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Παραδοτέο Α.1.1: Διαχείριση Αποβλήτων στους Δήμους Αμαρουσίου και Μάνδρας-Ειδυλλίας

Ευχαριστίες
Η παρούσα έκθεση με τίτλο «Διαχείριση Αποβλήτων στους Δήμους Αμαρουσίου και
Μάνδρας - Ειδυλλίας» (Report on waste management in the target areas) δημιουργήθηκε
με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτικού μέσου για το περιβάλλον, LIFE+
και αποτελεί το παραδοτέο A.1.1 της προκαταρκτικής δράσης Α.1 του έργου
Recycling@Home (LIFE11 ENV/GR/000950) με τίτλο «Καταγραφή της υφιστάμενης
κατάστασης διαχείρισης των απορριμμάτων στους Δήμους Αμαρουσίου και Μάνδρας Ειδυλλίας».
Αυτή η έκθεση καταγράφει την υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος (γεωγραφικό,
δημογραφικό και οικονομικό) των Δήμων Αμαρουσίου και Μάνδρας - Ειδυλλίας καθώς και
την προέλευση, ποιότητα, ποσότητα και πρακτικές διαχείρισης (συλλογή, μεταφορά,
επεξεργασία και διάθεση) των Αστικών Στερεών Αποβλήτων στους δύο Δήμους. Τα στοιχεία
αυτά θα αποτελέσουν τη βάση για την ολοκληρωμένη υλοποίηση του πιλοτικού έργου.
Η ομάδα του Recycling@Home θα ήθελε να ευχαριστήσει το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό
μέσο για το περιβάλλον, Life+, για την εν λόγω οικονομική υποστήριξη.

Αποποίηση ευθύνης
Οι συντάκτες του παρόντος έχουν καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ούτως ώστε οι
πληροφορίες που εμπεριέχονται να είναι αληθείς και νόμιμες, καθ΄όσον πρόκειται για την
αξιοποίηση και σύνθεση των πηγών που παρατίθενται και για τις οποίες οι συντάκτες
ουδεμία ευθύνη φέρουν.
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Περίληψη
Το Έργο RECYCLING@HOME στοχεύει στην ανάπτυξη και εφαρμογή μιας καινοτόμου
μονάδας οικιακής ανακύκλωσης για την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των Αστικών
Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) και την εξοικονόμηση φυσικών πόρων, σύμφωνα με την Οδηγία
Πλαίσιο 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα. Το έργο περιλαμβάνει το διαχωρισμό των ΑΣΑ στη
πηγή (ήτοι απορρίμματα χαρτιού, πλαστικού και μετάλλου) με τη χρήση ενός καινοτόμου
οικιακού ανακυκλωτή και ακόλουθα τη συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών με τη μέθοδο
«πόρτα – πόρτα».
Η παρούσα έκθεση αποτελεί το παραδοτέο Α.1.1 της προκαταρκτικής δράσης Α.1 του έργου
LIFE+ RECYCLING@HOME με κωδικό LIFE11 ENV/GR/000950. Η έκθεση περιλαμβάνει τη
καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης διαχείρισης των ΑΣΑ στους Δήμους Αμαρουσίου
και Μάνδρας – Ειδυλλίας της Περιφέρειας Αττικής και παρέχει τα απαιτούμενα δεδομένα
αναφορικά με τη συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση των ΑΣΑ.
Στο πλαίσιο της έκθεσης αυτής παρουσιάζεται αρχικά η γεωγραφική θέση των δύο δήμων
και το ανθρωπογενές περιβάλλον τους, ενώ στη συνέχεια προσδιορίζονται η προέλευση, η
ποσότητα, η σύνθεση και τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των παραγόμενων ΑΣΑ καθώς
και το υφιστάμενο πλαίσιο διαχείρισης αυτών για τους εξεταζόμενους Δήμους. Τα
συγκεντρωτικά στοιχεία που προκύπτουν από την έκθεση θα αποτελέσουν τη βάση για να
διερευνηθεί η αποδοτικότητα

και η

αποτελεσματικότητα

της διαχείρισης των

ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στην πηγή με την πιλοτική χρήση και επίδειξη του
καινοτόμου οικιακού ανακυκλωτή σε 100 οικίες στους Δήμους Αμαρουσίου και ΜάνδραςΕιδυλλίας.
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Summary
The RECYCLING@HOME project aims to develop and implement an innovative household
recycling unit to promote the sustainable management of Municipal Solid Waste (MSW) and
to limit the use of natural resources, in accordance with the Waste Framework Directive
2008/98/EC. The project involves the separation of MSW streams (paper, plastic and metal)
at source using an innovative recycling unit at household level, whereas a door to door
method will be applied for the collection of the recyclable source segregated materials.

This report constitutes the deliverable A.1.1 of the preparatory action A.1 of the project
LIFE+ RECYCLING@HOME with the code LIFE11 ENV/GR/000950. It reviews the current
situation regarding MSW management in Maroussi and Mandra - Eidyllia Municipalities, at
Attica Region and it provides all the necessary data related to the collection, transportation,
treatment and disposal of MSW.

The report initially presents the location of both municipalities and the human environment,
and then it specifies the origin, quantities, composition and physicochemical characteristics
of MSW along with the existing MSW management framework in each target area. The
aggregated data and the information presented in this report will form the basis for the
investigation of the efficiency and the effectiveness of the pilot scale source separation
scheme using the innovative household recycling system at 100 preselected families in
Maroussi and Mandra-Eidyllia Municipalities.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα έκθεση με τίτλο «Διαχείριση Αποβλήτων στους Δήμους Αμαρουσίου και
Μάνδρας - Ειδυλλίας» αποτελεί το παραδοτέο Α1.1 της προκαταρκτικής δράσης Α.1 του
έργου LIFE+ Recycling@Home με κωδικό LIFE11 ENV/GR/000950. Η μελέτη αυτή παρέχει
πληροφορίες σχετικά με την πηγή, την ποιότητα και την ποσότητα των Αστικών Στερεών
Αποβλήτων (ΑΣΑ) που παράγονται στους Δήμους Αμαρουσίου και Μάνδρας - Ειδυλλίας,
καθώς επίσης και σχετικά με τον τρόπο που αυτά επεξεργάζονται σήμερα. Έτσι, αποσκοπεί
στην καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με τη διαχείριση των ΑΣΑ στους
εξεταζόμενους Δήμους.
Αναλυτικότερα, το Κεφάλαιο 2 παρέχει γενικά στοιχεία με αναφορά στη γεωγραφική θέση,
στα δημογραφικά και οικονομικά στοιχεία των Δήμων Αμαρουσίου και Μάνδρας Ειδυλλίας. Στο Κεφάλαιο 3 αποτυπώνεται ο ορισμός των ΑΣΑ με βάση τον Ευρωπαϊκό
Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) και καταγράφεται η προέλευση και κατηγοριοποίησή τους. Στο
Κεφάλαιο 4 αναγράφονται οι παραγόμενες ποσότητες των ΑΣΑ και η μελλοντική εξέλιξη της
παραγωγής τους. Στο Κεφάλαιο 5 καταγράφεται η ποιοτική σύσταση των ΑΣΑ και τα
φυσικοχημικά χαρακτηριστικά τους. Στο Κεφάλιο 6 περιγράφονται οι τεχνικές διαχείρισης
των αποβλήτων (συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση) στους Δήμους που
εξετάζονται. Τέλος, στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έκθεσης.
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1 Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.1 Γεωγραφική Θέση - Καλλικράτης
Σύμφωνα με το πρόγραμμα Καλλικράτης [Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ)
87Α/07.06.2010] το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2011, η μέχρι
ισχύουσα διοικητική διαίρεση της Αττικής έπαψε να υφίσταται και οργανώθηκαν νέες
διοικητικές μονάδες. Με βάση το νέο νόμο και τη νέα διοικητική διαίρεση που προκύπτει
από αυτόν, καταργήθηκαν τα τέσσερα νομαρχιακά διαμερίσματα και η περιφέρεια
διαιρέθηκε σε οκτώ περιφερειακές ενότητες.

1.1.1 Δήμος Αμαρουσίου
Ο Δήμος Αμαρουσίου είναι 11 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το κέντρο των Αθηνών και
2 χιλιόμετρα νότια της Κηφισιάς, σε υψόμετρο 230 μέτρων. Τα διοικητικά όρια του δήμου
έχουν έκταση 13,09 km2 και απλώνονται από τα Τουρκοβούνια μέχρι τις παρυφές του
Πεντελικού στο Δάσος Συγγρού, έναν από τους μεγαλύτερους πνεύμονες πρασίνου του
συγκροτήματος. Με την εφαρμογή της νέας διοικητικής διαίρεσης της χώρας κατά το
Πρόγραμμα Καλλικράτης καμία μεταβολή επήλθε στο Δήμο. Επιπλέον, ο Δήμος
Αμαρουσίου ανήκει στην Περιφερειακή ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών.

Εικόνα 1-1: Σχηματική απεικόνιση του Δήμου Αμαρουσίου
Πηγή: Σχέδιο Καλλικράτης Βόρεια Αττική, 2012

4 |Σ ε λ ί δ α

Παραδοτέο Α.1.1: Διαχείριση Αποβλήτων στους Δήμους Αμαρουσίου και Μάνδρας - Ειδυλλίας

1.1.2 Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας
Ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας είναι δήμος της περιφέρειας Αττικής που συστάθηκε με το
Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων Δήμων Μάνδρας,
Βιλλίων, Ερυθρών και της κοινότητας Οινόης. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 426,30 km2.
Επίσης, ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας ανήκει στην Περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής.

Εικόνα 1-2: Σχηματική απεικόνιση του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας
Πηγή: Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας, 2012α

1.2 Δημογραφικά στοιχεία
1.2.1 Πληθυσμιακή Εξέλιξη Δήμου Αμαρουσίου
Μετά την απελευθέρωση της Αθήνας από την τουρκοκρατία και τη μεταφορά της
πρωτεύουσας στην Αθήνα η Αττική χωρίστηκε σε επτά Δήμους. Ένας από αυτούς ήταν ο
Δήμος Αμαρυσίων με 712 κατοίκους, που περιλάμβανε το παλιό Μαρούσι με 360
κατοίκους.

Το 1925 το επίσημα πια «Αμαρούσιον» αποσπάσθηκε οριστικά από τον Δήμο Αθηναίων και
έγινε ανεξάρτητη Κοινότητα. Από τους 3.450 κατοίκους που είχε το 1920, έφτασε το 1928
τους 7.567 κατοίκους. Το 1940 είχε 8.253 κατοίκους. Το 1943 έφτασε τους 10.000 κατοίκους
και έγινε Δήμος. Το 1951 ο μαρουσιώτικος πληθυσμός ανέβηκε στους 12.080 κατοίκους
παρά το γεγονός ότι το 1946 είχαν αποσπασθεί από το Μαρούσι, τα Μελίσσια και το 1950
είχαν αποσπασθεί η Πεύκη και η Λυκόβρυση. Το 1961 το Μαρούσι είχε 20.135 κατοίκους
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και 27.000 κατοίκους το 1971. Από το 1971 - 1999 ο πληθυσμός του Αμαρουσίου
τριπλασιάστηκε (Δήμος Αμαρουσίου, 2012α).

Σύμφωνα με την τελευταία Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών το 2011 από την Ελληνική
Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), ο μόνιμος πληθυσμός(i) του Αμαρουσίου ανέρχεται σε 72.333

κατοίκους με πληθυσμιακή πυκνότητα 5.591 μόνιμων κατοίκων ανά τετραγωνικό
χιλιόμετρο και κατά μέσον όρο 2,1 μέλη ανά οικογένεια.

Πίνακας 1-1: Καταγραφή Μόνιμου Πληθυσμού του Δήμου Αμαρουσίου

Έτος

Πληθυσμός

Πληθυσμιακή πυκνότητα (κάτ/km2)

1991

64.083

4.894,45

2001

71.551

5.464,83

2011

72.333

5.590,74
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2012, 2012β

Πίνακας 1-2: Δημογραφικά στοιχεία του Δήμου Αμαρουσίου

Συνολικός Αριθμός Ενεργών Οικογενειακών Μερίδων

28.496

Συνολικός Αριθμός Μελών στις Ενεργές Οικογενειακές μερίδες

59.932

Μέσος Όρος Ενεργών Μελών στις Ενεργές Οικογενειακές μερίδες

2,10
Πηγή: Δήμος Αμαρουσίου, 2012β

1.2.2 Πληθυσμιακή Εξέλιξη Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας
Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει τη διαίρεση της Μάνδρας – Ειδυλλίας και το μόνιμο
πληθυσμό για το 1991 και 2001.

i

Ως μόνιμος πληθυσμός ορίζεται το σύνολο των ατόμων που έχουν ζήσει συνεχώς στον τόπο συνήθους διαμονής τους για

περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών πριν την ημερομηνία αναφοράς της Απογραφής ή έφθασαν στον τόπο συνήθους διαμονής
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Πίνακας 1-3: Καταγραφή Μόνιμου Πληθυσμού Διαμερισμάτων του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας

Ενότητα

Κοινότητες

Πληθυσμός Πληθυσμός
1991

2001

Οικισμοί
Μάνδρα, Άγιος Γεώργιος, Άγιος Σωτήρ,

Μάνδρας

Μάνδρας

11.277

12.739

Άγιος Χαράλαμπος, Διόδια, Θέα,
Λεύκα, Λούτσα, Μονή Οσίου Μελετίου,
Νέα Ζωή, Παλαιοχώρι, Πουρνάρι
Βίλλια, Αγία Παρασκευή, Άγιος
Κωνσταντίνος, Άγιος Νεκτάριος,

Βιλλίων

Βιλλίων

2.291

2.252

Αιγόσθενα, Άνω Αλεποχώρι, Βένιζα,
Κάτω Αλεποχώρι, Κρύο Πηγάδι,
Λούμπα, Μύτικας, Προφήτης Ηλίας,
Ψάθα

Ερυθρών

Ερυθρών

3.394

3.105

Ερυθρές

Οινόης

Οινόης

442

581

Οινόη

17.404

18.677

Συνολικά

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2012

Σύμφωνα με την τελευταία Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011 της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο
μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας ανέρχεται σε 17.885 κατοίκους.
Δεδομένου ότι ο Δήμος έχει μεγάλη έκταση (426,30 km2) η πληθυσμιακή του πυκνότητα
είναι χαρακτηριστικά χαμηλή και ίση με 41,96 κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο.

Πίνακας 1-4: Καταγραφή Μόνιμου Πληθυσμού του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας

Έτος

Πληθυσμός

Πληθυσμιακή πυκνότητα (κάτ/km2)

1991

17.404

40,83

2001

18.677

43,81

2011

17.885

41,96
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2012, 2012β
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Αξιοσημείωτο είναι ότι ενώ για τον Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας δεν υπάρχει μεγάλη
απόκλιση μεταξύ προσωρινού μόνιμου πληθυσμού και νόμιμου πληθυσμού - δημότες
(17.885 έναντι 17.721 για το 2011), για το Δήμο Αμαρουσίου η διαφορά αυτή είναι μεγάλη
(72.333 έναντι 56.047 για το 2011).

1.3 Οικονομικά στοιχεία
Οι παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή Αστικών Στερεών Αποβλήτων είναι οι
ακόλουθοι:
 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)
 Μέγεθος νοικοκυριού
 Κοινωνικό επίπεδο
 Άλλες επιδράσεις, όπως η απασχόληση ανά τομέα (γεωργία/ βιομηχανία/
υπηρεσίες)

Για τους λόγους που αναφέρθηκαν είναι χρήσιμη η παρουσίαση διάφορων κοινωνικο ‐
οικονομικών συνθηκών. Επειδή, όμως, είναι αδύνατον να εξεταστούν τα οικονομικά
στοιχεία των δύο δήμων ξεχωριστά, τα στοιχεία που θα περιγραφούν στην παρούσα
υποενότητα αναφέρονται σε ολόκληρη την περιφέρεια που ανήκουν οι δύο δήμοι, δηλαδή
στην Περιφέρεια Αττικής.

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. 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.

Ως αναφορά τον δευτερογενή τομέα, 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.
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Επιπλέον, σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Περιφέρεια Αττικής είναι η
βιομηχανική ανεργία, 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.

Δυναμισμό εμφανίζουν οι κλάδοι των τηλεπικοινωνιών και των ηλεκτρονικών, όπως επίσης
ο κλάδος τροφίμων και ποτών, στους οποίους διαπιστώνονται και αυξημένες εξαγορές,
καθώς και ορισμένοι κλάδοι των χημικών προϊόντων στους οποίους γίνονται επενδύσεις. Οι
επιδόσεις αυτού του δυναμικού τμήματος της βιομηχανίας που συγκεντρώνεται στην
Αττική από άποψη εξαγωγιμότητας προσανατολίζονται προς την κεντρική και ανατολική
Ευρώπη, καθώς επίσης και τη νοτιοανατολική Ασία, ενώ υπάρχει σχετική μείωση προς τις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στον τριτογενή τομέα (εμπόριο, υπηρεσίες και τουρισμός) η συνεισφορά της Περιφέρειας
Αττικής είναι τεράστια.
 Εμπόριο
Στην Περιφέρεια Αττικής υπάρχει ο μεγαλύτερος σε μέγεθος αερολιμένας της χώρας, το
αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς επίσης και το λιμάνι του Πειραιά που είναι το
μεγαλύτερο σε χωρητικότητα στα Βαλκάνια.
 Υπηρεσίες – Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη - Κοινωνία της Πληροφορίας
Η Περιφέρεια Αττικής παρουσιάζει μεγάλη ανάπτυξη, καθώς έχει κυρίαρχο ρόλο στους
τομείς των υπηρεσιών (ειδικότερα στις υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης, χρηματοπιστωτικές
υπηρεσίες, υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, δημόσιας διοίκησης και παραγωγικές
υπηρεσίες).
 Τουρισμός
Στην Περιφέρεια Αττικής συγκεντρώνεται σημαντικό μέρος των τουριστικών υποδομών της
χώρας, 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 λόγω των αρχαιολογικών χώρων και κατά μήκος των ακτών της. Η Αττική
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διαθέτει 1.224 χλμ ακτών. Από αυτά τα 114 χλμ είναι σε ακτές που χαρακτηρίζονται
αμμώδεις και 110 χλμ σε ακτές που είναι άξιες επισκεψιμότητας (ΠΕΣΔΑ, 2005).
Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφέρουμε ότι παράλληλα με τον τριπλασιασμό του
πληθυσμού του Αμαρουσίου από το 1971 - 1999 αυξήθηκε αλματωδώς ο αριθμός των
μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων (μέχρι και τις 3.500). Μάλιστα, το Μαρούσι στον εικοστό
πρώτο αιώνα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά κέντρα της χώρας με τη
διεξαγωγή προγραμμάτων όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 (Δήμος Αμαρουσίου,
2012α).
Στους Πίνακες 2-5 έως 2-8 παρουσιάζονται το ΑΕΠ της Περιφέρειας Αττικής και της Ελλάδας
για το χρονικό διάστημα 2008 - 2009, η συμμετοχή των Περιφερειών στο ΑΕΠ για το έτος
2009, το κατά κεφαλή ΑΕΠ (δείκτης αναπτυξιακού και βιοτικού επιπέδου) της Περιφέρειας
Αττικής και της Ελλάδας για το χρονικό διάστημα 2008 - 2009, καθώς και η Ακαθάριστη
Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) της Περιφέρειας Αττικής και της Ελλάδας κατά τομέα παραγωγής
για το χρονικό διάστημα 2008 - 2009.
Πίνακας 1-5: Το ΑΕΠ της Περιφέρειας Αττικής και της Ελλάδας

ΑΕΠ
(εκατ. €,
τρέχουσες
τιμές)

2008

Συμμετοχή στο
σύνολο χώρας
(%)

2009

Συμμετοχή στο
σύνολο χώρας
(%)

Περιφέρεια
Αττικής

103.334

43,6

102.001

43,4

Σύνολο Χώρας

236.917

100

235.017

100

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011
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Πίνακας 1-6: Η Συμμετοχή των Περιφερειών της Ελλάδας στο ΑΕΠ για το έτος 2009

ΑΕΠ

2009

Αττική

43,4%

Κεντρική Μακεδονία

15,0%

Θεσσαλία

5,5%

Κρήτη

5,4%

Στερεά Ελλάδα

5,3%

Δυτική Ελλάδα

5,1%

Πελοπόννησος

4,7%

Ανατολική Μακεδονία - Θράκη

3,9%

Νότιο Αιγαίο

3,3%

Ήπειρος

2,5%

Δυτική Μακεδονία

2,3%

Ιόνια Νησιά

2,0%

Βόρειο Αιγαίο

1,5%
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011

Πίνακας 1-7: Το κατά κεφαλή ΑΕΠ της Περιφέρειας Αττικής και της Ελλάδας

ΑΕΠ (€, τρέχουσες τιμές)

2008

2009

Μεταβολή (%)

Περιφέρεια Αττικής

25.359

24.884

-1,9

Σύνολο Χώρας

21.084

20.830

-1,2

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011
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Εικόνα 1-3: Το κατά κεφαλή ΑΕΠ στις Περιφέρειες της Ελλάδας για το έτος 2009
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011
Πίνακας1-8: Η ΑΠΑ κατά τομέα παραγωγής

Πρωτογενής Τομέας

Δευτερογενής Τομέας

Τριτογενής Τομέας

Σύνολο Προστιθέμενης Αξίας

ΑΠΑ
(εκατ. €,
τρέχουσες τιμές)

2008

2009

Μεταβολή
(%)

2008

2009

Μεταβολή
(%)

2008

2009

Μεταβολή
(%)

2008

2009

Μεταβολή
(%)

Περιφέρεια Αττικής

301

300

-0,3

12.568

12.502

-0,5

78.578

78.604

0,0

91.447

91.406

0,0

Σύνολο χώρας

6.574

6.620

0,7

37.990

37.457

-1,4

165.099

166.529

0.9

209.662

210.605

0,4

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011
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Στον Πίνακα 2-9 παρουσιάζεται η συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στην ΑΠΑ της χώρας
κατά τομέα παραγωγής. Τα εν λόγω στοιχεία αφορούν στο χρονικό διάστημα 2008 - 2009.
Πίνακας 1-9: Συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στην ΑΠΑ της Ελλάδας κατά τομέα παραγωγής

Πρωτογενής Τομέας

Δευτερογενής Τομέας

Τριτογενής Τομέας

ΑΠΑ
2008

2009

2008

2009

2008

2009

Περιφέρεια
Αττικής

4,6%

4,5%

33,1%

33,4%

47,6%

47,2%

Σύνολο χώρας

3,1%

3,1%

18,1%

17,8%

78,7%

79,1%

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011

Σε πιο πρόσφατη έκθεση, της οποίας τα στοιχεία περιγράφονται στους Πίνακες 2-10 και 211, παρατηρήθηκε ότι η συμμέτοχη της Περιφέρειας Αττικής στη συνολική ΑΠΑ της Χώρας
ήταν 47,7 % για το έτος 2009.
Πίνακας 1-10: Η ΑΠΑ της Περιφέρειας Αττικής και της Ελλάδας

ΑΠΑ (εκατ. €, τρέχουσες τιμές)

2008

2009

Περιφέρεια Αττικής

96.506

98.600

Σύνολο χώρας

204.873

206.610
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2012

α

Πίνακας 1-11: Η Συμμετοχή των Περιφερειών της Ελλάδας στην ΑΠΑ για το έτος 2009

ΑΠΑ

2009

Αττική

47,7%

Κεντρική Μακεδονία

13,9%

Θεσσαλία

5,0%

Κρήτη

4,9%

Δυτική Ελλάδα

4,6%

Στερεά Ελλάδα

4,5%
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ΑΠΑ

2009

Πελοπόννησος

4,2%

Ανατολική Μακεδονία - Θράκη

4,0%

Νότιο Αιγαίο

3,3%

Δυτική Μακεδονία

2,4%

Ήπειρος

2,2%

Ιόνια Νησιά

1,8%

Βόρειο Αιγαίο

1,4%
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2012α
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2 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΑ
Τα ΑΣΑ 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 στερεών αποβλήτων, είναι οι κατοικίες, τα εμπορικά
καταστήματα και άλλες αστικές δραστηριότητες (π.χ. εστιατόρια, καφετέριες, ξενοδοχεία
κ.λπ). Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και στερεά απόβλητα που παράγονται από
άλλες δραστηριότητες, αλλά προσομοιάζουν με τα αστικά απορρίμματα. Τέτοια είναι π.χ.
ένα τμήμα

των

Νοσοκομειακών

Στερεών

Απορριμμάτων,

απόβλητα ορισμένων

βιομηχανιών κ.λπ.
H κατηγοριοποίηση των ΑΣΑ γίνεται σύμφωνα με τις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στον
Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ). Για το σκοπό αυτό, απαιτείται να προσδιορισθεί η
έννοια του όρου «στερεό (μη επικίνδυνο) απόβλητο», όπως αυτό καθορίσθηκε στην Κοινή
Υπουργική Απόφαση (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 ΕΚΑ του Παραρτήματος ΙΒ της ΚΥΑ
50910/2727/2003 που επισημαίνεται με αστερίσκο και τα οποία χαρακτηρίζονται ως εν
δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα, σύμφωνα με την Απόφαση 2001/118/Ε.Κ. (ΕΕL 47/2001).
Απόβλητα που χαρακτηρίζονται ως δημοτικά και παρεμφερή, είναι μόνο τα απόβλητα του
ΕΚΑ (Απόφαση 2001/118/ΕΚ) που φέρουν τον κωδικό 20 χωρίς να περιλαμβάνονται
ορισμένα ρεύματα αποβλήτων που έχουν συλλεχθεί χωριστά. Στα ΑΣΑ περιλαμβάνονται
ακόμη τα στερεά απόβλητα συσκευασίας τα οποία συλλέγονται χωριστά και φέρουν τον
κωδικό 15. Ακολούθως αναφέρονται οι κωδικοί των αποβλήτων της κατηγορίας 20 και 15.
Στα πλαίσια της παρούσας έκθεσης θα εξεταστούν τα ΑΣΑ των Δήμων Αμαρουσίου και
Μάνδρας - Ειδυλλίας που φέρουν τον κωδικό 20 και 15 του ΕΚΑ και αποτελούν τα
βασικότερα κλάσματα των ΑΣΑ (Οργανικό κλάσμα, Χαρτί – Χαρτόνι, Μέταλλα, Γυαλί,
Πλαστικά κ.ά.). Επισημαίνεται ότι τα απόβλητα που χαρακτηρίζονται με αστερίσκο στους
προαναφερόμενους κωδικούς αλλά και ειδικές ροές αποβλήτων (π.χ. ιλύς από την
επεξεργασία αστικών λυμάτων) δεν ανήκουν στο πλαίσιο ενδιαφέροντος της μελέτης.
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Πίνακας 2-1: Κατηγοριοποίηση Αστικών Στερεών Αποβλήτων με βάση τον ΕΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

20

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟIΚIΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ

20 01

Χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01)

20 01 01

Χαρτιά και χαρτόνια

20 01 02

Γυαλιά

20 01 08

Βιοαποδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης

20 01 10

Ρούχα

20 01 11

Υφάσματα

20 01 13*

Διαλύτες

20 01 14*

Οξέα

20 01 15*

Αλκαλικά απόβλητα

20 01 17*

Φωτογραφικά χημικά

20 01 19*

Ζιζανιοκτόνα

20 01 21*

Σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο

20 01 22

Αεροζόλ

20 01 23*

Απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες

20 01 25

Βρώσιμα έλαια και λίπη

20 01 26*

Έλαια και λίπη άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 25

20 01 27*

Χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

20 01 28

Χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 20 01
27

20 01 29*

Απορρυπαντικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

20 01 30

Απορρυπαντικά άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 29

20 01 31*

Κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες

20 01 32

Φάρμακα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 31

20 01 33*

Μπαταρίες και συσσωρευτές που περιλαμβάνονται στα σημεία 16 06 01, 16 06 02 ή 16
06 03 και μεικτές μπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν τις εν λόγω μπαταρίες
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ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

20 01 34

Μπαταρίες και συσσωρευτές άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 33

20 01 35*

Απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο
στα σημεία 20 01 21 και 20 01 23 που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία

20 01 36

Απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο
στα σημεία 20 01 21, 20 01 23 και 20 01 35

20 01 37*

Ξύλο που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

20 01 38

Ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 20 01 37

20 01 39

Πλαστικά

20 01 40

Μέταλλα

20 01 41

Απόβλητα από τον καθαρισμό καμινάδων

20 01 99

Άλλα μέρη μη προδιαγραφόμενα άλλως

20 02

Απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλητα νεκροταφείων)

20 02 01

Βιοαποδομήσιμα απόβλητα

20 02 02

Χώματα και πέτρες

20 02 03

Άλλα μη βιοαποδομήσιμα απόβλητα

20 03

Άλλα δημοτικά απόβλητα

20 03 01

Ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα

20 03 02

Απόβλητα από αγορές

20 03 03

Υπολείμματα από τον καθαρισμό δρόμων

20 03 04

Λάσπη σηπτικής δεξαμενής

20 03 06

Απόβλητα από τον καθαρισμό λυμάτων

20 03 07

Ογκώδη απόβλητα

20 03 99

Δημοτικά απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
Πηγή: ΚΥΑ 50910/2727/2003
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Πίνακας 2-2: Κατηγοριοποίηση Υλικών Συσκευασίας με βάση τον ΕΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

15

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚEYΑΣΙEΣ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ
ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠPΟΣΤAΤEYTΙKΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ

15 01

Συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγόντων δημοτικών
αποβλήτων συσκευασίας)

15 01 01

Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι

15 01 02

Πλαστική συσκευασία

15 01 03

Ξύλινη συσκευασία

15 01 04

Μεταλλική συσκευασία

15 01 05

Συνθετική συσκευασία

15 01 06

Μεικτή συσκευασία

15 01 07

Γυάλινη συσκευασία

15 01 09

Συσκευασία από υφαντουργικές ύλες

15 01 10*

Συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί
από αυτές

15.01 11*

Μεταλλική συσκευασία που περιέχει επικίνδυνη μήτρα στερεού πορώδους
υλικού (π.χ. αμιάντου), περιλαμβανομένων των κενών δοχείων υπό πίεση
Πηγή: ΚΥΑ 50910/2727/2003
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3 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΣΑ
Όπως έχει αναφερθεί προηγουμένως οι κυριότερες πηγές παραγωγής ΑΣΑ είναι οι οικίες,
τα εμπορικά καταστήματα και άλλες «αστικές» δραστηριότητες, όπως εστιατόρια,
καφετέριες, ξενοδοχεία κ.λπ. και συλλέγονται από τους δήμους. Το 39% της ετήσιας
ποσότητας ΑΣΑ της χώρας παράγεται από την Περιφέρεια Αττικής, ενώ το 16% από την
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας γεγονός καθόλου παράδοξο αφού στους δύο αυτές
Περιφέρειες βρίσκονται τα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 50910/2727/2003, το 2001 παρήχθηκαν 4,6 εκ. τόνοι ΑΣΑ στην Ελλάδα
και μάλιστα διαχρονικά, την περίοδο 1991-1997 παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση της
παραγωγής απορριμμάτων (≈ 4% ετησίως). Η αύξηση αυτή μπορεί να αποδοθεί στην
αστικοποίηση, στην αύξηση του τουρισμού και κυρίως στην αντίστοιχη αύξηση του ΑΕΠ
που συνοδεύτηκε από άνοδο του βιοτικού επιπέδου και αύξηση της κατανάλωσης.
Η μέση ημερήσια παραγωγή αστικών αποβλήτων ανά κάτοικο στην Ελλάδα για το 1997
ανήλθε σε 0,97 κιλά/κάτοικο, ενώ για το 2001 εκτιμάται σε 1,14 κιλά/κάτοικο, τιμή που
παραμένει κατώτερη από τον αντίστοιχο μέσο ημερήσιο τιμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1,48
κιλά/κάτοικο (ΕΔΣΝΑ, 2008). Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΔΣΝΑ για το έτος 2012, στο Δήμο
Αμαρουσίου αναλογούσαν 582,8 κιλά ανά κάτοικο και στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας 631,9
κιλά ανά κάτοικο.
Σύμφωνα με το Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της
Αττικής (Αρ.Απόφασης 319/Φ.περ.Σ-Α/06/22.02.2006) η παραγόμενη ποσότητα ΑΣΑ στην
Περιφέρεια Αττικής το 2001 ανήλθε σε 1.775.050 τόνους. Η ετήσια αυτή ποσότητα των ΑΣΑ
ανηγμένη προς τον πραγματικό πληθυσμό της περιοχής μελέτης κατά την απογραφή του
2001, δίδει μέση ημερήσια παραγωγή απορριμμάτων ανά κάτοικο για την Περιφέρεια
Αττικής, ίση με 1,29 κιλά/κάτοικο. Η εκτίμηση αυτή είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα,
και δεν απέχει πολύ από την εκτίμηση του Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) για ημερήσια παραγωγή απορριμμάτων ανά άτομο ίση με 1,14
κιλά/κάτοικο, καθώς η Περιφέρεια Αττικής συγκεντρώνει το ήμισυ σχεδόν (46,7%) του
αστικού πληθυσμού της Χώρας και το μεγαλύτερο ποσοστό δραστηριοτήτων του
δευτερογενή και τριτογενή τομέα της Χώρας.
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Σύμφωνα με τον ΠΕΣΔΑ Αττικής, όπου αποτελεί τη μοναδική και πρόσφατη μελέτη για το
επίπεδο της Περιφέρειας Αττικήςii (στην οποία υπάγονται οι δύο περιοχές μελέτης των
Δήμων Αμαρουσίου και Μάνδρας-Ειδυλλίας του έργου Recycling@Home), η διαχρονική
αυτή εξέλιξη όσο και η μελλοντική αύξηση αποδίδονται:
i.

στην ετήσια αύξηση του πληθυσμού και

ii.

στην αναμενόμενη αύξησης του συντελεστή παραγωγής απορριμμάτων ανά
κάτοικο και ημέρα. Αυτό 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

πρόληψης/μείωσης/επαναχρησιμοποίησης/ανάκτησης/ανακύκλωσης

πολιτικής
στην

περιοχή.

Παρόλα αυτά η «πρωτογενής» παραγωγή ΑΣΑ δηλαδή πριν την εφαρμογή προγραμμάτων
Αξιοποίηση /Ανακύκλωσης αναμένεται να είναι διαχρονικά αυξητική.
Σύμφωνα με τον ΠΕΣΔΑ Αττικής λαμβάνεται ότι η 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%. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στα
ανθρωπογεωγραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης, την συνεχή άνοδο του
βιοτικού επιπέδου των τελευταίων χρόνων και την αλλαγή του τρόπου διαβίωσης.
Σύμφωνα με τα παραπάνω η εκτιμώμενη παραγωγή ΑΣΑ όπως αυτή προβλέπεται από τον
ΠΕΣΔΑ Αττικής, παρουσιάζεται στον Πίνακα 3-1. Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι η εκτίμηση
αυτή έγινε το 2005 και δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι επιδράσεις τόσο της εφαρμογής
προγραμμάτων πολιτικής πρόληψης/μείωσης/επαναχρησιμοποίησης, όσο και η οικονομική
ύφεση που ταλανίζει την Ελλάδα.

ii

Τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. αφορούν στο σύνολο της χώρας, καθώς δεν έχει πραγματοποιηθεί μελέτη
ανά Περιφέρεια στο θέμα των απορριμμάτων. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι
μελέτες σχετικά με την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στο θέμα των απορριμμάτων θα
πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο στοχευμένες στην περιοχή μελέτης, καθώς πολλές παράμετροι οι
οποίες απαρτίζουν την εν λόγω μελέτη (όπως π.χ. οι παραγόμενες ποσότητες και η ποιοτική
σύσταση) παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις από περιοχή σε περιοχή.
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Πίνακας 3-1: Διαχρονική Εξέλιξη Ετήσιας Παραγωγής ΑΣΑ της Περιφέρειας Αττικής

ΑΣΑ (tn) στην
ΕΤΟΣ

Περιφέρεια Αττικής
(ΠΕΣΔΑ, 2005)

1995

1.623.358

2001

1.775.050

2006

1.912.233

2012

2.090.918

2016

2.219.224

2026

2.575.501
Πηγή: ΠΕΣΔΑ, 2005

3.1 Δήμος Αμαρουσίου
Η παραγωγή ΑΣΑ στο Δήμο Αμαρουσίου είναι ίση με 35.820 τόνους ετησίως για το έτος
2012, εκ των οποίων οι 8.000 τόνοι αντιστοιχούν σε ανακυκλώσιμα υλικά ήτοι σε πλαστικά,
μέταλλα, χαρτί και γυαλί. Με βάση τα στοιχεία του Δήμου αναφορικά με την παραγωγή
ΑΣΑ προκύπτει ο παρακάτω πίνακας.
Πίνακας 3-2: Στοιχεία για την παραγωγή ΑΣΑ του Δήμου Αμαρουσίου

Παράμετρος

Ποσότητα

Μονάδα

Μέση Ημερήσια Ποσότητα Σύμμεικτων ΑΣΑ

76,2

Τόνοι ανά ημέρα

Μέση Ημερήσια Ποσότητα Ανακυκλώσιμων ΑΣΑ

21,9

Τόνοι ανά ημέρα

Μέση Ημερήσια Ποσότητα ΑΣΑ

98,1

Τόνοι ανά ημέρα

27.820

Τόνοι ανά έτος

8000

Τόνοι ανά έτος

Ετήσια Ποσότητα ΑΣΑ

35.820

Τόνοι ανά έτος

Ειδικός ρυθμός παραγωγής ΑΣΑ

1,3567

Κιλά ανά κάτοικο και έτος

Ετήσια Ποσότητα Σύμμεικτων ΑΣΑ
Ετήσια Ποσότητα Ανακυκλώσιμων ΑΣΑ
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 Σύμμεικτα ΑΣΑ νοούνται τα ΑΣΑ που παραμένουν μετά τη Διαλογή στην Πηγή των ανακυκλώσιμων
ΑΣΑ αποβλήτων συσκευασίας, ήτοι τα ΑΣΑ που περιέχονται στους πράσινους και γκρίζους κάδους.
 Ανακυκλώσιμα ΑΣΑ νοούνται τα αποβλήτων συσκευασίας τα οποία υπόκεινται σε Διαλογή στην
Πηγή, ήτοι τα Ανακυκλώσιμα ΑΣΑ που περιέχονται στους μπλε κάδους της Ελληνικής Εταιρείας
Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ).
Πηγή: Δήμος Αμαρουσίου, 2012γ

3.2 Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Η παραγωγή ΑΣΑ στο Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας είναι ίση με 11.669 τόνους ετησίως, εκ
των οποίων οι 608 τόνοι αντιστοιχούν σε ανακυκλώσιμα υλικά ήτοι σε πλαστικά, μέταλλα,
χαρτί και γυαλί. Με βάση στοιχεία του Δήμου αναφορικά με την παραγωγή ΑΣΑ προκύπτει
ο παρακάτω πίνακας.
Πίνακας 3-3: Στοιχεία για την παραγωγή ΑΣΑ του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας

Ποσότητα

Μονάδα

Μέση Ημερήσια Ποσότητα Σύμμεικτων ΑΣΑ

30,3

Τόνοι ανά ημέρα

Μέση Ημερήσια Ποσότητα Ανακυκλώσιμων ΑΣΑ

1,7

Τόνοι ανά ημέρα

Μέση Ημερήσια Ποσότητα ΑΣΑ

32,0

Τόνοι ανά ημέρα

11.061

Τόνοι ανά έτος

608

Τόνοι ανά έτος

Ετήσια Ποσότητα ΑΣΑ

11.669

Τόνοι ανά έτος

Ειδικός ρυθμός παραγωγής ΑΣΑ

1,7875

Κιλά ανά κάτοικο και έτος

Παράμετρος

Ετήσια Ποσότητα Σύμμεικτων ΑΣΑ
Ετήσια Ποσότητα Ανακυκλώσιμων ΑΣΑ

 Σύμμεικτα ΑΣΑ νοούνται τα ΑΣΑ που παραμένουν μετά τη Διαλογή στην Πηγή των ανακυκλώσιμων
ΑΣΑ αποβλήτων συσκευασίας, ήτοι τα ΑΣΑ που περιέχονται στους πράσινους και γκρίζους κάδους.
 Ανακυκλώσιμα ΑΣΑ νοούνται τα αποβλήτων συσκευασίας τα οποία υπόκεινται σε Διαλογή στην
Πηγή, ήτοι τα Ανακυκλώσιμα ΑΣΑ που περιέχονται στους μπλε κάδους της ΕΕΑΑ.
Πηγή: Δήμος Μάνδρας Ειδυλλίας, 2012δ

22 | Σ ε λ ί δ α

Παραδοτέο Α.1.1: Διαχείριση Αποβλήτων στους Δήμους Αμαρουσίου και Μάνδρας - Ειδυλλίας

4 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΑ
Η ποιοτική σύσταση των απορριμμάτων είναι δυναμική παράμετρος, τόσο τοπικά όσο και
χρονικά. Τοπικά, η σύσταση των απορριμμάτων μπορεί να διαφοροποιείται έντονα από
χώρα σε χώρα, από Περιφέρεια σε Περιφέρεια, από νομό σε νομό, από πόλη σε πόλη και
από περιοχή σε περιοχή. Χρονικά, η σύσταση των απορριμμάτων μπορεί να μεταβάλλεται
διαχρονικά, από έτος σε έτος, από εποχή σε εποχή αλλά ακόμη και από ημέρα σε ημέρα της
εβδομάδας. Ένας από τους λόγους που οφείλεται αυτό είναι για παράδειγμα οι μεταβολές
των καταναλωτικών και διατροφικών συνηθειών. Στην Ελλάδα τα απορρίμματα εμφανίζουν
αύξηση του ποσοστού του ζυμώσιμου κλάσματός τους το καλοκαίρι λόγω της αυξημένης
κατανάλωσης φρούτων και νωπών λαχανικών.
Η ποιοτική σύσταση των παραγόμενων ΑΣΑ είναι ιδιαίτερης σημασίας για το σχεδιασμό
διαχείρισης τους σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Οι ενδεχόμενες μεταβολές
στην ποιοτική σύσταση των παραγόμενων αποβλήτων στην πορεία του χρόνου,
περιγράφουν

στην

πράξη

τη

μεταστροφή

των

καταναλωτικών

συνηθειών

και

διαμορφώνουν τις μελλοντικές τάσεις παραγωγής ΑΣΑ.
Τα βασικά κλάσματα των ΑΣΑ που εκφράζουν την ποιοτική τους σύσταση περιλαμβάνουν
συγκεκριμένα υλικά τα οποία ακολουθούν την παρακάτω κατηγοριοποίηση:
 Οργανικό κλάσμα (ζυμώσιμα υλικά – υπολείμματα τροφίμων): όλα τα
βιοαποδομήσιμα υλικά φυτικής και ζωικής προέλευσης όπως υπολείμματα
κουζίνας και κήπου (φρούτα - λαχανικά, υπολείμματα τροφών, κλαδέματα κ.ά.).
 Χαρτί - Χαρτόνι: όλα τα προϊόντα από χαρτί (κυρίως συσκευασίες και έντυπο χαρτί
κ.α.) και χαρτόνι όλων των μεγεθών.
 Μέταλλα: όλα τα μέταλλα, σιδηρούχα (υλικά που παρουσιάζουν μαγνητικές
ιδιότητες) και μη σιδηρούχα μεταλλικά αντικείμενα (κυρίως από αλουμίνιο) όπως
κουτάκια αναψυκτικών, δοχεία κ.ά.
 Γυαλί: όλα τα είδη γυαλιού σε οποιοδήποτε χρώμα και σχήμα όπως μπουκάλια,
ποτήρια, καθρέπτες κ.ά.
 Πλαστικά: όλα τα είδη πλαστικών και πολυμερών υλικών που συναντώνται στα
απορρίμματα όπως φιάλες, σακούλες, υλικά συσκευασίας, σωλήνες, συσκευασίες
tetrapack (χυμοί, τρόφιμα), περιτυλίγματα κ.ά.
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 Δέρμα - Ύφασμα - Ξύλο - Λάστιχο (Δ - Υ - Ξ - Λ): όλα τα υλικά μεγάλης θερμογόνου
αξίας (συνήθως είναι κατάλληλα για καύση και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν
σε διαδικασίες και μονάδες βιοαποδόμησης), όπως ρούχα, παπούτσια, έπιπλα κ.ά.
 Αδρανή: αδρανή υλικά από οικοδομικές κυρίως εργασίες τα οποία καταλήγουν στα
αστικά απορρίμματα, όπως κεραμικά, πέτρες, τούβλα, χώμα, τσιμέντο κ.ά.
 Διάφορα: υλικά τα οποία δεν ανήκουν σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες
όπως τα ογκώδη (π.χ. στρώματα, έπιπλα κ.ά.). (ΕΜΠ, 2010)
Στην περιφέρεια Αττικής, η καταγραφή των ποιοτικών χαρακτηριστικών των απορριμμάτων
έγινε το 1997 μέσω της διενέργειας κατάλληλου προγράμματος δειγματοληψιών από
απορριμματοφόρα προσερχόμενα στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (XYTA)
Άνω Λιοσίων και κατόπιν μετρήσεων 15 συναπτόμενων 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 Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).
Κατά την εκτέλεση του Προγράμματος δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην λήψη
αντιπροσωπευτικού

δείγματος

σύμμεικτων

αστικών

απορριμμάτων,

από

απορριμματοφόρα διαφορετικών Δήμων 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
ως εξής:
 Οργανικό κλάσμα
 Χαρτιά
 Πλαστικά
 Μαγνητιζόμενα Μέταλλα
 Αλουμίνιο
 Γυαλί
 Δ-Υ-Ξ-Λ
 Αδρανή
 Διάφορα
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Τα αποτελέσματα της ποιοτικής σύστασης των ΑΣΑ της Αττικής για το 1997 από το ΕΜΠ
παρουσιάζονται στον Πίνακα 4-1.
Σύμφωνα με τον ΕΣΔΑ η προκύπτουσα μέση ποιοτική σύσταση των παραγόμενων ΑΣΑ στην
Ελλάδα το 2003 παρουσιάζεται στον Πίνακα 4-1. Επίσης βάσει της ΚΥΑ 50910/2727/2003,
στα συνολικά παραγόμενα ΑΣΑ, τα απορριπτόμενα υλικά συσκευασίας αποτελούν περίπου
το 20% κ.β.
Επιπλέον, εκτίμηση της ποιοτικής σύστασης των απορριμμάτων έγινε το 2008 μέσω του
ερευνητικού Προγράμματος «Προσδιορισμός Φυσικοχημικών Παραμέτρων & Ποιοτικής
Σύστασης Απορριμμάτων Λεκανοπεδίου Αττικής» που εκπόνησε ο Ενιαίος Διαβαθμιδικός
Σύνδεσμος Νομού Αττικής [ΕΔΣΝΑ, τέως Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων Νομού
Αττικής] από τον Ιανουάριο του 2006 έως τον Μάρτιο του 2008 σε συνεργασία με το Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το
Πολυτεχνείο της Δρέσδης.
Η μέθοδος δειγματοληψίας που εφαρμόστηκε στο πρόγραμμα βασίζεται στη συλλογή «από
σπίτι σε σπίτι». Στο έργο συμμετείχαν 124 Δήμων του Λεκανοπεδίου της Αττικής, οι οποίοι
χωρίστηκαν σε τρεις ζώνες:
 Ζώνη Ι (Υψηλού Μορφωτικού και Οικονομικού Επιπέδου)
 Ζώνη ΙΙ (Μεσαίου Μορφωτικού και Οικονομικού Επιπέδου)
 Ζώνη ΙΙΙ (Χαμηλού Μορφωτικού και Οικονομικού Επιπέδου)
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι εκτός από την σύγκριση της ποιοτικής σύστασης μεταξύ
των ζωνών έγινε σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ των δειγμάτων που προέρχονταν
από τις περιοχές όπου υπάρχει μπλε κάδος του Εγκεκριμένου Συλλογικού Συστήματος της
ΕΕΑΑ και από αυτές που δεν συμμετείχαν στο σύστημα της ΕΕΑΑ. Οι συγκρίσεις αφορούσαν
πάντα δείγματα σύμμεικτων απορριμμάτων ‘πράσινων’ κάδων, παρατηρήθηκαν δε τα εξής:
 Το ποσοστό των οργανικών στο σύνολο των απορριμμάτων είναι μεγαλύτερο στις
περιοχές «με μπλε κάδο» απ’ ότι στις περιοχές «χωρίς μπλε κάδο» (πλην της Ζώνης
ΙΙ – εποχή Καλοκαίρι).
 Το ποσοστό των απορριμμάτων συσκευασιών στο σύνολο των απορριμμάτων είναι
μικρότερο στις περιοχές «με μπλε κάδο» απ’ ότι στις περιοχές «χωρίς μπλε κάδο»
(πλην της Ζώνης ΙΙ – εποχή Καλοκαίρι).
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 Το ποσοστό του συνόλου των χάρτινων απορριμμάτων στο σύνολο των
απορριμμάτων είναι μικρότερο στις περιοχές «με μπλε κάδο» απ’ ότι στις περιοχές
«χωρίς μπλε κάδο».
Τα πιο πρόσφατα επίσημα στοιχεία αναφορικά στη ποιοτική σύσταση των παραγόμενων
ΑΣΑ στην Ελλάδας έχει αναρτηθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής
(ΥΠΕΚΑ) για το έτος 2009, η οποία παρουσιάζεται στον Πίνακα 4-1.
Από τα δεδομένα της ποιοτικής σύνθεσης των ΑΣΑ στην Ελλάδα και την Αττική για την
περίοδο 1997 έως 2009 (Πίνακας 4-1) παρατηρείται αύξηση του ξηρού κλάσματος των ΑΣΑ
(κυρίως συσκευασίες και έντυπο χαρτί) με παράλληλη μείωση του ζυμώσιμου οργανικού
κλάσματος. Πιο συγκεκριμένα, σε επίπεδο Αττικής, αύξηση παρουσίασαν τα απορρίμματα
χάρτου, πλαστικών, γυαλιού, Δ-Ξ-Υ-Λ καθώς και διάφορες άλλες μη προσδιορίσιμες
κατηγορίες υλικών απορριμμάτων. Αντίθετα, μείωση παρουσίασαν το οργανικό κλάσμα, τα
μέταλλα και τα αδρανή υλικά. Παρόμοια εικόνα αλλλά με διαφορές ως προς τις
καταγεγραμμένες τιμές (τόσο λόγο των μέσων όρων που έχουν χρησιμοποιηθεί για τις
περιοχές μελέτης στις εν λόγω εργασίες όσο και λόγω στη διαφορά των ετών που
πραγματοποιήθηκαν) παρουσιάζεται και σε επίπεδο Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, αύξηση
παρουσίασαν τα απορρίμματα χάρτου και πλαστικών, ενώ μείωση τα οργανικά
απορρίμματα και το scrap μετάλλων.
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Πίνακας 4-1: Ποιοτική Σύσταση των ΑΣΑ στην Ελλάδα και την Αττική (% κ.β.)

Ελλάδα

Αττική

Ελλάδα

Αττική

(ΕΜΠ, 1997)

(ΕΣΔΑ, 2003)

(ΕΔΣΝΑ, 2008)

Οργανικά

46,50

47

41,00

40

Χαρτί/Χαρτόνι

23,44

20

29,00

29

Πλαστικά

10,80

8,5

14,00

14

Μέταλλα

3,74

4,5

3,50

3

Γυαλί

3,42

4,5

3,50

3

Δ-Υ-Ξ-Λ

4,25

4,50

2

Αδρανή

3,58

1,50

3

Διάφορα

4,27

3,00

6

Σύνολο

100,00

100,00

100

Κατηγορία Υλικών

15,5

100,00

(ΥΠΕΚΑ,
2009)

Πηγή: ΕΜΠ, 1997; ΕΣΔΑ, 2003; ΕΔΣΝΑ, 2008; Υ.ΠΕ.Κ.Α, 2009

Επιπλέον, το ΚΔΑΥ Ασπροπύργου έδωσε τα στοιχεία που περιγράφονται στο παρακάτω
πίνακα (Πίνακας 4-2), τα οποία αναφέρονται στην ποιοτική σύσταση των μπλε κάδων
(προδιαλεγμένα υλικά συσκευασίας και απορριμμάτα συσκευασίας) για την χειμερινή
περίοδο.
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Πίνακας 4-2: Ποιοτική Σύσταση των μπλε κάδων (% κ.β.)

Κατηγορία Υλικών

Ποιοτική Σύσταση των μπλε κάδων

Υπόλλειμα

40 – 45%

Ανάμικτο Χαρτί

23 – 29%

Χαρτόνι

8,5-11,0%

Αλουμίνιο

0,45 – 0,60%

Σίδηρος

1,7 – 2,5%

Φιλμ πλαστικό

6,8 – 9,0%

Πολυαιθυλένιο

1,2 – 1,9%

Mixed Plastics

3,0 – 4,0%

PET

2,5 – 3,5%

Tetrapak

0,6 – 0,9%

Γυαλί

2,5 – 3,5%
Πηγή: ΚΔΑΥ Ασπρόπυργου, 2012

Στο πλαίσιο του ερευνητικού Προγράμματος που εκπόνησε ο ΕΔΣΝΑ για τα ΑΣΑ Αττικής το
2008, παράλληλα με την ποιοτική σύσταση προσδιορίστηκαν και φυσικοχημικές
παράμετροι, οι οποίες παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.
Πίνακας 4-3: Μέσος όρος φυσικοχημικών Παραμέτρων στα ΑΣΑ Αττικής

Παράμετρος

Μονάδα Μέτρησης

Μέση Τιμή

Υγρασία

(%)

37,5

pH

6,60

Οργανική Ουσία

(%) d,w

83,0

Οργανικός Άνθρακας

(%) d,w

32,4

Άζωτο (ΤΚΝ)

(%) d,w

0,93

Αγωγιμότητα

(mS/cm)

1,46

(Kcal/Kg) d,w

3.045

Ολικά Χλωριούχα (Cl )

(%) d,w

0,63

Cr

mg/Kg

0,201

Cu

mg/Kg

29,9

Mn

mg/Kg

34,1

Ni

mg/Kg

27,7

Zn

mg/Kg

85,1

Θερμογόνος Δύναμη
-

Πηγή: ΕΔΣΝΑ, 2008
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Συγχρόνως στην ίδια μελέτη παρατηρήθηκαν τα εξής:
 Τα απορρίμματα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες είχαν υγρασία που κυμαινόταν
μεταξύ 30,0% και 48,2% καθώς και όξινο pH.
 Οι απώλειες κατά την καύση (οργανική ουσία %) έφταναν στο 96% και ποτέ δεν
κατέβαιναν κάτω από το 72,1% με μέση τιμή το 83% (ξηρού βάρους) γεγονός που
εξηγείται λόγω του μεγάλου ποσοστού των καύσιμων υλικών στα εισερχόμενα
απορρίμματα.
 Η περιεκτικότητα των απορριμμάτων σε οργανικό άνθρακα ανέρχεται σε 32,4% και
σε οργανικό άζωτο (ΤΚΝ) σε 0,93% ενώ τα χλωριούχα σε 0,63% με τυπική απόκλιση
0,35%.
 Σε ότι αφορά τα βαρέα μέταλλα παρατηρείται μεγάλη διακύμανση των
συγκεντρώσεων η οποία αποδίδεται στην έντονη ανομοιογένεια του υλικού.
 Οι συγκεντρώσεις του υδραργύρου είναι <0,01 mg/g δηλαδή κάτω από το όριο
ανίχνευσης.
 Επιπλέον, σύμφωνα με τον ΕΔΣΝΑ το ειδικό βάρος των απορριμμάτων μετρούμενο

στους κάδους τα τελευταία χρόνια ευρίσκεται στο επίπεδο των 115 kg/m3 και
εμφανίζει τάσεις προσέγγισης στα 110 kg/m3 (Ως βαθμός συμπίεσης των
απορριμμάτων εντός των κάδων λαμβάνεται συντηρητικά α = 0,14 tn/m3 ή
140kg/m3).
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5 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ
Η Εικόνα 5-2 περιγράφει τη τυπική ροή διαχείρισης των ΑΣΑ στους εξεταζόμενους δήμους
της Περιφέρειας Αττικής διαχωρίζοντας τα ΑΣΑ σε δύο βασικές ροές (α) τα σύμμεικτα και
(β) τα απορρίμματα συσκευασίας.
Τα σύμμεικτα απορρίμματα συλλέγονται και αποθηκεύονται μέχρι την αποκομιδή τους
στους πράσινους (ή/και γκρίζους) κάδους και ακολούθως μεταφέρονται στo ΧΥΤΑ των Άνω
Λιοσίων στο Δήμο Φυλής. Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος Αμαρουσίου διαθέτει 5.500 κάδους
για τη συλλογή των σύμμεικτων απορριμμάτων, ενώ ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας 910
κάδους και 30 κάδους για τη συλλογή των μπαζών και άλλων ογκωδών αντικειμένων.
Για τα απορρίμματα συσκευασίας (απορρίμματα συσκευασιών μετάλλου, πλαστικού,
χαρτιού και γυαλιού) εφαρμόζεται συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.
Αναλυτικότερα τα απορρίμματα συσκευασιών διαχωρίζονται στην πηγή από τους κατοίκους
με τη χρήση ειδικών σάκων (μπλε σάκοι χωρητικότητας 35 λίτρων) και στη συνέχεια,
συλλέγονται

και

αποθηκεύονται

σε

μπλε

κάδους

με

ειδική

σήμανση,

των

χρησιμοποιημένων συσκευασιών που συμμετέχουν στο σύστημα (Εικόνα 6-1). Ειδικότερα,
ο Δήμος Αμαρουσίου διαθέτει 1500 κάδους ανακύκλωσης, ενώ ο Δήμος Μάνδρας Ειδυλλίας 300. Το περιεχόμενο των κάδων μεταφέρεται με απορριμματοφόρα σε
κατάλληλες μονάδες μηχανικής διαλογής ευρύτερα γνωστά ως Κέντρα Διαλογής
Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) όπου οι προδιαλεγμένες συσκευασίας διαχωρίζονται
μηχανικά σε διαφορετικά υλικά.

Εικόνα 5-1: Μπλε κάδος του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης των Συσκευασιών
Πηγή: Ε.Ε.Α.Α., 2012α

30 | Σ ε λ ί δ α

Παραδοτέο Α.1.1: Διαχείριση Αποβλήτων στους Δήμους Αμαρουσίου και Μάνδρας - Ειδυλλίας

Τα υλικά αυτά τα οποία που μπορούν να ανακυκλωθούν στα ΚΔΑΥ περιλαμβάνουν τα εξής:
 χαρτοκιβώτια,
 ανάμεικτο χαρτί,
 λευκό χαρτί,
 χάρτινες συσκευασίες υγρών,
 PET φιάλες,
 PE φιάλες,
 PVC φιάλες,
 ανάμικτες πλαστικές συσκευασίες,
 PE φιλμ,
 κουτιά αλουμινίου,
 κουτιά σιδήρου και
 γυάλινες συσκευασίες.
Η ανάκτηση υλικών στα ΚΔΑΥ είναι περίπου ίση με 60% κ.β. του συνολικού περιεχομένου
των μπλε κάδων για την Περιφέρεια της Αττικής ενώ το 40% είναι τα υπολείμματα της
διεργασίας τα οποία δεν μπορούν να ανακυκλωθούν και οδηγούνται στο ΧΥΤΑ Άνω
Λιοσίων.

Αναφορικά με τη διαχείριση των σύμμεικτων απορριμμάτων ο Δήμος είναι υπεύθυνος για
την παροχή των κάδων, των οχημάτων, των εργαζομένων για τη συλλογή και μεταφορά των
ΑΣΑ, καθώς και του κόστους διάθεσης των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ. Σχετικά με τη
διαχείριση των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, η διαδικασία ορίζεται ύστερα από τη
σύναψη σύμβασης μεταξύ της ΕΕΑΑ και των Δήμων. Οι τρόποι συνεργασίας μεταξύ της
ΕΕΑΑ και των Δήμων σύμφωνα με την πιστοποίηση από το ΥΠΕΚΑ αφορά σε δύο μοντέλα
συνεργασιών (ΕΕΑΑ, 2012α):

i.

Το Σύστημα αναλαμβάνει την επένδυση (σύνολο αποθηκευτικών μέσων, οχήματα
συλλογής, κτηριακό και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό ΚΔΑΥ) και δαπάνες
λειτουργίας και οι Δήμοι τη συλλογή των προδιαλεγμένων υλικών απορριμμάτων
με δικούς τους υπαλλήλους και δικά τους κόστη ως προς τα καύσιμα, λιπαντικά και
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λοιπά αναλώσιμα συλλογής. Επίσης οι Δήμοι έχουν την υποχρέωση της παροχής
χρήσης του κατάλληλου βιομηχανικού γηπέδου (γης) και της δημιουργίας
πρόσβασης σε αυτό, καθώς επίσης και να συμβάλλουν στην έκδοση των
προβλεπόμενων περιβαλλοντικών και νομικών αδειών (για τις οποίες όμως το
κόστος αναλαμβάνει το Σύστημα). Τέλος οι Δήμοι αναλαμβάνουν το κόστος
αποκομιδής και τελικής διάθεσης του υπολείμματος των ΚΔΑΥ.

Πίνακας 5-1: Κατανομή Υποχρεώσεων Δήμων - Συστήματος για τη διαχείριση των προδιαλεγμένων
υλικών συσκευασίας και απορριμμάτων συσκευασίας (περιεχόμενο μπλε κάδων)

Συλλογή (προσωπικό, αναλώσιμα, συντήρηση):

Δήμοι

Τελική διάθεση υπολείμματος:

Δήμοι

Επεξεργασία (προσωπικό, ηλεκτρική ενέργεια, αναλώσιμα κ.λπ.):

Σύστημα

Ενημέρωση:

Σύστημα

Διαχείριση:

Σύστημα
Πηγή: Ε.Ε.Α.Α., 2012α

ii.

Σύμφωνα με το δεύτερο τρόπο συνεργασίας, οι Δήμοι υλοποιούν έργα
ανακύκλωσης και αξιοποίησης υλικών συσκευασίας που έχουν οργανωθεί και
κατασκευαστεί από τους ίδιους, και οι οποίοι τα λειτουργούν μόνοι τους
χρηματοδοτούμενοι από το Σύστημα (Ν. 2939). Το ύψος της χρηματοδότησης
ποικίλει ανάλογα με τις ποσότητες των προδιαλεγμένων υλικών απορριμμάτων που
κατόπιν πιστοποίησης παραδίδονται. Κατά την περίπτωση αδυναμίας αξιοποίησηςμεταπώλησης των δευτερογενών πρώτων υλών από τους Δήμους σε χρήστες, το
Σύστημα φέρει την υποχρέωση παραλαβής του από προσφωνημένα σημεία
παράδοσης σε μηδενική τιμή.

Στις πλείστες των περιπτώσεων η ΕΕΑΑ αναλαμβάνει την παροχή του εξοπλισμού
αποθήκευσης και μεταφοράς (κάδοι και οχήματα), ενώ ο Δήμος αναλαμβάνει τη συλλογή
και μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ (εργαζόμενους) καθώς και του
κόστους διάθεσης του υπολείμματος που προκύπτει στο ΚΔΑΥ.
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Εικόνα 5-2: Ενδεικτική απεικόνιση του συστήματος διαχείρισης των ΑΣΑ στους εξεταζόμενους Δήμους
Πηγή: Μαρούσι, 2012

5.1 Συλλογή και μεταφορά των ΑΣΑ
5.1.1 Δήμος Αμαρουσίου
Ο Δήμος Αμαρουσίου διαθέτει συνολικά είκοσι ένα απορριμματοφόρα / φορτηγά από τα
οποία, επί του παρόντος, λειτουργούν τα οκτώ. Τα υπόλοιπα δεκατρία απορριμματοφόρα
είναι εκτός λειτουργίας.

Πίνακας 5-2: Στοιχεία για τη λειτουργία των απορριμματοφόρων στο Δ. Αμαρουσίου

Δήμος Αμαρουσίου

Σε λειτουργία

Σε βλάβη

Σύνολο

Για τη συλλογή των σύμμεικτων ΑΣΑ (περιεχόμενο

5

11

16

3

2

5

8

13

21

των πράσινων & γκρίζων κάδων)
Για τη συλλογή των προδιαλεγμένων υλικών
συσκευασίας και απορριμμάτων συσκευασίας
(περιεχόμενο μπλε κάδων)
ΣΥΝΟΛΟ

Πηγή: Δήμος Αμαρουσίου, 2012γ
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Από τα οκτώ απορριμματοφόρα που λειτουργούν, τα πέντε χρησιμοποιούνται για την
συλλογή των σύμμεικτων ΑΣΑ, ενώ τα υπόλοιπα τρία χρησιμοποιούνται για την συλλογή
των ανακυκλώσιμων προδιαλεγμένων υλικών (μπλε κάδος). Τα πέντε απορριμματοφόρα
που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή των σύμμεικτων ΑΣΑ, τα δύο είναι τεχνολογίας
τύπου Euro Iiii και τα υπόλοιπα είναι χρονολογίας 1988-1991 τύπου «μύλος» και «πρέσσα».
Τα τρία απορριμματοφόρα για τη συλλογή των ανακυκλωσίμων προδιαλεγμένων υλικών
είναι χρονολογίας 1988-1991 τύπου «πρέσσα».

Πίνακας 5-3: Στοιχεία για το είδος των απορριμματοφόρων που λειτουργούν στο Δ. Αμαρουσίου

Σε λειτουργία

Για τη συλλογή των σύμμεικτων ΑΣΑ (περιεχόμενο

Τεχνολογίας
EURO

Τεχνολογίας
Μύλος &

Σύνολο

Πρέσσα

2 Euro I

3

5

0

3

3

2

6

8

των πράσινων και γκρίζων κάδων)
Για τη συλλογή των προδιαλεγμένων υλικών
συσκευασίας και απορριμμάτων συσκευασίας
(περιεχόμενο μπλε κάδων)
ΣΥΝΟΛΟ

Πηγή: Δήμος Αμαρουσίου, 2012δ

Παρομοίως, από τα δεκατρία απορριμματοφόρα που είναι εκτός λειτουργίας, έντεκα από
αυτά χρησιμοποιούνται για τη συλλογή των σύμμεικτων ΑΣΑ, ενώ τα υπόλοιπα 2 για τη
συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών. Από τα έντεκα απορριμματοφόρα που σχετίζονται με
τη συλλογή των σύμμεικτων ΑΣΑ, τα δύο είναι τύπου Euro I και τα υπόλοιπα χρονολογίας
1988-1991 τύπου «μύλος» και «πρέσσα». Τα 2 απορριμματοφόρα για τη συλλογή των
ανακυκλωσίμων υλικών είναι χρονολογίας 1988-1991 τύπου «πρέσσα».

iii

Περισσότερες πληροφορίες για τα είδη βαρέων οχημάτων καινούργιας τεχνολογίας και τις σχετικές
τους εκπομπές καταγράφονται στο Παράρτημα 1 και 2
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Πίνακας 5-4: Στοιχεία για το είδος των απορριμματοφόρων τα οποία είναι εκτός λειτουργίας στο Δ.
Αμαρουσίου (Δήμος Αμαρουσίου, 2012δ)

Τεχνολογίας

Σε βλάβη

Τεχνολογίας

EURO

Μύλος &

Σύνολο

Πρέσσα

Για τη συλλογή των σύμμεικτων ΑΣΑ
(περιεχόμενο των πράσινων και γκρίζων

2 Euro I

9

11

0

2

2

2

11

13

κάδων)
Για τη συλλογή των προδιαλεγμένων
υλικών συσκευασίας και απορριμμάτων
συσκευασίας (περιεχόμενο μπλε κάδων)
ΣΥΝΟΛΟ

Πηγή: Δήμος Αμαρουσίου, 2012δ

Από τα 21 οχήματα που διαθέτει ο Δήμος Αμαρουσίου, 4 οχήματα κινούνται με φυσικό
αέριο και είναι τεχνολογίας 1988-1991, ενώ τα υπόλοιπα δεκαεπτά με diesel. Τα δύο
οχήματα που λειτουργούν και κινούνται με φυσικό αέριο χρησιμοποιούνται για την
συλλογή των σύμμεικτων ΑΣΑ (Δήμος Αμαρουσίου, 2012ε).

Όσον αφορά τη συλλογή των σύμμεικτων ΑΣΑ εκτελούνται συνολικά:
 δεκαέξι δρομολόγια τις καθημερινές,
 πέντε δρομολόγια τα Σάββατα και
 τέσσερα δρομολόγια τις Κυριακές.
Παρατηρείται ότι τις καθημερινές και τα Σάββατα χρησιμοποιούνται όλα τα
απορριμματοφόρα, ενώ τις Κυριακές τέσσερα από τα πέντε.

Πίνακας 5-5: Στοιχεία για τη συλλογή των σύμμεικτων ΑΣΑ στο Δήμο Αμαρουσίου

Δήμος Αμαρουσίου

Αριθμός
απορριμματοφόρων

Για τη συλλογή των σύμμεικτων

4

ΑΣΑ (περιεχόμενο των πράσινων

(1 Euro I + 3 τεχνολογίας

και γκρίζων κάδων) τις

1988-1991)

Αριθμός
δρομολογίων/ανά
απορριμματοφόρο

3

Σύνολο
δρομολογίων

16
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Δήμος Αμαρουσίου

απορριμματοφόρων

καθημερινές
Για τη συλλογή των σύμμεικτων
ΑΣΑ (περιεχόμενο των πράσινων
και γκρίζων κάδων) τα Σάββατα
Για τη συλλογή των σύμμεικτων
ΑΣΑ (περιεχόμενο των πράσινων
και γκρίζων κάδων) τις Κυριακές

Αριθμός

Αριθμός

δρομολογίων/ανά
απορριμματοφόρο

1 (1 Euro I)

Σύνολο
δρομολογίων

4

5 (2 Euro I + 3
τεχνολογίας 1988-1991)

4 (2 Euro I + 2
τεχνολογίας 1988-1991)

1

5

1

4

Πηγή: Δήμος Αμαρουσίου, 2012δ

Για τη συλλογή των προδιαλεγμένων υλικών εκτελούνται συνολικά:
 δέκα δρομολόγια τις καθημερινές,
 τρία δρομολόγια τα Σάββατα και
 τέσσερα δρομολόγια τις Κυριακές.
Παρατηρείται ότι όλες τις ημέρες χρησιμοποιούνται και τα τρία απορριμματοφόρα
ανακύκλωσης.
Πίνακας 5-6: Στοιχεία για τη συλλογή των προδιαλεγμένων υλικών στο Δήμο Αμαρουσίου

Δήμος Αμαρουσίου

Για τη συλλογή των προδιαλεγμένων υλικών

Αριθμός

Αριθμός

Σύνολο

απορριμμ-

δρομολογίων ανά

δρομολο

τοφόρων

απορριμματοφόρο

γίων

2

3

συσκευασίας και απορριμμάτων συσκευασίας
(περιεχόμενο μπλε κάδων) τις καθημερινές

10
1

4

3

1

2

1

Για τη συλλογή των προδιαλεγμένων υλικών
συσκευασίας και απορριμμάτων συσκευασίας

3

(περιεχόμενο μπλε κάδων) τα Σάββατα
Για τη συλλογή των προδιαλεγμένων υλικών
συσκευασίας και απορριμμάτων συσκευασίας
(περιεχόμενο μπλε κάδων) τις Κυριακές

4
1

2
Πηγή: Δήμος Αμαρουσίου, 2012δ
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Σχετικά με τη συλλογή των ΑΣΑ ο Δήμος Αμαρουσίου διαθέτει 7000 κάδους συνολικά, από
τους οποίους οι 5500 αποτελούν κάδους σύμμεικτων απορριμμάτων (πράσινοι ή/και γκρι
κάδοι) και οι 1500 μπλε κάδοι ανακύκλωσης για τα απορρίμματα συσκευασιών (μπλε
κάδοι).
Πίνακας 5-7: Στοιχεία για τον αριθμό κάδων των ΑΣΑ στο Δήμο Αμαρουσίου

Αριθμός κάδων σύμμεικτων απορριμμάτων

Αριθμός κάδων ανακυκλώσιμων υλικών

5500

(μπλε κάδοι)
1500

Πηγή: Δήμος Αμαρουσίου, 2012γ

Τα σύμμεικτα απορρίμματα που παράγει ο Δήμος Αμαρουσίου μεταφέρονται στο ΧΥΤΑ των
Άνω Λιοσίων στο Δήμο Φυλής. Η διαδρομή η οποία ακολουθείται περιγράφεται στην
Εικόνα 5-3, και αντιστοιχεί σε απόσταση 20,0 χλμ.

Εικόνα 5-3: Διαδρομή μεταφοράς των σύμμεικτων απορριμμάτων από το Δ. Αμαρουσίου στο ΧΥΤΑ Άνω
Λιοσίων
Πηγή: Google Maps, 2012

Τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα που παράγει ο Δήμος Αμαρουσίου μεταφέρονται στο ΚΔΑΥ
του Ασπροπύργου (θέση Πεύκο Μαυράκη). Η διαδρομή η οποία ακολουθείται
περιγράφεται στην Εικόνα 5-4, και αντιστοιχεί σε απόσταση 24,5 χλμ.
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Εικόνα 5-4: Διαδρομή μεταφοράς των προδιαλεγμένων υλικών μπλε κάδου από το Δ. Αμαρουσίου στο ΚΔΑΥ
Ασπροπύργου
Πηγή: Google Maps, 2012

Με βάση τα παραπάνω η μέση διανυόμενη απόσταση ανά απορριμματοφόρο ανά
δρομολόγιο (εντός και εκτός Δήμου) διαφέρει στη περίπτωση της συλλογής των
σύμμεικτων απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών. Στη πρώτη περίπτωση
αντιστοιχεί σε 58,0 χλμ συνολικά, ενώ στη δεύτερη σε 67,0 χλμ (Πίνακας 5-8).

Πίνακας 5-8: Μέση διανυόμενη απόσταση ανά απορριμματοφόρο και δρομολόγιο για τη συλλογή και
μεταφορά των ΑΣΑ στο Δ. Αμαρουσίου

(km)
Για τη συλλογή των σύμμεικτων ΑΣΑ
(περιεχόμενο των πράσινων και γκρίζων κάδων)

Εντός Δήμου

Εκτός Δήμου

Συνολικά

18,0

40,0

58,0

18,0

49,0

67,0

Για τη συλλογή των προδιαλεγμένων υλικών
συσκευασίας και απορριμμάτων συσκευασίας
(περιεχόμενο μπλε κάδων)
Πηγή: Δήμος Αμαρουσίου, 2012δ
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Επιπλέον, η αποκομιδή των ΑΣΑ γίνεται όλες τις μέρες. Το πλήρωμα κάθε
απορριμματοφόρου αποτελείται από τρία άτομα και αντιστοιχεί σε έναν οδηγό και δύο
εργάτες. Τέλος, η μέση χωρητικότητα ανά απορριμματοφόρο είναι 18m3.
Πίνακας 5-9: Συμπληρωματικά στοιχεία για τη συλλογή και μεταφορά ΑΣΑ

Μέση χωρητικότητα ανά απορριμματοφόρο (m3)

18

Πλήρωμα ενός απορριμματοφόρου

3
Πηγή: Δήμος Αμαρουσίου, 2012γ

5.1.2 Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Στην ενότητα που ακολουθεί αποτυπώνεται η συλλογή και μεταφορά για κάθε μια από τις
τέσσερις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας. Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος
Μάνδρας - Ειδυλλίας χρησιμοποιεί δεκαοκτώ απορριμματοφόρα / φορτηγά για τη συλλογή
των σύμμεικτων ΑΣΑ και ένα απορριμματοφόρο ανακύκλωσης, τα οποία βρίσκονται όλα σε
λειτουργία. Στους πίνακες που ακολουθούν αποτυπώνονται αναλυτικά ο αριθμός, ο τύπος
και η χωρητικότητα των οχημάτων που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή και μεταφορά των
ΑΣΑ σε κάθε Δημοτική Ενότητα του Δήμου.
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Πίνακας 5-10: Στοιχεία για τη συλλογή και μεταφορά σύμμεικτων απορριμμάτων στο Δήμο Μάνδρας
Ειδυλλίας

Αριθμός
Δημοτική Ενότητα

απορριμματοφόρων /
φορτηγών

Χωρητικότητα
(tn)

Τύπος

Βίλλια

2

3

Κοινά

Βίλλια

1

5

Κοινά

Βίλλια

1

11

Φορτηγά – Ανοικτά

Ερυθρές

2

6

Κοινά

Ερυθρές

1

11

Φορτηγά – Ανοικτά

Οινόη

1

8

Πρέσες

Οινόη

1

11

Φορτηγά – Ανοικτά

Μάνδρα

4

8

Πρέσες

Μάνδρα

1

6

Πρέσες

Μάνδρα

2

11

Φορτηγά – Ανοικτά

Μάνδρα

1

12

Φορτηγά – Ανοικτά

Μάνδρα

1

15

Φορτηγά – Ανοικτά

ΣΥΝΟΛΟ

18

151
Πηγή: Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας, 2012β, 2012γ
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Πίνακας 5-11: Στοιχεία για τη συλλογή και μεταφορά ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στο Δήμο Μάνδρας
Ειδυλλίας

Αριθμός

Δημοτικό
διαμέρισμα

απορριμματοφόρων /

Χωρητικότητα (tn)

Είδος

5

Πρέσες

φορτηγών

Μάνδρα

1 (Euro V)

Πηγή: Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας, 2012β, 2012γ

Επιπλέον, από τα δεκαοκτώ απορριμματοφόρα που χρησιμοποιούνται για την συλλογή των
σύμμεικτων ΑΣΑ, τα δεκαπέντε είναι τύπου EURO, ενώ τα υπόλοιπα τρία είναι τύπου
«μύλος» και «πρέσσα». Το απορριμματοφόρο ανακύκλωσης είναι τεχνολογίας Euro V.
Πίνακας 5-12: Στοιχεία για το είδος των απορριμματοφόρων στο Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας

Τεχνολογίας

Σε λειτουργία

EURO

Τεχνολογίας
Μύλος &

Σύνολο

Πρέσσα

Για τη συλλογή των σύμμεικτων ΑΣΑ
(περιεχόμενο των πράσινων και γκρίζων

15

3

18

1

0

1

16

3

19

κάδων)
Για τη συλλογή των προδιαλεγμένων
υλικών συσκευασίας και απορριμμάτων
συσκευασίας (περιεχόμενο μπλε κάδων)
ΣΥΝΟΛΟ

Πηγή: Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας, 2012γ

Στον

ακόλουθο

πίνακα

περιγράφεται

αναλυτικότερα

ο

τύπος

των

απορριμματοφόρων/φορτηγών ανά δημοτική ενότητα και συνολικά.
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Πίνακας 5-13: Στοιχεία για το είδος των απορριμματοφόρων για τη συλλογή των σύμμεικτων ΑΣΑ στο Δήμο
Μάνδρας Ειδυλλίας

Τεχνολογίας
Euro I

Euro II

Euro III

Euro IV

Euro V

Μύλος &
Πρέσσα

Βίλλια

0

2

1

0

0

1

Ερυθρές

0

1

0

1

0

1

Οινόη

0

1

0

1

0

0

Μάνδρα

2

2

0

1

3

1

ΣΥΝΟΛΟ

2

6

1

3

3

3

Πηγή: Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας, 2012γ

Αναφορικά με τη συλλογή των σύμμεικτων ΑΣΑ εκτελούνται συνολικά:
 δεκαοκτώ δρομολόγια τις καθημερινές,
 τέσσερα δρομολόγια τα Σάββατα και
 τρία δρομολόγια τις Κυριακές.

Παρατηρείται ότι τις καθημερινές χρησιμοποιούνται όλα τα απορριμματοφόρα, τα Σάββατα
τέσσερα από τα δεκαοκτώ και τις Κυριακές τρία.
Πίνακας 5-14: Στοιχεία για τη συλλογή των σύμμεικτων ΑΣΑ στο Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας

Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας

iv

Αριθμός

Αριθμός

Σύνολο

απορριμματοφόρων

δρομολογίων

δρομολογίων

18

1

18

4

1

4

Για τη συλλογή των σύμμεικτων ΑΣΑ
(περιεχόμενο των πράσινων και
γκρίζων κάδων) τις καθημερινές
Για τη συλλογή των σύμμεικτων ΑΣΑ
(περιεχόμενο των πράσινων και
γκρίζων κάδων) τα Σάββατα

iv

Το καλοκαίρι ο αριθμός των οχημάτων και των δρομολογίων μπορεί να διαφοροποιηθεί λόγω της
αύξησης των παραθεριστών (π.χ. Τα Σάββατα μπορεί να χρησιμοποιηθούν πέντε οχήματα για τη
συλλογή των σύμμεικτων απορριμμάτων).
42 | Σ ε λ ί δ α

Παραδοτέο Α.1.1: Διαχείριση Αποβλήτων στους Δήμους Αμαρουσίου και Μάνδρας - Ειδυλλίας

Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας

Αριθμός

Αριθμός

Σύνολο

απορριμματοφόρων

δρομολογίων

δρομολογίων

3

1

3

Για τη συλλογή των σύμμεικτων ΑΣΑ
(περιεχόμενο των πράσινων και
γκρίζων κάδων) τις Κυριακές
Πηγή: Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας, 2012γ

Τις καθημερινές η συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών επιτυγχάνεται με το όχημα της
ανακύκλωσης, το οποίο εκτελεί ένα δρομολόγιο. Τα περισσότερα Σάββατα, επίσης,
συλλέγονται τα ανακυκλώσιμα από το όχημα της ανακύκλωσης, που εκτελεί πάλι ένα
δρομολόγιο. Τέλος, τις Κυριακές δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο για τη συλλογή των
ανακυκλώσιμων υλικών.

Πίνακας 5-15: Στοιχεία για τη συλλογή των προδιαλεγμένων υλικών στο Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας

Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας

Αριθμός

Αριθμός

Σύνολο

απορριμματοφόρων

δρομολογίων

δρομολογίων

1

1

1

1

1

1

0

0

0

Για τη συλλογή των
προδιαλεγμένων υλικών
συσκευασίας και απορριμμάτων
συσκευασίας (περιεχόμενο μπλε
κάδων) τις καθημερινές
Για τη συλλογή των
προδιαλεγμένων υλικών
συσκευασίας και απορριμμάτων
συσκευασίας (περιεχόμενο μπλε
κάδων) τα Σάββατα
Για τη συλλογή των
προδιαλεγμένων υλικών
συσκευασίας και απορριμμάτων
συσκευασίας (περιεχόμενο μπλε
κάδων)
Πηγή: Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας, 2012γ

Τα περισσότερα Σάββατα, επίσης, συλλέγονται τα ανακυκλώσιμα από το όχημα της
ανακύκλωσης, που εκτελεί πάλι ένα δρομολόγιο.
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Σχετικά με τη συλλογή των ΑΣΑ ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας διαθέτει 1240 κάδους
συνολικά. Αναλυτικότερα διαθέτει 910 κάδους σύμμεικτων απορριμμάτων, 300 μπλε
κάδους ανακύκλωσης (διαλογή των συσκευασιών) και 30 κάδους τύπου σκαφήςv. Στη
συνέχεια, παρατίθεται πίνακας με τον αριθμό κάδων ανά δημοτικό διαμέρισμα.
Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία αφορούν το έτος 2011. Στις αρχές του 2013 αναμένεται να
τοποθετηθούν επιπλέον 120 κάδοι ανακύκλωσης (Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας, 2012δ).

Πίνακας 5-16: Στοιχεία για τον αριθμό κάδων στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας

Αριθμός κάδων

Αριθμός κάδων

σύμμεικτων

ανακυκλώσιμων

απορριμμάτων

υλικών

Μάνδρα

500

300

30

Βίλλια

300

0

0

Ερυθρές

50

0

0

Οινόη

60

0

0

Συνολικά

910

300

30

Δημοτικό
Διαμέρισμα

Αριθμός κάδων
σκαφής

Πηγή: Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας, 2012β

Τα σύμμεικτα απορρίμματα που παράγει η Δημοτική Ενότητα των Βιλλίων μεταφέρονται
στο ΧΥΤΑ των Άνω Λιοσίων στο Δήμο Φυλής. Η διαδρομή η οποία ακολουθείται
περιγράφεται στην Εικόνα 5-5, και αντιστοιχεί σε απόσταση 48,0 χλμ.

v

Το container τραπεζοειδούς διατομής τύπου σκαφής χρησιμοποιείται για τη συλλογή μπαζών και

άλλων ογκωδών αντικειμένων
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Εικόνα 5-5: Διαδρομή μεταφοράς των σύμμεικτων απορριμμάτων από τη Δ.Ε. Βιλλίων στο ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων
Πηγή: Google Maps, 2012

Τα σύμμεικτα απορρίμματα που παράγει η Δημοτική Ενότητα των Ερυθρών μεταφέρονται
στο ΧΥΤΑ των Άνω Λιοσίων στο Δήμο Φυλής. Η διαδρομή η οποία ακολουθείται
περιγράφεται στην Εικόνα 5-6, και αντιστοιχεί σε απόσταση 53,2 χλμ.

Εικόνα 5-6: Διαδρομή μεταφοράς των σύμμεικτων απορριμμάτων από τη Δ.Ε. Ερυθρών στο ΧΥΤΑ Άνω
Λιοσίων
Πηγή: Google Maps, 2012
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Τα σύμμεικτα απορρίμματα που παράγει η Δημοτική Ενότητα της Οινόης μεταφέρονται στο
ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων στο Δήμο Φυλής. Η διαδρομή η οποία ακολουθείται περιγράφεται στην
Εικόνα 5-7, και αντιστοιχεί σε απόσταση 40,2 χλμ.

Εικόνα 5-7: Διαδρομή μεταφοράς σύμμεικτων απορριμμάτων από τη Δ.Ε. Οινόης στο ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων
Πηγή: Google Maps, 2012

Τα σύμμεικτα απορρίμματα που παράγει η Δημοτική Ενότητα της Μάνδρας μεταφέρονται
στο ΧΥΤΑ των Άνω Λιοσίων στο Δήμο Φυλής. Η διαδρομή η οποία ακολουθείται
περιγράφεται στην Εικόνα 5-8, και αντιστοιχεί σε απόσταση 21,6 χλμ.

Εικόνα 5-8: Διαδρομή μεταφοράς σύμμεικτων απορριμμάτων από τη Δ.Ε. Μάνδρας στο ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων
Πηγή: Google Maps, 2012
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Τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα που παράγει η Δημοτική Ενότητα της Μάνδρας
μεταφέρονται στο ΚΔΑΥ της Ελευσίνας. Η διαδρομή η οποία ακολουθείται περιγράφεται
στην Εικόνα 5-9, και αντιστοιχεί σε απόσταση 6,8 χλμ.

Εικόνα 5-9: Διαδρομή μεταφοράς των προδιαλεγμένων υλικών μπλε κάδου από τη Δ.Ε. Μάνδρας στο ΚΔΑΥ
Ελευσίνας
Πηγή: Google Maps, 2012

Οι Πίνακες 6-10 και 6-11 καταγράφουν την μέση διανυόμενη απόσταση ανά
απορριμματοφόρο ανά δρομολόγιο για τη συλλογή των ΑΣΑ εντός δήμου, εκτός δήμου και
συνολικά.
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Πίνακας 5-17: Μέση διανυόμενη απόσταση ανά απορριμματοφόρο και δρομολόγιο για τη συλλογή και
μεταφορά των σύμμεικτων ΑΣΑ στο Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας

Εντός Δήμου

Εκτός Δήμου

Συνολικά

(km)

(km)

(km)

Βίλλια

22,2

96,0

118,2

Ερυθρές

17,7

106,4

124,1

Οινόη

4,2

80,4

84,6

Μάνδρα

21,4

43,2

64,6

Πηγή: Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας, 2012β, 2012γ; Google Maps, 2012

Πίνακας 5-18: Μέση διανυόμενη απόσταση ανά απορριμματοφόρο και δρομολόγιο για τη συλλογή και
μεταφορά των προδιαλεγμένων υλικών συσκευασίας και απορριμμάτων συσκευασίας στο Δήμο Μάνδρας
Ειδυλλίας

Εντός Δήμου (km)

Εκτός Δήμου (km)

Συνολικά (km)

21,4

13,6

35,0

Μάνδρα

Πηγή: Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας, 2012β, 2012γ; Google Maps, 2012

Ακολουθα, παρουσιάζεται το πλήρωμα για κάθε απορριμματοφόρο, καθώς και στοιχεία
σχετικά με τα απορριμματοφόρα όπως π.χ. η χωρητικότητα.

Πίνακας 5-19: Στοιχεία για τη λειτουργία των απορριμματοφόρων στο Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας

Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας

Αριθμός

Μέση

απορριμματοφόρων /

Χωρητικότητα (tn)

φορτηγών
Για τη συλλογή των σύμμεικτων ΑΣΑ
(περιεχόμενο των πράσινων και γκρίζων

18

8

1

5

κάδων)
Για τη συλλογή των προδιαλεγμένων υλικών
συσκευασίας και απορριμμάτων συσκευασίας
(περιεχόμενο μπλε κάδων)
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Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας

Αριθμός

Μέση

απορριμματοφόρων /

Χωρητικότητα (tn)

φορτηγών
ΣΥΝΟΛΟ

19

156

Πηγή: Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας, 2012γ

Σχετικά με το πλήρωμα:
 κάθε απορριμματοφόρο (κοινό, τύπου πρέσας και ανακύκλωσης) έχει τρία άτομα,
τα οποία αντιστοιχούν σε έναν οδηγό και δύο εργάτες και
 κάθε φορτηγό έχει δύο άτομα, τα οποία αντιστοιχούν σε έναν οδηγό και έναν
εργάτη.
Ο συνολικός αριθμός πληρώματος αντιστοιχεί σε πενήντα εργάτες.

Πίνακας 5-20: Στοιχεία για το πλήρωμα των απορριμματοφόρων/φορτηγών στο Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας

Αριθμός
Είδος

απορριμματοφόρων
/ φορτηγών

Αριθμός

Αριθμός

Αριθμός

οδηγών

εργατών

πληρώματος

Κοινά

5

5

10

15

Πρέσες

6

6

12

18

7

7

7

14

Ανακύκλωσης

1

1

2

3

ΣΥΝΟΛΟ

19

19

31

50

Φορτηγά –
Ανοικτά

Πηγή: Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας, 2012γ
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5.2 Επεξεργασία ΑΣΑ
Το υφιστάμενο σύστημα επεξεργασίας των ΑΣΑ στους Δήμους Αμαρουσίου και Μάνδρας
Ειδυλλίας, αφορά στην ανάκτηση των απορριμμάτων συσκευασίας μέσω του Συλλογικού
Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών. Η μεθοδολογία συλλογής των
απορριμμάτων συσκευασίας, έγκειται στην εναπόθεση από τους πολίτες σε μπλε κάδους με
ειδική σήμανση, των χρησιμοποιημένων συσκευασιών που συμμετέχουν στο σύστημα. Οι
μπλε κάδοι τοποθετούνται σε διάφορα επιλεγμένα σημεία των δήμων. Όταν συλλεχθεί τα
προδιαλεγμένα απορρίμματα συσκευασίας, δηλαδή το περιεχόμενο των μπλε κάδων,
μεταφέρονται από το Δήμο στο αντίστοιχο ΚΔΑΥ για να ανακυκλωθούν.
Ειδικότερα, ο Δήμος Αμαρουσίου μεταφέρει το περιεχόμενο των μπλε κάδων στο ΚΔΑΥ
Ασπροπύργου

(θέση

Πεύκο

Μαυράκη).

Ο

πληθυσμός

που

εξυπηρετούσε

το

προαναφερόμενο ΚΔΑΥ στο τέλος του 2011 έφτανε τους 1.160.535 κατοίκους στους
οποίους αντιστοιχούν 17.805 κάδοι. Η Γενική Ανακυκλώσεως ΑΕ είναι υπεύθυνη για τη
λειτουργία του ΚΔΑΥ.
Πίνακας 5-21: Αποτελέσματα ΚΔΑΥ Ασπροπύργου (2011)*
Πληθυσμός (31/12/2011)

1.160.535

Αριθμός Κάδων

17.805

Αριθμός Οχημάτων

61

Ανάκτηση - σύνολο έτους (τόνοι)

46.845

Τα αποτελέσματα αφορούν στην ανάκτηση αποβλήτων συσκευασίας και λοιπών υλικών μη - συσκευασίας από το σύνολο των
Δήμων που εξυπηρετούνται από το συγκεκριμένο ΚΔΑΥ.

Πηγή: E.E.A.A., 2012β

Αντίστοιχα o Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας υπάγεται στο ΚΔΑΥ Ελευσίνας. Στο τέλος του 2011
το έργο της Ελευσίνας εξυπηρετούσε 746.724 κατοίκους στους οποίους αντιστοιχούν
10.677 κάδοι. Η Waste Solutions AE λειτουργεί αυτό το ΚΔΑΥ.

50 | Σ ε λ ί δ α

Παραδοτέο Α.1.1: Διαχείριση Αποβλήτων στους Δήμους Αμαρουσίου και Μάνδρας - Ειδυλλίας

Πίνακας 5-22: Αποτελέσματα ΚΔΑΥ Ελευσίνας (2011)
Πληθυσμός (31/12/2011)

746.724

Αριθμός Κάδων

10.677

Αριθμός Οχημάτων

32

Ανάκτηση - σύνολο έτους (τόνοι)

14.686

Τα αποτελέσματα αφορούν στην ανάκτηση αποβλήτων συσκευασίας και λοιπών υλικών μη - συσκευασίας από το σύνολο των
Δήμων που εξυπηρετούνται από το συγκεκριμένο ΚΔΑΥ.

Πηγή: E.E.A.A., 2012β

Η Εικόνα 6-10 δείχνει τη ροή ανάκτησης των προδιαλεγμένων απορριμμάτων συσκευασίας
που καταλήγουν στο ΚΔΑΥ. Όπως φαίνεται υπάρχει ένα υπόλειμμα που αδυνατεί να
ανακυκλωθεί, το οποίο θα πρέπει να μεταφερθεί στο ΧΥΤΑ.
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Εικόνα 5-10: Τυπικό διάγραμμα ροής ενός ΚΔΑΥ για την ανάκτηση των προδιαλεγμένων απορριμμάτων
συσκευασίας
Πηγή: Δερνιτσιώτη, 2011
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Η ανακύκλωση των προδιαλεγμένων απορριμμάτων συσκευασίας γίνεται ως εξής:
Αρχικά προδιαλέγονται τα ογκώδη και ευμεγέθη χαρτόνια, ενώ τα προς διαλογή υλικά
οδηγούνται στη διάταξη ανοίγματος πλαστικών τσαντών. Ακολούθως απομακρύνονται τα
ευμεγέθη μη ανακυκλώσιμα υλικά και το πλαστικό φιλμ. Τα υπόλοιπα υλικά οδηγούνται
στο διαχωριστή γυαλιού, όπου απομακρύνεται το γυαλί, και έπειτα στην πρώτη διάταξη
διαχωρισμού (μηχανική διαλογή), όπου απομακρύνονται τα άχρηστα (-60 mm), ενώ τα
χρήσιμα χωρίζονται σε δύο ροές ανάλογα με το μέγεθός τους (+60 mm - 200mm και >200
mm). Στην πρώτη ροή (+200mm) μέσω της πνευματικής αναρροφητικής διάταξης
απομακρύνεται το πλαστικό φιλμ. Ακόλουθα, ο βαλλιστικός διαχωριστής απομακρύνει τα
πλαστικά και μεταλλικά μπουκάλια με αποτέλεσμα στο τέλος να παραλαμβάνεται το χαρτί.
Στη δεύτερη ροή (+60mm - 200mm) απομακρύνονται οι επίπεδες συσκευασίες μέσω του
βαλλιστικού διαχωριστή και διαλέγονται με χειροδιαλογή. Τα μπουκάλια οδηγούνται με
μεταφορική ταινία και μέσω χειροδιαλογής διαχωρίζονται σε PET, PE και PP/PS. Μέσω του
μαγνητικού διαχωριστή διαχωρίζονται τα μεταλλικά από τα μη μεταλλικά υλικά και το
πιθανό υπόλειμμα οδηγείται σε κοντέινερ.
Ο χώρος του ΚΔΑΥ μπορεί να χωριστεί στα εξής τμήματα ανάλογα με τις λειτουργίες του και
περιγράφεται στον Πίνακα 5-23.
Πίνακας 5-23: Τμήματα και λειτουργίες ΚΔΑΥ Ελευσίνας

i)
Τμήμα Εισόδου Υλικών

Τμήμα Τροφοδοσίας – Προδιαλογής

Είσοδος

οχημάτων

συλλογής

στο

γήπεδο του ΚΔΑΥ
ii)

Ζύγιση οχημάτων

i)

Εκφόρτωση

ii)

Χειροδιαλογή

iii) Άνοιγμα πλαστικών τσαντών
iv) Μηχανική διαλογή γυαλιού
v)

Μηχανική διαλογή

vi) Μεταφορά υλικών

Τμήμα Κυρίως Διαλογής

i)

Μηχανική διαλογή

ii)

Χειροδιαλογή

iii) Μαγνητικοί διαχωριστές
iv) Επαγωγικός διαχωριστής

Τμήμα Προώθησης Υλικών Συσκευασίας προς

i)

Συμπίεση και δεματοποίηση Υλικών

Κατανάλωση

ii)

Προσωρινή Αποθήκευση
Πηγή: Δερνιτσιώτη, 2011
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5.2.1 Δήμος Αμαρουσίου
Ο Δήμος Αμαρουσίου ξεκίνησε την ανακύκλωση το 1994. (Δήμος Αμαρουσίου, 2012δ). Τα
προδιαλεγμένα υλικά συσκευασίας αποθηκεύονται μέχρι την αποκομιδή στους μπλε
κάδους, τους οποίους έχει διαθέσει η ΕΕΑΑ στον Δήμο. Οι κάδοι ανακύκλωσης που έχουν
τοποθετηθεί μέχρι και σήμερα (2012) στον ΟΤΑ είναι ίσοι με 1500.
Στη συνέχεια, οι εργαζόμενοι του Δήμου συλλέγουν τα απορρίμματα χρησιμοποιώντας τα
τρία οχήματα ανακύκλωσης, τα οποία έχει διαθέσει η ΕΕΑΑ στον Δήμο και τα μεταφέρουν
στο ΚΔΑΥ Ασπροπύργου (θέση Πεύκο Μαυράκη) για να ανακυκλωθούν. Η συλλογή των
ανακυκλώσιμων υλικών γίνεται όλες τις ημέρες.
Στην περίπτωση του Δήμου Αμαρουσίου η ποσότητα των προδιαλεγμένων απορριμμάτων
που συγκεντρώθηκαν στους μπλε κάδους και οδηγήθηκαν στο ΚΔΑΥ ήταν ίση με 8000
τόνους και αποτελεί το 22.3% κ.β. του συνόλου των παραγόμενων ΑΣΑ του Δήμου. Από
αυτή τη συλλεγόμενη ποσότητα το 60% (4800 τόνοι) ανακτήθηκαν, ενώ το υπόλοιπο μέρος
(υπόλειμμα) οδηγήθηκε από το ΚΔΑΥ στο ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων στο Δήμο Φυλής. Ο Δήμος δεν
εισπράττει κανένα αντίτιμο από τη διάθεση και την αξιοποίηση των υλικών που
προκύπτουν από την ανάκτηση.
Πίνακας 5-24: Στοιχεία για την ανάκτηση των προδιαλεγμένων υλικών

Μέση ποσότητα υλικών που καταλήγουν

Μέση ποσότητα υλικών που ανακτάται στο

σε ΚΔΑΥ (μπλε κάδος) (τόνοι/έτος)

ΚΔΑΥ (τόνοι/έτος)

8.000

4.800
Πηγή: Δήμος Αμαρουσίου, 2012γ

5.2.2 Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Παρομοίως, ο Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας ξεκίνησε την ανακύκλωση το 2008. (Ε.Ε.Α.Α.,
2012γ)
Τα προδιαλεγμένα υλικά συσκευασίας αποθηκεύονται μέχρι την αποκομιδή στους μπλε
κάδους, τους οποίους έχει διαθέσει η ΕΕΑΑ στον Δήμο. Οι κάδοι ανακύκλωσης που έχουν
τοποθετηθεί μέχρι και το τέλος του 2012 αντιστοιχούν σε 300. Στις αρχές του 2013
αναμένεται να τοποθετηθούν επιπλέον 120 κάδοι ανακύκλωσης. (Δήμος Μάνδρας Ειδυλλίας, 2012δ).
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Στη συνέχεια, οι εργαζόμενοι του Δήμου συλλέγουν τα απορρίμματα χρησιμοποιώντας ένα
οχήμα ανακύκλωσης, το οποίο έχει διαθέσει η ΕΕΑΑ στον Δήμο και τα μεταφέρουν στο
ΚΔΑΥ Ελευσίνας για να ανακυκλωθούν. Η συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών γίνεται όλες
τις καθημερινές και τα περισσότερα Σάββατα.
Το 2012 το απορρίμματα συσκευασίας που οδηγήθηκαν στο ΚΔΑΥ ήταν μόλις 608 τόνοι το
οποίο αποτελεί το 5.2% κ.β. των παραγόμενων ΑΣΑ του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας. Από την
ποσότητα αυτή οι 365 τόνοι (60%) ανακτήθηκαν, ενώ το υπόλοιπο μέρος αποτέλεσε το
υπόλειμμα της διεργασίας το οποίο δεν ανακτήθηκε και οδηγήθηκε από το ΚΔΑΥ στο ΧΥΤΑ
Άνω Λιοσίων προς διάθεση. Όπως και στην περίπτωση του Δήμου Αμαρουσίου ο Δήμος
Μάνδρας-Ειδυλλίας δεν εισπράττει κανένα αντίτιμο από τη διάθεση και την αξιοποίηση
των υλικών που προκύπτουν από την ανάκτηση.
Πίνακας 5-25: Στοιχεία για την ανάκτηση των προδιαλεγμένων υλικών

Μέση ποσότητα υλικών που καταλήγουν

Μέση ποσότητα υλικών που ανακτάται στο

σε ΚΔΑΥ (μπλε κάδος) (τόνο/έτος)

ΚΔΑΥ (τόνο/έτος)

608

365
Πηγή: Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας, 2012δ

5.3 Διάθεση ΑΣΑ
5.3.1 Δήμος Αμαρουσίου
Τα σύμμεικτα απορρίμματα, δηλαδή το περιεχόμενο των 5500 πράσινων και γκρίζων κάδων
που διαθέτει ο Δήμος, συλλέγονται όλες τις ημέρες από τους εργαζόμενους του Δήμου και
μεταφέρονται προς διάθεση στο ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων στο Δήμο Φυλής. Η ποσότητα των
σύμμεικτων απορριμμάτων τα οποία οδηγούνται προς ταφή αντιστοιχεί σε 27.820
τόνους/έτος. Επιπλέον, στο ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων μεταφέρονται 3.200 τόνοι υπολειμμάτων
από τις συσκευασίες που δεν ανακτώνται στο ΚΔΑΥ Ασπροπύργου. Ο Δήμος είναι υπόχρεος
του κόστους διάθεσης του υπολείμματος. Η συνολική ποσότητα των ΑΣΑ που καταλήγουν
στο ΧΥΤΑ αντιστοιχούν σε 31.020 τόνοι/έτος.
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Πίνακας 5-26: Στοιχεία για την ποσότητα των ΑΣΑ που καταλήγουν στο ΧΥΤΑ

Δήμος Αμαρουσίου

(τόνοι/έτος)

Σύμμεικτα ΑΣΑ (περιεχόμενο των πράσινων και γκρίζων κάδων)

27.820

Υπολείμματα προδιαλεγμένων υλικών συσκευασίας και

3200

απορριμμάτων συσκευασίας από τα ΚΔΑΥ
Συνολικά

31.020
Πηγή: Δήμος Αμαρουσίου, 2012γ

5.3.2 Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας τα σύμμεικτα απορρίμματα, δηλαδή το περιεχόμενο των 910
πράσινων και γκρίζων κάδων, συλλέγονται όλες τις ημέρες από τους εργαζόμενους του
Δήμου και μεταφέρονται προς διάθεση στο ΧΥΤΑ των Άνω Λιοσίων στο Δήμο Φυλής. Όπως
έχει προαναφερθεί η ποσότητα των σύμμεικτων απορριμμάτων αντιστοιχεί σε 11.061
τόνους/έτος. Επιπλέον, στο ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων μεταφέρονται οι 243 τόνοι υπολειμμάτων
από τις συσκευασίες που δεν ανακτώνται στο ΚΔΑΥ Ελευσίνας. Ο Δήμος είναι υπόχρεος του
κόστους διάθεσης του υπολείμματος. Η συνολική ποσότητα των ΑΣΑ που καταλήγουν στο
ΧΥΤΑ αντιστοιχούν σε 11.304 τόνοι/έτος.
Πίνακας 5-27: Στοιχεία για την ποσότητα των ΑΣΑ που καταλήγουν στο ΧΥΤΑ

Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας

(τόνοι/έτος)

Σύμμεικτα ΑΣΑ (περιεχόμενο των πράσινων και γκρίζων κάδων)

11.061

Υπολείμματα προδιαλεγμένων υλικών συσκευασίας και
απορριμμάτων συσκευασίας από τα ΚΔΑΥ
Συνολικά

243
11.304
Πηγή: Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας, 2012δ
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6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στο Παραδοτέο Α.1.1 καταγράφονται στοιχεία σχετικά με τα υφιστάμενα συστήματα
διαχείρισης απορριμμάτων στους υπό μελέτη Δήμους Αμαρουσίου και Μάνδρας-Ειδυλλίας.
Περιληπτικά αναφέρεται ότι ο Δήμος Αμαρουσίου έχει ξεκινήσει την ανακύκλωση
νωρίτερα (1994) από το Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας (2008). Κάτι το οποίο αντικατοπτρίζεται
και στον υπάρχοντα αριθμό κάδων στους δύο Δήμους, όπου στο μεν Δήμο Αμαρουσίου
έχουν τοποθετηθεί 1.500 κάδοι για τα προδιαλεγμένα απορρίμματα συσκευασίας ενώ στο
Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας 300.
Η διαφορά της εικόνας μεταξύ των δύο Δήμων αμβλύνεται σε ό, τι αφορά στο στόλο
συλλογής και μεταφοράς των συμμείκτων απορριμμάτων, όπου ο Δήμος Αμαρουσίου
διαθέτει συνολικά 16 απορριμματοφόρα και ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας 18. Η εικόνα
αλλάζει για το στόλο των οχημάτων συλλογής και μεταφοράς προδιαλεγμένων υλικών
απορριμμάτων, όπου ο μεν Δήμος Αμαρουσίου διαθέτει 5 και ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας
μόλις 1.
Ο Δήμος Αμαρουσίου συλλέγει 35.820 τόνους/έτος ΑΣΑ, από τους οποίους οι 31.020 τελικά
καταλήγουν στο ΧΥΤΑ ενώ το 13,4% κ.β. ανακυκλώνεται. Για το έτος 2012, 8.000tn
προδιαλεγμένων υλικών απορριμμάτων οδηγήθηκαν στο ΚΔΑΥ από τη συλλογή του
περιεχομένου των μπλε κάδων αντιστοιχώντας στο 22,3% των συνολικά συλλεγμένων
ποσοτήτων ΑΣΑ στο Δήμο. Η ποσότητα αυτή οδηγήθηκε προς επεξεργασία στο ΚΔΑΥ
Ασπροπύργου, το οποίο και εξυπηρετεί 17.805 κάδους στο σύνολο (ή αντίστοιχα 160.535
πολίτες). Από αυτούς τους 8.000tn προδιαλεγμένων υλικών απορριμμάτων του Δήμου
Αμαρουσίου, παρήχθησαν 3.200tn υπολείμματος το οποίο μαζί τα υπόλοιπους 27.820tn
συμμείκτων απορριμμάτων οδηγήθηκαν προς ταφή στο ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων στο Δήμο
Φυλής.
Αντίστοιχα, ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας συλλέγει 11.669 τόνους/έτος, από τους οποίους οι
11.304 τόνοι καταλήγουν στο ΧΥΤΑ ενώ μόλις το 3,1% κ.β. ανακυκλώνεται. Σύμφωνα με
στοιχεία για το έτος 2012, από τους 300 μπλε κάδους ανακύκλωσης που υπάρχουν στο
Δήμο συλλέχθησαν 608tn προδιαλεγμένων υλικών απορριμάτων. Η ποσότητα αυτή
οδηγήθηκε προς επεξεργασία στο ΚΔΑΥ Ελευσίνας, το οποίο και εξυπηρετεί 10.667 κάδους
(ή αντίστοιχα 746.724 πολίτες). Το ποσοστό των προδιαλεγμένων υλικών του Δήμου
Μάνδρας-Ειδυλλίας στο σύνολο των απορριμμάτων που συλλέχθησαν αντιστοιχεί σε
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ποσοστό της τάξης του 5,2% για το Δήμο. Από την ποσότητα αυτή, οι 243,2tn οδηγήθηκαν
μαζί με την ποσότητα των 11.061tn συμμείκτων στο ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων.
Πίνακας 6-1: Σύγκριση Δήμων Αμαρουσίου και Μάνδρας-Ειδυλλίας

Ποσότητα

Δήμος

Έτος έναρξης
ανακύκλωσης

Αριθμός

συλλογής

κάδων

ΑΣΑ

ανακύκλωσης

(τόνοι
ανά έτος)

Δήμος
Αμαρουσίου

Ποσότητα
ταφής

Ποσοστό

ΑΣΑ στο

στο

ΧΥΤΑ

ΚΔΑΥ

(τόνοι

(%)

Ποσοστό
ανακύκλωσης
(%)

ανά έτος)

1994

1500

35.820

31.020

22,3

13,4

2008

300

11.669

11.304

5,2

3,1

Δήμος
Μάνδρας Ειδυλλίας

Εικόνα 6-1: Διαχείριση των ΑΣΑ στο Δήμο Αμαρουσίου για το έτος 2012
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Εικόνα 6-2: Διαχείριση των ΑΣΑ στο Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας το έτος 2012

Από τα παραπάνω, είναι φανερό πως η διαχείριση των απορριμμάτων και στους δύο
Δήμους βασίζεται σε μεγάλο ποσοστό στην ταφή των απορριμμάτων. Ο Δήμος Μάνδρας
Ειδυλλίας ανακυκλώνει μόλις το 3% των ΑΣΑ, με το υπόλοιπο 97% να καταλήγει σε ταφή. Ο
Δήμος Αμαρουσίου παρουσιάζει καλύτερη εικόνα διαχείρισης, επιτυγχάνοντας ποσοστό
ανακύκλωσης 13.4%. Σημειώνεται πως ο Δήμος Αμαρουσίου αποτελεί χαρακτηριστικό
παράδειγμα ανακύκλωσης για τα δεδομένα της Ελλάδας, καθώς σε εθνικό επίπεδο η
ανακύκλωση ΑΣΑ κυμαίνεται στα επίπεδα αυτά (~15%).
Ωστόσο και το ποσοστό του Δήμου Αμαρουσίου είναι χαμηλό, δεδομένου ότι σε άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες (όπως π.χ. Γερμανία) επιτυγχάνονται ποσοστά ανακύκλωσης της τάξεως
του 45% (ή 62% αν ληφθεί υπόψη και η κομποστοποίηση).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Πρότυπο

Οξείδια του
αζώτου
(Nox)

Σωματιδιακή ύλη
(PM)

1.1

8.0

0.612

4.5

1.1

8.0

0.36

4.0

1.1

7.0

0.25

1998.10

4.0

1.1

7.0

0.15

1999.10 EEV μόνο

1.5

0.25

2.0

0.02
α

Ημερομηνία

Δοκιμή

Μονοξείδιο του
άνθρακα (CO)

Υδρογονάνθρακες HC

4.5

Αριθμός
σωματιδίων (PN)

Αιθάλη

1/kWh

1/m

g/kWh
Euro I

Euro II

Euro III

1992, ≤ 85 kW
1992, > 85 kW
1996.10

2000.10

Euro IV

2005.10

Euro V

2008.10

Euro VI

2013.01

ECE R-49

ESC & ELR

WHSC

0.15

2.1

0.66

5.0

0.10

0.8

1.5

0.46

3.5

0.02

0.5

1.5

0.46

2.0

0.02

1.5

0.13

0.4

0.01

0.5
11

8.0×10

α: PM = 0.13 g/kWh για κινητήρες με όγκο εμβολισμού μικρότερο από 0.75 dm3 ανά κύλινδρο και ανά ταχύτητα ονομαστικής ισχύος > 3000 min-1
Πρότυπα Εκπομπών Ευρωπαϊκής Ένωσης για Κινητήρες Diesel Βαρέως Τύπου (Δοκιμή Steady State Testing)
Πηγή: DieselNet, 2012
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Πρότυπο

Ημερομηνία

Δοκιμή

Μονοξείδιο του
άνθρακα (CO)

Υδρογονάνθρακες εκτός
μεθανίου (NMHC)

Μεθάνιο
(CH4)α

Οξείδια
του
αζώτου
(Nox)

Σωματιδιακή ύλη
(PM)β

g/kWh

Αριθμός
σωματιδίων
(PN)ε
1/kWh

1999.10 EEV μόνο

3.0

0.40

0.65

2.0

0.02

2000.10

5.45

0.78

1.6

5.0

0.16γ

Euro III
ETC
Euro IV

2005.10

4.0

0.55

1.1

3.5

0.03

Euro V

2008.10

4.0

0.55

1.1

2.0

0.03

Euro VI

2013.01

4.0

0.16δ

0.5

0.46

0.01

WHTC

6.0×1011

α: μόνο για κινητήρες αερίου (Euro III - V: μόνο NG, Euro VI: NG + LPG)
β: μη εφαρμόσιμο για κινητήρες με αέριο καύσιμο στα στάδια Euro III - IV
γ: PM = 0.21 g/kWh για κινητήρες με όγκο εμβολισμού μικρότερο από 0.75 dm3 ανά κύλινδρο και ανά ταχύτητα ονομαστικής ισχύος > 3000 min-1
δ: THC για κινητήρες diesel
ε : για κινητήρες diesel, PN όριο για κινητήρες με θετική καύση TBD

Πρότυπα Εκπομπών Ευρωπαϊκής Ένωσης για Κινητήρες Diesel και Αερίου (Δοκιμή ETC)
Πηγή: DieselNet, 2012
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