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Αθήνα, 30 Μαρηίοσ 2022 

Ερώηηζη & Αίηηζη Καηάθεζης Εγγράθων 

Προς Υποσργό Περιβάλλονηος & Ενέργειας και Εζωηερικών 

Θέμα: Γιαηί δε δημοζιοποιούνηαι ηα ζηοιτεία ηης ανακύκλωζης ηης 

Περιθέρειας Αηηικής; 

Σηηο 30/11/2021, ςεθίζηεθε από ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Δηδηθνύ 

Γηαβαζκηδηθνύ Σπλδέζκνπ Ννκνύ Αηηηθήο (ΔΓΣΝΑ) ε 3ε Αλαζεώξεζε ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνύ Σρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΠΔΣΓΑ)  Αηηηθήο  

Δλώ ην πθηζηάκελν ΠΔΣΓΑ έβαδε πνζνηηθνύο ζηόρνπο κε ρξνληθό νξίδνληα ην 

2020 νη νπνίνη δελ επηηεύρζεθαλ, έξρεηαη ην λέν ΠΔΣΓΑ θαη βάδεη αθόκα πην 

‘θηιόδνμνπο’ ζηόρνπο -γηα 65% αλαθύθισζε θαη πεξηνξηζκό ηεο ηαθήο ζην 

10% σο ην 2030. Η ‘καγηθή ιύζε’ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ηαθήο δίλεηαη κε ηε 

δεκηνπξγία ηε δεκηνπξγία κνλάδσλ ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο (θαύζεο) 

δεπηεξνγελώλ θαπζίκσλ, αιιά θαη ηνπ ζπλόινπ ησλ ππνιεηκκάησλ. 

Ο λένο ζρεδηαζκόο δελ πεξηιακβάλεη θαζόινπ ηε κείσζε παξαγσγήο 

απνξξηκκάησλ ζηελ πεγή θαζώο ην πνζνζηό ησλ ζύκκεηθησλ εμαθνινπζεί 

ζηελ πξόβιεςε έσο ην 2030, λα παξακέλεη πςειό (πάλσ από 40%), 

θξαηώληαο κόληκα ζε ζπγθεθξηκέλα επίπεδα ηελ πξνδηαινγή ησλ πιηθώλ, 

παξόηη ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ αζηηθώλ ζύκκεηθησλ απνξξηκκάησλ (ΑΣΑ) 

είλαη ζεσξεηηθά αλαθπθιώζηκν. Απηό θαίλεηαη λα γίλεηαη ζπλεηδεηά, γηα λα 

ηξνθνδνηνύληαη κε κεγάιεο πνζόηεηεο πξώηεο ύιεο (ζύκκεηθηα) νη κνλάδεο 

επεμεξγαζίαο απνξξηκκάησλ (ΜΔΑ) θαη ζηε ζπλέρεηα νη κνλάδεο θαύζεο, πνπ 

ζα θαίλε ηα δεπηεξνγελή θαύζηκα πνπ παξάγνπλ νη ΜΔΑ. 

Οη Γπηηθή Αζήλα ζπλερίδεη λα δέρεηαη ηελ πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ νιόθιεξεο ηεο Πεξηθέξεηαο κε ηε ζπλέρηζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο γηα άιια 20 ρξόληα ηνπ απνηεθξσηήξα επηθίλδπλσλ απνβιήησλ 

πγεηνλνκηθώλ κνλάδσλ, ηε ‘λνκηκνπνίεζε’ ηνπ ζπλόινπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

κε ηελ έθδνζε ηνλ Ινύλην ηνπ 2021 ηεο Απόθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ 

Όξσλ (ΑΔΠΟ) δηάξθεηαο 15 εηώλ θαη ηελ επέθηαζε θαη θαηαζθεπή λένπ ΦΥΤΑ 

(ρσξεηηθόηεηαο 4.153.000 θ.κ.). 

Ερωηάηαι ο σποσργός: 

Γηα πνην ιόγν ν ΔΓΣΝΑ δε δεκνζηνπνηεί πεξηβαιινληηθή πιεξνθνξία από ην 

2019 ή θαη παιαηόηεξα, σο νθείιεη ζύκθσλα κε ηελ Δζληθή θαη Δπξσπατθή 

λνκνζεζία; 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

4290

Αριθμ. Πρωτ. Αίτησ. Κατ. Εγγράφων:

176

Ημερομ. Κατάθεσης:

30/3/2022
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Αιηούμαι ηην καηάθεζη ηων παρακάηω εγγράθων: 

1. Τηο εηήζηεο Δθζέζεηο ηεο ηειεπηαίαο 10-εηίαο ηνπ ΔΓΣΝΑ νη νπνίεο αθνξνύλ 

ζηε πνηόηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο 

ηεο ΚΥΑ 36060/2013 (ΦΔΚ 1450Β), ζε εθαξκνγή αθ’ ελόο κε ηνπο όξνπο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο άδεηαο θαη αθ’ εηέξνπ κε ην άξζξν 20 παξάγξαθνο 3β ηεο ΚΥΑ 

36060/2013 (ΦΔΚ 1450Β). 

2. Τηο πνζόηεηεο εηζεξρνκέλσλ απνξξηκκάησλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

ΔΓΣΝΑ ζπλνιηθά από ην 2019 έσο ζήκεξα. 

3. Τηο πνζόηεηεο (kg) ζπλνιηθώλ (κε πξνδηαιεγκέλσλ θαη πξνδηαιεγκέλσλ) 

απνξξηκκάησλ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη αλά Γήκν πνπ ελαπνηέζεθε ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΔΓΣΝΑ από ην 2019 έσο ζήκεξα. 

4. Τηο πνζόηεηεο (kg) ζπλνιηθώλ απνξξηκκάησλ αλά Γήκν πνπ ελαπνηέζεθε 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΔΓΣΝΑ ζην Δξγνζηάζην Μεραληθήο Αλαθύθισζεο θαη 

Κνκπνζηνπνίεζεο από ην 2019 έσο ζήκεξα. 

5. Τηο πνζόηεηεο (kg) ζπλνιηθώλ εηζεξρνκέλσλ απνξξηκκάησλ αλά πιηθό -

πιαζηηθό, ραξηί, μύιν, ύθαζκα, αινπκίλην, νξγαληθά-  ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

ΔΓΣΝΑ ζην Δξγνζηάζην Μεραληθήο Αλαθύθισζεο θαη Κνκπνζηνπνίεζεο (ΔΜΑΚ) 

από ην 2019 έσο ζήκεξα. 

6. Τηο πνζόηεηεο (kg) ζπλνιηθώλ εμεξρνκέλσλ αλά πιηθό -πιαζηηθό, ραξηί, 

μύιν, ύθαζκα, αινπκίλην, νξγαληθά-  από ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΔΓΣΝΑ ζην 

Δξγνζηάζην Μεραληθήο Αλαθύθισζεο θαη Κνκπνζηνπνίεζεο (ΔΜΑΚ) από ην 2019 

έσο ζήκεξα. 

7. Τηο πνζόηεηεο (kg) απνξξηκκάησλ αλά Γήκν πνπ ελαπνηέζεθε ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΔΓΣΝΑ πξνο ηαθή ζην ΦΥΤΑ από ην 2019 έσο ζήκεξα. 

8. Τηο πνζόηεηεο (kg) απνξξηκκάησλ αλά Σηαζκό Μεηαθόξησζεο 

Απνξξηκκάησλ (ΣΜΑ)  από ην 2019 έσο ζήκεξα. 

Ο ερωηών Βοσλεσηής 

 

 

Κρίηων Αρζένης 




