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 ΠΡΟΣ:    Βουλή των Ελλήνων    

                Τµήµα Ερωτήσεων 

                      

 

 ΚΟΙΝ.: Παρατίθεται Πίνακας  

 

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»  

 

ΣΧΕΤ: α) Η µε αριθµό πρωτ. 6931/19-6-2018 Ερώτηση   

 

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές που 

αναφέρονται στον Πίνακα Κοινοποιήσεων, σας γνωρίζουµε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο 

πλαίσιο του επιτελικού του ρόλου σε θέµατα διαχείρισης αποβλήτων έχει εκπονήσει το απαραίτητο θεσµικό πλαίσιο 

ώστε οι φορείς της αυτοδιοίκησης να διαχειριστούν µε ορθολογικό και περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο τα 

απορρίµµατα που παράγονται στις περιοχές ευθύνης τους. Εποµένως, αρµόδιος για την υλοποίηση και την 

γενικότερη λειτουργία του Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α) Αττικής, είναι ο Ειδικός 

∆ιαβαθµιδικός Σύνδεσµος Νοµού Αττικής (Ε∆ΣΝΑ) το έγγραφο του οποίου σας κοινοποιούµε. 

Επισηµαίνουµε ότι η διαχείριση των στερεών αστικών αποβλήτων στη χώρα και ειδικότερα στην Αττική, 

αποτελεί ακόµα ένα τεράστιο και σταδιακά διογκούµενο πρόβληµα, συνεπεία τη έλλειψης ικανότητας, 

αποτελεσµατικότητας και πολιτικής βούλησης των κυβερνήσεων που προηγήθηκαν, το οποίο η παρούσα κυβέρνηση 

καλείται να διαχειριστεί και να επιλύσει.  

Σηµειώνουµε ότι:  

� Το Περιφερειακό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α) Αττικής, το οποίο έχει εγκριθεί µε την υπ. αριθµ. 

414/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής (Α∆Α: ΩΖΠΟ7Λ7-Ε04) και κυρωθεί 

µε την ΚΥΑ 61490/5302/16 (ΦΕΚ 4175Β), περιγράφει τα έργα και τις δράσεις ολοκληρωµένης διαχείρισης των 

αποβλήτων τα οποία παράγονται στην Περιφέρεια Αττικής. Στόχος του ΠΕΣ∆Α Αττικής είναι η ολοκλήρωση του 

αναγκαίου δικτύου σε υποδοµές διαχείρισης αποβλήτων έως το 2020.  

� Είναι σε εξέλιξη η διερεύνηση των κατάλληλων θέσεων χωροθέτησης των έργων του ΠΕΣ∆Α Αττικής, για την 

οποία η το ΥΠΕΝ ενηµερώνεται ώστε να αναλάβει νοµοθετική πρωτοβουλία οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο. 

� Το ΠΕΣ∆Α Αττικής προβλέπει ότι για την οριστική χωροθέτηση των νέων Χώρων Υγειονοµικής Ταφής 

Υπολειµµάτων (ΧΥΤΥ) ιεραρχούνται ως προς τα κριτήρια καταλληλότητας κατά προτεραιότητα τα ανενεργά 

λατοµεία – µεταλλεία. 

� Το ΠΕΣ∆Α Αττικής προβλέπει ένα δίκτυο έξι Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ): 

o ∆ύο (2) (ΜΕΑ), στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Κεντρικού Τοµέα Αθηνών, συνολικής 

δυναµικότητας έως 260.000 tn/έτος. Οι ΜΕΑ χωροθετούνται κατά προτεραιότητα σε ήδη 

αδειοδοτηµένους χώρους για την κατασκευή των κεντρικών ΣΜΑ, 

o Μία (1) ΜΕΑ στην περιοχή της Π.Ε. Πειραιώς δυναµικότητας έως 180.000 tn/έτος. Η µονάδα 

χωροθετείται κατά προτεραιότητα σε ήδη αδειοδοτηµένο χώρο για την κατασκευή κεντρικού ΣΜΑ, 

o Μία (1) ΜΕΑ στη νότια Αττική, δυναµικότητας έως 150.000 tn/έτος, 

o Μία (1) ΜΕΑ στη βορειοανατολική (ΒΑ) Αττική, δυναµικότητας έως 60.000 tn/έτος, στην ΟΕ∆Α ΒΑ 

Αττικής, 

o Το ΕΜΑΚ ∆υτικής Αττικής, δυναµικότητας έως 350.000 tn/έτος. 



� Αναφορικά µε τους προβλεπόµενους Χώρους Υγειονοµικής Ταφής Επικινδύνων Αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ), το ΠΕΣ∆Α 

Αττικής προβλέπει: 

o Αξιοποίηση των υφιστάµενων ιδιωτικών ΧΥΤΕΑ για την εξυπηρέτηση των αναγκών τρίτων, τουλάχιστον 

έως την ολοκλήρωση των αναγκαίων υποδοµών. 

o Κατασκευή ΧΥΤ επικίνδυνων βιοµηχανικών αποβλήτων για την κάλυψη των αναγκών της περιφέρειας 

Αττικής, σε κατάλληλα ανενεργά ή εξαντληµένα λατοµεία – µεταλλεία. 

Επισηµαίνεται ότι η χωροθέτηση ενός ΧΥΤΕΑ προτείνεται από τον ενδιαφερόµενο και αξιολογείται στο πλαίσιο 

της αδειοδότησης του έργου. 

� Έχουν ενταχθεί για χρηµατοδότηση από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ δράσεις διαχείρισης των βιοαποβλήτων στους ∆ήµους 

Γλυφάδας, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης και Αιγάλεω, ενώ ανάλογες δράσεις προβλέπονται και στο ενταγµένο 

έργο διαχείρισης αποβλήτων του  ∆ήµου Κυθήρων.  

� Τα Τοπικά Σχέδια ∆ιαχείρισης Αποβλήτων εξειδικεύουν τις δράσεις ολοκληρωµένης διαχείρισης των αποβλήτων 

στους ∆ήµους της Περιφέρειας Αττικής. Οι ήπιες δράσεις σε επίπεδο ∆ήµου περιλαµβάνουν: 

o ∆ηµιουργία ∆ικτύου Πράσινων Σηµείων-ΚΑΕ∆ΙΣΠ για τη χωριστή συλλογή ανακυκλώσιµων υλικών και 

προετοιµασία για ανακύκλωση. 

o Ανάπτυξη δικτύων χωριστής συλλογής πρασίνων, βιοαποβλήτων, ογκωδών και λοιπών ειδικών 

ρευµάτων. 

o Περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου συλλογής αποβλήτων συσκευασίας για την επίτευξη των στόχων και 

κατά προτεραιότητα στοχευµένες ενέργειες στους µεγάλους παραγωγούς και τις νησιωτικές περιοχές. 

o Οικιακή κοµποστοποίηση και επεξεργασία βιοαποβλήτων σε επίπεδο δήµου ή οµάδας δήµων. 

o ∆ράσεις ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και υποκίνησης της συµµετοχής 

των πολιτών. 

o ∆ηµιουργία κέντρων επαναχρησιµοποίησης και επιδιόρθωσης προϊόντων. 

 

Όπως προκύπτει και από το επισυναπτόµενο έγγραφο, το νέο ΠΕΣ∆Α το οποίο στηρίζεται στις βασικές αρχές 

που διέπουν τη διαχείριση των αποβλήτων, θα υλοποιηθεί σε συνεργασία µε τους ∆ήµους και µε γνώµονα το 

δηµόσιο συµφέρον δίνοντας οριστικό τέλος στην υποβάθµιση της ∆. Αττικής. Αναφορικά µε τα προβλήµατα που 

παρουσιάστηκαν στον ΧΥΤΑ, αντιµετωπίστηκαν άµεσα από τον Ε∆ΣΝΑ και η λειτουργία του αποκαταστάθηκε 

πλήρως.   

Η αναθεώρηση του ΠΕΣ∆Α Αττικής, µε βάση το Εθνικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων, ήταν αναγκαία για 

να επιτευχθεί συµβατότητα µε το Ευρωπαϊκό πλαίσιο, Οδηγία 2008/98, και να επιτευχθεί µείωση του κόστους 

διαχείρισης για τους ΟΤΑ και τους πολίτες της Αττικής, εξαιτίας των µονοσήµαντων και αδιέξοδων επιλογών του 

παρελθόντος. Στην ίδια κατεύθυνση επετεύχθη και ολοκλήρωση του θεσµικού πλαισίου των ΟΤΑ και της 

ανακύκλωσης µε το Ν. 4496/2017 και τον ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι για θέµατα αρµοδιοτήτων ΟΤΑ και τη διαλογή στην πηγή.  

 

                 

 

                                                                                                      Ο ANΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 

                       ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

� Βουλευτές κ.κ.  

1. Σκρέκα Κωνσταντίνο  

2. Κατσαφάδο Κωνσταντίνο  

3. Αναστασιάδη Σάββα  

4. Ανδριανό Ιωάννη 

5. Αντωνιάδη Ιωάννη 

6. Ασηµακοπούλου Άννα – Μισέλ 

7. Βαγιωνά Γεώργιο  

8. Βούλτεψη Σοφία 

9. Βρούτση Ιωάννη 

10. Γεωργαντά Γεώργιο 

11. Γιαννάκη Στέργιο  

12. Γιόγιακα Βασίλειο  

13. ∆ηµοσχάκη Αναστάσιο  

14. Καββαδά Αθανάσιο  

15. Κακλαµάνη Νικήτα 

16. Καλαφάτη Σταύρο  

17. Καραµανλή Άννα 

18. Καράογλου Θεόδωρο 

 

 

19. Κεδίκογλου Συµεών  

20. Κέλλα Χρήστο  

21. Κεραµέως Νίκη  

22. Κεφαλογιάννη Όλγα   

23. Κόνσολα Εµµανουήλ 

24. Κουµουτσάκο Γεώργιο  

25. Κυριαζίδη ∆ηµήτριο  

26. Μάρκου Αικατερίνη  

27. Μπακογιάννη Ντόρα  

28. Μπουκώρο Χρήστο  

29. Μπούρα Αθανάσιο  

30. Οικονόµου Βασίλειο 

31. Παναγιωτόπουλο Νικόλαο 

32. Σταµάτη ∆ηµήτριο   

33. Φορτσάκη Θεόδωρο  

34. Φωτήλα Ιάσονα   

35. Χατζηδάκη Κωστή  

� Υπουργείο Εσωτερικών  

 

 

Επισυνάπτεται: Το υπ΄ αρ. πρωτ. 7408/6-7-2018 έγγραφο του  Ε∆ΣΝΑ 

 

 

    

                                                                                                    

 

 

 

 

Σελίδες απάντησης: 3 

Σελίδες συνηµµένων: 4 

Σ ύ ν ο λ ο  Σελίδων: 7 
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