
Σχέδιο Δημιουργίας ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων 
ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ στη Φυλή 

1. Εισαγωγή 

Προτείνεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος εγκαταστάσεων, που θα 
αποτελέσει ένα καινοτόμο έργο παγκόσμιας προβολής. Το έργο θα υλοποιηθεί σε χώρο 
ιδιοκτησίας του Δήμου Φυλής εντός της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής, μισθωμένο από την εταιρεία 
WATT AE. 
 
Η ιδιαιτερότητα του προτεινόμενου σχεδίου έγκειται στην δημιουργία ενός συστήματος 
εγκαταστάσεων. Η αρχική τροφοδοσία των εγκαταστάσεων είναι είτε δημοτικά απορρίμματα, 
είτε υπολείμματα άλλων εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων. Στη συνέχεια, μέσω  
Ενεργειακού σταθμού και  Χαρτοβιομηχανίας συνδεδεμένων μεταξύ τους παράγονται τελικά 
προϊόντα. Στο προτεινόμενο σχέδιο συμμετέχουν, επίσης, η Μονάδα Επεξεργασίας των 
Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ ως προμηθευτής νερού, το εργοστάσιο του ΕΔΣΝΑ ως προμηθευτής 
καυσίμου και χαρτιού ανακύκλωσης και λοιπές ιδιωτικές μονάδες της περιοχής, οι οποίες 
δύνανται να απορροφούν ανακυκλώσιμα υλικά. 
 
Για την επίτευξη του σχεδίου αυτού, είναι αναγκαία η άμεση συνεργασία των εξής 
εμπλεκομένων φορέων: 
1. Περιφέρεια Αττικής – ΕΔΣΝΑ που θα αναλάβουν τη δημιουργία Ενεργειακού Σταθμού 

αξιοποίησης των δευτερογενών καυσίμων και θα διαθέτουν ποσότητες νερού από τα 
επεξεργασμένα στραγγίσματα που απαιτεί η λειτουργία της χαρτοποιητικής μηχανής. 

2. Του Δήμου Φυλής, ο οποίος θα συνεισφέρει συμπληρωματικούς χώρους (στην ήδη 
μισθωμένη από τη WATT AE έκταση), τα απορρίμματα του και τους πόρους για την 
διαχείριση αυτών. 

3. Της εταιρείας WATT AE, η οποία θα συνεισφέρει την εγκατάσταση ΜΒΕ για την διαχείριση 
των απορριμμάτων προς παραγωγή στερεών καυσίμων, καθώς και τις πρώτες ύλες 
(παλαιόχαρτο) από τις εγκαταστάσεις της για την τροφοδοσία της χαρτοποιητικής μηχανής. 

4. Της Χαρτοβιομηχανίας ΠΑΚΟ, που θα εγκαταστήσει την χαρτοποιητική μηχανή. 
 
Το προτεινόμενο σύμπλεγμα εγκαταστάσεων θα εξασφαλίζει την παραγωγή τελικών 
προϊόντων προς χρήση με την αξιοποίηση όλων των στοιχείων που βρίσκονται εντός των 
απορριμμάτων, ώστε να δημιουργείται  μηδενικό υπόλειμμα. Γεγονός που αποτελεί 
παγκόσμια καινοτομία. 
 
Επιπρόσθετα, δημιουργούνται εκατοντάδες θέσεις εργασίας που προσθέτουν αξία εντός της 
χώρας συμβάλλοντας στη ανάπτυξη της. 

 
2. Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις 
Η εταιρεία WATT AE διαθέτει οικόπεδο με μακροχρόνια μίσθωση από το Δήμο Φυλής  
συνολικής επιφάνειας 28.300m², επί του οποίου υπάρχουν οι εξής εγκαταστάσεις διαχείρισης 
Απορριμμάτων: 

 Μονάδα διαλογής στις παλαιές αποθήκες της εγκατάστασης που παραλαμβάνει ΒΕΑΣ και 
παράγει σημαντικές ποσότητες πρώτης ύλης, κυρίως χαρτί.  

 Υπό κατασκευή σύγχρονο εργοστάσιο Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΒΕ) 
δυναμικότητα  100.000 τόνων σύμμεικτων ή προδιαλεγμένων απορριμμάτων. 

Η εταιρεία ΠΑΚΟ διαθέτει χαρτοποιητική μηχανή δυναμικότητας .... τόνων/ημέρα που δύναται 
να μεταφερθεί και να εγκατασταθεί εντός παρακείμενου οικοπέδου στη ΜΒΕ. 



 
Συνολική άποψη των χώρων 

 

 
Το νέο Κέντρο Διαλογής στις ανακαινισμένες αποθήκες 

 
Στις υπάρχουσες κτιριακές εγκαταστάσεις συμπεριλαμβάνονται τα κτίρια διοίκησης 183 τμ., 
κτίριο υποσταθμού και πυρόσβεσης 65 τμ., χώροι αναψυχής και εστίασης προσωπικού, 
αποδυτήρια και WC, κεντρική πύλη με φυλάκιο και ηλεκτρονική γεφυροπλάστιγγα βαρέως 
τύπου.  Έχουν, επίσης, κατασκευαστεί οι ηλεκτρομηχανολογικές υποδομές της εγκατάστασης, 
το δίκτυο πυρόσβεσης το υπόγειο δίκτυο υδροδότησης και υφίσταται ασφαλτοστρωμένο 
δίκτυο οδοποιίας συνδέει όλα τα νευραλγικά σημεία του οικοπέδου. 
 
Περιμετρικά του οικοπέδου υπάρχει υψηλή περίφραξη τοιχίου κατασκευασμένου από 
οπλισμένο σκυρόδεμα με  χώρους πρασίνου σε διάφορα σημεία της. 
 

Μεταλλικό Κτίριο Κεντρικής Μονάδας 



3. Το Νέο Επιχειρησιακό  Σχέδιο (σύντομη περιγραφή) 
 
Η μονάδα ΜΒΕ θα παραλαμβάνει σύμμεικτα απορρίμματα από το Δήμο Φυλής, ενδεχομένως 
και  από άλλους δήμους που θα υποδείξει ο ΕΔΣΝΑ,  καθώς και  υπολείμματα των ΚΔΑΥ της 
Αττικής, είτε το RDF του ΕΜΑΚ.  
 
Το δευτερογενές στερεό καύσιμο του εργοστασίου ΜΒΕ θα τροφοδοτεί νέο Ενεργειακό 
Σταθμό (Ε.Σ) που προτείνεται να δημιουργηθεί σε παρακείμενο οικόπεδο του Δήμου Φυλής 
και το οποίο θα παράγει ηλεκτρισμό που θα καταναλώνει η Μονάδα ΜΒΕ, η υφιστάμενη 
Μονάδα Διαλογής και η χαρτοποιητική Μηχανή, καθώς και θερμότητα. 
 
Στον ίδιο χώρο προτείνεται να δημιουργηθεί το εργοστάσιο παραγωγής χαρτιού, το οποίο 
πέρα από την ηλεκτρική ενέργεια του Ε.Σ, θα απορροφά την θερμότητα του και νερό 
προερχόμενο από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας των στραγγισμάτων του παρακείμενου 
ΧΥΤΑ. Το εργοστάσιο αυτό, θα εκμεταλλεύεται, επίσης, τις ποσότητες ανακυκλώσιμου χαρτιού, 
τόσο από την μονάδα ΜΒΕ, όσο και από άλλες εγκαταστάσεις των εμπλεκομένων φορέων 
(WATT, ΕΔΣΝΑ). 
 
Τα λοιπά υλικά που παράγει η μονάδα ΜΒΕ είναι διάφορες κατηγορίες πλαστικού, μέταλλα, 
γυαλί, μικρή ποσότητα κόμποστ – υλικού επικάλυψης, καθώς και αδρανή υλικά κατάλληλα για 
επιχώματα. Είναι, δηλαδή, υλικά που αξιοποιούνται από αξιόπιστους αποδέκτες εντός και 
εκτός της χώρας. 
 
Επιπλέον, πρέπει να τονιστεί ότι ο Ε.Σ αξιοποιεί πλήρως το ενεργειακό περιεχόμενο του 
στερεού καυσίμου. Καθώς δεν απορρίπτει θερμότητα στο περιβάλλον, αλλά την αξιοποιεί για 
τις ανάγκες λειτουργίας της χαρτοποιητικής μηχανής. 
 
Με τον τρόπο αυτό, δημιουργείται ένα παγκοσμίου κλάσεως επίτευγμα, που συνίσταται στην 
εκμετάλλευση οικιακών απορριμμάτων και υπολειμμάτων επεξεργασίας απορριμμάτων (των 
ΚΔΑΥ, του ΕΜΑΚ-RDF.  Καθώς και των στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ για την παραγωγή μιας σειράς 
από τελικά προϊόντα και ενέργεια, απορρίπτοντας  μηδενικό υπόλειμμα. 
 
4. Αδειοδότηση του Έργου 

 

 Η εγκατάσταση ευρισκόμενη εντός ΟΕΔΑ δύναται να λάβει ΑΕΠΟ, καθώς και άδειες 
εγκατάστασης και λειτουργίας. Μάλιστα, λόγω της σημασίας της, θα μπορούσε να ενταχθεί 
στο FAST TRACK, ώστε η όλη διαδικασία να προχωρήσει τάχιστα. 
 
5. Χρηματοδότηση του Έργου 

 

Προτείνεται τα αυτοτελή τμήματα του έργου να ανήκουν ιδιοκτησιακά στους επί μέρους 
φορείς τους  και να εξασφαλίζεται η συλλειτουργία τους μέσω συμβάσεων μεταξύ των 
εμπλεκομένων φορέων. Κατά τις οποίες, ο ένας θα πουλά προϊόντα ή υπηρεσίες στον άλλο σε 
τιμές αγοράς επί των οποίων θα εφαρμόζεται  συμφωνημένη έκπτωση (πχ πώληση Η.Ε, 
Θερμότητας και χαρτιού στην χαρτοβιομηχανία με έκπτωση από 5 - 20% στις τιμές αγοράς, 
πώληση καυσίμου στον ενεργειακό σταθμό με έκπτωση 15% κλπ)  
 
Η χρηματοδότηση του Έργου μπορεί να  γίνει : 



 με ιδιωτικά κεφάλαια, σε ότι αφορά τις εγκαταστάσεις ΜΒΕ και της Χαρτοβιομηχανίας. 
Μάλιστα, μεγάλο μέρος της επένδυσης αυτής έχει ήδη υλοποιηθεί (χαρτοποιητική μηχανή, 
μονάδα διαλογής, κτιριακές εγκαταστάσεις και μέρος του εξοπλισμού της Μονάδας ΜΒΕ) 
και  

 με δημόσιους πόρους της Περιφέρειας ή του Δήμου.   

 με χρήματα που είναι δυνατό να αντληθούν από προγράμματα ΕΣΠΑ, Πακέτο Yunker, 
πρόγραμμα Jessica (ΕΤΕ)  

 δανειακά κεφάλαια από Ευρωπαϊκή Τράπεζα ή άλλη εμπορική Τράπεζα 

 Ταμείο Παρακαταθηκών (για τη χρηματοδότηση του Δήμου) 
 
Κατά συνέπεια, είναι απόλυτα ρεαλιστικό να εξευρεθούν οι αναγκαίοι πόροι για την 
ολοκλήρωση των επενδύσεων. 
 
6. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του Έργου 

 

Η μονάδα ΜΒΕ είναι δυνατό να ολοκληρωθεί εντός του 2016. 
 
Ο Ε.Σ μπορεί να λάβει τις απαιτούμενες άδειες, να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του και να 
ολοκληρώσει τις διαδικασίες διαγωνισμού ανάδειξης κατασκευαστή εντός του 2016. Η 
κατασκευή του θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δύο ετών. 
 
Το εργοστάσιο χαρτοποιίας μπορεί να ολοκληρώσει την αδειοδοτική του διαδικασία εντός του 
2016 και να κατασκευαστεί έως τα τέλη 2017. Ωστόσο, το καλύτερο είναι να συμπέσει η 
ολοκλήρωση του με την έναρξη λειτουργία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΕΔΑ ΦΥΛΗΣ 
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Fe, Al, Glass, PE κλπ. 
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