λογοτυπηµένη ενδυµασία (µπλούζα-καπέλο που θα φέρουν το 

λογότυπο του εν λόγω προγράµµατος ανακύκλωσης). Η οµάδα αυτή θα επισκέπτεται 

τις περιοχές επικοινωνιακού ενδιαφέροντος και θα τοποθετεί ενηµερωτικές σχετικά µε 

το πρόγραµµα επαναχρησιµοποίησης στερεών αποβλήτων, αφίσες στα καταστήµατα 

(όπου είναι εφικτό), θα παραδίδει προωθητικό υλικό (αυτοκόλλητα βιτρίνας, αφίσες, 

φυλλάδια) σε κεντρικά καταστήµατα, επιχειρήσεις, (Fast food, καταστήµατα ένδυσης, 

καφέ, µπαρ), µεγάλες δηµόσιες αγορές, καθώς και σε ∆ηµόσιες Υπηρεσίες και 

Φορείς (Τοπική αυτοδιοίκηση, ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, Νοσοκοµεία, Εκκλησίες κ.ά.) 

µέσω των οποίων θα καλούνται οι κάτοικοι των περιοχών να ενηµερωθούν και να 

δραστηριοποιηθούν αναφορικά µε το πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης 

ορισµένων προϊόντων και τους στόχους του ΠΕΣ∆Α. Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να 

δοθεί στους παραγωγούς στερεών αποβλήτων.  

 

ΣΤ. Ανοιχτές οµιλίες - ηµερίδες 
Οι ανοικτές οµιλίες, συµβάλλουν αποτελεσµατικά στην ενηµέρωση του κοινού για το 

πρόγραµµα. Οι οµιλίες αυτές θα πραγµατοποιηθούν σε κλειστούς χώρους 

εκδηλώσεων και συγκεντρώσεων. Μέσα από τις ανοικτές οµιλίες θα 

γνωστοποιούνται οι δράσεις και ο τρόπος µε τον οποίο κάθε οµάδα θα συµβάλει 

στους στόχους για την προώθηση της ανακύκλωσης. Φυσικά, οι ανοικτές οµιλίες δεν 

θα απευθύνονται µόνο σε αυτούς που συµµετέχουν στο σύστηµα, αλλά θα 

στοχεύουν στην διάδοση του συστήµατος στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθµού, στο ευρύ 

κοινό καθώς και στις ενδιαφερόµενες οµάδες πληθυσµού, στους παραγωγούς. 

 

Ο σκοπός των οµιλιών είναι η στοχευόµενη ενηµέρωση του προγράµµατος στα κοινά 

που µπορούν να επηρεάσουν θετικά το ευρύ κοινό. 

 

Προτείνεται η οργάνωση και διεξαγωγή δύο µεγάλων οµιλιών – ηµερίδων για κάθε 

έτος λειτουργίας του συστήµατος. 
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Ζ. ∆ηµιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο (internet)  
Το ∆ιαδίκτυο είναι ένα νέο, άµεσο και πολύ ισχυρό µέσο προβολής. Λόγω της 

ταχέως αυξανόµενης διάδοσής του τα τελευταία χρόνια, ο αριθµός των πολιτών που 

αποκτούν πρόσβαση σ’ αυτό και το χρησιµοποιούν ως µέσο ενηµέρωσης και 

πληροφόρησης αυξάνεται συνεχώς. Για το λόγο αυτό, η δηµιουργία ιστοσελίδας για 

το πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης θα βοηθήσει στην ενηµέρωση του κοινού και 

τη διάδοσή του. 

 

Η ιστοσελίδα αυτή θα είναι ιδιαίτερα προσεγµένη, ευκολοδιάβαστη, ενδιαφέρουσα και 

λειτουργική. Θα στοχεύει στην ευρύτερη και πληρέστερη προβολή του 

προγράµµατος, καθώς και στην ουσιαστική ενηµέρωση των πολιτών και της 

επίλυσης των όποιων προβληµάτων ή αποριών σχετικά µε το πρόγραµµα.  

 

Θα περιέχει µια σειρά από χρήσιµα, βοηθητικά και ενηµερωτικά στοιχεία για τα υλικά, 

την διαχείριση, τα σηµεία καθώς και τις ενέργειες που θα µπορούσε ο καθένας να 

συµµετάσχει ή να παρακολουθήσει. Το περιεχόµενό της θα ανανεώνεται και θα 

συµπληρώνεται µηνιαία, µε νέα και πρόσφατα στοιχεία. 

 

Επίσης καθώς το ∆ιαδίκτυο εµπεριέχει έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών σχετικών µε 

θέµατα ανακύκλωσης, θα µπορεί ο κάθε ενδιαφερόµενος και περιβαλλοντικά 

συνειδητοποιηµένος πολίτης, που θα θέλει να διευρύνει και να αυξήσει τις γνώσεις 

του πάνω στο θέµα, να κατευθυνθεί µέσα από την ιστοσελίδα προς άλλες αξιόπιστες 

και χρήσιµες ηλεκτρονικές διευθύνσεις. 

 

Συγκεκριµένα προτείνεται η δηµιουργία ιστοσελίδας, µε αµφίδροµο χαρακτήρα µέσα 

από το οποίο θα παρέχεται: 

• Όλη η ενηµέρωση αναφορικά µε το πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης 

στερεών αποβλήτων 

• Παρουσίαση και ανάλυση των ανακυκλώσιµων υλικών. 

• Οδηγός ανακύκλωσης και σηµείων αποκοµιδής. 

• Ηµερολόγιο µε πληροφόρηση σχετική µε εκδηλώσεις, παρουσιάσεις, 

σεµινάρια κ.ά. 
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• Παρουσίαση συχνών ερωτήσεων µε τις απαντήσεις τους. 

• ∆ελτία Τύπου 

 

6.7.5. Προτεινόµενες Συνεργασίες µε φορείς και οµάδες 
Στα προγράµµατα ενηµέρωσης- ευαισθητοποίησης-προτροπής εφαρµογής των 

στόχων του ΠΕΣ∆Α Αττικής, πρέπει να τονίζεται η αξία της «µείωσης» στην πηγή, 

σαν ένας γενικός κανόνας πρόληψης που προηγείται της «θεραπείας», δηλαδή της 

µείωσης των επιπτώσεων των στερεών αποβλήτων, όταν πια αυτά έχουν ήδη 

δηµιουργηθεί και χρειάζονται πια διαχείριση. Σε αυτή τη διαδικασία σηµαντική είναι η 

συνεισφορά τόσο του πληθυσµού όσο και των παραγωγών, οι οποίοι µε την 

κατάλληλη ενηµέρωση µπορούν να συµβάλλουν αποτελεσµατικά στη µείωση των 

απορριµµάτων αυτών. Σηµαντικός δείκτης επιτυχίας του προγράµµατος, εκτός από 

την συµβολή του αρµόδιου Φορέα ∆ΣΑ  είναι και η ίδια η συµµετοχή του κρατικού 

µηχανισµού και των τοπικών αρχών. 

 

Το πλεονέκτηµα της απ’ ευθείας πληροφόρησης και ενεργούς συµµετοχής του 

κράτους και τον τοπικών αρχών, είναι ότι κάνει δυνατή την προσωπική επαφή µε 

τους αποδέκτες, την απ’ ευθείας επικοινωνία µε κάθε έναν ξεχωριστά, παρέχοντας 

άµεση και έγκυρη πληροφόρηση, γύρω από το πρόγραµµα επαναχρησιµοποίησης 

των συσκευασιών ή άλλων προϊόντων . 

 

Εθνικό σύστηµα πληροφόρησης του κοινού 
Όσον αφορά τα απόβλητα συσκευασιών ή άλλων προϊόντων τον ρόλο του 

συντονισµού ενός εθνικού συστήµατος πληροφόρησης του κοινού έχει ο Εθνικός 

Οργανισµός Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων. 

Σύµφωνα µε το Ν. 2939/2001, ο Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. οργανώνει σε εθνικό επίπεδο ένα 

σύστηµα πληροφόρησης του κοινού για τους χρήστες των συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων και ιδιαίτερα τους καταναλωτές καθώς και για κάθε ενδιαφερόµενο 

ιδιωτικό ή δηµόσιο φορέα, και που περιλαµβάνει κυρίως: 

(i) Τα προγράµµατα διαχείρισης των συσκευασιών ή άλλων προϊόντων  

(ii) Τα συστήµατα επιστροφής, συλλογής και αξιοποίησης  

(iii) Τον ρόλο των χρηστών – καταναλωτών ως παραγόντων στην 

αποτελεσµατικότητα της εναλλακτικής διαχείρισης µε την ουσιαστική 

συµµετοχή τους στα συστήµατα επιστροφής, συλλογής – διαλογής στην 
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πηγή των χρησιµοποιηµένων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων  

(iv) Τη σηµασία της σήµανσης στις συσκευασίες που διακινούνται στην αγορά 

(v) Τα αναγκαία στοιχεία για τη διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων και αποβλήτων συσκευασίας και άλλων προϊόντων. 

   

Άµεση εµπλοκή του Υπουργείου Παιδείας 
Καθώς ένα τόσο σηµαντικό πρόγραµµα αποτελεί την βάση όπου θα µπορούµε όλοι 

µας να απολαύσουµε ένα καλύτερο µέλλον, η άµεση κινητοποίηση και εµπλοκή των 

µαθητών και σπουδαστών/ φοιτητών της περιοχής µελέτης είναι απαραίτητη.  

 

Η υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας είναι επιβεβληµένη. Παρέχοντας ενηµέρωση 

και πληροφορίες µέσω εκπαιδευτικών οµιλιών και εκδηλώσεων στα σχολικά 

ιδρύµατα, αλλά και αναλαµβάνοντας δράσεις ανακύκλωσης συνεισφέρει όχι µόνο 

στην επιτυχή εφαρµογή του προγράµµατος ανακύκλωσης αλλά και στην δηµιουργία 

καλύτερων συνθηκών διαβίωσης δίνοντας το καλύτερο παράδειγµα στους πολίτες 

της αυριανής κοινωνίας.  

 

Σε συνεργασία, µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε δίνει πρόσβαση στην ενηµέρωση αδειοδοτώντας  

την διανοµή των φυλλαδίων που έχουν δηµιουργηθεί ειδικά για τους µικρούς και 

µεγάλους µαθητές. Σε συνεργασία µε τους διευθυντές των ιδρυµάτων και 

προσκαλώντας επιστήµονες οργανώνει επιµορφωτικές εκδηλώσεις. Σε συνεργασία 

µε τους Συνδέσµους Γονέων παρέχει στέρεο έδαφος για την µεταφορά της γνώσης 

για το πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης στα σπίτια των µαθητών και συνδέει µε 

τον καλύτερο τρόπο όλες τις πτυχές ενηµέρωσης. 

 
Ενεργή συµµετοχή των τοπικών αρµόδιων φορέων  
Οι τοπικές αρχές, που κατά το παρελθόν έχουν ήδη εφαρµόσει αντίστοιχα 

προγράµµατα, είναι οι άµεσα ενδιαφερόµενοι για την σωστή και επιτυχή εφαρµογή 

του προγράµµατος δηµοσιότητας και ενηµέρωσης κοινού.  

 

Ειδικότερα, οι τοπικές αρχές και σε συνεργασία µε τα αρµόδια Συστήµατα 

Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης της περιοχής µελέτης, µπορούν να διοργανώνουν 

διάφορες δράσεις πόλεως µε αφορµή ένα πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης 

στερεών αποβλήτων. Οι δράσεις αυτές θα λαµβάνουν µέρος σε πολυσύχναστα 
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σηµεία της πόλης –πλατείες, παραλιακοί χώροι, πάρκα- τοποθετώντας µεγάλους 

κάδους ανακύκλωσης ανά υλικό και θα καλούν το κοινό να συνεισφέρει. Οι δράσεις 

θα µπορούν να είναι ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες πχ. Εβδοµάδα Ανακύκλωσης 

Αλουµινίου. Για την συµµετοχή των παιδιών µπορούν να οργανωθούν διαγωνισµοί 

κατασκευών από υλικά ανακύκλωσης µε δώρα από εταιρίες-χορηγούς. 

 

6.7.6. Απαραίτητες δράσεις - παρεµβάσεις εφαρµογής και παρακολούθησης 
του προγράµµατος 

Πριν την έναρξη του Προγράµµατος ∆ηµοσιότητας και Ενηµέρωσης Κοινού 

απαιτείται η διεξαγωγή ειδικής έρευνας η οποία έχει στόχο αφ’ ενός τη διερεύνηση 

των τάσεων, αντιλήψεων και συνηθειών των πολιτών σε σχέση µε την έννοια αλλά 

και τη χρήσης της ανακύκλωσης και αφ’ ετέρου την αποτελεσµατικότητα των 

προωθητικών ενεργειών (προτεινόµενων δράσεων του προγράµµατος ενηµέρωσης).  

 

Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων προτείνεται να διεξαχθούν οι ακόλουθες τρεις 

έρευνες: 

 

Η πρώτη έρευνα, θα είναι ποσοτική έρευνα αγοράς όπου θα συλλέγει τα στοιχεία των 

περιοχών ως έχουν και θα χρησιµοποιηθούν ως το βασικό δείγµα για τις περαιτέρω 

αναλύσεις / παρατηρήσεις και θα υλοποιηθεί στα δύο επόµενα στάδια: 

 
Η δεύτερη έρευνα θα καλύψει κατάλληλο αριθµό ατόµων των περιοχών 

ενδιαφέροντος του προγράµµατος. Το δείγµα της έρευνας θα είναι 

αντιπροσωπευτικό της δηµογραφικής δοµής του πληθυσµού. Η επιλογή του 

δείγµατος θα γίνει µε τη µέθοδο της τυχαίας πολυσταδιακής στρωµατοποιηµένης 

δειγµατοληψίας. Η συλλογή των στοιχείων θα γίνει µέσω προσωπικών συνεντεύξεων 

χρησιµοποιώντας ένα δοµηµένο ερωτηµατολόγιο που θα συµπεριλαµβάνει ενδεικτικά 

µέχρι 25 ερωτήσεις και θα διαρκέσει ενδεικτικά 12 ηµέρες. 

 
Η τρίτη έρευνα θα καλύψει κατάλληλο αριθµό ατόµων, σε περιοχές που βρίσκονται 

σε όρια του προγράµµατος. Το δείγµα της έρευνας θα είναι αντιπροσωπευτικό της 

δηµογραφικής δοµής του πληθυσµού. Η επιλογή του δείγµατος θα γίνεται µε τη 

µέθοδο της τυχαίας στρωµατοποιηµένης δειγµατοληψίας χρησιµοποιώντας ως βάση 

τους τηλεφωνικούς καταλόγους. Η συλλογή των στοιχείων θα γίνει µέσω 
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τηλεφωνικών συνεντεύξεων χρησιµοποιώντας ένα δοµηµένο ερωτηµατολόγιο που θα 

συµπεριλαµβάνει ενδεικτικά µέχρι 12 ερωτήσεις (διάρκεια συνέντευξης 10 µε 15 

λεπτά) και θα διαρκέσει ενδεικτικά 7 ηµέρες. Το ενδεικτικό διάστηµα των 7 ηµερών, 

αναµένεται να επαρκεί εφόσον οι συνεντεύξεις θα είναι τηλεφωνικές και όχι µε 

κατ΄οίκον επίσκεψη, όπως στο προηγούµενο στάδιο έρευνας.  

 

Οι τρεις έρευνες θα επαναληφθούν στο τέλος της πρώτης χρονιάς εφαρµογής του 

προγράµµατος δίνοντας στοιχεία αποτελεσµατικότητας και φυσικά προσδιορίζοντας 

καλύτερα τις ενέργειες της επόµενης χρονιάς. Η τρίτη έρευνα που θα 

πραγµατοποιηθεί στο τέλος της δεύτερης χρονιάς θα παρουσιάσει τα συνολικά 

αποτελέσµατα εφαρµογής των ενεργειών του προγράµµατος. 

 

Κατά την διάρκεια του προγράµµατος θα παρέχονται µηνιαίες αναφορές ενεργειών 

µε αναλυτικούς πίνακες και φωτογραφίες καθώς και ποσοτικά στοιχεία συµµετοχής 

ανά ενέργεια (για παράδειγµα πόσες αφίσες τοποθετήθηκαν, σε ποια σηµεία της 

πόλης τοποθετήθηκαν, κ.ά.). Επιπλέον, θα παρουσιάζονται τα στοιχεία 

επισκεψιµότητας και επικοινωνίας µέσω Internet. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ Σ.Α. – ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σ.Α.  
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7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ Σ.Α. – ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σ.Α. 

7.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ∆.Σ.Α. & ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

7.1.1. Εισαγωγή  
Στην περιοχή µελέτης, πολύ µεγάλο µέρος των ΑΣΑ διατίθεται ανεξέλεγκτα σε 

πληθώρα ανεξέλεγκτων χωµατερών. Ως ανεξέλεγκτη απόρριψη χαρακτηρίζεται κάθε 

διάθεση των στερεών αποβλήτων που γίνεται χωρίς άδεια από τις αρµόδιες αρχές ή 

που υπάρχει µεν άδεια, αλλά χωρίς να λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα για την 

προστασία του περιβάλλοντος και την υγεία του ανθρώπου. 

 

Το πρόβληµα της υγιεινής σε σχέση µε τα στερεά απόβλητα εξετάζεται: 

α) Από τη σκοπιά της ∆ηµόσιας Υγείας: Σοβαρά προβλήµατα υγιεινής 

δηµιουργούνται από παθογόνους µικροοργανισµούς, που κατά την αποδόµηση 

της οργανικής ύλης, πολλαπλασιάζονται και µεταδίδονται από ζώα, πτηνά και 

έντοµα. 

β) Από τη σκοπιά του περιβάλλοντος, όπου κατά την ανεξέλεγκτη απόρριψη είναι 

δυνατό να προκληθούν: µόλυνση των υπογείων υδάτων, διατάραξη της 

ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος, κακοσµίες, υποβάθµιση του τοπίου κ.ά. 

Πρόβληµα επίσης αποτελεί η δηµιουργία στραγγισµάτων, ο κίνδυνος 

αυτανάφλεξης των απορριµµάτων και η παραγωγή εύφλεκτων αερίων. 

γ) Από τη σκοπιά της επιδηµιολογίας. 

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν ειδικές κατηγορίες αποβλήτων, όπως τα νοσοκοµειακά 

απορρίµµατα, εξαιτίας των µολυσµατικών ιών που πιθανόν να περιέχουν, καθώς και 

τα κατάλοιπα των σφαγείων και των στάβλων, λόγω της µεγάλης περιεκτικότητάς 

τους σε οργανικές ουσίες που αποσυντίθενται εύκολα. 

 

Συµπερασµατικά λοιπόν, µπορεί να λεχθεί ότι µε την ανεξέλεγκτη διάθεση των  

στερεών αποβλήτων συνδέονται σηµαντικά υγειονοµικά προβλήµατα. Για την 

αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών, τόσο από άποψη υγιεινής και 

περιβάλλοντος όσο και της ανεξέλεγκτης απόρριψης, απαιτείται η έγκαιρη συλλογή 

και η σωστή διαχείρισή τους. 
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Ως κύριοι σκοποί της ελεγχόµενης διαχείρισης των Σ.Α. µπορούν να 

χαρακτηρισθούν: 

 

α) Η ελάττωση της παραγωγής των Σ.Α. στους χώρους παραγωγής και τους χώρους 

κατανάλωσης. ∆ηλαδή: 

   - χρησιµοποίηση ευνοϊκότερων µεθόδων παραγωγής σε σχέση µε το περιβάλλον. 

   - αύξηση της διάρκειας ζωής των προϊόντων. 

β) Η αύξηση της δυνατότητας χρησιµοποίησης των Σ.Α.: 

  - ως πρώτης ύλης 

   - για ανάκτηση ενέργειας 

   - για επαναφορά στο βιολογικό κύκλο και 

γ) Η διάθεσή τους µε περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο 

 

Τα στερεά απόβλητα δεν µπορούν να εξαφανισθούν, αλλά µετατρέπονται µε 

φυσικούς τρόπους ή µε τη χρήση τεχνικών µεθόδων σε άλλη στερεά, υγρή ή αέρια 

µορφή. Η τελική µορφή τους µετά από µια επεξεργασία, πρέπει να είναι τέτοια, ώστε 

να µην προξενεί πέραν ορισµένων αποδεκτών ορίων ρύπανση στον αέρα, τα νερά 

και το έδαφος. Η σύσταση και η ποσότητα των Σ.Α. εξαρτάται από τη βιοµηχανική 

ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο της περιοχής που προέρχονται. Έτσι σε 

διαφορετικές περιοχές υπάρχουν διαφορετικά προβλήµατα, που αντιµετωπίζονται µε 

διάφορες µεθόδους διάθεσης ή µε συνδυασµό αυτών των µεθόδων. Κάθε µέθοδος 

διαφέρει ως προς τις επιπτώσεις που µπορεί να προξενήσει στο περιβάλλον, το 

κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας, τη δυνατότητα ανάκτησης ή εξοικονόµησης 

ενέργειας, τη δυνατότητα ανάκτησης χρήσιµων υλικών και την ελάττωση του όγκου 

των Σ.Α.. 

 

Στο σηµείο αυτό αξίζει να επισηµανθεί η σπουδαιότητα των συστηµάτων 

εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων για τη χώρα µας, που ευτυχώς έχει ξεκινήσει 

στον τοµέα αυτό µε αρκετά καλές προοπτικές.  

 

Μερικά από τα οφέλη που θα προκύψουν από την εφαρµογή τους είναι: 

 Μείωση των απαιτούµενων για τελική διάθεση χώρων και επιµήκυνση του 

χρόνου ζωής των υπαρχόντων ή µελλοντικών  

 Μείωση της επικινδυνότητας των αποβλήτων που καταλήγουν σε Χ.Υ.Τ.Α. 
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 Εξοικονόµηση πρώτων υλών και ενέργειας, µέσω της επαναχρησιµοποίησης, 

ανάκτησης ή ανακύκλωσης. 
 
 Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για περιβαλλοντικά θέµατα. 

 Προώθηση του οικολογικού σχεδιασµού και της ολοκληρωµένης πολιτικής 

προϊόντων στις βιοµηχανίες.∆ηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.  

Σε γενικές γραµµές οι προβλέπεις του Ν 2939/01 δεν διαφέρουν σηµαντικά από τα 

αντίστοιχα νοµοθετήµατα των άλλων χωρών της ΕΕ. Βεβαίως εκεί οι µηχανισµοί 

συµµόρφωσης των υπόχρεων έχουν οργανωθεί και παράγουν έργο εδώ και κάποια 

χρόνια.  

 

Στο σχήµα που ακολουθεί παρουσιάζονται εποπτικά οι λειτουργίες που 

προβλέπονται και απαιτούνται στα πλαίσια του Ν.2939/2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα: Μηχανισµός εφαρµογής του Ν.2939/2001. 

 

Ακολούθως γίνεται παράθεση των κυριότερων τεχνολογιών Επεξεργασίας – 

∆ιάθεσης Σ.Α. και των βασικότερων χαρακτηριστικών τους.  

Συλλογικός Φορέας 
∆ιαχειριστών 
Συσκευασίας 

 

Πολιτεία 

Τοπική 
Αυτοδιοίκηση 

 

Συσκευαστές 

Υλικά 
(κατασκευαστές, 

κ.λπ.) 

 
 Επιχειρησιακό σχέδιο 

 
Άδεια λειτουργίας 

Χρηµατοδότηση επιπλέον 
κόστους ανακύκλωσης 

 Εγγύηση απορρόφησης 
υλικών 

Αποτελέσµατα έργων 
ανακύκλωσης 

Εγγύηση αξιοποίησης 

Υποστήριξη έρευνας 
και ανάπτυξης 

 Σήµανση 
 Πιστοποιητικό  

    συµµετοχής 

 Νοµική υποχρέωση  
 Εισφορές 

     

 Ανακτώµενα υλικά 
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7.1.2. Υγειονοµική Ταφή 

7.1.2.1. Εισαγωγή 
Η πλέον διαδεδοµένη µέθοδος διάθεσης των απορριµµάτων παγκοσµίως είναι η 

ελεγχόµενη εναπόθεσή τους ή Υγειονοµική Ταφή. 

 

Η Υ.Τ. δεν αποτελεί απλώς εναλλακτική λύση µεταξύ των άλλων σύγχρονων 
τεχνολογιών διάθεσης (καύση, λιπασµατοποίηση κ.λπ.),  αλλά  αναπόφευκτο 
κοµµάτι οποιασδήποτε µεθόδου, αφού όποια τεχνολογία και αν εφαρµόζεται θα 

υπάρχουν πάντα κάποια κατάλοιπα τα οποία θα πρέπει αναγκαστικά (λόγω µη 

δυνατότητας περαιτέρω επεξεργασίας) να εναποτεθούν. 

 

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό πως η Υγειονοµική Ταφή αποτελεί αναγκαιότητα και άρα 

πρέπει να προσεχθεί όχι πως θα αποφευχθεί, αλλά πως θα τηρηθούν οι 

προϋποθέσεις, ώστε να προκαλούνται τα λιγότερα δυνατά προβλήµατα στο 

περιβάλλον. 

 

7.1.2.2.  Γενικά Στοιχεία 
Η ελεγχόµενη εναπόθεση ή Υ.Τ. είναι η µέθοδος κατά την οποία τα στερεά απόβλητα 

διαστρώνονται, συµπιέζονται και καλύπτονται συστηµατικά µε κατάλληλο υλικό   (ως 

επί το πλείστον χώµα). Η  διαµόρφωση του χώρου πρέπει να γίνει µε τέτοιο τρόπο 

ώστε µετά την πλήρωσή του να µην τραυµατίζεται το τοπίο, αλλά µε την τελική 

αποκατάσταση να αναβαθµίζεται, όπου αυτό είναι δυνατό. Μέχρι σήµερα είναι 

γνωστές τρεις τεχνικές της ελεγχόµενης εναπόθεσης: Κανονική συµπίεση των 

απορριµµάτων, συµπίεση σε µπάλες και εναπόθεση και η εναπόθεση χωρίς 

συµπίεση και κάλυψή τους. 

 

Η τεχνική της συµπίεσης σε µπάλες είναι λιγότερο γνωστή και εφαρµόζεται  

κυριώτερα στις ΗΠΑ και στην Αγγλία. Ένα  µειονέκτηµα αυτής της µεθόδου όσον 

αφορά τα στερεά απόβλητα της Ελλάδας, είναι τα στραγγίσµατα που παράγονται 

από τη συµπίεση, λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε υγρασία. 

 

Η εναπόθεση χωρίς συµπίεση δεν είναι πολύ διαδεδοµένη και σκοπεύει στη 

δηµιουργία κατάλληλων συνθηκών για ευνοϊκότερη βιολογική αποσύνθεση των 

απορριµµάτων. Φιλοσοφία αυτής της τεχνικής είναι η µείωση της ποσότητας των 
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στραγγισµάτων και του αερίου. Στη χώρα µας οι κλιµατολογικές συνθήκες (υψηλή 

θερµοκρασία) δεν επιτρέπουν την εφαρµογή αυτής της µεθόδου (οσµές, κίνδυνος 

µετάδοσης ασθενειών από διάφορους φορείς). 

 

Έτσι η συµβατική µέθοδος της ελεγχόµενης εναπόθεσης µε συµπίεση των 

απορριµµάτων έχει τελικά επιβληθεί µε την χρησιµοποίηση κατάλληλων 

µηχανηµάτων - συµπίεσης. 

 
7.1.2.3. ∆ράσεις που εξελίσσονται σε Χ.Υ.Τ.Α. 
Για το  σωστό σχεδιασµό και λειτουργία ενός Χώρου Υ.Τ. Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) 

είναι απαραίτητη η γνώση των βασικών φαινοµένων που εξελίσσονται στους χώρους 

ελεγχόµενης εναπόθεσης. Αυτά   κυρίως είναι: η γήρανση, η αποσάθρωση και ως 

συνέπεια αυτών η παραγωγή των στραγγισµάτων και αερίων. 

 

Γήρανση: Πρόκειται κυρίως για αναερόβια διαδικασία κατά την οποία η οργανική ύλη 

µετατρέπεται µε τη βιολογική αποσύνθεση σε Humus. Παράλληλα λαµβάνει χώρα και 

εκτεταµένη ορυκτοποίηση µε µετατροπή των υδροξειδίων των µετάλλων σε 

σουλφίδια, ανθρακικά, πυριτικά και φωσφορικά άλατα. 

 

Η αποσάθρωση δρα αντίστροφα: διαβρώνει το υλικό και σχηµατίζει πολλές 

ευδιάλυτες ουσίες. Υπάρχει αλληλεπίδραση µεταξύ αποσάθρωσης και γήρανσης. Η 

φυσική αποσάθρωση είναι δηµιουργία ρωγµών λόγω διαβρώσεως από το νερό και 

ευνοεί τη χηµική και βιολογική αποσάθρωση. Η χηµική αποσάθρωση οφείλεται στο 

Ο2 και το CO2, επιδρά µε µείωση του ΡΗ, διάλυση στερεών λόγω Η2CO3 και 

οξείδωση.   

 

Η βιολογική αποσάθρωση οδηγεί σε οξείδωση των οργανικών ουσιών προς CΟ2   

οργανικών αζωτούχων σε οργανικές ενώσεις που περιέχουν και θείο. 

 

Τα στραγγίσµατα  αφορούν όλες τις ευδιάλυτες ουσίες που σχηµατίστηκαν κατά τη 

γήρανση και τα διαλυτά προϊόντα της γήρανσης και αποσάθρωσης. 

 



 

«ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕ.Σ.∆.Α.) ΑΤΤΙΚΗΣ» Σελ. 7 - 6 

Εµφανίζουν µεγάλη διακύµανση στην ποιοτική και ποσοτική σύστασή τους λόγω των 

πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων µεταξύ υδατικού ισοζυγίου και βιολογικής 

αποσύνθεσης των απορριµµάτων. Παρ'όλα αυτά έχει γίνει ποσοτική και ποιοτική 

εκτίµησή τους σε ένα Χ.Υ.Τ.Α. Οι οργανικές ουσίες αποτελούν τη σηµαντικότερη 

επιβάρυνσή τους και είναι το κυριώτερο κριτήριο για την εκτίµηση της ποιότητάς τους.  

Οι σπουδαιότερες παράµετροι για την εκτίµηση αυτή είναι το BOD5, COD, TOC. 

 

∆ιάφορα µαθηµατικά µοντέλα έχουν αναπτυχθεί µέχρι σήµερα για την πρόβλεψη της 

κίνησης των στραγγισµάτων, τα οποία όµως δεν έχουν γενική εφαρµογή, γιατί κάθε 

τόπος παρουσιάζει ιδιαίτερες υδρογεωλογικές ιδιότητες. Συνήθως σε θέσης Χ.Υ.Τ.Α. 

εφαρµόζονται γεωυδραυλικές τοπικές µετρήσεις, µε τις οποίες είναι δυνατή η 

περιγραφή της κατάστασης και η τελική πρόβλεψη της περιοχής που διατρέχει 

κίνδυνο. 

 

Η παραγωγή αερίου (βιοαέριο) είναι ένα ακόµη κύριο φαινόµενο που συντελείται 

στους Χ.Υ.Τ.Α.  λόγω της αερόβιας ή αναερόβιας διαδικασίας αποδόµησης των 

απορριµµάτων. Κατά την αερόβια ζύµωση των οργανικών ουσιών παράγεται CO2 , 

νερό και ενέργεια. Αυτή ευνοείται κυρίως από την εισροή του αέρα στα στερεά 

απόβλητα και τον αέρα που βρίσκεται στους πορώδεις χώρους των απορριµµάτων. 

Η ζύµωση των οργανικών ουσιών σε αναερόβιες συνθήκες γίνεται σε τέσσερα 

στάδια: 

 

Στο πρώτο στάδιο γίνεται η υδρόλυση των αδιάλυτων κατ'αρχάς ουσιών.  Στο 

δεύτερο η αρχική αποδόµηση της οργανικής ύλης σε οργανικά οξέα, αλκοόλες, CO2, 

H2  ή Η20 που αποτελούν ενδιάµεσα µη σταθεροποιηµένα προϊόντα.  Στο τρίτο 

στάδιο έχουµε περαιτέρω αποδόµηση, όπου οι αλκοόλες  και τα λιπαρά οξέα 

διασπώνται σε οξικό οξύ, Η2, CO2. Τέλος στο τέταρτο στάδιο έχουµε παραγωγή   

CH4, CO2, H2, Η2S και Η20.  

 

Για τον υπολογισµό της ποσότητας του παραγοµένου αερίου έχουν γίνει διάφοροι 

απλουστευτικοί υπολογισµοί, όπως ο παρακάτω : 

 C6H12Ο6 ----> 3CO2 + 3CH4 

 1 mole          3mole  3mole   
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 180 g     ---->  6mole * 22,4l  = 134,4l 

 ή παραγωγή 746 l/kg οργανικής φυτικής ύλης  

 

Οι υπολογισµοί όµως περιορίζονται από µία σειρά παραγόντων,  οι οποίοι επιδρούν 

στη διαδικασία της ζύµωσης και είναι οι :  

α) εσωτερικοί παράγοντες :  θερµοκρασία, εισροή αέρα, υγρασία, οξειδοαναγωγή, 

ΡΗ, αλκαλικότητα, θρεπτικές ουσίες, τοξικές ουσίες και  

β) εξωτερικοί παράγοντες :  αέρας, θερµοκρασία, ατµοσφαιρική πίεση, επικάλυψη, 

βροχοπτώσεις, εξατµισοδιαπνοή, τοπογραφία, υδρογεωλογία κ.α. 

 

Πάντως η τυπική σύσταση του παραγόµενου βιοαερίου είναι CH4: 55 - 75% , CO2  

22- 35%, H2S, H2, N2 και παρουσιάζει ικανοποιητική   θερµογόνο  ικανότητα    

(ΚΘΙ~  5000  Κcal/m3,  AΘΙ~9350 Κcal/m3 ). 

 

H αποµάκρυνση του βιοαερίου  αποτρέπει τον κίνδυνο έκρηξης που θα µπορούσε να 

προκληθεί στους Χ.Υ.Τ.Α., ενώ βρίσκει εφαρµογή κυρίως ως καύσιµο, (βιοµηχανική 

χρήση, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, παραγωγή ζεστού νερού κ.λπ.). 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

Συστατικά Χηµικός 
Τύπος 

Μονάδα 
µέτρησης 

Περιεκτικότητ
α 

Μεθάνιο CH4 Vol % 0-85 
∆ιοξείδιο του Ανθρακα CO2 Vol % 0-88 
Μονοξείδιο του Ανθρακα CO Vol % 2,8 

Αµµωνία NH3 ppm 0-0,35 
Υδρογόνο H2 Vol % 0-3,6 
Οξυγόνο O2 Vol % 0-31,6 
Αζωτο N2 Vol % 0-82,5 

Υδρόθειο H2S ppm 0-70 
Ακεταλδεύδη CH3CHO ppm 150 

Αιθυλοµερκαπτάνη C2H2SH ppm 0-120 
Ακετόνη C2H6CO ppm 100 
Βενζόλιο C6H6 Vol % 0,08 
Αργόν Ar Vol % 0,01 
Επτάνιο C7H16 Vol % 0,45 
Νονάνιο C6H5CH3 Vol % 0,09 
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7.1.2.4.  Μελέτη - Σχεδιασµός   Χ.Υ.Τ.Α. 
Ο σχεδιασµός ενός  Χ.Υ.Τ.Α. πρέπει να γίνεται µε βάση τα περιβαλλοντικά και 

τεχνικοοικονοµικά κριτήρια, δηλαδή να δίνεται µέσα στα πλαίσια των τεχνολογικών 

και οικονοµικών δυνατοτήτων µια ρεαλιστική λύση που θα εγγυάται όσο το δυνατόν 

περισσότερο την προστασία του περιβάλλοντος. 

 

Οι απαραίτητες ενέργειες είναι οι εξής : 

 α) Ενηµέρωση σχετικά  µε τη Νοµοθεσία και τη διαδικασία έγκρισης και έκδοσης 

αδείας. 

 β) Επιλογή του χώρου µε βάση τα περιβαλλοντικά, χωροταξικά, τεχνολογικά και 

οικονοµικά κριτήρια και 

 γ) Τεχνικοοικονοµική µελέτη για την κατασκευή και λειτουργία της εγκατάστασης 

στον επιλεγµένο και εγκεκριµένο χώρο. 

 

 Επιλογή  κατάλληλου   Χ.Υ.Τ.Α. 
Είναι η σπουδαιότερη προεργασία του σχεδιασµού και το κύριο βάρος εστιάζεται 

στην προστασία των υδάτινων πόρων. 

 

Παράλληλα λαµβάνεται υπόψη η γειτνίαση του χώρου µε κατοικηµένες περιοχές, 

αρχαιολογικούς χώρους, αεροδρόµια, περιοχές ιδιαιτέρου κάλλους κ.λπ. 

 

Αρχικά γίνεται προεπιλογή κάποιων χώρων διάθεσης. Για το σκοπό αυτό 

απαιτούνται συλλογή, κωδικοποίηση και αξιολόγηση κάποιων στοιχείων. Τα στοιχεία 

αυτά είναι:  

 

α) Ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, δηλ. δηµογραφικά στοιχεία, ποσότητες και 

σύνθεση των απορριµµάτων, υπάρχον σύστηµα συλλογής - µεταφοράς και 

διάθεσης των απορριµµάτων. 

β) Χάρτες, µελέτες, σχέδια, όπως: Γενικός χάρτης της προς εξέταση περιοχής, 

αεροφωτογραφίες , τοπογραφικός χάρτης 1:50.000, γεωλογικός χάρτης 1:50.000, 

υδρογεωλογικές µελέτες, ρυθµιστικό σχέδιο και σχέδιο ανάπτυξης της περιοχής. 

Μετά  τη  συλλογή και αξιολόγηση των παραπάνω στοιχείων εντοπίζονται οι 

χώροι που κρίνονται κατ' αρχήν κατάλληλοι για τη   διάθεση των απορριµµάτων.  
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Στη συνέχεια γίνεται η επιλογή του τελικού χώρου µε βάση µοντέλο αξιολόγησης των 

προεπιλεγέντων, το οποίο λαµβάνει υπόψη του τα παρακάτω κριτήρια :  

α. Γεωλογικά 

β. Περιβαλλοντικά 

γ. Χωροταξικά 

δ. Λειτουργικά 

ε. Οικονοµικά 

Τα παραπάνω γενικά κριτήρια, συνήθως υποδιαιρούνται σε υποκριτήρια. 

 

Ολα τα κριτήρια αναγράφονται σε πίνακα και βαθµολογούνται, λαµβάνοντας  υπόψη 

και συντελεστές βαρύτητας ανάλογα µε τη σηµασία του κάθε κριτηρίου. Ετσι 

προκύπτει µια βαθµολογία για κάθε χώρο και γίνεται επιλογή απ' αυτόν ή αυτούς που 

συγκεντρώνουν το  µεγαλύτερο βαθµό. 

 

 Μελέτη  επιλεγέντος  χώρου-Εγκαταστάσεις 

 Η µελέτη του επιλεγέντος χώρου περιλαµβάνει τα παρακάτω στάδια: 

  

α. Μελέτη χώρου 
Καταρτίζεται τοπογραφικό σχέδιο µε όλα τα τοπογραφικά στοιχεία. Αναφέρεται η 

στάθµη του υδροφόρου ορίζοντα και λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την 

εκτροπή των επιφανειακών νερών. Τα έργα αποστράγγισης συνδυάζονται µε την 

εδαφολογική και υδρογεωλογική µελέτη και µε τα µετεωρολογικά στοιχεία της 

περιοχής. Τέλος, γίνονται προτάσεις για την τελική µορφή του χώρου σχετικά µε τη 

δενδροφύτευση των περιφερειακών και επιφανειακών τµηµάτων. 

 

β.  Υπολογισµός  όγκου και επιφάνειας του χώρου 
Με δεδοµένο ότι η συνηθισµένη διάρκεια ζωής της εγκατάστασης είναι 20 έτη, 

προσδιορίζεται κατά προσέγγιση η απαιτούµενη επιφάνεια από  την ποσότητα, τη 

συµπίεση και την πυκνότητα των απορριµµάτων.  

 

γ. ∆ρόµοι - Προσπελάσεις 
Αρχικά εξετάζεται η θέση του χώρου ως προς την ευρύτερη περιοχή συλλογής των 

απορριµµάτων και οι δυνατότητες µεταφοράς µε απορριµµατοφόρα στα πλαίσια του 

υπάρχοντος συγκοινωνιακού δικτύου. Λαµβάνονται υπόψη προτάσεις για 
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ενδεχόµενες  διαπλατύνσεις  ή  παρακαµπτήριους δρόµους και βρίσκεται έτσι η 

καλύτερη δυνατή πορεία που πρέπει να ακολουθήσουν τα οχήµατα. Το εσωτερικό 

δίκτυο πρέπει να διαθέτει δρόµο διπλής κατεύθυνσης και να είναι κατάλληλο για όλες 

τις καιρικές συνθήκες. ∆ιακρίνονται δύο περιπτώσεις για το  εσωτερικό δίκτυο:  

∆ρόµοι που χρησιµοποιούνται ανάλογα µε το µέτωπο εργασίας και δρόµοι που 

παραµένουν και χρησιµοποιούνται για την κυκλοφορία µέχρι το τέλος λειτουργίας του 

όλου χώρου. Οι πρώτοι κατασκευάζονται µε χώµα και χαλίκια ενώ οι δεύτεροι µε 

τσιµέντο ή άσφαλτο. 

 

δ. Σύστηµα  διάθεσης - συλλογής  στραγγισµάτων  
Καταρχάς απαιτείται µόνωση της βάσης του χώρου µε φυσικά (αργιλικά εδάφη)  και 

τεχνητά υλικά (συνθετικές µεµβράνες). Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητο ένα 

σύστηµα συλλογής και αποστράγγισης. Το σύστηµα συλλογής και αποστράγγισης 

πρέπει να εξασφαλίζει µακροχρόνια τη συλλογή της συνολικής ποσότητας των 

στραγγισµάτων και να αποκλείει  την   πρόσµιξή  τους µε τα βρόχινα νερά.  

 

ε. Έργα υποδοµής προστασίας επιφανειακών νερών 
Τα επιφανειακά νερά που ρέουν ή καταπίπτουν στην επιφάνεια του χώρου πρέπει να 

αποµακρύνονται µε ασφάλεια και ταχύτητα για να αποφεύγεται διάβρωση του χώρου 

και η αύξηση του  όγκου των στραγγισµάτων. Συνηθίζεται η κατασκευή τάφρου µε 

µεγάλη διατοµή σε κατάλληλη κλίση. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στην 

προστασία των εσωτερικών δρόµων από τα επιφανειακά νερά.  

 

στ. Συστήµατα συλλογής - επεξεργασίας των αερίων  
Λόγω της ποσότητας  και σύστασης των παραγόµενων αερίων σ' ένα Χ.Υ.Τ.Α.  είναι 

φανερή η αναγκαιότητα της συλλογής τους αλλά και επεξεργασίας τους. Τα 

συστήµατα που σήµερα χρησιµοποιούνται είναι : 

i) Σύστηµα εξαερώσεως των Χ.Υ.Τ.Α. µε βιόφιλτρα 

Για την αποφυγή εστιών αερίων δηµιουργούνται "παράθυρα" στο επάνω µέρος του 

κυττάρου κατά την επικάλυψη. Τα ανοίγµατα αυτά σκεπάζονται µε βελτιωτικό 

εδάφους (compost) το οποίο δρα ως αποσµητικό φίλτρο. Εκτός από το βελτιωτικό 

εδάφους για αυτό το σκοπό µπορεί να χρησιµοποιηθούν και άλλα υλικά. 
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ii) Φρεάτια εξαερώσεως 

Είναι από τις πλέον εφαρµοσµένες µεθόδους. Η σωστή συλλογή του αερίου γίνεται 

όταν υπάρχει αρκετά καλή µόνωση της επιφάνειας του χώρου διάθεσης µε την 

ατµόσφαιρα. ∆ιαφορετικά η ποιότητα του αερίου είναι κακή και πολλές φορές το 

µίγµα αερίων δεν καίγεται. Τα φρεάτια είναι κατασκευασµένα από τσιµεντοσωλήνες, 

οι οποίοι έχουν κατά διαστήµατα οπές και οι οποίοι τοποθετούνται κατακόρυφα. Για 

την καλύτερη ασφάλειά τους από θραύση οι σωλήνες γεµίζονται µε χαλίκι. Συνήθως 

η διάµετρός τους δεν ξεπερνά τα 0,80 m. 

 

Στο επάνω µέρος των φρεατίων τοποθετούνται βιόφιλτρα για τον καθαρισµό και την 

απόσµηση των αερίων ή σύστηµα συλλογής ή και επεξεργασίας των αερίων που 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν και για ενεργειακή ανάκτηση (π.χ. παραγωγή θερµού 

νερού). 

 

Αυτό το σύστηµα επεξεργασίας των αερίων είναι αρκετά δαπανηρό, καθιστώντας 

προβληµατική την εφαρµογή του σε µικρούς χώρους. Μία απλή καύση των αερίων 

για τη µείωση της δυσοσµίας στα φρεάτια είναι δύσκολη αλλά και επικίνδυνη 

(κίνδυνος επαναφοράς της φωτιάς στα στερεά απόβλητα). 

 

Μία παρεµφερής µέθοδος είναι η δηµιουργία κατακόρυφων διάτρητων αγωγών από 

πλαστικό ή µέταλλο. Οι αγωγοί τοποθετούνται στο Χ.Υ.Τ.Α. συνήθως σε ροµβική 

διάταξη πλευράς 50-60 m. 

 

Μία φθηνότερη παραλαγή του συστήµατος αυτού είναι η µέθοδος της δηµιουργίας 

φυσικού αγωγού µε λιθοσύντριµµα (χαλίκι). Πριν την έναρξη απόθεσης των στερεών 

αποβλήτων επί του εδάφους, τοποθετούνται και στερεώνονται στο έδαφος πρόχειρα 

ή εγκιβωτίζονται µε πέτρες ή και µε απορρίµµατα σωλήνες διαµέτρου 50-60 cm και 

ύψους 5 m. 

 

Κατά το ένα µέρος του (2,00-2,20 m) ο σωλήνας είναι διάτρητος µε πυκνή διάταξη 

οπών διαµέτρου 5-7 cm και κατά το υπόλοιπο συµπαγής. Ετσι όταν η στρώση των 

απορριµµάτων (ταµπάνι) περάσει από το υπ' όψιν σηµείο, όλο το διάτρητο µέρος του 

σωλήνα θα είναι βυθισµένο µέσα στα στερεά απόβλητα. Κατόπιν αυτό το τµήµα 

πληρούται µε λιθοσύντριµµα. Οι επόµενες στρώσεις  θα συναντήσουν και θα 
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ξεπεράσουν το συµπαγές τµήµα του σωλήνα (ύψους 2,8-3,0 m). Τότε 

συµπληρώνουµε µε λιθοσύντριµµα το νέο βυθισµένο τµήµα και το ανασύρουµε κατά 

2,5 m. Ετσι στο βαθµό που δηµιουργούνται οι αλλεπάλληλες στρώσεις των 

απορριµµάτων διαµορφώνεται στο εσωτερικό τους φυσικός αγωγός εξόδου µε 

λιθοσύντριµµα. Αυτή η τελευταία µέθοδος εµφανίζει σηµαντικά χαµηλότερο κόστος. 

 

iii) Σύστηµα εξαερώσεως µε οριζόντιους αγωγούς 

Οι οριζόντιοι αγωγοί τοποθετούνται σε διαφορετικά ύψη µέσα στο Χ.Υ.Τ.Α., 

περιβάλλονται από χαλίκι και καταλήγουν στον κεντρικό σταθµό των αντλιών. Οι 

αγωγοί είναι από πλαστικό, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις χώρων διάθεσης, όπου 

οι αγωγοί είναι από παλαιά λάστιχα αυτοκινήτων. 

 

Πλεονεκτήµατα της µεθόδου αυτής είναι το χαµηλό κόστος του συστήµατος συλλογής 

των αερίων, όπως επίσης και το ότι η λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. δεν εµποδίζεται παρά 

µόνο κατά την τοποθέτηση των αγωγών. Ελλοχεύει όµως ο κίνδυνος καταστροφής 

των αγωγών λόγω των καθιζήσεων ή κατολισθήσεων που εξαιτίας της 

αποσάθρωσης συχνά λαµβάνουν χώρα στους Χ.Υ.Τ.Α. 

 

iv) Εξαναγκασµένη άντληση µέσω κάθετων αγωγών 

Το αέριο αντλείται µέσω των σωληνώσεων που είναι κάθετες και τοποθετούνται σε 

όλο το χώρο των απορριµµάτων. Είναι το πιο ακριβό σύστηµα εξαέρωσης αλλά και 

από τα πλέον αποτελεσµατικά. Το αέριο είναι καλής ποιότητας και µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για παραγωγή ενέργειας. 

 

v) Φυσική επιφανειακή εξαέρωση 

Αντί της επικαλύψεως των χώρων διάθεσης µε χώµα συνιστάται µία ελαφρά 

επίστρωση µε κοσκινισµένα απορρίµµατα ή compost ή ιλύ από εγκαταστάσεις 

βιολογικού καθαρισµού. Είναι η πλέον φθηνή µέθοδος . 

 

Συνοδεύεται όµως και από αρκετά µειονεκτήµατα, όπως οπτικές και αντιαισθητικές 

οχλήσεις και δηµιουργία µεγάλων ποσοτήτων στραγγισµάτων. Η µέθοδος αυτή δεν 

έχει εφαρµοσθεί σε µεσογειακές χώρες, όπου οι κλιµατολογικές συνθήκες µπορεί να 

δηµιουργήσουν προβλήµατα δυσοσµίας κ.λπ. 
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vi) Εξαέρωση µε το σύστηµα συλλογής των στραγγισµάτων 

Όταν η εγκατάσταση δεν έχει µεγάλο ύψος, µπορούν οι σωληνώσεις των 

στραγγισµάτων να χρησιµεύουν συγχρόνως και για την απαγωγή των αερίων. Η 

εισροή εξωτερικού αέρα στους σωλήνες παρεµποδίζεται από ένα κατάλληλα 

τοποθετηµένο σιφώνιο, το οποίο συνδέει τους σωλήνες συλλογής µε τα φρεάτια. ∆εν 

υπάρχουν αρκετές εµπειρίες µε το σύστηµα αυτό, η δραστικότητά του όµως κοντά 

στην επιφάνεια της εγκατάστασης, πρέπει να αναµένεται ότι δε θα είναι επαρκής. 

 

Τα πλεονεκτήµατα του συστήµατος αυτού είναι τα ελάχιστα έξοδα κατασκευής, η µη 

παρεµπόδιση της λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. και ότι δε χρειάζονται αγωγοί και 

εγκαταστάσεις συλλογής στην επιφάνεια του χώρου διάθεσης. 

 

ζ) Έργα Υποδοµής του Χώρου : 
Η µελέτη οργάνωσης του χώρου πρέπει να προβλέπει τα απαιτούµενα έργα 

υποδοµής για τη  λειτουργία του. Αυτά  είναι (ενδεικτικά) : 

i) Περίφραξη του χώρου  

ii) Χώρος ελέγχου-ζυγιστήριο 

iii) Κτιριακά έργα (κτίριο διοίκησης, συνεργείο κ.λ.π.) 

iv) Έργα αντιπυρικής προστασίας 

v) Έργα ελέγχου περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

vi) Έργα υποδοµής (ύδρευση, άρδευση, φωτισµός , αποχέτευση κ.ά.)  

κ.λπ. 

 

7.1.2.5.  Λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. 
Ανάλογα µε  το µέγεθος της εγκατάστασης απαιτείται και ο κατάλληλος εξοπλισµός 

για τη διάστρωση και συµπίεση των απορριµµάτων,  καθώς επίσης για την εκσκαφή, 

µεταφορά και διάστρωση του υλικού επικάλυψης και τη δηµιουργία των εσωτερικών 

δρόµων. 

 

Για τους µικρούς χώρους διάθεσης χρησιµοποιείται συνήθως ένας ερπυστριοφόρος 

ελκυστήρας και ένας  εκσκαφέας. Για µεσαίους και µεγάλους χώρους απαιτούνται 

ειδικά µηχανήµατα που διαστρώνουν και  συµπιέζουν τα απορρίµµατα. Τα 

µηχανήµατα αυτά είναι εφοδιασµένα στη θέση των τροχών µε κυλίνδρους που 

φέρουν δόντια ή µαχαίρια για το τεµάχισµα και τη  συµπίεση των απορριµµάτων. Για 
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τη  διαµόρφωση των εσωτερικών δρόµων χρησιµοποιούνται διαµορφωτήρες 

(γρέιντερ). Η ελάττωση της σκόνης στην περιοχή εργασίας και η κατάσβεση µικρών   

πυρκαϊών   επιτυγχάνεται συνήθως µε  βυτιοφόρο όχηµα στην περίπτωση µεγάλων 

Χ.Υ.Τ.Α.. Τέλος η   µεταφορά   ποσοτήτων χώµατος γίνεται µε ελαστιχοφόρο 

φορτωτή και φορτηγό. Γενικά η εναπόθεση των απορριµµάτων στο χώρο πρέπει να 

γίνεται βάση  σχεδίου   λειτουργίας,    όπου θα καθορίζεται ο τρόπος κατασκευής των 

στρωµάτων, το πάχος κάθε στρώµατος, το πλάτος εργασίας, οι κλίσεις και η 

επικάλυψη. Ανάλογα µε τη διαµόρφωση του χώρου υπάρχουν διάφορες δυνατότητες 

διάθεσης των απορριµµάτων. Οι χώροι που συνήθως χρησιµοποιούνται είναι 

κοιλάδες ή ρεµατιές, επίπεδοι χώροι, λόφοι ή κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις όπως 

έλη, περιοχές που πληµµυρίζουν, λίµνες, λατοµεία, µικρές κοιλάδες µε στεκούµενο 

νερό. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ξεχωριστός χειρισµός ως προς τις παραµέτρους 

που προαναφέρθηκαν, δηλ. τον τρόπο κατασκευής των στρωµάτων, το πάχος κ.λπ. 

 

 
 

 

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 
(Συµπίεση και κάλυψη των απορριµµάτων από όλες τις πλευρές στο τέλος κάθε 
ηµέρας εργασίας) 
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7.1.2.6.  Επανένταξη του  Χ.Υ.Τ.Α. στο φυσικό περιβάλλον 
Το τελευταίο στάδιο στη λειτουργία ενός Χ.Υ.Τ.Α. είναι η επανένταξή  του στο φυσικό 

περιβάλλον, µε τρόπο ώστε αυτό να µην τραυµατίζεται αλλά να αναβαθµίζεται, όταν 

αυτό είναι δυνατό. Γι' αυτό  άλλωστε η πλήρωση του χώρου και η επικάλυψή του 

πρέπει να γίνονται µε γνώµονα την τελική µορφή και χρήση του χώρου αυτού. Η 

συνηθέστερη χρήση είναι η τελική αποκατάσταση του χώρου µε φύτευση του και η 

απόδοση του στη φύση, µε πιθανά µέτρα ήπιας επισκεψιµότητας. Άλλες  συνήθεις 

δυνατές χρήσεις για τους Χ.Υ.Τ.Α. είναι είτε για γεωργική χρήση (αµπέλια, λειβάδια, 

χωράφια κ.α.) είτε για χρήση αναψυχής (πάρκα, αθλητικοί χώροι κ.ά.).  Στην πράξη 

πάντως τα αέρια και οι καθιζήσεις δηµιουργούν διάφορα  προβλήµατα και 

περιορίζουν έτσι τις δυνατότητες χρήσης των χώρων αυτών. 

 

Γι' αυτό καταλαβαίνουµε πόσο σηµαντικός είναι ο σωστός σχεδιασµός του χώρου και 

η λήψη κατάλληλων µέτρων σχετικά µε τα στραγγίσµατα και τα αέρια  που είναι αυτά 

που δηµιουργούν προβλήµατα  για   πολλά  ακόµη χρόνια  µετά τη λειτουργία του 

χώρου. 

 

7.1.2.7.  Συµπεράσµατα 
Από όσα προαναφέρθηκαν  φάνηκε ότι η τεχνολογία  της  Υ.Τ. δεν είναι µια απλή και 

µόνο οικονοµικά συµφέρουσα (βολική) λύση,  αλλά µια σύγχρονη, χρήσιµη, 

τεχνολογική λύση,  που στην  πράξη απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, έτσι ώστε να µην 

επιβαρύνει τελικά το περιβάλλον αλλά να το προστατεύει και να το αναβαθµίζει µέσα 

στα πλαίσια των τεχνικοοικονοµικών δυνατοτήτων.  

 

Εµφανίζει πολύ µεγάλη ευελιξία, στα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των 

απορριµµάτων, ενώ είναι απαραίτητη η εφαρµογή της όποια άλλη µέθοδος 

επεξεργασίας και διάθεσης και εάν εφαρµοσθεί, για τη διάθεση των καταλοίπων κάθε 

τεχνολογίας. 

 

Η σωστή εφαρµογή της τεχνολογίας αυτής µπορεί να αλλάξει την αρνητική γνώµη 

του κοινού, αφού έχει τη δυνατότητα να  δώσει µια περιβαλλοντικά ορθή λύση στο 

µεγάλο πρόβληµα της διάθεσης των απορριµµάτων. 
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7.1.3. Μέθοδοι θερµικής επεξεργασίας 
7.1.3.1. Γενικά χαρακτηριστικά µεθόδου 
Η "βιοµηχανία" διαχείρισης και διάθεσης στερεών αποβλήτων στην Ευρώπη 

συνεχώς αναπτύσσεται οδηγούµενη από την ανάγκη υιοθέτησης της νέας 

Νοµοθεσίας η οποία πηγάζει από την Ε.Ε. και η οποία προάγει την ανακύκλωση, και 

την ανάπτυξη βιώσιµων τεχνολογιών και συνεχώς αποµακρύνεται από την τεχνική 

της υγειονοµικής ταφής και την διάθεση των στερεών αποβλήτων χωρίς 

επεξεργασία. Αυτή η τάση συνεχόµενης αλλαγής βοηθάει και υποστηρίζει ιδιαίτερα 

την ανάπτυξη µεθόδων θερµικής επεξεργασίας στερεών αποβλήτων. Το κλειδί για 

την στροφή και την προώθηση τέτοιου είδους επεξεργασιών είναι η ανάγκη για 

µετάβαση από την συµβατική λύση της καύσης (όπως θεωρείται πλέον στην 

Ευρώπη) σε "καλύτερες " θερµικές µεθόδους επεξεργασίας. Η έµφαση δίνεται στη 

δηµιουργία λιγότερων υπολειµµάτων και εκποµπών (αιωρούµενη τέφρα, εκποµπές 

αερίων κλπ). 

 

Οι τεχνολογίες θερµικής επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων µπορούν να 

οριστούν σαν διαδικασίες µετατροπής των στερεών αποβλήτων σε αέρια, υγρά και 

στερεά προϊόντα, µε ταυτόχρονη ή συνεπακόλουθη αποδέσµευση θερµικής 

ενέργειας. Τρεις είναι οι βασικές θερµικές επεξεργασίες: η αποτέφρωση 

(incineration), η αεριοποίηση (gasification) και η πυρόλυση (pyrolysis). 

 

Οι τεχνολογίες αυτές µπορούν να κατηγοριοποιηθούν στη βάση των απαιτήσεων 

τους σε αέρα, µε τον ακόλουθο τρόπο (όπως φαίνεται και στο σχήµα που ακολουθεί): 
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Επιλογές Θερµικής Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων: 

 

Η αποτέφρωση µπορεί να γίνει είτε µε την απαιτούµενη στοιχειοµετρική αναλογία 

αέρα (stoichiometric combustion) είτε µε περίσσια αέρα (excess - air combustion).  

 

Η πυρόλυση προϋποθέτει την απουσία οξυγόνου για να γίνει η θερµική διάσπαση 

των στερεών αποβλήτων.  

 

Η αεριοποίηση απαιτεί την τήρηση αυστηρών στοιχειοµετρικών αναλογιών µεταξύ 

αποβλήτων - αέρα  έτσι ώστε να επιτευχθεί ατελής καύση των αποβλήτων και να 

παραχθεί αέριο αποτελούµενο από CO, H2 και αέριους υδρογονάνθρακες (το οποίο 

µε τη σειρά του είναι καύσιµο). 

 

7.1.3.2. Κύριοι στόχοι της θερµικής επεξεργασίας 
Η θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων αποβλέπει στην εξουδετέρωση των 

προβληµάτων που προκύπτουν από την ταφή. Στόχος της είναι: 

 Η ελαχιστοποίηση του τελικού προς διάθεση όγκου. 

 Η πλήρης αδρανοποίηση όλων των καύσιµων συστατικών. 

 Η παραγωγή αξιοποιήσιµης ενέργειας και η βελτιστοποίηση της ενεργειακής 

απόδοσης. 
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 Η τήρηση όλων των νοµικών περιορισµών, όσον αφορά τις κάθε είδους 

εκποµπές. Ειδικότερα, η αποφυγή δηµιουργίας και εκποµπής οργανικών 

ενώσεων της κατηγορίας των διοξινών. 

 

Επί πλέον η εγκατάσταση πρέπει να διασφαλίζει: 

 Σταθερές συνθήκες λειτουργίας 

 Ευχέρεια προσαρµογής σε απότοµες αλλαγές της τροφοδοσίας. 

 Ευελιξία προσαρµογής στις βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες διακυµάνσεις 

της σύνθεσης και των ποσοτήτων του καυσίµου. 

 Εξασφάλιση πλήρους ελέγχου των ρυπαντών στις εκποµπές. 

 Μεγιστοποίηση της αξιοποίησης της θερµικής ενέργειας, κυρίως υπό την µορφή 

της πολυτιµότερης ηλεκτρικής ενέργειας. 

 Ελαχιστοποίηση του κόστους κατασκευής και λειτουργίας. 

 

Όπως φαίνεται σε ένα αντιπροσωπευτικό θερµικό ισοζύγιο, η απόδοση σε διαθέσιµη 

ηλεκτρική ενέργεια από την καύση των απορριµµάτων είναι της τάξης του 25 %.  

 

Κάπως ευνοϊκότερο γίνεται το ισοζύγιο, όταν υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης της 

θερµότητας υγροποίησης του ατµού για π.χ. σε βιοµηχανία ή τηλεθέρµανση, που 

όµως έχει  περιορισµένη µόνο εφαρµογή σε εύκρατες περιοχές. 

 

7.1.3.3. Αποτέφρωση Στερεών Αποβλήτων 

7.1.3.3.1. Γενικά χαρακτηριστικά µεθόδου 

Η καύση µε τεχνολογία εσχαρών είναι η παλαιότερη και κατά παράδοση ευρύτερα 

εφαρµοζόµενη µέθοδος για την θερµική επεξεργασία των κάθε είδους 

απορριµµάτων. 

 

Ο ευρύτερα εφαρµοζόµενος τρόπος αξιοποίησης της θερµότητας που εκλύεται κατά 

την καύση, είναι η παραγωγή ατµού. Ο ατµός, συνήθως υπέρθερµος, σε 

θερµοκρασία 450-500 οC  και πίεση 40-50 bar, διοχετεύεται σε ατµοστρόβιλο για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 
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Σηµαντικό ρόλο στην οικονοµική απόδοση των εγκαταστάσεων θερµικής 

επεξεργασίας παίζει η δυνατότητα αξιοποίησης του ατµού µετά τον ατµοστρόβιλο, 

είτε µε την διοχέτευσή του σε γειτονικές βιοµηχανικές µονάδες, είτε µε την 

χρησιµοποίησή του για τηλεθέρµανση αστικών κέντρων, όπου οι τοπικές συνθήκες 

είναι ευνοϊκές. Αν δεν είναι εφικτή η αξιοποίηση της λανθάνουσας θερµότητας του 

ατµού, τότε πρέπει να υγροποιηθεί, ώστε το νερό να µπορεί να ανακυκλωθεί στον 

ατµολέβητα. Στην περίπτωση αυτή η θερµότητα της υγροποίησης δεν αξιοποιείται, 

αλλά καταλήγει στο περιβάλλον. 

 

Μετά την διέλευσή τους από τον ατµολέβητα, τα απαέρια διέρχονται από την 

εγκατάσταση καθαρισµού τους και κατόπιν διοχετεύονται στην ατµόσφαιρα. Στα 

συστήµατα καθαρισµού εφαρµόζονται διάφορες, δοκιµασµένες και ασφαλείς 

τεχνολογίες, µε σκοπό την αποµάκρυνση των αιωρούµενων στερεών, των οξέων, 

των οξειδίων του αζώτου, των διοξινών και άλλων. 

 

7.1.3.3.2. Τύποι µονάδων αποτέφρωσης 

Σε γενικές γραµµές υπάρχουν δύο τύποι συµβατικών µονάδων αποτέφρωσης: οι 

µονάδες που απαιτούν ελάχιστη προεπεξεργασία των απορριµµάτων (µονάδες 

τύπου mass-fired) και οι µονάδες που λειτουργούν µε επεξεργασµένο RDF (refuse - 

derived fuel) ως καύσιµο. 

 

Οι µονάδες τύπου mass-fired είναι και η πλειονότητα των εγκατεστηµένων µονάδων. 

Το µεγάλο τους πλεονέκτηµα είναι ότι τα απορρίµµατα εισάγονται χωρίς καµία 

προεπεξεργασία στη µονάδα καύσης, µε αποτέλεσµα να είναι πιο “βολική” η 

λειτουργία της µονάδας. Το γεγονός αυτό εγκυµονεί και κινδύνους για τη λειτουργία 

της µονάδας (π.χ. εισαγωγή ογκωδών ή ιδιαίτερα επικινδύνων αποβλήτων), που 

αντιµετωπίζονται µε την αυστηρή επίβλεψη των εισαγοµένων απορριµµάτων και µε 

τη δυνατότητα χειροκίνητης διακοπής της εισαγωγής απορριµµάτων, όποτε αυτό 

θεωρηθεί αναγκαίο από τον επιβλέποντα.  

 

Είναι φανερό ότι οι διακυµάνσεις του ενεργειακού περιεχοµένου των απορριµµάτων 

είναι τεράστιες σε µονάδες τύπου mass-fired και εξαρτώνται και από το κλίµα, τη 
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συγκεκριµένη χρονική περίοδο, τη σύσταση των αποβλήτων κλπ. Κατά συνέπεια, οι 

µονάδες τύπου mass-fired εντάσσονται µε σχετική δυσκολία σε ένα σύστηµα 

ανάκτησης ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η δεύτερη κατηγορία µονάδων είναι οι µονάδες τύπου RDF. Οι µονάδες τύπου RDF-

fired παρουσιάζουν ορισµένα σηµαντικά πλεονεκτήµατα, σε σχέση µε τις µονάδες 

mass-fired: 

 Εντάσσονται ευκολότερα σε δίκτυο ανάκτησης και διανοµής ενέργειας γιατί το 

RDF έχει µεγαλύτερη θερµογόνο δύναµη (σε σχέση µε τα µη επεξεργασµένα 

απορρίµµατα) και πολύ µικρότερες διακυµάνσεις στο ενεργειακό περιεχόµενο. 

 Ο έλεγχος µιας µονάδας RDF-fired είναι σαφώς πιο εύκολος. 

 Ο χώρος που απαιτείται είναι σαφώς λιγότερος, σε σχέση µε µια µονάδα mass-

fired. 

 Τέλος, η προεπεξεργασία των απορριµµάτων για την παραγωγή RDF δίνει τη 

δυνατότητα αποµάκρυνσης µιας σειράς κατηγοριών αποβλήτων, όπως το PVC, 

τα µέταλλα κ.α. τα οποία συνεισφέρουν στη δηµιουργία επικίνδυνων ρύπων που 

µεταφέρονται µε τα αέρια της µονάδας αποτέφρωσης.   

 

Οι µονάδες τύπου RDF-fired είναι σαφώς λιγότερες από τις µονάδες τύπου mass-

fired και ο λόγος είναι ότι προϋποθέτουν µονάδα παραγωγής RDF.   

 

Εναλλακτικά στους προαναφερθέντες συµβατικούς τύπους µονάδων αποτέφρωσης, 

απαντώνται και οι µονάδες ρευστοποιηµένης κλίνης (fluidized bed combustion ή 

FBC).  

 

7.1.3.3.3. Τα τελικά προϊόντα της καύσης 

Από τη διαδικασία αποτέφρωσης των απορριµµάτων προκύπτουν τριών ειδών 

απόβλητα: αέρια, υγρά και στερεά. Ιδιαίτερος είναι ο ρόλος των αερίων αποβλήτων, 

για τον καθαρισµό των οποίων απαιτείται ένα µεγάλο µέρος των απαιτούµενων 

επενδύσεων. Στη συνέχεια θα αναφερθούµε µε λεπτοµέρεια στη σύσταση και τις 

ιδιότητες των αποβλήτων της αποτέφρωσης.  

 

Αέρια  
Τα αέρια που παράγονται από την καύση περιέχουν άζωτο και περίσσεια οξυγόνου, 
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σωµατίδια σκόνης, τα τυπικά προϊόντα της καύσης (CO, CO2, H2O, NOx, SO2) και 

µία σειρά άλλων επιβλαβών ουσιών, η οποία εξαρτάται από τη σύνθεση των 

απορριµµάτων. Κυριότερα από αυτά είναι το HCl, HF, τα βαρέα µέταλλα και οι 

πολυλυκλικοί υδρογονάνθρακες (διοξίνες, φουράνια). Πολύ σηµαντική παράµετρος, 

µε ιδιαίτερη σηµασία για τα συστήµατα καθαρισµού των απαερίων είναι επίσης το 

περιεχόµενο των αερίων αποβλήτων σε ιπτάµενη τέφρα και αιωρούµενα στερεά. 

 

Κατά την αποτέφρωση προκύπτουν περίπου 4 - 5.000 m3 καυσαερίων ανά τόνο 

απορριµµάτων. Τα καυσαέρια αυτά βρίσκονται σε θερµοκρασία περίπου 1000oC. Η 

θερµοκρασία των καυσαερίων πέφτει απότοµα στους 350 oC, κατά την πρώτη φάση 

καθαρισµού των απαερίων και η θερµότητα που προκύπτει από την ψύξη µπορεί να 

αξιοποιηθεί σε διάφορες χρήσεις.  

 

Οι οριακές τιµές εκποµπής αερίων ρύπων που προέρχονται από εγκαταστάσεις 

καύσης αστικών απορριµµάτων αναγόµενες σε συνθήκες θερµοκρασίας 273 Κ, 

πίεσης 101,3 Kpa, 11% οξυγόνου  η 9% CO2 ξηρού αερίου, καθορίζονται (όπως 

φαίνεται στον Πίνακα 1) από την ΚΥΑ 82805/2224/93, που ενσωµατώνει και τη 

σχετική νοµοθεσία της ΕΕ. 

 

Η συγκέντρωση του µονοξειδίου του άνθρακα (CO) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 

mg/m3 (στις προαναφερθείσες συνθήκες)  ενώ οι οργανικές ενώσεις πρέπει να µην 

υπερβαίνουν τα 20 mg/m3, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 82805/2224/93. Τέλος, στην ίδια 

ΚΥΑ καθορίζεται ότι τα καυσαέρια θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να φέρονται σε 

θερµοκρασία τουλάχιστον 850οC,για δύο τουλάχιστον δευτερόλεπτα και παρουσία 

οξυγόνου τουλάχιστον 6%. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΟΡΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ 
ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ 

ΡΥΠΟΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΤΩ ΤΟΥ 1Τ/Η 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΠΟ 1-3 Τ/Η 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 3 Τ/Η

Ολικός κονιορτός 200 mg/m3 100 mg/m3 30 mg/m3 
Pb, Cr, Cu, Mn 

(αθροιστικά) - 5 mg/m3 5 mg/m3 

Ni, As (αθροιστικά) - 1 mg/m3 1 mg/m3 
Cd, Hg (αθροιστικά) - 0,2 mg/m3 0,2 mg/m3 

HCl 250 mg/m3 100 mg/m3 50 mg/m3 
HF - 4 mg/m3 2 mg/m3 
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ΡΥΠΟΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΤΩ ΤΟΥ 1Τ/Η 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΠΟ 1-3 Τ/Η 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 3 Τ/Η

SO2 - 300 mg/m3 300 mg/m3 
 

Από τους πιο επικίνδυνους ρύπους των καυσαερίων είναι οι διοξίνες, γνωστές και ως 

πολυχλωριωµένες διβενζοδιοξίνες (PCDD), οι οποίες αποτελούνται από δύο 

αρωµατικούς δακτυλίους ενωµένους µε ένα ζεύγος ατόµων οξυγόνου. Εξίσου 

επικίνδυνοι ρύποι είναι και τα φουράνια (PCDF), τα οποία διαφέρουν από τις διοξίνες 

µόνο στο ότι οι δύο αρωµατικοί δακτύλιοι συνδέονται µε ένα άτοµο οξυγόνου. 

 

Η επικινδυνότητα και τοξικότητα των παραπάνω ουσιών συµβαδίζει µε ενδείξεις , για 

τη συµβολή τους σε διαδικασίες καρκινογέννεσης σε ανθρώπους. 

 

Οι διοξίνες και τα φουράνια παράγονται σχεδόν σε όλες τις διαδικασίες καύσης, σε 

µικρές ποσότητες, ενώ ο ακριβής µηχανισµό παραγωγής αυτών δεν είναι γνωστός, 

παρά τις εκτεταµένες έρευνες που έχουν γίνει. Η  δηµιουργία των διοξινών και 

φουρανίων λαµβάνει χώρα στην αέρια φάση. Είναι γνωστό από εργαστηριακές 

δοκιµές ότι µια θερµοκρασία δηµιουργίας τους είναι οι 3000 C. ∆ύο αντίθετες 

αντιδράσεις δύνανται να συµβούν  σε αυτήν την θερµοκρασία (σχηµατισµός- 

αποσύνθεση). Η δηµιουργία διοξινών και φουρανίων ενθαρρύνεται µε την αύξηση 

στην περιεκτικότητα του οξυγόνου. Βασική πηγή τους, κατά την αποτέφρωση των 

απορριµµάτων, θεωρείται η παρουσία χλωριωµένων οργανικών ενώσεων στα 

απορρίµµατα, ιδιαίτερα στις συσκευασίες. 
 

Οι διοξίνες και τα φουράνια είναι δυνατό να κατέβουν σε 0,1-0,2 νανογραµµάρια ανά 

κυβικό µέτρο µε κατάλληλες µεθόδους καύσεως. Αυτό σηµαίνει ότι ένα (1) γραµµάριο 

διοξίνης εκπέµπεται σε 10 δισεκατοµµύρια κυβικά µέτρα αερίων που περνάνε από 

την καµινάδα. Βασισµένοι στη γνώση που υπάρχει, από την µελέτη διαφόρων 

αντιδράσεων, συνιστώνται τα παρακάτω µέτρα για την µείωση των διοξινών και 

φουρανίων: 
 

Βασικά µέτρα 

- Βελτίωση της καύσης των απορριµµάτων και των αιωρουµένων (προϊόντων 

ατελούς καύσης). 

- Βελτιστοποίηση της απαίτησης σε οξυγόνο. 
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- Βελτίωση των θερµικών συστηµάτων ελέγχου για να βεβαιώνεται ο έλεγχος του 

αέρα καύσης 

- Η χρησιµοποίηση βελτιωµένων συστηµάτων  εσχάρων. 

- Προσαρµογή κατάλληλων συστηµάτων εσχάρων λόγω αλλαγής της σύνθεσης 

των απορριµµάτων (π.χ. στην θερµογόνο δύναµη). 

∆ευτερεύοντα µέτρα 

- Βελτίωση στον καθαρισµό των λεβήτων ατµού (συνεχής καθαρισµός). 

- Προκαταρκτική συλλογή των αιωρουµένων πριν την φάση της  ψύξεως ( µε 

υψηλή θερµοκρασία αποµάκρυνση των αιωρουµένων). 

- Επίδραση στην θερµοκρασία λειτουργίας των ηλεκτροστατικών φίλτρων για την 

µείωση του σχηµατισµού διοξινών. 

- Βελτίωση των συστηµάτων  καθαρισµού των αερίων σχετικά µε την καλυτέρευση 

συλλογής των αιωρουµένων και των ρύπων. 

- Αποµάκρυνση των  PPDD/PCDF  µε προσφόρηση ενεργού άνθρακα. 
 

Υγρά 
Κατά την αποτέφρωση, νερό είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί σε τέσσερα σηµεία: 

 Σβέση τέφρας (0,1 κ.µ. νερού/τόννο απορριµµάτων) 

 Ψύξη αερίων (2κ.µ. νερού /τόννο απορριµµάτων) 

 Πύργοι υγρής απορρόφησης (2κ.µ. νερού /τόννο απορριµµάτων) 

 Σε µερικούς ηλεκτροστατικούς κατακρηµνιστές για αποµάκρυνση των 

σωµατιδίων από τα σηµεία συλλογής. 
 

Τα υγρά απόβλητα περιέχουν αιωρούµενα σωµατίδια, όπως επίσης ανόργανα και 

οργανικά σε διάλυση. Το προϊόν είναι διαβρωτικό και πριν την απόρριψη του στην 

αποχέτευση απαιτείται  συχνά επεξεργασία του. Οι πιο συνηθισµένες µέθοδοι 

επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων είναι η καθίζηση και κατόπιν  η ρύθµιση του 

pH. 
 

Στερεά 
Τα στερεά κατάλοιπα από την καύση των απορριµµάτων διακρίνονται στις παρακάτω 

κατηγορίες: 

 Fly ash (ιπτάµενη τέφρα). Η τέφρα αυτή αποτελείται από το ελαφρύτερο µέρος 

της τέφρας, το οποίο παρασύρεται από τα καυσαέρια και συλλέγεται από ειδικά 

φίλτρα. Η τέφρα αυτή έχει υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων µετάλλων. 
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 Bottom ash (τέφρα βάσης). Πρόκειται για το υπόλειµµα που µαζεύεται στο κάτω 

µέρος του κλιβάνου. 

 Boiler ash (τέφρα από τους λέβητες). 

 Filter dust (κονιορτός από τα φίλτρα καθαρισµού). 

 Στερεά κατάλοιπα από την διαδικασία καθαρισµού των απαερίων. 

Εάν η τέφρα βάσης δεν χρησιµοποιηθεί, µπορεί να διατεθεί κάτω από τις ίδιες 

συνθήκες που διατίθενται τα οικιακά απορρίµµατα χωρίς κανένα πρόβληµα. 

 

Σε ανάπτυξη βρίσκεται τεχνολογία αδρανοποίησης της ιπτάµενης (πτητικής) τέφρας, 

η οποία θεωρείται επικίνδυνο απόβλητο, που τη µετατρέπει σε υλικό χρήσιµο για 

οδοποιία, δοµικές εφαρµογές κλπ. Η χρήση της τέφρας στην οδοποιία - οδοστρωσία 

είναι πολύ συνηθισµένη στην Ευρώπη. 

 

Στον ακόλουθο πίνακα, παρουσιάζεται µια τυπική σύσταση των συνολικών στερεών 

υπολειµµάτων της αποτέφρωσης, σε µονάδα mass-fired. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΣΕ 

ΜΟΝΑ∆Α MASS-FIRED 

ΥΛΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΥΠΙΚΗ ΤΙΜΗ 
Υλικά άκαυστα ή µερικά 

καµένα 3 - 10 % 5 % 

Κονσέρβες 10 - 25 % 18 % 
Σίδηρος 6 - 15 % 10 % 

Άλλα µέταλλα 1 - 4 % 2 % 
Γυαλί 30 - 50 % 35 % 

Κεραµικά, πέτρες, τούβλα 2 - 8 % 5 % 
Στάχτη 10 - 35 % 25 % 

 

Για την επεξεργασία της σκόνης των φίλτρων χρησιµοποιούνται διάφορα συστήµατα 

όπως θερµικά (µε υψηλή θερµοκρασία). Ο σκοπός των επεξεργασιών σε υψηλές 

θερµοκρασίες είναι να λειώνουν τις σκόνες των φίλτρων και να τις µετατρέπουν σε 

υλικό που βρίσκεται σε υαλώδη κατάσταση, το οποίο µπορεί να διατεθεί για διάφορες 

χρήσεις ή να διατεθεί ως αδρανές.  

7.1.3.3.4. Συστήµατα καθαρισµού των αερίων 

Για την αποµάκρυνση των αιωρούµενων σωµατιδίων και των βασικότερων ρύπων 

εφαρµόζονται διάφορες µέθοδοι καθαρισµού. Σ΄αυτές περιλαµβάνονται οι θάλαµοι  
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εναπόθεσης, όπου αποµακρύνεται το 40% των αιωρούµενων σωµατιδίων, 

προπετάσµατα διαβροχής (αποτελεσµατικότητα 95%), κυκλώνες 

(αποτελεσµατικότητα 60-80%), πύργοι υγρής απορρόφησης (αποτελεσµατικότητα 

80-95%), ηλεκτροστατικοί κατακρηµνιστές (αποτελεσµατικότητα 99-99,5%) και 

σακκόφιλτρα (αποτελεσµατικότητα 99,9%).  

Εκτός της αποµάκρυνσης των αιωρούµενων στερεών, συχνά καθίσταται αναγκαία η 

αποµάκρυνση και άλλων αερίων ρύπων π.χ. όξινων αερίων, αν η περιεκτικότητα 

τους είναι υψηλότερη των επιτρεποµένων ορίων που προαναφέρθηκαν. Ιδιαίτερα 

µεγάλη σηµασία έχει το HCL  που παράγεται από  την καύση κυρίως του PVC, και τα 

οξείδια του αζώτου, θείου, φωσφόρου. Μόνος αποτελεσµατικός ενδεδειγµένος 

τρόπος είναι σ΄αυτήν την περίπτωση η λειτουργία πύργων υγρής και ξηρής 

απορρόφησης (scrubbing). Οι πύργοι υγρής απορρόφησης είναι αναγκαίοι, σε κάθε 

περίπτωση, για την καύση τοξικών αποβλήτων. 

7.1.3.3.5. Ποσοτικοποίηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρµογή της 

αποτέφρωσης 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που µπορούν να προκύψουν από την εφαρµογή της 

µεθόδου της καύσης ποικίλουν και µπορούν να είναι πολλών ειδών δεδοµένου ότι  

κατά την λειτουργία έχουµε εκποµπές στο περιβάλλον τόσο αέριων όσο υγρών και 

στερεών ρύπων. Στον επόµενο πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά όλες οι ποσότητες 

στερεών, υγρών και αέριων που παράγονται κατά την λειτουργία µίας µονάδας 

καύσης. 

 

Στερεό υπόλειµµα: (τέφρα, µέταλλα, 
γυαλιά, άλλες µη καύσιµες ύλες) 25-40% κ.β των απορριµµάτων 

Αέρια :σωµατίδια σκόνης, CO, CO2, H2O, 
NOx, SO2, διοξίνες, φουράνια) 

4-5000m3 καυσαερίων /τόνο 
απορριµµάτων 

Υγρά: (αιωρούµενα σωµατίδια, οργανικά-
ανόργανα σε διάλυση) ~ 4m3 νερού/τόνο απορριµµάτων 

 

Οι συντελεστές εκποµπής που αναφέρονται είναι βασισµένοι σε µετρήσεις 

συγκεκριµένων µονάδων θερµικής επεξεργασίας. Οι συντελεστές εκποµπής 

µεταβάλλονται ανάλογα µε το είδος της επεξεργασίας των απαερίων. Στη 

συγκεκριµένη περίπτωση πρόκειται για συντελεστές που προκύπτουν από 

επεξεργασία δύο βηµάτων. Το πρώτο βήµα είναι υγρός καθαρισµός απαερίων (σε 

δύο επίπεδα π.χ. scrubber venturi) και το δεύτερο βήµα το πέρασµα από φίλτρα 
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ενεργού άνθρακα.  

 

Για τον υπολογισµό των εκποµπών θεωρήθηκαν εκποµπές απαερίων 7Nm3/Kg 

απορριµµάτων µε 1% Ο2. 

 

Η θερµική επεξεργασία υλικών, που προέρχονται από ανανεώσιµους πόρους, 

θεωρείται ότι δεν επιβαρύνει µε CO2 την ατµόσφαιρα.  
 

Η παραγωγή θερµότητας και ενέργειας, επίσης θεωρείται ότι έχουν ξεχωριστές 

εκποµπές, οι οποίες προκύπτουν από αντίστοιχα δεδοµένα. Αναφορικά µε τα υγρά 

απόβλητα από την επεξεργασία των απαερίων η ποσότητα εξαρτάται από το είδος 

της εγκατάστασης. Το τυπικό εύρος είναι από 0,2-0,6 m3/t απορριµµάτων. επιλέγεται 

µία τιµή 0,3 m3/t.  (Πηγή: Waste management, A strategy for Dublin, MCCK 

Consultancy Group, 1997). 

 

Συντελεστές αέριων εκποµπών: 

CO2 1240Kg/t 
SO2 0,175 Kg/t 
NOx 1,4 Kg/t 
CO 0,14 Kg/t 
Σωµατίδια 0,035 Kg/t 
Pb 0,0007 Κg/t 
Cd 0,00007 Kg/t 
Hg 0,00035 Kg/t 
∆ιοξίνες & Φουράνια 0,0007 mg/t 

 

Συντελεστές υγρών εκποµπών 

Pb 30 mg/t 
Cd 0,9mg/t 
Hg 0,9mg/t 
NO3 0,06 Kg/t 

 

Εκποµπές από την παραγωγή ηλεκτρισµού 

CO2 115Kg/GJ 
SO2 0Kg/GJ 
NOx 0,23Kg/GJ 
CO 0,029Kg/GJ 
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Εκποµπές από την παραγωγή θερµότητας 

CO2 62,5Kg/GJ 
SO2 0Kg/GJ 
Nox 0,08Kg/GJ 
CO 0,029Kg/GJ 

 

7.1.2.3.6. Σκοπιµότητα εφαρµογής της µεθόδου 

Οι βασικές χρησιµότητες της αποτέφρωσης είναι η δραστική µείωση του όγκου των 

απορριµµάτων, που φτάνει έως και 90% του αρχικού όγκου και η δυνατότητα 

ανάκτησης ενέργειας από τα απορρίµµατα. Έτσι στενότητα χώρου και σηµαντικές 

ενεργειακές ανάγκες σε συνδυασµό µε δυσκολίες στην ηλεκτρική τροφοδοσία 

“διευκολύνουν” τη λειτουργία µονάδων αποτέφρωσης. Ας σηµειωθεί ότι σε κάθε 

περίπτωση µία  µονάδα αποτέφρωσης πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλο ΧΥΤ 

για τη διάθεση των επικινδύνων στερεών υπολειµµάτων, που αποτελεί µικρό µέρος 

των στερεών υπολειµµάτων µιας µονάδας αποτέφρωσης. 

 

7.1.3.4. Πυρόλυση 

7.1.3.4.1. Γενικά χαρακτηριστικά µεθόδου 

H πυρόλυση, ορίζεται ως η θερµική αποσύνθεση  ενός υλικού σε συνθήκες απουσίας 

οξειδωτικού µέσου (π.χ αέρα ή οξυγόνου). Στη πράξη, η ολική εξάλειψη του 

οξυγόνου είναι δύσκολη, γι' αυτό πάντα επικρατούν συνθήκες µερικής οξείδωσης. 
 

Συνήθως η διεργασία της πυρόλυσης λαµβάνει χώρα σε θερµοκρασίες 400-800 0C 

και η δράση της διασπά τα πολύπλοκα µόρια σε απλούστερα. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα την παραγωγή αερίου, υγρού και πίσσας. Αυτά τα προϊόντα µπορούν να 

έχουν πολλαπλές χρήσεις, η ακριβής φύση των οποίων εξαρτάται από τη φύση του 

(αρχικού) καυσίµου. Ωστόσο, για  καύσιµα βασισµένα σε αστικά απορρίµµατα, η πιο 

συχνή χρήση του παραγόµενου αερίου είναι ως καύσιµο για την παραγωγή 

ενέργειας. 
 

Οι σχετικές αναλογίες παραγόµενου αερίου-υγρού-στερεού, εξαρτώνται από την 

θερµοκρασία στην οποία το υλικό υποβάλλεται, τον χρόνο που εκτίθεται σ' αυτή τη 

θερµοκρασία και στη φύση του ίδιου του υλικού. ∆ιαρκής έκθεση σε χαµηλές 
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θερµοκρασίες µεγιστοποιούν την παραγωγή πίσσας. 
 

Η διαφορά της πυρόλυσης από την αεριοποίηση, είναι ότι εδώ το αέριο παράγεται µε 

θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων, απουσία αέρα. Εφ’ όσον πρόκειται για ΑΣΑ 

γίνεται σε πρώτη φάση άλεση του υλικού και διαχωρισµός των ανόργανων µε 

κοσκίνισµα και στην πυρόλυση οδηγείται το κλάσµα µε διαστάσεις κάτω των 200 

mm.   

7.1.3.4.2. Ποσοτικοποίηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρµογή της 

πυρόλυσης 

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία µίας µονάδας 

πυρόλυσης είναι εύλογο ότι θα υπάρξουν, και αυτό διότι κατά την λειτουργία  

υπάρχουν  εκποµπές στο περιβάλλον τόσο αέριων όσο υγρών και στερεών ρύπων, 

οι οποίες βέβαια σε σχέση µε την καύση είναι σαφώς µικρότερης κλίµακας. Στον 

επόµενο πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά όλες οι ποσότητες στερεών, υγρών και 

αέριων που παράγονται κατά την λειτουργία µίας µονάδας πυρόλυσης. 

 

Στερεά: (καθαρός άνθρακας που 
ενσωµατώνεται σε διάφορα αδρανή) 

- 

Αέρια:(σωµατίδια σκόνης, CO, CO2, CH4, 
H2, ) 

700 m3 καυσαερίων /τόνο 
απορριµµάτων 

Υγρά: (οξικό οξύ, ακετόνη, µεθανόλη, 
σύνθετοι οξυγονωµένοι υδρογονάνθρακες) 

 

 

Όσο αφορά τους συντελεστές που χρησιµοποιούνται για την  ποσοτικοποίηση των 

εκποµπών από την εφαρµογή της µεθόδου, αυτοί είναι οι ίδιοι που χρησιµοποιούνται 

και στην αποτέφρωση και έχουν παρουσιαστεί στο αντίστοιχο κεφάλαιο. 

 

7.1.3.5. Αεριοποίηση 

7.1.3.5.1. Γενικά χαρακτηριστικά µεθόδου 

Η αεριοποίηση είναι η µετατροπή ενός στερεού ή υγρού τροφοδοτικού καυσίµου σε 

αέριο, µέσω θερµικής επεξεργασίας. Ουσιαστικά, το καύσιµο υποβάλλεται σε µερική 

οξείδωση (υποστοιχειοµετρικές συνθήκες), η οποία επιτυγχάνεται, µέσω της 

ρύθµισης της παροχής του οξειδωτικού µέσου. Ενώ οι φυσικοχηµικές διεργασίες που 

λαµβάνουν χώρα ποικίλουν σηµαντικά, το αέριο σχηµατίζεται κατά κύριο λόγο σε 

θερµοκρασίες άνω των 750οC. Για οργανικά τροφοδοτικά (καύσιµα), όπως είναι  τα 
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περισσότερα αστικά απορρίµµατα, το τελικό αέριο είναι κυρίως µείγµα αποτελούµενο 

από µονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα, υδρογόνο, µεθάνιο, νερό, άζωτο και µικρές  

ποσότητες υψηλών υδρογονανθράκων. 
 

Το παραγόµενο αέριο έχει συνήθως σχετικά χαµηλή θερµογόνο δύναµη, περίπου 10 

MJ/Nm3 (συγκριτικά, αναφέρεται οτι η θερµογόνος δύναµη του φυσικού αερίου είναι 

περίπου 39 MJ/Nm3). Το παραγόµενο αέριο, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως καύσιµο 

σε λέβητες, µηχανές εσωτερικής καύσης ή αεριοστρόβιλους. 

Ως οξειδωτικό µέσο, χρησιµοποιείται είτε ατµοσφαιρικός αέρας, είτε αέρας 

εµπλουτισµένος  µε οξυγόνο ή τέλος καθαρό οξυγόνο. Όταν δεν χρησιµοποιείται 

αέρας, το τελικά παραγόµενο αέριο, (αέριο σύνθεσης - synthesis gas), έχει 

µεγαλύτερη θερµογόνο δύναµη (από 10 εως 15 MJ/Nm3) σε σύγκριση µε αυτό που 

σχηµατίζεται χρησιµοποιώντας ατµοσφαιρικό αέρα. 

 

Η µέθοδος αεριοποίησης που έχει την µεγαλύτερη εξέλιξη, τα τελευταία 2-3 χρόνια 

είναι η αεριοποίηση σε ρευστοποιηµένη κλίνη, από την οποία υπάρχει ήδη σε 

λειτουργία και η πρώτη παραγωγική µονάδα στο Greve-in-Chianti (Ιταλία).  

 

Το παραγόµενο αέριο µπορεί να αξιοποιηθεί κατά διάφορους τρόπους, όπως: 

 Καύση για παραγωγή ατµού. Το πλεονέκτηµα που παρουσιάζεται, έναντι της 

αποτέφρωσης, είναι ότι τα αέρια καθαρίζονται πριν την καύση, δίνοντας έτσι την 

δυνατότητα λειτουργίας του ατµολέβητα σε υψηλότερες πιέσεις και του 

υπερθερµαντήρα του ατµού σε υψηλότερες θερµοκρασίες, ώστε να 

επιτυγχάνονται και βελτιωµένες αποδόσεις σε ηλεκτρική ενέργεια, που µπορούν 

να πλησιάσουν το 30%. 

 Τροφοδοσία µηχανής εσωτερικής καύσης που κινεί ηλεκτρογεννήτρια. Η 

απόδοση σε ηλεκτρική ενέργεια µπορεί να ξεπεράσει το 40%, αλλά προϋποθέτει 

πολύ καλό καθαρισµό των αερίων πριν την τροφοδοσία της µηχανής. 

 Κίνηση αεριοστροβίλου και ατµοπαραγωγή σε συνδυασµένο κύκλο. Και η 

µέθοδος αυτή, που προϋποθέτει επίσης πολύ καλό καθαρισµό των αερίων πριν 

την τροφοδοσία, µπορεί να οδηγήσει σε αποδόσεις της τάξης του 40% σε 

ηλεκτρική ενέργεια. 

 ∆ιοχέτευση στο δίκτυο αερίου πόλης. Απαραίτητη προϋπόθεση ο καλός 

καθαρισµός και η σταθερή ποιότητα. 
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 Παροχή του αερίου σε βιοµηχανία, όπως τσιµεντοβιοµηχανία για απ’ ευθείας 

καύση σε εστία. Στην περίπτωση αυτή µειώνονται πολύ σηµαντικά οι απαιτήσεις 

καθαρισµού 

 Παροχή του αερίου σε βιοµηχανία όπου χρησιµοποιείται για ατµοπαραγωγή. Οι 

απαιτήσεις καθαρισµού είναι συνάρτηση των συνθηκών λειτουργίας του 

ατµολέβητα. 

 

7.1.3.5.2. Ποσοτικοποίηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρµογή της 

αεριοποίηση 

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία µίας µονάδας 

αεριοποίησης είναι εύλογο ότι θα υπάρξουν, και αυτό διότι κατά την λειτουργία  

υπάρχουν  εκποµπές στο περιβάλλον τόσο αέριων όσο υγρών και στερεών ρύπων, 

οι οποίες βέβαια σε σχέση µε την αποτέφρωση είναι σαφώς µικρότερης κλίµακας. 

Στον επόµενο πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά όλα τα είδη στερεών , υγρών και 

αέριων που παράγονται κατά την λειτουργία µίας µονάδας αεριοποίησης. 

 

Στερεά: (καθαρός άνθρακας που 
ενσωµατώνεται σε διάφορα αδρανή) 
Αέρια :( CO,  H2, κορεσµένοι H/C) 
Υγρά: (οξικό οξύ, ακετόνη, µεθανόλη, 
σύνθετοι οξυγονωµένοι υδρογονάνθρακες) 

 

Όσο αφορά τους συντελεστές που χρησιµοποιούνται για την  ποσοτικοποίηση των 

εκποµπών από την εφαρµογή της µεθόδου, αυτοί είναι οι ίδιοι που χρησιµοποιούνται 

και στην αποτέφρωση και έχουν παρουσιαστεί στο αντίστοιχο κεφάλαιο. 

 

7.1.3.6. Τεχνολογία Πλάσµατος 
Οι µονάδες πλάσµατος χρησιµοποιούνται εδώ και χρόνια κυρίως για την επεξεργασία 

της τέφρας από µονάδες καύσης, ενώ τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία έχει 

δοκιµασθεί για την κατεργασία και την ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων.  

 

Η διεργασία περιλαµβάνει τα ακόλουθα: Ως πρώτη ύλη τροφοδοτούνται τα 

απορρίµµατα, ενώ παρέχεται και ελεγχόµενη πιστότητα αέρα. Τα απορρίµµατα 

τροφοδοτούνται στην κάµινο πλάσµατος, όπου υπό την επίδραση ηλεκτρικού πεδίου 
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παράγονται δύο προϊόντα. Το ένα είναι το πρωτογενές αέριο σύνθεσης (περιέχει H2, 

CO, CO2, H2O, ίχνη HCl, H2S) και το άλλο µία αδρανή τηγµένη σκωρία (Τήξη στους 

1.600οC). 

 

Η τηγµένη σκωρία αποτελεί ένα υαλώδες υλικό, µε πολύ χαµηλά επίπεδα 

εκπλυσιµότητας (γι΄αυτό και ορισµένες φορές τα στερεά κατάλοιπα της καύσης 

υφίστανται επεξεργασία µε τεχνολογία πλάσµατος, χωρίς φυσικά την παραγωγή 

αερίου σύνθεσης). Το υαλώδες υλικό θεωρείται αξιοποιήσιµο υλικό, και έχει βρεί 

εφαρµογές όπως π.χ. στην επίστρωση δρόµων.  

 

Το πρωτογενές αέριο υφίστανται καθαρισµό, µε αποτέλεσµα να παράγεται το καθαρό 

αέριο σύνθεσης που αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από H2, CO, CO2.Το καθαρό 

αέριο οδηγείται σε καυστήρα και παράγεται ηλεκτρική ενέργεια και θερµότητα. Οι 

συνθήκες (υψηλές θερµοκρασίες σε αναγωγικό περιβάλλον) αποτρέπουν το 

σχηµατισµό διοξινών και φουρανίων.  

 

Γενικά η µονάδα είναι µικρότερη, αφού χρησιµοποιείται περίπου 8 φορές µικρότερος 

αέρας από ότι στην αποτέφρωση, και προκύπτει 4 φορές µικρότερη ποσότητα 

αερίων για καθαρισµό, άρα και πολύ µικρότερη ποσότητα αερίων εκποµπών στο 

περιβάλλον.  

 

Βάσει των ανωτέρω, η µονάδα είναι πολύ µικρού όγκου και µικρής έκτασης. Το ποσό 

της παραγόµενης ενέργειας εξαρτάται σηµαντικά από τη σύσταση των ΑΣΑ, όπως 

υγρασία, παρουσία χαρτιού και πλαστικών, κ.λπ. Για µια τυπική σύσταση ΑΣΑ, η 

παραγόµενη ενέργεια εκτιµάται ότι είναι στο επίπεδο των 2-3 MW για µία µονάδα 

200tn/d. Γενικά υπάρχουν λίγα δεδοµένα αναφορικά µε το κόστος της µεθόδου και µε 

το τέλος επεξεργασίας (gate fee).  

 

Ένα µειονέκτηµα της µεθόδου, είναι ότι έχει εφαρµοσθεί µέχρι σήµερα κυρίως σε 

εδικά απόβλητα (ραδιενεργά απόβλητα, στερεά απόβλητα µονάδων καύσης κ.λπ.), 

όµως η εφαρµογή του σε ΑΣΑ (που έχουν εξαιρετικά ανοµοιογενή σύσταση) είναι 

πολύ περιορισµένη και υπάρχουν πολύ λίγα δεδοµένα. 
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7.1.3.7. Σύγκριση των τριών µεθόδων  (αποτέφρωση, πυρόλυση, αεριοποίηση) 
Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Ευρώπη οδηγείται από την ανάγκη για 

να προσαρµοστεί στις καινούργιες νοµοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης η 

οποία προωθεί την ανακύκλωση και υποστηρίζει την αποφυγή της διάθεσης των µη 

επεξεργασµένων απορριµµάτων σε ΧΥΤΑ. Αυτή η τάση ενθαρρύνει για περισσότερες 

και καλύτερες µονάδες θερµικής επεξεργασίας. 

 

Τα σηµαντικότερα κριτήρια για την επιλογή της ποιο κατάλληλης µονάδας θερµικής 

επεξεργασίας είναι τα παρακάτω: 

 Το σηµαντικότερο ίσως κριτήριο για την ανάπτυξη νέων θερµικών µονάδων 

επεξεργασίας στερεών αποβλήτων είναι η δηµιουργία όσο το δυνατών λιγότερων 

δευτερογενών απόβλητων και τα οποία θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για είτε 

για παραγωγή ενέργειας είτε θα µπορούν να ανακυκλωθούν.  Κάτω από αυτό το 

κριτήριο η αποτέφρωση φαίνεται ότι υστερεί σε σύγκριση µε την πυρόλυση και 

την αεριοποίηση.  Στην µέθοδο της αεριοποίησης το αέριο προϊόν έχει θερµογόνο 

δύναµη 150 Btu/ft3. Στην µέθοδο της αποτέφρωσης και της πυρόλησης  οι αέριες 

εκποµπές έχουν τιµές 5.000 m3/ton και 700 m3/ton αντίστοιχα.  Ακόµη τα  υγρά 

και τα στερεά απόβλητα που προέρχονται από την πυρόλυση/αεριοποίηση 

µπορούν να αξιοποιηθούν ενεργειακά σε αντίθεση µε τα απόβλητα της 

αποτέφρωσης. 

 Όταν οι µονάδες θερµικής επεξεργασίας µπορούν να συνδυαστούν µε µονάδες 

ανακύκλωσης το συνολικό ποσό στερεών αποβλήτων που απαιτείται για να 

διατεθεί σε ΧΥΤΑ µειώνεται δραστικά (το οποίο ήδη είναι εµφανές σε πολλές 

Ευρωπαϊκές χώρες).  Έτσι οι χώροι υγειονοµικής ταφής που είναι ήδη 

περιορισµένοι δεν θα επιβαρύνονται µε απορρίµµατα που θα µπορούν να 

επεξεργαστούν µε άλλους τρόπους. 

 Η αλλαγή της κοινής γνώµης σε θέµατα διαχείρισης απορριµµάτων έχει 

επηρεάσει και την πολιτεία η οποία υιοθέτησε µία πολιτική φιλικότερη προς το 

περιβάλλον. Έτσι η πολιτεία έχει σκληρύνει την στάση της απέναντι στην 

διαχείριση απορριµµάτων.  Οι µικρές επιπτώσεις της πυρόλυσης / αεριοποίησης 

στο περιβάλλον βοηθούν στην επιλογή και χρηµατοδότησή τους σε αντίθεση µε 

την αποτέφρωση η οποία ανέκαθεν είχε δηµιουργήσει ένα αρνητικό κλίµα σε 

µέρος της κοινής γνώµης. 

 Η πίεση για ανακύκλωση των απορριµµάτων οδήγησε στην επιθυµία για 
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ανακύκλωση της τέφρας και των υπόλοιπων στερεών καταλοίπων µετά την 

αποτέφρωση. Επειδή όµως τα κατάλοιπα αντιπροσωπεύουν  το 30% του κατά 

βάρος σύσταση των απορριµµάτων πριν την επεξεργασία τους, και µικρό µέρος 

της τέφρας έχει προδιαγραφές επικίνδυνων απορριµµάτων, η τελική διάθεση της 

ιπτάµενης τέφρας γίνεται συνήθως ως επικίνδυνα απόβλητα. Έτσι το κόστος 

διάθεσης των στερεών καταλοίπων µετά από την αποτέφρωση είναι µεγαλύτερη 

σε σύγκριση µε το κόστος διάθεσης των καταλοίπων από τις µονάδες πυρόλυσης 

και αεριοποίησης. 

 Η επικινδυνότητα και η τοξικότητα των αερίων αποβλήτων (διοξίνες, φουράνια) 

συµβαδίζει µε ενδείξεις για την συµβολή τους σε διαδικασίες καρκινογένεσης  

στον ανθρώπινο οργανισµό από τις µονάδες αποτέφρωσης.  Βασική πηγή τους 

κατά την αποτέφρωση θεωρείται η παρουσία χλωριωµένων οργανικών ενώσεων 

στα απορρίµµατα και ιδιαίτερα στις συσκευασίες. 

 Οι µονάδες αποτέφρωσης για να παραµείνουν συµβατές µε την νοµοθεσία τόσο 

κατασκευαστικά όσο και λειτουργικά είναι πολύπλοκες συνεπώς και 

πολυδάπανες. Ενδεικτικά µία µοντέρνα µονάδα αποτέφρωσης, έχει ως 

λειτουργικό κόστος της τάξεως των 80-130 € ανά τόννο, αν και διαφέρει πολύ 

κατά περίπτωση. 

Όπως προαναφέρθηκε οι µονάδες πυρόλυσης και αεριοποίησης αποτελούν το 5 έως 

10% της παγκόσµιας αγοράς στις τεχνολογίες θερµικής επεξεργασίας στερεών 

αποβλήτων εις βάρος των µονάδων αποτέφρωσης.  Προβλέπεται ότι αυτό το µερίδιο 

θα ανέλθει στο 21% µέχρι το 2006. Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν το 

επενδυτικό ενδιαφέρον για την εφαρµογή της πυρόλυσης  αλλά και της αεριοποίησης 

συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ ΤΗΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ Η ΤΗΣ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αύξηση ζήτησης Μείωση ζήτησης 

Η αρνητική εικόνα του κοινού για της µονάδες 

αποτέφρωσης. 

Σχετική µικρή εµπειρία σε σύγκριση  µε τις 

µονάδες αποτέφρωσης 

Τα πολύ καλά αποτελέσµατα για κατάλληλα 

προεπεξεργασµένα ΑΣΑ ή κλάσµατα Σ.Α. 

Τα πολύ µεγάλα προβλήµατα εφαρµογής σε µη 

προεπεξεργασµένα Α.Σ.Α. 

Η αίσθηση ότι η µέθοδος της πυρόλυσης είναι πιο 

φιλική προς το περιβάλλον. 

Η συντηρητική φύση της βιοµηχανίας για το κάθε 

τι καινούργιο. 
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Αύξηση ζήτησης Μείωση ζήτησης 

Ο νοµοθετικός εξαναγκασµός για διάθεση των µη 

επεξεργασµένων στερεών αποβλήτων σε χώρους 

υγειονοµικής ταφής (ΧΥΤΑ). 

Η επιβεβαιωµένη τεχνολογία των µονάδων 

αποτέφρωσης.  

Το αυξανόµενο κόστος και η σκλήρυνση των 

νοµοθετικών διατάξεων για την διάθεση των 

κατάλοιπων από τις µονάδες αποτέφρωσης. 

Η τεχνολογία των ρευστοποιηµένων κλινών 

γίνεται όλο και πιο αποδεκτή από µεγάλο αριθµό 

Ευρωπαϊκών Χωρών. 

Η συµβατότητα  των µονάδων πυρόλυσης µε τις 

µονάδες ανακύκλωσης. 

Η έλλειψη γνώσης διαφορετικών τεχνολογιών 

από µελλοντικούς πελάτες. 

Οι προσπάθειες προβολής των µονάδων 

πυρόλυσης από τους παραγωγούς. 

Η έλλειψη στοιχείων από τους προµηθευτές για 

την εµπορική ζήτηση των προϊόντων τους. 

 

Στον επόµενο πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά η σύγκριση των τριών µεθόδων που 

παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο αυτό µεταξύ αποτέφρωση, πυρόλυση, και 

αεριοποίηση. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ – ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ – ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΠΥΡΟΛΥΣΗ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Αξιοπιστία  
Πιο αξιόπιστη 
µέθοδος για 
σύµµεικτα ΑΣΑ 

Προβληµατική η εφαρµογή 
της για µη 
προεπεξεργασµένα  
σύµµεικτα ΑΣΑ 

Προβληµατική η εφαρµογή 
της για µη 
προεπεξεργασµένα  
σύµµεικτα ΑΣΑ 

Τεχνολογία 
αντιρρύπανσης 
αερίων εκποµπών 

Σύνθετη, 
πολυδάπανη 

Απλή, λόγω µειωµένης 
παρουσίας διοξινών, 
φουρανίων, PCBs, Nox 
κλπ. 

Απλή, λόγω µειωµένης 
παρουσίας διοξινών, 
φουρανίων, PCBs, Nox κλπ.

Αέριες εκποµπές 5.000 m3/ton 
απορριµµάτων 700 m3/ton απορριµµάτων 

Το αέριο προϊόν έχει 
θερµογόνο δύναµη περίπου 
150 Btu/ft3, και µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί σε µηχανές 
Diesel, σε αναλογία 4:1 µε 
πετρέλαιο 

Υγρά απόβλητα 

Απαιτούν ειδική 
επεξεργασία για την 
ασφαλή τους 
διάθεση 

Το υγρό απόβλητο 
περιέχει CaCl2 και µπορεί 
να πουληθεί στη χηµική 
βιοµηχανία 

Το υγρό απόβλητο περιέχει 
CaCl2 και µπορεί να 
πουληθεί στη χηµική 
βιοµηχανία 

Στερεό υπόλειµµα 

30 kg/ ton 
απορριµµάτων 
απαιτούν διάθεση 
µε προδιαγραφές 
επικινδύνων 
(προέρχονται από 
τα συστήµατα 
καθαρισµού των 
αερίων) 
Υπόλειµµα για 
ΧΥΤΑ 20-25% κ.β. 

330 kg/ ton 
απορριµµάτων, µε 
περιεκτικότητα σε άνθρακα 
60-70%, µπορούν να 
πουληθούν ως καύσιµο. 
Στάχτες 1-2% κ.β. των 
απορριµµάτων 

Το παραγόµενο στερεό 
υπόλειµµα έχει µεγάλη 
ικανότητα προσρόφησης και 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
σε εγκαταστάσεις 
τριτοβάθµιου καθαρισµού 
νερών και λυµάτων 

Απαιτήσεις σε 
νερό Αρκετές Ελάχιστες Ελάχιστες 
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΠΥΡΟΛΥΣΗ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις 

Μικρές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον, 
απαραίτητη η 
χρήση 
αντιρρυπαντικών 
τεχνολογιών 

Μικρές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον, απαραίτητη η 
χρήση αντιρρυπαντικών 
τεχνολογιών 

Μικρές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον, απαραίτητη η 
χρήση αντιρρυπαντικών 
τεχνολογιών 

 

7.1.4. Μηχανική διαλογή και βιολογική αποδόµηση σύµµεικτων (Μ∆ΒΑ) 
7.1.4.1. Γενικά  
Η παλαιότερη µέθοδος επεξεργασίας των σύµµικτων ΑΣΑ, είτε των καταλοίπων µετά 

τον διαχωρισµό στην πηγή των υλικών συσκευασίας, είναι ο συνδυασµός µηχανικής 

διαλογής, για ανάκτηση του καύσιµου κλάσµατος, (RDF) και κατόπιν ζύµωση για 

σταθεροποίηση των ΒΑ. Το (RDF) µπορεί να απορροφηθεί είτε από θερµοηλεκτρικές 

εγκαταστάσεις µαζί µε τα κλασικά στερεά καύσιµα, είτε από τις εγκαταστάσεις 

παραγωγής τσιµέντου, σε µερική υποκατάσταση των χρησιµοποιούµενων καυσίµων. 

Για την επιτυχή εφαρµογή της µεθόδου είναι λοιπόν απαραίτητο να υπάρχει 

αποδέκτης για την αξιοποίηση του καύσιµου κλάσµατος, (RDF), σε µικρή απόσταση 

από το σηµείο παραγωγής.  

 

Από τα µέχρι σήµερα γνωστά δεδοµένα, ούτε οι θερµοηλεκτρικές εγκαταστάσεις, 

ούτε οι τσιµεντροβιοµηχανίες είναι διατεθειµένα να αγοράσουν το RDF. Αντίθετα 

µάλιστα είναι πολλές οι περιπτώσεις όπου ο παραγωγός του RDF καταβάλλει όχι 

µόνο τα µεταφορικά, αλλά και ένα τίµηµα (ορισµένες φορές σηµαντικό) στους 

αποδέκτες. Εναλλακτικά βέβαια, µπορεί ο ίδιος ο παραγωγός του RDF να προβεί σε 

αξιοποίησή του.  

 

Το προϊόν της ζύµωσης έγινε προσπάθεια να αξιοποιηθεί ως κόµποστ, αλλά 

δυστυχώς, τόσο η σύνθεσή του όσο και η εµφάνισή του το έκαναν συχνά ακατάλληλο 

για εφαρµογή στην γεωργία. Έτσι η µόνη δυνατότητα σύννοµης διάθεσης είναι συχνά 

η αξιοποίησή του ως υλικού επικάλυψης στον ΧΥΤ, χωρίς βέβαια αυτό να συµβαίνει 

πάντοτε.  

 

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, όπου Μ∆ΒΑ δεν έχει έσοδα, αλλά µόνο έξοδα για 

την διάθεση των προϊόντων της µεθόδου, µε εξαίρεση πιθανώς ορισµένα 

ανακυκλώσιµα υλικά. 



 

«ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕ.Σ.∆.Α.) ΑΤΤΙΚΗΣ» Σελ. 7 - 38 

 

7.1.4.2. Ξήρανση και Μηχανική ∆ιαλογή 
Οι µέθοδοι της κατηγορίας αυτής στηρίζονται στο γεγονός ότι ο µηχανικός 

διαχωρισµός των συστατικών των ΑΣΑ είναι πολύ πιο εύκολος και αποτελεσµατικός, 

όταν τα απόβλητα είναι ξηρά, δηλαδή η υγρασία τους δεν υπερβαίνει το 15%. 

 

Η αφαίρεση της υγρασίας προϋποθέτει θέρµανση των ΑΣΑ, η οποία στην µία 

περίπτωση επιτυγχάνεται µε την θερµότητα που εκλύεται κατά την αερόβια ζύµωση 

του ίδιου του υλικού, ενώ στην άλλη αξιοποιείται η θερµική ενέργεια των απαερίων 

µηχανής εσωτερικής καύσης 

Οι µέθοδοι αυτές µέχρι στιγµής τυγχάνουν περιορισµένης εφαρµογής.  

7.1.4.2.1. Βιολογική Ξήρανση 

Σύµφωνα µε την µέθοδο αυτή λειτουργούν ήδη εγκαταστάσεις στην Γερµανία. Τα 

ΑΣΑ αλέθονται σε σπαστήρα, σε τεµάχια κάτω των 150 mm, τα οποία οδηγούνται 

στους θαλάµους (τούνελ) µερικής αερόβιας ζύµωσης. 

 

Οι απώλειες της ζύµωσης είναι περίπου 70% σε υγρασία και προϊόντα 

αποικοδόµησης. Το εξατµιζόµενο νερό συµπυκνώνεται και ανακυκλώνεται ως 

ψυκτικό µέσο στην υγροποίηση. Τα απερχόµενα αέρια πρέπει να καθαρισθούν είτε 

µε βιόφιλτρα (που φαίνεται ότι δεν είναι αποτελεσµατικά στη περίπτωση αυτή) είτε 

θερµικά.  

 

Σε πυκνοµετρικό διαχωριστή διαχωρίζεται το ελαφρό κλάσµα, που ονοµάζεται 

STABILAT και µπορεί να διατεθεί είτε ως καύσιµο µε θερµογόνο δύναµη 15-18kJ/kg, 

είτε ως πρώτη ύλη παραγωγής µεθανόλης κλπ. 

 

Από το βαρύ κλάσµα διαχωρίζονται τα σιδηρούχα και µη σιδηρούχα µέταλλα και 

παραµένει προς διάθεση ένα µίγµα αδρανών υλικών, όπως πέτρες, γυαλιά κλπ. που 

µπορεί να απορροφηθεί σε κατασκευές. 

 

7.1.4.2.2. Θερµική Ξήρανση 

Η εγκατάσταση που λειτουργεί µε την µέθοδο αυτή είναι πλήρως καθετοποιηµένη, 
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περιλαµβάνοντας και την θερµική αξιοποίηση του ξηρού καύσιµου κλάσµατος. 

 

Το ξηρό καύσιµο κλάσµα οδηγείται σε εγκατάσταση αεριοποίησης, από την οποία 

παράγεται καύσιµο αέριο. Το αέριο αυτό χρησιµοποιείται για την κίνηση µηχανών 

εσωτερικής καύσης, τα θερµά απαέρια των οποίων οδηγούνται σε περιστρεφόµενο 

ξηραντήριο, όπου αφαιρούν την υγρασία των εισερχοµένων ΑΣΑ. 

 

7.1.4.3. Μηχανική ∆ιαλογή και Αναερόβια Επεξεργασία 
Η αρχή λειτουργίας είναι η ακόλουθη: 

 

Τα σύµµεικτα αστικά σε σακούλες αδειάζονται σε λάκκο και από εκεί τροφοδοτείται 

µηχανή που σχίζει τους σάκους. 

 

Ακολουθεί ταινία, όπου αφαιρούνται ανεπιθύµητα και ανακτήσιµα συστατικά και µετά 

ένα κοσκίνισµα, το µίγµα οδηγείται στον πολτοποιητή. Αυτός λειτουργεί όπως οι 

πολτοποιητές χαρτιού, µε κεντρικό περιστρεφόµενο άξονα µε πτερύγια, όπου το 

υλικό οµογενοποιείται. (Στο Τελ Αβίβ η πολτοποίηση γίνεται µε νερό υπό πίεση). 

 

Τα βαριά (πέτρες, µέταλλα) καθιζάνουν και αφαιρούνται και ο πολτός εσχαρίζεται και 

µεταφέρεται στον αναερόβιο αντιδραστήρα. Μετά παραµονή 20 ηµερών περίπου, ο 

πολτός διηθείται και η βιολογική ιλύς αφυδατώνεται σε ταινιοφιλτρόπρεσα και 

διατίθεται ως κοµπόστ. 

 

Το παραγόµενο βιοαέριο αξιοποιείται µε µηχανές εσωτερικής καύσης για παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας, που πωλείται µέσω του δικτύου. 

 

Η βιολογική ιλύς που παράγεται από την αναερόβια επεξεργασία έχει χαµηλή 

περιεκτικότητα βαρέων µετάλλων και είναι δυνατόν να διατεθεί ως εδαφοβελτιωτικό. 

 

7.1.5. Μέθοδοι βιολογικής επεξεργασίας 
7.1.5.1. Γενικά 
∆ιακρίνονται δύο βασικές µορφές βιοεπεξεργασίας οργανικών αποβλήτων: η 

κοµποστοποίηση (αερόβια, θερµόφιλη βιο-οξείδωση), και η αναερόβια χώνευση. Η 

πρώτη οδηγεί στην παραγωγή ενός σταθεροποιηµένου εδαφοβελτιωτικού, το 
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κοµπόστ, τα ενώ η δεύτερη στην παραγωγή ενέργειας (βιοαέριο) και ενός σχετικά 

σταθεροποιηµένου υπολείµµατος. Κάθε µορφή βιοεπεξεργασίας βασίζεται στη δράση 

των µικροοργανισµών, πρόκειται δηλαδή για βιολογικά συστήµατα, τα οποία, 

ανεξάρτητα από την πολυπλοκότητα του τεχνολογικού τους µέρους – και το κόστος 

τους – ρυθµίζονται από κάποιες βιολογικές αρχές που καθορίζουν το µέγιστο δυνατό 

ρυθµό αναπαραγωγής των µικροοργανισµών και διάσπασης των αποβλήτων. 

Συνεπώς, δεν υπάρχουν συστήµατα που να επιτυγχάνουν την επεξεργασία των 

αποβλήτων σε 2-3 µέρες, αν και θα µπορούσαν να προσφέρουν µια πιο εντατική 

προεπεξεργασία, την οποία θα ακολουθήσει µια πιο εκτεταµένη περίοδος κύριας 

επεξεργασίας µε τεχνολογίες χαµηλότερου κόστους. 

 

Στην επιλογή µεθόδων βιοεπεξεργασίας των οργανικών αποβλήτων σηµαντικό ρόλο 

παίζει η δυνατότητα διάθεσης των προϊόντων, η οποία θα πρέπει να εξετάζεται από 

τα αρχικά στάδια του σχεδιασµού. Το κοµπόστ µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε ένα 

µεγάλο εύρος αγροτικών  και θερµοκηπιακών εφαρµογών, µπορεί να περιορίσει τη 

διάβρωση του εδάφους, να βελτιώσει τη δοµή και την υδατο-ικανότητα του εδάφους, 

να περιορίσει την ανάγκη χρήσης λιπασµάτων και να συµβάλλει στον έλεγχο 

ορισµένων φυτοπαθογόνων µικροοργανισµών.  Ωστόσο, το κοµπόστ που 

προέρχεται από αστικά απόβλητα και λάσπες δεν είναι πάντα κατάλληλο για 

αγροτική εφαρµογή και η διάθεσή του δεν πρέπει να θεωρείται εκ των προτέρων 

εξασφαλισµένη.  Η διασφάλιση αγοράς για το κοµπόστ πρέπει να εξετάζεται πάντα 

από την αρχή οποιουδήποτε σχεδίου κατασκευής µονάδων κοµποστοποίησης ως 

ένα βασικό στοιχείο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων.  Το ίδιο ισχύει και στην 

περίπτωση της αναερόβιας χώνευσης, όπου η δυνατότητα αξιοποίησης της 

ενέργειας του παραγόµενου βιοαερίου, καθώς και η διασφάλιση της διάθεσης του 

στερεού καταλοίπου πρέπει να εξετάζονται από την αρχή, στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων. 

 

7.1.5.2. Προεπεξεργασία Αστικών Στερεών Αποβλήτων 
Ο τύπος της απαιτούµενης προεπεξεργασίας των αποβλήτων, πριν εισέλθουν στην 

µονάδα της βιοεπεξεργασίας εξαρτάται από το είδος και την καθαρότητα των 

αποβλήτων. Προκειµένου για ΑΣΑ, οι απαιτούµενες διεργασίες είναι άµεσα 

συνδεδεµένες µε το σύστηµα συλλογής. Σε περίπτωση συλλογής σύµµεικτων ΑΣΑ, 

απαιτούνται πολύπλοκες εγκαταστάσεις µηχανικής διαλογής, για τον διαχωρισµό των 
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ΑΣΑ κατά είδος µε τη βοήθεια µηχανικών και φυσικών µεθόδων. Τα περισσότερα 

σύγχρονα συστήµατα µηχανικής ανάκτησης υλικών από τα ΑΣΑ δεν έχουν 

δοκιµασθεί αρκετά στην πράξη. Τέτοια συστήµατα απαιτούν προχωρηµένη 

τεχνολογία και σηµαντική επένδυση, όµως αποδίδουν περιορισµένης καθαρότητας 

προϊόντα. 

 

Στην περίπτωση που το οργανικό κλάσµα των ΑΣΑ συλλέγεται χωριστά, µε διαλογή 

στην πηγή, απαιτείται πάλι µια προεπεξεργασία ο βαθµός της οποίας εξαρτάται από 

την καθαρότητα του συλλεγόµενου υλικού και κατά συνέπεια από την ενεργό 

συµµετοχή των πολιτών στο πρόγραµµα χωριστής διαλογής. Στην περίπτωση που 

εφαρµόζεται κάποιο πρόγραµµα διαλογής στην πηγή για άλλο ρεύµα των ΑΣΑ (π.χ. 

υλικά συσκευασίας), η διεθνής εµπειρία έχει δείξει ότι δεν παρατηρείται βελτίωση 

στην ποιότητα του οργανικού κλάσµατος ενώ απαιτούνται περίπου οι ίδιες 

πολύπλοκες εγκαταστάσεις προεπεξεργασίας όπως και στην περίπτωση συλλογής 

σύµµεικτων αποβλήτων. 

 

Τα κυριότερα τέτοια στάδια προεπεξεργασίας είναι τα παρακάτω:  

i. Κονιορτοποίηση ή τεµαχισµός (pulverisation ή shredding).  

ii. ∆ιαχωρισµός µε αέρα (air separation).  

iii. Κοσκίνισµα (screening).  

 

7.1.5.3. Αερόβιες µέθοδοι βιοεπεξεργασίας: Κοµποστοποίηση 
Κατά την κοµποστοποίηση, η µέσω µικροοργανισµών τροποποίηση, αποδόµηση και 

ανοργανοποίηση της οργανικής ύλης συνεπάγεται: 

 τον σχηµατισµό ενός πλήθους µεταβολικών προϊόντων και κλασµάτων, όπως 

χουµικών ουσιών και λιγνο-πρωτεϊνών, 

 την απελευθέρωση θρεπτικών στοιχείων από οργανικές ενώσεις και µεταφορά 

τους σε διαλυτά, ή αδιάλυτα ανόργανα άλατα, και 

 την έκλυση αερίων, όπως διοξειδίου του άνθρακα, υδρατµών, αµµωνίας,  

οξειδίων του αζώτου και από πιθανούς αναερόβιους θύλακες, µεθανίου και 

υδρόθειου. 

 

Η κοµποστοποίηση είναι µια φαινοµενικά απλή διεργασία, αν και η εντύπωση της 

απλότητας αυτή είναι µάλλον απατηλή, καθώς οδηγεί συχνά σε ακριβά λάθη αν 
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αγνοηθούν οι βασικές αρχές και παράµετροι της διεργασίας.  Η διεθνής εµπειρία έχει 

δείξει ότι η αποτυχία ακόµη και ακριβών συστηµάτων κοµποστοποίησης οφείλεται 

συνήθως στην παράβλεψη βασικών λειτουργικών, τροφικών, και περιβαλλοντικών 

παραγόντων.  

 

Επίσης, συχνά επικρατεί µια σύγχυση γύρω από τη χρήση των όρων 

κοµποστοποίηση και, κυρίως, κοµπόστ, που χρησιµοποιείται για να περιγράψει 

ετερόκλιτα προϊόντα παραγόµενα τόσο υπό αερόβιες όσο και υπό ζυµωτικές και 

αναερόβιες συνθήκες. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η αποδόµηση της οργανικής 

ύλης µπορεί να ακολουθήσει πολλές διαφορετικές πορείες, περνώντας από 

διαφορετικά στάδια και κατά συνέπεια, τα προϊόντα µπορεί να διαφέρουν και θα 

πρέπει να προσδιορίζονται µε σαφήνεια. Η σύγχυση οφείλεται εν πολλοίς στην 

αντίληψη ότι η χουµοποίηση, επειδή αποτελεί φυσική διεργασία. είναι αναπόσπαστη 

και αναγκαία φάση κάθε βιοαποδοµητικής πορείας. Η απλούστευση αυτή οδηγεί σε 

διπλό σφάλµα. Κατ' αρχήν, αν µία διεργασία συµβαίνει να είναι φυσική, αυτό δεν 

σηµαίνει ότι είναι και αναγκαία. Έπειτα, και αν ακόµα συµµετέχει στην πορεία ενός 

φυσικού φαινοµένου, αυτό από µόνο του δεν επαρκεί για να προσδιορίσει το τελικό 

αποτέλεσµα. Για παράδειγµα, η καζεϊνοποίηση η οποία επίσης είναι µια φυσική 

διεργασία, δεν επαρκεί από µόνη της για τον χαρακτηρισµό κάθε αλλοιωµένου 

γάλακτος ως τυριού. Έπειτα, η χουµοποίηση δεν αντιπροσωπεύει κάποια αναγκαία 

πορεία αποικοδόµησης της οργανικής ύλης. Αντίθετα, µπορεί να ανασταλεί ή 

εκτραπεί υπό συνθήκες έλλειψης οξυγόνου ή ελαττωµατικής σύνθεσης του 

υποστρώµατος. 

 

7.1.5.3.1. Βασικές αρχές κοµποστοποίησης 

Οποιοδήποτε µείγµα στερεών οργανικών ουσιών προσφέρεται για κοµποστοποίηση, 

αρκεί η περιεκτικότητά του σε ξηρή οργανική ουσία να είναι πάνω από 20%. Στον 

παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται χαρακτηριστικά παραδείγµατα οργανικών υλικών 

τα οποία έχουν χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία για την παραγωγή κοµπόστ. Για να 

λειτουργήσει οποιοδήποτε σύστηµα κοµποστοποίησης, ανεξάρτητα από την 

χρησιµοποιούµενη τεχνολογία, θα πρέπει να καλυφθούν οι ανάγκες των κύριων 

συντελεστών της λειτουργίας του συστήµατος, δηλ. των µικροοργανισµών. Η όποια 

τεχνολογία επιλεγεί, έχει στόχο τη βέλτιστη κάλυψη αυτών των αναγκών, η οποία 



 

«ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕ.Σ.∆.Α.) ΑΤΤΙΚΗΣ» Σελ. 7 - 43 

εξασφαλίζει τους υψηλότερους ρυθµούς σταθεροποίησης για το συγκεκριµένο υλικό. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ Α 
ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 

Πράσινα απορρίµµατα (κλαδιά, φύλλα, γρασίδι) ΑΣΑ 

Οργανικό κλάσµα ΑΣΑ (υπολείµµατα φαγητού, απόβλητα 

κήπων, χαρτί, χαρτόνι) 
ΑΣΑ 

Λάσπες βιολογικών καθαρισµών ΜΕΛ 

Φλοιοί δένδρων, πριονίδια, ροκανίδια Βιοµηχανίες ξύλου 

Υπολείµµατα βάµβακος, µαλλιού, λιναριού Υφαντουργεία 

Νεύρα φύλλων καπνού, τρίµµατα καπνού Καπνοβιοµηχανίες 

Χαρτοπολτός, ιλύς Χαρτοβιοµηχανίες 

Υπολείµµατα φρούτων και λαχανικών, στέµφυλα 

οινοποιίας, υπολείµµατα σφαγείων 
Βιοµηχανίες τροφίµων 

Υπολείµµατα εκκοκκισµού βάµβακος, ελαιοπυρήνας, 

πυρηνόξυλο, λιόφυλλα, άχυρο, φλοιοί ρυζιού 
Γεωργικές βιοµηχανίες 

Υπολείµµατα καλλιεργειών, φύλλα και κλαδιά 

δενδροκοµείων, κληµατίδες 
Γεωργικές εκµετάλλευσης 

Κοπριές ορνιθοτροφείων, χοιροστασίων, βουστασίων, 

στρωµνή 
Ζωοτεχνικές µονάδες 

Υπολείµµατα ιχθύων και οστρακοείδών Ιχθυοτροφεία 

 

Οι οργανικές ουσίες των ΑΣΑ ανάλογα µε το βαθµό βιοαποδοµησιµότητάς τους 

χωρίζονται στις εξής κατηγορίες.  

 Εύκολα αποδοµήσιµα υλικά (σάκχαρα, άµυλο, ηµικυτταρίνες, µερικές πρωτεΐνες)  

 Υλικά που χρειάζονται αρκετό διάστηµα για αποδόµηση και κάτω από ορισµένες 

συνθήκες (κυτταρίνες, λίπη και ορισµένες πρωτεΐνες) 

 Υλικά αρκετά ανθεκτικά στην αποδόµηση (λιγνίνες και κερατίνες) 

 Αδρανή βιολογικά υλικά ( λάστιχο, δέρµα, πλαστικό κ.λπ.)  

 

Οι ορυκτές ουσίες παίζουν ρόλο ρύθµισης στη βιοσταθεροποίηση.  

 

7.1.5.3.2. Συστήµατα και τεχνολογίες κοµποστοποίησης 

Οι αγρότες σε όλο τον κόσµο κοµποστοποιούσαν τα οργανικά υλικά εδώ και αιώνες. 

Ωστόσο, µόνο κατά τις τελευταίες δεκαετίες η επιστηµονική έρευνα επέτρεψε την 

βαθύτερη κατανόηση των διεργασιών και επέτρεψε την ανάπτυξη συστηµάτων και 
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τεχνολογιών ελέγχου και βελτιστοποίησης της διεργασίας. Σε γενικές γραµµές, τα 

διάφορα συστήµατα κοµποστοποίησης διαφέρουν ως προς τον τρόπο µε τον οποίο 

επιτυγχάνουν τον έλεγχο του αερισµού, της υγρασίας και της θερµοκρασίας κατά τη 

διάρκεια της διεργασίας. Ο βαθµός του ελέγχου που απαιτείται κατά την ενεργή φάση 

της κοµποστοποίησης εξαρτάται από το µέγεθος και την τοποθεσία της 

εγκατάστασης, το είδος των προς επεξεργασία υλικών και τις χρήσεις για τις οποίες 

προορίζεται το κοµπόστ. Το σύστηµα που χρησιµοποιείται για τη βιοσταθεροποίηση 

µπορεί να είναι υψηλού κόστους και τεχνολογίας (συνήθως επιτρέπει καλύτερο 

έλεγχο, περιορισµό των οσµών και µείωση του απαιτούµενου χρόνου) ή χαµηλού 

κόστους και τεχνολογίας (συνήθως απαιτείται περισσότερος χώρος και χρόνος και 

εκλύονται περισσότερες οσµές). Πρέπει να τονιστεί ωστόσο ότι και τα απλά, χαµηλού 

κόστους συστήµατα µπορούν να ικανοποιήσουν τις βασικές απαιτήσεις της 

κοµποστοποίησης και να παράγουν υψηλής ποιότητας κοµπόστ (ανάλογα µε το 

υπόστρωµα). Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται η υγιεινοποίηση 

(καταστροφή παθογόνων µικρο-οργανισµών για τον άνθρωπο και τα φυτά) και η 

σταθεροποίηση της οργανικής ύλης (αποδόµηση των εύκολα βιοδιασπάσιµων 

ενώσεων και µετατροπή τους σε µερικώς χουµοποιηµένα υλικά).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

(βιοαντιδραστήρες) 
ΑΝΟΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

(σειράδια) 
Κάθετοι αντιδραστήρες 

   - συνεχούς ροής 

   - ασυνεχούς ροής 

 

Οριζόντιοι αντιδραστήρες 

    - στατικοί 

    - µε κίνηση του υλικού 

- Αναδευόµενοι σωροί (windrows) 

 

- Στατικοί σωροί (aerated static piles – ASP) 

• µε απορρόφηση αέρα 

• µε εµφύσηση αέρα 

• µε µεταβαλλόµενο αερισµό 

• (απορρόφηση και εµφύσηση) 

• µε εµφύσηση ή/και απορρόφηση αέρα σε 

συνδυασµό µε έλεγχο θερµοκρασίας 

 

7.1.5.3.3. Ποσοτικοποίηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρµογή της 

µεθόδου 

Για την ποσοτικοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρµογή της 

µεθόδου παρουσιάζονται δύο σενάρια το πρώτο θεωρεί ότι η διεργασία γίνεται σε 
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ανοικτό χώρο (σύστηµα σειραδίων, σύστηµα αεριζόµενου στατικού σωρού), ενώ στο 

δεύτερο η διεργασία λαµβάνει χώρα σε κλειστό βιοαντιδραστήρα. 

Πρέπει εδώ να αναφερθεί ότι δεν παρατείθονται συντελεστές για τον υπολογισµό των 

εκποµπών από τα υγρά απόβλητα και αυτό διότι ο υπολογισµός τους είναι άρρηκτα 

συνδεδεµένος µε τον σχεδιασµό της µονάδας.  

 

Α. Σε ανοικτό χώρο (low tech) 
Οι παραδοχές που γίνονται για τον υπολογισµό των εκποµπών από 

βιοσταθεροποίηση είναι: 

 Οι εκποµπές προέρχονται από τα µηχανήµατα και από την ίδια τη διεργασία της 

βιοσταθεροποίησης, 

 Η διεργασία γίνεται υπό περίσσεια οξυγόνου και για το λόγο αυτό δεν 

υπολογίζονται εκποµπές CH4, 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι συντελεστές που χρησιµοποιούνται για τον 

υπολογισµό των εκποµπών από την εφαρµογή της µεθόδου. (Πηγή: Waste 

Management, A strategy for Dublin, 1997). 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΠΟ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ, ΣΕ 

ΜΟΝΑ∆Α LOW TECH 

CO2 5,86 kg/tn 

SO2 0,00074 kg/tn 

NOx 0,121 kg/tn 

CO 0,025 kg/tn 

Σωµατίδια 0,0119 kg/tn 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 0,07912 GJ/tonkm 

 

Β. Σε αντιδραστήρα (high tech) 
Οι παραδοχές που γίνονται για τον υπολογισµό των εκποµπών από 

βιοσταθεροποίηση είναι: 

1. Οι εκποµπές προέρχονται από την κατανάλωση ενέργειας κατά τη διεργασία της 

βιοσταθεροποίηση 

2. Όπου χρησιµοποιείται εδαφοβελτιωτικό, το οποίο είναι προϊόν της 

βοσταθεροποίησης, θεωρείται ότι δεν υπάρχουν διηθήσεις αρά και νιτροποίηση 
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του εδάφους. 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι συντελεστές που χρησιµοποιούνται για τον 

υπολογισµό των εκποµπών από την εφαρµογή της µεθόδου. (Πηγή: Waste 

Management, A strategy for Dublin, 1997) 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΠΟ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ, ΣΕ 

ΜΟΝΑ∆Α HIGH TECH 

CO2 23,69 kg/tn 

SO2 0 kg/tn 

NOx 0,04738 kg/tn 

CO 0,01236 kg/tn 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
0,20600 

GJ/tonk

m 

 

7.1.5.4. Αναερόβιες µέθοδοι βιοεπεξεργασίας: Αναερόβια χώνευση 
7.1.5.4.1. Γενικά χαρακτηριστικά µεθόδου 

Κατά την αναερόβια χώνευση (ΑΧ) τα στερεά απόβλητα µετατρέπονται µερικώς από 

αναερόβιους οργανισµούς, µε απουσία οξυγόνου, σε διοξείδιο του άνθρακα και 

µεθάνιο, καθώς επίσης και σε ένα στερεό υπόλειµµα (digestate). Η παραγωγή του 

µεθανίου κάνει την AX µία βιολογική διεργασία µετατροπής αποβλήτων σε ενέργεια 

(waste to energy), αν και ο τελευταίος όρος έχει ταυτιστεί µε την καύση 

(αποτέφρωση). H AX, η οποία αποτελεί µία κοινή φυσική διεργασία σε πολλά 

οικοσυστήµατα (π.χ. έλη, βάλτοι) και λαµβάνει χώρα σε όλους τους ΧΥΤΑ και τις 

χωµατερές στερεών αποβλήτων.  

 

Εκτός λίγων εξαιρέσεων, η χρήση της ΑΧ σε αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) ήταν 

περιορισµένη παγκοσµίως έως και την αρχή της δεκαετίας του 1980. Κατά τη 

διάρκεια της δεκαετίας αυτής, παρατηρήθηκε µία βαθµιαία αύξηση στη χρήση της 

τεχνικής αυτής σαν συνοδευτική ή σαν εναλλακτική λύση της πιο συχνά 

χρησιµοποιούµενης αερόβιας βιοεπεξεργασίας (κοµποστοποίησης) των ΑΣΑ. Το 

ενδιαφέρον συγκεκριµένα αυξήθηκε µε την εµφάνιση της αναερόβιας χώνευσης 

υψηλού ποσοστού στερεών (ΑΧΥΠΣ). Η ΑΧΥΠΣ διαφέρει από την παραδοσιακή 

αναερόβια χώνευση που χρησιµοποιείτο για τις λάσπες των µονάδων επεξεργασίας 
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λυµάτων. Συγκεκριµένα, το ποσοστό στερεών του οργανικού υποστρώµατος στην 

ΑΧΥΠΣ είναι τουλάχιστον 20%, ενώ στην παραδοσιακή αναερόβια χώνευση το 

ποσοστό στερεών δεν υπερβαίνει το 4%, δηλαδή το υπόστρωµα έχει τη µορφή της 

λάσπης (slurry). 

 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο όρος αναερόβια κοµποστοποίηση που χρησιµοποιείται 

συχνά για να περιγράψει την αναερόβια χώνευση δεν είναι δόκιµος, καθώς η 

κοµποστοποίηση είναι εξ’ ορισµού µια αερόβια διεργασία, και δεν θα πρέπει να 

χρησιµοποιείται.  

 

7.1.5.4.2. Συστήµατα και τεχνολογίες αναερόβιας χώνευσης 

∆ιακρίνονται τρία κύρια είδη αντιδραστήρων αναερόβιας χώνευσης στερεών 

αποβλήτων, όπως συµβαίνει και µε τα αντίστοιχα συστήµατα υγρών αποβλήτων. Τα 

συστήµατα αυτά είναι το παραδοσιακό, το σύστηµα υψηλού ρυθµού και το σύστηµα 

επαφής.  

 

7.1.5.4.3. Ποσοτικοποίηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρµογή της 

µεθόδου 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι παραδοχές που γίνονται για τον υπολογισµό των 

εκποµπών από την εφαρµογή της µεθόδου. 

 

Οι εκποµπές προέρχονται από την κατανάλωση ενέργειας κατά τη διεργασία της 

αναερόβιας επεξεργασίας, όπου χρησιµοποιείται εδαφοβελτιωτικό,  θεωρείται ότι δεν 

υπάρχουν διηθήσεις αρά και νιτροποίηση του εδάφους. 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι συντελεστές που χρησιµοποιούνται για τον 

υπολογισµό των εκποµπών από την εφαρµογή της µεθόδου. (Πηγή: Waste 

Management, A strategy for Dublin, 1997). 

 

Πρέπει εδώ να αναφερθεί ότι δεν παρατείθονται συντελεστές για τον υπολογισµό των 

εκποµπών από τα υγρά απόβλητα και αυτό διότι ο υπολογισµός τους είναι άρρηκτα 

συνδεδεµένος µε τον σχεδιασµό της µονάδας.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΠΟ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

CO2 23,69 kg/tn 

SO2 0 kg/tn 

NOx 0,04738 kg/tn 

CO 0,01236 kg/tn 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 0,20600 GJ/tonkm 

 

7.1.6. ∆ιάθεση στερεών (και λοιπών) αποβλήτων στην τσιµεντοβιοµηχανία  
7.1.6.1. Εισαγωγή  
Η ∆ιάθεση διαφόρων ειδών στερεών (και λοιπών) αποβλήτων στην 

Τσιµεντοβιοµηχανία, είναι µια πρακτική που είναι κατάλληλη για αρκετές κατηγορίες 

αποβλήτων, ενώ εµφανίζεται και ως ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή. Πρόκειται για µια 

πρακτική που συνεχώς βρίσκει και µεγαλύτερη εφαρµογή διεθνώς αλλά σταδιακά 

επεκτείνεται και στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει την τύχη να είναι µια από τις χώρες µε 

έντονα ανεπτυγµένη την Τσιµεντοβιοµηχανία, ενώ ειδικότερα η Περιφέρεια Αττικής 

φιλοξενεί Εγκαταστάσεις Παραγωγής τσιµέντου. 

 

7.1.6.2. ∆ιάκριση αποβλήτων που χρησιµοποιούνται στην τσιµεντοβιοµηχανία  
Τα απόβλητα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην τσιµεντοβιοµηχανία, 

διακρίνονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες:  

α) Απόβλητα που χρησιµοποιούνται ως καύσιµα: Πρόκειται για απόβλητα µε υψηλή 

θερµογόνο τιµή, τα οποία χρησιµοποιούνται ως εναλλακτικά καύσιµα, 

υποκαθιστώντας τα συµβατικά καύσιµα της Τσιµεντοβιοµηχανίας. Σήµερα 

υπάρχουν τσιµεντοβιοµηχανίες στην Ευρώπη, που έχουν υποκαταστήσει µέχρι 

και 80% των συµβατικών τους καυσίµων µε εναλλακτικά καύσιµα.  

β) Απόβλητα που χρησιµοποιούνται ως συστατικό του τσιµέντου: Πρόκειται για 

απόβλητα κυρίως ανόργανης µορφής, τα οποία αναµειγνυόµενα µε άλλες πρώτες 

ύλες, ενσωµατώνονται στο τελικό προϊόν. 

 

7.1.6.3. Πλεονεκτήµατα της διάθεσης στερεών αποβλήτων στην 
Τσιµεντοβιοµηχανία 

Η διάθεση – αξιοποίηση των Στερεών Αποβλήτων στην Τσιµεντοβιοµηχανία, 

συνοδεύεται από αρκετά και σηµαντικά πλεονεκτήµατα:  
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Α. Από την πλευρά της Τσιµεντοβιοµηχανίας 
Η Τσιµεντοβιοµηχανία είναι από τους πλέον ενεργοβόρους βιοµηχανικούς κλάδους. 

Έτσι, προκειµένου να διατηρεί την ανταγωνιστικότητά της, καταβάλλει διαρκή 

προσπάθεια για περιορισµό του κόστους της ενέργειας. 

 

Τα κυριότερα «συµβατικά» καύσιµα που χρησιµοποιούνται στην Τσιµεντοβιοµηχανία 

είναι:  

• Γαιάνθρακας  

• Πετρελαϊκό κώκ 

• Μαζούτ 

• Φυσικό αέριο 

 

Η Τσιµεντοβιοµηχανία χρησιµοποιεί φυσικές πρώτες ύλες, που στο µεγαλύτερο 

ποσοστό τους προκύπτουν από δαπανηρές εργασίες εξόρυξης και συχνά 

συνοδεύονται από µακρινή µεταφορά. Γι’ αυτό, η Τσιµεντοβιοµηχανία καταβάλλει 

επίσης διαρκή προσπάθεια, για µείωση του κόστους των πρώτων υλών της. 

 

Οι κυριότερες ορυκτές πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται στην Τσιµεντοβιοµηχανία, 

είναι οι ακόλουθες:  

• Aσβεστόλιθος  

• ‘Αργιλος  

• Σχίστης  

 

 Σε πολλές περιπτώσεις, η Τσιµεντοβιοµηχανία εισπράττει χρήµατα για τη διάθεση 

των στερεών αποβλήτων, σύµφωνα µε την αρχή ο ‘’ρυπαίνων πληρώνει’’. 

  

 Έτσι η υποδοχή αποβλήτων από την Τσιµεντοβιοµηχανία, µπορεί να αυξήσει τα 

έσοδά της.  

 

Β) Από την πλευρά των ∆ιαχειριστών Αποβλήτων 
 Αποκτούν έναν απολύτως αξιόπιστο τρόπο διάθεσης Αποβλήτων. 

 



 

«ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕ.Σ.∆.Α.) ΑΤΤΙΚΗΣ» Σελ. 7 - 50 

 Αποφεύγουν το κόστος κατασκευής δαπανηρών Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας 

και διάθεσης των Αποβλήτων. 

 

 Αποφεύγουν τη διαδικασία χωροθέτησης και αδειοδότησης Εγκαταστάσεων 

Επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων, η οποία αφενός συνήθως είναι πολύ 

χρονοβόρα και αφετέρου συχνά συνοδεύεται από κοινωνικές αντιδράσεις. 

 

Γ) Από την πλευρά της ∆ιαχείρισης Αποβλήτων και γενικότερα 
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 

 Αυξάνεται η αξιοποίηση των Στερεών Αποβλήτων, συµβαδίζοντας µε τις αρχές της 

αειφορίας. 

 Οι πολύ υψηλές θερµοκρασίες λειτουργίας των κλιβάνων της Τσιµεντοβιοµηχανίας 

(1.500 – 2.000°C) και για πολύ µεγάλους χρόνους παραµονής, εγγυώνται την 

πλήρη καταστροφή των οργανικών ενώσεων απ’ τα καυσαέρια. 

 Το ισχυρά αλκαλικό περιβάλλον της παραγωγής τσιµέντου, οδηγεί σε σηµαντική 

δέσµευση των όξινων αερίων. 

 Το παραγόµενο κλίνκερ (τσιµέντο) εγκλωβίζει και αδρανοποιεί µέσα στη µάζα του 

βαρέα µέταλλα και άλλα ανόργανα συστατικά του υπάρχουν στα απόβλητα. 

 Μειώνονται σηµαντικά οι εκποµπές του φαινόµενου του θερµοκηπίου 

 Εξοικονοµούνται πρώτες ύλες και ενέργεια 

 Από την αξιοποίηση των Αποβλήτων στην Τσιµεντοβιοµηχανία, δεν παράγονται 

καθόλου στερεά ή υγρά απόβλητα, ενώ τα αέρια απόβλητα πληρούν τις πολύ 

αυστηρές θεσµοθετηµένες προϋποθέσεις.  

 Στην Τσιµεντοβιοµηχανία µπορούν να διατεθούν µε απόλυτη ασφάλεια, τόσο µη 

επικίνδυνα απόβλητα όσο όµως και κατηγορίες επικίνδυνων αποβλήτων (ειδικά 

στη χώρα µας υπάρχει έλλειψη µονάδων υποδοχής επικινδύνων αποβλήτων).Τo 

συγκεκριµένο θέµα βέβαια δεν αφορά το παρόν ΠΕΣ∆Α, αφού το ΠΕΣ∆Α 

αναφέρεται σε µη επικίνδυνα βιοµηχανικά απόβλητα.  

 

7.1.6.4. Συνήθεις κατηγορίες αποβλήτων που διατίθενται στην 
Τσιµεντοβιοµηχανία 

Α) Ως εναλλακτικά καύσιµα 

• Μεταχειρισµένα ελαστικά αυτοκινήτων 

• Χαρτιά (κατά κανόνα, µη ανακυκλώσιµα) 
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• Πλαστικά (κατά κανόνα, µη ανακυκλώσιµα) 

• Καύσιµο κλάσµα Αστικών Στερεών Αποβλήτων (RDF) 

• Σύµµεικτες συσκευασίες (π.χ. ασηπτική συσκευασία)  

• Υφάσµατα  

• Απόβλητα ξυλείας  

• Απόβλητα και παραπροϊόντα γεωργικών δραστηριοτήτων (πυρηνόξυλο, φλοιοί 

ξηρών καρπών, φλοιοί ρυζιού κλπ) 

• Κοµπόστ από στερεά απόβλητα 

• Προϊόν φυσικής ή/ και βιολογικής ξήρανσης σύµµεικτων Αστικών Στερεών 

Αποβλήτων  

• Λάσπες βιολογικών καθαρισµών 

• Χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια 

• Κατάλοιπα επεξεργασίας πετρελαίου 

• Ασφαλτοµίγµατα 

• Λάσπες δεξαµενών καυσίµων 

• Αποπλύµατα δεξαµενών πλοίων µεταφοράς  πετρελαιοειδών προϊόντων  

• Πετρελαιοειδή από πετρελαιοκηλίδες  

• Οργανικοί διαλύτες  

• Χρώµατα, βερνίκια, κόλλες 

• ‘Αχρηστες ζωοτροφές  

• ‘Αχρηστα φυτοφάρµακα  

• ‘Αχρηστα φαρµακευτικά προϊόντα και καλλυντικά. 

• κλπ 

 

Β) Ως πρόσθετα συστατικά του τσιµέντου 

• Σκωρίες χαλυβουργίας (υψικαµίνων)  

• Σκωρίες χυτηρίων  

• Απόβλητα άλλων µεταλλουργικών διεργασιών  

• Προϊόντα αµµοβολής 

•  Ιπτάµενη τέφρα θερµοηλεκτρικών σταθµών  

• Πυριτικές τέφρες  

• Τέφρες άλλων βιοµηχανικών δραστηριοτήτων 
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• Αδρανή απόβλητα οικοδοµικών δραστηριοτήτων (Μπάζα)  

• ‘Αχρηστα λατοµικά προϊόντα  

• Γύψος από αποθείωση καυσαερίων  

• Κλπ 

 
Από τα ανωτέρω συµπεραίνεται, ότι η περίπτωση της διάθεσης διαφόρων 

κατηγοριών στερεών (και άλλων) αποβλήτων της Περιφέρειας Αττικής στην 

Τσιµεντοβιοµηχανία, εµφανίζει καταρχήν σηµαντικό ενδιαφέρον και χρήζει περαιτέρω 

διερεύνησης. 

 

Όσα από τα ανωτέρω απόβλητα δεν υπάγονται στα µη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, 

αναφέρονται για λόγους πληρότητας της παρουσίασης, και δεν αφορούν την 

εφαρµογή του ΠΕΣ∆Α, αφού µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία το ΠΕΣ∆Α 

αναφέρεται µόνο σε µη επικίνδυνα στερεά απόβλητα.  
 

7.1.7. Προγράµµατα ανακύκλωσης µε διαλογή στην πηγή 
7.1.7.1. Σχεδιασµός Συστήµατος 
Μπορούµε να επισηµάνουµε έξι βήµατα στην οργάνωση ενός προγράµµατος 

ανακύκλωσης: 

 

1. Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης. 
Η ανακύκλωση δε θα εφαρµοστεί “εν κενώ”, αλλά σε περιοχές που ήδη υπάρχουν 

συστήµατα διαχείρισης ΑΣΑ. Είναι εξαιρετικά σηµαντική η πλήρης, λεπτοµερειακή και 

σε βάθος περιγραφή, ανάλυση και µελέτη αυτού του συστήµατος. Αντικείµενα της 

καταγραφής είναι τα ακόλουθα: το σύστηµα συλλογής των ΑΣΑ, το σύστηµα 

διάθεσης (χώρος ταφής), η οργάνωση της διαχείρισης των ΑΣΑ (π.χ. υπηρεσία 

καθαριότητας) µε όλες τις υπάρχουσες οικονοµικές και λεπτουργικές πληροφορίες 

και τέλος τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των ΑΣΑ. 

 

Επιπλέον αναγκαίες πληροφορίες αφορούν στα γενικά χαρακτηριστικά της περιοχής 

έργου (κοινωνικά, οικονοµικά, πολεοδοµικά, παραγωγοί “ειδικών” απορριµµάτων, 

χαρτογράφηση δηµογραφικών στοιχείων κλπ), στη συλλογή πληροφοριών από την 

αγορά των δευτερογενών υλικών (βιοµηχανίες χρήσης των ανακυκλώσιµων υλικών, 
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έµποροι, προδιαγραφές, πρόβλεψη απορρόφησης, τιµές κλπ) και τέλος στο τυχόν 

νοµικό καθεστώς που διέπει τις δραστηριότητες ανακύκλωσης (επιβαλλόµενοι 

στόχοι, κίνητρα κλπ). 

 

2. Συγκρότηση στρατηγικής και θέσπιση στόχων 
Η διαχείριση των απορριµµάτων είναι από µόνη της µια περίπλοκη υπόθεση και η 

ξεκάθαρη και ρεαλιστική ιεράρχηση των αναγκών και των στόχων κατά το σχεδιασµό 

της ανακύκλωσης αποτελεί  σηµαντική προϋπόθεση της επιτυχίας. Για παράδειγµα, 

τι προέχει η οικονοµική “βιωσιµότητα” του έργου ή η επίτευξη της µέγιστης 

ανακύκλωσης; Υπάρχουν προτεραιότητες στην εξυπηρέτηση των κατοίκων ή η 

ταχύτητα ανάπτυξης του έργου εξαρτάται αποκλειστικά και µόνο από τον 

οικονοµοτεχνικό σχεδιασµό; Τέλος αφού απαντηθούν ανάλογα ερωτήµατα, 

καθορίζονται οι διαθέσιµοι πόροι (ανθρώπινο δυναµικό, οικονοµικοί πόροι και 

χρόνος) για την οργάνωση και τη λειτουργία του προγράµµατος ανακύκλωσης. 

 

3. Σχεδιασµός του συστήµατος 
Μπορούν να διακριθούν τρία βασικά στάδια στο σχεδιασµό του συστήµατος, παρά 

τον κίνδυνο υπεραπλούστευσης του προβλήµατος. 
 

α) Εκτίµηση των ποσοτήτων και της σύστασης των υλικών στόχων του 

προγράµµατος. Με βάση την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης 

καταλήγουµε στα υλικά που θα συλλέξει και θα ανακυκλώσει το έργο εκτιµώντας 

όσο το δυνατόν καλύτερα τις ποσότητες και τη γεωγραφική κατανοµή τους στο 

µικρότερο δυνατό επίπεδο (π.χ. οικοδοµικό τετράγωνο) στην περιοχή του έργου. 
 

β) Καθορισµός των προς συλλογή ρευµάτων και του απαιτούµενου εξοπλισµού 

συλλογής. Ο καθορισµός των ρευµάτων είναι µία πολύ σηµαντική απόφαση και 

θα επηρεάσει σε µεγάλο βαθµό τη µορφή του συστήµατος συλλογής και 

επεξεργασίας. Σηµειώνουµε ότι οι πληροφορίες γύρω από την αγορά των 

δευτερογενών υλικών πρέπει να αποτελούν µέρος των στοιχείων στα οποία θα 

βασιστεί αυτή η απόφαση. 
 

γ) Σχεδίαση του συστήµατος επεξεργασίας των ανακτώµενων υλικών πριν αυτά 

προωθηθούν στην αγορά (π.χ κοµποστοποίηση πράσινων αποβλήτων, 

δεµατοποίηση χάρτινων συσκευασιών, κ.λ.π.). Τα ποσοτικά και ποιοτικά 
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χαρακτηριστικά των συλλεγόµενων υλικών είναι το αναγκαίο υπόβαθρο για το 

σχεδιασµό της διαδικασίας της επεξεργασίας.  

 

4. Εκτέλεση του έργου 
Μετά την ολοκλήρωση του σχεδιασµού ακολουθεί η εκτέλεση του έργου, σύµφωνα 

µε το χρονοδιάγραµµα των εργασιών που έχει συνταχτεί. ∆ιακηρύξεις, διαγωνισµοί, 

αναθέσεις έργων και προµήθειες εξοπλισµού, µαζί µε τις απαιτούµενους 

αδειοδοτήσεις είναι διαδικασίες που βρίθουν από απρόβλεπτες καταστάσεις και 

πιθανές καθυστερήσεις. Ένα από τα θέµατα που χρειάζονται προσοχή είναι ο 

σωστός προγραµµατισµός µεταξύ του χρόνου τοποθέτησης των κάδων και της 

ενηµέρωσης των κατοίκων µε την εκκίνηση των δροµολογίων συλλογής, ώστε να µη 

δηµιουργηθεί αδηµονία και απογοήτευση στους κατοίκους. 
 

5. Παρακολούθηση του προγράµµατος.  
Το στάδιο αυτό συχνά παραµελείται, αν και η παρακολούθηση του έργου 

τουλάχιστον τα πρώτα έτη λειτουργίας του, µαζί µε τη βαθµιαία επέκτασή του,  

βοηθούν αποφασιστικά στη εύρυθµη λειτουργία του και τη βελτίωση της απόδοσής 

του. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι ακόµα και αν έχει προηγηθεί επιµελής σχεδιασµός, θα 

υπάρξουν σηµεία που η πραγµατικότητα θα µας αναγκάσει σε κάποιες εκ των 

υστέρων αλλαγές.  
 

6. Πρόγραµµα Ενηµέρωσης.  
Σχεδιάζοντας ένα πρόγραµµα ανακύκλωσης, πρέπει να είναι µόνιµη η σκέψη ότι το 

“τεχνικό” σκέλος του θέµατος (συλλογή και επεξεργασία) είναι µόνον η µία όψη του 

νοµίσµατος. Κλειδί για την επιτυχία του έργου είναι η ενηµερωτική πολιτική του µε 

σκοπό την πληροφόρηση, ενηµέρωση, εκπαίδευση και παρότρυνση των κατοίκων να 

συµµετέχουν στο πρόγραµµα. Ουσιαστικά η άσκηση αυτής της δράσης πρέπει να 

διαρκεί όσο χρόνο υπάρχει το πρόγραµµα ανακύκλωσης, µε µόνιµες ή 

επαναλαµβανόµενες δράσεις. 
 

7.1.7.2. Χωριστή Συλλογή των βιοαποδοµήσιµων αποβλήτων 
Η ευρωπαϊκή εµπειρία των 20 τελευταίων χρόνων έχει δείξει ότι όταν τα ΒΑΑ 

συλλέγονται χωριστά από τα υπόλοιπα ΑΣΑ έχουν σηµαντικές δυνατότητες 

ανάκτησης και αξιοποίησης, µε την παραγωγή κοµπόστ ή βιοαερίου και 

χουµοποιηµένου υπολοίπου από την αναερόβια χώνευση. Ωστόσο, αν το θέµα της 
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ποιότητας των υλικών που ανακτώνται δεν εξεταστεί προσεκτικά υπάρχει σηµαντικός 

κίνδυνος να µην µπορεί να εξασφαλισθεί η διάθεση των υλικών και να δηµιουργηθεί 

απλώς ένα ακόµη, ακριβά επεξεργασµένο ρεύµα αποβλήτων, που απαιτεί κάποιου 

τύπου διάθεση. Βέβαια αυτό το ρεύµα θα µπορεί να διατεθεί σε ΧΥΤΑ και  να 

χρησιµοποιηθεί ως υλικό επικάλυψης, καθώς θα είναι σταθεροποιηµένο και δεν θα 

δηµιουργεί τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που προαναφέρθηκαν. Ωστόσο, αν το 

σύνολο καταλήγει σε ΧΥΤΑ, περιορίζεται πολύ ο χρόνος ζωής του και αυξάνει 

υπέρµετρα το κόστος διαχείρισης, ενώ σίγουρα δεν αξιοποιείται το δυναµικό των 

βιποαποδοµήσιµων ως φυσικού πόρου στο πλαίσιο της αειφορίας.  
 

Όπως έχει προαναφερθεί, από τα βιοαποδοµήσιµα απόβλητα, µπορούν να 

συλλεχθούν χωριστά το χαρτί, το χαρτόνι, τα υπολείµµατα φαγητού, τα απόβλητα 

κηπουρικής, ξύλα και υφάσµατα. Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται τα διάφορα 

κλάσµατα των ΒΑΑ που συλλέγονται χωριστά µε ∆σΠ ή σε κέντρα ανακύκλωσης σε 

διάφορες χώρες και περιοχές της ΕΕ. Η έκταση του προγράµµατος χωριστής 

συλλογής για κάθε χώρα ποικίλει και µπορεί να καλύπτει από ολόκληρη τη χώρα έως 

ορισµένους µόνο ∆ήµους. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ:ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΑΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣΤΑ.(ΠΗΓΗ: ΕΕΑ, 2002). 

Χώρα ή 
Περιφέρεια 

Χαρτί και 
Χαρτόνι 

Απόβλητα 
φαγητού 

Απόβλητα 
κηπουρικής

Υφάσµ
ατα Ξύλα 

Αυστρία √ √ √ √ √ 
∆ανία √ √ √ Χ Χ 
Ιρλανδία √ √ √ √ Χ 
Βέλγιο 
(Φλαµανδία) √ √ √ √ √ 

Φιλανδία √ √ √ √ √ 
Γαλλία √ √ √ √ √ 
Γερµανία √ √ √ √ √ 
Γερµανία (Baden-
Wurttemberg) √ √ √ √ √ 

Ελλάδα √ Χ Χ Χ Χ 
Ιταλία √ √ √ √ Χ 
Ολλανδία √ √ √ √ Χ 
Νορβηγία √ √ √ √ √ 
Πορτογαλία √ √ √ √ Χ 
Μ. Βρετανία √ √ √ √ Χ 
Σουηδία √ √ √ Χ Χ 
Ισπανία 
(Καταλονία) √ √ √ Χ Χ 
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Σηµείωση:  
όπου √:   αφορά όσα κλάσµατα ΒΑΑ συλλέγονται είτε χωριστά µε ∆σΠ είτε σε κέντρα ανακύκλωσης 

Χ: αφορά όσα κλάσµατα ΒΑΑ δεν συλλέγονται ούτε χωριστά µε ∆σΠ ούτε σε κέντρα 
ανακύκλωσης 

 

Τα απόβλητα  κήπων και κηπουρικής προσφέρονται για χωριστή διαλογή λόγω της 

εποχικότητας τους και της φύσης τους ενώ µπορεί εύκολα να παραχθεί καλής 

ποιότητας κοµπόστ από αυτά. Γι’ αυτό και σε πολλές χώρες έχει ήδη απαγορευθεί η 

απόθεσή τους σε ΧΥΤΑ (π.χ. ΗΠΑ). Επίσης η επεξεργασία των αποβλήτων 

κηπουρικής είναι πιο εύκολη και συνεπώς φθηνότερη από τα απόβλητα φαγητού. Γι’ 

αυτό σε αρκετά πετυχηµένα προγράµµατα ∆σΠ των ΒΑΑ (π.χ. 600 ∆ήµοι στην Ιταλία 

και κάποιοι στην περιοχή της Βαρκελώνης στην Ισπανία), τα απόβλητα φαγητού 

συλλέγονται χωριστά, πόρτα-πόρτα, σε µικρά δοχεία που αποτρέπουν την απόρριψη 

αποβλήτων κηπουρικής, και µε υψηλή συχνότητα συλλογής, ενώ τα απόβλητα κήπου 

συλλέγονται πολύ αραιότερα. 
 

Τα ποσοστά των αποβλήτων που καλύπτονται από τέτοια προγράµµατα διαφέρουν 

σηµαντικά, από περίπου 70% στη Φλαµανδική περιοχή του Βελγίου έως 5% στην 

Καταλονία και λιγότερο από 1% για την Ελλάδα. Γενικά, οι χώρες που έχουν πετύχει 

να αποθέτουν λιγότερο από το 20% των ΒΑΑ σε ΧΥΤΑ, εφαρµόζουν εκτεταµένα 

προγράµµατα ∆σΠ που καλύπτουν πάνω από το 40% της συνολικής ποσότητας των 

παραγόµενων ΒΑΑ. Από τον παρακάτω Πίνακα είναι εµφανής η σχέση ανάµεσα στα 

ποσοστά εκτροπής των ΒΑΑ από τους ΧΥΤΑ και της συλλογής τους µε ∆σΠ. Επίσης 

φαίνεται ότι και είναι εφικτό να οργανωθούν προγράµµατα ∆σΠ που να συλλέγουν 

µέχρι και το 70% των ΒΑΑ σε εκτεταµένες περιοχές (π.χ. Φλαµανδία). 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΒΑΑ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΧΥΤΑ, ΣΥΛΛΕΓΕΤΑΙ ΩΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΑΣΑ 

ΚΑΙ ΜΕ ∆ΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ (∆ΣΠ).  

Χώρα ή Περιφέρεια Έτος % των ΒΑΑ 
σε ΧΥΤΑ 

% των ΒΑΑ που 
συλλέγονται ως 

σύµµεικτα 

% των ΒΑΑ που 
συλλέγονται µε 

∆σΠ 
Αυστρία 1996 20,4 43,0 57,0 
∆ανία 1998 5,3 58,0 42,0 
Ιρλανδία 1998 90,3 90,0 10,0 
Βέλγιο (Φλαµανδία) 1998 16,7 32,2 68,8 
Φιλανδία 1997 64,9 70,0 29,3 
Γαλλία 1998 40,3 81,8 18,2 
Γερµανία (Baden-
Wurttemberg) 1998 30,2 62,0 38,0 

Ελλάδα 1997 99,0 100,0 0,0 
Ιταλία 1997 68,4 85,7 14,3 
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Χώρα ή Περιφέρεια Έτος % των ΒΑΑ 
σε ΧΥΤΑ 

% των ΒΑΑ που 
συλλέγονται ως 

σύµµεικτα 

% των ΒΑΑ που 
συλλέγονται µε 

∆σΠ 
Ολλανδία 1998 13,1 47,7 52,3 
Νορβηγία 1997 59,0 68,7 31,3 
Μ. Βρετανία 1998-99 86,2 72,1 27,9 
Ισπανία (Καταλονία) 1998 73,4 95,0 5,0 
(ΠΗΓΗ: ΕΕΑ, 2002, ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ, 2000). 

Υπάρχουν τρεις κύριες µέθοδοι για τη χωριστή συλλογή των ΒΑΑ: 

• Η συλλογή πόρτα-πόρτα από κάθε νοικοκυριό ή κάθε πολυκατοικία, 

• Η συλλογή σε χωριστούς κάδους που βρίσκονται τοποθετηµένοι σε πυκνό 

δίκτυο κοντά στα νοικοκυριά / πολυκατοικίες, και 

• Η συλλογή σε κέντρα ανακύκλωσης, όπου ο πολίτης µεταφέρει µόνος του τα 

διαχωρισµένα απόβλητα προς ανακύκλωση. 

 

1. Συλλογή πόρτα-πόρτα ΒΑΑ 
Μπορούν να χρησιµοποιηθούν τέσσερα διαφορετικά µέσα προσωρινής 

αποθήκευσης και χωριστής συλλογής για τα ΒΑΑ: κάδοι ή µικρά δοχεία 

(επονοµαζόµενα βιοκάδοι), χάρτινες σακούλες, πλαστικές σακούλες από κοινό 

πλαστικό και πλαστικές σακούλες από βιοαποδοµήσιµο πλαστικό (προς το παρόν η 

χρήση τους περιορίζεται από το υψηλό σχετικά κόστος, αλλά παρουσιάζει αυξητική 

τάση). 

 

Οι βιοκάδοι κατασκευάζονται συνήθως από πλαστικό και τοποθετούνται δίπλα στον 

κάδο για τα υπόλοιπα απόβλητα (rest-waste), και πιθανόν τους κάδους 

ανακύκλωσης για άλλα υλικά (π.χ. συσκευασίες). Το µέγεθός τους κυµαίνεται από 40 

έως 120 λίτρα, ανάλογα µε τον αριθµό των ατόµων που εξυπηρετεί. Το χρώµα τους 

διαφέρει από αυτό των άλλων κάδων και συχνά είναι πράσινοι ή καφέ. 

 

Οι χάρτινες σακούλες χρησιµοποιούνται συχνά για την προσωρινή αποθήκευση των 

ΒΑΑ καθώς δεν χρειάζεται να αφαιρεθούν πριν από την κοµποστοποίηση, αφού το 

χαρτί είναι επίσης βιοαποδοµήσιµο. Η κοµποστοποίηση της χάρτινης σακούλας 

διευκολύνεται από τον τεµαχισµό των αποβλήτων πριν από την κοµποστοποίηση. 

 

Σε αρκετές χώρες τα διάφορα κλάσµατα των αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένων και 

των ΒΑΑ συλλέγονται χωριστά σε πλαστικές σακούλες διαφορετικών χρωµάτων, οι 
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οποίες συλλέγονται όλες µαζί σε όχηµα χωρίς συµπίεση και διαχωρίζονται αυτόµατα 

µε σύστηµα οπτικής αναγνώρισης σε κεντρικές εγκαταστάσεις διαλογής και 

επεξεργασίας. Το µειονέκτηµα της χρήσης πλαστικής σακούλας για τη συλλογή των 

ΒΑΑ είναι ότι η σακούλα θα πρέπει να αφαιρεθεί πριν από τον τεµαχισµό και την 

κοµποστοποίηση των αποβλήτων , αλλιώς θα υπάρξει υψηλό ποσοστό προσµίξεων 

πλαστικού στο κοµπόστ, που το καθιστά ακατάλληλο για τις περισσότερες χρήσεις. 

 

Η χρήση πλαστικής σακούλας από βιοαποδοµήσιµο πλαστικό (δηλαδή πλαστικό που 

διασπάται φυσικά και βιολογικά σε µη ορατά σωµατίδια κατά τη διάρκεια της 

κοµποστοποίησης) παρουσιάζει έντονα αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια, καθώς 

συνδυάζει τα πλεονεκτήµατα τόσο της χάρτινης όσο και της πλαστικής σακούλας ενώ 

δεν παρουσιάζει τα µειονεκτήµατά τους. Έτσι µπορεί να τοποθετηθεί κατευθείαν στη 

διαδικασία της κοµποστοποίησης, χωρίς να χρειάζεται αφαίρεση όπως οι κοινές 

πλαστικές σακούλες, προσφέροντας ταυτόχρονα υψηλή ανθεκτικότητα στα υγρά 

ΒΑΑ. Το βασικό της µειονέκτηµα είναι το υψηλότερο κόστος. 

 

Η συχνότητα της συλλογής ποικίλει σηµαντικά από χώρα σε χώρα, κυρίως ανάλογα 

µε τις κλιµατολογικές συνθήκες και τον τύπο των ΒΑΑ που συλλέγονται χωριστά. Στα 

ψυχρά κλίµατα των περισσότερων χωρών που εφαρµόζουν προγράµµατα χωριστής 

συλλογής των ΒΑΑ η συλλογή γίνεται κάθε εβδοµάδα ή κάθε δεκαπενθήµερο, µε 

πιθανή αύξηση της συχνότητας κατά τους θερινούς µήνες. Στα Μεσογειακά κλίµατα η 

συλλογή των ΒΑΑ, αν περιλαµβάνουν και υπολείµµατα φαγητού θα πρέπει να γίνεται 

το λιγότερο 2-3 φορές την εβδοµάδα και πιθανά συχνότερα κατά τους θερινούς 

µήνες. Ωστόσο, η συλλογή των αποβλήτων κηπουρικής (όπου υπάρχουν) µπορεί να 

είναι πολύ αραιότερη, π.χ. κάθε δεκαπενθήµερο. Είναι λοιπόν σηµαντικό να 

αναπτυχθεί ένα σύστηµα που θα κρατά τα δύο αυτά ρεύµατα χωριστά, για τη 

βελτιστοποίηση του κόστους συλλογής, σύµφωνα µε το παράδειγµα πολλών 

επιτυχηµένων προγραµµάτων στην Ιταλία και την Ισπανία (περιοχή Καταλονίας). 

 

Αυτή η µέθοδος συλλογής οδηγεί σε αυξηµένα ποσοστά συµµετοχής και υψηλή 

καθαρότητα του συλλεγόµενου υλικού. 

 

2. Συλλογή ΒΑΑ σε κάδους κοντά στα νοικοκυριά 
Αυτό το σύστηµα συλλογής βασίζεται σε ένα πυκνό δίκτυο µεγάλων κάδων, σε µικρή 
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σχετικά απόσταση από κάθε νοικοκυριό, που βρίσκονται τοποθετηµένοι σε 

στρατηγικά κεντρικά σηµεία (π.χ. super-markets, πλατείες κλπ). Ο πολίτης µεταφέρει 

τα διαχωρισµένα κλάσµατα των αποβλήτων στους κάδους, απ’ όπου συλλέγονται. 

Συνήθως οι κάδοι έχουν διαφορετικό χρώµα ανάλογα µε το κλάσµα των αποβλήτων 

που συλλέγεται σε αυτούς. Υλικά που µπορεί να συλλεχθούν χωριστά µε αυτό το 

σύστηµα είναι το χαρτί και το χαρτόνι, τα απόβλητα κηπουρικής, υφάσµατα και 

υπολείµµατα φαγητού. Ειδικά για τα υπολείµµατα φαγητού, διανέµονται -συχνά 

δωρεάν)- στα νοικοκυριά που συµµετέχουν στο πρόγραµµα, χάρτινες ή πλαστικές 

σακούλες, στις οποίες συλλέγουν τα απόβλητα φαγητού τα οποία κατόπιν 

µεταφέρουν στους κεντρικούς κάδους για συλλογή και επεξεργασία. 

 

Η συχνότητα αποκοµιδής του οργανικού κλάσµατος από τους κεντρικούς κάδους 

ποικίλει από ∆ήµο σε ∆ήµο, και είναι υψηλότερη για τα απόβλητα φαγητού και για 

θερµά κλίµατα. Στην Καταλονία (Ισπανία) για παράδειγµα τα απόβλητα φαγητού 

συλλέγονται καθηµερινά ή κάθε δεύτερη µέρα. Ειδικά κατά τους θερινούς µήνες η 

συχνότητα συλλογής αυξάνει για την αποφυγή οχλήσεων από τη δηµιουργία οσµών 

και την προσέλκυση εντόµων. Οι κάδοι πλένονται συχνά, τουλάχιστον µια φορά κάθε 

δεκαπενθήµερο. 

 

Η µέθοδος αυτή είναι κατάλληλη για περιοχές µε υψηλή πυκνότητα δόµησης και 

περιορισµένο διαθέσιµο χώρο για κάδους σε κάθε κτίριο. Το µειονέκτηµα της είναι ότι 

καθώς δεν υπάρχει άµεση σύνδεση του κάδου µε κάποια νοικοκυριά δεν 

δηµιουργείται η αίσθηση της προσωπικής ευθύνης και παρατηρούνται υψηλότερα 

ποσοστά προσµίξεων και χαµηλότερη συµµετοχή. 

 

3. Συλλογή σε κέντρα ανακύκλωσης 
Τα κέντρα ανακύκλωσης είναι εγκαταστάσεις σε επιλεγµένα σηµεία µιας περιοχής, 

όπου ο πολίτης µπορεί να µεταφέρει συγκεκριµένες κατηγορίες αποβλήτων για 

ανακύκλωση. Τα κέντρα αυτά µπορεί να δέχονται απόβλητα όπως γυάλινες φιάλες, 

κουτάκια αλουµινίου, µπαταρίες και ηλεκτρικές συσκευές καθώς επίσης και διάφορες 

κατηγορίες ΒΑΑ (χαρτί και χαρτόνι, απόβλητα φαγητού και κηπουρικής, υφάσµατα 

κλπ). 

 

Τέτοιου τύπου εγκαταστάσεις είναι γενικά κατάλληλες για τη συλλογή των ΒΑΑ από 
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αραιοκατοικηµένες περιοχές, όπου η συλλογή από κάθε νοικοκυριό κρίνεται 

ασύµφορη. 

 

Τα χωριστά συλλεγόµενα ρεύµατα των ΒΑΑ πρέπει να επεξεργαστούν περαιτέρω για 

την παραγωγή χρήσιµων δευτερογενών προϊόντων ή ενέργειας. Οι επιλογές για την 

επεξεργασία καθαρού οργανικού κλάσµατος όπως τα απόβλητα κήπων, τα 

υπολείµµατα φαγητού κ.λ.π., µπορεί να είναι: 

• Επεξεργασία σε απλές, τοπικού χαρακτήρα, εγκαταστάσεις αερόβιας 

επεξεργασίας (κοµποστοποίηση). Οι εγκαταστάσεις αυτές µπορεί να είναι απλού 

τύπου ανοικτά σειράδια ή αν πρόκειται να δεχθούν και οργανικά απόβλητα εκτός 

του βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος των αστικών, όπως γεωργικά, να είναι και 

κλειστού τύπου (γεγονός που αυξάνει το κόστος).  

• Επεξεργασία σε µικρές µονάδες αναερόβιας χώνευσης. Τέτοιες µονάδες µπορεί 

να είναι και πάλι τοπικού χαρακτήρα (εξυπηρετούν π.χ. µια οµάδα οικισµών, ένα 

δήµο, κ.λ.π.). Συνήθως η αναερόβια επεξεργασία προτιµάται σε περιοχές που 

έχουν παραγωγή και άλλων οργανικών αποβλήτων όπως κτηνοτροφικά 

απόβλητα, απόβλητα φρούτων κ.λ.π., γενικά οργανικά σηµαντικής υγρασίας των 

οποίων η επεξεργασία έχει σαν συνέπεια την παραγωγή οσµών 

• Επεξεργασία σε κεντρικές µονάδες αερόβιας ή αναερόβιας επεξεργασίας. Ένα 

πρόγραµµα χωριστής συλλογής βιοαποδοµήσιµων µπορεί να λειτουργήσει 

επικουρικά σε µία εγκατάσταση επεξεργασίας σύµµεικτων απορριµµάτων. 

Μάλιστα, η είσοδος αποβλήτων όπως τα απόβλητα κήπου σε µονάδες βιολογικής 

επεξεργασίας του βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος των α.σ.α, βελτιώνει την ποιότητα 

του τελικού προϊόντος. 

• Θερµική Επεξεργασία σε κεντρικές µονάδες καύσης αεριοποίησης κ.λ.π. Η 

θερµική επεξεργασία κλασµάτων που προέρχονται από την εφαρµογή 

προγράµµατος χωριστής συλλογής βιοαποδοµήσιµων είναι εφικτή τεχνικά αλλά 

αποτελεί σπατάλη πόρων και χρηµάτων εφόσον τα ρεύµατα που έχουν 

διαχωριστεί, ουσιαστικά επαναµιγνύονται µε τα σύµµεικτα απορρίµµατα. Έτσι, 

θερµική επεξεργασία υπόκεινται συνήθως ρεύµατα όπως τα ξύλα, τα πριονίδια, 

ξύλινα έπιπλα, κ.λ.π. 
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7.1.7.3. Χωριστή συλλογή Αποβλήτων Συσκευασιών 

7.1.7.3.1. Παράµετροι σχεδιασµού συστήµατος συλλογής 

Σε γενικές γραµµές οι ακόλουθες παράµετροι καθορίζουν τη µορφή του εν λόγω 

συστήµατος. 

1. Ο αριθµός των ρευµάτων των ανακυκλώσιµων και η σύσταση κάθε ρεύµατος.  

Αποτελεί το σηµαντικότερο παράγοντα στο σχεδιασµό του συστήµατος συλλογής. Οι 

απαντώµενες µορφές ποικίλλουν από το ένα ενιαίο σύµµεικτο (commingled) ρεύµα 

των υλικών στόχων του προγράµµατος ως τα πέντε ή έξι διαφορετικά ρεύµατα. 

Ανάλογα µε τον αριθµό αυτό διαφοροποιείται και η σύσταση των ρευµάτων. Κατά 

κανόνα όσο αυξάνει ο αριθµός των ρευµάτων, αυξάνει η πολυπλοκότητα και το 

κόστος συλλογής, µειώνεται η ανάγκη για περαιτέρω επεξεργασία των συλλεγόµενων 

υλικών (π.χ. διαλογή), αυξάνει η καθαρότητα των υλικών – προϊόντων του έργου και 

τέλος αυξάνει η πολυπλοκότητα των κινήσεων του πολίτη που συµµετέχει στο 

πρόγραµµα.  

 

2. Η σχέση των σηµείων συλλογής µε τα σηµεία παραγωγής των απορριµµάτων 

(π.χ. τα νοικοκυριά).  

Τα δύο όρια αυτής της σχέσης είναι από τη µία µεριά η ταύτιση των σηµείων 

συλλογής µε τα σηµεία παραγωγής των απορριµµάτων (συλλογή πόρτα-πόρτα) και 

από την άλλη µεριά ο εκφυλισµός του αριθµού των σηµείων συλλογής σε ένα και 

µόνο (Κέντρο Ανακύκλωσης Υλικών– Drop-Off Centre) για όλη την περιοχή του 

έργου. Και σε αυτή την περίπτωση όσο αυξάνεται ο αριθµός των σηµείων συλλογής, 

αυξάνει το κόστος συλλογής και µειώνεται η απαίτηση να µετακινηθεί ο κάτοικος που 

συµµετέχει στο πρόγραµµα.  

3. Η συλλογή των ανακυκλώσιµων σε σχέση µε τη συλλογή των “κοινών” 

απορριµµάτων. 

Μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόµενο της ταυτόχρονης συλλογής (co-collection), 

δηλαδή της παραλαβής ενός ή περισσότερων ρευµάτων ανακυκλώσιµων από το ίδιο 

δροµολόγιο συλλογής µε εκείνο των απορριµµάτων. Είναι µία µέθοδος που αν το 

επιτρέπει ο γενικότερος σχεδιασµός µπορεί να µειώσει το κόστος συλλογής. Πρέπει 

να συνδυαστεί είτε µε αποθήκευση των ανακυκλώσιµων σε σακούλα, είτε µε τη 

χρήση ειδικών οχηµάτων µε πολλαπλά διαµερίσµατα (βλέπε επόµενα σηµεία). 
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7.1.7.3.2. Μέσα προσωρινής αποθήκευσης 

Είναι δυνατόν να λείπει τελείως τέτοιο µέσον, για παράδειγµα όταν γίνεται συλλογή 

ενός υλικού στόχου (π.χ. χαρτιού) από πόρτα σε πόρτα. Εντούτοις συνήθως υπάρχει 

τέτοιο µέσο και οι πιο συνηθισµένοι τύποι είναι οι ακόλουθοι: 

Κάδοι τροχήλατοι ή µη. Είναι παρόµοιοι µε τους κλασικούς κάδους απορριµµάτων 

που υπάρχουν στη χώρα µας. Μπορεί να έχουν ένα µόνο διαµέρισµα ή και 

περισσότερα (ως 4) για την αποθήκευση διαφορετικών ρευµάτων ανακυκλώσιµων. 

Επίσης µπορεί να είναι ανοικτού τύπου ή κλειστού (µε οπή ή σχισµή στο καπάκι). 

Αυτό το τελευταίο χαρακτηριστικό επηρεάζει το βαθµό της ευχέρειας να 

χρησιµοποιηθεί το σύστηµα συλλογής από τους κατοίκους, και βεβαίως την 

παρουσία προσµείξεων στα υλικά στόχους. Οι χωρητικότητες των κάδων ποικίλλουν 

από 120 λίτρα ως 2400 ή και περισσότερο. 

 

Κουτιά: Είναι ένα πλαστικό κουτί (σαν καφάσι) το οποίο χρησιµοποιείται ατοµικά από 

τον κάθε κάτοικο για να αποθηκεύσει τα ανακυκλώσιµα υλικά µέχρι τη συλλογή. 

Εξυπηρετεί συλλογή τύπου από πόρτα σε πόρτα, οπότε και ο κάτοικος τοποθετεί το 

κουτί µε τα ανακυκλώσιµα έξω από την πόρτα της οικίας λίγο πριν περάσει το 

δροµολόγιο του οχήµατος συλλογής. Η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται κατεξοχήν σε 

βορειοευρωπαϊκά ή αµερικανικά προγράµµατα, όπου τα χαρακτηριστικά του 

πολεοδοµικού ιστού των πόλεων την ευνοούν. 

 

Σακούλες, επαναχρησιµοποιήσιµες και µη: Τα ανακυκλώσιµα αποθηκεύονται µέσα 

σε πλαστικές σακούλες µιας χρήσης (συχνά είναι διαφανείς) και συνήθως αφήνονται 

στο πεζοδρόµιο την ηµέρα της συλλογής. Είναι µια αρκετά απλή µέθοδος, που 

εµφανίζει ωστόσο τα εξής µειονεκτήµατα: α. Απαιτείται µηχανισµός διανοµής (αν οι 

σακούλες δίνονται δωρεάν) ή η προµήθειά τους πρέπει να γίνεται από τους ίδιους 

τους κατοίκους, β. αν οι σακούλες απλώς αφήνονται στο δρόµο υπάρχει το 

ενδεχόµενο ρύπανσης και γ. ∆ηµιουργεί την “ηθική” υποχρέωση να συµπεριληφθεί 

στα υλικά στόχοι του έργου και το πλαστικό φιλµ (δηλαδή οι σακούλες), γεγονός όχι 

κατανάγκην αρνητικό από οικονοµική άποψη.  

 

Στην περίπτωση των επαναχρησιµοποιούµενων τσαντών, στην αρχή του 

προγράµµατος διανέµεται µία τσάντα στους κατοίκους όπου αποθηκεύονται τα υλικά 
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στόχοι και στη συνέχεια αδειάζονται σε κάδους που τοποθετούνται στις γειτονιές. Η 

τσάντα αυτή παίζει το ρόλο του “οικιακού” µέσου προσωρινής αποθήκευσης. Σε 

µελέτες που έγιναν στις ΗΠΑ, καταγράφηκε αύξηση του ποσοστού συµµετοχής των 

κατοίκων, όταν χρησιµοποιήθηκε αυτό το µέσο. Τα µειονεκτήµατα που παρουσιάζει η 

επαναχρησιµοποιήσιµη τσάντα είναι: α. το σχετικά υψηλό αρχικό κόστος (περίπου 

1000 δρχ/τεµάχιο) και β. η πολύ ισχυρή συνήθεια να “δένουµε” τα απορρίµµατα στις 

πλαστικές τσάντες από ψώνια. 

7.1.7.3.3. Όχηµα συλλογής µε χωριστά διαµερίσµατα 

Ο ειδικός εξοπλισµός αυτού του τύπου περιλαµβάνει οχήµατα συλλογής που η 

καρότσα τους δεν είναι ενιαία, αλλά χωρίζεται σε διαµερίσµατα (συνήθως ως πέντε ή 

έξι). Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή είτε η ταυτόχρονη συλλογή (δηλαδή µε το ίδιο 

δροµολόγιο συλλογής) των ανακυκλώσιµων µε τα απορρίµµατα ή η ταυτόχρονη 

συλλογή πολλών ρευµάτων ανακυκλώσιµων ξεχωριστά. Η φόρτωση των υλικών 

µπορεί να γίνεται είτε µε κάδους (συνήθως και αυτοί έχουν πολλά διαµερίσµατα) είτε 

χειρωνακτικά.  

 

7.1.7.3.4. ∆ιαλογή των ανακυκλώσιµων κατά τη συλλογή.  

Ο συνδυασµός οχήµατος µε πολλά διαµερίσµατα και η χρήση του κουτιού ως µέσου 

προσωρινής αποθήκευσης των υλικών στόχων κάνει δυνατή τη διαλογή κατά τη 

συλλογή (kerbside sorting). Το πλήρωµα συλλογής αδειάζει το κουτί τοποθετώντας 

το κάθε υλικό στόχο στο δικό του διαµέρισµα. 
 

7.1.7.3.5. Η συλλογή των ανακυκλώσιµων: ειδικά θέµατα 

Παρά το γεγονός ότι η πραγµατικά νέα διαδικασία που φέρνει ένα πρόγραµµα 

ανακύκλωσης στο υπάρχον σύστηµα διαχείρισης απορριµµάτων είναι η επεξεργασία, 

η συλλογή µπορεί να αποδειχτεί η αχίλλειος πτέρνα της ανακύκλωσης.  
 

Σχετικές έρευνες έχουν δείξει ότι η συλλογή παραµένει το πιο δαπανηρό τµήµα του 

προγράµµατος ανακύκλωσης. Στις ΗΠΑ αναφέρονται κόστη συλλογής 

ανακυκλώσιµων υλικών που κυµαίνονται από 93-285 USD/τόνο Επιπλέον είναι η 

λειτουργία εκείνη που έρχεται σε άµεση επαφή µε τον κάτοικο, και δηµιουργεί το 

µεγάλο τµήµα της εικόνας που σχηµατίζει ο κάτοικος για το έργο. Ασυνέπεια στη 
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συχνότητα συλλογής, εσφαλµένη χωροθέτηση και διαστασιολόγηση των κάδων 

µπορούν να δυσφηµήσουν το έργο µε καταστρεπτικές επιπτώσεις στη συµµετοχή 

των κατοίκων.   
 

Η συλλογή πρέπει να αντιµετωπίζεται µε τη µεγαλύτερη προσοχή. Από τη στιγµή 

που θα ξεκινήσει να λειτουργεί, πρακτικά δε µπορεί να σταµατήσει. Εποµένως 

περισσότερος χρόνος στη µελέτη και στο σχεδιασµό του συστήµατος δεν πρέπει να 

αντιµετωπιστεί σαν περιττή πολυτέλεια.  

 

Σε γενικές γραµµές η συλλογή των ανακυκλώσιµων υλικών είναι µία παράλληλη 

διαδικασία µε τη συλλογή των απορριµµάτων και εποµένως αυξάνει σηµαντικά τον 

όγκο των εργασιών της υπηρεσίας καθαριότητας του δήµου, αν αυτή επιλεγεί ως 

διαχειριστής του προγράµµατος ανακύκλωσης.  
 

Ο επόµενος πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά τις συνήθεις µεθόδους συλλογής των 

ανακυκλώσιµων και στοιχεία αξιολόγησής τους. Είναι πραγµατικά αξιοσηµείωτη η 

ποικιλία των τεχνικών συλλογής που έχουν αναπτυχθεί µε σκοπό τη βέλτιστη 

προσαρµογή στα τοπικά χαρακτηριστικά. Από αυτή την άποψη κάθε 

κατηγοριοποίηση κινδυνεύει να απαιτεί την υιοθέτηση συνεχώς νέων ενδιάµεσων 

κατηγοριών.   
 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Πυκνότητα 
σηµείων 
συλλογής 

Μέσο 
προσωρινής 
αποθήκευσης 

Όχηµα 
συλλογής 

Βαθµός 
διαλογής 
από τους 
κατοίκους 

∆ιαλογή 
κατά τη 
Συλλογή 

Σχόλια αξιολόγησης

Πόρτα - Πόρτα δεν υπάρχει 

απλό 
(συλλογή 
κατόπιν 
συνεννόησης) 

µεγάλος ναι 

µικρή συµµετοχή των 
κατοίκων, χαµηλό 
λειτουργικό κόστος 
αλλά & 
αποτελεσµατικότητα - 
κυρίως προγράµµατα 
από συλλόγους 
κ.λ.π. 

 

κάδοι (120-360 
λίτρα, συνήθως 
µε διπλά 
διαµερίσµατα) 

ανάλογα µε 
τους κάδους 
απλό ή µε δύο 
διαµερίσµατα 

µεγάλος όχι 

υψηλή συµµετοχή, 
µέτριο κόστος 
συλλογής και 
επεξεργασίας. 

 Κουτί (blue box) 
συνήθως 
πολλών 
διαµερισµάτω

µικρός ναι 
υψηλή συµµετοχή, 
υψηλό κόστος 
συλλογής, χαµηλό ή 
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Πυκνότητα 
σηµείων 
συλλογής 

Μέσο 
προσωρινής 
αποθήκευσης 

Όχηµα 
συλλογής 

Βαθµός 
διαλογής 
από τους 
κατοίκους 

∆ιαλογή 
κατά τη 
Συλλογή 

Σχόλια αξιολόγησης

ν και µηδενικό κόστος 
επεξεργασίας. 

 Σακούλα (µιας 
χρήσης) 

απλό ή µε δύο 
διαµερίσµατα µικρός όχι 

µέτρια συµµετοχή, 
υψηλό κόστος 
συλλογής, κόστος 
διανοµής σακούλας, 
ενδεχόµενο 
ρύπανσης. 
 

Πλησίον της 
οικίας 

Κάδοι (660 - 
2400 λίτρα) 

συνήθως 
απλό (ή και µε 
περισσότερα 
απορρίµµατα) 

από 
µεγάλος ως 
µικρός 

όχι 

συµµετοχή από 
µέτρια ως χαµηλή, 
µέτριο κόστος 
συλλογής, κόστος 
επεξεργασίας από 
χαµηλό ως υψηλό 

 σακούλα (µιας 
χρήσης) µε κάδο απλό συνήθως 

µικρός όχι 

µέτρια συµµετοχή, 
µέτριο κόστος 
συλλογής, µάλλον 
υψηλό κόστος 
επεξεργασίας 

 
τσάντα 
επαναχρησιµοποι
ούµενη µε κάδο 

απλό συνήθως 
µικρός όχι 

συµµετοχή από 
µέτρια ως υψηλή, 
µέτριο κόστος 
συλλογής και 
επεξεργασίας 

Κεντρικά σηµεία 
συλλογής 

συνήθως κάδοι 
τύπου κώδωνα 
2400 λίτρων 

ανοικτό 
γερανοφόρο 
φορτηγό 

µεγάλος όχι 

χαµηλή συµµετοχή, 
µέτριο κόστος 
συλλογής, χαµηλό 
κόστος επεξεργασίας 

«Κέντρα 
Ανακυκλώσιµω
ν Υλικών» 

δεν υπάρχει 

δεν υπάρχει, 
οι κάτοικοι 
έρχονται µε 
δικά τους 
µέσα 

µεγάλος 

ναι (κατά 
την 
παραλαβ
ή) 

χαµηλή συµµετοχή, 
µηδενικό κόστος 
συλλογής και 
επεξεργασίας. 

 

7.1.7.4. Κέντρα ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ.∆.Α.Υ.) 
Γενικά, είναι δυνατόν σε αρκετές περιπτώσεις να παραλειφτεί το στάδιο αυτό και το 

συλλεγόµενο υλικό να οδηγηθεί κατευθείαν στην αγορά δευτερογενών υλικών και να 

αξιοποιηθεί. Και αυτό φυσικά µπορεί να γίνει µόνον όταν εφαρµόζεται η µέθοδος της 

διαλογής στην πηγή και µάλιστα µε πολλά ξεχωριστά µονοµιγή ρεύµατα (πχ. 

συλλογή κουτιών αλουµινίου σε ένα ξεχωριστό ρεύµα, ή γυαλιού ή χαρτιού κλπ).  

 

Εν τούτοις η ύπαρξη Κέντρων ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ) (Material 

Recovery Facilities – MRF) όπως ονοµάζονται οι εν λόγω µονάδες επεξεργασίας των 

ανακυκλώσιµων, δηµιουργεί αξιοσηµείωτα πλεονεκτήµατα: 

 



 

«ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕ.Σ.∆.Α.) ΑΤΤΙΚΗΣ» Σελ. 7 - 66 

α) Βελτιώνει τη δυνατότητα απορρόφησης των υλικών από τις αγορές. Η 

επεξεργασία βελτιώνει τις ποιοτικές προδιαγραφές των υλικών που συλλέγονται 

και τα καθιστά πιο αποδεκτά από τους τελικούς χρήστες και συχνά εµπορεύσιµα 

σε υψηλότερες τιµές. 

 

β) Αυξάνει τα ποσοστά συµµετοχής των κατοίκων στα προγράµµατα ανακύκλωσης. 

Όταν προβλέπεται η ύπαρξη Κ∆ΑΥ, δίνεται η δυνατότητα να συλλεγούν υλικά 

στόχοι σε σύµµεικτα ρεύµατα (πχ. όλες οι συσκευασίες µαζί) και έτσι απλοποιείται 

η συµµετοχή των κατοίκων στο πρόγραµµα. 

 

γ) Μειώνει το κόστος συλλογής. Για τον λόγο που αναφέρθηκε στο προηγούµενο 

σηµείο, απαιτείται η συλλογή λιγότερων ρευµάτων ανακυκλώσιµων και εποµένως 

φθηνότερη συλλογή. 

 

δ) Μειώνει το κόστος µεταφοράς προς τις αγορές δευτερογενών υλικών. Κατά 

κανόνα η επεξεργασία περιλαµβάνει ως τελευταίο το στάδιο της µείωσης του 

όγκου των υλικών στόχων (συµπίεση) και εποµένως την αύξηση της µεταφορικής 

ικανότητας των οχηµάτων µεταφοράς. 

 

Μία τέτοια µονάδα µπορεί να περιλαµβάνει χειροδιαλογή, δεµατοποίηση υλικών και 

αποθήκευση, καθαρισµό, ακόµη και εγκαταστάσεις ανάκτησης υλικών όπως 

µεταλλοδιαχωριστές ή αλουµινοδιαχωριστές, κ.λ.π. 

 

Συχνά εµφανίζεται και ο όρος Μονάδες Ανάκτησης Υλικών – ΜΑΥ που έχει τα ίδια 

χαρακτηριστικά µε τα Κ.∆.Α.Υ. 

 

7.1.8. Συγκριτική θεώρηση εναλλακτικών Τεχνολογιών  
Τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των διαφόρων µεθόδων, παρατέθηκαν 

αναλυτικά στο προηγούµενο κεφάλαιο. 

 

Μία γενική συγκριτική θεώρηση των κυριώτερων εναλλακτικών τεχνολογιών φαίνεται 

στο ακόλουθο πίνακα: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

 Υγειονοµική Ταφή Καύση Μηχανική ∆ιαλογή- 
Κοµποστοποίηση 

Πυρόλυση/ Αεριοποίηση 

1 ∆οκιµασµένη µέθοδος ∆οκιµασµένη µέθοδος ∆οκιµασµένη µέθοδος Πειραµατική µέθοδος για ΑΣΑ, δίδει 
πολύ καλά αποτελέσµατα για 

κλάσµατα των ΑΣΑ 
2 Εχει το µικρότερο κόστος 

επένδυσης 
Εχει το µεγαλύτερο κόστος 

επένδυσης 
Εχει σηµαντικό κόστος 

επένδυσης (µεγαλύτερο από την 
ΥΤ, µικρότερο από την καύση) 

Εχει πολύ µεγάλο κόστος επένδυσης 

3 Εχει το µικρότερο κόστος 
λειτουργίας 

Εχει το µεγαλύτερο κόστος 
λειτουργίας 

Εχει σηµαντικό κόστος 
λειτουργίας  (µεγαλύτερο από την 
ΥΤ, µικρότερο από την καύση) 

Εχει πολύ µεγάλο κόστος 
λειτουργίας 

4 Είναι η απλούστερη µέθοδος Σύνθετη τεχνολογικά µέθοδος Σχετικά σύνθετη τεχνολογικά 
µέθοδος 

Σύνθετη και δυσχερούς εφαρµογής 
τεχνολογικά µέθοδος 

5 Απαίτηση µεγάλης έκτασης Απαίτηση µικρών εκτάσεων Απαίτηση µικρών εκτάσεων Απαίτηση µικρών εκτάσεων 
6 Χωροταξικά δυσχερής η άµεση 

γειτνίαση µε κατοικηµένες 
περιοχές 

Χωροταξικά ευχερής η άµεση  
γειτνίαση µε κατοικηµένες 

περιοχές 

Χωροταξικά ευχερής η  γειτνίαση 
µε κατοικηµένες περιοχές (µε 

αυξηµένη µέριµνα) 

Χωροταξικά ευχερής η άµεση  
γειτνίαση µε κατοικηµένες περιοχές 

7 Περιορισµένη ενεργειακή 
αξιοποίηση απορριµµάτων 

(ανάκτηση βιοαερίου) 

Αυξηµένη ενεργειακή αξιοποίηση 
απορριµµάτων (θερµική 

επεξεργασία) 

Σηµαντική ενεργειακή αξιοποίηση 
απορριµµάτων (κυρίως µέσω 

RDF) 

Αυξηµένη ενεργειακή αξιοποίηση 
απορριµµάτων (θερµική 

επεξεργασία) 
8 Μη δυνατότητα ανάκτησης 

υλικών προς ανακύκλωση 
Πολύ περιορισµένη δυνατότητα 

ανάκτησης υλικών προς 
ανακύκλωση 

Αυξηµένη δυνατότητα ανάκτησης 
υλικών προς ανακύκλωση 

Περιορισµένη δυνατότητα 
ανάκτησης υλικών προς 

ανακύκλωση 
9 Απόλυτη ευελιξία σε σχέση µε 

την ποιότητα των απορριµµάτων
Μεγάλη ευαισθησία σε σχέση µε 
την ποιότητα των απορριµµάτων

Σχετική ευαισθησία σε σχέση µε 
την ποιότητα των απορριµµάτων

Πάρα πολύ µεγάλη ευαισθησία σε 
σχέση µε την ποιότητα των 

απορριµµάτων 
10 Απόλυτη ευελιξία σε σχέση µε 

την ποσότητα των 
απορριµµάτων 

Μεγάλη ευαισθησία σε σχέση µε 
την ποσότητα των 
απορριµµάτων 

Σχετική ευελιξία σε σχέση µε την 
ποσότητα των απορριµµάτων 

Σχετική  ευελιξία σε σχέση µε την 
ποσότητα των απορριµµάτων 

11 - - Θετική επίδραση από τη χρήση 
compost στη γεωργία 

- 

12 - - Πιθανή δυσχέρεια διάθεσης 
ορισµένων προϊόντων στη αγορά

- 
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 Υγειονοµική Ταφή Καύση Μηχανική ∆ιαλογή- 
Κοµποστοποίηση 

Πυρόλυση/ Αεριοποίηση 

13 - - Μειωµένη καθαρότητα 
ανακτώµενων προϊόντων 

- 

14 Απαραίτητη για κάθε τεχνολογία, 
για τη διάθεση των καταλοίπων 

Απαίτηση ΧΥΤΥ αυξηµένων 
προδιαγραφών 

Απαίτηση ΧΥΤΥ Απαίτηση ΧΥΤΥ, πιθανώς 
αυξηµένων προδιαγραφών 

15 Ατµοσφαιρική ρύπανση και 
οσµές µέσω του βιοαερίου 

Αυξηµένη ατµοσφαιρική 
ρύπανση από τα καυσαέρια - 

απουσία οσµών 

Μικρή ατµοσφαιρική ρύπανση - 
πιθανότητα οσµών 

Ατµοσφαιρική ρύπανση µικρότερη 
της καύσης, µεγαλύτερη της Υ.Τ. και 

της Μηχανικής ∆ιαλογής - 
Κοµποστοποίησης - Απουσία 

οσµών. 
16 Υπαρξη παθογόνων 

παραγόντων 
Ανυπαρξία παθογόνων 

παραγόντων 
Πιθανότητα ανάπτυξης 
παθογόνων παραγόντων 

Ανυπαρξία παθογόνων παραγόντων 

17 Σχετική µείωση όγκου 
απορριµµάτων (µέσω συµπίεσης 

και αποδόµησης) 

Μεγάλη µείωση όγκου 
απορριµµάτων 

Μεγάλη µείωση όγκου 
απορριµµάτων 

Μεγάλη µείωση όγκου 
απορριµµάτων 

18 Μη µείωση βάρους 
απορριµµάτων 

Μεγάλη µείωση βάρους  
απορριµµάτων 

Μεγάλη µείωση βάρους  
απορριµµάτων 

Μεγάλη µείωση βάρους  
απορριµµάτων 

19 Εύκολη η επέκταση του Χ.Υ.Τ.Α. ∆υσχερής η επέκταση της 
µονάδας 

Συνήθως, δυσχερής η επέκταση Συνήθως, δυσχερής η επέκταση 

20 ∆υνατότητα  τµηµατικής 
κατασκευής του έργου 

Απαίτηση εξ’ ολοκλήρου 
κατασκευή του έργου 

Απαίτηση εξ’ ολοκλήρου 
κατασκευή του έργου 

Απαίτηση εξ’ ολοκλήρου κατασκευή 
του έργου 

21 ∆υνατότητα διάθεσης τµήµατος 
του συνολικού κεφαλαίου 

επένδυσης (σταδιακή επένδυση)

Απαίτηση άµεσης διάθεσης του 
συνόλου του κεφαλαίου 

επένδυσης (εφάπαξ επένδυση) 

Απαίτηση άµεσης διάθεσης του 
συνόλου του κεφαλαίου 

επένδυσης (εφάπαξ επένδυση) 

Απαίτηση άµεσης διάθεσης του 
συνόλου του κεφαλαίου επένδυσης 

(εφάπαξ επένδυση) 
22 Απαίτηση αποκατάστασης µετά 

το πέρας λειτουργίας του χώρου 
- - - 

23 Απαίτηση µεταφροντίδας µετά 
την αποκατάσταση του χώρου 

- - - 

24 Υπάρχει εγχώρια τεχνογνωσία Εισαγόµενη τεχνογνωσία Σχετική ύπαρξη εγχώριας 
τεχνογνωσίας 

Εισαγόµενη τεχνογνωσία 

25 Ασφαλής µέθοδος Υπάρχει κίνδυνος να µην 
επιτύχει, τόσο οικονοµικά όσο και 

περιβαλλοντικά 

Αρκετά ασφαλής µέθοδος Υπάρχει µεγάλος κίνδυνος να µην 
επιτύχει, τόσο οικονοµικά όσο και 

περιβαλλοντικά. 
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Εδώ κρίνεται σκόπιµο να επισηµανθούν τα εξής: Η ανωτέρω παράθεση είναι 

κατ΄ανάγκην σύγκριση πλεονεκτηµάτων – µειονεκτηµάτων των µεθόδων αυτών, για 

εφαρµογή τους σε ΑΣΑ, εναλλακτικά η µία µε την άλλη.  

 

Τα ανωτέρω προβλήµατα ή πλεονεκτήµατα κάθε µεθόδου, έχουν καταστήσει πλέον 

ως σύγχρονη τάση, τον συνδυασµό των µεθόδων. Είναι πολύ συνήθης π.χ.  ο 

συνδυασµός µεθόδων Μηχανικής ∆ιαλογής – Κοµποστοποίησης µε µεθόδους 

θερµικής επεξεργασίας (π.χ. για RDF). 

 

Γι΄αυτό µε µία σύγχρονη θεώρηση, δεν πρέπει να βλέπουµε τις µεθόδους κατ΄ανάγκη 

ανταγωνιστικά αλλά και σηµπληρωµατικά. 

 

Επίσης οι µέθοδοι αυτές, δεν µπορούν να τεθούν συγκριτικά, αλλά µόνο 

συµπληρωµατικά σε σχέση µε τα συστήµατα ∆σΠ. 

 

Όλα αυτά αναθεωρούν την παγιωµένη µέχρι πρότινος αντίληψη για 

ανταγωνιστικότητα των µεθόδων, ενώ σε ένα σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης, 

όλες οι µέθοδοι µπορούν να έχουν θέση. 
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7.2. ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
7.2.1. Εισαγωγή 
Όπως φαίνεται από όλα τα παραπάνω, στόχος της διαχείρισης των στερεών 

αποβλήτων είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η εξοικονόµηση πρώτων υλών 

και ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα στον 

τεχνικό, οικονοµικό, κοινωνικό και οργανωτικό τοµέα ώστε να συνδυασθούν τα 

οικονοµικά ενδιαφέροντα µε τα ενδιαφέροντα για την προστασία του περιβάλλοντος. 

 

Η επιλογή της βέλτιστης διαθέσιµης τεχνικής/τεχνολογίας ή συστήµατος ∆.Σ.Α. είναι 

όπως όλα τα περιβαλλοντικά θέµατα, ένα πολυσύνθετο πρόβληµα µε διάφορες 

πτυχές. Για αυτό το λόγο οι συµβατικές µέθοδοι βελτιστοποίησης π.χ. αναλύσεις 

κόστους – οφέλους, είναι δύσκολο να έχουν πρακτική αξία. Ως συνέπεια, υιοθετείται 

µία µέθοδος πολυκριτηριακής ανάλυσης, σαν µια πιο σφαιρική και ποιοτική 

µεθοδολογία αξιολόγησης των εναλλακτικών µεθόδων διαχείρισης απορριµµάτων.  

 

Η µεθοδολογία που ακολουθείται για τη σύγκριση των εναλλακτικών µεθόδων 

/συστηµάτων ∆.Σ.Α., βασίζεται σε διεθνή πρακτική και αποτελείται από τα παρακάτω 

βήµατα:  

ΒΗΜΑ 1ο : Προσδιορισµός του προβλήµατος  

ΒΗΜΑ 2ο : Κατάρτιση εναλλακτικών λύσεων του προβλήµατος (Λ1, Λ2, … κ.ο.κ.) 

ΒΗΜΑ 3ο : Προσδιορισµός βασικών κριτηρίων (K1, K2, …..κ.ο.κ.) για την επιλογή 

της βέλτιστης λύσης, καθώς επίσης και των υποκριτηρίων (Υ1, Υ, 

…κ.ο.κ.) που συνθέτουν τα επιµέρους βασικά κριτήρια  

ΒΗΜΑ 4ο : Προσδιορισµός των σχετικών βαρών των βασικών κριτηρίων και 

υποκριτηρίων. Το άθροισµα των βαρών των κριτηρίων θα πρέπει να 

ισούται πάντα µε 100%  

ΒΗΜΑ 5ο : Αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων µε βάση τη συνολική 

βαθµολογία  
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7.2.2. ∆ιαµόρφωση Πολυκριτηριακού συστήµατος για την επιλογή µεθόδου 
∆ΣΑ.   

 

7.2.2.1. Μεθοδολογία  
Στο 1ο βήµα ορίζεται το αντικείµενο του προβλήµατος, που στην παρούσα µελέτη 

είναι η επιλογή του βέλτιστου συστήµατος διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της 

Περιφέρειας Αττικής.  

 

Στο 2ο βήµα ορίζουµε τις εναλλακτικές µεθόδους /συστήµατα διαχείρισης των 

στερεών αποβλήτων. Αυτές είναι:   

 Λ1: Υγειονοµική Ταφή Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) 

 Λ2: Θερµική επεξεργασία (Καύση, Πυρόλυση ή Αεροποίηση) και Χ.Υ.Τ.Υ.  

 Λ3: Μηχανική διαλογή – Λιπασµατοποίηση και Χ.Υ.Τ.Υ.  

 

Η ανακύκλωση µε διαλογή στην πηγή, δεν εξετάζεται ως µεµονωµένη µέθοδος 

διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, αλλά προτείνεται να γίνει σε συνδυασµό µε 

οποιαδήποτε µέθοδο επιλεγεί, καθώς πρόκειται για πρόγραµµα φιλικό προς το 

περιβάλλον, που τυγχάνει της καθολικής αποδοχής των πολιτών και εναρµονίζεται 

πλήρως µε τις προδιαγραφές της Ε.Ε. για ανάκτηση πρώτων υλών.  

 

Με τον όρο Χ.Υ.Τ.Υ. νοείται ο χώρος υγειονοµικής ταφής των υπολειµµάτων της 

επεξεργασίας των ανωτέρω µεθόδων, δηλαδή οποιαδήποτε άλλη µέθοδος επιλεγεί 

πλην του Χ.Υ.Τ.Α., θα πρέπει απαραιτήτως να συνδυαστεί µε τη κατασκευή ενός 

µικρότερου χώρου (σε σχέση µε το Χ.Υ.Τ.Α.) για την ταφή των υπολειµµάτων των 

διεργασιών, καθώς και απορριµµάτων που δεν είναι δυνατό να διαχειριστούν µε την 

εκάστοτε µέθοδο.   

 

Στο 3ο βήµα ορίζονται τα βασικά κριτήρια και τα επιµέρους υποκριτήρια αυτών, ως 

προς τα οποία θα αξιολογηθούν οι ανωτέρω µέθοδοι. Τα βασικά κριτήρια είναι 5 και 

παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί µαζί µε τα υποκριτήριά τους. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Ki) ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ (Yi) 
1.1. Μη επιβάρυνση της ατµόσφαιρας (εκποµπή αερίων, 

σκόνης) 
1.2. Μη επιβάρυνση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων  
1.3. Μη επιβάρυνση του εδάφους  
1.4. Προστασία από δηµιουργία Οσµών  
1.5. Προστασία από Θόρυβο  

 
 
 

1. 

 
 
 

Προστασία Περιβάλλοντος 

1.6. Προστασία της Αισθητικής του χώρου  
2.1. Προσαρµοστικότητα της µεθόδου ως προς την αλλαγή 

της σύστασης των απορριµµάτων  
2.2. Προσαρµοστικότητα της µεθόδου ως προς την αλλαγή 

της ποσότητας των απορριµµάτων  

 
 

2. 

 
 

Τεχνολογικοί παράγοντες 

2.3.  Ανάγκη εξειδίκευσης προσωπικού  
3.1. Χαµηλό κόστος επένδυσης  
3.2. Χαµηλό κόστος λειτουργίας  
3.3. Βιωσιµότητα µεθόδου  

 
 

3. 

 
 

Οικονοµικότητα της Μεθόδου 
3.4. ∆υνατότητα χρηµατοδότησης µεθόδου  
4.1. Προηγούµενη εγχώρια πρακτική  
4.2. Ταχύτητα κατασκευής  

 
4. 

 
Καταλληλότητα της Μεθόδου 

4.3. ∆ιάρκεια ζωής έργου  
5.1.  Κοινωνική αποδοχή  
5.2. Ανάκτηση πρώτων υλών/ ενέργειας  

 
5. 

 
Κοινωνικοπολιτικοί Παράγοντες 

5.3. ∆υνατότητα απασχόλησης εργαζοµένων/ συµβολή στην 
εργασία  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ / ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΟΛΙΑ 

1. Προστασία Περιβάλλοντος 

1.1. Μη επιβάρυνση της ατµόσφαιρας (εκποµπή 
αερίων, σκόνης) 

Αξιολογείται η πιθανότητα εκποµπής 
αερίων ρύπων από την Ε.Ε.Α.  
 

1.2. Μη επιβάρυνση των υπόγειων και 
επιφανειακών υδάτων  

Αξιολογούνται οι επιπτώσεις στα 
επιφανειακά και υπόγεια νερά από τη 
λειτουργία της Ε.Ε.Α.  
 

1.3.  Μη επιβάρυνση του εδάφους  Αξιολογούνται οι επιπτώσεις στο έδαφος 
από την κατασκευή και λειτουργία της 
Ε.Ε.Α. 
 

1.4. Προστασία από δηµιουργία Οσµών  Αξιολογείται η πιθανότητα εκποµπής 
οσµών από την Ε.Ε.Α.  
 

1.5. Προστασία από Θόρυβο  Αξιολογείται το επίπεδο παραγόµενου 
θορύβου από τη λειτουργία της Ε.Ε.Α.  
 

1.6. Προστασία της Αισθητικής του χώρου  Αξιολογείται η αλλοίωση του φυσικού 
περιβάλλοντος και η εντύπωση που 
δηµιουργείται στον πολίτη από την εικόνα 
της Ε.Ε.Α.  
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2. Τεχνολογικοί παράγοντες 

2.1. Προσαρµοστικότητα της µεθόδου ως προς την 
αλλαγή της σύστασης των απορριµµάτων  

Αξιολογείται η δυνατότητα προσαρµογής 
της µεθόδου τόσο στα χαρακτηριστικά 
των ελληνικών απορριµµάτων, όσο και 
στην ποιοτική διακύµανση λόγω 
εποχιακών µεταβολών (π.χ. τουρισµός) 
 

2.2. Προσαρµοστικότητα της µεθόδου ως προς την 
αλλαγή της ποσότητας των απορριµµάτων  

Αξιολογείται η δυνατότητα προσαρµογής 
της µεθόδου σε ενδεχόµενη µεταβολή της 
ποσότητας των  απορριµµάτων, 
δεδοµένης της γενικής τάσης αύξησης 
των παραγόµενων απορ/των σε 
παγκόσµια κλίµακα.  
 

2.3. Ανάγκη Εξειδίκευσης προσωπικού  Αξιολογείται η αναγκαιότητα παρουσίας 
εξειδικευµένου προσωπικού για την ορθή 
λειτουργία της µεθόδου. 
 

3. Οικονοµικότητα της Μεθόδου 

3.1. Χαµηλό κόστος επένδυσης  Αξιολογείται το κόστος για την απόκτηση 
γης, την κατασκευή του έργου και των 
εγκαταστάσεων κ.α. οικονοµικοί 
παράγοντες πριν το στάδιο λειτουργίας 
της Ε.Ε.Α.  
 

3.2. Χαµηλό κόστος λειτουργίας  Αξιολογείται το κόστος για τη συντήρηση 
των εγκαταστάσεων, το κόστος 
προσωπικού, παρακολούθησης κ.λπ. 
των Ε.Ε.Α.  
 

3.3. Βιωσιµότητα µεθόδου  Καθορίζεται από το κόστος επένδυσης – 
το κόστος λειτουργίας των Ε.Ε.Α., και το 
πιθανό κέρδος που µπορεί να προκύψει 
για το φορέα διαχείρισης του έργου 
κυρίως από τη διάθεση πρώτων υλών και 
ενέργειας στην αγορά.  
 

3.4. ∆υνατότητα χρηµατοδότησης µεθόδου  Αξιολογείται η οικονοµική δυνατότητα 
κάθε εναλλακτικού σεναρίου να ενταχθεί 
σε κάποιο χρηµατοδοτικό πλαίσιο του 
∆ηµοσίου ή της Ε.Ε.  
 

4. Καταλληλότητα της Μεθόδου 

4.1. Προηγούµενη εγχώρια πρακτική  Αξιολογείται η ύπαρξη προηγούµενης 
πρακτικής της µεθόδου στη Χώρα µας 
όσον αφορά την εγχώρια τεχνογνωσία 
για την ορθή εφαρµογή της. 
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4.2. Ταχύτητα κατασκευής  Αξιολογείται ο χρόνος που απαιτείται από 

την στιγµή της επιλογής της µεθόδου έως 
την ολοκλήρωση της κατασκευής και την 
έναρξη λειτουργίας της.  
 

4.3. ∆ιάρκεια ζωής έργου   Αξιολογείται τόσο ο αρχικός χρόνος 
ζωής του έργου όσο και η δυνατότητα 
αύξησης του, ανάλογα µε τις 
δηµιουργούµενες συνθήκες.   
 

5. Κοινωνικοπολιτικοί Παράγοντες 

5.1. Κοινωνική αποδοχή  Αξιολογείται η αντίδραση του απλού 
κόσµου στην κατασκευή και λειτουργία 
της Ε.Ε.Α. και είναι συνάρτηση του 
υφιστάµενου συστήµατος ∆.Σ.Α.  

5.2. Ανάκτηση πρώτων υλών/ ενέργειας  Αξιολογείται η δυνατότητα µέσω της 
εφαρµογής των εναλλακτικών µεθόδων, 
ανάκτησης πρώτων  υλών – ενέργειας, 
δηλ. η µείωση της εξάντλησης των 
φυσικών πόρων.  

5.3. ∆υνατότητα απασχόλησης εργαζοµένων/ 
συµβολή στην ανεργία  

Αξιολογείται η δυνατότητα απασχόλησης 
προσωπικού, ειδικά στην περιοχή που θα 
λειτουργήσει η εγκατάσταση και είναι 
σηµαντικός παράγοντας ειδικά ως 
αντισταθµιστικό όφελος προς αυτόν που 
αναλαµβάνει να δεχτεί τα απορρίµµατα 
των άλλων.   

 

Στο 4ο βήµα τα ανωτέρω κριτήρια συνδυάζονται για τον υπολογισµό µιας συνολικής 

βαθµολογίας των εναλλακτικών µεθόδων, η οποία θα προκύψει από µία συνδυαστική 

συνάρτηση. Για το σκοπό αυτό απαιτείται ο προσδιορισµός των σχετικών βαρών των 

βασικών κριτηρίων και υποκριτηρίων, που γίνεται µε συγκριτική ανάλυση αυτών.  

 

Έτσι, για τον υπολογισµό των σχετικών βαρών των υποκριτηρίων γίνεται συγκριτική 

αξιολόγηση αυτών για κάθε µία από τις εξεταζόµενες µεθόδους ∆.Σ.Α. και 

βαθµολόγηση τους µε βάση την κλίµακα από 0 έως 5, όπως φαίνεται παρακάτω:  

 0: µηδενική εκπλήρωση κριτηρίου (στόχου) 

 1: χαµηλή εκπλήρωση κριτηρίου (στόχου) 

 2: µέτρια εκπλήρωση κριτηρίου (στόχου) 

 3: αρκετά υψηλή εκπλήρωση κριτηρίου (στόχου) 

 4: υψηλή εκπλήρωση κριτηρίου (στόχου) 

 5: πολύ υψηλή εκπλήρωση κριτηρίου (στόχου) 
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Τέλος, στο 5ο βήµα υπολογίζεται η συνολική βαθµολογία των µεθόδων ∆.Σ.Α., 

συνδυάζοντας τις επιµέρους βαθµολογίες των κριτηρίων και υποκριτηρίων. Για κάθε 

προτεινόµενη λύση, η βαθµολογία του κάθε κριτηρίου προκύπτει ως το πηλίκο της 

συνολικής βαθµολογίας των υποκριτηρίων κάθε βασικού κριτηρίου προς την µέγιστη 

συνολική βαθµολογία που θα µπορούσαν να αποσπάσουν τα υποκριτήρια, επί το 

σχετικό βάρος του βασικού κριτηρίου (εκφρασµένο σε κλίµακα 0-100).  

 

Τα αποτελέσµατα προστίθενται για όλα τα κριτήρια µε στόχο τον υπολογισµό της 

τελικής βαθµολογίας για κάθε εναλλακτική µέθοδο διαχείρισης των απορριµµάτων, 

σε κλίµακα 0-100. Η µεγαλύτερη συνολική βαθµολογία, εκφράζει και την πλέον 

ενδεδειγµένη µέθοδο διαχείρισης. 

 

7.2.2.2. Συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών τεχνολογιών ∆.Σ.Α.  
Με βάση τη µεθοδολογία που αναλύθηκε ανωτέρω, µπορούν να αξιολογηθούν  

συγκριτικά οι εναλλακτικές τεχνολογίες διαχείρισης Σ.Α. που υφίστανται σήµερα, 

λαµβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής µελέτης.  

Στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης, δεν επιδιώκεται η απόλυτη βαθµολογία – 

συγκριτική - ιεράρχηση των διαφόρων εναλλακτικών λύσεων, αλλά η παράθεση των 

συγκριτικών πλεονεκτηµάτων καθεµίας από αυτές, ώστε να δίδεται 

προσανατολισµός στο ΦοΣ∆Α , ο οποίος και θα πρέπει µέσω αναλυτικότερης 

µελέτης σκοπιµότητας – βιωσιµότητας, να διερευνήσει περισσότερες εναλλακτικές 

πτυχές και συνδυασµούς τεχνολογίας και να επιλέξει το βέλτιστο συνδυασµό, που 

άλλωστε ο ίδιος θα κληθεί να υλοποιήσει.  

 

Οι λόγοι που συνηγορούν σε αυτό είναι αρκετοί κυριώτεροι των οποίων οι ακόλουθοι: 

α) Υπάρχει πολύ µεγάλος αριθµός παραλλαγών της κάθε µεθόδου 

β) Υπάρχει πολύ µεγάλο αριθµός συνδυασµού των διαφόρων µεθόδων. (π.χ. 

Εργοστάσιο Μηχανικής ∆ιαλογής – Κοµποστοποίησης µε παραγωγή RDF ή 

εναλλακτικά χαρτιού – πλαστικού, µε ή χωρίς θερµική επεξεργασία  του RDF, µε 

µέθοδο εσχαρών ή ρευστοστερεάς κλίνης ή τυµπάνων - όσον αφορά το RDF 

κ.λπ.) µε αερόβια ή αναερόβια επεξεργασία του ζυµώσιµου υλικού, µε 

προηγούµενη ξήρανση ή όχι των σύµµεικτων ΑΣΑ κ.ο.κ. 
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γ) Η µέθοδος της Υ.Τ. δεν είναι εναλλακτική των υπολοίπων. Όµως η κατάδειξη των 

συγκεκριµένων χαρακτηριστικών της, συνδυάζεται µε το βαθµό και το είδος της 

επεξεργασίας που θα επιλεγεί.   

 

Ακολούθως, περιγράφονται συγκριτικά οι βαθµοί εκπλήρωσης κάθε κύριας 

τεχνολογίας για τα επιµέρους υποκριτήρια που ετέθησαν.  

 

ΚΡΙΤΉΡΙΟ 1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
1.1. Η Υ.Τ. (Λ1) εµφανίζει κακή επίδοση στα θέµατα της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. 

Το παραγόµενο βιοαέριο συλλέγεται κατά 50-70% κατά την διάρκεια 

λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. και κατά 75-85% στην φάση αποκατάστασης. Το 

εκλυόµενο µεθάνιο είναι εύφλεκτο, εκρηκτικό και επιδρά σηµαντικά στο 

φαινόµενο του θερµοκηπίου.   

 

Οι µέθοδοι θερµικής επεξεργασίας (Λ2) παράγουν τον µεγαλύτερο όγκο 

αέριων αποβλήτων, αλλά πλέον υπάρχουν πολύ αξιόπιστα συστήµατα 

θερµικής επεξεργασίας, αν και δαπανηρά.  

Η Μ.∆. – Κοµποστοποίηση (Λ3) είναι η ευνοϊκότερη µέθοδος στο υποκριτήριο 

αυτό. 

 

1.2. Η Λ1 έχει τη χειρότερη επίδοση στον τοµέα αυτό.  

Η Λ2 έχει την καλύτερη επίδοση, αν και απαιτείται προσοχή στην διάθεση των 

καταλοίπων.  

Η Λ3 έχει ενδιάµεση επίδοση, αφού έχει περισσότερα κατάλοιπα για Υ.Τ. ενώ 

και µέσω των διαδικασιών κοµποστοποίησης µπορεί να επιβαρυνθούν τα 

ύδατα. 

 

1.3. Ισχύουν όσα και στο 1.2. Επιπρόσθετα η Λ1 επιβαρύνει περισσότερο το 

έδαφος λόγω των πιο εκτεταµένων χωµατουργικών εργασιών, αλλά και τις 

ανάγκες σε υλικό επικάλυψης  

 

1.4. Η Λ1 έχει την χειρότερη επίδοση, µε µεγάλη διαφορά.  

Η Λ2 έχει την βέλτιστη επίδοση, σχεδόν  άριστη.  
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Η Λ3 έχει πολύ καλή επίδοση αλλά µπορεί να εµφανισθούν προβλήµατα κατά 

την δυσλειτουργία συστηµάτων. 

 

1.5. Η Λ1 έχει την καλύτερη επίδοση. 

Η Λ3 έχει την χειρότερη επίδοση.  

Η Λ2 έχει την ενδιάµεση επίδοση, συχνά παρεµφερή µε το Λ3. 

 

1.6. Η Λ1 έχει την πολύ καλύτερη επίδοση  

Η Λ2 και Λ3 έχουν παρόµοια επίδοση. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
2.1. Η Λ1 έχει την καλύτερη επίδοση 

Η Λ2 έχει την χειρότερη επίδοση  

Η Λ3 έχει µέτρια επίδοση, µε συχνά προβλήµατα στη µακροχρόνια αξιοπιστία  

 

2.2. Η Λ1 έχει την καλύτερη επίδοση  

Η Λ2 και η Λ3 έχουν χειρότερη επίδοση, παρεµφερούς µεγέθους. 

 

2.3. Η Λ1 έχει την καλύτερη επίδοση, αλλά µε την εξέλιξη της νοµοθεσίας και της 

τεχνολογίας δυσχεραίνεται. 

Η Λ2 και Λ3 έχουν την χειρότερη επίδοση, µε τη Λ3 να πλεονεκτεί.  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ  
3.1. Η Λ1 έχει την καλύτερη επίδοση µε διαφορά  

Η Λ2 έχει την χειρότερη επίδοση. 

Η Λ3 έχει µια ενδιάµεση επίδοση. 

 

3.2. Η Λ1 έχει την καλύτερη επίδοση, αλλά µε την εξέλιξη της νοµοθεσίας και της 

τεχνολογίας δυσχεραίνεται. 

Η Λ2 έχει τη χειρότερη επίδοση  

Η Λ3 έχει µια ενδιάµεση επίδοση  

 

3.3. Η Λ1 έχει την χειρότερη επίδοση, υπό την έννοια των νοµοθετικών απαιτήσεων 
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Η Λ2 και η Λ3 έχουν καλύτερη επίδοση, εξαρτώµενες σε µεγαλύτερο βαθµό 

από τις τοπικές συνθήκες και τις συνθήκες τις αγοράς. 

 

3.4. Η Λ1 έχει την καλύτερη επίδοση για ∆ηµόσιες επενδύσεις και την χειρότερη για 

ιδιωτική επένδυση – αυτοχρηµατοδότηση. 

Η Λ2 και Λ3 έχουν την χειρότερη επίδοση για ∆ηµόσιες Επενδύσεις , αλλά 

σαφώς καλύτερες για ιδιωτική επένδυση – αυτοχρηµατοδότηση. 

 

Ειδικότερα ως προς το κόστος λειτουργίας και τη βιωσιµότητα των µεθόδων, 

επισηµαίνεται το εξής: 

α) Το κόστος λειτουργίας διαφοροποιείται σηµαντικά, σε σχέση µε τον τρόπο 

χρηµατοδότησης του έργου. Έτσι για την ίδια µονάδα το κόστος λειτουργίας είναι 

µεγαλύτερο αν το έργο κατασκευασθεί µε αυτοχρηµατοδότηση από ότι εάν 

κατασκευασθεί µε συγχρηµατοδότηση ή µε δηµόσιες επενδύσεις. Αντίστοιχα είναι 

µικρότερα εάν ληφθεί επιδότηση από ότι στην αντίθετη περίπτωση.  

β) Το κόστος λειτουργίας διαφοροποιείται επίσης σηµαντικά, σε σχέση µε τον βαθµό 

περιβαλλοντικής προστασίας, ακόµα και για την ίδια µέθοδο. 

γ) Το κόστος λειτουργίας εξαρτάται και από εξωγενείς παράγοντες (π.χ. συνθήκες 

τραπεζικού δανεισµού κ.λπ.)  

 

ΚΡΗΤΗΡΙΟ 4: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΜΕΘΟ∆ΟΥ  
4.1. Η Λ1 έχει σαφώς καλύτερη επίδοση από πλευράς πλούσιας τεχνογνωσίας. 

Από πλευράς εµπειριών λειτουργίας η επίδοση είναι αµφιλεγόµενη, µε καλά και 

κακά παραδείγµατα.  

 Η Λ2 δεν έχει προηγούµενη εφαρµογή στην Ελλάδα. 

Η Λ3 έχει πολύ περιορισµένη προηγούµενη εφαρµογή στην Ελλάδα, µε όχι 

ακόµα σαφή αποτελέσµατα.  

 

4.2. Όλες οι µέθοδοι έχουν παρεµφερή επίδοση. 

Η Λ1 πλεονεκτεί σε καθαρό χρόνο κατασκευής, όµως µειονεκτεί χρονικά σε 

σχέση µε διαδικασίες ωρίµανσης και αντιδράσεων. 

 

4.3. Η Λ1 έχει τη χειρότερη επίδοση, αν και µπορεί να δεχθεί επεκτάσεις  

 Η Λ2 και Λ3 έχουν παρεµφερή, καλή επίδοση. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5: ΚΟΙΝΟΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
5.1. Η Λ1 έχει σαφώς τη χειρότερη επίδοση  

Η Λ3 έχει την καλύτερη επίδοση  

Η Λ2 έχει ενδιάµεση επίδοση  

 

5.2. Η Λ1 έχει σαφώς τη χειρότερη επίδοση  

Η Λ2 έχει την καλύτερη επίδοση από πλευράς ανάκτησης ενέργειας αλλά 

πολύ µικρή από πλευράς ανάκτησης υλικών  

Η Λ3 έχει την καλύτερη επίδοση από πλευράς ανάκτησης υλικών αλλά πολύ 

µικρή από πλευράς ανάκτησης ενέργειας. 

5.3. Η επίδοση είναι παρεµφερής, σε όλες τις εναλλακτικές λύσεις. Αν ληφθούν 

υπ΄όψιν  οι παράπλευρες δραστηριότητες, η Λ3 έχει την καλύτερη επίδοση. 

 

7.2.3. Συµπεράσµατα  
Με βάση τα προαναφερθέντα, σε συνδυασµό µε τις νοµοθετικές απαιτήσεις και τα 

χαρακτηριστικά της περιοχής µελέτης, προκύπτουν τα ακόλουθα: 

α) Η ανωτέρω παράθεση των τεχνολογιών είναι κατ΄ ανάγκην συγκριτική, βλέποντας 

την κάθε µέθοδο µεµονωµένα. Ο λόγος όπως προαναφέρθηκε είναι ότι υπάρχει 

παγκοσµίως πληθώρα εναλλακτικών συνδυασµών τεχνολογιών, όλων των 

µορφών (Μηχανικής ∆ιαλογής, Θερµικής επεξεργασίας, Κοµποστοποίησης, Υ.Τ., 

∆σΠ.) που στην πραγµατικότητα συνιστούν ένα µη εξαντλητικό σύνολο. 

β) Η πραγµατικότητα είναι ότι καµία µέθοδος από µόνη της, ούτε µπορεί να 

εφαρµοσθεί, ούτε είναι εφικτό να επιτύχει τους στόχους της νοµοθεσίας. Κατ΄ 

ανάγκην λοιπόν, απαιτείται συνδυασµός µεθόδων. 

γ) Τα πληθυσµιακά δεδοµένα της Περιφέρειας, επιτρέπουν την βιώσιµη 
εφαρµογή όλων των Τεχνολογιών, µε µεγάλη ασφάλεια, µε αποτέλεσµα 
όλες οι τεχνολογίες να είναι αποδεκτές, τόσο από πλευράς 
περιβαλλοντικής προστασίας, όσο και από πλευράς τεχνικοοικονοµικής 
βιωσιµότητας.  

δ) Η ύπαρξη εργοστασίων παραγωγής τσιµέντου, δίνει µια σηµαντική δυνατότητα, 

της οποίας όµως τα τεχνικοοικονοµικά µεγέθη δεν είναι δυνατόν να 

προσεγγισθούν, πριν ξεκινήσει διάλογος µε τις συγκεκριµένες εγκαταστάσεις.  
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ε) Λόγω της πληθώρας εφαρµογών και συνδυασµού τεχνολογιών µε διαφορετικά 

συγκριτικά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα η καθεµία, οι ΦοΣ∆Α ή/και άλλοι 

αρµόδιοι φορείς (όπως π.χ. η Περιφέρεια) καλούνται µέσω αναλυτικότερης 

διερεύνησης να επιλέξουν τον καταλληλότερο γι΄αυτούς συνδυασµό τεχνολογιών, 

που θα συνιστούν την Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Σ.Α., δηλαδή ένα 

ολοκληρωµένο σύστηµα ∆ΣΑ, µε συνεκτίµηση περιβαλλοντικών, 

οικονοµοτεχνικών και λοιπών παραµέτρων, στο πλαίσιο επίτευξης των στόχων 

του ΠΕΣ∆Α. 

στ) Εκ των πραγµάτων, όποια τεχνολογία ή συνδυασµός µεθόδων και εν επιλεγεί, η 

ύπαρξη Χ.Υ.Τ.Α. ή Χ.Υ.Τ.Υ. είναι απολύτως υποχρεωτική. 
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7.3. ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ)  
7.3.1. Γενικά στοιχεία 
Οι σταθµοί µεταφόρτωσης απορριµµάτων (Σ.Μ.Α.) είναι κατά κανόνα κλειστές 

εγκαταστάσεις, που κατασκευάζονται συνήθως κοντά ή και µέσα σε κατοικηµένες 

περιοχές, όπου προσέρχονται τα απορριµµατοφόρα και αδειάζουν το περιεχόµενό 

τους, το οποίο στη συνέχεια φορτώνεται, µε συµπίεση συνήθως, σε µεγάλα κιβώτια 

(containers) και µεταφέρεται µε ειδικό εξοπλισµό στους µακρινούς χώρους 

επεξεργασίας ή τελικής διάθεσης. 

 

Με τον τρόπο αυτόν το φορτίο τεσσάρων ή πέντε απορ/ρων συγκεντρώνεται σε ένα 

µόνο όχηµα, ενώ τα απορ/ρα, χωρίς την καθυστέρηση και το κόστος της µακρινής 

διαδροµής επιστρέφουν στον κυρίως προορισµό τους που δεν είναι βέβαια η µακρινή 

µεταφορά αλλά η αποκοµιδή (συλλογή, τοπική µεταφορά) των απορ/των. 

 

Οι κύριες λειτουργίες που διακρίνονται σε ένα ΣΜΑ είναι οι παρακάτω: 

α. Ελεγχος- ζύγιση του απορ/ρου στην είσοδο της εγκατάστασης 

β. Εσωτερική κίνηση προς το χώρο εκφόρτωσης 

γ. Εκφόρτωση του απορ/ρου σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο 

δ. Φόρτωση (κατά κανόνα µε συµπίεση) των οχηµάτων µακρινής µεταφοράς  

   (Ο.Μ.Μ.) 

ε. Αποχώρηση των Ο.Μ.Μ. 

στ. Επιστροφή και θέση φόρτωσης των Ο.Μ.Μ. 

 

Σε όλους τους ΣΜΑ οποιασδήποτε κατηγορίας και τεχνολογίας, οι υπ' αρ. (α), (β), (γ), 

(ε) και (στ) λειτουργίες είναι περίπου οι ίδιες. 

 

Αυτή που ουσιαστικά διαφέρει είναι η υπ' αρ. (δ) η οποία είναι συνήθως και αυτή που 

προσδιορίζει (µαζί µε ένα-δύο ακόµη στοιχεία όπως είναι η δυναµικότητα του ΣΜΑ, η 

οδική ή σιδηροδροµική µακρινή µεταφορά) το συγκεκριµένο κάθε φορά τύπο ΣΜΑ. 
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7.3.2. Τύποι Σ.Μ.Α. 
7.3.2.1. Σ.Μ.Α. µε πάγιες ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις φόρτωσης-

συµπίεσης 
 Σ.Μ.Α. φόρτωσης-συµπίεσης σε κλειστά containers (µέσης συµπίεσης) 

Πρόκειται για την πλέον κλασική τεχνολογία. Τα απορ/τα εκφορτώνονται από τα 

απορ/ρα σε τάφρους ή χοάνες υποδοχής και µε κάποιο σύστηµα οδηγούνται σε 

θάλαµο όπου κινείται έµβολο το οποίο προωθεί τα απορ/τα στο εσωτερικό του 

container. Η συµπίεση πραγµατοποιείται όταν το container  γεµίσει, οπότε τα 

τελευταία φορτία συµπιέζουν τα προηγούµενα. Πρακτικά επιτυγχάνεται µια 

πυκνότητα συµπιεσµένων απορ/των 600 kg/m3. 

 

 Σ.Μ.Α. µε δεµατισµό των απορ/των (υψηλής συµπίεσης) 

Τα απορ/τα µετά την εκφόρτωσή τους οδηγούνται σε θάλαµο, οι τρεις πλευρές του 

οποίου αποτελούν τις πλάκες συµπίεσης ισάριθµων εµβόλων. Στην πραγµατικότητα 

τα απορ/τα υποβάλλονται σε τριαξονική συµπίεση µε ισχυρότερο έµβολο το 

κατακόρυφο. ∆ηµιουργούνται έτσι δέµατα όγκου από 0,5 έως 1,0m3  και πυκνότητας 

1.000 kg/m3. Τα δέµατα φορτώνονται σε νταλίκα µε µηχανικό τρόπο και στο χώρο 

τελικής διάθεσης όπου καταλήγουν, "χτίζονται" σαν κυβόλιθοι µε τη βοήθεια ενός 

περονοφόρου. 

 

 Σ.Μ.Α. φόρτωσης-συµπίεσης σε ανοιχτά containers (χαµηλής συµπίεσης) 
Τα απορ/ρα εκφορτώνουν κατ' ευθείαν σε containers ανοιχτά από πάνω. Στη 

συνέχεια ειδικός µηχανισµός που κινείται σε γερανογέφυρα συµπιέζει τα απορ/τα. Τα 

containers  τοποθετούνται είτε οριζόντια είτε κατακόρυφα (όρθια), οπότε συνήθως 

έχουν κυλινδρική µορφή. 

 

7.3.2.2.  Σ.Μ.Α. µε κινητό µηχανικό εξοπλισµό 
 Σ.Μ.Α. µε χρήση γαιοπροωθητή 

Τα απορ/ρα εκφορτώνουν σε βυθισµένο δάπεδο, όπου κινείται γαιοπροωθητής 

(µπουλντόζα). Το µηχάνηµα διαστρώνει, θρυµµατίζει και συµπιέζει τα απορρίµµατα, 

εξασφαλίζοντας έτσι µεγαλύτερη αποθηκευτική ικανότητα. Στη συνέχεια τροφοδοτεί 

µέσω απλής καταπακτής το όχηµα µακρινής µεταφοράς, η κιβωτάµαξα του οποίου 
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βρίσκεται κάτω ακριβώς από την καταπακτή, οι διαστάσεις της οποίας βρίσκονται σε 

πλήρη αντιστοιχία µε τις διαστάσεις (σε κάτοψη) της κιβωτάµαξας. 

 
 Σ.Μ.Α. µε χρήση φορτωτή γαιών 

Στην περίπτωση αυτή το δάπεδο εκφόρτωσης των απορ/των βρίσκεται στην ίδια 

στάθµη και πρακτικά ταυτίζεται µε το δάπεδο κυκλοφορίας των απορ/ρων. Ο 

φορτωτής, εφοδιασµένος µε συµπαγείς ρόδες συµπιέζει τα απορ/τα µε τον κάδο του 

στιβάζοντάς τα σε µεγάλους σωρούς, κινούµενος µε κάποια ορµή. Στη συνέχεια 

γεµίζει µε τον κάδο του το όχηµα µακρινής µεταφοράς (Ο.Μ.Μ.) που αναµένει σε 

κατάλληλη θέση σε µια στάθµη χαµηλότερη από το δάπεδο απόρριψης ώστε αφ’ενός  

να διευκολύνεται η φόρτωσή του και αφ’ ετέρου να απεµπλέκεται η διαδροµή του 

από αυτή των απορ/ρων. 

 

 Σ.Μ.Α. µε χρήση υδραυλικής αρπάγης 

Τα απορ/ρα εκφορτώνουν σε αποθηκευτική τάφρο και από εκεί τα απορ/τα 

µεταφέρονται στα Ο.Μ.Μ. µε τη βοήθεια πολύποδης υδραυλικής αρπάγης. Είναι 

προφανές ότι παραλλαγή του συστήµατος (γερανογέφυρα ή σταθερός υδραυλικός 

βραχίονας αντί για  µηχάνηµα) µπορεί να λειτουργήσει αποτελώντας µια επιπλέον 

παραλλαγή των Σ.Μ.Α. της παρ.  7.3.2.1. 

 

 Σ.Μ.Α. µε απ' ευθείας απόρριψη 

Πέρα από την  περίπτωση της παρ. 7.3.2.1.3. υπάρχει και αυτή κατά την οποία τα 

απορ/τα που εκφορτώνονται στο Ο.Μ.Μ. δεν συµπιέζονται µε τη βοήθεια πάγιων 

ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων αλλά είτε δεν συµπιέζονται καθόλου είτε 

συµπιέζονται µε τη βοήθεια υδραυλικής αρπάγης ή εκσκαφέα (τσάπα). 

 

7.3.2.4.  Μεταφόρτωση χωρίς τη χρήση Σ.Μ.Α. 
Πρόκειται για µια καινοτοµική τεχνολογία που οδηγεί στην υπέρβαση των ΣΜΑ. 

Σύµφωνα µε αυτήν,  τα απορ/ρα συλλογής είναι εξοπλισµένα µε φορητή κιβωτάµαξα, 

η οποία όταν γεµίσει αποτίθεται σε συγκεκριµένο σηµείο. 

 

Οι γεµάτες κιβωτάµαξες παραλαµβάνονται από συρµό ελκυστήρα - ρυµουλκούµενο 

και µε τη χρήση του ελκυστήρα εκκενώνονται στο χώρο διάθεσης. 
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7.3.3. Η περιβαλλοντική διάσταση των Σ.Μ.Α. 
7.3.3.1.  Ευρύτερα περιβαλλοντικά οφέλη 
Τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήµατα των ΣΜΑ είναι φυσική απόρροια του γεγονότος 

ότι (α) η διακίνηση προς το χώρο διάθεσης 4 έως 5 απορ/ρων αντικαθίσταται από τη 

διακίνηση ενός µόνο, έστω και ογκωδέστερου Ο.Μ.Μ. και (β) ο εξειδικευµένος 

εξοπλισµός συλλογής (απορ/ρα οχήµατα) δεν µεταβαίνει πια στο χώρο διάθεσης 

αλλά σε µια σύγχρονη εγκατάσταση, σε µικρή απόσταση από την περιοχή εργασίας 

τους. Πιο αναλυτικά επιτυγχάνονται: 

α. Περιορισµός του κυκλοφοριακού φόρτου, αφού π.χ. 300 δροµολόγια απορ/ρων 

προς το χώρο τελικής διάθεσης αντικαθίστανται από 60-70 δροµολόγια 

σύγχρονων και οµοιόµορφων Ο.Μ.Μ. 

β. Μείωση των αερίων εκποµπών, χάρη στο πιο πάνω γεγονός των οσµών, της 

διασποράς ελαφρών αντικειµένων, της διαρροής υγρών, της οπτικής ρύπανσης. 

γ. Κατάργηση των ανοιχτών µαντρών εµπορίας υλικών παρα-διαλογής από τα 

απορρίµµατα και τα άλλα στερεά απόβλητα κατά µήκος του δρόµου πρόσβασης 

στο χώρο διάθεσης. 

δ. Σηµαντική βελτίωση της καθαριότητας των εξυπηρετούµενων Ο.Τ.Α. λόγω 

καλύτερης αξιοποίησης του υπάρχοντος εξοπλισµού. Εξοικονόµηση προσωπικού 

και για άλλες περιβαλλοντικές παρεµβάσεις. 

ε. Ουσιαστική διευκόλυνση της λειτουργίας του χώρου διάθεσης και ιδίως του Χώρου 

Υγειονοµικής Ταφής, δεδοµένου ότι (α) εξαλείφεται το φαινόµενο αιχµής, µε όλες 

τις συνέπειες του και (β) περιορίζεται το µέτωπο απόρριψης των αποβλήτων. 

στ. ∆υνατότητα εξυπηρέτησης απ' το χώρο διάθεσης απορριµµάτων, και των Ο.Τ.Α. 

που βρίσκονται σε µεγάλες αποστάσεις. 

 
7.3.3.2. Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από τη λειτουργία ενός Σ.Μ.Α. 

 Εντοπισµός ευαίσθητων σηµείων 

Τα πιο πάνω περιβαλλοντικά οφέλη από τη δηµιουργία ενός ΣΜΑ δεν αίρουν το 

γεγονός ότι σε µια µικρή περιοχή περί την εγκατάσταση, είναι δυνατόν να προκύψουν 

αρνητικές επιπτώσεις. Οι βασικότερες λειτουργίες ενός ΣΜΑ που ενδέχεται να 

αποτελέσουν πηγή περιβαλλοντικής όχλησης είναι οι παρακάτω: 

α. Η είσοδος και έλεγχος των απορ/ρων: Αφορά κύρια την οπτική ρύπανση και το 

θόρυβο που ενδέχεται να προκληθεί στην πύλη της εγκατάστασης λόγω της 

ταυτόχρονης προσέλευσης µεγάλου αριθµού απορ/ρων. 
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β. Εκφόρτωση των απορ/ρων: Πιθανοί κίνδυνοι είναι η διασπορά ελαφρών 

αντικειµένων και σκόνης. Επίσης η εκποµπή οσµών, η διαρροή στραγγισµάτων, η 

προσέγγιση τρωκτικών και πτηνών. 

γ. Η διακίνηση των απορ/ρων στην εσωτερική οδοποιία: Πιθανές επιπτώσεις είναι η 

οπτική ρύπανση, οι οσµές από διαρρέοντα υγρά, η διασπορά µικροαπορριµµάτων 

και θόρυβοι των απορ/ρων κατά τους ελιγµούς τους. 

δ. Η φόρτωση των Ο.Μ.Μ.: Πιθανές επιπτώσεις η διασπορά ελαφρών αντικειµένων, 

σκόνης και υγρών. 

ε. Η διακίνηση των Ο.Μ.Μ. στο εσωτερικό του ΣΜΑ και καθ' οδόν προς το χώρο 

διάθεσης: Σηµαντικότεροι κίνδυνοι είναι η διασπορά απορ/των και υγρών καθώς 

και η οπτική ρύπανση. 

ζ. Η εν γένει λειτουργία του ΣΜΑ σε σχέση µε την υψηλή στάθµη θορύβων από 

προειδοποιητικά σήµατα ή σήµατα κινδύνου, µεγαφωνική επικοινωνία µε τους 

χρήστες κλπ. Επίσης ενδεχόµενες πηγές όχλησης αποτελούν: 

η. Η οπτική εµφάνιση της όλης εγκατάστασης 

θ. Η πρόσβαση των απορ/ρων σ' αυτήν (οσµές, οπτική ρύπανση, θόρυβοι, τοπική 

κυκλοφοριακή συµφόρηση, µάντρες εµπορίας προϊόντων παρα-διαλογής). 

ι. Εκτακτες καταστάσεις, όπως η πολυήµερη παραµονή των απορ/των στις τάφρους 

υποδοχής και η εκδήλωση πυρκαγιάς στα αποθηκευµένα απορ/τα. 

 
 Αντιµετώπιση πιθανών πηγών περιβαλλοντικής όχλησης 

Ολοι οι παραπάνω κίνδυνοι πρέπει να λαµβάνονται σαφώς υπόψη κατά το 

σχεδιασµό, την οριστική µελέτη, την κατασκευή και τη λειτουργία ενός ΣΜΑ, µε στόχο 

την εξάλειψη ή τουλάχιστον την ελαχιστοποίησή τους, και σε κάθε περίπτωση, τον 

υποβιβασµό τους σε επίπεδα κάτω από τα επιτρεπόµενα όρια. 

 

Πιο συγκεκριµένα: 

(Α) Η ένταξη του υπόψη ΣΜΑ σε ένα ολοκληρωµένο δίκτυο ΣΜΑ για ένα µεγάλο 

αστικό κέντρο περιορίζει το πρόβληµα της πρόσβασης υπερβολικού αριθµού 

απορ/των προς το ΣΜΑ (θ). 

 

Επίσης η ορθή επιλογή της θέσης του σε σχέση µε το υπάρχον ή υπό άµεση 

δηµιουργία οδικό δίκτυο συµβάλλει καθοριστικά στον περιορισµό του προβλήµατος 
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της τοπικής κυκλοφοριακής συµφόρησης, των θορύβων, οσµών και των συναφών 

οπτικών οχλήσεων (θ,α). 

 

Ακόµη η ορθή επιλογή του ΣΜΑ σε σχέση µε το εδαφικό ανάγλυφο της γύρω 

περιοχής και τα πολεοδοµικά (οικιστική πυκνότητα) και χωροταξικά (κύρια, χρήσεις 

γης) χαρακτηριστικά της µπορεί να εξαλείψει, ή τουλάχιστον να περιορίσει 

καθοριστικά, ζητήµατα αισθητικής εµφάνισης του σταθµού (σε συνδυασµό µε µια 

καλαίσθητη αρχιτεκτονική διαµόρφωση) (η) και εν γένει λειτουργίας του (ζ). 

 

(Β) Η ορθολογική οργάνωση της αποκοµιδής των απορ/των των δήµων που 

εξυπηρετούνται από ένα ΣΜΑ και κύρια η εκ περιτροπής µηχανική αποκοµιδή (µέρα 

παρά µέρα) συµβάλλει αποφασιστικά στη µείωση του προβλήµατος της 

εβδοµαδιαίας αιχµής καθώς το υπερβολικό φορτίο της ∆ευτέρας (τριπλάσιο σχεδόν 

έναντι των άλλων ηµερών) υποδιπλασιάζεται. 

 

Αντίστοιχη εξοµάλυνση παρατηρείται στις ηµερήσιες αιχµές καθώς δίνεται η 

δυνατότητα να προσκοµίζεται το ίδιο φορτίο απορ/των σε δύο ή τρία "κύµατα" αντί 

για ένα ή δύο αντίστοιχα. 

 

Με τον τρόπο αυτό αντιµετωπίζονται οχλήσεις που οφείλονται σε κυκλοφοριακή 

συµφόρηση του ΣΜΑ (α και θ). 

 

Μια συνεχής επιθεώρηση από εξουσιοδοτηµένα άτοµα (π.χ. "δηµοτική αστυνοµία") 

των οδών πρόσβασης είναι απαραίτητη για να µην εµφανιστούν στην περιοχή 

µάντρες, παλαιοπωλεία ή και παράνοµες απορρίψεις (θ). 

 

(Γ) Η ύπαρξη χώρων πράσινου στο ΣΜΑ µε φυτά διαφόρων ειδών συµβάλλει στην 

αισθητική του αναβάθµιση και στην κατακράτηση ελαφρών αντικειµένων και σκόνης 

µέσα στα όριά του (η, γ). 

Η εκτέλεση ισχυρής περιµετρικής περίφραξης αποτελεί µέτρο ελέγχου και ασφάλειας 

των εγκαταστάσεων αλλά και πρόσθετη ασπίδα κατακράτησης ελαφρών 

αντικειµένων (γ). 
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(∆) Εάν το σύστηµα φόρτωσης των Ο.Μ.Μ. αποτελεί το βασικότερο τεχνικό 

γνώρισµα ενός ΣΜΑ, ο χώρος εκφόρτωσης των απορ/ρων αποτελεί τη 

σπουδαιότερη περιβαλλοντική συνιστώσα. 

 

Ο ορθός σχεδιασµός και κατασκευή του χώρου εκφόρτωσης µας απαλλάσσει από τις 

παρακάτω οχλήσεις: 

 

- Αναµονή, κορναρίσµατα, άσκοποι ελιγµοί απορ/ρων: Αντιµετωπίζεται εάν 

προβλέπονται επαρκείς θέσεις απόρριψης και αποθηκευτική ικανότητα (β). 

-   ∆ιασπορά σκόνης και ελαφρών αντικειµένων: Αντιµετωπίζεται εάν υπάρχει 

πλήρης στέγαση και ικανοποιητική πλευρική κάλυψη (σε συνδυασµό µε τη 

λειτουργία συστήµατος καταιωνισµού η αναρρόφησης του αέρα µε κυκλώνα, όταν 

χρειάζεται) του χώρου εκφόρτωσης (β). 

- ∆ιαρροή υγρών: Αντιµετωπίζεται, εάν υπάρχει σύστηµα συλλογής και 

παροχέτευσής τους σε κεντρικό σηµείο αποθήκευσης και πιθανής επεξεργασίας 

(β). 

- Προσέλκυση τρωκτικών και πτηνών: Αντιµετωπίζεται, εάν ο χώρος εκφόρτωσης 

αδειάζει και καθαρίζεται τακτικά από τα απορρίµµατα (τρωκτικά) και εάν στεγάζεται 

(πτηνά). 

 

Το σύστηµα τροφοδοσίας των ΟΜΜ παίζει καθοριστικό ρόλο στην καλή κατάσταση 

του χώρου εκφόρτωσης, µαζί φυσικά µε τις τακτικές παρεµβάσεις του προσωπικού 

συντήρησης και καθαριότητας (β). 

 

(Ε) Η ύπαρξη ηλεκτρονικού, αυτοµατοποιηµένου συστήµατος καταγραφής και 

ζύγισης των απορ/ρων, µας απαλλάσσει από τα προβλήµατα συµφόρησης στην 

είσοδο της εγκατάστασης (α). 

 

(ΣΤ) Η ύπαρξη πλυντηρίου των ΟΜΜ και η άσκηση τακτικών επιθεωρήσεων των 

εξερχοµένων από την εγκατάσταση ΟΜΜ εξαλείφει τις οχλήσεις από τη διακίνησή 

τους. Ειδική µέριµνα πρέπει να έχει ληφθεί ώστε τα ΟΜΜ να διαθέτουν δεξαµενές 

αποθήκευσης των υγρών που διασταλάζουν στο εσωτερικό τους, όταν είναι έµφορτα. 

Επίσης θα πρέπει να ασκείται έλεγχος για τη φραγή µε µουσαµά ή µε ειδική διάταξη 

των ελεύθερων επιφανειών της κιβωτάµαξας (ε). 
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(Ζ) ∆ιατάξεις αντίστοιχες µε αυτές της εκφόρτωσης πρέπει να προβλέπονται και για 

τη φόρτωση των ΟΜΜ, ανάλογα και µε την εφαρµοζόµενη τεχνολογία, ώστε να 

αποφεύγεται η διασπορά σκόνης, και µικροαπορριµµάτων και η διαρροή υγρών (δ). 

 

(Η) Η εύρυθµη λειτουργία ενός ΣΜΑ ολοκληρώνεται µε τη δηµιουργία σχεδίου 

πρόβλεψης και αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων που αποσκοπούν κύρια, στην 

εξάλειψη του κινδύνου πολύχρονης παραµονής των απορ/των στους χώρους 

εκφόρτωσης. 

 

Το σχέδιο αυτό µπορεί πχ. να προβλέπει: 

- Μη αποδοχή απορριµµάτων στο Σταθµό, ηµέρες κατά τις οποίες δεν λειτουργεί ο 

οικείος χώρος διάθεσης (π.χ. απεργία, βλάβη, αργία) και δεν υπάρχει δυνατότητα 

απόρριψης σε εφεδρικό χώρο (ι). 

- Μηχανισµό εκκένωσης του χώρου εκφόρτωσης εφόσον αυτή δεν µπορεί να γίνει µε 

το σύνηθες σύστηµα φόρτωσης των ΟΜΜ (ι). 

- Εγκατάσταση πυροσβεστικών κρουνών ή και σύστηµα επικάλυψης των απορ/των 

µε αφρώδες υλικό (ι). 

 

7.3.4. Η Κοινωνική Αποδοχή 
Από την ανάπτυξη που προηγήθηκε προκύπτει ότι οι τελικές επιπτώσεις στην άµεση 

περιοχή γειτονίας ενός ορθά σχεδιασµένου και κατασκευασµένου ΣΜΑ περιορίζονται 

στις παρακάτω: 

- Οι προκύπτουσες κατά την κατασκευή του έργου 

- Η δέσµευση κάποιου ελεύθερου χώρου 

- Η διακίνηση των απορ/ρων και των ΟΜΜ 

- Η αίσθηση ότι "δίπλα" λειτουργεί µια οχλούσα και  ανεπιθύµητη εγκατάσταση. 

 

Τα αρνητικά αυτά στοιχεία, αναπόφευκτα στο µεγαλύτερο βαθµό, υστερούν 

συντριπτικά απέναντι στα ευρύτερα και σηµαντικά περιβαλλοντικά -και όχι µόνο- 

οφέλη που προκύπτουν από τη λειτουργία της µονάδας (βλ. παρ. 7.3.3.1.). 
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Κατά συνέπεια είναι δίκαιο (και σε τελευταία ανάλυση λειτουργικό) να αποδεχθεί η 

ευρύτερη κοινωνία που ωφελείται, µια σειρά αντισταθµιστικών παρεµβάσεων και 

άλλων ρυθµίσεων υπέρ της περιοχής που "φιλοξενεί" το ΣΜΑ, όπως: 

 

- Χάραξη υποχρεωτικών διαδροµών διακίνησης των απορ/ρων και των ΟΜΜ, ώστε 

να ελαχιστοποιηθεί η διέλευσή τους από το φιλοξενούντα δήµο. 

- Να απαλλάσσεται ο δήµος από το κόστος λειτουργίας του ΣΜΑ 

- Η καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων του δήµου να επιβαρύνει το κόστος 

λειτουργίας του ΣΜΑ 

- Ο δήµος να έχει βαρύνουσα γνώµη για το πρόγραµµα λειτουργίας του ΣΜΑ και 

πρόσβαση σε όλες τις επί µέρους εγκαταστάσεις. 

- Σε έκτακτες περιπτώσεις ο δήµος να εξυπηρετείται κατά προτεραιότητα. 

 

Με τις ρυθµίσεις αυτές διευκολύνεται η κατασκευή και λειτουργία µιας εγκατάστασης 

µέγιστης περιβαλλοντικής σηµασίας. 

 

7.3.5. Σύνοψη - Συµπέρασµα 
Οι σταθµοί µεταφόρτωσης απορριµµάτων είναι µονάδες όπου τα απορρίµµατα 

αδειάζονται από τα συνήθη απορριµµατοφόρα σε υποδοχείς µεγάλου όγκου και µετά 

από ενδεχόµενη µείωση του όγκου τους (µε συµπίεση ή λειοτεµαχισµό) µεταφέρονται 

στο χώρο τελικής διάθεσης. 

 

Οι σταθµοί µεταφόρτωσης, διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: αυτούς που διαθέτουν 

πάγιες κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισµό µεταφοράς και σε αυτούς που 

διαθέτουν µόνο κινητό εξοπλισµό µεταφοράς (κινητά συστήµατα µεταφόρτωσης). 

 

Το συνηθέστερο σχήµα για µεγάλα πληθυσµιακά µεγέθη, είναι όταν τα 

απορριµµατοφόρα αδειάζουν τα απορρίµµατα σε χοάνες-τάφρους από όπου µεγάλες 

πρέσσες τα συµπιέζουν και τα ωθούν σε κοντέϊνερς ή κιβωτάµαξες που τα 

µεταφέρουν στο χώρο διάθεσης. Η συµπίεση που επιτυγχάνεται µε τον τρόπο αυτό 

αυξάνει το ειδικό βάρος των απορριµµάτων σε 750-1000 κιλά/κυβικό µέτρο. 

 

Στην περίπτωση των κινητών συστηµάτων µεταφόρτωσης οι απαιτήσεις σε έργα 

υποδοµής και εξοπλισµό είναι πολύ λιγότερες. Αρκεί µία ανισοσταθµία µεταξύ του 
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απορριµµατοφόρου που αδειάζει και του µεγαλύτερου που γεµίζει και ένας 

µεταλλικός ολισθητήρας γιά την ασφαλή καθοδήγηση των απορριµµάτων στη χοάνη 

υποδοχής του µεγάλου οχήµατος. 

 

Εχει αποδειχθεί εµπειρικά ότι η εγκατάσταση ενός τέτοιου σταθµού µεταφόρτωσης 

είναι αποδοτική όταν η απόσταση ΟΤΑ-Χώρου ∆ιάθεσης Απορριµµάτων ξεπερνά τα 

20 χιλιόµετρα και η ηµερήσια δυναµικότητά του είναι τουλάχιστον 30 τόννων, χωρίς 

όµως να αποκλείεται και σε περιπτώσεις µικρότερης απόστασης ή /και µικρότερης 

δυναµικότητας.  

 

Από όσα προαναφέρθηκαν προκύπτει ότι ο σταθµός µεταφόρτωσης µπορεί να 

βρίσκεται πολύ κοντά σε κατοικηµένη περιοχή χωρίς να δηµιουργεί οχλήσεις αρκεί να 

λαµβάνονται τα επιβαλλόµενα µέτρα περιβαλλοντικής προστασίας. 
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7.4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

7.4.1. Εισαγωγή  
Σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα το θέµα της υλοποίησης της στρατηγικής των 

στερεών αποβλήτων αντιµετωπίζεται σε νέα βάση, µε σφαιρικό τρόπο και σύγχρονα 

εργαλεία. Το βασικό σηµείο είναι ότι µε τις δράσεις που ακολουθούν είναι εφικτός ο 

µετασχηµατισµός της διαχείρισης του συνόλου των στερεών αποβλήτων σε µία 

οργανωµένη διαδικασία µε υψηλού επιπέδου περιβαλλοντικά αποτελέσµατα.  

 

Το σχέδιο δράσης προβλέπει: 

Α. ∆ηµιουργία συστηµάτων ολοκληρωµένης διαχείρισης αστικών στερεών 

αποβλήτων, τα οποία µπορεί να περιλαµβάνουν µια ή συνδυασµό των παρακάτω 

µεθόδων: 

 την καθιέρωση και εφαρµογή συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης των υλικών 

συσκευασίας τα οποία περιλαµβάνουν µέτρα για την ενθάρρυνση εφαρµογής 

συστηµάτων επαναχρησιµοποίησης, ανάκτησης, ανακύκλωσης σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν.2939/2001. Ως τέτοια µπορούν να αναφερθούν :  

• η οργάνωση προγραµµάτων διαλογής στην πηγή των ανακυκλώσιµων 

υλικών µε προτεραιότητα στα αστικά κέντρα 

• η κατασκευή µονάδων ανακύκλωσης υλικών (Κ∆ΑΥ) 

 την κατασκευή, όπου κρίνεται οικονοµοτεχνικά σκόπιµο και µε γνώµονα την 

οικονοµία κλίµακας, µονάδων επεξεργασίας αποβλήτων. Μπορεί ενδεικτικά να 

είναι µονάδες Μηχανικής διαλογής – κοµποστοποίησης που περιλαµβάνουν 

συστήµατα αερόβιας ή αναερόβιας βιολογικής επεξεργασίας του 

βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος των στερεών αποβλήτων ή/και µονάδες θερµικής 

επεξεργασίας µε ανάκτηση ενέργειας µε σκοπό την ενεργειακή αξιοποίηση των 

αποβλήτων. Επίσης µονάδες αερόβιας ή αναερόβιας βιολογικής επεξεργασίας 

µπορεί να κατασκευασθούν και για προδιαλεγµένα οργανικά υλικά.  

 την κατασκευή και λειτουργία ΧΥΤ αποβλήτων ή υπολειµµάτων µέχρι το τέλος 

του 2008, µε στόχο την κάλυψη των αναγκών του συνόλου της περιοχής µελέτης 

και για τις ποσότητες εκείνες των στερεών αποβλήτων για τις οποίες δεν γίνεται 

αξιοποίηση µέσω επαναχρησιµοποίησης, ανακύκλωσης ή ανάκτησης προϊόντων 

και ενέργειας. 
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Β. Σηµαντικό εργαλείο για τον σκοπό αυτό αποτελεί το υπό εκπόνηση ΠΕΣ∆Α 

Αττικής, στο οποίο:  

 Υπάρχει σαφής αναφορά στα έργα και τις δράσεις που θα εφαρµοσθούν µέσω 

του ΠΕΣ∆Α προκειµένου να επιτύχει η περιοχή µελέτης τους στόχους 

βιοαποδοµήσιµων αποβλήτων για τα έτη 2010-2013-2020.  

 Υπάρχει σαφής αναφορά στην επιλογή των µέτρων που υιοθετούνται για τον 

περιορισµό της υγειονοµικής ταφής.  

 
Γ. Λειτουργία των υφιστάµενων και νέων ΧΥΤΑ. Σύµφωνα µε την ανάγκη για 

επεξεργασία των στερεών αποβλήτων πριν την υγειονοµική ταφή, υπό την έννοια 

του άρθρου 2 της ΚΥΑ 29407/36508/2002, θα πρέπει οι Φορείς ∆ιαχείρισης των 

υφιστάµενων και νέων ΧΥΤΑ, να επιλέξουν µία από τις εναλλακτικές επιλογές 

επεξεργασίας (για την ακρίβεια έναν από τους εναλλακτικούς συνδυασµούς 

τεχνολογιών) και να την θέσουν σε λειτουργία το αργότερο εντός των προθεσµιών 

που θέτει η ΚΥΑ 29407/3508/2002.  

 
∆. Προετοιµασία των έργων επεξεργασίας και ανακύκλωσης. Τα έργα επεξεργασίας 

και ανακύκλωσης θα πρέπει να προετοιµαστούν και να ωριµάσουν σύµφωνα µε τους 

στόχους που η περιοχή µελέτης πρέπει να καλύψει.  

Για την ωρίµανση των έργων κατά ελάχιστον θα πρέπει να διευκρινίζονται: 

• Το χρονοδιάγραµµα κατασκευής και λειτουργίας του έργου και η ποσοστιαία 

συνεισφορά του στους στόχους του ΠΕΣ∆Α. 

• Ο τρόπος χρηµατοδότησης του έργου  

• Οι ποσότητες και η σύνθεση των προς επεξεργασία αποβλήτων 

• Η τεχνολογία που θα εφαρµοστεί  

• Τα προϊόντα που θα προκύπτουν από την επεξεργασία και η διάθεσή τους 

• Ο τρόπος κοστολόγησης της εξυπηρετούµενης περιοχής.  

 
Ε. Φορείς ∆ιαχείρισης. Οι αλλαγές που θα επέλθουν από την εφαρµογή της 

στρατηγικής, απαιτούν αναβάθµιση του ρόλου των Φορέων ∆ιαχείρισης. Για το λόγο 

αυτό προωθείται η σύσταση Φορέων ∆ιαχείρισης για τον σχεδιασµό, την κατασκευή 

και την εν γένει λειτουργία των έργων διαχείρισης και διάθεσης στερεών αποβλήτων, 
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µε τη συµµετοχή όσον το δυνατόν περισσότερων ΟΤΑ, ενώ ταυτόχρονα προωθείται 

η συµµετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων  

• σε επενδύσεις συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης, καθώς και στην λειτουργία 

των αντίστοιχων έργων . 

• σε επενδύσεις για εγκαταστάσεις επεξεργασίας και αξιοποίησης των αστικών 

αποβλήτων και ΧΥΤ αποβλήτων ή υπολειµµάτων 

 

Οι Φορείς ∆ιαχείρισης των έργων θα πρέπει να καταστρώσουν Επιχειρησιακό Σχέδιο 

το οποίο θα θέτει το πλαίσιο και τις βάσεις για την ανάπτυξη και την βιωσιµότητα 

τους, δηλαδή: 

 Να αναπτύξουν το σχέδιο δράσης του Φορέα µε προοπτική 20ετίας, για το 

σύνολο των διαφορετικών ρευµάτων αποβλήτων 

 Να προσδιορίσουν την τιµολογιακή πολιτική που θα ακολουθήσουν καθώς και 

τα εργαλεία που θα χρησιµοποιήσουν για την πλήρη κοστολόγηση των 

υπηρεσιών διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 

 Να εξετάσουν λεπτοµερώς τις εναλλακτικές δυνατότητες χρηµατοδοτήσεων – 

πλαίσιο συνεργασίας µε ιδιώτες- και να προσδιορίσουν τους όρους και τις 

προϋποθέσεις για την ένταξη τους σε χρηµατοδοτικά προγράµµατα και ενέργειες 

προετοιµασίας που πρέπει να γίνουν για συγκεκριµένα έργα. 

 

Το ζήτηµα της κατάρτισης και διαρκούς αναβάθµισης των ικανοτήτων / δεξιοτήτων 

του υφιστάµενου, αλλά και του µελλοντικού, δυναµικού που ασχολείται στη 

διαχείριση στερεών αποβλήτων αποτελεί επίσης κοµβικό σηµείο για την επιτυχηµένη 

στροφή στη νέα κατεύθυνση.  

 

Στην συνέχεια αναλύεται διεξοδικά η προτεινόµενη στρατηγική διαχείρισης για όλες 

τις κατηγόριες των µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων που παράγονται στην 

Περιφέρεια Αττικής.  

 

7.4.2. Αστικά απόβλητα 
Για την επίτευξη του στόχου της πρόληψης ή µείωσης της παραγωγής των αστικών 

αποβλήτων όπως προβλέπονται οι δράσεις σε Εθνικό Επίπεδο, πρέπει να 

εφαρµοσθούν και σε Περιφερειακό επίπεδο, αναφορικά µε: α) την χρήση καθαρών 

τεχνολογιών στις διαδικασίες παραγωγής µε τις οποίες µπορεί να γίνει ηπιότερη 
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χρήση των φυσικών πόρων και β) την προώθηση κινήτρων για την 

επαναχρησιµοποίηση των υλικών που προκύπτουν µετά την ολοκλήρωση του 

κύκλου ζωής του αντίστοιχου προϊόντος.  
 

Ενδεικτικά αναφέρονται στην συνέχεια τα µέτρα που δύναται να θεσπισθούν σε 

Εθνικό επίπεδο και να εφαρµοσθούν στην περιοχή µελέτης πάντα σε συνεργασία µε 

τα εντεταλµένα συστήµατα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης της περιοχής, για την επίτευξη 

των εξειδικευµένων αυτών στόχων, τα οποία περιλαµβάνουν: 

 Εφαρµογή των απαραίτητων προτύπων και απαιτήσεων σε συνδυασµό µε την 

υιοθέτηση κινήτρων και αντικινήτρων που αφορούν στην παραγωγή και στην 

σύνθεση των υλικών συσκευασίας µε σκοπό τη µείωση της ποσότητας των 

παραγοµένων αποβλήτων συσκευασίας και την εξασφάλιση της 

επαναχρησιµοποίησης και αξιοποίησης των υλικών συσκευασίας στο τέλος του 

κύκλου ζωής τους. 

 Εφαρµογή κινήτρων και αντικινήτρων προς τους παραγωγούς προϊόντων, έτσι 

ώστε: 

α) να λαµβάνονται µέτρα για την παραγωγή προϊόντων των οποίων τα 

χαρακτηριστικά θα εξασφαλίζουν την επαναχρησιµοποίηση των προϊόντων 

αυτών στο τέλος του κύκλου ζωής τους. 

β) ο σχεδιασµός και η διαδικασία παραγωγής να τείνουν προς τον στόχο της 

µείωσης της παρουσίας επικίνδυνων για το περιβάλλον ουσιών στα παραγόµενα 

προϊόντα. 
 

Για την επίτευξη του στόχου επέκτασης και εκσυγχρονισµού του δικτύου συλλογής 

και µεταφοράς των αστικών αποβλήτων στο σύνολο χώρας, προβλέπονται οι 

ακόλουθες δράσεις, που θα έχουν εφαρµογή σε όλες τις Περιφέρειες της Χώρας: 

α) Προµήθεια κατάλληλου εξοπλισµού για τη αποκοµιδή  των αστικών αποβλήτων 

και εν γένει συντήρηση των µέσων αυτών σε υψηλά περιβαλλοντικά και 

υγειονολογικά επίπεδα. 

β) Οργάνωση των δικτύων συλλογής µε την εφαρµογή προδιαγραφών και οδηγιών 

που αποσκοπούν στην βελτιστοποίηση της απόδοσης των τεχνικών που 

ακολουθούνται για την συλλογή των αστικών αποβλήτων.          

γ) Κατασκευή σταθµών µεταφόρτωσης οι οποίοι θα εξυπηρετούν, όπου κρίνεται 

απαραίτητο, τις ανάγκες µεταφοράς των αστικών αποβλήτων διαχείρισης και 

διάθεσης. 
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Συνοπτικά, για την Περιφέρεια Αττικής, η στρατηγική ∆ΣΑ περιλαµβάνει τα  

ακόλουθα: 

1) Πρέπει να δοθεί πάρα πολύ µεγάλη έµφαση, στον προσδιορισµό των ποιοτικών 

και ποσοτικών χαρακτηριστικών των Σ.Α.. Μόνο τότε µπορεί να ελεγχθεί η ορθή 

βάση και ο ρεαλισµός των στόχων, µπορεί να τεθεί το πρόβληµα των Σ.Α. στην 

πραγµατική του βάση και µπορεί να γίνουν ασφαλή βήµατα προς δηµιουργία  

εγκαταστάσεων επεξεργασίας Σ.Α..  

2) Πρέπει να δοθεί έµφαση στην αξιόπιστη καταγραφή των ΧΑ∆Α, µε όλα τα στοιχεία 

που απαιτούνται για τον καθορισµό των µέτρων αποκατάστασής τους. 

3) Πρέπει να προχωρήσει η ταχεία υλοποίηση των ώριµων έργων Χ.Υ.Τ.Α. και ΣΜΑ. 

4) Πρέπει να ξεκινήσει ταχέως, η ωρίµανση των υπόλοιπων έργων ΧΥΤΑ και του 

δικτύου ΣΜΑ ή ΤΣΜΑ, για την κάλυψη του συνόλου της Περιφέρειας Αττικής από 

δίκτυο ΧΥΤΑ και ΣΜΑ ή ΤΣΜΑ. 

5) Πρέπει, ως ο πλέον αξιόπιστος τρόπος για την παραγωγή κοµπόστ καλής 

ποιότητας, να επιδιωχθεί η έµφαση σε προγράµµατα ∆σΠ βιοποδοµήσιµων ΑΣΑ, 

αλλά και άλλων οργανικών αποβλήτων. Πράγµατι, αν και η µέθοδος ∆σΠ 

οργανικών αποβλήτων διεθνώς αναγνωρίζεται ως µία πολύ σηµαντική τάση, στην 

χώρας µας τυγχάνει σχεδόν µηδενικής εφαρµογής. Με αυτόν τον τρόπο διάφορες 

κατηγορίες αποβλήτων όπως:  

- Υπολείµµατα κουζίνας κατοικιών  

- Υπολείµµατα εστιατορίων, fast food κ.λπ. 

- Προϊόντα κλαδέµατος  

- Προϊόντα περιποίησης κήπων (γρασίδι κ.λπ.)  

- Γεωργικά υπολείµµατα  

- Κτηνοτροφικά και πτηνοτροφικά απόβλητα  

- Αποσυρόµενα φρούτα 

µπορούν να δώσουν άριστης ποιότητας κοµπόστ, µε οικονοµικά πολύ βιώσιµες 

λύσεις (µικρή µεταφορά, µικρό κόστος, µεγάλη τιµή).  

6) Προτείνεται η προώθηση της εφαρµογής των «πράσινων σηµείων» (Green 

Points), τα οποία είναι κέντρα στα οποία οι πολίτες ή άλλοι «παραγωγοί» 

αποβλήτων θα µπορούν να πηγαίνουν διάφορες κατηγορίες επιλεγµένων υλικών. 

(π.χ. «πράσινα» απόβλητα, ξύλα, ογκώδη απόβλητα κ.λπ.) µε σκοπό είτε την 

αξιοποίησή τους, είτε την αποφυγή ανάµιξής του µε το ρεύµα των ΑΣΑ. Τα 

«πράσινα σηµεία» σκοπό έχουν την υποβοήθηση συµµετοχής των πολιτών στα 
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προγράµµατα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.  

7) Τα πληθυσµιακά δεδοµένα της περιοχής, επιτρέπουν για την επεξεργασία των 

ΑΣΑ τη βιώσιµη εφαρµογή όλων των Τεχνολογιών, µε µεγάλη ασφάλεια. Έτσι 

όλες οι τεχνολογίες είναι αποδεκτές, από πλευράς περιβαλλοντικής προστασίας 

και τεχνικοοικονοµικής βιωσιµότητας.  

8) Η ύπαρξη εργοστασίων παραγωγής τσιµέντου, δίνει µια σηµαντική δυνατότητα, 

της οποίας όµως τα τεχνικοοικονοµικά µεγέθη δεν είναι δυνατόν να 

προσεγγισθούν, πριν ξεκινήσει διάλογος µε τις συγκεκριµένες εγκαταστάσεις. 

Ετσι οι ΦοΣ∆Α καλούνται να ξεκινήσουν συνεννοήσεις µε τις εγκαταστάσεις 

παραγωγής τσιµέντου, για να διερευνηθεί η δυνατότητα και οι όροι συνδυασµού 

της ∆ΣΑ µε τις µονάδες αυτές.  

9) Λόγω της πληθώρας εφαρµογών και συνδυασµού τεχνολογιών µε διαφορετικά 

συγκριτικά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα η καθεµία, οι ΦοΣ∆Α ή/ και άλλοι 

αρµόδιοι φορείς (όπως π.χ. η Περιφέρεια) καλούνται, µέσω αναλυτικότερης 

διερεύνησης, να επιλέξουν ολοκληρωµένο σύστηµα ∆ΣΑ, µε συνεκτίµηση 

περιβαλλοντικών, οικονοµοτεχνικών και λοιπών παραµέτρων, στο πλαίσιο 

επίτευξης των στόχων του ΠΕΣ∆Α. 

10) Για τα υλικά συσκευασίας και το έντυπο χαρτί, αλλά και άλλα ΑΣΑ που υπάγονται 

ή που θα υπάγονται στις διατάξεις  περί εναλλακτικής διαχείρισης, θα υπάρξει 

συνεργασία µε το αντίστοιχο ΣΕ∆Α.  
 

7.4.3. Μη επικίνδυνα βιοµηχανικά απόβλητα 
Οι κύριοι στόχοι του ΠΕΣ∆Α Αττικής σχετικά µε την διαχείριση των µη επικίνδυνων 

βιοµηχανικών αποβλήτων έχουν ως ακολούθως: 

- Μείωση του όγκου των παραγόµενων αποβλήτων 

- Αύξηση του ποσοστού αξιοποίησης των αποβλήτων 

- ∆ιάθεση των αποβλήτων που δεν µπορούν να αξιοποιηθούν, µε περιβαλλοντικά 

και τεχνικοοικονοµικά αποδεκτό τρόπο σε ειδικές εγκαταστάσεις. 

- Σταδιακή µείωση-εξάλειψη των ποσοτήτων που διατίθενται σε ανεξέλεγκτους 

χώρους διάθεσης. 

Οι απαιτούµενες δράσεις για την υλοποίηση των εξειδικευµένων στόχων σε αυτήν 

την θεµατική ενότητα αφορούν κατ΄αρχήν την κεντρική υπηρεσία του κράτους αλλά 

έχουν αλληλεπίδραση στην περιφερειακή και στις τοπικές υπηρεσίες της περιοχής 

µελέτης, και  είναι οι εξής: 
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 Καταγραφές για τον προσδιορισµό των ποιοτικών και ποσοτικών 

χαρακτηριστικών των αποβλήτων, µε ανάπτυξη συστήµατος δυναµικής 

απογραφής.  

Ένα σύστηµα έχει ήδη αναπτυχθεί στο ΥΠΕΧΩ∆Ε, µέσω δε της εγκατεστηµένης 

Βάσης ∆εδοµένων µπορεί να δώσει στοιχεία τόσο ποιοτικά και ποσοτικά όσο και 

για τις τρέχουσες πρακτικές διαχείρισης των βιοµηχανικών στερεών αποβλήτων. 

Ειδικά στην Περιφέρεια Αττικής, µε τις τόσες ιδιαιτερότητες που έχουν αναφερθεί, 

χρειάζεται πιο λεπτοµερής γνώση τόσο των χαρακτηριστικών των αποβλήτων 

όσο και των µεθόδων διαχείρισης που σήµερα εφαρµόζονται. 

 Προώθηση της πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων στην πηγή µέσω της 

εφαρµογής καθαρών τεχνολογιών στις παραγωγικές διαδικασίες.  

Αυτό θα επιτευχθεί µε την χρήση οικονοµικών εργαλείων τα οποία θα 

περιλαµβάνουν κυρίως χρηµατοδοτήσεις και οικονοµικά κίνητρα προς τους 

παραγωγούς για την εισαγωγή καθαρών τεχνολογιών. 

 Παροχή κινήτρων διαφόρων ειδών προς τις βιοµηχανικές δραστηριότητες µε 

στόχο την εφαρµογή συστηµάτων αξιοποίησης των παραγόµενων αποβλήτων. 

 Στήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για τη δηµιουργία µονάδων αξιοποίησης των 

µη επικίνδυνων βιοµηχανικών αποβλήτων. 

 Σε κάθε περίπτωση, και ανεξάρτητα από το εάν θα υπάρξουν ή όχι κίνητρα ή 

στήριξη και σε ποιο βαθµό, τα βιοτεχνικά ή βιοµηχανικά µη επικίνδυνα απόβλητα 

θα υφίστανται διαχείριση µε ευθύνη του παραγωγού και κατόχου τους, αφού 

προηγουµένως ληφθούν οι απαιτούµενες αδειοδοτήσεις. 
 

Η περίπτωση συνδιάθεσης µε τα Α.Σ.Α., εφόσον τα ποσοτικά και ποιοτικά 

χαρακτηριστικά τους το επιτρέπουν, εµπίπτει στην ευθύνη του Φο∆ΣΑ της ∆.Ε. στην 

οποία παράγονται και αποτελεί αντικείµενο συµφωνίας µεταξύ φορέων, µε την 

προϋπόθεση ότι η διαστασιολόγηση των έργων διαχείρισης της ∆.Ε. το επιτρέπει. 
 

7.4.4.  Άλλες κατηγορίες µη επικινδύνων στερεών αποβλήτων  
7.4.4.1. Ιλύες από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυµάτων 
Οι δράσεις µέσω των οποίων µπορεί να γίνει αξιοποίηση της ιλύος είναι: 

α)  Απ' ευθείας χρήση σε αγροτικές εφαρµογές ως εδαφοβελτιωτικού υλικού, 

σύµφωνα µε τους όρους και περιορισµούς που τίθενται από την κοινή 

υπουργική απόφαση 80568/4225/91. 
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β)  Για την επανένταξη στο φυσικό περιβάλλον «τραυµατισµένων» φυσικών 

αναγλύφων. Απαραίτητο είναι, πριν την τελική χρήση της ιλύος για τους 

παραπάνω σκοπούς, αυτή να είναι σταθεροποιηµένη ή να έχει υποστεί 

συνεπεξεργασία µε άλλα µη επικίνδυνα βιοαποδοµήσιµα απόβλητα, όπως µε 

το οργανικό κλάσµα των αστικών αποβλήτων, και να πληροί περιβαλλοντικά 

κριτήρια συµβατά µε την κείµενη νοµοθεσία. 

γ)  Ξήρανση της ιλύος και χρήση αυτής ως καυσίµου ύλης ή γενικότερα για 

ενεργειακή αξιοποίηση. 

Σύµφωνα µε την ισχύουσα κοινοτική (Οδηγία 91/271/EEC) και εθνική νοµοθεσία 

(ΚΥΑ 5673/400/5-3-97 «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυµάτων») 

τίθεται χρονοδιάγραµµα για τη λειτουργία εγκαταστάσεων δευτεροβάθµιας 

επεξεργασίας αστικών λυµάτων: 

• Μέχρι 31-12-2000, για οικισµούς µε ισοδύναµο πληθυσµό άνω των 15000 

κατοίκων, και 

• Μέχρι 31-12-2005, για οικισµούς µε ισοδύναµο πληθυσµό µεταξύ 10000 και 

15000 κατοίκων, καθώς επίσης και για οικισµούς µε ισοδύναµο πληθυσµό 

µεταξύ 2000 και 10000 κατοίκων, όταν τα λύµατα απορρίπτονται σε γλυκά 

νερά και εκβολές ποταµών. 

 

Η κύρια Οδηγία που καθορίζει το πλαίσιο διάθεσης της Ιλύος από ΕΕΛ ΙΑΛ είναι η 

86/278/ΕΟΚ, για τη διάθεση της ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών 

λυµάτων στη γεωργία, η οποία έχει ενσωµατωθεί στην εθνική νοµοθεσία µε την ΚΥΑ 
80568/4225/1991 «Μέθοδοι, όροι και περιορισµοί για τη χρησιµοποίηση στη γεωργία 

της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυµάτων». 

(ΦΕΚ641/Β/7.8.91). Στόχος τους είναι να προωθήσουν την αξιοποίηση της ιλύος στη 

γεωργία ρυθµίζοντας ταυτόχρονα τη χρήση της έτσι ώστε να µην υπάρχουν 

αρνητικές επιπτώσεις στο έδαφος, τα φυτά τα ζώα και τον άνθρωπο. Έτσι 

απαγορεύουν τη χρήση µη επεξεργασµένης ιλύος σε αγροτικά εδάφη, εκτός και αν 

εγχέεται ή παραχώνεται στο έδαφος. Η ιλύς θεωρείται επεξεργασµένη αν έχει 

υποστεί βιολογική, χηµική ή θερµική επεξεργασία, µακροχρόνια αποθήκευση ή 

οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη διαδικασία ώστε να µειωθεί σηµαντικά η ικανότητά της 

προς ζύµωση και ο κίνδυνος για την υγεία που προκαλεί η χρησιµοποίησή της.  
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Σηµειώνεται ότι σε συνδυασµό µε την ΚΥΑ 80568/4225/1991 η διάθεση της 

επεξεργασµένης ιλύος, αστικής προέλευσης, ρυθµίζεται από τις σχετικές διατάξεις 

της κείµενης νοµοθεσίας διαχείρισης στερεών αποβλήτων και ειδικότερα από την 

ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ 1016Β/17-11-1997) "Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και 

γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων" και την ΚΥΑ 50910/2003. 

 

Σε περίπτωση µη αξιοποίησης της ιλύος, αυτή θα πρέπει να οδηγείται για διάθεση σε 

Χ.Υ.Τ.Α., µετά από κατάλληλη επεξεργασία της.  

 

7.4.4.2. Μεταχειρισµένα ελαστικά 
Οι εξειδικευµένοι στόχοι του ΠΕΣ∆Α για την διαχείριση των µεταχειρισµένων 

ελαστικών θα υλοποιηθούν µε τις παρακάτω δράσεις: 

•  Με την καθιέρωση και εφαρµογή συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης για τα 

χρησιµοποιηµένα ελαστικά στα πλαίσια εφαρµογής των κείµενων νοµοθετικών 

ρυθµίσεων. Τα συστήµατα αυτά περιλαµβάνουν: α) συλλογή των 

µεταχειρισµένων ελαστικών από τα συνεργεία επιδιόρθωσης οχηµάτων που 

προβαίνουν σε αντικατάσταση ελαστικών και β) επαναχρησιµοποίηση ή 

αξιοποίηση αυτών, συµπεριλαµβανοµένης και της ανακύκλωσης, των 

συλλεγόµενων µεταχειρισµένων ελαστικών µε τη χρησιµοποίηση καθαρών 

τεχνολογιών.  

•  Με την ενθάρρυνση κατά σειρά προτεραιότητας α) της επαναχρησιµοποίησης εφ' 

όσον είναι συµφέρουσα και τεχνολογικά και οικονοµικά εφικτή, β) της χρήσης 

υλικών που περιέχουν ανακυκλωµένο ελαστικό και γ) της ενεργειακής 

αξιοποίησης των µεταχειρισµένων ελαστικών. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε την 

παροχή κινήτρων, οικονοµικών ή άλλων (π.χ. βραβεύσεις επιχειρήσεων), προς 

τους ιδιώτες επενδυτές, σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον νοµικό πλαίσιο.  

• Με την ενηµέρωση και πληροφόρηση α) των παραγωγικών τάξεων καθώς και 

των ιδιωτικών και δηµόσιων φορέων που έχουν σχέση µε τις διαδικασίες 

εναλλακτικής διαχείρισης των ελαστικών οχηµάτων και β) του ευρέως κοινού µε 

σκοπό την ευαισθητοποίηση του για τα θέµατα αυτά και την συνειδητοποίηση του 

ρόλου του.  
 

Επίσης τα µεταχειρισµένα ελαστικά, υπόκεινται στον Νόµο 2939/2001 για την 

εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων. Βάσει του νοµού αυτού έχει εκδοθεί το Π.∆. 
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109/04 για την Εναλλακτική ∆ιαχείριση Μεταχειρισµένων Ελαστικών, στα πλαίσια του 

οποίου έχει εγκριθεί και λειτουργεί το σύστηµα πανελλαδικής εµβέλειας ECO-

ELASTICA. 
 

Το προτεινόµενο σχέδιο για την διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών, 
στο πλαίσιο του ΠΕΣ∆Α υπαγορεύει τη συνεργασία µε το/τα ΣΕ∆Α.  
 

 

7.4.4.3. Οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ)  
Οι εξειδικευµένοι στόχοι για την διαχείριση των οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής 

τους, εκτιµάται ότι θα επιτευχθούν µε την προώθηση των όρων της σχετικής κείµενης 

νοµοθεσίας, οι οποίοι αφορούν:  

 Στην καθιέρωση και εφαρµογή συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης για τα 

οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους 

 Στην καθιέρωση και εφαρµογή διαδικασιών παράδοσης - παραλαβής µεταξύ των 

εµπλεκοµένων φορέων (προµηθευτές, παραγωγοί, ιδιοκτήτες) 

 Στην καθιέρωση και εφαρµογή διαδικασίας συλλογής των εγκαταλειµµένων 

οχηµάτων από τους κατά τόπους αρµόδιους ΟΤΑ 

 Στην ενθάρρυνση της επαναχρησιµοποίησης όσων κατασκευαστικών στοιχείων 

είναι κατάλληλα να επαναχρησιµοποιηθούν και της αξιοποίησης όσον 

κατασκευαστικών στοιχείων δεν µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν µε 

προτεραιότητα στην ανακύκλωση, εφ' όσον είναι περιβαλλοντικά βιώσιµη. Αυτό 

µπορεί να επιτευχθεί µε την παροχή κινήτρων, οικονοµικών ή άλλων (π.χ. 

βραβεύσεις επιχειρήσεων), προς τους ιδιώτες επενδυτές, σύµφωνα µε το 

εκάστοτε ισχύον νοµικό πλαίσιο. 

 Στην ενηµέρωση και πληροφόρηση α) των παραγωγικών τάξεων καθώς και των 

ιδιωτικών και δηµόσιων φορέων που έχουν σχέση µε τις διαδικασίες 

εναλλακτικής διαχείρισης των οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 

συµπεριλαµβανοµένων των εξαρτηµάτων/ ανταλλακτικών τους και β) του ευρέως 

κοινού µε σκοπό την ευαισθητοποίηση του για τα θέµατα αυτά και την 

συνειδητοποίηση του ρόλου του. 

 

Τα απόβλητα οχηµάτων που βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους, υπόκεινται 

στον Νόµο 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων. Βάσει του νοµού 

αυτού έχει εκδοθεί το Π.∆. 116/04 για τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 
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όπου είναι υπό έγκριση το σύστηµα πανελλαδικής εµβέλειας Ε∆ΟΕ Α.Ε. 

(Εναλλακτική ∆ιαχείριση Οχηµάτων Ελλάδος) 

 

Το προτεινόµενο σχέδιο για την διαχείριση των οχηµάτων στο τέλος του 
κύκλου ζωής τους, στο πλαίσιο του ΠΕΣ∆Α υπαγορεύει τη συνεργασία µε το/τα 
ΣΕ∆Α.  

 

7.4.4.4. Αδρανή απόβλητα από κατασκευές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις 
Οι εξειδικευµένοι στόχοι για την αύξηση του ποσοστού υλικών που αξιοποιούνται, 

προβλέπεται να υλοποιηθούν µέσω της κατάρτισης και εφαρµογής προγραµµάτων 

εναλλακτικής διαχείρισης για τα απόβλητα από κατασκευές, εκσκαφές και 

κατεδαφίσεις, στα πλαίσια εφαρµογής των σχετικών νοµοθετικών ρυθµίσεων.  
 

Τα προγράµµατα αυτά θα περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων:  

- Μεθόδους για την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των εν λόγω 

αποβλήτων 

- Μέτρα για την ενθάρρυνση της αξιοποίησης - ανακύκλωσης αυτών 

- Μέτρα για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του καταναλωτή ή του τελικού 

χρήστη 

 

Το προτεινόµενο σύστηµα για την διαχείριση των αδρανών αποβλήτων της περιοχής 

µελέτης, υπαγορεύει τις ακόλουθες απαιτήσεις σχεδιασµού: 

(i) Εκπόνηση µελέτης για  την ακριβή εκτίµηση των αδρανών αποβλήτων για την 

Περιφέρεια 

(ii) Θέσπιση ποσοτικών στόχων σε επίπεδο περιφέρειας 

Παρόλο που στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης περιλαµβάνεται η ποσοτικοποίηση 

των στόχων του Περιφερειακού Σχεδιασµού για τα αδρανή απόβλητα, απαιτείται η 

εκπόνηση εξειδικευµένης µελέτης για την καταγραφή των ποσοτήτων και την 

χωροθέτηση έργων διαχείρισης αδρανών αποβλήτων.    
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Έχουν επίσης αδειοδοτηθεί συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων 

(ΣΕ∆Α) σύµφωνα µε το Νόµο 2939/01, ενώ πιθανώς θα αδειοδοτηθούν και άλλα.  

 

Το προτεινόµενο σχέδιο για τη διαχείριση των Αποβλήτων από κατασκευές, 
εκσκαφές και κατεδαφίσεις, στο πλαίσιο του ΠΕΣ∆Α, υπαγορεύει τη 
συνεργασία µε το/τα ΣΕ∆Α.  

 

Όσα αδρανή απόβλητα δεν υφίστανται αξιοποίηση, θα οδηγούνται για ασφαλή 

διάθεσή τους σε Χ.Υ.Τ.Α. Aδρανών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας 

νοµοθεσίας.  

 

7.4.4.5. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ)  
Οι εξειδικευµένοι ποσοτικοί στόχοι για την συλλογή – αξιοποίηση και επεξεργασία 

των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, προβλέπεται να 

υλοποιηθούν µέσω της κατάρτισης και εφαρµογής προγραµµάτων εναλλακτικής 

διαχείρισης για τα απόβλητα αυτά, στα πλαίσια εφαρµογής των κείµενων 

νοµοθετικών ρυθµίσεων.  

 

Τα προγράµµατα αυτά θα περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων: 

- Μεθόδους για την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΗΗΕ 

- Μέτρα για την µείωση της επικινδυνότητας των ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισµού καθώς και της ποσότητας των ΑΗΗΕ στα οικιακά απόβλητα 

- Μέτρα για την προώθηση της επαναχρησιµοποίησης και την ενθάρρυνση της 

αξιοποίησης - ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ 

- Μέτρα για την προώθηση της έρευνας και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών 

αξιοποίησης, ανακύκλωσης και επεξεργασίας των ΑΗΗΕ καθώς και για την 

παραγωγή ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού µε υποκατάσταση των 

περιεχοµένων βαρέων µετάλλων ή των άλλων επικίνδυνων ουσιών µε 

φιλικότερες προς το περιβάλλον ουσίες. 

- Μέτρα για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του καταναλωτή ή του τελικού 

χρήστη. 
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Επίσης τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, υπόκεινται στον Νόµο 

2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων. Βάσει του νοµού αυτού έχει 

εκδοθεί το Π.∆. 117/04 για την Εναλλακτική ∆ιαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και 

Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού. Ήδη έχει συσταθεί η εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

Α.Ε., η οποία έως αυτή τη στιγµή είναι ο µοναδικός εθνικός φορέας για την διαχείριση 

των ΑΗΗΕ. 

 
Το προτεινόµενο σχέδιο για τη διαχείριση των ΑΗΗΕ στο πλαίσιο του ΠΕΣ∆Α, 
υπαγορεύει τη συνεργασία µε το/τα ΣΕ∆Α.  
 

7.4.4.6. Γεωργικά υπολείµµατα και άχρηστα γεωργικά προϊόντα, 
συµπεριλαµβανοµένων και των αποσυρόµενων 

Επιδιώκεται ή αξιοποίησή τους, ως πηγής οργανικής ουσίας και ενέργειας. Το 

παραγόµενο compost µπορεί να χρησιµοποιηθεί  σε αγροτικές καλλιέργειες, καθώς 

και για την επανένταξη σε φυσικό περιβάλλον «τραυµατισµένων» φυσικών 

αναγλύφων ή και σε άλλες εφαρµογές, σύµφωνα µε τους ειδικούς όρους και 

προϋποθέσεις που τίθενται από την κείµενη νοµοθεσία.  

 

Η διαχείρισή τους γίνεται µε ευθύνη του παραγωγού.  

 

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.  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟ∆ΟΧΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σ.Α.  
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8. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σ.Α. 

 

8.1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
8.1.1. Εισαγωγή  
Όπως ήδη έχει αναφερθεί η Περιφέρεια Αττικής είχε εκπονήσει Περιφερειακό 

Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων έτσι όπως αυτός προβλεπόταν από την 

ΚΥΑ 113944/97. Ο Περιφερειακός Σχεδιασµός εκπονήθηκε το 2001 και περιλάµβανε 

δύο στάδια. Στο στάδιο Α’ είχαν υιοθετηθεί συγκεκριµένοι όρων καταλληλόλητας και 

κριτηρία αποκλεισµού, τα οποία εγκρίθηκαν µε την απόφαση του Περιφερειακού 

Συµβουλίου Αττικής της 17/09/2001 (Α.Π. 48442/28-9-2001). 

 

Η παρούσα µελέτη Περιφερειακού  Σχεδιασµού λαµβάνοντας υπόψη τα όσα 
έχουν ήδη προταθεί προχωρεί στη ακόλουθη παράθεση των κριτηρίων 
αποκλεισµού εγκαταστάσεων ∆ΣΑ.  
 

Σε προηγούµενο κεφαλαίο παρουσιάσθηκαν τα κριτήρια καταλληλότητας έργων 

διαχείρισης καθώς και τα κριτήρια επιλογής µεθόδου διάθεσης, τα οποία αποτελούν 

τα θεµέλια των επιλογών. Στο κεφάλαιο αυτό προσδιορίζονται τα κριτήρια 

αποκλεισµού, που προσδιορίζουν τις ευρύτερες κατάλληλες περιοχές εντός των 

οποίων ενδέχεται να χωροθετηθεί κάποιο προβλεπόµενο έργο. Ουσιαστικά µε τον 

όρο «ευρύτερες κατάλληλες περιοχές» νοούνται οι περιοχές εκείνες που θα 

προκύψουν αφού εφαρµοστούν τα κριτήρια αποκλεισµού και µειωθεί η έκταση των 

προς εξέταση περιοχών για την χωροθέτηση.  

 

Κατά συνέπεια, είναι προφανές ότι η έµφαση στα κριτήρια αυτά κάθε άλλο παρά 

φιλολογική σηµασία έχει, εφόσον καθορίζει τα εργαλεία θα χρησιµοποιηθούν από 

τους φορείς της Περιφέρειας Αττικής για την ενδεχόµενη εξεύρεση νέων θέσεων 

επεξεργασίας/διάθεσης, όταν οι ήδη εγκεκριµένοι θα έχουν εξαντλήσει τη µέγιστη 

χωρητικότητά τους. 

 

8.1.2. Κριτήρια σχεδιασµού – Νοµοθετικό πλαίσιο 
Τα τελευταία χρόνια όπως ήδη έχει αναφερθεί η Ελλάδα έχει προωθήσει το σχέδιο 

για την υιοθέτηση και εφαρµογή όλων των σχετικών νοµοθεσιών από την Ε.Ε. Στην 
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παρούσα µελέτη λαµβάνονται υπόψη οι πρόσφατες θεσµικές ρυθµίσεις στην ΕΕ και 

την Ελλάδα, σχετικά µε την διαχείριση των απορριµµάτων. Πιο συγκεκριµένα, 

λαµβάνονται υπόψη: 

 Η ΚΥΑ 22912/1117/2005 (ΦΕΚ 759/2005), για την αποτέφρωση των 

αποβλήτων  

 Η ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/2003), µέτρα και όροι για τη διαχείριση 

στερεών αποβλήτων. Εθνικός και περιφερειακός σχεδιασµός διαχείρισης 

 Νόµος 3010/2002, ΦΕΚ91Α/2002, σχετικά µε την εναρµόνιση του 

Ν.1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11 ΕΕ και 96/61 ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης 

και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις 

 Νόµος 2939/2001, ΦΕΚ 179Α/2001, σχετικά µε τις συσκευασίες και την 

εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, ίδρυση 

Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων 

Προϊόντων (ΕΟΕ∆ΣΑΠ), και τα κατ΄εφαρµογήν της Π.∆. 

 Η ΚΥΑ 114218 (ΦΕΚ 17/11/97, τεύχος Β) για το πλαίσιο προδιαγραφών και τα 

γενικά προγράµµατα διαχείρισης απορριµµάτων. 

 Η ΚΥΑ 19396/1546/97 (ΦΕΚ 604Β/18-07-97) για τη διαχείριση των 

επικινδύνων αποβλήτων. 

 Η κοινοτική οδηγία 99/31 για την υγειονοµική ταφή  

 Η κοινοτική οδηγία 94/62 για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα 

συσκευασίας, και η αναθεώρηση αυτής οδηγία 2004/12. 

 Η κοινοτική οδηγία 94/67 σχετικά µε την καύση επικινδύνων απορριµµάτων. 

 Η κοινοτική οδηγία 91/156 για τα στερεά και τα επικίνδυνα απόβλητα 

 Η κοινοτική οδηγία 75/442 για τα στερεά απόβλητα 
 

Επιπρόσθετα ακολουθήθηκαν οι ειδικές προδιαγραφές που προτείνονται από το 

ΥΠΕΧΩ∆Ε, µέσω των αντίστοιχων εγκυκλίων, όπως 

 Η εγκύκλιος 19 µε αρ.πρω.  οικ. 135977/5051/14-12-2005, για τις Πρότυπες 

Οριστικές Μελέτες Έργων Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης 

Αποβλήτων (ΧΑ∆Α).  

 Η εγκύκλιος  µε αρ. πρωτ. Οικ 109974/3106/22-10-2004 (µετά της ορθής 

επανάληψης σελ 15/4-11-2004) για τις Πρότυπες Προδιαγραφές Τεχνικής 

Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης 

Αποβλήτων (ΧΑ∆Α).  
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8.1.3. Καθορισµός κριτηρίων αποκλεισµού / καταλληλότητας χωροθέτησης 
εγκαταστάσεων ∆ΣΑ – Κατάστρωση χαρτών αποκλεισµού και 
ευρύτερων κατάλληλων περιοχών. 

8.1.3.1. Εισαγωγή  
Τα ελάχιστα κριτήρια αποκλεισµού για τις εγκαταστάσεις ∆ΣΑ, καθορίζονται από την 

ΚΥΑ 114218/97. 

 

Στην πραγµατικότητα, τα κριτήρια αποκλεισµού, πρέπει να είναι διαφορετικά, 

ανάλογα και µε το είδος της εγκατάστασης. Έτσι π.χ. τα κριτήρια αποκλεισµού για 

Χ.Υ.Τ.Α. είναι αυστηρότερα από αυτά των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας 

Αποβλήτων. Στο πλαίσιο της τάσεως για Ολοκληρωµένες Εγκαταστάσεις ∆ιαχείρισης 

Αποβλήτων (ΟΕ∆Α), όπου συνυπάρχουν Χ.Υ.Τ.Α. ή  Χ.Υ.Τ.Υ. και Εγκαταστάσεις 

Επεξεργασίας, συνήθως για την ΟΕ∆Α υιοθετούνται τα αυστηρότερα κριτήρια (δηλ. 

των Χ.Υ.Τ.Α.), και όπου απαιτείται γίνεται διακριτή διαφοροποίηση. 

 

Παρ’ όλα αυτά, δεν πρέπει να αποκλεισθεί η χωροθέτηση µεµονωµένων 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας, γι’ αυτό πρέπει να ισχύσουν χωριστά κριτήρια 

αποκλεισµού. 

 

Ακολούθως η µεθοδολογία αναφέρεται κυρίως σε ένα Χ.Υ.Τ.Α., επειδή τα κριτήρια 

αποκλεισµού για Χ.Υ.Τ.Α. είναι τα πλέον αυστηρά σε σχέση µε κριτήρια άλλων 

εγκαταστάσεων ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, όµως η ίδια µεθοδολογία 

εφαρµόζεται κατ΄ αναλογία (όχι όµως πανοµοιότυπα) και για τα άλλα είδη 

εγκαταστάσεων ∆ΣΑ. 

 

8.1.3.2. Κριτήρια εξαίρεσης υποψηφίων θέσεων έργων ∆.Σ.Α. 
Ένας Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ), µία Εγκατάσταση 

Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΕΕΑ) και γενικότερα µία θέση όπου θα χωροθετηθούν 

Ολοκληρωµένες Εγκαταστάσεις ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕ∆Α), πρέπει να 

ικανοποιούν ένα µεγάλο αριθµό παραµέτρων ώστε να ικανοποιούν τον σκοπό τους. 
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Αν δεν πληρούνται για κάποιο χώρο σε ένα στοιχειώδη βαθµό ορισµένα βασικά 

κριτήρια, π.χ. ασφάλειας, συµβατότητας χρήσεων γης, δεν ακολουθούν περαιτέρω 

διερευνήσεις για χωροθέτηση σε αυτή τη θέση. 

 

Έτσι είναι δυνατόν, σε κάποια περιοχή να χωροθετηθεί π.χ. ΧΥΤΑ εφαρµόζοντας 

µόνο κριτήρια εξαίρεσης, κριτήρια δηλ. που αποκλείουν ορισµένες θέσεις από τη 

χωροθέτηση. 

 

Σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 114218/97 απαγορεύεται η εγκατάσταση Χ.Υ.ΤΑ. εντός των 

παρακάτω περιοχών: 

• Περιοχές αρχαιολογικού πολιτιστικού ενδιαφέροντος, δηλαδή κηρυγµένοι 

αρχαιολογικοί χώροι (Ζώνη Α). 

• Παραδοσιακοί Οικισµοί 

• Θεσµοθετηµένες περιοχές προστασίας και µεµονωµένα στοιχεία της φύσης και 

του τοπίου, όπως αυτά ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 18,19 και 21 του 

Νόµου 1650/86 (Φ.Ε.Κ. 160/α/86) και από τις διατάξεις του Ν.∆. 996/71 (Φ.Ε.Κ. 

192/71) εκτός εάν η συγκεκριµένη χρήση έχει προβλεφθεί από άλλο διαχειριστικό 

σχέδιο ή άλλη νοµοθετική ρύθµιση. 

• Οικιστικές περιοχές 

- Περιοχές εντός ορίων σχεδίου πόλης και εντός ορίων οικισµών µε πληθυσµό 

κάτω των 2.000 κατοίκων. 

- Περιοχές εντός ορίων Οικοδοµικών Συνεταιρισµών Α ή και Β κατοικίας. 

- Περιοχές ιδιωτικής πολεοδόµησης του Ν. 1947/91 για οικιστική χρήση. 

• Για τα αεροδρόµια ισχύει η κείµενη νοµοθεσία. 

• Περιοχές για τις οποίες ισχύει ειδική ή γενική απαγορευτική διάταξη, που αφορά 

και σε θέµατα Εθνικής Άµυνας και Ασφάλειας. 

 

Σύµφωνα µε την ΚΥΑ 114218/97, για Ε.Ε.Α. ισχύουν τα ανωτέρω ορισθέντα για 

Χ.Υ.Τ.Α. κριτήρια αποκλεισµού, πλην αυτών που αφορούν οικιστικές περιοχές. 

 

Στο πλαίσιο του παρόντος ΠΕΣ∆Α, υιοθετούνται ως κριτήρια αποκλεισµού, τα 

προαναφερθέντα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί µε την ΚΥΑ 114218/97. 
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8.2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ – ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  
 

8.2.1. Εισαγωγή  
Με βάση τους γενικούς περιορισµούς, που προαναφέρθηκαν, έγινε η συλλογή όλων 

των απαραίτητων στοιχείων που αφορούν και τεκµηριώνουν τα ανωτέρω 

χαρακτηριστικά, τα οποία και αποτυπώνονται σε επιµέρους θεµατικούς χάρτες, και 

έτσι προκύπτουν οι ευρύτερες κατάλληλες περιοχές, µέσα στις οποίες µπορούν να 

εντοπισθούν πλέον, µεµονωµένες θέσεις, οι οποίες θα είναι κατ’ αρχήν κατάλληλες 

για την χωροθέτηση έργων ∆ΣΑ. (Bέβαια µεµονωµένες θέσεις µπορεί να 

εντοπισθούν και εκτός των «ευρύτερων κατάλληλων περιοχών», υπό την 

προϋπόθεση πάντοτε, να µην εµπίπτουν σε κριτήρια αποκλεισµού).   

 

Στον σχετικό χάρτη, κλίµακας 1:150.000, ο οποίος ονοµάζεται «Ευαίσθητες και 

προστατευόµενες περιοχές – Θεσµικές χρήσεις γης» φαίνονται όλες οι ευαίσθητες, 

προστατευόµενες κ.λπ. περιοχές για τις οποίες ισχύουν απαγορεύσεις ή περιορισµοί 

κ.λπ. 

 

Για τον χάρτη αυτό θα πρέπει να κάνουµε τις ακόλουθες επισηµάνσεις, οι οποίες 

αφορούν την διαδικασία σύνταξής του, καθώς και τα στοιχεία µε τις αντίστοιχες πηγές 

τους, που περιλαµβάνονται σε αυτόν: 

• Περιοχές Natura 2000, Πηγή: ΥΠΕΧΩ∆Ε 

• Περιοχές καταφυγίων άγριας ζωής, Πηγή: τα κατά τόπους ∆ασαρχεία 

• Αρχαιολογικοί χώροι, Πηγή: Υπουργείο Πολιτισµού/Βουλή των Ελλήνων  

• Χαρτογραφικά στοιχεία, Πηγή: Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (Γ.Υ.Σ.) και 

Οργανισµός Κτηµατολογίου και Χαρτογράφησης της Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.) 

• Πληθυσµιακά στοιχεία, Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας (Ε.Σ.Υ.Ε.) 

• Χρήσεις γης, Πηγές: Ε.Σ.Υ.Ε., πρόγραµµα Corine του Οργανισµού 

Κτηµατολογίου και Χαρτογράφησης της Ελλάδας (ΟΚΧΕ) 

 

1. Ο χάρτης «Χρήσεις γης» και ο χάρτης «Ευαίσθητες και προστατευόµενες 

περιοχές-θεσµικές χρήσεις γης» στηρίχθηκε στα τοπογραφικά υπόβαθρα των 

χαρτών κλίµακας 1:100.000 της ΓΥΣ, από τα οποία αντλήθηκαν εκτός από τα 
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Τοπογραφικά υπόβαθρα, και άλλα στοιχεία, όπως όρια ∆ήµων, οικισµοί, οδικό 

δίκτυο, υδρογραφικό δίκτυο, αρχαιολογικοί χώροι, κ.α. 

2. Περιλαµβάνει στοιχεία για  

• Τις χρήσεις γης και τα όρια των δήµων της Περιφέρειας Αττικής (πηγή 

Ο.Κ.Χ.Ε, Πρόγραµµα Corine – Land Cover) 

• Tο υδρογραφικό και οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής (πηγή 

Ο.Κ.Χ.Ε.) 

• Tις αρχαιολογικές περιοχές, περιοχές NATURA 2000, καταφύγια άγριας 

ζωής, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και εθνικούς δρυµούς της 

περιφέρειας (πηγή διάφορες αποφάσεις αρµόδιων υπηρεσιών) 

• Τις εγκεκριµένες ΖΟΕ – ΒΙΟΠΑ και περιοχές βιοµηχανίας (πηγή ∆/νση 

Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων του ΥΠΕΧΩ∆Ε) 

 

3. ∆είχνει τις περιοχές όπου αποκλείεται η χωροθέτηση εγκαταστάσεων  

διαχείρισης και επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, διότι εµπίπτουν σε βασικά 

κριτήρια αποκλεισµού, όπως αυτά περιγράφονται και ανωτέρω. Οι περιοχές οι 

οποίες δεν αποκλείονται χαρακτηρίζονται ως «Ευρύτερες κατάλληλες περιοχές». 

Ο εντοπισµός πλέον µεµονωµένων θέσεων εντός των περιοχών αυτών γίνεται 

συνεκτιµώντας διάφορα κριτήρια αποκλεισµού (όπως απόσταση από οικισµούς 

κ.λ.π.) και κριτήρια καταλληλότητας, (όπως µορφολογικά, χωροταξικά κλπ.) και 

εντοπίζονται έτσι οι µεµονωµένες πλέον θέσεις, στις οποίες είναι δυνατόν να 

χωροθετηθούν οι εγκαταστάσεις ∆ΣΑ. 

 

Με βάση τα ανωτέρω, γίνεται αντιληπτό ότι κατά την εκπόνηση οποιουδήποτε 

Περιφερειακού Σχεδιασµού, η σύνταξη του χάρτη ευαίσθητων και προστατευόµενων 

περιοχών και χρήσεων γης είναι κρίσιµη και ουσιαστική, λόγω του ότι µόνο έτσι 

υπάρχει ολοκληρωµένη εικόνα για τις περιοχές αποκλεισµού, αλλά και για τις 

ευρύτερες κατάλληλες περιοχές, στις οποίες θα πρέπει να γίνει ο εντοπισµός 

κατάλληλων θέσεων για την χωροθέτηση έργων ∆.Σ.Α. 

 

8.2.2. Ζώνες που εµπίπτουν στα κριτήρια εξαίρεσης 
Εξειδικεύοντας, τα προαναφερθέντα, στην περιοχή µελέτης, καταγράφηκαν και 

αποτυπώθηκαν στον σχετικό χάρτη οι ακόλουθες περιοχές, που αποτελούν αιτίες 
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αποκλεισµού, λόγω θεσµικών χρήσεων γης, υπό την προϋπόθεση όµως ότι θα 

συντρέχουν γι’αυτές οι περιορισµοί της ΚΥΑ 114218/97.   

 
α) Περιοχές NATURA 2000: 
Οι περιοχές της Περιφέρειας Αττικής που έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα NATURA 

2000 είναι οι εξής: 

 Όρος Πάρνηθα (Κωδικός GR3000001) 

 Εθνικό Πάρκο Σχοινιά – Μαραθώνα (Κωδικός GR3000003) 

 Βραυρώνα – Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη (Κωδικός GR3000004) 

 Σούνιο – Νησίδα Πατρόκλου και Παράκτια θαλάσσια Ζώνη (Κωδικός 

GR3000005) 

 Υµηττός – Αισθητικό ∆άσος Καισαριανής- Λίµνη Βουλιαγµένης (Κωδικός 

GR3000006) 

 Αντικύθηρα – Πρασονήσι - Λαγούβαρδο (Κωδικός GR3000008) 

 Νησίδες Κυθήρων: Πρασονήσι, ∆ραγόνερα, Αντιδραγόνερα (Κωδικός 

GR3000010) 

 Νησίδες Μηρτώου Πελάγους: Φαλκονέρα – Βελοπούλα - Ανάνες  (Κωδικός 

GR30000012) 

 Κύθηρα και γύρω νησίδες: Πρασονήσι – ∆ραγονέρα – Αντιδραγονέρα – Αυγό – 

Καπέλλο – Κουφό και Φιδονήσι  (Κωδικός GR30000013) 

 Όρη Γεράνεια (Κωδικός GR2530005) 

 

Επιπλέον, στην περιοχή υπάρχουν και κάποιοι σηµαντικοί βιότοποι. Το κύριο 

κριτήριο για την ανακήρυξη µιας περιοχής σε σηµαντικό βιότοπο είναι η ύπαρξη σ’ 

αυτήν κάποιων σπάνιων ειδών πανίδας και χλωρίδας. Η Περιφέρεια περιλαµβάνει 

αρκετούς σηµαντικούς βιότοπους σύµφωνα µε τον κατάλογο που συνέταξε η 

Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης το 1992. Στον πίνακα που ακολουθεί 

εµφανίζονται όλοι οι σηµαντικοί βιότοποι (συµπεριλαµβανοµένων και 

χαρακτηρισµένων ως ΝΑTURA 2000 περιοχών) και οι κωδικοί αυτών. 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ Σηµαντικοί Βιότοποι  

180 Νησίδα Αγ. Γεωργίου 

181 Νήσος Αντικύθηρα 

182 Έλος και ∆άσος Σχοινιά Μαραθώνα  

183 ∆υτικά και Νότια Κυθήρων  

184 Εθνικός ∆ρυµός Πάρνηθας και περιοχές Ληµικό και Σαλονίκι  

185 Περιοχή ∆υτικά των Μεγάρων  

186 Νήσος Ύδρα 

187 Νήσος Αγκίστρι 

188 Νήσοι Λαούσες 

189 Κορυφές όρους Πεντέλης 

190 Όρος Αγριλίκι Μαραθώνα  

191 Κορυφές Όρους Υµηττός  και περιοχές Καισαριανής και Καρέα 

192 Αττικό Άλσος 

193 Λυκαβηττός 

194 Εκβολή Ιλισσού 

195 Εθνικός ∆ρυµός Σουνίου 

196 Νησίδα Αρτζέντας (Αρτσίδα ή Γάιδαρος) 

197 Σκυρωνίδες Πέτρες  

198 Κορυφές όρους Κιθαιρώνας 

199 Κορυφές όρους Πατέρα 

200 Άρµα και φαράγγι Γκούρας (Πάρνηθα) 

201 Λιµνοθάλασσα Ψήφτας Μεθάνων  

202 Γεράνια όρη 

Πηγή: Έκδοση της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης σε συνεργασία µε το Πρόγραµµα 

∆ηµιουργίας Τράπεζας στοιχείων για το Ελληνικό Φυσικό Περιβάλλον του Ε.Μ.Π. 

 
β) Καταφύγια άγριας ζωής: 
Στο σύνολο της έκτασης της Περιφέρειας Αττικής, υπάρχουν τα ακόλουθα καταφύγια 

άγριας ζωής. 
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Περιοχές Καταφυγίων 

Άγριας Ζωής 
ΦΕΚ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ 

Έκταση 
(στρέµµατα) 

ΜΑΡΜΑΡΟΞΕΡΑ 522/Β/86 ΛΑΥΡΙΟΥ 7.000 

ΜΕΓΑΡΩΝ-ΒΙΛΛΙΩΝ 305/Β/86 ΜΕΓΑΡΩΝ 25.198 

Περιοχές Καταφυγίων 
Άγριας Ζωής 

ΦΕΚ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ 
Έκταση 

(στρέµµατα) 

ΑΙΓΑΛΕΩ 

683/Β/76 και 

τροποποίηση αυτού 

βάσει υπ. αριθµ. 

2168/2-7-2001 

απόφασης 

∆ασαρχείου Αιγ. 

ΑΙΓΑΛΕΟΥ 27.000 

ΘΑΛΑΡΙΑ 698/Β/82 ΠΕΙΡΑΙΑ 30.000 

ΠΗΛΟΣ 542/Β/90 ΠΕΙΡΑΙΑ 5.500 

ΟΡΟΣ 566/Β/85 ΠΕΙΡΑΙΑ 8.500 

ΝΗΣΙ∆Α ΜΟΝΗ 566/Β/85 ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΟΛΟ ΤΟ 

ΝΗΣΙ 

ΠΑΡΝΗΘΑ 615/Β/77 ΠΑΡΝΗΘΑΣ 100.700 

ΒΟΥΤΗΜΑ 691/Β/76 ΚΑΠΑΝ∆ΡΙΤΙΟΥ 11.280 

ΥΜΗΤΤΟΣ 683/Β/76 ΠΕΝΤΕΛΗΣ 20.000 

ΡΑΠΕΝΤΩΣΑ 689/Β/76 ΠΕΝΤΕΛΗΣ 24.500 

ΜΑΥΡΟΣΟΥΒΑΛΑ 638/Β/79 ΚΑΠΑΝ∆ΡΙΤΙΟΥ 9.100 

ΠΑΤΕΡΑΣ 96/Β/84 ΑΙΓΑΛΕΩ 15.000 

 

Επίσης στην Περιφέρεια Αττικής υπάρχουν και οι ακόλουθοι Εθνικοί ∆ρυµοί:  

Εθνικοί ∆ρυµοί ΦΕΚ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ 
Έκταση 

(στρέµµατα) 

ΠΑΡΝΗΘΑΣ 155/Α/61 ΠΑΡΝΗΘΑΣ 38.100 

Πυρήνας:7.600 
ΣΟΥΝΙΟΥ 67/Α/74 ΛΑΥΡΙΟΥ 

Περ. Ζώνη:27.500 

 

γ) Αρχαιολογικοί χώροι – Ιστορικά µνηµεία – Τοπία ιδιαίτερου φυσικού 
κάλλους  - ΖΟΕ Περιφέρειας Αττικής 

Στις περιοχές αποκλεισµού εντάσσονται και οι περιοχές που παρατίθενται στον 

ακόλουθο πίνακα (αρχαιολογικοί χώροι, Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.), ιστορικά 

µνηµεία, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους)  
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΥΠΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ/ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ 

ΜΕΙΚΤΑ 

ΟΡΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ Περί καθορισµού ζωνών ρυθµίσεων και 
προστασίας της περιοχής του όρους Υµηττού 

Ζ.Ο.Ε. ΥΜΗΤΟΥ 544/∆/20-10-78 

∆ΙΕΘΝΕΣ 
Σύµβαση δια την προστασία της παγκόσµιας 

πολιτιστικής και φυτικής κληρονοµιάς & 
Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την προστασία της 

αρχαιολογικής κληρονοµίας 

ΓΕΝΙΚΟ 32/Α/10-02-81 

ΕΛΛΑ∆Α Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 166/∆/6-03-87 

ΟΡΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗ Καθορισµός ζωνών προστασίας του όρους 
Πεντέλης, χρήσεων και όρων δόµησης αυτών 

Ζ.Ο.Ε. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 755/∆/21-10-88 

ΟΡΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗ 
Τροποποίηση του από 26-8-1988 Π.∆. 

«Καθορισµός ΖΟΕ του όρους Πεντέλης, χρήσεων 
και όρων δόµησης αυτών (∆΄ 755)» 

Ζ.Ο.Ε .ΠΕΝΤΕΛΗΣ 253/∆/8-05-89 

ΜΑΡΑΘΩΝΑ- 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
Καθορισµός Ζωνών Α και Β προστασίας του 

Αρχ/κού χώρου Τύµβου Μαραθώνα 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ & ΖΟΕ 676/Β/31-07-95 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ - 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Θεσµοθέτηση Ζωνών Α απολύτου Προστασίας, 
αδόµητων σε περιοχές της Λαυρεωτικής 
χερσονήσου, στον λόφο «Οβριοόκαστρο» 
Κερατέας, στο Πάνειον όρος, στις περιοχές 

«Θέρµη» 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ - 

Α∆ΟΜΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
1070/29-12-95 

∆ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ (Ν. 

ΛΙΟΣΙΑ) – ΑΓ. 

ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ- 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Καθορισµός ΖΟΕ χρήσεων γης και όρων και 
περιορισµών δόµησης (Οικολογικό Πάρκο 

Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης) στις εκτός 
σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών προ του 1923 
περιοχές των δήµων Ιλίου - Αγ. Αναργύρων και 

Καµατερού 

Ζ.Ο.Ε. ΙΛΙΟΝ – ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - 

ΚΑΜΑΤΕΡΟ 
20/∆/19-01-96 

∆ΗΜΟΥ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ- 

ΑΤΤΙΚΗ 

Καθορισµός χρήσεων γης και όρων και 
περιορισµών δόµησης στην εκτός σχεδίου και 
εκτός ορίων οικισµών προ του έτους 1923 

περιοχή Ασπροπύργου 

Ζ.Ο.Ε. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1085/∆/17-09-96 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ - 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Καθορισµός χρήσεων γης και όρων και 
περιορισµών δόµησης στην εκτός σχεδίου και 
εκτός ορίων οικισµών προ του έτους 1923 
περιοχή της χερσονήσου Λευρεωτικής 

Ζ.Ο.Ε. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
125/∆/27-02-98 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Έγκριση Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) 
της νήσου Κυθήρων   

ΓΠΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 864/∆/9-9-87 

ΕΛΛΑ∆Α Χωροταξικός Σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη 
και άλλες διατάξεις 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 2742 207/∆/7-10-99 

ΕΛΛΑ∆Α 

(ΕΘΝ. ∆ΡΥΜΟΣ 

ΠΑΡΝΑΣΟΥ ΚΛ.Π) 

Μεταφορά Συντελεστή ∆όµησης και ρυθµίσεις 
άλλων θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου 

περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων έργων

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 3044 197/Α/27-08-02 
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΥΠΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ/ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

ΜΑΡΑΘΩΝΑ-

ΑΤΤΙΚΗΣ 
Περί χαρακτηρισµού εκτάσεως της περιοχής 
Βρανά Μαραθώνος ως αρχαιολογικού χώρου  

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 1032/Β/19-10-77 

ΣΟΥΝΙΟ- ΑΤΤΙΚΗΣ 
Περί χαρακτηρισµού θέσεως «Λιµήν – Πασά»  
και χερσονήσου Κορώνης ως αρχαιολογικών 

χώρων 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 776/Β/17-08-77 

ΒΡΑΥΡΩΝΑΣ – 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
Περί Ζώνη Προστασίας Αρχαιολογικού Χώρου 

Βραυρώνας 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 7/Β/10-01-79 

ΒΡΑΥΡΩΝΑ – 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
Περί τροποποίησης Ζώνης Προστασίας  
Αρχαιολογικού Χώρου Βραυρώνος 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 706/26-07-80 

ΛΑΥΡΙΟ-ΑΤΤΙΚΗΣ 
Περί κήρυξης της περιοχής Λαυρεωτικής, ως  
αρχαιολογικού χώρου , ιστορικού τόπου και 

τοπίου ιδιαίτερου φυσικού κάλλους 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ & 

ΤΟΠΙΟ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΚΑΛΛΟΥΣ 

852/Β/3-09-80 

ΜΕΓΑΡΑ – 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
Περί κηρύξεως Αρχαιολογικών Χώρων 

παραλίας µεγάρων (Πάχη) 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 660/Β/19-10-81 

ΠΟΡΤΟ 

ΓΕΡΜΑΝΟ- 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Περί καθορισµού ορίων αρχ/κού 
απαλλοτριωτέου χώρου Αγιγοσθένων 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 607/Β/1-10-81 

ΠΕΙΡΑΙΑ -

ΑΤΤΙΚΗΣ 
Χαρακτηρισµός ως ιστορικού µνηµείου του 

αρχαίου τείχους Πειραιά  
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 414/Β/24-06-82 

ΑΘΗΝΑ -ΑΤΤΙΚΗΣ Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων γύρω από την 
Ακρόπολη   

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

ΠΟΡΤΟ 

ΓΕΡΜΑΝΟ -

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Τροποποίηση του προς Β. ορίου του 
απαλλοτριωτέου αρχαιολογικού χώρου των 

Αιγοσθενών  

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

387/Β/5-06-83 

 

ΠΙΚΕΡΜΙ - 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
Κήρυξη περιοχής Πικερµίου ως αρχ/κού χώρου 

και ως τόπου ιδιαίτερου φυσικού κάλλους 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

& ΤΟΠΙΟΥ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΚΑΛΛΟΥΣ 

44/Β/31-01-84 

ΜΑ∆ΡΑ  - 

ΑΤΤΙΚΗΣ Κήρυξη της Ερένειας  ως αρχ/κού χώρου  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 41/Β/24-01-85 

ΜΕΓΑΡΑ - 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
Κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου του λόφου 

«Πυργάρι» στο Αλεποχώρι Μεγαρίδος 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 453/Β/18-07-85 

ΩΡΩΠΟΣ - 

ΑΤΤΙΚΗΣ Κήρυξη περιοχής Ωρωπού  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 822/Β/26-11-86 

ΚΕΡΑΤΕΑ / 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ- 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Χαρακτηρισµός περιοχής Μερέντας  Αττικής ως 
αρχ/κού χώρου 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 302/Β/25-04-89 

ΛΑΜΠΤΡΕΣ 

/ΚΟΡΩΠΙ 
Χαρακτηρισµός περιοχής Λαµπτρών ως 

αρχαιολογικού χώρου 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 1123/16-12-96 
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΥΠΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ/ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

ΜΕΓΑΡΑ - 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Χαρακτηρισµός περιοχής Πυργαρίου και 
θέσεως  «Ντάµι του Μουχλίζ» ως αρχ/κών 

χώρων 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 305/Β/08-05-91 

ΠΕΝΤΕΛΗ - 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ιόρθωση σφάλµατος στν αρ. ΥΠΠΟ /ΑΡΧ/Α1/ 
Φ 02/ 42113/2025/19.10.1990 υπουργική 

απόφαση (Σπήλαιο Νταβέλι) 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 78/Β/21-02-91 

Ν. ΜΑΚΡΗ -

ΑΤΤΙΚΗΣ 
Καθορισµός ζωνών προστασίας Α και Β του 
αρχαιολογικού χώρου Μπρεξίζας Ν. Μάκρης 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 112/Β/21-02-92 

ΑΥΛΩΝΟΣ-

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ-

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Καθορισµός Ζώνης Α απολύτου προστασίας 
στον αρχικό χώρο στη θέση «Μάνδρας Γριάς» 

Αυλώνας Μαραθώνας 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 235/Β/07-04-92 

ΜΑ∆ΡΑ- ΑΤΤΙΚΗΣ 
Κήρυξη της ευρύτερης περιοχής της Ι.Μονής 
οσίου Μελετίου στον Κιθαιρώνα ως αρχ/κού 

χώρου 
(3.000m) 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  183/Β/18-03-94 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ - 

ΒΑΡΝΑΒΑ 

Καθορισµός Ζώνης Α απολύτου προστασίας 
στον αρχαιολογικό χώρο Ραµνούντας 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  146/Β/3-03-94 

ΒΡΑΥΡΩΝΑ- 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου των 
περιοχών Κήποι, Παλιά Βραώνα και Πούσι – 

Καλογέρι, Βραυρώνας Αττικής 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  157/Β/07-03-95 

ΒΡΑΥΡΩΝΑ-

ΑΤΤΙΚΗΣ  

Θεσµοθέτηση Ζώνης Α απολύτου προστασίας, 
αδόµητης του αρχαιολογικού χώρου Πύργου 
Βραυρώνας και των πηγών του αρχαίου 

ποταµού Εράσινου 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 198/Β/21-03-95 

ΜΑΡΑΘΩΝΑ- 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
Καθορισµός Ζωνών Α και Β προστασίας του 

Αρχ/κού χώρου Τύµβου Μαραθώνα 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ & ΖΟΕ 676/Β/31-07-95 

ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ- 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
Κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου της περιοχής 

Μαγούλας Γαλατά Τροιζηνίας 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  

ΕΡΥΘΡΩΝ - 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
Καθορισµός Ζωνών Α και Β προστασίας στον 

αρχαιολογικό χώρο των Ελευθερών 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  

135/Β/06-03-96 

∆. ΑΘΗΝΑΙΩΝ  - 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Περί χαρακτηρισµού ως ιστορικών διατηρητέων 
µνηµείων και αρχ/κών χώρων  περί της 

Ακροπόλεως 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ/ 
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 

35/Β/2-02-62 

∆. ΑΘΗΝΑΙΩΝ- 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Περί τροποποίησης και συµπληρώσεως του 
Νόµου 4212 «περί κυρώσεως του από 23-03-

29 Ν. ∆. περί χαρακτηρισµού ως αρχ/κού 
χώρου Τµήµατος της πόλεως της Αθήνας»  

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 285/Α/26-06-35 

ΡΑΦΗΝΑ 

(Χερσόνησο 

Ακηταρίου)- 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Περί χαρακτηρισµού αρχ/κού χώρου  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 118/Β/10-06-54 

∆. ΑΘΗΝΑΙΩΝ- 

ΑΤΤΙΚΗ  
Περί κηρύξεως εκτάσεως του λόφου 
Φιλοπάππου ως αρχ/κού χώρου 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 23/Β/18-02-55 



 

«ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕ.Σ.∆.Α.) ΑΤΤΙΚΗΣ» Σελ. 8- 13 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΥΠΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ/ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

ΑΤΤΙΚΗ – 

(11 ΠΕΡΙΟΧΕΣ) Περί κηρύξεως αρχ/κών χώρων  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 268/Β/12-12-56 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

(27 Περιοχές) Περί κηρύξεως αρχ/κών χώρων Αττικής   ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 265/Β/1-10-57 

ΒΡΑΥΡΩΝΑ - 

ΑΤΤΙΚΗΣ Περί κηρύξεως αρχ/κού χώρου ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 75/Β/5-5-62 

ΜΑΡΑΘΩΝΑ  - 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
Περί κηρύξεως αρχαιολογικού χώρου παρά τον 

Τύµβο Μαραθώνος 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 518/Β/16-11-63 

ΒΡΑΥΡΩΝΑ - 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
Περί κηρύξεως αρχαιολογικού χώρου 

Βραυρώνος -Αττικής  
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 117/Β/20-03-63 

ΚΟΙΝ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ 

- ΑΤΤΙΚΗΣ 
Περί κηρύξεως αρχ/κών  χώρων και ιστορικών 

διατηρητέων µνηµείων  
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 404/Β/6-07-65 

ΠΟΡΤΟ 

ΓΕΡΑΜΝΟ - 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Περί κηρύξεως αρχ/κών  χώρων και ιστορικών 
διατηρητέων µνηµείων  

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 60/Β/5-02-66 

∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑ – 

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Περί χαρακτηρισµού αρχ/κών  χώρων και 
ιστορικών διατηρητέων µνηµείων  

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 527/Β/24-08-67 

ΜΑΡΑΘΩΝΑ- 

ΑΤΤΙΚΗΣ  

Περί χαρακτηρισµού ως αρχαιολογικού χώρου 
της περιοχής Μαραθώνα από τη θέση «Ελος 
Μπλεξίζας» µέχρι το σύγχρονο χωριό του 

Μαραθώνα  

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 866/Β/12-09-77 

ΟΙΝΟΗ – ΑΤΤΙΚΗΣ Περί κηρύξεως Αρχαιολογικού Οινόης 
Μεγαρίδος 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 729/Β/29-08-78 

ΕΛΕΥΣΙΝΑ - 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
Προσθήκη διευκρίνησης  στην κήρυξη του 

αρχ/κού χώρου Ελευσίνας 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 279/Β/09-06-87 

ΒΡΑΥΡΩΝΑ- 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ιόρθωση σφάλµατος στην ΥΠΠΟ 
/ΑΡΧ/Α1/Φ02/9816/537/24.2.95 Υ.Α. «περί 

κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου των περιοχών 
Κήποι, Παλιά Βραώνα και Πούσι – Καλογέρι, 

Βραυρώνας Αττικής» 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  334/Β/03-05-95 

ΓΑΛΑΤΑ, 

ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 
Κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου της περιοχής 

«Απάθεια», Γαλατά, Τροιζηνίας 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  260/Β/12-04-94 

∆ΡΥΟΠΗΣ , 

ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 
Κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου της περιοχής 

Αγίου Γεωργίου Καλλονής, Τροιζηνίας 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  973/Β/03-11-97 

ΑΝΩ ΦΑΝΑΡΙΟΥ, 

ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 

Κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου του 
υψώµατος «Άνω Κάστρο Φαναρίου», 

Τροιζηνίας 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  382/Β/24-05-94 

 ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Κήρυξη του όρµου «Βίδι», Τροιζηνίας , ως 
αρχαιολογικού χώρου. 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  454/Β/15-07-92 

ΝΗΣΟΣ ΜΟ∆Ι-

ΠΟΡΟΥ -
Κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου νήσου Μόδι 

Πόρου, Τροιζηνίας.. 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  886/Β/08-11-97 
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΥΠΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ/ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 

ΝΗΣΟΣ Υ∆ΡΑ- 

ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 
Κήρυξη της νήσου Ύδρας, Τροιζηνίας, ως 

αρχαιολογικού χώρου. 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  453/Β/14-06-96 

ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Περί κηρύξεως αρχαιολογικών χώρων 
περιοχών εν Τροιζήνι. 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ  335/Β/12-05-72 

ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 
Περί κηρύξεως της περιοχής της πόλεως 
Αίγινας ως τόπου χρήζοντος ειδικής 

προστασίας του Ν. 1469/50. 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  409/Β/7-07-65 

ΚΥΘΗΡΑ  Περί κηρύξεως του Ενετικού Κάστρου 
Αυλέµονας Κυθήρων, ως ιστορικών µνηµείων 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  194/Β/26-02-80 

ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ  Περί κηρύξεως Αρχαιολογικού Χώρου και 
Μνηµείων Νοµού Λακωνίας και Αντικυθήρων  

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ – 

ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ  
267/Β/16-04-70 

ΑΙΓΙΝΑΣ-ΠΟΡΟΥ 
Περί χαρακτηρισµού αρχαιολογικών χώρων και 

ιστορικών διατηρητέων µνηµείων Αίγινας- 
Πόρου 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ – 

ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ  
527/Β/24-08-67 

ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ 
Περί χαρακτηρισµού της περιοχής της αρχαίας 

Τροιζηνίας ως αρχαιολογικού χώρου και 
ιστορικού τοπίου  

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ – 

ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ  
196/Β/26-02-80 

ΑΙΓΙΝΑ Περί χαρακτηρισµού του ∆ήµου Αίγινας, ως 
οργανωµένου αρχαιολογικού χώρου 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 350/Β/7-07-66 

ΝΗΣΟΙ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Περί κηρύξεως  Βυζαντινών Μνηµείων στα 

κάτωθι µεσαιωνικά κάστα: Καψαλίου, 
Μυλοκάστου, Κυθήρων και Παλιοχώρας  

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 28/Β/26-02-22 
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΥΠΑΓΩΓΗ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ/ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 

ΠΕΝΤΕΛΗ- ΑΤΤΙΚΗΣ Περί χαρακτηρισµού ως ιστορικού µνηµείου  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΝΗΜΕΙΟ 42/Β/7-03-51 

ΚΕΡΑΤΣΙΝΗ- 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ- 

ΠΕΝΤΕΛΗ  - ΑΤΤΙΚΗΣ 

Περί χαρακτηρισµού τοποθετήσεων 

χρηζουσών της κατά τον Νόµο 1469/1950 

προστασίας  

ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - (ΙΣΤΟΡΙΚΑ 

ΜΝΗΜΕΙΑ) 

119/Β/2-04-59 

∆. ΑΘΗΝΑΙΩΝ - 

ΑΤΤΙΚΗ  

Περί χαρακτηρισµού Ιστορικών ∆ιατηρητέων 

Μνηµείων περί το βράχο της Ακροπόλεως 

και Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους Τοπίο τον 

Λόφο Νυµφών  

ΤΟΠΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ 

∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ Ή/ΚΑΙ 

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ 

606/Β/3-10-67 

ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ 

ΟΙΝΟΗ- ΑΤΤΙΚΗΣ 

Περί κηρύξεως ως ιστορικών διατηρητέων 

µνηµείων  

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΑ 

ΜΝΗΜΕΙΑ 
84/Β/5-02-69 

ΕΡΥΘΡΑΙΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ 

Χαρακτηρισµός ιεράς Μονής προφήτη Ηλία 

Ερυθρών, ως ιστορικού διατηρητέου 

µνηµείου  

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ∆ΙΑΤ. ΜΝΗΜΕΙΟ 184/Β/08-04-85 

ΝΗΣΟΙ: Υ∆ΡΑΣ-

ΠΟΡΟΥ-ΣΠΕΤΣΑΙ 

Περί χαρακτηρισµού ιστορικών µνηµείων 

στην Ύδρα, στον Πόρο και στις Σπέτσες. 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ  352/Β/31-05-67 

ΝΗΣΟΣ ΠΟΡΟΣ  
Περί κηρύξεως ιστορικών διατηρητέων 

µνηµείων 
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 175/Β/26-03-66 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Περί κηρύξεως οικισµών νήσου Κυθήρων ως 

διατηρητέων 
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ  788/Β/21-08-80 

ΧΩΡΑ, ΚΥΘΗΡΩΝ 
Κήρυξη του περιβάλλοντος του κηρυγµένου 

µνηµείου Κάστρου Χώρας Κυθήρων 
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 305/Β/31-05-83 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Περί χαρακτηρισµού Βυζαντινού οικισµού 

Μυλοποτάµου, ως ιστορικού τοπίου 
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 672/Β/13-08-79 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Περί συµπληρωµατικής κηρύξεως 

Μυλοποτάµου, Κυθήρων  
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 382/Β/01-07-81 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Αγ. Βλάσιος, Αµούτσες, (Βυζαντινών 

χρόνων 12ος , 13ος αιώνας)  

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
ΦΕΚ 621Β/7-5-76 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Παναγιά η Κυρά, Αµούτσες (Βυζαντινών 

χρόνων 15ος αιώνας) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
ΦΕΚ 621Β/7-5-76 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Αγ. Ιωάννης, Αµούτσες (µεταβυζαντινό)  
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
ΦΕΚ 621Β/7-5-76 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Παναγιά ή Αγιος Χαράλαµπος, Αρωνιάδικα 

(µεταβυζαντινό) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
ΦΕΚ 621Β/7-5-76 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Αρχάγγελος Μιχαήλ, Αρωνιάδικα (Ενετικών 

χρόνων) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 

Π∆ 18-2-25 

ΦΕΚ 58Β/11-3-25 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Κάστρο, Αυλέµωνας (Ενετικών χρόνων) 
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
ΦΕΚ 194Β/26-2-80 
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΥΠΑΓΩΓΗ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ/ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Αγ. Γεώργιος του Βουνού, Αυλέµωνας  

(Βυζαντινών χρόνων) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 

Π∆ 18-2-25 

ΦΕΚ 58Β/11-3-25 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Αγ. Ιωάννης Πρόδροµος, Βιαράδικα (15ος 

αιώνας) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Αγ. Νικόλαος, Γωνιά (15ος αιώνας) 
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
ΦΕΚ 621Β/7-5-76 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Αγ.Κυριακή, Γωνιά (Σύµπλεγµα 2 ναών) 
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Αγ. Νίκων, Ζαγλανικιάνιακα (Βυζαντινών 

χρόνων 12ος , 13ος αιώνας) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
ΦΕΚ 621Β/7-5-76 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Αγ. Τριάδα, Καστρισιάνικα  
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
ΦΕΚ 621Β/7-5-76 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Αγ. Αντώνιος, Καστρισιάνικα 
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
ΦΕΚ 621Β/7-5-76 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Ανάληψη Σωτήρα, Μητάτα (13ος αιώνας) 
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
- 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Παναγιά Σπηλαιώτισσα, Μητάτα 

(µεταβυζαντινό) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 

Π∆ 18-2-25 

ΦΕΚ 58Β/11-3-25 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Αγ. Γεώργιος, Μητάτα  
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
- 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Αγ. Βαρβάρα, Μητάτα (15ος αιώνας) 
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
- 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Αγ. Αντώνιος, Παλαιόχωρα (Βυζαντινών 

χρόνων 15ος αιώνας) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 

Π.∆.25-2-22 

ΦΕΚ 28Β/26-2-22 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Αγ. ∆ηµήτριος, Παλαιόχωρα (Βυζαντινών 

χρόνων) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 

Π.∆.25-2-22 

ΦΕΚ 28Β/26-2-22 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Ανώνυµος (∆υτ. Αγ. Αντωνίου), 

Παλαιόχωρα (Βυζαντινών χρόνων) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 

Π.∆.25-2-22 

ΦΕΚ 28Β/26-2-22 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Ανώνυµος (Εναντι Κυράς του Φόρου), 

Παλαιόχωρα (Βυζαντινών χρόνων) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 

Π.∆.25-2-22 

ΦΕΚ 28Β/26-2-22 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Αγ. Βαρβάρα, Παλαιόχωρα (Βυζαντινών 

χρόνων) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 

Π∆ 18-2-25 

ΦΕΚ 58Β/11-3-25 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Αγ. Θεόδωρος, Παλαιόχωρα (Βυζαντινών 

χρόνων) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 

Π∆ 18-2-25 

ΦΕΚ 58Β/11-3-25 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Παναγιά του Φόρου, Παλαιόχωρα 

(Βυζαντινών χρόνων) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 

Π∆ 18-2-25 

ΦΕΚ 58Β/11-3-25 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Κάστρο Παλαιόχωρας, Παλαιόχωρα 

(Βυζαντινών χρόνων) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 

Π∆ 18-2-25 

ΦΕΚ 58Β/11-3-25 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Ανώνυµος 

(Ερειπωµένος), Παλαιόχωρα (Βυζαντινών 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 

Π.∆.25-2-22 

ΦΕΚ 28Β/26-2-22 
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΥΠΑΓΩΓΗ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ/ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 

χρόνων) 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Ανώνυµος 

(Ηµιερειπωµένος), Παλαιόχωρα 
(Βυζαντινών χρόνων) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 

Π.∆.25-2-22 

ΦΕΚ 28Β/26-2-22 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

Ανώνυµος 

(Ηµιερειπωµένος), Παλαιόχωρα 

(Βυζαντινών χρόνων) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 

Π.∆.25-2-22 

ΦΕΚ 28Β/26-2-22 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

Ανώνυµος 

(∆υτικός τοίχος κατεστραµµένος), 

Παλαιόχωρα (Βυζαντινών χρόνων) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 

Π.∆.25-2-22 

ΦΕΚ 28Β/26-2-22 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Παλαιόκαστρο, Παλαιόπολη (Βυζαντινών 

χρόνων) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Άγιος Κοσµάς, Παλαιόπολη (Βυζαντινών 

χρόνων) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
ΦΕΚ 621Β/7-5-76 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Αγ. Ανάργυροι, Φριλιγκιάνικα (Βυζαντινών 

χρόνων) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
ΦΕΚ 621Β/7-5-76 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Αναµόµυλος, Φριλιγκιάνικα (Βυζαντινών 

χρόνων) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Κάστρο Αυλέµωνας, Κύθηρα (Ενετικό 

κάστρο) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
ΦΕΚ194Β/26-2-80 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Μνηµεία Αντικυθήρων, Παλαιόκαστρο 

(Φρούριο του 5ου αιώνα) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
ΦΕΚ267Β/16-4-70 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Μεσαιωνικά κάστρα, Κύθηρα  
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
ΦΕΚ 28Β/26-2-22 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Λόφος Παλιόκαστρο και περιοχή 

Παλαιόπολης, Κύθηρα 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / 

ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ 
ΦΕΚ 553Β/20-6-80 
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΥΠΑΓΩΓΗ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ/ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ 

ΤΟΠΙΑ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ 

ΥΜΗΤΤΟΣ  - 

ΠΕΝΤΕΛΗΣ – 

ΠΑΡΝΗΘΟΣ – 

ΚΟΡΥ∆ΑΛΟΥ – 

ΑΙΓΑΛΕΩ- 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Περί κηρύξεως των ορεών Υµηττού, Πεντέλης, 

Πάρνηθος, Κορυδαλλού και Αιγάλεω ως τόπων 

χρηζόντων ειδικής προστασίας (Νόµο 

1469/1950) 

ΤΟΠΟΙ ΧΡΗΖΟΝΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
669/Β/30-11-68 

ΥΜΗΤΤΟΣ  - 

ΠΕΝΤΕΛΗΣ – 

ΠΑΡΝΗΘΟΣ – 

ΚΟΡΥ∆ΑΛΟΥ – 

ΑΙΓΑΛΕΩ- 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Τροποποίηση περί κηρύξεως των ορεών 

Υµηττού, Πεντέλης, Πάρνηθος, Κορυδαλλού και 

Αιγάλεω ως τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους 

ΤΟΠΙΑ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΚΑΛΛΟΥΣ 
236/Β/4-04-69 

ΠΕΝΤΕΛΗ - 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Περί κηρύξεως του εν ∆ιονύσου Πεντέλης ΒΑ του 

Ιερού του ∆ιονύσου εβρισκοµένου σπηλαίου «του 

∆ιονύσου» µετά της γύρω περιοχής ως τόπου 

ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους 

ΤΟΠΙΟ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΚΑΛΛΟΥΣ 
1063/Β/26-09-75 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Περί χαρακτηρισµού της περιοχής Αµφιαρίου  

σαν τόπου ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους  

ΤΟΠΙΟ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΚΑΛΛΟΥΣ 
832/Β/20-09-79 

ΣΟΥΝΙΟ-ΑΤΤΙΚΗΣ 
Περί χαρακτηρισµού της περιοχής Σουνίου σαν 

τόπου ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους  

ΤΟΠΙΟ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΚΑΛΛΟΥΣ 
767/Β/08-09-79 

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ – 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Περί χαρακτηρισµού περιοχής Μαραθώνος, ως 

Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους και Ιστορικού 

Τοπίου   

ΤΟΠΙΟ Ι∆ΙΑΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΚΑΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 

ΤΟΠΙΟΥ 

366/Β/11-04-80 

ΒΡΑΥΡΩΝΑ – 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Περί χαρακτηρισµού της περιοχής Βραυρώνος  

ως  Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους και 

Ιστορικού τοπίου 

ΤΟΠΙΟ Ι∆ΙΑΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΚΑΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 

ΤΟΠΙΟΥ 

706/Β/26-07-80 

ΛΑΥΡΙΟ-ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Περί κήρυξης της περιοχής Λαυρεωτικής, ως  

αρχαιολογικού χώρου , ιστορικού τόπου και 

τοπίου ιδιαίτερου φυσικού κάλλους 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ & 

ΤΟΠΙΟ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΚΑΛΛΟΥΣ 

852/Β/3-09-80 

ΚΟΙΝ. 

ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ- 

ΑΤΤΙΚΗΣ  

Περί χαρακτηρισµού της περιοχής Μαλακάσας 

Αττικής σαν τόπου ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους 

ΤΟΠΙΟ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΚΑΛΛΟΥΣ 
300/Β/24-03-80 

ΠΙΚΕΡΜΙ - 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Κήρυξη περιοχής Πικερµίου ως αρχ/κού χώρου 

και ως τόπου ιδιαίτερου φυσικού κάλλους 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

& ΤΟΠΙΟΥ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΚΑΛΛΟΥΣ 

44/Β/31-01-84 

ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

Περί χαρακτηρισµού περιοχών Παλαιόπολης, και 

Κάτω Χώρας Μυλοποτάµου, ως τοπία ιδιαίτερου 

φυσικού κάλλους και ιστορικής σηµασίας 

ΤΟΠΙΟ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΚΑΛΛΟΥΣ 
595/Β΄/1-7-80 
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8.2.3. Συµπεράσµατα 
Με βάση τις υφιστάµενες δεσµεύσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 5 της παρούσας 

µελέτης, στο κεφαλαίο αυτό εντοπίσθηκαν και καταγράφηκαν οι περιοχές εκείνες οι 

οποίες θα πρέπει να αποκλεισθούν εξ αρχής για την υποδοχή των κύριων 

εγκαταστάσεων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. 
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9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ∆.Σ.Α. – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  
9.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στο κεφάλαιο αυτό και µε βάση τα στοιχεία των προηγούµενων κεφαλαίων 

προτείνονται για την περιοχή µελέτης, οι διακριτές γεωγραφικές ενότητες για την 

διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ή των υπολειµµάτων από την 

οποιαδήποτε εφαρµοζόµενη µέθοδο επεξεργασίας), ονοµαζόµενες διαχειριστικές 

ενότητες (∆.Ε.). Για κάθε διαχειριστική ενότητα δίδονται αναλυτικά στοιχεία σχετικά µε 

το πλήθος των απαραίτητων έργων, τις προς συλλογή και διάθεση ποσότητες των 

αστικών στερεών αποβλήτων και το σύνολο του εξυπηρετούµενου πληθυσµού. 

 

Η επιλογή των εγκαταστάσεων ανά διαχειριστική ενότητα γίνεται στο κεφάλαιο 11. 

Πρόκειται για µια απαραίτητη διαδικασία προκειµένου να εκτιµηθεί το ύψος των 

απαιτούµενων επενδύσεων, να καθοριστούν οι άξονες της τιµολογιακής πολιτικής 

που πρέπει να ακολουθηθεί, αλλά και να προσδιοριστούν οι προτεραιότητες που 

πρέπει να δοθούν κατά τη φάση υλοποίησης του σχεδιασµού. 

 

9.2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  
9.2.1. Εισαγωγή 
Στόχος του κεφαλαίου αυτού, είναι ο σχεδιασµός των διακριτών γεωγραφικών 

ενοτήτων για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων για την Περιφέρεια Αττικής, 

έτσι ώστε σε κάθε διαχειριστική ενότητα να λαµβάνει χώρα ενιαία διαχείριση, σε ότι 

αφορά τη συλλογή, µεταφορά, και διάθεση, λαµβάνοντας υπόψη τα όσα 

προαναφέρθηκαν σχετικά µε το εφαρµοζόµενο σύστηµα διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων της Περιφέρειας. 

  

Ο καθορισµός των γεωγραφικών ενοτήτων κοινής διαχείρισης είναι σηµαντικό βήµα 

για την διαχείριση των αποβλήτων. Μέχρι σήµερα δεν έχει αποκρυσταλλωθεί 

συγκεκριµένη µεθοδολογία επιλογής διαχειριστικών ενοτήτων διεθνώς. Η επιλογή 

των ενοτήτων καθορίζει σε µεγάλο βαθµό το βαθµό αποτελεσµατικότητας της 

µεθοδολογίας που προτείνεται κάθε φορά. Τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της 

µεγάλης κλίµακας κοινής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων παρουσιάζονται στον 

πίνακα που ακολουθεί: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ: ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Κλιµάκωση µεγέθους / 

Μειωµένο κόστος διάθεσης 
Μεγαλύτερα δροµολόγια/αυξηµένο απόλυτο 

κόστος µεταφοράς 

Μεγαλύτερη χρηµατοπιστωτική ικανότητα - 

Καλύτερη περιβαλλοντική διαχείριση των στερεών 

αποβλήτων 
Περιβαλλοντική επιβάρυνση από την µεταφορά. 

Αποτελεσµατικότερη τεχνική και διοικητική 

διαχείριση 

Μειωµένη ∆ιοικητική Ευελιξία 

 

Αυξηµένη δυνατότητα εφαρµογής προηγµένων 

τεχνικών λύσεων και προγραµµάτων 

ανάκτησης/ανακύκλωσης υλικών 
- 

Ο κεντρικός σχεδιασµός επιτρέπει τη δηµιουργία 

υποδοµής για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 

της ποιότητας του περιβάλλοντος γύρω από τους 

χώρους διάθεσης 

 

 

9.2.2. ∆ιαχειριστικές ενότητες ΠΕ.Σ.∆.Α. Αττικής 2001 

Με βάση τις προβλέψεις του ΠΕΣ∆Α Αττικής (2001), η Αττική υποδιαιρείται σε τρεις 

∆ιαχειριστικές Ενότητες  (∆.Ε.): 

- Η 1η ∆.Ε. περιελάµβανε την ηπειρωτική Αττική και τα νησιά Αίγινας και 

Σαλαµίνας, 

- Η 2η ∆.Ε. περιελάµβανε την Τροιζηνία, Μέθανα, Ύδρα, Σπέτσες, Αγκίστρι και 

Πόρο 

- Η 3η ∆.Ε. περιελάµβανε τα Κύθηρα και Αντικύθηρα 

 

9.2.3. Σχεδιασµός διαχειριστικών ενοτήτων ΠΕΣ∆Α Αττικής παρούσας µελέτης 
Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθούν οι παράµετροι που ελήφθησαν υπόψη, κατά 

το σχεδιασµό των διαχειριστικών ενοτήτων του ΠΕΣ∆Α Αττικής:  

 Οι προτάσεις που έχουν γίνει από τον προηγούµενο Περιφερειακό Σχεδιασµό 

(ΠΕΣ∆Α 2001) 

 Η ωρίµανση των προτεινόµενων από τον Περιφερειακό Σχεδιασµό του 2001 

έργων. 

 Η έγκριση συγχρηµατοδότησης από το Ταµείο Συνοχής ορισµένων έργων τελικής 
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διάθεσης Σ.Α. 

 Η υφιστάµενη κατάσταση ∆ΣΑ στην Περιφέρεια Αττικής.  

 Το γεγονός ότι όλα τα έργα έχουν ορίζοντα 20ετίας. Έχει εκτιµηθεί η ποσότητα 

απορριµµάτων σύµφωνα µε τα επίσηµα ζυγολόγια του ΕΣ∆ΚΝΑ. Τα έργα 

θεωρείται ότι θα έχουν έτος έναρξης λειτουργίας το 2006 και για τον υπολογισµό 

των παραγόµενων ποσοτήτων για την περίοδο 1995-2026 χρησιµοποιείται 

ποσοστό αύξησης 1,5% ετησίως.  

 Οι αρχές του ορθολογικού σχεδιασµού ∆ΣΑ,  µε βάση τις συνθήκες της περιοχής 

µελέτης. 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο διαχωρισµός της Περιφέρειας Αττικής σε διαχειριστικές 

ενότητες.  
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9.2.4. ∆ιαχειριστικές Ενότητες (∆.Ε.) Περιφέρειας Αττικής  
Η Περιφέρεια Αττικής γεωγραφικά χωρίζεται σε δύο µεγάλες υποενότητες, την 

«περιφέρεια πρωτευούσης» και στο υπόλοιπο της Περιφέρειας Αττικής. Η 

«περιφέρεια πρωτευούσης»  περιλαµβάνει το πολεοδοµικό συγκρότηµα της Αθήνας. 

Η υπόλοιπη έκταση χωρίζεται στη δυτική, βόρεια και ανατολική Αττική και τη 

Νοµαρχία Πειραιά. Στην νοµαρχία Πειραιά εκτός από την ευρύτερη περιοχή του 

Πειραιά ανήκουν επίσης από διοικητική άποψη τα νησιά Σαλαµίνα, Αίγινα, Ύδρα, 

Πόρος, Σπέτσες, Κύθηρα, Αντικύθηρα καθώς και η επαρχία Τροιζηνίας που βρίσκεται 

στην Πελοπόννησο.  

 

Είναι λοιπόν σαφές ότι αν εξαιρέσουµε τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα που βρίσκονται 

σε απαγορευτική απόσταση από την Αττική, η υπόλοιπη Περιφέρεια µπορεί κάλλιστα 

να θεωρηθεί ως µία ενιαία ∆ιαχειριστική Ενότητα. Στη θεώρηση αυτή συνηγορούν το 

γεγονός ότι ήδη η Αίγινα µε ΤΣΜΑ µεταφέρει τα Σ.Α. στην ηπειρωτική Αττική και το 

ότι έχει χρηµατοδοτηθεί ο ΤΣΜΑ  Τροιζηνίας για µεταφορά των ΑΣΑ πάλι στην ΟΕ∆Α 

∆υτ. Αττικής.  

 

Εποµένως η πρόταση του παρόντος αναθεωρηµένου ΠΕΣ∆Α Αττικής, ως προς τις 

∆ιαχειριστικές Ενότητες είναι η εξής: 

 Η Περιφέρεια Αττικής θα περιλαµβάνει µόνο (2) δύο ∆ιαχειριστικές Ενότητες 
(∆.Ε.). 

 Η 1η ∆ιαχειριστική Ενότητα αποτελείται από το σύνολο της Περιφέρειας 
Αττικής, πλην Κυθήρων και Αντικυθήρων. 

 Η 2η ∆ιαχειριστική Ενότητα αποτελείται από τα νησιά Κύθηρα και 
Αντικύθηρα. 

 

Ειδικότερα, και όσον αφορά την προέλευση, ποσότητα και σύνθεση των στερεών 

αποβλήτων ανά διαχειριστική ενότητα, ισχύουν τα εξής:  

• Στην 1η ∆.Ε. της Περιφέρειας, συνολικού πληθυσµού 3.758.412 κατοίκων 

σύµφωνα µε την απογραφή του 2001, η συνολική ετήσια παραγωγή Α.Σ.Α. κατά 

το έτος 2001 ανερχόταν σε 1.774.000 τόνων στερεών αποβλήτων, ενώ κατά το 

έτος αναφοράς του παρόντος αναθεωρηµένου ΠΕΣ∆Α, ήτοι κατά το έτος 2006 

αναµένεται να ανέρχεται σε  1.911.102 tn/έτος, αντίστοιχα.  
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• Στην 2η ∆.Ε. της Περιφέρειας, συνολικού πληθυσµού 3.398 κατοίκων σύµφωνα 

µε την απογραφή του 2001, η συνολική ετήσια παραγωγή ΑΣΑ κατά το έτος 2001 

ανερχόταν σε 1.050 τόνων στερεών αποβλήτων, ενώ κατά το έτος αναφοράς του 

παρόντος αναθεωρηµένου ΠΕΣ∆Α, ήτοι έτος 2006 αναµένεται να ανέρχεται σε 

1.131 tn/έτος αντίστοιχα.  

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι προτεινόµενες διαχειριστικές 

ενότητες, και οι αντίστοιχες ετήσιες ποσότητες Α.Σ.Α. ανά ∆.Ε. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ∆.Ε. ΠΕΣ∆Α ΑΤΤΙΚΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ Α.Σ.Α. 
ΑΝΑ ∆.Ε. 

Α/Α 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  
(κάτοικοι) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  
(τόνοι ανά έτος) 

  ΕΤΟΣ 2001 ΕΤΟΣ 2006 ΕΤΟΣ 2001 ΕΤΟΣ 2006 
 1Η ∆.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.758.412 3.950.129 1.774.000 1.911.102 
 2Η ∆.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.398 3.571 1.050 1.131 
 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.761.810 3.953.700 1.775.050 1.912.233 

 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα τα ποσοστά συµµετοχής της 1ης ∆.Ε. 

και 2ης ∆.Ε. στην παραγωγή στερεών αποβλήτων στο σύνολο της περιοχής µελέτης 

αντιστοιχούν στο 99,94% και 0,06% του συνόλου της Περιφέρειας, αντίστοιχα.  

 

Επίσης, όσον αναφορά την κατανοµή των ποσοτήτων για τα µη επικίνδυνα 

βιοµηχανικά απόβλητα καθώς και για τις άλλες κατηγορίες µη επικίνδυνων στερεών 

αποβλήτων (ιλύες από ΕΕΛ, µεταχειρισµένα ελαστικά, ΟΤΚΖ, ΑΕΚΚ, ΑΗΗΕ κ.ά.) ανά 

∆.Ε., ισχύουν τα αναφερόµενα στο κεφαλαίο 4, εφόσον το σύνολο σχεδόν των 

αποβλήτων αυτών παράγεται από τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην 1η 

∆.Ε. της Περιφέρειας Αττικής.  

 

Η διαίρεση αυτή σε 1η και 2η ∆.Ε., ισχύει και για τις άλλες κατηγορίες µη επικίνδυνων 

Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Αττικής. 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΦΟΡΕΙΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ   
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10. ΦΟΡΕΙΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

10.1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

10.1.1. Ο Νέος Ρόλος των Φορέων ∆ιαχείρισης 
Για την επιτυχή εφαρµογή του ΠΕΣ∆Α, πέρα από τα ζητήµατα της εξεύρεσης των 

αναγκαίων πόρων, της έγκαιρης υλοποίησης προγραµµάτων ευαισθητοποίησης και 

συµµετοχής των πολιτών και δηµιουργίας των κατάλληλων υποδοµών, καθοριστικής 

σηµασίας ζήτηµα αποτελεί και η σύσταση των κατάλληλων φορέων ∆ιαχείρισης. 

 

Σύµφωνα µε την ΚΥΑ 50910/2727/2003 «Μέτρα και όροι για τη ∆ιαχείριση Στερεών 

Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων» η οποία αντικατέστησε την ΚΥΑ 69728/824/96 (ΦΕΚ 358/Β/17-5-96) 

“Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων” µε την οποία έγινε η 

ενσωµάτωση των διατάξεων της οδηγίας 75/442/ΕΚ και 91/156/ΕΚ “περί στερεών 

αποβλήτων” στην ελληνική νοµοθεσία, µε τον όρο «διαχείριση των στερεών 

αποβλήτων» νοείται η συλλογή, η µεταφορά, η µεταφόρτωση, η προσωρινή 

αποθήκευση, η αξιοποίηση και η διάθεση των αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένης 

της εποπτείας των εργασιών αυτών, καθώς και της µετέπειτα φροντίδας των χώρων 

διάθεσης. 

 

Με τον όρο “υπόχρεος Φορέας ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων” (Φο∆ΣΑ) νοείται ο 

φορέας που ορίζεται υπόχρεος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 της ΚΥΑ 

50910/2003, για την ολική ή µερική διαχείριση των στερεών αποβλήτων µιας 

περιοχής. 

 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, δηλ. του Π.∆. 

410/1995 που αποτελεί την κωδικοποίηση της ισχύουσας Νοµοθεσίας των ∆ήµων 

και Κοινοτήτων (Π∆ 323/89) µετά την ψήφιση των Νόµων 2218/1994 “Ίδρυση 

Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθµια 

αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια” και 2240/1994 “Συµπλήρωση διατάξεων για τη 

Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση” σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Ν. 2503/97 “∆ιοίκηση, 

οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την τοπική 
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αυτοδιοίκηση” και του Ν. 2539/97 “Συγκρότηση της Πρωτοβάθµιας Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ι. Καποδίστριας), η διαχείριση των στερεών αποβλήτων γίνεται µε 

ευθύνη του οικείου ∆ήµου ή Συνδέσµου ΟΤΑ ή ∆ιαδηµοτικής Επιχείρησης ή 

Επιχείρησης Οργανισµών Τ.Α. (Α.Ε.) ή ακόµα ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και 

Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.) µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 57 παρ. 7 του 

Ν. 2503/97. 
 

10.1.2. Θεσµικό πλαίσιο για τις υποχρεώσεις των φορέων διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων 

Στο άρθρο 7 «υπόχρεοι φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων» της  ΚΥΑ 

50910/2727/2003 ορίζονται τα εξής: 
 

10.1.2.1. Υπόχρεοι φορείς για τη συλλογή και µεταφορά των αποβλήτων 
α. Η συγκέντρωση και τοποθέτηση σε κάδους των στερεών αποβλήτων γίνεται µε 

ευθύνη του κυρίου, νοµέα ή κατόχου του χώρου από τον οποίο προέρχονται τα 

απόβλητα, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις, τις 

σχετικές διατάξεις του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού και τους σχετικούς 

κανονισµούς καθαριότητας των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) 

πρώτου βαθµού. Η οργάνωση των µέσων (κάδων) συγκέντρωσης και 

τοποθέτησης των αστικών αποβλήτων γίνεται από τον οικείο ΟΤΑ πρώτου 

βαθµού. Αντιστοίχως, η οργάνωση των µέσων (κάδων) συγκέντρωσης 

/τοποθέτησης των µη αστικών αποβλήτων γίνεται µε ευθύνη του κυρίου, νοµέα ή 

κάτοχου του χώρου.  

β. Οι εργασίες συλλογής και µεταφοράς των στερεών αποβλήτων εκτελούνται µε 

ευθύνη των οικείων ΟΤΑ πρώτου βαθµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

8 της ΚΥΑ 50910/2727/2003. Οι παραπάνω φορείς µπορούν να µη δέχονται 

στερεά απόβλητα, εξαιρουµένων των οικιακών, τα οποία λόγω της σύνθεσης, του 

είδους ή της ποιότητας και της ποσότητάς τους ή επειδή παράγονται σε χώρους 

απρόσιτους και αποµακρυσµένους, δεν καθιστούν µε τις υπάρχουσες 

δυνατότητες εφικτή την πραγµατοποίηση των εργασιών συλλογής και µεταφοράς. 

Στις περιπτώσεις αυτές, η συλλογή και µεταφορά των αποβλήτων, γίνεται µε 

ευθύνη και δαπάνες του κυρίου, νοµέα ή κατόχου του χώρου απ' όπου 

προέρχονται τα απόβλητα, σύµφωνα µε το άρθρο 8 της ανωτέρω ΚΥΑ και µε 

βάση τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις και τους κανονισµούς 

καθαριότητας των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθµού. 
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Οι πιο πάνω υπόχρεοι φορείς: 

β1) υποχρεούνται να διαθέτουν τα συλλεγόµενα στερεά απόβλητα στις εγκαταστάσεις 

της οικείας διαχειριστικής ενότητας που ορίζεται από το ΠΕΣ∆Α. 

β2) είναι υπεύθυνοι για την εκπόνηση των µελετών που προβλέπονται στο άρθρο 8 

της ανωτέρω ΚΥΑ. 
 

10.1.2.2. Υπόχρεοι φορείς για την προσωρινή αποθήκευση, µεταφόρτωση, 
αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων 

α. Η προσωρινή αποθήκευση, µεταφόρτωση, αξιοποίηση και διάθεση των στερεών 

αποβλήτων, γίνεται µε ευθύνη του Φορέα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

(Φο∆ΣΑ), που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1650/1986. Για 

την πραγµατοποίηση των ως άνω εργασιών διαχείρισης, ο Φο∆ΣΑ πρέπει να 

λάβει τις άδειες που προβλέπονται στο άρθρο 8 της ανωτέρω ΚΥΑ. Ο παραπάνω 

φορέας µπορεί να µη δέχεται απόβλητα, εξαιρουµένων των αστικών, τα οποία 

λόγω της σύνθεσης, του είδους ή της ποιότητας και της ποσότητας τους, δεν 

καθιστούν µε τις υπάρχουσες δυνατότητες εφικτή την πραγµατοποίηση των 

εργασιών διαχείρισης. Στις περιπτώσεις αυτές, η διαχείριση γίνεται µε ευθύνη και 

δαπάνες του κύριου, νοµέα ή κατόχου του χώρου απ' όπου προέρχονται τα 

απόβλητα και σύµφωνα µε τις άδειες που προβλέπονται στο άρθρο 8 της 

ανωτέρω ΚΥΑ. 

β. Ο Φο∆ΣΑ υποχρεούται να εκπονεί τις απαιτούµενες µελέτες για τη λήψη των 

αδειών που προβλέπονται στο άρθρο 8 της ανωτέρω ΚΥΑ, καθώς και τυχόν 

άλλες µελέτες που απαιτούνται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

γ. Ο Φο∆ΣΑ είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία των υφιστάµενων εγκαταστάσεων 

διαχείρισης αποβλήτων και την υλοποίηση των έργων ή δραστηριοτήτων που 

καθορίζονται από το εγκεκριµένο ΠΕΣ∆Α και σύµφωνα µε τους ειδικότερους 

όρους, µέτρα, περιορισµούς και προϋποθέσεις που έχουν τεθεί γι' αυτές. 

δ. Ο Φο∆ΣΑ υποχρεούται πριν τον τερµατισµό λειτουργίας της εγκατάστασης ή του 

χώρου διάθεσης ή αξιοποίησης των αποβλήτων να προβαίνει στη λήψη των 

αναγκαίων µέτρων για την εξυγίανση, την αποκατάσταση και την µετέπειτα 

φροντίδα της εν λόγω εγκατάστασης ή χώρου σύµφωνα µε το άρθρο 9 της 

ανωτέρω ΚΥΑ. 
 



 

«ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟY  ΣΧΕ∆ΙΟY  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕ.Σ.∆.Α.) ΑΤΤΙΚΗΣ» Σελ. 10- 4 

10.1.2.3. Υπόχρεοι φορείς για τη συλλογή των αποβλήτων συσκευασίας ή 
άλλων προϊόντων που υπόκεινται σε επαναχρησιµοποίηση ή 
αξιοποίηση  

Ειδικά ως προς τις εργασίες διαχείρισης των αποβλήτων από συσκευασίες ή από 

άλλα προϊόντα που υπόκεινται σε επαναχρησιµοποίηση ή αξιοποίηση, εφαρµόζονται 

οι διατάξεις του Ν.2939/2001 και ειδικότερα του άρθρου 8 καθώς και οι διατάξεις των 

κατά περίπτωση κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται σε εφαρµογή του.  
 

10.1.2.4. Υπόχρεοι φορείς για τη συλλογή των αποβλήτων από πλοία και 
πλωτές εγκαταστάσεις 

α) Η προσωρινή αποθήκευση των αστικών αποβλήτων στα λιµάνια γίνεται µε ευθύνη 

του φορέα διαχείρισης κάθε λιµανιού, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες 

υγειονοµικές διατάξεις. Ο φορέας διαχείρισης κάθε λιµανιού καταρτίζει Σχέδιο 

Παραλαβής και ∆ιαχείρισης Αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και 

καταλοίπων φορτίου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της κείµενης νοµοθεσίας. 

β) Η συλλογή των  αστικών αποβλήτων στα λιµάνια, που προέρχονται από πλοία και 

πλωτές εγκαταστάσεις, ανεξάρτητα από το µέγεθος της ποσότητάς τους, γίνεται 

από τον οικείο φορέα διαχείρισης του Λιµένα (Οργανισµό Λιµένα – Νοµαρχιακό 

Λιµενικό Ταµείο – ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο – ∆ιαδηµοτικό Λιµενικό Ταµείο – 

Λιµενικό Ταµείο), εφόσον έχει τη δυνατότητα να την πραγµατοποιήσει µε δικά του 

µέσα. Σε διαφορετική περίπτωση, η συλλογή και µεταφορά γίνεται από τον οικείο 

φορέα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 

γ) Για τη διαχείριση των αποβλήτων που προέρχονται από πλοία και πλωτές 

εγκαταστάσεις εφαρµόζονται συµπληρωµατικά οι διατάξεις της ισχύουσας 

νοµοθεσίας. 
 

10.1.2.5. Υπόχρεοι φορείς για τη συλλογή, µεταφορά και προσωρινή 
αποθήκευση των αστικών αποβλήτων από οδούς 

α) Υπόχρεος φορέας για τα απόβλητα που προέρχονται από τις οδούς που 

εκτείνονται εντός και εκτός του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου, είναι ο οικείος 

ΟΤΑ πρώτου βαθµού. Εξαιρούνται οι αυτοκινητόδροµοι για τους οποίους 

υπόχρεος φορέας είναι το Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ). 

β) Η διαχείριση των αστικών αποβλήτων που προέρχονται από οδούς συνιστά 

υποχρέωση των πιο πάνω φορέων µέχρι τη ζώνη απαλλοτρίωσης των οδών 
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αυτών. 

 

10.1.2.6. Λοιπά στοιχεία 
Οι υπόχρεοι φορείς που αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους µπορούν να 

αναθέτουν τη διαχείριση των αποβλήτων σε φυσικά η νοµικά πρόσωπα, σύµφωνα µε 

τις σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. 

 

Σε περίπτωση που από τις δραστηριότητες διαχείρισης προκαλείται ρύπανση στο 

περιβάλλον, ο υπόχρεος φορέας υποχρεούται στη λήψη των κατάλληλων 

επανορθωτικών µέτρων για την αποτροπή ή την ελαχιστοποίηση της ρύπανσης, 

άλλως επιβάλλονται σ' αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 15 της 

παρούσας απόφασης. 
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10.2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΦΟΡΕΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Η επιτυχία µιας ολοκληρωµένης διαχείρισης των Σ.Α. εξαρτάται σε µεγάλο ποσοστό 

από την ενηµέρωση, την πείρα και τη συµβολή των τοπικών φορέων στην λήψη των 

αποφάσεων.  

 

Βασική προϋπόθεση για το σχεδιασµό και την επιτυχή εφαρµογή ενός συστήµατος 

διαχείρισης, είναι η αρµονική και ισόρροπη σύζευξη της τεχνικής – τεχνολογίας µε 

την πολιτική.  

 

Η µεθοδολογικά ορθή και δοκιµασµένη διαδικασία, υπαγορεύει να προηγείται η 

έρευνα και µελέτη των ειδικών µελετητών µε την πλήρη και ολοκληρωµένη εξέταση 

όλων των περιπτώσεων και των πιθανών λύσεων, την πρόταση εναλλακτικών και 

προκρινοµένων (τεχνικά αποδεκτών) λύσεων και στο τέλος, να λαµβάνεται η πολιτική 

απόφαση, η οποία θα επιλέξει την καταλληλότερη µεταξύ των προκρινοµένων 

λύσεων. Στην επιτυχή εφαρµογή µιας τέτοιας διαδικασίας, θα συµβάλλει και η 

απουσία της λογικής του «πολιτικού κόστους», διότι σε αντίθετη περίπτωση 

ορθώνονται ανασταλτικοί παράγοντες, οι οποίοι παρεµποδίζουν την ολοκληρωµένη, 

ορθολογική και µακροπρόθεσµη αντιµετώπιση του προβλήµατος. 

 

Οι προτάσεις της µελέτης που δίνονται στη συνέχεια για την νοµική µορφή του 
Φορέα ∆ιαχείρισης δεν είναι δεσµευτικές. ∆ηλαδή µπορεί µετά από σύνταξη 
αντίστοιχης οικονοµοτεχνικής µελέτης να αποδειχθεί ικανοποιητικότερη ή να 
προτιµηθεί για οποιουσδήποτε λόγους µια άλλη µορφή από εκείνη που 
προτείνεται.  
 

Εκείνο όµως που πρέπει να έχει δεσµευτικό χαρακτήρα και ισχύει για όλη την 

Ελλάδα, είναι η άµεση έναρξη των διαδικασιών για τη σύσταση Φορέα στις 

περιπτώσεις που αυτό απαιτείται. Και αυτό όµως, όπως αναλύεται ακολούθως έχει 

διάφορες εναλλακτικές θεωρήσεις. 

 

Για την ίδρυση νέου ή µετεξέλιξη υφιστάµενου Φορέα, πρέπει να εκπονηθεί πλήρης 

Οικονοµική Μελέτη Σκοπιµότητας.  



 

«ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟY  ΣΧΕ∆ΙΟY  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕ.Σ.∆.Α.) ΑΤΤΙΚΗΣ» Σελ. 10- 7 

10.3. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
10.3.1. Γενικά  
Για την επιτυχή εφαρµογή του Σχεδίου ∆ιαχείρισης, πέρα από όλα όσα έχουν 

αναφερθεί όπως ο σχεδιασµός των απαραίτητων υποδοµών σε κάθε ∆ιαχειριστική 

Ενότητα, η εξεύρεση των αναγκαίων πόρων, η εφαρµογή προγραµµάτων 

ευαισθητοποίησης και συµµετοχής του πολίτη, καθοριστικής σηµασίας ζήτηµα 

αποτελεί και η σύσταση των κατάλληλων Φορέων ∆ιαχείρισης Σ.Α. (Φο∆ΣΑ) 

 

Οι νοµικές µορφές που θα µπορούσε να έχει ο φορέας διαχείρισης απορριµµάτων 

είναι οι εξής : 

• Σύνδεσµος Ο.Τ.Α. (Π.∆. 410/95, άρθρα 206-213) 

• Αναπτυξιακός Σύνδεσµος (Π.∆. 410/95, άρθρο 212) 

• Επιχειρήσεις ΟΤΑ (Π.∆. 410/95, άρθρο 277 και επόµενα) 

• ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.) 

• Λοιπές Λύσεις 
 

Η κάθε δυνατή νοµική µορφή έχει βέβαια κάποια πλεονεκτήµατα ή µειονεκτήµατα 

έναντι των άλλων. Η επιλογή της καταλληλότερης εξαρτάται από την εκτίµηση των 

κατά περίπτωση δεδοµένων. 

 

Οι αποφάσεις ανήκουν βέβαια στους ∆ήµους, είναι όµως αναγκαίο να αναφερθούν 

εδώ τα σχετικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα ή µειονεκτήµατά τους, καθώς και να 

διατυπωθεί η άποψη µας, ώστε να βοηθηθούν οι ∆ήµοι για την καλύτερη επιλογή. 

 

Στη συνέχεια παραθέτουµε αναλυτικά όλα όσα διέπουν τη σύσταση, τη διοίκηση, τη 

νοµική φύση, τις αρµοδιότητες και λειτουργίες των οργάνων, τους πόρους και τη 

διαχείριση των φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, όπως αυτοί αναφέρθηκαν 

παραπάνω. 
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10.3.2. Σύνδεσµος Ο.Τ.Α. (Π∆ 410/95 άρθρα 206 - 213) 
(Άρθρα 190-195, Π.∆. 323/89, άρθρο 2 και άρθρο 6 Ν. 2307/95)) 

 

α. Σύσταση  

Ο Σύνδεσµος Ο.Τ.Α. (Σύνδεσµος ∆ήµων ή Κοινοτήτων ή ∆ήµων και Κοινοτήτων) 

είναι Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου. 

 

Η συγκρότηση Συνδέσµου Ο.Τ.Α. γίνεται µε Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 

Περιφέρειας, ύστερα από αποφάσεις των ∆ηµοτικών ή Κοινοτικών Συµβουλίων. Στις 

αποφάσεις των ∆ηµοτικών ή Κοινοτικών Συµβουλίων περιέχονται: 

• Ο σκοπός για τον οποίο ιδρύεται ο σύνδεσµος, 

• Η χρονική διάρκεια και η έδρα του, 

• Οι εισφορές που καταβάλλει κάθε χρόνο ο κάθε ∆ήµος ή Κοινότητα. 

 

Η απόφαση σύστασης εκδίδεται µε σχετική πράξη της αρµόδιας ∆/νσης της 

Περιφέρειας και δηµοσιεύεται σε ΦΕΚ. 

 

Με την ίδια ως άνω διαδικασία µπορούν τα Συµβούλια των ∆ήµων & Κοινοτήτων που 

µετέχουν στο σύνδεσµο, να διευρύνουν το σκοπό, να παρατείνουν τη διάρκεια και να 

µεταφέρουν την έδρα του, καθώς και να αυξήσουν τις εισφορές των µελών του, πέρα 

από τα όρια της συστατικής του πράξης. 

 

Επίσης ρυθµίζονται και ζητήµατα σχετικά µε την υποχρεωτική συµµετοχή ενός 

∆ήµου και µιας Κοινότητας σε σύνδεσµο του ίδιου νοµού, καθώς επίσης και ζητήµατα 

σχετικά µε τη συµµετοχή νέου ∆ήµου ή/και Κοινότητας σε υφιστάµενο σύνδεσµο ή 

την αποχώρηση από αυτόν µέλους του. Την εποπτεία του Συνδέσµου ασκεί η 

Περιφέρεια δια της αρµόδιας ∆/νσης. 

 

β. ∆ιοίκηση 

Ο σύνδεσµος διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, την Εκτελεστική Επιτροπή και 

τον Πρόεδρό του. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτείται από αιρετούς 

αντιπροσώπους του κάθε ∆ήµου & Κοινότητας που υποδεικνύονται από τα ∆ηµοτικά 
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& Κοινοτικά Συµβούλιά τους, ανάλογα µε τον πληθυσµό του µε βάση τον πληθυσµό 

του µικρότερου ∆ήµου & Κοινότητας που εκπροσωπείται µε έναν αντιπρόσωπο.  

 

Τα ∆ηµοτικά και Κοινοτικά Συµβούλια των µελών του Συνδέσµου εκλέγουν ως 

αντιπροσώπους τους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέλη τους ή τον ∆ήµαρχο, η δε 

θητεία τους περιλαµβάνει όλη τη διάρκεια της ∆ηµοτικής ή Κοινοτικής περιόδου.  

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου εκλέγει από τα µέλη του τον πρόεδρο και 

τον αντιπρόεδρό του και τα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, για διετή θητεία. Η 

Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου – 

ως πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και ένα (1) έως πέντε (5) µέλη, ανάλογα µε τον αριθµό 

των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

γ. Συµµετοχή σε επιχειρήσεις 

Οι σύνδεσµοι ακολουθούν τις διατάξεις που αφορούν τους Οργανισµούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, ως προς την συµµετοχή τους σε επιχειρήσεις των άρθρων 288 έως 

291 του Π.∆. 410/95. 

 

10.3.3. Επιχειρήσεις ΟΤΑ (Π.∆. 410/95, άρθρο 277 και επόµενα) 
Οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες µπορούν να συνιστούν δικές τους επιχειρήσεις ή να 

µετέχουν σε επιχειρήσεις που συνιστούν µαζί µε άλλα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα ή 

επιχειρήσεις που ήδη υπάρχουν: 

α) για την εκτέλεση έργων που έχουν σκοπό την εξυπηρέτηση του κοινού, καθώς και 

για την οικονοµική εκµετάλλευση των έργων αυτών,  

β) για την παραγωγή αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών που έχουν σκοπό την 

εξυπηρέτηση του κοινού, ‘ 

γ) για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σκοπό την πραγµατοποίηση 

εσόδων. 

 

∆ύο ή περισσότεροι ∆ήµοι ή Κοινότητες ή ∆ήµοι και Κοινότητες µπορούν να 

συνιστούν κοινές δηµοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις και να συµµετέχουν σε 

υφιστάµενες δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις. 
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Οι παραπάνω δηµοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις αποτελούν νοµικά πρόσωπο 

ιδιωτικού δικαίου και διέπονται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας, εφόσον 

δεν ορίζεται διαφορετικά από το Π.∆. 410/95. 

 

Σε ορισµένες Επιχειρήσεις ΟΤΑ µπορεί να συµµετέχει και το ∆ηµόσιο µε ποσοστό 

έως 20%. 

 

Οι Επιχειρήσεις ΟΤΑ µπορούν να έχουν την κάτωθι µορφή: 

1. Αµιγής ∆ηµοτική ή Κοινοτική Επιχείρηση 

2. ∆ιαδηµοτική Επιχείρηση  

3. Ανώνυµη Εταιρία.   

 

10.3.3.1. Αµιγής ∆ηµοτική Επιχείρηση  
Η σύσταση αµιγούς δηµοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης ή η συµµετοχή σε τέτοια 

επιχείρηση γίνεται, µετά πλήρη οικονοµοτεχνική µελέτη, µε απόφαση του δηµοτικού ή 

κοινοτικού συµβουλίου, που λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 

µελών του, και πράξη του Γ.Γ. Περιφέρειας που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. Η πράξη του Γ.Γ. Περιφέρειας περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της 

απόφασης του δηµοτικού και κοινοτικού συµβουλίου και αποτελεί το καταστατικό της 

επιχείρησης. 

 

Η σύσταση αµιγούς δηµοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης ή η συµµετοχή σε τέτοια 

επιχείρηση γίνεται, ύστερα από πλήρη οικονοµοτεχνική µελέτη και αποφάσεις των 

∆ηµοτικών ή Κοινοτικών Συµβουλίων, που λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των 

µελών τους και πράξη της αρµόδιας ∆/νσης της Περιφέρειας που περιλαµβάνει όλα 

τα στοιχεία των αποφάσεων των ∆ηµοτικών & Κοινοτικών Συµβουλίων και αποτελεί 

το καταστατικό της επιχείρησης. 

 

Στις αποφάσεις των ∆ηµοτικών ή Κοινοτικών Συµβουλίων για τη σύσταση τέτοιας 

επιχείρησης αναφέρονται η επωνυµία, ο σκοπός, η διάρκεια και η έδρα της, η 

διοίκηση, το κεφάλαιο, οι πόροι, τα σχετικά µε τη διάλυση και την εκκαθάρισή της, 

καθώς και κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο κατά την κρίση των ∆ηµοτικών ή Κοινοτικών 

Συµβουλίων. Αναφέρονται επίσης τα περιουσιακά στοιχεία που εισφέρει κάθε ∆ήµος 

ή Κοινότητα και το ποσοστό της συµµετοχής του στο κεφάλαιο της επιχείρησης. 
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10.3.3.2. ∆ιαδηµοτική επιχείρηση (Π∆ 410/95 άρθρα 277-285) 
(Άρθρα 260-268 Π∆ 323/89 – Άρθρο 21 Ν 2218/94 – Άρθρο 5 Ν 2307/97) 

 

α) Σύσταση – νοµική φύση 

Η ∆ιαδηµοτική ή ∆ιακοινοτική Επιχείρηση αποτελεί Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 

∆ικαίου και διέπεται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας, εφόσον δεν ορίζεται 

διαφορετικά από τις διατάξεις του Π∆ 410/95. Το ∆.Σ. ελέγχεται από ∆ηµοτικό ή 

∆ιαδηµοτικό όργανο - που αποτελείται από αιρετούς εκπροσώπους των ∆ήµων ή 

Κοινοτήτων που συµµετέχουν - µόνο ως προς τη σκοπιµότητα ορισµένων θεµάτων 

προγραµµατικού προσανατολισµού.   

 

Με τις αποφάσεις των ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Συµβουλίων για τη σύσταση της 

επιχείρησης µπορεί να συσταθεί διαδηµοτικό ή διακοινοτικό όργανο από αιρετούς 

εκπροσώπους των ∆ήµων και Κοινοτήτων που συµµετέχουν, αναλογικά µε το 

ποσοστό συµµετοχής καθενός εξ’ αυτών στο κεφάλαιο της επιχείρησης. Το όργανο 

αυτό ασκεί τις αρµοδιότητες των ∆ηµοτικών ή Κοινοτικών Συµβουλίων που αφορούν 

στην άσκηση ελέγχου και στην παροχή ή µη έγκρισης επί των αποφάσεων του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της επιχείρησης σχετικά µε ζητήµατα διοίκησης και 

διαχείρισης και εποπτεύει την επιχείρηση. 

 

β. ∆ιοίκηση – ∆ιαχείριση 

Η διαδηµοτική ή διακοινοτική επιχείρηση διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Μέλη 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι δήµαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων, δηµοτικοί και 

κοινοτικοί σύµβουλοι, κάτοικοι και δηµότες των δήµων και των κοινοτήτων που 

συµµετέχουν. ∆εν είναι αναγκαίο να εκπροσωπείται άµεσα στο διοικητικό συµβούλιο 

κάθε ∆ήµος ή Κοινότητα µε δικό της εκπρόσωπο. 

 

Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο συµµετέχει και εκπρόσωπος των εργαζοµένων της 

επιχείρησης, αν αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόµενους. Ο 

πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ορίζεται από το ∆ήµο ή την Κοινότητα µε το 

µεγαλύτερο ποσοστό συµµετοχής, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται στις αποφάσεις 

των ∆ηµοτικών & Κοινοτικών Συµβουλίων µε τις οποίες συστήνεται η επιχείρηση. 

Αντιπρόεδρος εκλέγεται ένα από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
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10.3.3.3. Ανώνυµες Εταιρείες (Π∆ 410/95 άρθρα 289, 291) 

• Οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης µπορούν να συστήνουν Ανώνυµες 

Εταιρείες, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 277 του Π.∆. 410/95 

«∆ηµοτικός - Κοινοτικός Κώδικας» και τη νοµοθεσία για τις Ανώνυµες Εταιρείες.  

 

• Οι Εταιρείες αυτές, για την πρώτη πενταετία της λειτουργίας τους, έχουν τις 

φορολογικές απαλλαγές των αµιγών ∆ηµοτικών ή Κοινοτικών, εφόσον πληρούνται 

ορισµένοι όροι που αναφέρονται στο άρθρο 289 του Π.∆. 410/95.  

 

• Για το τµήµα των καθαρών κερδών που διατίθεται στους Ο.Τ.Α., τις Τοπικές 

Ενώσεις ∆ήµων και Κοινοτήτων και τους εργαζόµενους, η Εταιρεία απαλλάσσεται 

από κάθε φορολογία 

 

• Για τη σύσταση της Α.Ε. πρέπει να ακολουθηθεί η εξής διαδικασία:  

1. Με βάση τα στοιχεία οικονοµοτεχνικής µελέτης οι Ο.Τ.Α. λαµβάνουν αποφάσεις 

µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών τους για τη σύσταση της 

επιχείρησης. Στην απόφαση πρέπει να αναφέρονται τουλάχιστον τα παρακάτω 

στοιχεία: 

 Το µετοχικό κεφάλαιο. 

 Το ποσοστό της συµµετοχής του κάθε Ο.Τ.Α. στο εταιρικό κεφάλαιο.  

 Η εκπροσώπησή του στα όργανα της επιχείρησης 

 Οι όροι συµµετοχής και αποχώρησης. 

 Οτιδήποτε στοιχείο, που κατά την κρίση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, θεωρείται 

απαραίτητο για τη σύσταση της Επιχείρησης. 

2. Η απόφαση αυτή συνοδευόµενη από την παρούσα οικονοµοτεχνική µελέτη 

υποβάλλεται στον Περιφερειακό ∆ιευθυντή για έλεγχο. 

3. Μετά την έγκριση ακολουθείται η διαδικασία σύστασης της ανώνυµης εταιρίας, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε, 

συµπληρώθηκε και ισχύει σήµερα. Σύµφωνα µε αυτές, για τη σύσταση 

ανώνυµης εταιρίας απαιτείται: 

 Εκπόνηση καταστατικού. 

 Έγκριση Γ.Γ. Περιφέρειας 
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 Καταχώρηση της απόφασης του Γ.Γ. Περιφέρειας στο µητρώο ανωνύµων 

εταιριών και δηµοσίευση ανακοίνωσης περί της σύστασης και καταχώρησης 

της συστατικής πράξης στο οικείο µητρώο, στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

• Το καταστατικό της Α.Ε. πρέπει να έχει τη µορφή συµβολαιογραφικού εγγράφου 

και να περιέχει τα εξής: 

(i) Την εταιρική επωνυµία. 

(ii) Τον σκοπό. 

(iii)Την έδρα. 

(iv)Την διάρκεια. 

(v) Το ύψος και τον τρόπο καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου.  

(vi)Το είδος των µετοχών καθώς και τον αριθµό, την ονοµαστική αξία και την 

έκδοσή τους. 

(vii)Τη σύγκληση, συγκρότηση, λειτουργία και τις αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. 

(viii) Τους ελεγκτές. 

(ix)Τα δικαιώµατα  των µετόχων. 

(x) Τον ισολογισµό και τη διάθεση των κερδών. 

(xi)Τη λύση της επιχείρησης  και την εκκαθάριση της περιουσίας της. 

 

Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν το ελάχιστο και υποχρεωτικό κατά νόµο 

περιεχόµενο του καταστατικού της επιχείρησης. 

 

Πέραν αυτών το καταστατικό µπορεί να περιέχει και διατάξεις που θεωρούνται 

απαραίτητες για τη σωστή και εύρυθµη λειτουργία της επιχείρησης.  

 

• Η Ανώνυµη εταιρία διοικείται από ένα συλλογικό όργανο, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

Τα µέλη του εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

 

10.3.4. ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.) 
Στις ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.) που συστάθηκαν 

και συστήνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1069/80 δίνεται η δυνατότητα, µέσα 

από τις διατάξεις του Ν. 2218/94 – άρθρο 57 “ίδρυση νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης”, 
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να διευρύνουν το αντικείµενό τους, έτσι ώστε να περιλάβει, εκτός από την ύδρευση 

και την αποχέτευση και τα έργα της συγκέντρωσης, µεταφοράς και διάθεσης 

απορριµµάτων, καθώς και τη µελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκµετάλλευση, 

διοίκησης και λειτουργία των δικτύων τηλεθέρµανσης (Τ/Θ) για την περιοχή της 

αρµοδιότητάς τους. Αυτό γίνεται µε απόφαση των οικείων ∆ηµοτικών ή Κοινοτικών 

Συµβουλίων, οι οποίες εγκρίνονται µε Προεδρικό ∆ιάταγµα το οποίο εκδίδεται µε 

πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών. 

 

Με το ίδιο διάταγµα ρυθµίζονται τα της µεταβίβασης αρµοδιοτήτων, υποχρεώσεων, 

πόρων και συναφών θεµάτων για την εκτέλεση των έργων συγκέντρωσης, 

µεταφοράς και διάθεσης ή άλλης επεξεργασίας απορριµµάτων καθώς και της 

µελέτης, κατασκευής, συντήρησης, εκµετάλλευσης, διοίκησης και λειτουργίας των 

δικτύων τηλεθέρµανσης. 

 

10.3.5. ∆ιαχείριση από τους ∆ήµους (Συµβάσεις ∆ιαδηµοτικής Συνεργασίας) 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν 2539/97 περί συγκρότησης της 

Πρωτοβάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι. Καποδίστριας), κάθε ∆ήµος µπορεί να 

συνάπτει µε όµορους δήµους και κοινότητες συµβάσεις µε τις οποίες αναλαµβάνει 

την άσκηση αρµοδιότητας για λογαριασµό τους ή την υποστήριξη της άσκησής της. 

Οι συµβάσεις αυτές καλούνται «συµβάσεις διαδηµοτικής συνεργασίας». Σε αυτές 

µπορεί να συµµετέχει και νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου του αναλαµβάνοντας 

δήµου. 

 

Στις συµβάσεις διαδηµοτικής συνεργασίας ορίζεται ο τρόπος άσκησης της 

ανατιθέµενης αρµοδιότητας ή υποστήριξης της άσκησής της και οι υποχρεώσεις των 

συµβαλλοµένων µερών, ιδίως δε: 

α) ο σκοπός και η διάρκεια της σύµβασης. 

β) η απασχόληση προσωπικού των συµβαλλοµένων ή η σύσταση πρόσθετων 

θέσεων προσωπικού στον οργανισµό εσωτερικής υπηρεσίας του 

αναλαµβάνοντος δήµου. 

γ) η διάθεση µηχανολογικού εξοπλισµού, οχηµάτων και άλλων τεχνικών µέσων ή 

ακινήτων και εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση του σκοπού της σύµβασης. 



 

«ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟY  ΣΧΕ∆ΙΟY  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕ.Σ.∆.Α.) ΑΤΤΙΚΗΣ» Σελ. 10- 15 

δ) τα ποσά χρηµατοδότησης των επενδυτικών και των λειτουργικών δαπανών για την 

εφαρµογή της σύµβασης τα οποία µπορούν να προέρχονται και από τους ΚΑΠ, 

τέλη, δικαιώµατα και εισφορές ή άλλο πρόγραµµα π.χ. Θησέας. 

ε) το χρονοδιάγραµµα εφαρµογής της σύµβασης. 

στ) το όργανο παρακολούθησης της εφαρµογής της σύµβασης. 
 

Οι προβλεπόµενες στη σύµβαση δαπάνες εγγράφονται ως υποχρεωτικές στους 

προϋπολογισµούς των συµβαλλοµένων ΟΤΑ και αποδίδονται στον αναλαµβάνοντα 

την αρµοδιότητα δήµο. 
 

Οι πρόσθετες θέσεις προσωπικού της παρ. 2β του παρόντος, καλύπτονται µε 

πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, 

ίσου µε τη διάρκεια της σύµβασης. Το προσωπικό αυτό προσλαµβάνεται κατά τις 

διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/94, εάν η διάρκεια της σύµβασης δεν υπερβαίνει 

τη δηµοτική περίοδο ή των άρθρων 15 έως και 19 του ίδιου νόµου, εάν υπερβαίνει τη 

δηµοτική περίοδο. 
 

Τα χρησιµοποιούµενα τεχνικά µέσα και εγκαταστάσεις µπορεί να φέρουν ως 

διακριτικό τον τίτλο «∆ιαδηµοτική Συνεργασία ……………….» που συµπληρώνεται 

µε τα ονόµατα των συµβαλλόµενων ΟΤΑ ή µε άλλο όνοµα δηλωτικό της 

γεωγραφικής ενότητας των ΟΤΑ αυτών. 
 

Οι αποφάσεις των δηµοτικών και κοινοτικών συµβουλίων για τη σύναψη συµβάσεων 

διαδηµοτικής συνεργασίας λαµβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου 

των µελών εκάστου. 
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10.4. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 
10.4.1. Σύνδεσµος Ο.Τ.Α 
Τα βασικά συµπεράσµατα του Συνδέσµου Ο.Τ.Α., µπορούν να συνοψιστούν, 

σύµφωνα και µε όσα αναφέρθηκαν, στα εξής: 

• Ο Σύνδεσµος Ο.Τ.Α. είναι Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου. 

• Ο Σύνδεσµος ΟΤΑ είναι ένας θεσµός µε µακρόχρονη εφαρµογή και πολύ µεγάλη 

εµπειρία στον Ελλαδικό Χώρο. 

• Ο Σύνδεσµος ΟΤΑ είναι ένας θεσµός µε µακρόχρονη εφαρµογή για τη ∆ιαχείριση 

του µεγαλύτερου τµήµατος των Σ.Α. της Περιφέρειας Αττικής. 

• Ο Σύνδεσµος ΟΤΑ είναι ένας θεσµός µε θεσµικό πλαίσιο που διέπεται από µεγάλη 

σαφήνεια. 

• Οι πράξεις των οργάνων ∆ιοίκησης των Συνδέσµων Ο.Τ.Α., είναι µεν εκτελεστές 

από την έκδοσή τους, όµως υποβάλλονται στον αρµόδιο Γ.Γ. Περιφέρειας, ο 

οποίος αν διαπιστώσει παράβαση του Νόµου, τις παραπέµπει σε αρµόδια 

Επιτροπή για έλεγχο.  

• Οι επενδύσεις, στις περιπτώσεις των Συνδέσµων Ο.Τ.Α. µπορεί να ενταχθούν είτε 

ολικά είτε µερικά στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων και µέσω αυτού να 

χρηµατοδοτηθούν ενδεχοµένως και από προγράµµατα της Ε.Ε.  

• Ο Σύνδεσµος Ο.Τ.Α. έχει περιορισµένες δυνατότητες έντοκης κατάθεσης. 

• Ο Σύνδεσµος Ο.Τ.Α. έχει συνήθως αδυναµία για την έγκαιρη είσπραξη των 

οφειλοµένων εισφορών και παράλληλα δυσκολία στην αναπροσαρµογή του ύψους 

τους.  

• Ο Σύνδεσµος Ο.Τ.Α. δεν έχει ευελιξία στην πρόσληψη του απαιτούµενου 

προσωπικού. Για το θέµα αυτό, µπορεί να χρησιµοποιείται ο θεσµός των 

µετατάξεων ή των αποσπάσεων αλλά µε ορισµένες προϋποθέσεις και για 

περιορισµένο χρόνο. 

• Για την εκτέλεση έργων ή προµηθειών, ο Σύνδεσµος οφείλει να ακολουθεί τη 

διαδικασία της νοµοθεσίας ∆ηµοσίων Εργων, εκτός αν πρόκειται για µικρά έργα. 

• Ο Σύνδεσµος είναι υποχρεωµένος να ακολουθεί τις διαδικασίες του Ν. 3316/2005 

για την ανάθεση µελετών και παροχής υπηρεσιών. Παρέκκλιση µπορεί να γίνει 

µόνο για µελέτες και υπηρεσίες πολύ µικρού αντικειµένου. 

• Ο Σύνδεσµος ΟΤΑ µε το σχετικά πρόσφατο θεσµικό πλαίσιο, έχει αποκτήσει 

µεγαλύτερη ευελιξία απ΄ ότι στο παρελθόν. 
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10.4.2. ∆ιαδηµοτική ή ∆ηµοτική Επιχείρηση 

• H ∆ιαδηµοτική Επιχείρηση είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου, που εκτός 

ειδικών διατάξεων, διέπεται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας 

• Το ∆.Σ. της ∆ιαδηµοτικής Επιχείρησης, ελέγχεται από το ∆ιαδηµοτικό Όργανο, 

µόνο σε ορισµένα θέµατα προγραµµατικού προσανατολισµού. Κατά τα λοιπά, οι 

αποφάσεις του είναι εκτελεστές χωρίς κανένα έλεγχο.  

• Στην περίπτωση της ∆ιαδηµοτικής Επιχείρησης οι επενδύσεις µπορούν να 

χρηµατοδοτηθούν από το Π.∆.Ε., µε επιβάρυνση του Φ.Π.Α. Μπορεί όµως να 

ληφθεί και δάνειο από τον Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή να υποβληθεί 

αίτηση για ένταξη των επενδυτικών σχεδίων σε αναπτυξιακό νόµο. 

• Η ∆ιαδηµοτική Επιχείρηση µπορεί να συνδυάζει το αντικείµενο της διαχείρισης 

των απορριµµάτων και µε άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες, έτσι ώστε τελικά να 

µειώνονται τα ανταποδοτικά τέλη. Έχει επίσης µεγαλύτερη δυνατότητα 

αξιοποίησης των εσόδων της. 

• Η ∆ιαδηµοτική Επιχείρηση έχει µεγαλύτερη ευελιξία στην πρόσληψη του 

απαιτούµενου προσωπικού. 

• Για την εκτέλεση έργων ή προµηθειών, η ∆ιαδηµοτική Επιχείρηση οφείλει να 

ακολουθεί τη διαδικασία της δηµοπρασίας, εκτός αν πρόκειται για µικρά έργα. 

• Σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 291 του Π.∆. 410/95 οι επιχειρήσεις 

των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης απαλλάσσονται από την υποχρέωση 

καταβολής φόρου µεταβίβασης ή δωρεάς για ακίνητα ή άλλα περιουσιακά 

στοιχεία που εισφέρονται ή δωρίζονται ή πωλούνται σ’αυτές από φορείς του 

δηµοσίου τοµέα της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του Νόµου 1256/1982, από 

συνεταιρισµούς, από οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και από άλλους φορείς 

της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

 

10.4.3. Ανώνυµες Εταιρίες ΟΤΑ 

• Οι Ανώνυµες Εταιρείες µπορούν να συσταθούν από τους Οργανισµούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 277 του Π.∆. 

410/95 «∆ηµοτικός - Κοινοτικός Κώδικας» και τη νοµοθεσία για τις Ανώνυµες 

Εταιρείες.  
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• Για το τµήµα των καθαρών κερδών που διατίθεται στους Ο.Τ.Α., τις Τοπικές 

Ενώσεις ∆ήµων και Κοινοτήτων και τους εργαζόµενους, η Εταιρεία απαλλάσσεται 

από κάθε φορολογία. 

• Η Ανώνυµη Εταιρία διοικείται από ένα συλλογικό όργανο, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 

τα µέλη του εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των µετόχων. 

• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη 

διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη του 

σκοπού της γενικά (άρθρο 22 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει). 

• Η Γενική Συνέλευση της ανώνυµης εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο αυτής, 

αποτελείται δε από το σύνολο των µετόχων (στην προκειµένη περίπτωση 

εκπροσώπων των µετόχων) και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική 

υπόθεση. 

• Όλα τα υπόλοιπα ζητήµατα που αφορούν τη λειτουργία της εταιρείας, όπως είναι 

τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µετόχων, ο ισολογισµός και η διάθεση των 

κερδών, καθώς και η διάλυση της Α.Ε. και η εκκαθάριση της περιουσίας της, 

καθορίζονται από τις διατάξεις του Π.∆. 80/1986 και Ν. 2190/1920, όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν µέχρι σήµερα. 

• Οι Ανώνυµες εταιρείες έχουν γενικά µεγαλύτερη ευελιξία στην πρόσληψη 

προσωπικού, στην εκτέλεση συµβάσεων κ.λπ. 

• Η µορφή της Α.Ε. είναι η µοναδική η οποία προβλέπει τη συµµετοχή διαφόρων 

φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και περιγράφεται στο άρθρο 291 1α του Π.∆. 

410/95.«….ανώνυµες εταιρίες, που συνιστώνται µόνο από φορείς της 

τοπικής αυτοδιοίκησης και στις οποίες µπορούν να συµµετάσχουν και 

φορείς του δηµοσίου τοµέα µε κοινές µετοχές, που αντιπροσωπεύουν, 

αθροιστικά, µέχρι το είκοσι στα εκατό του κεφαλαίου,….» 

• Σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 291 του Π.∆ 410/95 οι επιχειρήσεις 

του εδαφίου α της παραγράφου 1, για την πρώτη πενταετία της λειτουργίας τους 

έχουν τις φορολογικές απαλλαγές των αµιγών δηµοτικών ή κοινοτικών 

επιχειρήσεων του άρθρου 304. 

• Υπάρχει αδυναµία της Επιχείρησης, επειδή έχει τη µορφή Α.Ε., να χρηµατοδοτηθεί 

από δηµόσιο χρηµατοδοτικό µέσο για την υλοποίηση επενδυτικών 

προγραµµάτων. 
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• Κατά την χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων, δεν υπάρχει δυνατότητα 

χρηµατοδότησης  του τµήµατος έργων, προµηθειών κ.λπ. που αφορά το ΦΠΑ. 

• Υπάρχει ακόµα η δυνατότητα του άρθρου 35 του Π.∆ 410/95, το οποίο αναφέρεται 

στις προγραµµατικές συµβάσεις που µπορούν να συνάπτουν οι Ο.Τ.Α. οι 

Τ.Ε.∆.Κ., οι ∆.Ε.Υ.Α. µε φορείς του δηµοσίου τοµέα µε σκοπό την εκτέλεση έργων 

ή προγραµµάτων ανάπτυξης µιας περιοχής και για την παροχή υπηρεσιών. 

• Υπάρχουν ορισµένα προβλήµατα που είναι δυσχερέστερα στην περίπτωση των 

Α.Ε., όπως π.χ. η απόδοση ιδιοκτησίας χώρου του ∆ηµοσίου για υλοποίηση 

έργων (εν µέρει αίρεται µε την παραχώρηση για χρήση) κ.λπ. 

 

10.4.4. ∆ιαχείριση από τους ∆ήµους 

• Κάθε δήµος µπορεί να συνάπτει µε όµορους δήµους και κοινότητες συµβάσεις 

διαδηµοτικής συνεργασίας µε τις οποίες αναλαµβάνει την άσκηση αρµοδιότητας 

για λογαριασµό τους. 

• Στις συµβάσεις µπορεί να συµµετέχει και νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου του 

αναλαµβάνοντας δήµου. 

• Τα ποσά χρηµατοδότησης των επενδυτικών και των λειτουργικών δαπανών για 

την εφαρµογή της σύµβασης µπορούν να προέρχονται και από τους ΚΑΠ, τέλη, 

δικαιώµατα και εισφορές ή προγράµµατα π.χ. Θησέας κ.ά. 

• Στις συµβάσεις διαδηµοτικής συνεργασίας ορίζεται ο τρόπος άσκησης της 

ανατιθέµενης αρµοδιότητας ή υποστήριξης της άσκησής της και οι υποχρεώσεις 

των συµβαλλοµένων µερών. 
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10.5. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΦΟ∆ΣΑ 

Επισηµαίνεται ότι τα ακολούθως αναφερόµενα αφορούν κυρίως τα έργα 

επεξεργασίας και τελικής διάθεσης και δευτερευόντως τους ΣΜΑ. Όσον αφορά την 

προσωρινή αποθήκευση – µεταφορά των Σ.Α., δεν προτείνεται ενιαίος τρόπος 

αντιµετώπισης αλλά την κύρια ευθύνη µπορεί να συνεχίσουν τα έχουν οι ΟΤΑ. 

 

Ένα σηµαντικό λοιπόν θέµα, είναι ο καθορισµός της γεωγραφικής εµβέλειας και του 

αριθµού των Φο∆ΣΑ.  

 

Η κλασική και πιο απλή λύση, είναι η γεωγραφική εµβέλεια των Φο∆ΣΑ να ταυτίζεται 

µε τα όρια των ΟΤΑ της συγκεκριµένης ∆.Ε. 

 

Μια άλλη προσέγγιση θα µπορούσε να είναι ένας Φο∆ΣΑ ανά ΟΕ∆Α. 

 

Αυτή η λύση εάν και φαίνεται ίσως, απλούστερη, δεν είναι πάντως, ούτε η καλύτερη, 

ούτε η πιο δίκαιη, και τελικά ούτε καν απλή στην εφαρµογή της. 

 

Και τούτο, διότι υπάρχουν ορισµένα δεδοµένα που πρέπει να ληφθούν σοβαρά 

υπ΄όψιν, και τα οποία είναι τα ακόλουθα.  

α) Οι στόχοι που έχουν τεθεί, είναι στόχοι σε επίπεδο Περιφέρειας και όχι σε επίπεδο 

ΟΕ∆Α ή µεµονωµένης εγκατάστασης. 

β) Το κόστος είναι µια σηµαντική παράµετρος για την κοινωνικά δίκαιη και εποµένως 

αποδεκτή εφαρµογή του ΠΕΣ∆Α. 

γ) Εάν ανά ΟΕ∆Α επιλεγεί η κατασκευή εγκαταστάσεων Ολοκληρωµένης ∆ΣΑ 

(Εργοστάσια αξιοποίησης – επεξεργασίας) µε διαφορετικές τεχνολογίες, θα 

προκύψει στην ίδια ∆.Ε., οι κάτοικοι κάποιων ΟΤΑ να πληρώνουν κατά κεφαλήν 

περισσότερα ανταποδοτικά τέλη απ΄ότι οι αντίστοιχοι άλλων ΟΤΑ. Αυτό όµως δεν 

φαίνεται δίκαιο, δεδοµένου ότι οι στόχοι είναι κοινοί, και πιθανώς αυτοί που 

υποχρεώθηκαν να συµβάλλουν περισσότερο στην επίτευξη των στόχων της 

Περιφέρειας, φαίνεται να «τιµωρούνται». 

δ) Η ολοκληρωµένη ∆ΣΑ συχνά απαιτεί συνεργασία µεταξύ των ΟΕ∆Α. Είναι π.χ. 

πιθανό, σε µια ΟΕ∆Α να διαχωρίζεται στην πηγή οργανικό υλικό, το οποίο θα 
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οδηγείται προς επεξεργασία σε άλλη ΟΕ∆Α, ή να διαλέγεται στην πηγή χαρτί, το 

οποίο θα οδηγείται προς περαιτέρω επεξεργασία σε άλλη εγκατάσταση. 

ε) Απ΄την άλλη, µεγαλύτεροι Φο∆ΣΑ µπορούν να πετύχουν και καλύτερα 

αποτελέσµατα τόσο λειτουργικά όσο και περιβαλλοντικά, αλλά και να συµβάλουν 

στην πραγµατικά ολοκληρωµένη θεώρηση της ∆.Σ.Α., µε συνδυασµό µεθόδων 

και τεχνολογιών.  

στ) Αν υπάρχουν π.χ. τρεις ΟΕ∆Α και πιθανώς και άλλες µεµονωµένες επιµέρους 

εγκαταστάσεις, µε έναν ενιαίο Φο∆ΣΑ µπορεί να εξασφαλισθεί ευχερέστερα ο 

απαιτούµενος συντονισµός, ώστε να επιτυγχάνονται οι επιδιωκόµενοι στόχοι.   

ζ) Οι µεγαλύτεροι Φο∆ΣΑ, µπορούν να συµβάλλουν και στη µεγαλύτερη δυνατή 

αξιοποίηση υφιστάµενης αλλά και την ανάπτυξη νέας τεχνολογίας, και σίγουρα 

µπορούν να επιτύχουν καλύτερες οικονοµίες κλίµακας.  

η) Ο ενιαίος Φο∆ΣΑ αντικατοπτρίζει και την πραγµατικότητα, ότι δηλαδή η Αττική 

αποτελεί µια ενιαία ανθρωπογεωγραφική ενότητα.  

 

Με βάση όλα τα ανωτέρω, πρόταση της παρούσας µελέτης είναι η ίδρυση ενός 

Φο∆ΣΑ, που θα καλύπτει ολόκληρη τη 1η ∆.Ε. Περιφέρειας Αττικής και θα 

διαχειρίζεται όλα τα έργα ∆ΣΑ (ΣΜΑ, Χ.Υ.Τ.Α., Χ.Υ.Τ.Υ., ΕΕΑ, ΟΕ∆Α κ.λπ.), πιθανώς 

πλην ΤΣΜΑ. 

 

Ανεξάρτητα από την τελική τεχνική λύση που θα επιλεγεί για τη συνολική διαχείριση 

των απορριµµάτων στην Περιφέρεια Αττικής, η λογική της ενιαίας αντιµετώπισης του 

προβλήµατος στα πλαίσια της Σύστασης του Φορέα ∆ιαχείρισης θα έχει σαν 

αποτέλεσµα την επίτευξη των στόχων που αποτέλεσαν και τις βασικές αιτίες για τη 

σύστασή του, ήτοι: 

• Η καταξίωση του θεσµού της τοπικής αυτοδιοίκησης και η αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων που της παρέχει το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο. 

• Η αντιµετώπιση της Περιφέρειας σαν µιας ενιαίας Μητροπολιτικής οντότητας 

χωρίς πλασµατικά όρια µεταξύ των περιοχών που την αποτελούν, δεδοµένου ότι 

και τα προβλήµατα δεν έχουν τέτοια όρια. 

• Η βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών στον τοµέα της διαχείρισης των Σ.Α. 

• Η προστασία και η αναβάθµιση του περιβάλλοντος από την ανεξέλεγκτη διάθεση 

των Σ.Α. 
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• Η µείωση του κόστους διαχείρισης των Σ.Α. 

• Η δίκαιη κατανοµή των βαρών της επίτευξης των στόχων σε επίπεδο 

Περιφέρειας. 

• Η προστασία από τις πυρκαγιές σε καλλιεργηµένες και δασικές εκτάσεις. 

 

H εναλλακτική λύση, θα ήταν να συσταθεί ένας Φο∆ΣΑ για κάθε ΟΕ∆Α. ∆εδοµένου 

λοιπόν ότι στην 1η ∆.Ε. Περιφέρειας Αττικής, µε βάση άλλο κεφάλαιο της παρούσας 

µελέτης, προβλέπεται κατασκευή τριών (3) Ο.Ε.∆.Α., θα µπορούσαν να συσταθούν 

τρεις Φο∆ΣΑ για την 1η ∆.Ε.  

 

Η λύση αυτή έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα:  

α) Είναι απλούστερο να συνενωθούν ΟΤΑ  µε σχετική χωροταξική συνάφεια µεταξύ 

τους, όπως είναι η γεωγραφική γειτνίαση, από το να συγκροτηθεί ένας 

γιγαντωµένος Φο∆ΣΑ. 

β)  Η είσοδος πολλών νέων µελών σε έναν υφιστάµενο φορέα, επιφέρει - έστω και 

πρόσκαιρα – ένα «σοκ» οφειλόµενο στις αναγκαίες αλλαγές του τρόπου 

σύστασης, της κατανοµής των εισφορών, της εκλογής των οργάνων, της 

στελέχωσης του φορέα κ.ά.  

γ) Σε έναν βαθµό έχει ήδη ξεκινήσει η ωρίµανση για την σύσταση και άλλου Φο∆ΣΑ, 

πέραν αυτού που θα περιλαµβάνει όσους εξυπηρετούνται από την ΟΕ∆Α ∆υτικής 

Αττικής.  

 

Στην περίπτωση που επιλεγούν τρεις Φο∆ΣΑ, ένας για κάθε ΟΕ∆Α, είναι σκόπιµο να 

συσταθεί όργανο συντονισµού (κατά προτίµηση µε ευθύνη της Περιφέρειας Αττικής), 

ώστε να δρα συντονιστικά, ως προς την επίτευξη των στόχων του ΠΕΣ∆Α.  

 

Από πλευράς µεγέθους, και ο ένας, αλλά και οι τρεις Φο∆ΣΑ, εξασφαλίζουν 

συνθήκες βιωσιµότητας   

 

Με βάση όλα τα προαναφερθέντα, προτείνεται η  δηµιουργία ενός ενιαίου Φο∆ΣΑ για 

όλη την 1η ∆.Ε. Περιφέρειας Αττικής, η οποία περιλαµβάνει ουσιαστικά το σύνολο της 

Περιφέρειας Αττικής, πλην των νήσων Κυθήρων και Αντικυθήρων, εναλλακτικά όµως 

θα µπορούσε να επιλεγεί η λύση να συσταθεί ένας Φο∆ΣΑ για κάθε ΟΕ∆Α.  
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Οσον αφορά την 2η ∆.Ε. Περιφέρειας Αττικής, προτείνεται η δηµιουργία πάλι ενός 

ενιαίου Φο∆ΣΑ, αποτελούµενου από τους δύο ΟΤΑ (Κυθήρων και Αντικυθήρων) που 

αποτελούν τη συγκεκριµένη ∆.Ε.. Σε περίπτωση που από κοινού συµφωνηθεί από 

τους δύο ΟΤΑ, θα µπορούσε να µη συσταθεί ενιαίος Φο∆ΣΑ, αλλά λόγω του πολύ 

µικρού µεγέθους τους, και του µικρού µεγέθους των έργων που έχουν να 

διαχειρισθούν, θα µπορούσε ο κάθε ΟΤΑ να διαχειρίζεται τα έργα του δικού του 

νησιού.  

 

Η εφαρµογή προηγµένων µεθόδων και τεχνολογιών µε µεγάλη ανάπτυξη και 

ιδιαίτερη έµφαση στην Αξιοποίηση των ΑΣΑ στην 1η ∆.Ε., σε αντίθεση µε την 

αναµενόµενη «ήπια» ∆.Σ.Α. στην 2η ∆.Ε., είναι παράγοντας που δρα αποτρεπτικά 

στην ενοποίηση των Φο∆ΣΑ των δύο ∆.Ε., καθώς οι χαµηλού (οριακά βιώσιµου) 

πληθυσµού ΟΤΑ της 2ης ∆.Ε., δεν είναι δυνατόν να ανταποκριθούν στις αυξηµένες 

οικονοµικές απαιτήσεις ιδιαίτερα ανεπτυγµένων προγραµµάτων ∆ΣΑ, όπως αυτά 

που θα εφαρµοσθούν στην 1η ∆.Ε.. 

 

Σε αυτό συντελεί και η πολύ µεγάλη απόσταση (έως και γεωγραφική αποµόνωση) 

των ΟΤΑ της 2ης ∆.Ε. από αυτούς της 1ης ∆.Ε.. 
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10.6. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤHN ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

 

10.6.1. Τα Βασικά ∆εδοµένα 
Για την επιλογή των φορέων που θα πρέπει να δηµιουργηθούν για τη διαχείριση των 

απορριµµάτων, τόσο από την άποψη της περιοχής ευθύνης τους, όσο και της 

νοµικής τους µορφής, οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στους οικείους ∆ήµους. Είναι 

όµως απαραίτητο να ληφθούν υπόψη όλα τα επιµέρους πλεονεκτήµατα και 

µειονεκτήµατα όπως αναλύθηκαν παραπάνω, προκειµένου να βοηθηθούν οι ∆ήµοι 

για τη λήψη των καλύτερων αποφάσεων. 

 

Το σοβαρό ζήτηµα της διαχείρισης των απορριµµάτων πρέπει να αντιµετωπιστεί στα 

πλαίσια σύστασης ενός ενιαίου φορέα που θα έχει ως κύρια χαρακτηριστικά: 

• Την αντιπροσωπευτικότητα 

• Την ευελιξία και την αποτελεσµατικότητα 

• Τη διασφάλιση της ισότιµης συµµετοχής 

• Την εξασφάλιση της µεγαλύτερης δυνατής συναίνεσης  

• Την εξασφάλιση της απορρόφησης και της ορθολογικής διαχείρισης των πόρων 

• Την βέλτιστη αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδοµής και εµπειρίας  

• Την διασφάλιση της προοπτικής και βιωσιµότητας 

 

10.6.2. Υφιστάµενοι Φορείς ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας 
Αττικής  

10.6.2.1. Υφιστάµενη κατάσταση 
Γενικά, οι υφιστάµενοι  φορείς διαχείρισης των δηµοτικών στερεών αποβλήτων στην 

Αττική, είναι οι φορείς της πρωτοβάθµιας τοπικής  αυτοδιοίκησης και πιο 

συγκεκριµένα:  ∆ήµοι, Κοινότητες και Σύνδεσµοι  ΟΤΑ.  Στο σύνολό τους οι ∆ήµοι και 

οι Κοινότητες της Αττικής έχουν κρατήσει για τον εαυτό τους την φάση της 

προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής και µεταφοράς ενώ η φάση της διάθεσης 

(επεξεργασία, υγειονοµική ταφή) υλοποιείται στην µεγάλη πλειοψηφία από 

Συνδέσµους ΟΤΑ, οι οποίοι, σύµφωνα µε σχετική πρόβλεψη του Συντάγµατος, έχουν 

προς τούτο συγκροτηθεί. Ιδιαίτερα για την ενδιάµεση φάση της µεταφόρτωσης των 
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απορριµµάτων, το µεγαλύτερο µέρος της ασκείται  από Συνδέσµους (ΕΣ∆ΚΝΑ),  

σηµαντικό όµως µέρος ασκείται και από µεµονωµένους  ΟΤΑ. 

 

Φορείς µερικής διαχείρισης (προσωρινή αποθήκευση,  συλλογή, µεταφορά, πιθανή 

επεξεργασία) των µη οικιακών και προσοµοιαζόντων µε αυτά απορριµµάτων (µη 

επικίνδυνα από βιοµηχανικές δραστηριότητες, ιλύες από κέντρα επεξεργασίας 

λυµάτων,  ειδικά Στερεά Απόβλητα  εµπορικής δραστηριότητας, υλικά προς 

καταστροφή, αδρανή απόβλητα  κλπ). είναι οι ιδιωτικές εταιρείες, που είναι και 

παραγωγοί τους. 

 

Φορείς διάθεσης των ιδίων ως άνω απορριµµάτων είναι οι αντίστοιχοι Σύνδεσµοι 

ΟΤΑ ή οι ΟΤΑ που διαθέτουν µε ίδια µέσα τα απορρίµµατά τους. 

 

Σε ορισµένες περιπτώσεις η άσκηση µιας δραστηριότητας που σχετίζεται µε τη 

διαχείριση των  µη επικίνδυνων  ΣΑ, ανατίθεται από τον αρµόδιο φορέα διαχείρισης  

σε κάποιο άλλο φορέα, συνήθως  ιδιωτική εταιρεία. Αυτή είναι  η περίπτωση: 

α. Ελάχιστων µικρών ΟΤΑ της Αττικής, οι οποίοι έχουν αναθέσει τη συλλογή και 

µεταφορά των απορριµµάτων τους σε ιδιωτικές  εταιρείες. 

β. Μερικών ΟΤΑ του  Λεκανοπεδίου της Αθήνας που έχουν  αναθέσει τη 

µεταφορά ων απορριµµάτων τους  σε αδειοδοτηµένες προς τούτο  ιδιωτικές 

εταιρείες,  µέσω απλής τοπικής µεταφόρτωσης. 

γ. Μερικών (πολύ λίγων)  ΟΤΑ, που έχουν αναθέσει µέρος  της  αποκοµιδής των 

απορριµµάτων τους, σε δικές τους  δηµοτικές επιχειρήσεις κυρίως λόγω 

έλλειψης προσωπικού και δυσκολίας πρόσληψης του αναγκαιούντος 

προσωπικού. 

δ. Αρκετών ΝΠΙ∆  τα οποία αναθέτουν τη µεταφορά των απορριµµάτων τους σε 

ιδιωτικές εταιρείες. 

 

Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των φορέων  διαχείρισης Σ.Α. καθορίζονται από τη 

νοµοθεσία για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Για τους δηµοτικούς φορείς 

διαχείρισης, ισχύουν οι διατάξεις  του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, καθώς και 

του αντίστοιχου Κανονισµού  Καθαριότητας του ∆ήµου, στον οποίο αναφέρονται 

καθώς και οι υποχρεώσεις των χρηστών των υπηρεσιών καθαριότητας του δήµου. 
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Σήµερα,  στην Περιφέρεια Αττικής υπάρχουν τρεις διαδηµοτικοί φορείς  διάθεσης  

Σ.Α. : 

• Ο Ενιαίος Σύνδεσµος  ∆ήµων και Κοινοτήτων Ν. Αττικής,  στον οποίο 

συµµετέχουν µε την νέα διοικητική διαίρεση των ΟΤΑ, 73 ∆ήµοι και 14 

Κοινότητες, και ο οποίος διαθέτει το 95% των δηµοτικών απορριµµάτων της 

Αττικής και το 98% των µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.  

• Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσµος Λαυρεωτικής µε αποκλειστικό αντικείµενο 

(παρά τη διαφορετική ονοµασία του)  τη διαχείριση των απορριµµάτων των 

ΟΤΑ – µελών του). Αποτελείται από τους παρακάτω δήµους και Κοινότητες 

Καλυβίων Θορικού,  Κερατέας,  Λαυρεωτικής,  Αγ. Κωνσταντίνου, 

Αναβύσσου, Κουβαρά, Παλαιάς Φωκαίας και Σαρωνίδας. Σηµειώνεται ότι η 

Σαρωνίδα είναι και µέλος του ΕΣ∆ΚΝΑ.  

• Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσµος Τροιζηνίας, αποτελούµενος από τους δήµους 

Πόρου, Τροιζήνας και Μεθάνων έχει ως  αντικείµενο ένα ευρύ φάσµα 

δραστηριοτήτων, µεταξύ των οποίων και η διαχείριση των στερεών 

αποβλήτων τους.  

 

10.6.2.2. Προτάσεις για τους Φορείς ∆ιαχείρισης από τον προηγούµενο ΠΕΣ∆Α 
Αττικής (2001) 

Σύµφωνα µε την Α΄ φάση του προηγούµενου ΠΕΣ∆Α Αττικής 2001, η Περιφέρεια είχε 

χωριστεί σε 3 ∆ιαχειριστικές Ενότητες. Στην 1η ∆.Ε συµπεριλαµβάνονται όλοι οι 

∆ήµοι και Κοινότητες της ηπειρωτικής Αττικής, καθώς επίσης και η Αίγινα και η 

Σαλαµίνα, ακόµη και εκείνοι που δεν είναι µέλη του ΕΣ∆ΚΝΑ (σύµφωνα µε την 

οµόφωνη απόφαση της ΤΕ∆ΚΝΑ της 14-7-2000). Η 2η ∆.Ε αφορούσε τους ∆ήµους 

& Κοινότητες Τροιζηνίας, Μεθάνων, Πόρου, Σπετσών, Ύδρας και Αγκιστρίου. Η 3η 

∆.Ε τον ∆ήµο Κυθήρων και την Κοινότητα Αντικυθήρων.  

 

Με βάση τις γεωµορφολογικές, οικονοµικές, κοινωνικές και χωροταξικές 

παραµέτρους της Περιφέρειας Αττικής, είχε υιοθετηθεί η πρόταση ενός Φορέα 

∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ανά ∆ιαχειριστική Ενότητα. 
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Ειδικότερα κατά φάση διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων είχαν εγκριθεί τα 

ακόλουθα: 

i) Η προσωρινή αποθήκευση των στερεών αποβλήτων για όλες τις ∆ιαχειριστικές 

Ενότητες να γίνεται µε ευθύνη του κυρίου, νοµέα ή κατόχου. 

ii) Η συλλογή και µεταφορά των δηµοτικών αποβλήτων να γίνεται µε ευθύνη του 

οικείου ∆ήµου ή Κοινότητας, ενώ των µη δηµοτικών στερεών αποβλήτων γίνεται 

µε ευθύνη και δαπάνες του κυρίου, νοµέα ή κατόχου. 

iii) Σχετικά µε τη µεταφόρτωση των δηµοτικών στερεών αποβλήτων, για την 1η 
∆ιαχειριστική Ενότητα Φορέας ∆ιαχείρισης να είναι ο ΕΣ∆ΚΝΑ. ∆εν 

αποκλειόταν η µεταφόρτωση ή η λειτουργία ενδιάµεσων εγκαταστάσεων να 

ανατεθεί σε ΟΤΑ ή µικρότερους φορείς µεταφόρτωσης.  

Για τη 2η ∆ιαχειριστική Ενότητα είναι ο σύνδεσµος όλων των ΟΤΑ της υπόψη 

∆ιαχειριστικής Ενότητας. 

 

Όσον αφορά τα µη δηµοτικά στερεά απόβλητα, η µεταφόρτωσή τους γίνεται µε 

ευθύνη του κυρίου νοµέα ή κατόχου του χώρου από τον οποίο προέρχονται. 

 

iv) Ως προς την επεξεργασία και τελική διάθεση των στερεών αποβλήτων, για την 
1η ∆ιαχειριστική Ενότητα Φορέας ∆ιαχείρισης ήταν ο ΕΣ∆ΚΝΑ.  

Στην 3η ∆ιαχειριστική Ενότητα Φορείς ∆ιαχείρισης ήταν ο ∆ήµος Κυθήρων και η 

Κοινότητα Αντικυθήρων αντίστοιχα.  

 

10.6.3. Προτεινόµενη νοµική µορφή Φο∆.Σ.Α.  
Οι φορείς διαχείρισης όπως αναλυτικά περιγράφτηκαν σε προηγούµενη παράγραφο 

µπορεί να είναι οι ίδιοι οι Ο.Τ.Α. οι Επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α., Ανώνυµες εταιρίες των 

Ο.Τ.Α., Σύνδεσµοι Ο.Τ.Α. κλπ. 

 

Η αντιµετώπιση της διαχείρισης των απορριµµάτων σε µεγάλη κλίµακα, όπως είναι η 

Περιφέρεια, απαιτεί ορθολογικό σχεδιασµό, οργάνωση, συντονισµό των 

προσπαθειών και σωστή διαχείριση χρηµατικών πόρων και εξοπλισµών προκειµένου 

να είναι επιτυχής και επωφελής για όλο το κοινωνικό σύνολο. 

 

Παράλληλα η συνολική αυτή αντιµετώπιση του ζητήµατος αποτελεί µονόδροµο για 

την Περιφέρεια, η οποία εκ των πραγµάτων όλο και περισσότερο θα «αναγκάζεται» 
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να λαµβάνει µέρος σε διαδικασίες που την αντιµετωπίζουν σαν ενιαίο χώρο τόσο στο 

παραγωγικό περιβάλλον όσο και στις τεχνικές και κοινωνικές υποδοµές.  

 

Λόγω των γεωµορφολογικών, χωροταξικών πολεοδοµικών και λοιπών 

χαρακτηριστικών της Περιφέρειας Αττικής, ως βέλτιστη λύση έχει προταθεί να 

υπάρχει ένας ενιαίος Φορέας που θα αναλάβει τη διαχείριση των απορριµµάτων του 

συνόλου της Περιφέρειας. Ως µέλη του Φο∆ΣΑ θα είναι υποχρεωτικά τουλάχιστον 

όλοι οι πρωτοβάθµιοι ΟΤΑ. ∆εν έχει αποκλεισθεί όµως, να γίνουν τρεις Φο∆ΣΑ, ένας 

για κάθε ΟΕ∆Α.  

 

Επειδή η 2η ∆.Ε. περιλαµβάνει µόνο τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα, ο προτεινόµενος 

ενιαίος ΦοΣ∆Α (ή εναλλακτικά οι 3 Φο∆ΣΑ), θα καλύπτει το σύνολο της 1η ∆.Ε.  
 

Η µορφή Φο∆ΣΑ, η οποία φαίνεται στην παρούσα φάση να πλεονεκτεί είναι αυτή του 

Συνδέσµου ΟΤΑ. 
 

Ως κύρια επιχειρήµατα προς την κατεύθυνση αυτή, φαίνονται τα ακόλουθα: 

α) Υπάρχει πολύ πλούσια εµπειρία πανελλαδικά από τη µακρόχρονη λειτουργία 

Συνδέσµων ΟΤΑ.  

β) Υπάρχει πολύ πλούσια εµπειρία στην Αττική από τη µακρόχρονη λειτουργία 

Συνδέσµων ΟΤΑ.  

γ) Υπάρχει µεγάλη σαφήνεια στο θεσµικό πλαίσιο που διέπει τους Συνδέσµους 

ΟΤΑ.  

δ) Μέχρι τώρα στην Αττική, και οι τρεις φορείς που έχουν συσταθεί  (ΕΣ∆ΚΝΑ, 

Αναπτυξιακός Σύνδεσµος Λαυρεωτικής, Αναπτυξιακός Σύνδεσµος Τροιζηνίας) 

είναι Σύνδεσµοι ΟΤΑ. Φαίνεται λοιπόν, ότι στην  συντριπτική πλειονότητα τους οι 

ΟΤΑ της Αττικής προτιµούν αυτή την Νοµική Μορφή. 
 

Μάλιστα, δεδοµένης της ύπαρξης ενός πολύ µεγάλου Συνδέσµου στην Αττική, µε 

µακρόχρονη εµπειρία και µε την πλουσιότερη τεχνογνωσία στον Ελληνικό Χώρο, ο 

οποίος έχει πλούσια εµπειρία από Εγκαταστάσεις και τεχνολογίες διαχείρισης αλλά 

και από και γενικότερα από ολοκληρωµένη ∆.Σ.Α. φαίνεται πρόσφορη η διεύρυνση ή 

µετεξέλιξη αυτού του Φορέα, ώστε να συµπεριλάβει όλους τους ΟΤΑ της 1ης 

∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Αττικής. 
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Ακόµα και στην περίπτωση που επιλεγεί να γίνει ένας Φο∆ΣΑ για κάθε ΟΕ∆Α, και 

πάλι προσφορότερη νοµική µορφή φαίνεται αυτή του Συνδέσµου ΟΤΑ. Ο κάθε 

Φο∆ΣΑ δέον όπως περιλαµβάνει κατά βάση όλους όσους εξυπηρετούνται από το 

σύνολο των εγκαταστάσεων της ΟΕ∆Α που διαχειρίζεται.  

 

Όσον αφορά τη 2η ∆ιαχειριστική Ενότητα Περιφέρειας Αττικής, δεδοµένης ότι 

περιλαµβάνει µόνο έναν ∆ήµο και µια Κοινότητα, προτείνεται πάλι η δηµιουργία 

Συνδέσµου µεταξύ των δύο αυτών ΟΤΑ. Αν επιλεγεί να υπάρχουν δύο (2) Φο∆ΣΑ, 

ένας για κάθε ΟΤΑ, προφανώς δεν απαιτείται να συσταθεί Φο∆ΣΑ νέας νοµικής 

µορφής.  

 

Πάντως, ότι η νοµική µορφή των Φο∆ΣΑ, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί δεσµευτική 

ούτε υποχρεωτικά ενιαία, αλλά θα πρέπει να δοθεί η ευχέρεια στα ίδια τα µέλη που 

συνιστούν τον κάθε Φο∆ΣΑ, να επιλέξουν τη νοµική µορφή που θεωρούν ότι τους 

ταιριάζει καλύτερα, όπως θα προκύψει και µετά από τις σχετικές µελέτες που πρέπει 

να εκπονηθούν. 

 

10.7. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΧΡΕΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟ∆ΣΑ 
10.7.1. Εναλλακτικά συστήµατα του τρόπου χρέωσης ανάλογα µε τη χρήση  
Ως προς τον τρόπο χρέωσης υπάρχουν δύο κύριες προσεγγίσεις: 

α) Κάθε χρήστης χρεώνεται µόνο για τις εγκαταστάσεις που χρησιµοποιεί. Έτσι π.χ. 

σε έναν ΟΤΑ που έχει ΟΕ∆Α ή Χ.Υ.Τ.Α. και ΣΜΑ, όσοι πηγαίνουν απ΄ευθείας µε τα 

απορριµµατοφόρα οχήµατα στην ΟΕ∆Α ή στο Χ.Υ.Τ.Α., χρεώνονται µόνο για τη 

χρήση της Ο.Ε.∆.Α. ή του Χ.Υ.Τ.Α., ενώ όσοι πηγαίνουν µέσω ΣΜΑ, χρεώνονται 

επιπλέον και για τη χρήση του ΣΜΑ. 

 

β) Κάθε χρήστης χρεώνεται για το σύνολο των εγκαταστάσεων της ∆.Ε.. Κατά αυτό 

το σύστηµα, µε βάση το ανωτέρω παράδειγµα, το κόστος και της Ο.Ε.∆.Α. ή του 

Χ.Υ.Τ.Α. και του ΣΜΑ κατανέµονται στο σύνολο του πληθυσµού. 

 

Από τα ανωτέρω συστήµατα, στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης προτείνεται το 

δεύτερο. Ο λόγος είναι ότι µε τον τρόπο αυτό:  

 Γίνεται πιο δίκαιη κατανοµή του κόστους ∆ΣΑ, χωρίς να χρεώνονται 

υπέρµετρα οι πιο αποµακρυσµένοι ΟΤΑ. 
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 Αποκτάται καλύτερη συνοχή και αλληλεγγύη µεταξύ των συνιστώντων µερών 

του Φο∆ΣΑ. 

 Ενθαρρύνονται και άλλες δράσεις. Έτσι π.χ. ένα σύστηµα ανακύκλωσης δεν 

θα είναι αποτρεπτικό, αφού δεν θα χρεώνεται περισσότερο ο ΟΤΑ στα όρια 

του οποίου θα ξεκινήσει πρώτο. Οµοίως και η προδιαλογή Οργανικού Υλικού 

και άλλες παρόµοιες δράσεις, βρίσκουν πιο γόνιµο έδαφος για να 

καλλιεργηθούν.  

 

10.7.2. Εναλλακτικά συστήµατα του τρόπου χρέωσης ανάλογα µε τα 
παραγόµενα απόβλητα 

Όπως έχει προαναφερθεί, το σηµερινό σύστηµα χρέωσης στον κυριώτερο φορέα 

∆ΣΑ της Περιφέρειας Αττικής, δεν κρίνεται ορθολογικό. 

 

Ειδικότερα, σήµερα η χρέωση ανέρχεται, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη 

παράµετρο, σε ένα σταθερό καθορισµένο ποσοστό επί των τακτικών 

πραγµατοποιηθέντων εσόδων του προ – προηγούµενου έτους των ΟΤΑ µελών του. 

 

Αυτό είναι ένα σύστηµα, όχι µόνο άδικο αλλά το οποίο δρα και ως αντικίνητρο, αφού: 

α) Τα τακτικά πραγµατοποιηθέντα έσοδα των ΟΤΑ δεν σχετίζονται κατ΄ανάγκην και 

µε τη ∆ΣΑ. Υπάρχει το ενδεχόµενο ΟΤΑ να έχουν πρόσκαιρα ή και µόνιµα υψηλά 

τακτικά έσοδα, χωρίς ουδόλως να επηρεάζεται η παραγωγή Σ.Α. 

β) Αυτός ο τρόπος χρέωσης δεν δίδει κανένα κίνητρο στους δηµότες ή στους ΟΤΑ 

για ανάπτυξη πρωτοβουλιών ανάκτησης ή ανακύκλωσης υλικών και γενικότερα 

ελαχιστοποίησης παραγωγής Σ.Α., αφού η µειωµένη (ή αυξηµένη) παραγωγή 

Σ.Α. ουδόλως επηρεάζει το κόστος ∆ΣΑ. 

 

Οµως µε αυτόν τον τρόπο, δεν δίδεται κίνητρο ούτε στους πολίτες ούτε στους ΟΤΑ 

να επιδιώξουν ένα πιο ορθολογικό σύστηµα ∆ΣΑ  

 

Για τους ανωτέρω λόγους, προτείνεται η υιοθέτηση του συστήµατος «pay as you 

throw”, δηλαδή η χρέωση να σχετίζεται άµεσα µε την παραγόµενη ποσότητα Σ.Α. 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ∆ΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ∆ΣΑ ΑΝΑ ∆.Ε. – ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ  
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11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ – ∆ΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆.Σ.Α. ΑΝΑ 
∆.Ε. – ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

11.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Λαµβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα ιδιαίτερα στα Κεφ. 7 και 9, στο εδάφιο αυτό 

παρουσιάζονται προτάσεις έργων, δράσεων και παρεµβάσεων για όλες τις εργασίες 

διαχείρισης στερεών αποβλήτων (προσωρινή αποθήκευση, συλλογή, µεταφορά, 

µεταφόρτωση, αποθήκευση, επεξεργασία, διάθεση κλπ) ανά διαχειριστική ενότητα. 

 

Οι προτάσεις αφορούν σε ποιοτική περιγραφή των έργων, δράσεων και παρεµβάσεων, 

καθώς και σε στοιχεία πλήθους και βασικών µεγεθών των κύριων εγκαταστάσεων 

διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. 

 

Γίνεται, επίσης, µια πρώτη εκτίµηση του πλήθους των δευτερευουσών εγκαταστάσεων 

(π.χ. σταθµοί µεταφόρτωσης), καθώς και του κόστους υλοποίησης, µε βάση τα 

διαθέσιµα στοιχεία των προτεινόµενων έργων, δράσεων και παρεµβάσεων ανά 

διαχειριστική ενότητα. Τέλος παρουσιάζονται εναλλακτικές προτάσεις σχετικά µε την 

εξεύρεση των αναγκαίων κεφαλαίων. 
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11.2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ∆.Σ.Α  

Σε προηγούµενα κεφάλαια, έχει γίνει λεπτοµερής ανάλυση όλων των σταδίων ∆ΣΑ, µε 

βάση τις σύγχρονες νοµοθετικές και κοινωνικές απαιτήσεις.  

 

Οι κυριώτερες προτάσεις για όλα τα στάδια εργασιών ∆ΣΑ, εκτίθενται ακολούθως:  

 

11.2.1. Προσωρινή Αποθήκευση  
Σχεδόν το σύνολο της Περιφέρειας σήµερα καλύπτεται από αξιόπιστη προσωρινή 

αποθήκευση σε κάδους. Παρόλα αυτά πρέπει να γίνουν εµπεριστατωµένες µελέτες για 

την ορθολογική χωρική κατανοµή των κάδων και του µεγέθους τους. Επίσης είναι πλέον 

επιτακτική η εφαρµογή συστηµατικών προγραµµάτων πλύσης και απολύµανσης των 

κάδων.  

 

Σε περιορισµένο βαθµό σήµερα, χρησιµοποιούνται και άλλα µέσα προσωρινής 

αποθήκευσης, όπως π.χ. αυτοσυµπιεστές (press – container), που σε ορισµένες 

περιπτώσεις εµφανίζουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα (π.χ. πολυσύχναστες περιοχές, 

εµπορικά κέντρα κ.λπ.) 

 

Γενικότερα για την προσωρινή αποθήκευση προτείνονται τα ακόλουθα: 

- Εκπόνηση εµπεριστατωµένων µελετών για τη χωροθέτηση, το είδος και το µέγεθος 

των µέσων προσωρινής αποθήκευσης. Στο πλαίσιο αυτό, εκτός των κυλιόµενων 

κάδων – που αποτελεί το κυριώτερο µέσο προσωρινής αποθήκευσης – θα γίνει 

εξέταση και κατά περίπτωση εµφάνισης εναλλακτικών µέσων προσωρινής 

αποθήκευσης (π.χ. βυθιζόµενοι  κάδοι, αυτοσυµπιεστές κ.λπ.). 

- Έµφαση στην συντήρηση και την τακτική ανανέωση των µέσων προσωρινής 

αποθήκευσης. 

- Έµφαση στην ανάπτυξη πυκνού δικτύου µικρών επίστηλων ή επιδαπέδιων µέσων 

προσωρινής αποθήκευσης, για µικρά απορρίµµατα (π.χ. από πεζούς). 
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11.2.2. Συλλογή – Μεταφορά 
Σήµερα η συλλογή και µεταφορά των ΑΣΑ γίνεται αρκετά αξιόπιστα µε εφαρµογή σχεδόν 

αποκλειστικά της µεταφοράς, µε κλειστά Α/Φ. Παρόλα αυτά επιβάλλεται η απόλυτη 

γενίκευση του τρόπου αυτού, όσο και ο εκσυγχρονισµός του εξοπλισµού.  

 

Επίσης σήµερα η οργάνωση της συλλογής – µεταφοράς γίνεται κατά κύριο λόγο 

εµπειρικά και διαισθητικά από τους επιµέρους ΟΤΑ, και συνήθως δεν στηρίζεται σε 

εµπεριστατωµένες µελέτες. Αυτό έχει συχνά ως αποτέλεσµα της άσκοπη χρήση και 

καταπόνηση εξοπλισµού όπως και την µη ορθολογική χρήση του προσωπικού.  

 

Κρίνεται σηµαντικό τα συστήµατα συλλογής – µεταφοράς να οργανωθούν βάσει 

τεκµηριωµένων µελετών, προς βελτιστοποίηση της απόδοσης των συστηµάτων αυτών.  

 

Επίσης, πέραν της αποκοµιδής των απορριµµάτων από τα µέσα προσωρινής 

αποθήκευσης, πρέπει να οργανωθούν καλύτερα τα συστήµατα συλλογής – µεταφοράς 

ογκωδών αποβλήτων κ.λπ. 

 

11.2.3. Αποθήκευση 
Η αποθήκευση των ΑΣΑ, χωρίς να αποκλείεται για λόγους σκοπιµότητας (π.χ. 

αποθήκευση αιχµών για τις µονάδες επεξεργασίας – αξιοποίησης), δεν φαίνεται να 

απαιτείται ή να διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη ∆ΣΑ της Περιφέρειας Αττικής 

 

11.2.4. ∆ίκτυο Σταθµών Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (Σ.Μ.Α.) 
Γενικά οι ΣΜΑ, µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικότατο ρόλο στην ορθολογική και 

σύγχρονη ∆ΣΑ, συνδυάζοντας και προσφέροντας πολλά τεχνικοοικονοµικά, λειτουργικά 

και περιβαλλοντικά πλεονεκτήµατα βελτιώνοντας, επί το πλέον και τους όρους 

κοινωνικής αποδοχής της Ολοκληρωµένης ∆.Σ.Α.  

 

Με βάση τον ισχύοντα σχεδιασµό, προβλέπονται πέντε (5) κεντρικοί ΣΜΑ. Εκτός του 

ΣΜΑ στο Σχιστό, που λειτουργεί από το 1991 και προφανώς θα συνεχίσει να λειτουργεί, 

προτείνεται λοιπόν η άµεση υλοποίηση των Κεντρικών ΣΜΑ:  
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- Ελαιώνα Αττικής, (Εξυπηρέτηση ∆. Αθηναίων και όµορων ∆ήµων) 

- Νοτίων Προαστίων (Περιοχή Ελληνικού – Αλίµου – Γλυφάδας) 

- Βορείων Προαστίων (ΒΙΠΑ Κηφισίας - ΒΙΠΑ  Χαµοµηλίου) 

- Υµηττού (Γουδί – Υµηττός – Καισαριανή)  

 

Εκτός του υφιστάµενου ΣΜΑ Σχιστού, µια κατ΄αρχήν χωροθέτηση των θέσεων των 

λοιπών ΣΜΑ, έχει γίνει µέσω του Ν. 3164/2003 (άρθρο 33), όπου κρίνονται ως 

κατάλληλες οι εντός παρενθέσεως αναφερόµενες ως άνω θέσεις. Βέβαια η 

οριστικοποίηση των θέσεων γίνεται µέσω της διαδικασίας Περιβαλλοντικής 

Αδειοδότησης που ακολουθεί.  

 

Η δηµιουργία και λειτουργία του δικτύου των προαναφερθέντων πέντε (5) Κεντρικών 

ΣΜΑ, κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική, υπό την έννοια της εξυπηρέτησης ευρύτερων 

περιοχών. 

 

Επιπρόσθετα, εκτός των Κεντρικών ΣΜΑ, προβλέπεται και η ανάπτυξη ενός δικτύου 19 

Τοπικών Σταθµών Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΤΣΜΑ), µέσω των οποίων 

εξυπηρετούνται συγκεκριµένοι ΟΤΑ ή γενικότερα µικρότερες περιοχές.  

 

Από αυτούς, ο ένας (1) ΤΣΜΑ προβλέπεται στην Τροιζηνία, και θα εξυπηρετεί τις 

περιοχές Τροιζηνία – Μέθανα – Ύδρα – Σπέτσες – Αγκίστρι – Πόρο. 

 

Οι υπόλοιποι 18 ΤΣΜΑ χωροθετούνται στην ηπειρωτική Αττική (εκ των οποίων 10 είναι 

προϋφιστάµενοι και σε αυτούς προστίθεται επιπλέον 3 ΤΣΜΑ στο Λεκανοπέδιο Αθηνών, 

2 ΤΣΜΑ στη ∆υτική Αττική και 3 ΤΣΜΑ  στην Ανατολή Αττική.  

 

Προτείνεται και στην παρούσα αναθεώρηση η ανάπτυξη του συνόλου του ∆ικτύου ΣΜΑ 

(Κεντρικών ΣΜΑ και ΤΣΜΑ), που θα συµβάλλει στην πιο εύρυθµη λειτουργία του 

συστήµατος ∆ΣΑ. Ο αριθµός των ΣΜΑ και ΤΣΜΑ δεν είναι δεσµευτικός και µπορεί να 

διαφοροποιηθεί στο πλαίσιο εξορθολογισµού του συστήµατος. Επίσης η δυναµικότητα 
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των ΣΜΑ και ΤΣΜΑ θα αποφασισθεί µε ευθύνη του /των Φο∆ΣΑ, στο πλαίσιο 

βελτιστοποίησης του συστήµατος.  
 

11.2.5. Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και τελικής διάθεσης 
11.2.5.1. Πρώτη (1η )∆.Ε. Περιφέρειας Αττικής 
Για τον καθορισµό του αριθµού και του είδους των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας 

Αποβλήτων (Ε.Ε.Α.) και Τελικής ∆ιάθεσης (Χ.Υ.Τ.Α. ή ΧΥΤΥ) συνεκτιµώνται 

παράµετροι, τεχνικοοικονοµικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές, λειτουργικές κ.ά..  
 

Έτσι π.χ. εξετάζονται και συνεκτιµώνται τα πληθυσµιακά µεγέθη και η βιωσιµότητα των 

εγκαταστάσεων, οι αποστάσεις, οι χωροταξικές συνθήκες, οι υφιστάµενες 

(λειτουργούσες) ή χρηµατοδοτηµένες ή εγκεκριµένες (αδειοδοτηµένες) κ.λπ. 

εγκαταστάσεις, ο βαθµός ωρίµανσης επιµέρους έργων κ.λπ.  
 

Με βάση τον προηγούµενο Περιφερειακό Σχεδιασµό ∆ΣΑ, και τις έως τώρα 

αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις, προβλέπεται η κατασκευή τριών (3) Ολοκληρωµένων 

Εγκαταστάσεων ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.∆.Α.) των κάτωθι:  

- ΟΕ∆Α ∆υτικής Αττικής 

- ΟΕ∆Α Βορειοανατολικής Αττικής 

- ΟΕ∆Α Νοτιοανατολικής Αττικής  
 

Ο προσδιορισµός που τις χαρακτηρίζει ως ∆υτικής, Βορειοανατολικής και 

Νοτιοανατολικής Αττικής δεν προσδιορίζει υποχρεωτικά και τους ΟΤΑ που εξυπηρετούν 

και είναι καθαρά χωροθετικός. 
 

Σηµειώνουµε και πάλι εδώ ότι κάθε ΟΕ∆Α περιλαµβάνει τουλάχιστον Μία Εγκατάσταση 

Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΕΕΑ), Ένα Κέντρο ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών 

(Κ.∆.Α.Υ.) και ένα Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων (ΧΥΤΥ), ο οποίος σε 

πρώτη φάση µπορεί να λειτουργεί ως Χ.Υ.Τ.Α.. 
 

Η κατανοµή του συνόλου των ΑΣΑ σε τρεις (3) ΟΕ∆Α κρίνεται ορθολογική, δεδοµένου 

ότι:  
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α) Μεγαλύτερος αριθµός ΟΕ∆Α, θα επιδρούσε δυσµενώς στις συνθήκες βιωσιµότητάς 

τους.  

β) Μικρότερος αριθµός ΟΕ∆Α θα συνοδευόταν από µεγαλύτερη δυσκολία αποδοχής 

τους, ενώ λόγω και των µεγαλύτερων αποστάσεων θα παρουσίαζε ορισµένα 

επιπλέον λειτουργικά µειονεκτήµατα.  
 

Εποµένως, στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης υιοθετείται η πρόταση για τρεις ΟΕ∆Α 

στην Αττική. 

Ειδικότερα: 

α) ΟΕ∆Α στην ∆υτική Αττική:  
Ακολούθως ως Ο.Ε.∆.Α., περιγράφεται ένα σύνολο εγκαταστάσεων, που συνδέονται 

λειτουργικά, χωρίς να είναι υποχρεωτικό να κατασκευασθούν όλες στο ίδιο οικόπεδο. 

Η ΟΕ∆Α ∆υτικής Αττικής περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

α1) Τον υφιστάµενο (λειτουργούντα) Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων, για όσο διάστηµα αυτός 

ακόµα λειτουργεί.  

α2) Τον νέο Χ.Υ.Τ.Α. που θα διαδεχθεί τον λειτουργούντα. Έχει ήδη αδειοδοτηθεί η 

κατασκευή του Χ.Υ.Τ.Α. στη θέση «Σκαλιστήρι», του ∆ήµου Φυλής, και έχει ήδη 

χρηµατοδοτηθεί η Α΄Φάση κατασκευής του από το Ταµείο Συνοχής. Ο Χ.Υ.Τ.Α. θα 

είναι ικανός να δέχεται το σύνολο των παραγόµενων απορριµµάτων της 

εξυπηρετούµενης περιοχής και (µε τη σταδιακή κατασκευή και λειτουργία των 

Μονάδων Επεξεργασίας και των Συστηµάτων ∆ιαλογής στην Πηγή) το σύνολο των 

αποβλήτων που παραµένουν είτε ως σύµµεικτα Α.Σ.Α., είτε ως υπολείµµατα των 

ΑΣΑ µετά την επεξεργασία. Έτσι αρχικά στο Χ.Υ.Τ.Α. θα διατίθεται περίπου 

1.400.000 - 1.500.000 t/έτος  και η ποσότητα θα µειώνεται µε τη σταδιακή 

λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας. Όταν το υφιστάµενο ΕΜΑΚ (που 

τώρα είναι υπό δοκιµαστική λειτουργία) τεθεί σε πλήρη λειτουργία, αναµένεται µια 

πρώτη σηµαντική µείωση, κατά περίπου 300.000t/έτος (δηλ. ο Χ.Υ.Τ.Α. ή ΧΥΤΥ θα 

δέχεται περίπου 1.100.000 - 1.200.000 t/έτος), ενώ µε τη λειτουργία του Κ∆ΑΥ της 

∆υτικής Αττικής  ποσότητα θα µειωθεί σε περίπου 1.000.000 – 1.100.00 t/έτος. Με 

την κατασκευή και λειτουργία των επόµενων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας 

Αποβλήτων, θα επέλθει περαιτέρω σηµαντική µείωση.  
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Στο Χ.Υ.Τ.Α. αρχικά θα µπορεί να διατίθεται και το σύνολο της παραγόµενης ιλύος 

από ΕΕΛ, το οποίο υπέρ ασφαλείας εκτιµάται σε 230.000t/έτος. Μετά την πλήρη 

λειτουργία του υφιστάµενου ΕΜΑΚ, η ποσότητα αυτή θα µειωθεί κατά περίπου 

110.000t/έτος, ενώ σταδιακά, µε την εφαρµογή µεθόδων επεξεργασίας της 

υπόλοιπης ιλύος, η ποσότητα αυτή θα αποµειώνεται περαιτέρω.  

α3) Κέντρο ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ) ∆υτικής Αττικής. 

 Εκτιµώµενη δυναµικότητα 75.000t/έτος. Η τελική δυναµικότητα µπορεί να 

διαφοροποιηθεί, µε βάση τις επιλογές  του Φο∆ΣΑ ή/και της Ελληνικής Εταιρείας 

Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.) 

α4) 1η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Σύµµεικτων Α.Σ.Α. Πρόκειται για το υφιστάµενο 

Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης – Κοµποστοποίησης.  

Το Εργοστάσιο είναι χωροθετηµένο στα Άνω Λιόσια. Εχει σχεδιασθεί για 

δυναµικότητα 385.000t/έτος  σύµµεικτων Α.Σ.Α. και 110.000 t/έτος ιλύος Ε.Ε.Λ. 

Τελεί υπό δοκιµαστική λειτουργία. Για το παραγόµενο RDF, το οποίο πρέπει να 

οδηγηθεί σε µονάδα θερµικής επεξεργασίας, υπάρχει η λύση της συµφωνίας του 

Φο∆ΣΑ µε τις βιοµηχανίες παραγωγής τσιµέντου για την αποδοχή του ως καύσιµης 

ύλης ή η συµφωνία µε άλλο κατάλληλο φορέα (π.χ. ∆.Ε.Η.) ή και η κατασκευή 

αυτοτελούς µονάδας θερµικής επεξεργασίας. 

α5) 2η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασία Σύµµεικτων Α.Σ.Α.:  

 Στην ΟΕ∆Α ∆υτικής Αττικής (ανεξάρτητα εάν κατασκευασθεί στο ίδιο ή σε άλλο 

οικόπεδο) θα περιλαµβάνεται και 2η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Α.Σ.Α. 

 Η δεύτερη αυτή µονάδα, θα καλύπτει το σύνολο των υπόλοιπων σύµµεικτων 

Α.Σ.Α., δηλαδή θα έχει δυναµικότητα 1.000.000-1.100.000 t/έτος  (έτος αναφοράς 

2006) ή 1.350.000 – 1.450.000 t/έτος (έτος αναφοράς 2026). 

Από πλευράς τεχνολογιών, µε βάση και τη διεθνή εµπειρία, έχει καταδεχθεί 
ότι όλες οι δόκιµες τεχνολογίες χαρακτηρίζονται τεχνικοοικονοµικά βιώσιµες 
σε τέτοια µεγέθη.  
Αφετέρου, δεν είναι απαραίτητο όλες οι ανωτέρω ποσότητες να οδηγηθούν σε µία 

κεντρική µονάδα. Πιθανώς θα επιλεγεί η κατασκευή περισσότερων µονάδων 

µικρότερης δυναµικότητας, είτε της ίδιας τεχνολογίας είτε και διαφορετικών 

τεχνολογιών.  
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Το ακριβές είδος της τεχνολογίας ή του συνδυασµού των τεχνολογιών και του 

αριθµού των επιµέρους εγκαταστάσεων, θα επιλεγεί µετά από σχετικές µελέτες από 

το Φο∆ΣΑ ή από την Περιφέρεια Αττικής υπό την προϋπόθεση επίτευξης των 

στόχων του ΠΕΣ∆Α. 

α6) Το υφιστάµενο Κ∆ΑΥ Αµαρουσίου: (εντάσσεται στην ΟΕ∆Α ∆υτικής Αττικής) 

Αφορά Υφιστάµενη Εγκατάσταση που λειτουργεί µε ευθύνη της ΕΕΑΑ. Προτείνεται 

η συνέχιση λειτουργίας του, υπό την προϋπόθεση της σύµφωνης γνώµης της 

ΕΕΑΑ. 

α7) Μονάδα Κοµποστοποίησης προδιαλεγµένων οργανικών Υλικών ή/και «πράσινων» 

αποβλήτων 

Προτείνεται ακόµη η κατασκευή µονάδας κοµποστοποίησης προδιαλεγµένου 

οργανικού υλικού ή/και «πράσινων» αποβλήτων, µε σκοπό την παραγωγή κοµπόστ 

καλής ποιότητας, και για την ενίσχυση της ανάκτησης καθαρών ανακυκλώσιµων 

υλικών και της εκτροπής µεγαλύτερου οργανικού κλάσµατος από τα ΑΣΑ και σε 

συνδυασµό µε τα προτεινόµενα «πράσινα σηµεία». 

Ως ενδεικτική δυναµικότητα λαµβάνεται 80.000 t/έτος. 

Η δυναµικότητα θα καθορισθεί τελικά από το Φο∆ΣΑ ανάλογα µε την εφαρµογή του 

συστήµατος προδιαλογής οργανικού υλικού και των αναγκών του υφιστάµενου 

ΕΜΑΚ σε «πράσινα». 
 

β) ΟΕ∆Α στη Βορειοανατολική Αττική 
Η ΟΕ∆Α ΒΑ Αττικής περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

β1) Χ.Υ.Τ.Α. (που στο µέλλον θα γίνει ΧΥΤΥ): Έχει ήδη αδειοδοτηθεί η κατασκευή του 

Χ.Υ.Τ.Α. στη θέση «Μαύρο Βουνό», Γραµµατικού, και έχει ήδη χρηµατοδοτηθεί η 

Α΄Φάση κατασκευής του από το Ταµείο Συνοχής. Ο Χ.Υ.Τ.Α. θα είναι ικανός να 

δέχεται το σύνολο των παραγόµενων απορριµµάτων της περιοχής που θα 

εξυπηρετείται από την Ο.Ε.∆.Α., και (µε την σταδιακή κατασκευή και λειτουργία των 

Μονάδων Επεξεργασίας και των Συστηµάτων ∆ιαλογής στην Πηγή) το σύνολο των 

αποβλήτων που παραµένουν είτε ως σύµµεικτα Α.Σ.Α., είτε ως υπολείµµατα των 

ΑΣΑ µετά την επεξεργασία. Έτσι αρχικά στο Χ.Υ.Τ.Α. θα διατίθεται περίπου 

127.500 t/έτος  και η ποσότητα θα µειώνεται µε την σταδιακή λειτουργία των 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας. 
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β2) Κ∆ΑΥ: Έχει ήδη αδειοδοτηθεί, περιβαλλοντικά η κατασκευή Κ∆ΑΥ δυναµικότητας 

περίπου 72.500t/έτος. Η τελική δυναµικότητα µπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα µε 

τις επιλογές του Φο∆ΣΑ ή /και της ΕΕΑΑ.  

β3) Μονάδα Κοµποστοποίησης προδιαλεγµένων οργανικών Υλικών ή/και «πράσινων» 

αποβλήτων 

Εχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά η κατασκευή µονάδας κοµποστοποίησης 

προσδιαλεγµένου οργανικού υλικού ή/και «πράσινων» αποβλήτων, µε σκοπό την 

παραγωγή κοµπόστ καλής ποιότητας. 

Η προτεινόµενη δυναµικότητα ανέρχεται σε περίπου 40.000t/έτος  

β4) Κεντρική Μονάδα επεξεργασίας σύµµεικτων Α.Σ.Α. 

Η Κεντρική Μονάδα επεξεργασίας σύµµεικτων Α.Σ.Α., θα έχει δυναµικότητα για το 

σύνολο των Α.Σ.Α. της περιοχής που θα εξυπηρετείται από την Ο.Ε.∆.Α., ώστε να 

υφίσταται επεξεργασία το σύνολο των Α.Σ.Α. πριν οδηγηθούν τα υπολείµµατα σε 

ΧΥΤΥ. Έτσι, µετά την κατασκευή της µονάδας, δεν θα πηγαίνουν καθόλου 

ανεπεξέργαστα απόβλητα στο ΧΥΤΥ. 

Η προτεινόµενη δυναµικότητα ανέρχεται περίπου σε 127.500 t/έτος.  

Από πλευράς τεχνολογιών, µε βάση και τη διεθνή εµπειρία, έχει καταδεχθεί 
ότι όλες οι δόκιµες τεχνολογίες χαρακτηρίζονται τεχνικοοικονοµικά βιώσιµες 
σε τέτοια µεγέθη.  

Αφετέρου, δεν είναι απαραίτητο όλες οι ανωτέρω ποσότητες να οδηγηθούν σε µία 

κεντρική µονάδα. Πιθανώς θα επιλεγεί η κατασκευή περισσότερων µονάδων 

µικρότερης δυναµικότητας, είτε της ίδιας τεχνολογίας είτε και διαφορετικών 

τεχνολογιών.  

Το ακριβές είδος της τεχνολογίας ή του συνδυασµού των τεχνολογιών και του 

αριθµού των επιµέρους εγκαταστάσεων, θα επιλεγεί µετά από σχετικές µελέτες από 

το Φο∆ΣΑ ή από την Περιφέρεια Αττικής, υπό την προϋπόθεση επίτευξης των 

στόχων του ΠΕΣ∆Α.  
 

γ) ΟΕ∆Α στη Νοτιοανατολική Αττική 
Η ΟΕ∆Α ΝΑ Αττικής περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

γ1) Χ.Υ.Τ.Α. (που στο µέλλον θα γίνει ΧΥΤΥ): Έχει ήδη αδειοδοτηθεί η κατασκευή του 

Χ.Υ.Τ.Α. στη θέση «Βραγόνι», Κερατέας, και έχει ήδη χρηµατοδοτηθεί η Α΄Φάση 
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κατασκευής του από το Ταµείο Συνοχής. Ο Χ.Υ.Τ.Α. θα είναι ικανός να δέχεται το 

σύνολο των παραγόµενων απορριµµάτων της περιοχής που θα εξυπηρετείται από 

την Ο.Ε.∆.Α. και (µε την σταδιακή κατασκευή και λειτουργία των Μονάδων 

Επεξεργασίας και των Συστηµάτων ∆ιαλογής στην Πηγή) το σύνολο των 

αποβλήτων που παραµένουν είτε ως σύµµεικτα Α.Σ.Α., είτε ως υπολείµµατα των 

ΑΣΑ µετά την επεξεργασία. Έτσι αρχικά στο Χ.Υ.Τ.Α. θα διατίθεται περίπου 

127.500 t/έτος  και η ποσότητα θα µειώνεται µε την σταδιακή λειτουργία των 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας. 

γ2) Κ∆ΑΥ: Έχει ήδη αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά η κατασκευή Κ∆ΑΥ δυναµικότητας 

περίπου 72.500t/έτος. Η τελική δυναµικότητα µπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα µε 

τις επιλογές του Φο∆ΣΑ ή /και της ΕΕΑΑ.  

γ3) Μονάδα Κοµποστοποίησης προδιαλεγµένων οργανικών Υλικών ή/και «πράσινων» 

αποβλήτων 

Εχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά η κατασκευή µονάδας κοµποστοποίησης 

προσδιαλεγµένου οργανικού υλικού ή/και «πράσινων» αποβλήτων, µε σκοπό την 

παραγωγή κοµπόστ καλής ποιότητας. 

Η προτεινόµενη δυναµικότητα ανέρχεται σε περίπου 40.000t/έτος  

γ4) Κεντρική Μονάδα επεξεργασίας σύµµεικτων Α.Σ.Α. 

Η Κεντρική Μονάδα επεξεργασίας σύµµεικτων Α.Σ.Α., θα έχει δυναµικότητα για το 

σύνολο των Α.Σ.Α. της περιοχής που θα εξυπηρετείται από την Ο.Ε.∆.Α., ώστε να 

υφίσταται επεξεργασία το σύνολο των Α.Σ.Α. πριν οδηγηθούν τα υπολείµµατα σε 

ΧΥΤΥ. Έτσι, µετά την κατασκευή της µονάδας, δεν θα πηγαίνουν καθόλου 

ανεπεξέργαστα απόβλητα στο ΧΥΤΥ. 

Η προτεινόµενη δυναµικότητα ανέρχεται περίπου σε 127.500 t/έτος.  

Από πλευράς τεχνολογιών, µε βάση και τη διεθνή εµπειρία, έχει καταδεχθεί 
ότι όλες οι δόκιµες τεχνολογίες χαρακτηρίζονται τεχνικοοικονοµικά βιώσιµες 
σε τέτοια µεγέθη.  
Αφετέρου, δεν είναι απαραίτητο όλες οι ανωτέρω ποσότητες να οδηγηθούν σε µία 

κεντρική µονάδα. Πιθανώς θα επιλεγεί η κατασκευή περισσότερων µονάδων 

µικρότερης δυναµικότητας, είτε της ίδιας τεχνολογίας είτε και διαφορετικών 

τεχνολογιών.  
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Το ακριβές είδος της τεχνολογίας ή του συνδυασµού των τεχνολογιών και του 

αριθµού των επιµέρους εγκαταστάσεων, θα επιλεγεί µετά από σχετικές µελέτες από 

το Φο∆ΣΑ ή από την Περιφέρεια Αττικής υπό την προϋπόθεση επίτευξης των 

στόχων του ΠΕΣ∆Α.  

 

11.2.5.2. ∆εύτερη (2η) ∆.Ε. Περιφέρειας Αττικής 
Οι κύριες εγκαταστάσεις ∆.Σ.Α. στην 2η ∆.Ε. είναι οι ακόλουθες: 

α) Χ.Υ.Τ.Α. Νήσου Κυθήρων: Ο Χ.Υ.Τ.Α. Νήσου Κυθήρων αναµένεται να είναι 

δυναµικότητας περίπου 1.000- 1.100t/έτος.  (έτος αναφοράς 2006). 

β) Χ.Υ.Τ.Α. Νήσου Αντικυθήρων: Ο Χ.Υ.Τ.Α. Αντικυθήρων αναµένεται να είναι 

δυναµικότητας περίπου 50t/έτος (έτος αναφοράς 2006). 

Ο Χ.Υ.Τ.Α. Νήσου Αντικυθήρων, θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 

Χ.Υ.Τ.Α. µικρών νησιών και αποµονωµένων οικισµών («Μικροί Χ.Υ.Τ.Α.»). 

Ο Χ.Υ.Τ.Α. Νήσου Κυθήρων από πλευράς ποσότητας είναι οριακά δεν υπάγεται στην 

εφαρµογή προδιαγραφών µικρών Χ.Υ.Τ.Α. Επειδή πρόκειται για αποµονωµένο νησί, 

όπου µπορεί ο συντελεστής παραγωγής αποβλήτων να είναι µικρότερος (ο οποίος 

άλλωστε δεν έχει πραγµατικά µετρηθεί), εάν προκύψει κατά τη φάση των µελετών 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης µε βάση ρεαλιστικές εκτιµήσεις του Φο∆ΣΑ, ότι οι 

ποσότητες είναι τέτοιες που επιτρέπουν την εφαρµογή των προδιαγραφών µικρών 

Χ.Υ.Τ.Α., τότε θα µπορούν να εφαρµοσθούν αυτές οι προδιαγραφές. Το ίδιο µπορεί να 

συµβεί και εάν µέσω µεθόδων επεξεργασίας (π.χ. ανακύκλωση, εκτροπή 

βιοποδοµήσιµων κ.λπ.), η εναποµένουσα ποσότητα θα οδηγείται στο ΧΥΤΑ, είναι τέτοια 

που επιτρέπει την υπαγωγή του στους «Μικρούς ΧΥΤΑ».  

 

Εκτός των δύο Χ.Υ.Τ.Α., σε αυτήν την ενότητα, δεν προτείνονται άλλες ιδιαίτερες 

εγκαταστάσεις ∆ΣΑ, λόγω πολύ µικρού πληθυσµού.  

 

Κατά την επιλογή του Φο∆ΣΑ, µπορεί να εφαρµοσθούν περιορισµένα ή ήπια 

προγράµµατα ∆ΣΑ, όπως π.χ. ανάκτηση ανακυκλώσιµων υλικών κ.λπ. 
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11.3. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ & ∆ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΕΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 

Με τις εγκριτικές αποφάσεις Ε(2004)5509/21-12-2004, Ε(2004)5522/21-12-2004, 

Ε(2004)5608/21-12-2004 και Ε(2004)5611/22-12-2004 της Επιτροπής, έχει εγκριθεί η 

συγχρηµατοδότηση από το Ταµείο Συνοχής των ακόλουθων έργων:  

1. Κατασκευή Α΄Φάσης 2ου ΧΥΤΑ ∆υτικής Αττικής στην θέση Σκαλιστήρι του ∆ήµου 

Φυλής 

2. Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) στην ΟΕ∆Α Β.Α. Αττικής 

στη θέση Μαύρο Βουνό Γραµµατικού 

3. Ίδρυση Σταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ) Αθήνας και Όµορων ∆ήµων 

στον Ελαιώνα (∆.Αττικής) 

4. Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής (ΧΥΤΑ) στην ΟΕ∆Α Νοτιοανατολικής Αττικής 

στη θέση «ΒΡΑΓΟΝΙ» Κερατέας – Λαυρεωτικής 

5. Σταθµός Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ) της 2ης ∆ιαχείρισης Ενότητας της 

Περιφέρειας Αττικής στην Τροιζηνία 

 

Με αυτές τις αποφάσεις, τέθηκαν και ορισµένοι ειδικοί όροι, οι οποίοι αποτελούν 

απαραίτητη προϋπόθεση για την συγχρηµατοδότηση των έργων. 

 

Οι ειδικοί όροι των ανωτέρω αποφάσεων είναι οι ακόλουθοι: 

- Η ολοκλήρωση του νοµικού πλαισίου που αφορά τη συλλογή και επεξεργασία των 

ειδικών αποβλήτων (ηµεροµηνία στόχος που αναφέρεται στις εγκριτικές αποφάσεις 

είναι 30/06/2005). 

- Η έναρξη λειτουργίας των συστηµάτων προεπεξεργασίας των αποβλήτων και του 

συστήµατος συλλογής των ειδικών αποβλήτων (ηµεροµηνία στόχος που αναφέρεται 

στις εγκριτικές αποφάσεις είναι 30/12/2005).  

- Η µείωση της απόθεσης σε χώρους υγειονοµικής ταφής των βιοποδοµήσιµων 

αστικών αποβλήτων στο επίπεδο του σύνολο χώρας, - λαµβάνοντας υπ΄οψη τη 

δυναµικότητα την εγκατεστηµένη στο σύνολο της Ελλάδας – ύψους 25% σε σχέση µε 
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την ποσότητα των βιοαποδοµήσιµων αστικών αποβλήτων που παρήχθη το 1995, θα 

πρέπει να επιτευχθεί πριν το 2009.  

- Η παύση λειτουργίας των ΧΑ∆Α που προβλέπονταν να κλείσουν µε το υπ αρίθµ. 

28/11/2003 έγγραφο των αρµοδίων Ελληνικών Αρχών.  

- Η παρουσίαση χρονοδιαγράµµατος για την κατασκευή Κέντρου συλλογής και 

ανακύκλωσης των Απορριµµάτων (Κ∆ΑΥ) και την κατασκευή Μονάδας 

Κοµποστοποίησης /Λιπασµατοποίησης που προβλέπονται να κατασκευαστούν, στο 

πλαίσιο των ΟΕ∆Α Β.Α. Αττικής στη θέση «Μαύρο Βουνό Γραµµατικού» και ΟΕ∆Α 

Ν.Α. Αττικής στη θέση «Βραγόνι» Κερατέας - Λαυρεωτικής  

- Η αναθεώρηση των Π.Ο. του ΣΜΑ Αθήνας και όµορων ∆ήµων στον Ελαιώνα µέσω 

µιας νέας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, (ηµεροµηνία στόχος που 

αναφέρεται στην εγκριτική απόφαση είναι έως τις αρχές του 2005). 

 

Από τα ανωτέρω και σχετικά µε την ολοκλήρωση του νοµικού πλαισίου που αφορά τη 

συλλογή και επεξεργασία ειδικών αποβλήτων, την λήψη διοικητικών αποφάσεων που 

καθορίζουν το σύστηµα διαχείρισης και την έναρξη λειτουργίας των συστηµάτων 

προεπεξεργασίας των αποβλήτων και του συστήµατος συλλογής των ειδικών 

αποβλήτων, ισχύουν τα εξής:  

 

Με τον Νόµο 2939/2001 περί «συσκευασιών και εναλλακτικής διαχείριση των 

συσκευασιών και άλλων προϊόντων- Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής 

∆ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.)», θεσπίσθηκαν µέτρα 

για τη διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων µε στόχο την 

επαναχρησιµοποίηση ή αξιοποίηση των αποβλήτων τους από τους υπεύθυνους 

διαχειριστές αποβλήτων. Οι ποσοτικοί στόχοι για την εναλλακτική διαχείριση άλλων 

προϊόντων καθορίζονται µε κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων µέσω των ακόλουθων Προεδρικών 

∆ιαταγµάτων:  

- Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2004): περί ¨αντικατάστασης της 98012/2001/1996 ΚΥΑ 

«Καθορισµός µέτρων και όρων για την διαχείριση των χρησιµοποιούµενων 

ορυκτελαίων» (Β΄40). «Μέτρα, όροι και προγράµµατα για την εναλλακτική διαχείριση 
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των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων».¨, στα πλαίσια του οποίου έχει εγκριθεί το 

σύστηµα εθνικής εµβέλειας ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ, ενώ βρίσκεται υπό έγκριση το ΣΕ∆Α.  

- Π.∆. 109/2004 (ΦΕΚ 75/Α/2004): περί ¨µέτρων και όρων εναλλακτικής διαχείρισης των 

µεταχειρισµένων ελαστικών των οχηµάτων. Πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείρισή 

τους.¨, στα πλαίσια του οποίου έχει εγκριθεί και λειτουργεί το σύστηµα πανελλαδικής 

εµβέλειας ΕCO-ELASTICA. 

- Π.∆. 115/2004 (ΦΕΚ 80/Α/2004): περί ¨αντικατάστασης της 73537/1438/1995 κοινής 

υπουργικής απόφασης «∆ιαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που 

περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες» (Β΄781) και 19817/2000 κοινής υπουργικής 

απόφασης «Τροποποίηση της 73537/1995 κοινής υπουργικής απόφασης κ.λπ.» 

(Β΄963). «Μέτρα, όροι και προγράµµατα για την εναλλακτική διαχείριση των 

χρησιµοποιηµένων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών»¨, στα πλαίσια του οποίου 

εγκρίθηκαν δύο συστήµατα, το ΣΥ.∆Ε.ΣΥΣ. και το Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης 

Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών.  

- Π.∆. 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α/2004) περί ¨µέτρων, όρων και προγραµµάτων για την 

εναλλακτική διαχείριση των οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των 

χρησιµοποιηµένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιηµένων καταλυτών 

µετατροπέων σε συµµόρφωση µε την οδηγία 2000/53/ΕΚ «για τα οχήµατα στο τέλος 

του κύκλου ζωής τους» του Συµβουλίου της 18ης Σεπτεµβρίου 2000, που είναι υπό 

έγκριση το σύστηµα πανελλαδικής εµβέλειας Ε∆ΟΕ Α.Ε. (Εναλλακτική ∆ιαχείριση 

Οχηµάτων Ελλάδας). 

- Π.∆. 117/2004 ( ΦΕΚ 82/Α/2004) περί ¨µέτρων, όρων και προγραµµάτων για την 

εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισµού, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις των οδηγιών 2002/95 «σχετικά µε τον 

περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισµού» και 2002/96 «σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισµού» του Συµβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003.¨ Ήδη έχει 

συσταθεί η εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε., η οποία έως αυτήν την στιγµή 

είναι ο µοναδικός εθνικός φορέας για την διαχείριση των ΑΗΗΕ. 
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∆εν έχει εκδοθεί το Π.∆. για τα υλικά από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις το 

οποίο έχει σταλεί προς επεξεργασία στο ΣτΕ, ενώ βρίσκεται υπό διαµόρφωση το Π.∆. 

για το έντυπο υλικό, για το οποίο δεν έχουν υποβληθεί ακόµα προτάσεις. Επίσης έχει 

εγκριθεί και λειτουργεί σύστηµα για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών 

ορυκτελαίων, ΚΕΠΕ∆. 

 

Αναφορικά µε τους στόχους και τις δράσεις των αστικών στερεών αποβλήτων 

(βιοαποδοµήσιµων αποβλήτων και αποβλήτων συσκευασίας) καθώς και για τους 

στόχους και τις δράσεις  άλλων κατηγοριών µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων σε 

εθνικό επίπεδο, έχει εκδοθεί και ισχύει η ΚΥΑ 50910/2727/2003 «Μέτρα και όροι για την 

διαχείριση Στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης». Η 

παρούσα επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασµού Περιφέρειας Αττικής, βάσει 

της ΚΥΑ 50910/2727/2003 δεν επέφερε αλλαγές στο σχεδιασµό της διαχείρισης των 

στερεών αποβλήτων που έχει σχέση µε το φυσικό αντικείµενο των ανωτέρω έργων. 

 

Επίσης όσον αφορά στον ειδικό όρο της αποκατάστασης των ανεξέλεγκτων χωµατερών 

στις διαχειριστικές ενότητες της Περιφέρειας Αττικής, γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες 

για την χρηµατοδότηση της ωρίµανσης και της κατασκευής των έργων ούτως ώστε µέχρι 

την αποπεράτωση και λειτουργία των έργων ∆ΣΑ (Χ.Υ.Τ.Α. και ΣΜΑ) να έχουν κλείσει 

όλες οι ανεξέλεγκτες χωµατερές.  

 

Από τον παρόντα ΠΕΣ∆Α, υιοθετούνται οι ειδικοί όροι που έχουν τεθεί µέσω των 

εγκριτικών αποφάσεων του Ταµείου Συνοχής, µε την κατάλληλη βέβαια χρονική 

αναπροσαρµογή, δεδοµένου ότι ορισµένες από τις προθεσµίες έχουν ήδη παρέλθει. 

 

11.4. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Η εκτίµηση κόστους, στο παρόν κεφάλαιο, αναφέρεται κυρίως στα έργα τελικής 

διάθεσης, και στα έργα επεξεργασίας που έχουν προσδιορισθεί µε σαφήνεια.  

 

Ο λόγος, είναι ότι το κόστος των τεχνολογιών Επεξεργασίας σύµµεικτων Σ.Α. ποικίλει 

πάρα πολύ, όχι µόνο µεταξύ των διαφορετικών  τεχνολογιών, αλλά ακόµη και για αυτή 
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την ίδια τεχνολογία, ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες κάθε οίκου, µε τα ποιοτικά πρότυπα 

που εφαρµόζει, µε τα χρηµατοδοτικά µέσα κ.λπ. 

 

∆εδοµένου, µάλιστα ότι το ακριβές είδος ή ο συνδυασµός τεχνολογιών και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά θα προσδιορισθούν από το Φο∆ΣΑ, αυτή η προσέγγιση θα γίνει µε 

ασφάλεια σε εκείνη τη φάση. 

 

Όσον αφορά τα έργα τελικής διάθεσης (Χ.Υ.Τ.Α. ή ΧΥΤΥ), για την 1η ∆.Ε. Περιφέρειας 

Αττικής, το κόστος των έργων Α΄ Φάσης (που έχει ήδη χρηµατοδοτηθεί από το Ταµείο 

Συνοχής) είναι το ακόλουθο (περιλαµβάνεται και η εκτίµηση για αγορά γης). 

 

Α/Α ΕΡΓΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

1. Χ.Υ.Τ.Α. ∆υτικής Αττικής 52.780.000 

2. Χ.Υ.Τ.Α. ΒΑ Αττικής 24.262.780 

3. Χ.Υ.Τ.Α. ΝΑ Αττική 16.111.057 

 

Όσον αφορά τα έργα τελικής διάθεσης (Χ.Υ.Τ.Α. ή ΧΥΤΥ) για την 2η ∆.Ε. Περιφέρειας 

Αττικής, το κόστος υλοποίησης των έργων εκτιµάται σε περίπου 3.500.000 €, εφόσον ο 

Χ.Υ.Τ.Α. Κυθήρων δεν κατασκευαστεί µε προδιαγραφές «µικρού» Χ.Υ.Τ.Α., ενώ το 

κόστος θα είναι µικρότερο εάν ο Χ.Υ.Τ.Α. Κυθήρων κατασκευασθεί µε προδιαγραφές 

«µικρού Χ.Υ.Τ.Α.». Από αυτά περίπου σε 3.200.000 €, εκτιµάται το κόστος του Χ.Υ.Τ.Α. 

Κυθήρων και 300.000 €, το κόστος του Χ.Υ.Τ.Α. Αντικυθήρων. 

 

Σε περίπτωση που για την αξιοποίηση του RDF που θα παράγεται απ΄το υφιστάµενο 

ΕΜΑΚ, επιλεγεί η κατασκευή µονάδας θερµικής αξιοποίησης και όχι η συµφωνία µε τις 

τσιµεντοβιοµηχανίες, το κόστος επένδυσης της σχετικής µονάδας (δυναµικότητας 

περίπου 100.000 t/έτος) εκτιµάται ότι θα ανέλθει  σε περίπου 25.0000.000 €.  

 

Το κόστος επένδυσης της κάθε µονάδας κοµποστοποίησης προδιαλεγµένου οργανικού 

υλικού και «πράσινων» αποβλήτων, δυναµικότητας 80.000t/έτος που προβλέπεται για 

τις ΟΕ∆Α ΒΑ και ΝΑ Αττικής, εκτιµάται περίπου σε 7.500.000 €/µονάδα. 
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Το κόστος επένδυσης του κάθε ενός από τα τρία Κ∆ΑΥ (∆υτικής Αττικής : 75.000t/έτος, 

ΒΑ Αττικής: 72.500t/έτος, ΝΑ Αττικής: 72.500t/έτος) εκτιµάται περίπου σε 6.000.000 

€/Κ∆ΑΥ. 

 

Το κόστος των τεσσάρων νέων (4) Κεντρικών ΣΜΑ, που έχουν αναφερθεί ανωτέρω, 

εκτιµάται αθροιστικά  περίπου σε 50.000.000 €., ενώ το κόστος των εννέα (9) ΤΣΜΑ 

εκτιµάται σε 10.000.000 €. 

 

- Προγράµµατα ∆ιαλογής στην Πηγή 
Τα προγράµµατα ∆ιαλογής στην Πηγή (∆σΠ) που σχεδιάζονται να εφαρµοστούν στην 

Περιφέρεια Αττικής αναφέρονται σε ετήσια δυναµικότητα 220.000 τόνων ανάµεικτων 

ανακυκλώσιµων υλικών. 

 

Το συνολικό κόστος προµήθειας εξοπλισµού και διαφηµιστικής καµπάνιας για τα 

προγράµµατα ∆σΠ εκτιµάται σε 30.000.000 €.  

 

- Αποκατάσταση Ανεξέλεγκτων Χώρων ∆ιάθεσης Απορριµµάτων 
Το κόστος για τις εργασίες αποκατάστασης των Χ.Α.∆.Α. της Περιφέρειας Αττικής, 

εκτιµάται κατά µέσο όρο σε περίπου 4.300.000 € περίπου, σύµφωνα µε στοιχεία του 

ΥΠΕΧΩ∆Ε κατά το έτος 2005. Το ελάχιστο κόστος των εργασιών αποκατάστασης 

ανέρχεται σε 3.652.700 €, ενώ το µέγιστο κόστος των εργασιών αποκατάστασης 

ανέρχεται σε 4.883.600 €. Από µελέτες όµως που έχουν ήδη κατατεθεί στην Περιφέρεια 

φαίνεται ότι το συνολικό κόστος αποκατάστασης των ΧΑ∆Α της Αττικής θα υπερβεί τα 

15.000.000 €. Θεωρούµε ως ρεαλιστικό ποσό τα 20.000.000 €. 

 

Έτσι, το σύνολο του κόστους υλοποίησης των έργων για όλη των Περιφέρεια Αττικής 

(πλην των έργων επεξεργασίας σύµµεικτων ΑΣΑ), παρουσιάζεται συνοπτικά 

ακολούθως: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ: ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ  

Α/Α ΕΡΓΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
(€) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α Χ.Υ.Τ.Α. ή Χ.Υ.Τ.Υ.   
Α1 Χ.Υ.Τ.Α. ∆υτικής Αττικής 52.800.000,00 Έχει χρηµατοδοτηθεί 
Α2 Χ.Υ.Τ.Α. ΒΑ Αττικής 24.300.000,00 Έχει χρηµατοδοτηθεί 
Α3 Χ.Υ.Τ.Α. ΝΑ Αττικής 16.100.000,00 Έχει χρηµατοδοτηθεί 
Α4 Χ.Υ.Τ.Α. Ν. Κυθήρων 3.200.000,00  
Α5 Χ.Υ.Τ.Α. Ν. Αντικυθήρων 300.000,00  

Β 
ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ 
  

Β1 
Μονάδα  Κοµποστοποίησης 
Προδιαλεγµένου Οργανικού  Υλικού 
∆υτικής Αττικής 

12.000.000,00  

Β2 
Μονάδα  Κοµποστοποίησης 
Προδιαλεγµένου Οργανικού  Υλικού ΒΑ 
Αττικής 

7.500.000,00  

Β3 
Μονάδα  Κοµποστοποίησης 
Προδιαλεγµένου Οργανικού  Υλικού ΝΑ 
Αττικής 

7.500.000,00  

Γ Κ∆ΑΥ   

Γ1 Κ∆ΑΥ ∆υτικής Αττικής 6.000.000,00 
Σηµαντικό µέρος (ή και το 
σύνολο) του κόστους µπορεί να 
καλυφθεί από την ΕΕΑΑ 

Γ2 Κ∆ΑΥ ΒΑ Αττικής 6.000.000,00 
Σηµαντικό µέρος (ή και το 
σύνολο) του κόστους µπορεί να 
καλυφθεί από την ΕΕΑΑ 

Γ3 Κ∆ΑΥ ΝΑ Αττικής 6.000.000,00 
Σηµαντικό µέρος (ή και το 
σύνολο) του κόστους µπορεί να 
καλυφθεί από την ΕΕΑΑ 

∆ νέοι ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΜΑ 50.000.000,00 Έχει χρηµατοδοτηθεί ο ΣΜΑ 
Ελαιώνα  

Ε νέοι ΤΣΜΑ 10.000.000,00 Έχει χρηµατοδοτηθεί ο ΤΣΜΑ 
Τροιζηνίας 

ΣΤ ΜΟΝΑ∆Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
RDF ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΜΑΚ 25.000.000,00 Μπορεί να καλυφθεί πλήρως 

από ιδιωτική επένδυση 

Ζ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ 30.000.000,00
Σηµαντικό µέρος του κόστους 
µπορεί να καλυφθεί από την 
ΕΕΑΑ 

Η 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ 

ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

20.000.000,00  

 ΣΥΝΟΛΟ 276.700.000,00  
 ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ) 280.000.000,00  
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Στο ανωτέρω κόστος, θα πρέπει να προστεθεί και το κόστος για την ανάπτυξη των 

«πράσινων σηµείων». Το κόστος αυτού του δικτύου θα προκύψει µετά από σχετική 

µελέτη του Φο∆ΣΑ, αφού θα καθορισθεί το είδος των αποβλήτων που θα υποδέχονται 

τα «πράσινα σηµεία», ο αριθµός τους, κ.λπ.  

 

11.5. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

Η υλοποίηση όλων των έργων και παρεµβάσεων του ΠΕΣ∆Α θα απαιτήσει επενδύσεις 

σηµαντικών κεφαλαίων, η προέλευση των οποίων πρέπει να εξασφαλιστεί από όλες τις 

διαθέσιµες πηγές. Οι πηγές αυτές δύνανται να είναι:  

1. Ο τακτικός προϋπολογισµός των Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας   

2. Τα τακτικά έσοδα του Φο∆ΣΑ 

3. Λοιπά έσοδα του Φο∆ΣΑ (π.χ. πωλήσεις υλικών ενέργειας κ.λπ.) 

4. Πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ  

5. Π.Ε.Π. – Γ’ Κ.Π.Σ.  

6. Ε.Π.ΠΕΡ. (Γ’ Κ.Π.Σ.) – Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.  

7. Ταµείο Συνοχής της Ε.Ε.  – Γ΄Κ.Π.Σ. 

8. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων  

9. Αυτοχρηµατοδότηση ή Συµβάσεις παραχώρησης (Συµπράξεις ∆ηµοσίου Ιδιωτικού 

Τοµέα – Σ∆ΙΤ) 

10. Ιδιωτικές επενδύσεις (π.χ. ενεργειακές επενδύσεις, µέσω αναπτυξιακού Νόµου) 

11. Παραγωγοί αποβλήτων  

12. ∆ανεισµός  

13. Πόροι του ∆΄Κ.Π.Σ.  

14. Συλλογικά Συστήµατα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης (π.χ. ΕΕΑΑ κ.λπ.) 

15. Λοιπές πηγές 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
 ΠΕΣ∆Α ΑΤΤΙΚΗΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ.ΧΩ.  
Τµήµα…………………… 
Ταχ, ∆ιεύθυνση: ……………….,  

Ταχ. Κώδικας: …………………. 

Αρµόδιος: ………………. 

Τηλέφωνα: ………………  

Fax: ………………………  

Ε-mail: …………………… 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.∆.Α.) 
Περιφέρειας Αττικής.                            

 
Ο Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας Αττικής 

Έχοντας υπόψη: 
1.  Τις διατάξεις του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/16.10.86) «Για την προστασία του 

Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε δια του Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91/Α/25-4-2002). 

2. Τις διατάξεις του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/6-8-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική 

διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων...» και των εκτελεστικών αυτού Π.∆.: 

- Π.∆. 109/2004 (ΦΕΚ 75/Α/5-3-2004) 

- Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2-3-2004) 

- Π.∆. 115/2004 (ΦΕΚ 80/Α/5-3-2004) 

- Π.∆. 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α/5-3-2004) 

- Π.∆. 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α/5-3-2004) 

3.  Τα οριζόµενα στην ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003) «Μέτρα και Όροι για τη 

∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης». 

4.  Τα οριζόµενα από την ΚΥΑ 29407/3508/02 (ΦΕΚ 1572/Β/16-12-2002) «Μέτρα και όροι για 

την υγειονοµική ταφή των αποβλήτων». 

5.  Τα οριζόµενα στην ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ 1016/Β/17-11-1997) «Κατάρτιση πλαισίου 

προδιαγραφών και γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων», που 

εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι της εκδόσεως της ΚΥΑ που προβλέπεται στο άρθρο 5 (παρ. 

1, εδ. γ) της (3) σχετ. ΚΥΑ. 

6. Τα αναφερόµενα στην υπ' αριθ. 123067/10-2-2004 Εγκύκλιο της Γενικής ∆/νσης 

Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των εργασιών 

συλλογής, µεταφοράς, αποθήκευσης αποβλήτων και αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης 

διάθεσης απορριµµάτων. 

Αθήνα,…/…/2006 

Αριθ. Πρωτ:………….. 

Προς: ως ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ  
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7. Τα αναφερόµενα στην υπ' αριθ. 103731/1278/5-5-2004 (ορθή επανάληψη στις 13/5/2004) 

Εγκύκλιο της Γενικής ∆/νσης Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., Τµήµατος ∆ιαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων µε θέµα την εφαρµογή της νοµοθεσίας για τη διαχείριση των µη 

επικίνδυνων στερεών αποβλήτων. 

8. Τη µελέτη Αναθεώρησης Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

(ΠΕ.Σ.∆.Α.) Περιφέρειας Αττικής 

9. Το µε ΑΠ/∆ι.Πε.Χω. ……/    …..-….2005.έγγραφο, µε το οποίο η µελέτη ΠΕ.Σ.∆.Α. 

διαβιβάστηκε προς γνωµοδότηση στους προβλεπόµενους από την (3) σχετ. ΚΥΑ 

οργανισµούς/συµβούλια/υπηρεσίες. 

10. Τις γνωµοδοτήσεις των κάτωθι Νοµαρχιακών Συµβουλίων: 

- υπ' αριθ. …………… γνωµοδότηση Νοµαρχιακού Συµβουλίου Αθηνών  

- υπ' αριθ. …………… γνωµοδότηση Νοµαρχιακού Συµβουλίου Πειραιώς 

- υπ' αριθ. …………… γνωµοδότηση Νοµαρχιακού Συµβουλίου Ανατολικής Αττικής 

- υπ' αριθ. …………… γνωµοδότηση Νοµαρχιακού Συµβουλίου ∆υτικής Αττικής 

11. Την υπ' αριθ. …………… γνωµοδότηση της Τοπικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων Αττικής 

(ΤΕ∆ΚΝΑ) 

12. Την υπ' αριθ. …………… γνωµοδότηση της αρµόδιας υπηρεσίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.  

13. Την υπ' αριθ. …………… γνωµοδότηση της αρµόδιας υπηρεσίας του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α.  

14. Την υπ' αριθ. …………… γνωµοδότηση του Ο.Ρ.Σ.Α. 

15. Την υπ’ αριθ. …………… γνωµοδότηση του οικείου Περιφερειακού Συµβουλίου. 

 

Αποφασίζουµε 
Την έγκριση του ακόλουθου Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
(ΠΕ.Σ.∆.Α.), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003) 

βάσει της σχετικής µελέτης που εκπονήθηκε,  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕ.Σ.∆.Α.) ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
1.  ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (Α.Σ.Α.) 

A. Ως ποσοτικοί στόχοι για την επεξεργασία του βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος και για την 

αξιοποίηση του κλάσµατος αποβλήτων συσκευασιών των Α.Σ.Α., υιοθετούνται οι αναφερόµενοι 

στο Κεφάλαιο 6 της µελέτης, όπως αυτοί προκύπτουν από τη  συνεισφορά της Περιφέρειας 

Αττικής στους αντίστοιχους εθνικούς στόχους, σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης 

Αποβλήτων (ΕΣ∆Α). 

Ειδικότερα για τα Βιοποδοµήσιµα Αστικά Απόβλητα (Β.Α.Α.) που οδηγούνται προς τελική 

διάθεση σε Χώρους Υγειονοµικής Ταφής Αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Α.) προβλέπεται σταδιακή µείωσή 

τους, µε βάση το ακόλουθο χρονοδιάγραµµα:  

 έτος 2010: µείωση στο 75% των ΒΑΑ που παράγονταν το 1995 
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 έτος 2013: µείωση στο 50% των ΒΑΑ που παράγονταν το 1995 

 έτος 2020: µείωση στο 35% των ΒΑΑ που παράγονταν το 1995 

Επίσης όσον αφορά τα απόβλητα συσκευασίας, προβλέπεται σταδιακή αύξηση του 

ποσοστού ανακύκλωσης / αξιοποίησής τους, σύµφωνα µε το ακόλουθο χρονοδιάγραµµα: 

Μέχρι 31/12/2005 (η ηµεροµηνία έχει ήδη παρέλθει αλλά παραµένει η απαίτηση 

ικανοποίησης του στόχου που έχει τεθεί από την νοµοθεσία): 

 Αξιοποίηση τουλάχιστον 50% κ.β. του συνόλου  

 Ανακύκλωση τουλάχιστον 25% κ.β. του συνόλου 

 Ανακύκλωση τουλάχιστον 15% κ.β. κάθε υλικού συσκευασίας 

Μέχρι 31/12/2011: 

 Αξιοποίηση τουλάχιστον 60% κ.β. του συνόλου  

 Ανακύκλωση τουλάχιστον 55% κ.β. του συνόλου 

 Ανακύκλωση: 

- τουλάχιστον 60% κ.β. γυαλί  

- τουλάχιστον 60% κ.β. χαρτί και χαρτόνι 

- τουλάχιστον 50% κ.β. µέταλλα 

- τουλάχιστον 22,5% κ.β. πλαστικά 

- τουλάχιστον 15% κ.β. ξύλο 

Οι στόχοι που αφορούν τα υλικά συσκευασίας µπορεί να διαφοροποιηθούν εάν αυτό κριθεί 

σκόπιµο, από τον σχεδιασµό των εγκεκριµένων Συστηµάτων Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης 

Αποβλήτων Υλικών Συσκευασίας σε Εθνικό Επίπεδο. 

 

Στο σχεδιασµό για την επεξεργασία των αποβλήτων λαµβάνονται υπόψη οι ποσότητες που 

πρόκειται να ανακυκλώνονται µέσω των προγραµµάτων ∆ιαλογής στην Πηγή (∆σΠ) που 

προβλέπει το Σύστηµα Συλλογικής Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών ΣΣΕ∆-Ανακύκλωση 

για την Περιφέρεια Αττικής. 

Επίσης για τον υπολογισµό των ποσοτήτων εκτροπής ΒΑΑ θα πρέπει να συνυπολογίζονται 

και οι ποσότητες εκτροπής αποβλήτων χαρτιού, δεδοµένου ότι το χαρτί είναι τόσο 

βιοαποδοµήσιµο απόβλητο όσο και απόβλητο προς αξιοποίηση. 

 

Α1. Για την επίτευξη των στόχων της Περιφέρειας όσον αφορά την Επεξεργασία και 

Αξιοποίηση των Α.Σ.Α., µεταξύ των οποίων και την εκτροπή βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος από 

την τελική διάθεση σε ΧΥΤΑ, όπως επίσης και αξιοποίηση υλικών συσκευασίας, προβλέπονται 

τα ακόλουθα: 

 

α)  Θα προωθηθεί η εφαρµογή των «πράσινων σηµείων» (Green Points), τα οποία είναι κέντρα 

στα οποία οι πολίτες ή άλλοι «παραγωγοί» αποβλήτων θα µπορούν να πηγαίνουν διάφορες 

κατηγορίες επιλεγµένων υλικών. Τα «πράσινα σηµεία» σκοπό έχουν την υποβοήθηση 
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συµµετοχής των πολιτών στα προγράµµατα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.  

β) Σε εφαρµογή του Ν. 2939/01 και των εκτελεστικών του Πρ. ∆ιαταγµάτων για την εναλλακτική 

διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων, θα πρέπει οι ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθµού, να 

συνεργαστούν µε τα εγκεκριµένα συστήµατα. 

Αναλυτικότερα, όσον αφορά τα απόβλητα συσκευασιών και τα απόβλητα ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισµού, οι ∆ήµοι θα πρέπει να οργανώσουν σε συνεργασία πάντα µε τα 

εγκεκριµένα συστήµατα, δηµοτικά σηµεία συλλογής και να φροντίζουν για την ασφαλή και 

σύννοµη διαχείρισή τους σε ξεχωριστά ρεύµατα αποβλήτων. 

Για τα χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια, τις συσκευασίες ορυκτελαίων, τα χρησιµοποιηµένα 

ελαστικά και τα ΟΤΚΖ θα πρέπει να διευκολυνθούν τα συστήµατα να εφαρµόσουν τα 

εγκεκριµένα από το ΥΠΕΧΩ∆Ε επιχειρησιακά σχέδια. 

Τέλος για τα απόβλητα εκσκαφών και κατεδαφίσεων θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα ώστε η 

διαχείρισή τους να γίνεται σύµφωνα µε το υπό έκδοση Πρ. ∆ιάταγµα. 

γ)  Θα εφαρµοσθεί η διαλογή στην πηγή οργανικού (βιοαποδοµήσιµου) κλάσµατος των 

αποβλήτων και θα κατασκευασθούν µονάδες επεξεργασίας του προδιαλεγµένου οργανικού 

υλικού, µε σκοπό την παραγωγή κοµπόστ καλής ποιότητας, µε πιθανή ταυτόχρονη 

ενεργειακή αξιοποίηση. Η κλιµάκωση εφαρµογής του συστήµατος, θα αποφασισθεί από τον  

Φορέα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο∆ΣΑ). 

δ)  Προτείνονται τουλάχιστον τρεις νέες κεντρικές εγκαταστάσεις Σύµµεικτων Α.Σ.Α. (όσων 

έχουν αποµείνει µετά τα προγράµµατα εκτροπής επιλεγµένων κλασµάτων).Η κάθε µια από 

τις άνω νέες εγκαταστάσεις µπορεί να αποτελείται από περισσότερες από µια µονάδες. 

Όπως προκύπτει από τα ποσοτικά δεδοµένα παραγωγής Α.Σ.Α., όλες οι τεχνολογίες 

επεξεργασίας – αξιοποίησης Α.Σ.Α., είναι αποδεκτές και µπορούν να εφαρµοσθούν από 

πλευράς βιωσιµότητας για την 1η ∆.Ε. της Περιφέρειας Αττικής, ενώ για την 2η ∆.Ε. της 

Περιφέρειας Αττικής ενδείκνυνται ήπιες µέθοδοι επεξεργασίας, λόγω µικρού πληθυσµού. Η 

τελική επιλογή των τεχνολογιών θα γίνει από τον/τους Φο∆ΣΑ, µετά από σχετικές 

τεχνικοοικονοµικές µελέτες. 

 

Α.2. Εργα που θα µπορούν να συµβάλουν στην επίτευξη των στόχων του ΠΕ.Σ.∆.Α., και τα 

οποία θα κριθούν βιώσιµα από τον/τους Φορέα/είς ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο∆ΣΑ), 

είναι αποδεκτά εφόσον εναρµονίζονται µε αυτούς τους στόχους. Η διαπίστωση της εναρµόνισης 

θα γίνεται µε Απόφαση του Γεν. Γραµµατέα Περιφέρειας Αττικής ύστερα από γνώµη της ∆/νσης 

ΠΕΧΩ. Τα προγραµµατιζόµενα ή υλοποιούµενα µέσω αυτής της διαδικασίας έργα, θα 

περιλαµβάνονται οπωσδήποτε στην επόµενη αναθεώρηση του ΠΕΣ∆Α.  

 
Β. Ως προς τις ∆ιαχειριστικές Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής προβλέπονται τα ακόλουθα: 

Η Περιφέρεια Αττικής θα περιλαµβάνει (2) δύο ∆ιαχειριστικές Ενότητες (∆.Ε.). 
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• Η 1η ∆ιαχειριστική Ενότητα αποτελείται από το σύνολο της Περιφέρειας Αττικής, πλην των 

Νήσων Κυθήρων και Αντικυθήρων. 

• Η 2η ∆ιαχειριστική Ενότητα αποτελείται από τα νησιά Κύθηρα και Αντικύθηρα. 

 

Γ. Στο πλαίσιο της παρούσης, ως Ολοκληρωµένη Εγκατάσταση ∆ιαχείρισης Αποβλήτων 

(ΟΕ∆Α) νοείται ένα σύνολο εγκαταστάσεων, που συνδέονται µεταξύ τους λειτουργικά ως προς 

την επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣ∆Α) των Συστηµάτων 

Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΣΕ∆Α) και του Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης 

Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α) της Περιφέρειας Αττικής.  

Οι εγκαταστάσεις κάθε ΟΕ∆Α δεν είναι αναγκαίο να κατασκευάζονται όλες στο ίδιο χώρο και  

ισχύει κατ’ αρχήν η αρχή της εγγύτητας ως προς την ασφαλή τελική διάθεση των µη 

αξιοποιούµενων Α.Σ.Α. και των υπολειµµάτων της επεξεργασίας τους.  

Με βάση τα παραπάνω στην Περιφέρεια Αττικής προβλέπονται τα ακόλουθα: 

 
Γ1. Στην πρώτη (1η) ∆.Ε. Περιφέρειας Αττικής: 

α) ΟΕ∆Α στη ∆υτική Αττική 
α1) Ο υφιστάµενος (λειτουργούν) Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Άνω 

Λιοσίων, για όσο διάστηµα αυτός ακόµα λειτουργεί.  

α2) Ο νέος Χ.Υ.Τ.Α. που θα διαδεχθεί τον λειτουργούντα. (Με την πλήρη λειτουργία της 1ης 

Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας Σύµµεικτων Α.Σ.Α., ο ως άνω ΧΥΤΑ µετατρέπεται 

σταδιακά σε Χ.Υ.Τ.Υ.) 

α3) Κέντρα ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ) ∆υτικής Αττικής. Ο ακριβής αριθµός 

των Κ∆ΑΥ θα καθορισθεί από το σχετικό ΣΕ∆Α. 

α4) 1η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Σύµµεικτων Α.Σ.Α. Πρόκειται για το υφιστάµενο 

Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης – Κοµποστοποίησης (ΕΜΑΚ), το οποίο 

βρίσκεται σε δοκιµαστική λειτουργία. 

α5) 2η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Σύµµεικτων Α.Σ.Α. 

Από πλευράς τεχνολογιών, µε βάση και τη διεθνή εµπειρία, έχει καταδεχθεί ότι όλες οι 

τεχνολογίες χαρακτηρίζονται οικονοµικά βιώσιµες σε τέτοια µεγέθη.  

α6) Μονάδα Κοµποστοποίησης προδιαλεγµένων οργανικών Υλικών ή/και «πράσινων» 

αποβλήτων. 

 

β) ΟΕ∆Α στη Βορειοανατολική Αττική. 
Η ΟΕ∆Α στη ΒΑ Αττική περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

β1) Χ.Υ.Τ.Α. (που στο µέλλον θα γίνει Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων - ΧΥΤΥ). 

β2) Ένα Κ∆ΑΥ (ο αριθµός των Κ∆ΑΥ µπορεί να διαφοροποιείται από το σχετικό ΣΕ∆Α). 

β3) Μονάδα Κοµποστοποίησης προδιαλεγµένων οργανικών Υλικών ή/και «πράσινων» 

αποβλήτων. 
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β4) Κεντρική Μονάδα επεξεργασίας σύµµεικτων Α.Σ.Α. 

Από πλευράς τεχνολογιών, µε βάση και τη διεθνή εµπειρία, έχει καταδεχθεί ότι όλες οι 

τεχνολογίες χαρακτηρίζονται οικονοµικά βιώσιµες σε τέτοια µεγέθη.  

 
γ) ΟΕ∆Α Στη Νοτιοανατολική Αττική. 
Η ΟΕ∆Α ΝΑ Αττικής περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

γ1) Χ.Υ.Τ.Α. (που στο µέλλον θα γίνει ΧΥΤΥ). 

γ2) Ένα Κ∆ΑΥ (ο αριθµός των Κ∆ΑΥ µπορεί να διαφοροποιείται από το σχετικό ΣΕ∆Α). 

γ3) Μονάδα Κοµποστοποίησης προδιαλεγµένων οργανικών Υλικών ή/και «πράσινων» 

αποβλήτων. 

γ4) Κεντρική Μονάδα επεξεργασίας σύµµεικτων Α.Σ.Α.. 

Από πλευράς τεχνολογιών, µε βάση και τη διεθνή εµπειρία, έχει καταδεχθεί ότι όλες οι 

τεχνολογίες χαρακτηρίζονται οικονοµικά βιώσιµες σε τέτοια µεγέθη.  

Επίσης ο αριθµός των Κ∆ΑΥ µπορεί να διαφοροποιείται από τα ΣΕ∆Α. 

 

Γ2. Στη δεύτερη (2η) ∆.Ε. Περιφέρειας Αττικής 
Οι κύριες εγκαταστάσεις ∆.Σ.Α. στη 2η ∆.Ε. είναι οι ακόλουθες: 

α) Χ.Υ.Τ.Α. Νήσου Κυθήρων 

β) Χ.Υ.Τ.Α. Νήσου Αντικυθήρων 
Εκτός των δύο Χ.Υ.Τ.Α., σε αυτήν την ενότητα, δεν προτείνονται άλλες ιδιαίτερες 

εγκαταστάσεις ∆ΣΑ, λόγω πολύ µικρού πληθυσµού, πέραν ήπιων παρεµβάσεων, που θα 

επιλεγούν από το Φο∆ΣΑ. 

 

Επίσης από τις έως τώρα µελέτες, προβλέπεται η ανάπτυξη ενός δικτύου κεντρικών 

Σταθµών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (Σ.Μ.Α.) και Τοπικών Σ.Μ.Α. (Τ.Σ.Μ.Α.). µέρος των 

οποίων ήδη λειτουργεί. Ο ακριβής αριθµός των ΣΜΑ και ΤΣΜΑ µπορεί να διαφοροποιείται, 

ανάλογα µε τις επιλογές των αρµοδίων Φο∆ΣΑ. 

 

2.  ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Σ.Α.) ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ  
Για τις υπόλοιπες κατηγορίες Στερεών Αποβλήτων πλην των Αστικών και ειδικότερα για τα: 

• Μεταχειρισµένα Ελαστικά Επίσωτρα 

• Οχήµατα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)  

• Απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) 

• Απόβλητα από κατασκευές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις 

 

υιοθετούνται οι εθνικοί στόχοι ανηγµένοι στη συνεισφορά της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίοι 

όµως µπορεί να τροποποιηθούν εάν κριθεί σκόπιµο, ανάλογα και µε τον σχεδιασµό των 
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εγκεκριµένων ή εγκριθησοµένων Συστηµάτων Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΣΕ∆Α) σε 

Εθνικό Επίπεδο.  

 

Η υλοποίηση των στόχων θα γίνει µέσω των ΣΕ∆Α, σύµφωνα µε το Νόµο 2939/2001 και 

των εκτελεστικών του Π.∆. 

 

Για τα υπόλοιπα υλικά που θα εντάσσονται σταδιακά στην Εναλλακτική ∆ιαχείριση 

αποβλήτων και αφορούν την Περιφέρεια Αττικής, ισχύουν οι εθνικοί στόχοι ανηγµένοι στη 

συνεισφορά της Περιφέρειας Αττικής.  

 

Ειδικότερα όσον αφορά τα απόβλητα από κατασκευές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις, για τη 

διάθεση όσων αποβλήτων δεν επαναχρησιµοποιούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

2939/2001, θα δηµιουργηθούν ΧΥΤΑ Αδρανών Αποβλήτων, µε ευθύνη του/των Φο∆ΣΑ, µη 

αποκλειοµένων άλλων προτάσεων ιδιωτών. 

 

Για τα απόβλητα άλλων κατηγοριών στερεών µη επικίνδυνων αποβλήτων π.χ. γεωργικά 

απόβλητα, κτηνοτροφικά απόβλητα, ιλύες από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, 

βιοτεχνικά ή βιοµηχανικά µη επικίνδυνα απόβλητα κ.λ.π., η ευθύνη για τη διαχείρισή τους ανήκει 

στον παραγωγό και κάτοχο. 

 

Για αυτά τα απόβλητα είναι δυνατόν να υπάρξει συνδιαχείριση µε ΑΣΑ εφ΄όσον συµφωνήσει ο 

Φο∆ΣΑ στις εγκαταστάσεις του οποίου επιθυµούν ή µπορούν να τα διαθέσουν οι παραγωγοί ή 

κάτοχοι, µε την προϋπόθεση ότι η διαστασιολόγηση των ως άνω εγκαταστάσεων το επιτρέπει. 

 

Για τα απόβλητα αυτά έχουν επίσης εφαρµογή τα αναφερόµενα στην παράγραφο Α2 της 

παρούσας.    

 

3.  ΦΟΡΕΙΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο∆ΣΑ) 
Για την ορθολογική διαχείριση των ΑΣΑ της 1ης ∆.Ε. Περιφέρειας  Αττικής  θα υπάρχει ένας 

Φο∆ΣΑ για κάθε ΟΕ∆Α. 

 

Ο κάθε Φο∆ΣΑ δέον όπως να περιλαµβάνει κατά βάση όλους όσους εξυπηρετούνται από 

το σύνολο των εγκαταστάσεων της ΟΕ∆Α που διαχειρίζεται.  
 

Προτεινόµενη στη µελέτη νοµική µορφή των Φο∆ΣΑ είναι αυτή του Συνδέσµου ΟΤΑ. 
 

Ως νοµική µορφή του Φο∆ΣΑ, είναι δυνατή και αποδεκτή και οποιαδήποτε άλλη επιλογή, 

στην οποία θα καταλήξουν οι αρµόδιοι επιµέρους φορείς. 
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Όσον αφορά τα λοιπά απόβλητα (πλην Α.Σ.Α.), κάθε νοµική µορφή και σύνθεση Φο∆ΣΑ 

από τους υπόχρεους φορείς διαχείρισης, είναι αποδεκτή. 
 

Οι διαδικασίες για τη σύσταση ή µετεξέλιξη του/των Φο∆ΣΑ, όλων των ΟΕ∆Α της 1ης ∆.Ε. 

Περιφέρειας Αττικής, όπου αυτοί δεν έχουν συσταθεί ή δεν υφίστανται  θα πρέπει να ξεκινήσουν 

άµεσα, ούτως ώστε να λειτουργήσουν απρόσκοπτα τα νέα έργα. Ως καταληκτική ηµεροµηνία 

σύστασης των Φο∆ΣΑ τίθεται η 31/12/2006. Σε περίπτωση αδυναµίας σύστασης του Φο∆ΣΑ 

µίας ΟΕ∆Α µε απόφαση του Γ.Γ. Περιφερείας ανατίθεται η λειτουργία της σε άλλο υφιστάµενο 

Φο∆ΣΑ.  

 

Όσον αφορά τη 2η ∆.Ε. Περιφέρειας Αττικής, συνιστάται να συγκροτηθεί ένας Φο∆ΣΑ 

αποτελούµενος από τους δύο ΟΤΑ της εν λόγω ∆.Ε. Προτεινόµενη (όχι δεσµευτική) µορφή, είναι 

αυτή του Συνδέσµου ΟΤΑ. Σε περίπτωση που από κοινού συµφωνηθεί από τους δύο ΟΤΑ, είναι 

αποδεκτό να µη συσταθεί ένας ενιαίος Φο∆ΣΑ, αλλά ο κάθε ΟΤΑ να αποτελεί το Φο∆ΣΑ των 

έργων ∆ΣΑ από τα οποία εξυπηρετείται.  
 

4. ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Χ.Α.∆.Α.) 

α)  Οι Φο∆ΣΑ, στα γεωγραφικά όρια των  οποίων έχουν λειτουργήσει κατά τα τελευταία 20 έτη 

πριν την έκδοση της ΚΥΑ 50910/2727/22-12-2003, χωρίς άδεια και κατά ανεξέλεγκτο τρόπο, 

χώροι διάθεσης ή αξιοποίησης αποβλήτων και οι οποίοι έχουν εγκαταληφθεί, υποχρεούνταν 

να λάβουν άδεια αποκατάστασής τους µέσα σε 18 µήνες από την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ 

50910/2727/2003, σύµφωνα µε το άρθρο 10 αυτής. Επειδή η ηµεροµηνία έχει ήδη παρέλθει, 

θα πρέπει το ταχύτερο δυνατό να γίνουν οι σχετικές ενέργειες, για όσους ΧΑ∆Α δεν έχουν 

ακόµη γίνει. Όπου δεν υπάρχει Φο∆ΣΑ, την ευθύνη αναλαµβάνουν άµεσα οι ∆ήµοι και οι 

Κοινότητες στα όρια των οποίων εντοπίζονται οι ΧΑ∆Α. 
 

β)  Όσον αφορά Χ.Α.∆.Α. που λειτουργούν, θα πρέπει άµεσα ο κάθε ΟΤΑ Α΄ Βαθµού να πάρει 

απόφαση για λειτουργία εντός των ορίων του το πολύ ενός (1) ΧΑ∆Α, ενώ σε δεύτερη φάση 

πρέπει να επιδιωχθεί µείωση του αριθµού τους, µέσω παύσης λειτουργίας ορισµένων εξ 

αυτών και λειτουργίας χώρων που θα εξυπηρετούν περισσότερους ΟΤΑ. Επίσης θα πρέπει 

στους λειτουργούντες ΧΑ∆Α, µεταβατικά και για όσο διάστηµα θα λειτουργούν, να ληφθούν 

µέτρα ελαχιστοποίησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους. Με την ίδρυση των 

προβλεπόµενων Χ.Υ.Τ.Α., θα παύσει πλήρως η λειτουργία του συνόλου των αντίστοιχων 

Χ.Α.∆.Α., και θα πραγµατοποιηθούν τα έργα αποκατάστασής τους, σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις. 
 

Ο προγραµµατισµός και η ευθύνη της παύσης λειτουργίας των Χ.Α.∆.Α. και της 

εξυπηρέτησης περισσότερων ΟΤΑ, όπως και της λήψης µέτρων ελαχιστοποίησης των 
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επιπτώσεων από τη λειτουργία τους ανήκει στους Φο∆ΣΑ ή στους ΟΤΑ, στα γεωγραφικά όρια 

των οποίων οι Χ.Α.∆.Α. λειτουργούν. 

 

5. ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Οι Προµελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) ή και οι ΜΠΕ και οι λοιπές µελέτες 

ωρίµανσης, των απαιτούµενων έργων για όλες τις ΟΕ∆Α της Αττικής µπορεί να προχωρήσουν 

µε ευθύνη της Περιφέρειας, στο βαθµό που οι Φο∆ΣΑ δεν έχουν ακόµη συσταθεί, ή αδυνατούν 

να προχωρήσουν ή δεν προχωρούν οι  ίδιοι στις µελέτες αυτές.  

Οι µελέτες ωρίµανσης των νέων έργων διαχείρισης, επεξεργασίας και διάθεσης, για όλη την 

Περιφέρεια Αττικής θα πρέπει να εκπονηθούν, το συντοµότερο δυνατό, προκειµένου να 

επιτευχθούν οι στόχοι του Ε.Σ.∆.Α. και του Π.Ε.Σ.∆.Α. 

 

6. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Σ.Α. 
Οι υπόχρεοι Φο∆ΣΑ να προχωρήσουν σε προγράµµατα προσδιορισµού των ποιοτικών και 

ποσοτικών χαρακτηριστικών των Σ.Α., κάτι που κρίνεται πολύ σηµαντικό, για την υλοποίηση των 

στόχων του ΠΕΣ∆Α. 

 

Εφόσον τα δεδοµένα που θα προκύψουν διαφοροποιηθούν σηµαντικά από αυτά του 

παρόντος ΠΕΣ∆Α, πρέπει να γίνει προσαρµογή  του ΠΕΣ∆Α στα νέα δεδοµένα.   
 

7. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΣ∆Α 
Σύµφωνα µε το άρθρο 6, παρ. 6 της ΚΥΑ 50910/2727/2003, το ΠΕΣ∆Α µπορεί να 

αναθεωρείται ανά πενταετία, εφόσον, από την αξιολόγηση που διενεργείται κατά το άρθρο 13, 

παρ. 2 της ιδίας ΚΥΑ,  προκύψει διαπιστωµένη προς τούτο ανάγκη.  

 

Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η τροποποίησή του και πριν την πάροδο πενταετίας, 

προκειµένου να αντιµετωπισθούν ζητήµατα που ανακύπτουν: α) από την προώθηση ή 

εφαρµογή προγραµµάτων και δράσεων διαχείρισης αποβλήτων µε ευρωπαϊκό, διασυνοριακό, 

διακρατικό ή εθνικό χαρακτήρα που δεν προβλέπονταν κατά το χρόνο κατάρτισης του ΠΕΣ∆Α, 

β) εξαιρετικές ανάγκες από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές ή κινδύνους, γ) την ανάγκη 

εναρµόνισης µε νέες κατευθύνσεις και µέτρα, που προβλέπονται στο ΕΣ∆Α ή στις εκάστοτε 

αναθεωρήσεις και  τροποποιήσεις του ή δ) την ανάγκη προσαρµογής σε παρατηρήσεις και 

υποδείξεις της ετήσιας έκθεσης που υποβάλλεται από το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας, 

σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 13, παρ. 1 της εν λόγω ΚΥΑ. 
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8  ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Για την παρακολούθηση των έργων και των στόχων του ΠΕ.Σ.∆.Α., θα  επιδιωχθεί η 

ίδρυση Γραφείου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που θα υπάγεται στο Γενικό Γραµµατέα 

Περιφέρειας  Αττικής. 

 

Ο Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής  
 

Χ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΩΝ  



 
 

ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕ.Σ.∆.Α.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» 

 
 
 
 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΩΝ 
 
 
 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ 

1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΙΡΕΣΗ 1:150.000 

2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 
(ΚΑΤΑ CORINE LAND COVER) 1:150.000 

3 ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ – 
ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 1:150.000 

3Α 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ – 

ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 
(ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ) 

1:100.000 

4 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆.Σ.Α. 1:150.000 

5 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆.Σ.Α.- ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 1:150.000 

6 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ EΝΟΤΗΤΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1:150.000 

 




