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Περίληψη
Το έργο LIFE+ Recycling@Home συμβάλλει στην αειφόρο διαχείριση των απορριμμάτων
μέσω της υιοθέτησης πρακτικών ανακύκλωσης στο σπίτι. Το σύστημα βασίζεται στο
διαχωρισμό και συμπίεση των οικιακών απορριμμάτων στο σπίτι με τη χρήση ενός
πρωτότυπου οικιακού ανακυκλωτή και ακόλουθα στη συλλογή των συμπιεσμένων
ανακυκλωσίμων υλικών με τη μέθοδο «πόρτα-πόρτα». Το έργο περιλαμβάνει
προπαρασκευαστικές δράσεις, δράσεις εφαρμογής καθώς και δράσεις για την
παρακολούθηση της επίδρασης του έργου, μέρος του οποίου αποτελεί και το ανά χείρας
παραδοτέο.
Η παρούσα έκθεση αποτελεί το παραδοτέο C.1.1 της δράσης C σχετικά με την
παρακολούθηση της επίδρασης των δράσεων του έργου του έργου RECYCLING@HOME. Η
έκθεση περιλαμβάνει προσδιορισμό περιβαλλοντικών παραμέτρων σχετικά με τις
παραγόμενες ποσότητες απορριμμάτων στους Δήμους Αμαρουσίου και ΜάνδραςΕιδυλλίας, σύμφωνα με τις υφιστάμενες πρακτικές διαχείρισης απορριμμάτων. Η
πληροφορία και τα αποτελέσματα που συγκεντρώνονται στο παραδοτέο C.1.1 θα
αξιοποιηθούν στη συνέχεια συγκριτικά ως προς τα αποτελέσματα του παραδοτέου C.3.1
αναφορικά

με

την

αποτίμηση

του

περιβαλλοντικού

αντικτύπου

του

έργου

Recycling@Home.
Στις ενότητες που ακολουθούν, παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με τις συλλεγμένες
ποσότητες και τα δρομολόγια αποκομιδής των συμμείκτων και προδιαλεγμένων υλικών
απορριμμάτων στους Δήμους Αμαρουσίου και Μάνδρας-Ειδυλλίας. Επιπρόσθετα
παρουσιάζονται δεδομένα αναφορικά με τις ανακτημένες ποσότητες υλικών από τα
Κ.Δ.Α.Υ. Με βάση τα εν λόγω στοιχεία και σε συνδυασμό με τη χρήση συντελεστών
μετατροπής για την εύρεση των εκπεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου, προσδιορίζονται
-με συγκριτικό ως προς το προβλεπόμενο C.3.1 παραδοτέο- οι αέριες εκπομπές διαφόρων
ροών απορριμμάτων που καταλήγουν προς τελική διάθεση, της κατανάλωσης καυσίμων
από τη συλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων καθώς της ενεργειακής κατανάλωσης
από την επεξεργασία των συμμείκτων και προδιαλεγμένων υλικών απορριμμάτων.
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Executive Summary
The LIFE+ Recycling@Home project, contributes to the sustainable waste management
through the promotion and adoption of recycle, reduce and reuse practices by households.
The Recycling@Home waste management scheme includes the separation and compression
of household waste using a prototype home recycler, whereas a door to door method will be
applied for the collection of the recyclable source segregated materials. The project
comprises preparatory actions, implementation actions as well as monitoring of the impact
of the project actions –part of which is the present deliverable.
This report constitutes the deliverable C.1.1 of the actions C about the monitoring of the
impact of the RECYCLING@HOME project. More specifically, the present report includes the
determination of environmental parameters regarding waste production and management
schemes in the Municipalities of Amaroussion and Mandra-Eidyllia. The aggregated data and
results presented in this report will form the basis for the comparative analysis regarding the
evaluation of the environmental impact of the Recycling@Home project that will be
provided at the C.3.1 deliverable.
The present deliverable includes information about waste quantities and frequency of
waste collection in the Municipalities of Amaroussion and Mandra-Eidyllia, as well as
percentages of the materials recovered in the Mechanical Sorting Centres of Aspropyrgos
and Elefsina. In addition, conversion factors for the calculation of greenhouse gas emissions
for a range of activities in the waste management schemes are used, forming the basis of
the comparative analysis foreseen in Action C.3. The current environmental impact
measured during this Action is defined by indicators regarding greenhouse gas emissions
from the disposal of different waste streams in landfills, the collection and transportation of
waste and the treatment mixed and pre-sorted waste materials.
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το έργο Recycling@Home αναφέρεται στο διαχωρισμό υλικών-στόχων όπως το χαρτί, τα
πλαστικά και τα μέταλλα και στη συμπίεσή τους με την πρωτότυπη συσκευή συμπίεσης στο
σπίτι. Προκειμένου να αποτυπωθούν οι διαφοροποιήσεις που θα επιφέρει η εφαρμογή του
εν λόγω συστήματος ανακύκλωσης σε σχέση με την υφιστάμενη διαχείριση των
απορριμμάτων, στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνονται δράσεις για την παρακολούθηση
του αντικτύπου ως προς περιβαλλοντικές παραμέτρους. Η πληροφορία και τα
αποτελέσματα που συγκεντρώνονται σε αυτή τη δράση του έργου (C.1), θα αποτελέσουν τη
βάση προς σύγκριση με τα αποτελέσματα που θα προκύψουν σχετικά με τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις του συστήματος Recycling@Home (Δράση C.3).
Στη μελέτη παρουσιάζονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του υφιστάμενου συστήματος
διαχείρισης απορριμμάτων για το σύνολο της παραγωγής απορριμμάτων στους Δήμους
Αμαρουσίου και Μάνδρας-Ειδυλλίας.
Προκειμένου να παρουσιαστεί με μετρήσιμο τρόπο η ζητούμενη σύγκριση ακόλουθα
γίνεται χρήση δεικτών οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί από Επίσημους Οργανισμούς και
εφαρμόζονται στις πλείστες των παρόμοιων περιπτώσεων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι
τιμές που θα παρουσιαστούν ακόλουθα αποτελούν ενδεικτικές τιμές προς σύγκριση του
σημείου της υφιστάμενης κατάστασης και του σημείου κατόπιν εφαρμογής και χρήσης των
οικιακών ανακυκλωτών στα νοικοκυριά, και δεν αποτελούν καθαρές αποδόσεις καθώς
σχετική πληροφορία δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα στις ελληνικές βάσεις δεδομένων.
Στις ενότητες που ακολουθούν, αρχικά θα παρουσιαστούν στοιχεία που έχουν συλλεχθεί
από τη Διεύθυνση Καθαριότητας των Δήμων Αμαρουσίου και Μάνδρας-Ειδυλλίας καθώς
και από τα σχετικά με τους Δήμους Κέντρα Διαλογής Ανακυκλωσίμων Υλικών (εφεξής
Κ.Δ.Α.Υ.) Ασπροπύργου και Ελευσίνας, και αφορούν:
-

Στην ποσότητα των προδιαλεγμένων υλικών απορριμμάτων που διαχωρίζονται και
συλλέγονται από τα σύμμεικτα απορρίμματα.

-

Στην ποσότητα των συμμείκτων απορριμμάτων που απορρίπτονται και συλλέγονται
από τους κάδους απορριμμάτων.

-

Στη συχνότητα αποκομιδής των συμμείκτων και προδιαλεγμένων υλικών
απορριμμάτων από τους κάδους απορριμμάτων.

-

Στο ποσοστό ανακτώμενων υλικών που απορροφώνται στην αγορά.
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Στη συνέχεια, παρουσιάζονται αποτελέσματα ως προς εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
από τις διαφορετικές διαδικασίες εφαρμογής των σταδίων της υφιστάμενης διαχειριστικής
αλυσίδας των απορριμμάτων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για συγκριτικούς σκοπούς
στο παραδοτέο C.3.1. Για τον προσδιορισμό των εν λόγω θεμάτων, μπορούν είτε να
πραγματοποιηθούν επιτόπιες καταγραφές των εκπομπών στην πηγή παραγωγής τους ή να
υπολογιστούν με τη χρήση δεδομένων ανά την κάθε δραστηριότητα με την εφαρμογή
σχετικών συντελεστών μετατροπής (defra and DECC, 2012). Στην προκειμένη περίπτωση,
επιλέχθηκε η δεύτερη εναλλακτική και συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν συντελεστές
μετατροπής για την εύρεση των εκπεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών
Υποθέσεων (defra, Department for Environment Food and Rural Affairs) και του Υπουργείου
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (DECC, Department of Energy & Climate Change), καθώς
η μεθοδολογία στην οποία βασίζονται αφορά σε πληροφορία επισήμων φορέων και
επιστημονικών πηγών Ευρωπαϊκού επιπέδου και όχι σε πληροφορία που αφορά σε
επιτόπιες μετρήσεις (defra and DECC, 2012), με αποτέλεσμα να καθίστανται
ευπροσάρμοστοι σε πολλές περιπτώσεις. Η ανανέωση των δεικτών πραγματοποιείται
σχεδόν κάθε χρόνο, και στην ανά χείρας εργασία γίνεται χρήση των δεικτών που
παρουσιάστηκαν το 2012. Οι δείκτες που θα παρουσιαστούν ακόλουθα για το σύνολο των
παραγόμενων ποσοτήτων απορριμμάτων στους Δήμους Αμαρουσίου και ΜάνδραςΕιδυλλίας, αφορούν:
-

Στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από την τελική διάθεση διαφόρων ροών
απορριμμάτων.

-

Στην κατανάλωση καυσίμων και στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τη
συλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων (συμμείκτων και προδιαλεγμένων
υλικών απορριμμάτων).

-

Στην ενεργειακή κατανάλωση και στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από την
επεξεργασία προδιαλεγμένων υλικών απορριμμάτων.

-

Στην ενεργειακή κατανάλωση και στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από την
επεξεργασία των συμμείκτων απορριμμάτων.
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2 ΣΥΛΛΕΓΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Στο δείκτη σύγκρισης μεταξύ των υφισταμένων πρακτικών διαχείρισης απορριμμάτων και
του συστήματος Recycling@Home αποτυπώνεται η ποσότητα των προδιαλεγμένων υλικών
απορριμμάτων που συλλέγονται χωριστά από τα σύμμεικτα απορρίμματα. Ακόλουθα,
καταγράφεται πληροφορία σχετικά με το σύνολο των κατοίκων που διαμένουν στους
Δήμους Αμαρουσίου και Μάνδρας-Ειδυλλίας. Τα στοιχεία που παρατίθενται ακόλουθα
έχουν καταγραφεί στο παραδοτέο Α.1.1 από πηγές της Διεύθυνσης Καθαριότητας των
Δήμων Αμαρουσίου και Μάνδρας-Ειδυλλίας.
Δήμος Αμαρουσίου
Στο Δήμο Αμαρουσίου εφαρμόζεται πρόγραμμα ανακύκλωσης από το έτος 1994. Το
σύστημα ανακύκλωσης που εφαρμόζεται αφορά σε σύμβαση συνεργασίας του Δήμου με
την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (εφεξής Ε.Ε.Α.Α.) για την εναλλακτική
διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας. Πιο συγκεκριμένα, η Ε.Ε.Α.Α. προμηθεύει
στο Δήμο μπλε κάδους για την προσωρινή αποθήκευση προδιαλεγμένων υλικών
συσκευασίας και συσκευασίες χάρτου, πλαστικών, μετάλλων και γυαλιού, τα οποία στη
συνέχεια οδηγούνται σε Κ.Δ.Α.Υ. προς περαιτέρω διαλογή και κατόπιν συμπίεση και
δεματοποίηση, προκειμένου να τα επαναπρομηθεύσουν εκ νέου στην αγορά.
Σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Αμαρουσίου, το έτος 2012
συγκεντρώθηκαν 8.000tn προδιαλεγμένων υλικών απορριμμάτων. Πιο συγκεκριμένα,
σημειώνεται ότι στο Δήμο Αμαρουσίου κατά το έτος 2012, χρησιμοποιήθηκαν 3
απορριμματοφόρα μέσης χωρητικότητας 18m3, πραγματοποιώντας 17 δρομολόγια προς
αποκομιδή των προδιαλεγμένων υλικών απορριμμάτων την εβδομάδα. Οι κάδοι
ανακύκλωσης που έχουν τοποθετηθεί μέχρι και το 2012 αφορούν σε 1.500. Τα
προδιαλεγμένα υλικά απορριμμάτων στη συνέχεια οδηγούνται προς αξιοποίηση στο
Κ.Δ.Α.Υ. Ασπροπύργου (θέση Πεύκο Μαυράκη).
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Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας
Σύστημα ανακύκλωσης εφαρμόζεται και στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας από το 2008.
Παρόμοια με το Δήμο Αμαρουσίου, ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας έχει υπογράψει σύμβαση
συνεργασίας με την Ε.Ε.Α.Α. για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων
συσκευασίας, αποστέλλοντας στη συνέχεια τα φορτία προς επεξεργασία στο Κ.Δ.Α.Υ.
Ελευσίνας. Το σύνολο των μπλε κάδων με το οποίο έχει μέχρι και το 2012 προμηθεύσει το
Δήμο η Ε.Ε.Α.Α. αγγίζει τους 300 στον αριθμό. Επίσης σημειώνεται ότι για το έτος 2012
χρησιμοποιήθηκαν

από

το

Δήμο

1

απορριμματοφόρο,

μέσου

φορτίου

5tn,

πραγματοποιώντας δρομολόγια αποκομιδής προδιαλεγμένων υλικών απορριμμάτων 2
φορές την εβδομάδα. Σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου
Μάνδρας-Ειδυλλίας η ποσότητα προδιαλεγμένων υλικών απορριμμάτων που συλλέχθηκε
από τους μπλε κάδους ανακύκλωσης ήταν 608tn για το έτος 2012. Τα προδιαλεγμένα υλικά
απορριμμάτων οδηγούνται στη συνέχεια στο Κ.Δ.Α.Υ. από όπου διαχωρίζονται εκ νέου
ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς, συμπιέζονται και δεματοποιούνται προκειμένου να
προμηθεύσουν εκ νέου την εγχώρια ή εξωτερική αγορά.
Ο δείκτης όπως προαναφέρθηκε αφορά στις συλλεγμένες ποσότητες προδιαλεγμένων
υλικών απορριμμάτων από τα απορριμματοφόρα της ανακύκλωσης. Η διαφορά που
διαπιστώθηκε μεταξύ της εν δυνάμει πλήρους εφαρμογής και χρήσης των μπλε κάδων σε
σχέση με τη συλλεγμένη ποσότητα προδιαλεγμένων υλικών απορριμμάτων στο Δήμο για το
έτος 2012, οφείλεται σε δύο τινά. Πρώτον στη μη εξ ολοκλήρου πληρότητα των κάδων, η
οποία αποδίδεται στη μείωση της κατανάλωσης λόγω οικονομικής κρίσης και κατ’
επέκταση στη μείωση των αποβλήτων συσκευασίας η οποία και ανήλθε στο 31% συγκριτικά
με τα επίπεδα του 2008 (Ε.Ε.Α.Α., 2012). Δεύτερον, παρατηρήθηκε ότι κατά τη διάρκεια του
έτους 2012 υπήρξε αφαίρεση υλικών από τους μπλε κάδους με κύριο υλικό αυτό του
χαρτονιού. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το σύνολο των αφαιρουμένων υλικών από τους μπλε
κάδους ανήλθε στους 15.000tn, για το έτος 2012 (Ε.Ε.Α.Α., 2012).
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3 ΣΥΛΛΕΓΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Στο δείκτη σύγκρισης μεταξύ των υφισταμένων πρακτικών διαχείρισης απορριμμάτων και
του

συστήματος

Recycling@Home

αποτυπώνεται

η

ποσότητα

των

συμμείκτων

απορριμμάτων που συγκεντρώνονται και συλλέγονται από τους πράσινους κάδους.
Ακόλουθα, καταγράφεται πληροφορία σχετικά με το σύνολο των κατοίκων που διαμένουν
στους Δήμους Αμαρουσίου και Μάνδρας-Ειδυλλίας. Τα στοιχεία που παρατίθενται
ακόλουθα έχουν καταγραφεί στο παραδοτέο Α.1.1 από πηγές της Διεύθυνσης
Καθαριότητας των Δήμων Αμαρουσίου και Μάνδρας-Ειδυλλίας.
Δήμος Αμαρουσίου
Η συλλογή και μεταφορά των συμμείκτων απορριμμάτων στο Δήμο Αμαρουσίου βασίζεται
στο σύστημα αποκομιδής του περιεχομένου των πράσινων και μεταλλικών (γκρι) κάδων, το
οποίο στη συνέχεια μεταφέρεται προς τελική διάθεση στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής
Απορριμμάτων (εφεξής Χ.Υ.Τ.Α.) των Άνω Λιοσίων στο Δήμο Φυλής. Πιο συγκεκριμένα, για
το έτος 2012 χρησιμοποιήθηκαν από το Δήμο 5 απορριμματοφόρα με μέση χωρητικότητα
τους 18m3 πραγματοποιώντας 25 δρομολόγια την εβδομάδα για την αποκομιδή του
περιεχομένου 5.500 κάδων συμμείκτων. Σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης
Καθαριότητας του Δήμου Αμαρουσίου, οι συλλεγμένες ποσότητες απορριμμάτων
συμμείκτων από τους πράσινους και γκρι κάδους για το έτος 2012 ήταν 27.820tn. Οι
συλλεγμένες ποσότητες συμμείκτων απορριμμάτων από τους κάδους μαζί με το υπόλειμμα
που προκύπτει από την επεξεργασία των προδιαλεγμένων υλικών απορριμμάτων από το
Κ.Δ.Α.Υ. Ασπροπύργου οδηγούνται προς ταφή στο Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων στο Δήμο Φυλής.
Ενδεικτικά σημειώνεται ότι για το έτος 2012, το υπόλειμμα επεξεργασίας των
ανακυκλωσίμων στο Κ.Δ.Α.Υ. Ασπροπύργου για λογαριασμό του Δήμου Αμαρουσίου ανήλθε
στους 3.200tn (Διάγραμμα 3-1). Επομένως το σύνολο των συμμείκτων απορριμμάτων που
οδηγήθηκε προς ταφή στο Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων κατά τη διάρκεια του έτους 2012, ανήλθε
στους 31.020tn.
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Ποσότητες συμμείκτων απορριμμάτων Δήμου
Αμαρουσίου που οδηγήθηκαν προς ταφή στο
Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων για το έτος 2012 (tn)
2%

Ποσότητα συμμείκτων Α.Σ.Α. από
την αποκομιδή των πράσινων &
γκρι κάδων

98%

Ποσότητα υπολείμματος Κ.Δ.Α.Υ.
Ασπροπύργου από την επεξεργασία
των προδιαλεγμένων υλικών
απορριμμάτων του Δήμου
Αμαρουσίου

Διάγραμμα 3-1: Ποσότητες συμμείκτων απορριμμάτων Δήμου Αμαρουσίου που οδηγήθηκαν προς ταφή στο
Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων, το έτος 2012
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Διεύθυνσης Καθαριότητας Δήμου Αμαρουσίου

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας
Η συλλογή και μεταφορά των συμμείκτων απορριμμάτων στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας
αφορά στην αποκομιδή των πράσινων και γκρι (μεταλλικών) κάδων οι οποίοι έχουν
τοποθετηθεί στις Δημοτικές Ενότητες των Βιλλίων, Ερυθρών, Οινόης και Μάνδρας. Για την
αποκομιδή των συμμείκτων απορριμμάτων από 910 κάδους συμμείκτων και 30 κάδους
τύπου σκαφήςi κατά το έτος 2012, χρησιμοποιήθηκαν 18 απορριμματοφόρα φορτίου κατά
μέσο όρο που ανέρχεται στους 8tn, πραγματοποιώντας αντίστοιχα με το Δήμο Αμαρουσίου
25 δρομολόγια την εβδομάδα. Η ποσότητα των απορριμμάτων που συλλέχθηκε από τους
πράσινους και γκρι (μεταλλικούς) κάδους για το έτος 2012 ανήλθε σε 11.061tn, σύμφωνα
με στοιχεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας. Οι εν λόγω
συλλεγμένες ποσότητες απορριμμάτων από τους κάδους συμμείκτων αποτελούν μαζί με το
υπόλειμμα της επεξεργασίας ανακυκλωσίμων από το Κ.Δ.Α.Υ. Ελευσίνας για λογαριασμό
του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας το σύνολο της ποσότητας που οδηγείται προς τελική
διάθεση στο Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων στο Δήμο Φυλής. Στο σημείο αυτό αναφέρεται ότι η
ποσότητα του υπολείμματος από το Κ.Δ.Α.Υ. Ελευσίνας από την επεξεργασία των
προδιαλεγμένων υλικών απορριμμάτων για λογαριασμό του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας
ανήλθε για το 2012 μόλις στους 243tn (Διάγραμμα 3-2). Το σύνολο επομένως των

i

Κάδοι που χρησιμοποιούνται για την προσωρινή αποθήκευση μπαζών και ογκωδών απορριμμάτων.
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συμμείκτων απορριμμάτων που οδηγήθηκαν στο Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων για λογαριασμό του
Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας άγγιξε την ποσότητα των 11.304tn.

Ποσότητες συμμείκτων απορριμμάτων Δήμου
Μάνδρας-Ειδυλλίας που οδηγήθηκαν προς ταφή
στο Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων για το έτος 2012 (tn)
2%
Ποσότητα συμμείκτων Α.Σ.Α. από την
αποκομιδή των πράσινων & γκρι κάδων

98%

Ποσότητα υπολείμματος Κ.Δ.Α.Υ.
Ασπροπύργου από την επεξεργασία των
προδιαλεγμένων υλικών απορριμμάτων
του Δήμου Αμαρουσίου

Διάγραμμα 3-2: Ποσότητες συμμείκτων απορριμμάτων Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας που οδηγήθηκαν προς
ταφή στο Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων, το έτος 2012
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Διεύθυνσης Καθαριότητας Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. για την ίδια χρονιά σχετικά με την κατάταξη
των Δήμων ανάλογα με τις ποσότητες συμμείκτων απορριμμάτων που καταμετρήθηκαν στο
Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων, προκύπτει ότι ο Δήμος Αμαρουσίου καταλαμβάνει την ένατη θέση
και ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας την 55η στο σύνολο παράθεσης με φθίνουσα σειρά 65
Δήμων που αποστέλλουν τα απορρίμματά τους στο Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων. Τις πρώτες θέσεις
αναμενόμενα κατέλαβαν οι πολυπληθέστεροι Δήμοι της Περιφέρειας Αττικής, δηλαδή οι
Δήμοι Αθηναίων και Πειραιώς. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε παράθεση με
φθίνουσα σειρά των εν λόγω 65 Δήμων ως προς την ποσότητα συμμείκτων απορριμμάτων
που διατέθηκε στο Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων εκπεφρασμένο ανά κάτοικο (δηλαδή κιλά
συμμείκτων απορριμμάτων που διατέθηκαν στο Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων ως προς τον
πληθυσμό έκαστου Δήμου), διαπιστώνεται ότι ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας καταλαμβάνει
τη 15η θέση και ο Δήμος Αμαρουσίου την 20η. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι τις υψηλότερες
τιμές ως προς τις ποσότητες συμμείκτων απορριμμάτων ανά κάτοικο που οδηγήθηκαν στο
Χ.Υ.Τ.Α. κατέγραψαν ο Δήμος Ασπροπύργου και ακόλουθα ο Δήμος Μαραθώνος.
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4 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ &
ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Στο δείκτη σύγκρισης μεταξύ των υφισταμένων πρακτικών διαχείρισης απορριμμάτων και
του συστήματος Recycling@Home αποτυπώνεται η συχνότητα αποκομιδής τόσο των
συμμείκτων όσο και των προδιαλεγμένων υλικών απορριμμάτων. Ακόλουθα, καταγράφεται
πληροφορία σχετικά με το σύνολο των κατοίκων που διαμένουν στους Δήμους Αμαρουσίου
και Μάνδρας-Ειδυλλίας. Τα στοιχεία που παρατίθενται ακόλουθα έχουν καταγραφεί στο
παραδοτέο Α.1.1 από πηγές της Διεύθυνσης Καθαριότητας των Δήμων Αμαρουσίου και
Μάνδρας-Ειδυλλίας.
Δήμος Αμαρουσίου
Το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων περιλαμβάνει τη διαχείριση των
συμμείκτων απορριμμάτων καθώς και την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και
υλικών συσκευασίας. Στις υποχρεώσεις του Δήμου περιλαμβάνεται η συλλογή και
μεταφορά των συμμείκτων απορριμμάτων από τους κάδους προσωρινής αποθήκευσης
προς τελική διάθεση στο Χ.Υ.Τ.Α., καθώς και των προδιαλεγμένων υλικών απορριμμάτων
από τους κάδους στο Κ.Δ.Α.Υ.. Συγκεκριμένα για τη συλλογή και μεταφορά των συμμείκτων
απορριμμάτων παρουσιάζονται τα δρομολόγια μίας τυπικής εβδομάδας και κατ’
αντιστοιχία ανά χρόνο στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 4-1).
Πίνακας 4-1: Δρομολόγια αποκομιδής συμμείκτων απορριμμάτων στο Δήμο Αμαρουσίου

Δρομολόγια αποκομιδής

Δρομολόγια

αποκομιδής

συμμείκτων

απορριμμάτων τις καθημερινές
Δρομολόγια

αποκομιδής

συμμείκτων

απορριμμάτων τα Σάββατα
Δρομολόγια

αποκομιδής

απορριμμάτων τις Κυριακές

συμμείκτων

Σύνολο

Σύνολο

δρομολογίων

δρομολογίων

απορριμματοφόρων απορριμματοφόρων
ανά εβδομάδα

ανά χρόνο

16

4.171,43

5

260,71

4

208,57

Πηγή: Διεύθυνση Καθαριότητας Δήμου Αμαρουσίου
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Κατ' αντιστοιχία με τα σύμμεικτα απορρίμματα, ο Δήμος Αμαρουσίου είναι υπεύθυνος για
την αποκομιδή των προδιαλεγμένων υλικών απορριμμάτων από τους μπλε κάδους που
βρίσκονται εντός των γεωγραφικών του ορίων προς το Κ.Δ.Α.Υ. Ασπροπύργου. Πιο
συγκεκριμένα, στον ακόλουθο Πίνακα (Πίνακας 4-2) παρουσιάζονται τα δρομολόγια
αποκομιδής των προδιαλεγμένων υλικών απορριμμάτων τόσο ανά μία τυπική εβδομάδα
του έτους, όσο και ανά έτος.
Πίνακας 4-2: Δρομολόγια αποκομιδής προδιαλεγμένων υλικών απορριμμάτων στο Δήμο Αμαρουσίου

Δρομολόγια αποκομιδής

Σύνολο

Σύνολο

δρομολογίων

δρομολογίων

απορριμματοφόρων απορριμματοφόρων

Δρομολόγια αποκομιδής προδιαλεγμένων
υλικών απορριμμάτων τις καθημερινές
Δρομολόγια αποκομιδής προδιαλεγμένων
υλικών απορριμμάτων τα Σάββατα
Δρομολόγια αποκομιδής προδιαλεγμένων
υλικών απορριμμάτων τις Κυριακές

ανά εβδομάδα

ανά χρόνο

10

2.607,14

3

156,43

4

208,57

Πηγή: Διεύθυνση Καθαριότητας Δήμου Αμαρουσίου

Τα δρομολόγια αποκομιδής των προδιαλεγμένων απορριμμάτων για το Δήμο Αμαρουσίου
αντιστοιχούν

σχεδόν

στα

2/3

των

δρομολογίων

που

προδιαγράφονται

και

πραγματοποιούνται για την αποκομιδή των συμμείκτων απορριμμάτων στο Δήμο για μία
εβδομάδα. Τα μειωμένα δρομολόγια αντικατοπτρίζουν σαφώς και τη διαφορά στις
ποσότητες μεταξύ των συμμείκτων και προδιαλεγμένων υλικών απορριμμάτων. Ένας ακόμη
παράγοντας που συμβάλλει στην αύξηση της διαφοράς των δρομολογίων αποκομιδής των
συμμείκτων απορριμμάτων έναντι των προδιαλεγμένων (Διάγραμμα 4-1) έγκειται στο
γεγονός ότι η συχνή αποκομιδή των συμμείκτων αποτελεί επιτακτική ανάγκη, λόγω του
μεγάλου ποσοστού βιοαποδομήσιμου κλάσματος που εμπεριέχεται σε αυτά.
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Συχνότητα αποκομιδής την εβδομάδα

Δρομολόγια αποκομιδής συμμείκτων &
προδιαλεγμένων υλικών απορριμμάτων ανά
εβδομάδα στο Δήμο Αμαρουσίου
20
18
16

Σύνολο δρομολογίων
απορριμματοφόρων για την
αποκομιδή των
προδιαλεγμένων υλικών
απορρριμμάτων ανά
εβδομάδα

14
12

10
8

Σύνολο δρομολογίων
απορριμματοφόρων για την
αποκομιδή των συμμείκτων
απορρριμμάτων ανά
εβδομάδα

6
4
2
0
Δρομολόγια
αποκομιδής τις
καθημερινές

Δρομολόγια
αποκομιδής τα
Σάββατα

Δρομολόγια
αποκομιδής τις
Κυριακές

Διάγραμμα 4-1: Δρομολόγια αποκομιδής συμμείκτων & προδιαλεγμένων υλικών απορριμμάτων ανά
εβδομάδα στο Δήμο Αμαρουσίου
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Διεύθυνσης Καθαριότητας Δήμου Αμαρουσίου

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας
Κατ' αντιστοιχία με το Δήμο Αμαρουσίου, ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας σχεδιάζει και
εφαρμόζει προγράμματα συλλογής και μεταφοράς των συμμείκτων και προδιαλεγμένων
υλικών απορριμμάτων. Η αποκομιδή περιλαμβάνει τη συλλογή και μεταφορά του
περιεχομένου των πράσινων και γκρι (μεταλλικών) κάδων από το Δήμο στο Χ.Υ.Τ.Α. Άνω
Λιοσίων του Δήμου Φυλής. Σε διαφορετικό προγραμματισμό έγκειται η συλλογή και
μεταφορά του περιεχομένου των μπλε κάδων απορριμμάτων, από το Δήμο στο Κ.Δ.Α.Υ.
Ελευσίνας. Στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 4-3) παρουσιάζονται τα δρομολόγια συλλογής
και μεταφοράς των συμμείκτων απορριμμάτων στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας για μία
τυπική εβδομάδα του χρόνου και αντίστοιχα ανά έτος.
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Πίνακας 4-3: Δρομολόγια αποκομιδής συμμείκτων απορριμμάτων στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας

Σύνολο

Σύνολο

δρομολογίων

δρομολογίων

απορριμματοφόρων απορριμματοφόρων

Δρομολόγια

αποκομιδής

συμμείκτων

απορριμμάτων τις καθημερινές
Δρομολόγια

αποκομιδής

συμμείκτων

απορριμμάτων τα Σάββατα
Δρομολόγια

αποκομιδής

συμμείκτων

απορριμμάτων τις Κυριακές

ανά εβδομάδα

ανά χρόνο

18

7.821,43

4

312,86

3

156,43

Πηγή: Διεύθυνση Καθαριότητας Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας

Εκτός των συμμείκτων απορριμμάτων, Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας προγραμματίζει και
εφαρμόζει την αποκομιδή των προδιαλεγμένων υλικών απορριμμάτων από τους μπλε
κάδους που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου προς το Κ.Δ.Α.Υ. Ελευσίνας. Πιο
συγκεκριμένα, στον ακόλουθο Πίνακα (Πίνακας 4-4) παρουσιάζονται τα δρομολόγια
αποκομιδής των προδιαλεγμένων υλικών απορριμμάτων τόσο ανά μία τυπική εβδομάδα
του έτους, όσο και ανά έτος.
Πίνακας 4-4: Δρομολόγια αποκομιδής προδιαλεγμένων υλικών απορριμμάτων στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας

Σύνολο

Σύνολο

δρομολογίων

δρομολογίων

απορριμματοφόρων απορριμματοφόρων

Δρομολόγια αποκομιδής προδιαλεγμένων
υλικών απορριμμάτων τις καθημερινές
Δρομολόγια αποκομιδής προδιαλεγμένων
υλικών απορριμμάτων τα Σάββατα
Δρομολόγια αποκομιδής προδιαλεγμένων
υλικών απορριμμάτων τις Κυριακές

ανά εβδομάδα

ανά χρόνο

1

260,71

1

52,14

0

0

Πηγή: Διεύθυνση Καθαριότητας Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας

Τα δρομολόγια αποκομιδής των προδιαλεγμένων απορριμμάτων για το Δήμο ΜάνδραςΕιδυλλίας αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 1/10 των δρομολογίων που προδιαγράφονται
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και πραγματοποιούνται για την αποκομιδή των συμμείκτων απορριμμάτων στο Δήμο για
μία εβδομάδα (Διάγραμμα 4-2). Η ανακύκλωση στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας ξεκίνησε
λειτουργεί μόλις 4 χρόνια, με αποτέλεσμα οι ποσότητες των προδιαλεγμένων υλικών
απορριμμάτων στους μπλε κάδους προσωρινής αποθήκευσης να διατηρούνται σε χαμηλά
επίπεδα. Φυσικά, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση του Δήμου Αμαρουσίου, η συχνή
αποκομιδή των συμμείκτων είναι σημαντική εξαιτίας

του

μεγάλου

ποσοστού

βιοαποδομήσιμου κλάσματος που εμπεριέχεται σε αυτά.

Συχνότητα αποκομιδής την εβδομάδα

Δρομολόγια αποκομιδής συμμείκτων &
προδιαλεγμένων υλικών απορριμμάτων ανά
εβδομάδα στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Σύνολο δρομολογίων
απορριμματοφόρων για την
αποκομιδή των
προδιαλεγμένων υλικών
απορρριμμάτων ανά
εβδομάδα

Δρομολόγια
αποκομιδής τις
καθημερινές

Δρομολόγια
αποκομιδής τα
Σάββατα

Δρομολόγια
αποκομιδής τις
Κυριακές

Σύνολο δρομολογίων
απορριμματοφόρων για την
αποκομιδή των συμμείκτων
απορρριμμάτων ανά
εβδομάδα

Διάγραμμα 4-2: Δρομολόγια αποκομιδής συμμείκτων & προδιαλεγμένων υλικών απορριμμάτων ανά
εβδομάδα στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Διεύθυνσης Καθαριότητας Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας
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5 ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ
ΑΠΟΡΡΟΦΩΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Στο δείκτη σύγκρισης μεταξύ των υφισταμένων πρακτικών διαχείρισης απορριμμάτων και
του συστήματος Recycling@Home αποτυπωνονται τα ποσοστά ανακτώμενων υλικών που
απορροφώνται στην αγορά. Ακόλουθα, καταγράφεται πληροφορία σχετικά με το σύνολο
των κατοίκων που διαμένουν στους Δήμους Αμαρουσίου και Μάνδρας-Ειδυλλίας. Τα
στοιχεία που παρατίθενται ακόλουθα έχουν καταγραφεί στο παραδοτέο Α.1.1 από πηγές
του Κ.Δ.Α.Υ. Ασπροπύργου και Κ.Δ.Α.Υ. Ελευσίνας.
Δήμος Αμαρουσίου
Σύμφωνα με στοιχεία του Κ.Δ.Α.Υ. Ασπροπύργου το ποσοστό ανάκτησης στη μονάδα αγγίζει
το 60% κατά βάρος στο σύνολο του περιεχομένου των μπλε κάδων που εξυπηρετούν στην
Περιφέρεια Αττικής. Τα συμπιεσμένα και δεματοποιημένα υλικά τα οποία προκύπτουν από
την επεξεργασία που υφίστανται τα προδιαλεγμένα υλικά απορριμμάτων στο Κ.Δ.Α.Υ.
επανεισέρχονται στη γραμμή παραγωγής προς εκ νέου χρήση ανάλογα με το υλικό και τη
ζήτηση της αγοράς. Το σύνολο επομένως των υλικών που προκύπτουν φροντίζουν να
αξιοποιείται το ταχύτερο δυνατό τόσο στην εγχώρια όσο και στην αγορά του εξωτερικού.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτό δεν είναι δυνατό, το εμπόρευμα φυλάσσεται ως
αποθεματικό και είτε αναμένεται κάποια ανάκαμψη σχετικά με αυτό στην αγορά ή
επανεπεξεργάζεται σε συνδυασμό με κάποιο άλλο, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για
διαφορετικό σκοπό.
Συγκεκριμένα για την περίπτωση του Δήμου Αμαρουσίου κατά τη διάρκεια του έτους 2012,
κατέφθασαν στο Κ.Δ.Α.Υ. Ασπροπύργου 8.000tn προδιαλεγμένων υλικών απορριμμάτων
από τους οποίους οι 4.800tn στο σύνολο των συσκευασιών ανακτήθηκαν και επανήλθαν
στην αγορά, με το υπόλειμμα της εν λόγω επεξεργασίας να οδηγείται προς ταφή στο
Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων.
Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας
Κατ' αντιστοιχία με το Κ.Δ.Α.Υ. Ασπροπύργου, το Κ.Δ.Α.Υ. Ελευσίνας κατέγραψε ποσοστό
ανάκτησης της τάξης του 60% κατά βάρος του συνολικού περιεχομένου των μπλε κάδων για
την Περιφέρεια Αττικής. Τα υλικά τα οποία προκύπτουν ακολουθούν κατ΄ αντιστοιχία την
ίδια διαδρομή ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση της αγοράς όπως και στο
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προαναφερθέν Κ.Δ.Α.Υ.. Για την περίπτωση του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, υπολογίστηκε
ότι κατέφθασαν στο Κ.Δ.Α.Υ. Ελευσίνας 607,5tn προδιαλεγμένων υλικών απορριμμάτων το
έτος 2012. Από αυτή την ποσότητα, οι 364,5tn συσκευασιών ανακτήθηκαν και επανήλθαν
στην αγορά ενώ το υπόλειμμα που προέκυψε από την επεξεργασία τους οδηγήθηκε προς
ταφή στο Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων.
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6 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Μεταξύ των διαφόρων εξωγενών παραγόντων που συνδέονται με το περιβάλλον και οι
οποίοι χρήζουν μελέτης συγκαταλέγονται η ποιότητα του αέρα, των υδάτων, η όχληση και
οι χρήσεις γης κ.λπ.. Στην κατηγορία ωστόσο της διαχείρισης απορριμμάτων και δει στην
περίπτωση της ανακύκλωσης, ουσιαστικής σημασίας είναι η μελέτη των εκπομπών των
αερίων του θερμοκηπίου (defra, 2011). Οι δείκτες που θα παρουσιαστούν ακόλουθα
εντάσσονται στο πλαίσιο μελέτης των επιλογών διαχείρισης απορριμμάτων και στις
σχετικές εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου. Το εν λόγω πλαίσιο (defra, 2011)
περιλαμβάνει τρεις ενότητες οι οποίες και αφορούν:
-

Στις εκπομπές κατά τη διάρκεια επεξεργασίας των απορριμμάτων, και πιο
συγκεκριμένα στις εκπομπές που παράγονται απευθείας από τη διαδικασία
επεξεργασίας και δεν συγκεντρώνονται ή καίγονται.

-

Στις εκπομπές που αφορούν στην ενεργειακή κατανάλωση, δηλαδή στις εκπομπές
της ενεργειακής κατανάλωσης αφαιρώντας οποιεσδήποτε μειώσεις εκπομπών από
τη χρήση της παραγόμενης από την επεξεργασία απορριμμάτων ενέργεια -η οποία
τελευταία και αντισταθμίζει τη χρήση ορυκτών καυσίμων σε άλλους τομείς.

-

Στις περιεχόμενες εκπομπές, οι οποίες κατά κύριο λόγο αφορούν στα στάδια της
πρόληψης και της επανάχρησης των υλικών. Η εν λόγω κατηγορία υπολογισμών
περιλαμβάνει τις εκπομπές οι οποίες προκύπτουν κατά την παραγωγή των αγαθών
και υπηρεσιών με τη χρήση πρώτων υλών.

Τα αέρια τα οποία κατά κύριο λόγο ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι
κατά 60% το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το μεθάνιο (CH4) πλησιάζοντας το 15%, οι
χλωροφθοράνθρακες (CFCs) σε ποσοστό που αγγίζει το 11% καθώς και το υπεροξείδιο του
αζώτου (N2O) κατά 4% (Όξενκιουν-Πετροπούλου, 2010).
Ανθρώπινες δραστηριότητες όπως η διάθεση απορριμμάτων προκαλεί την εκπομπή αερίων
του θερμοκηπίου όπως το μεθάνιο (CH4) και το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) από το
βιοαέριο των χώρων υγειονομικής ταφής (WHO and UNEP, 2013), τα αέρια άνθρακα τα
οποία παράγονται κατά το βραχυπρόθεσμο βιογεωχημικό κύκλο του άνθρακα (από
διεργασίες όπως φωτοσύνθεση και η εξατμισοδιαπνοή) και εγκλωβίζονται στους χώρους
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ταφής απορριμμάτων για μεγαλύτερο της εκατονταετίας διάστημα, το υπεροξείδιο του
αζώτου από τους χώρους ταφής ή το ανακτώμενο από χώρους υγειονομικής ταφής
βιοαέριο, και τους χλωροφθοράνθρακες (CFCs) και υδροφθοράνθράκες (HFCs) από τα
απορρίμματα ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού (European Commission, 2001).
Σε ό, τι αφορά στην ανακύκλωση, υποστηρίζεται ότι ευθύνη για τις εκπομπές
χλωροφθορανθράκων (CFCs) και υδροφθορανθράκων (HFCs) φέρουν τα απορρίμματα
ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού (European Commission, 2001).
Στους υπολογισμούς των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου σαφής είναι ο
διαχωρισμός ως προς τις νόρμες που αφορούν σε υλικά και σε υπολείμματα (European
Commission, 2001). Στην περίπτωση αυτού του δείκτη γίνεται λόγος για τις εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου κατά την τελική διάθεση διαφόρων κλασμάτων των
απορριμμάτων.

6.1 Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από την τελική
διάθεση διαφόρων ροών απορριμμάτων
Στο δείκτη σύγκρισης μεταξύ των υφισταμένων πρακτικών διαχείρισης απορριμμάτων και
του συστήματος Recycling@Home αποτυπώνονται οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
από

την

τελική

διάθεση

διαφόρων

ροών

απορριμμάτων.

Τα

στοιχεία

που

χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό του δείκτη αφορούν σε στοιχεία της Διεύθυνσης
Καθαριότητας των Δήμων Αμαρουσίου και Μάνδρας-Ειδυλλίας καθώς και σε επίσημες
μελέτες με επίκεντρο την Περιφέρεια Αττικής. Επίσης γίνεται χρήση των συντελεστών
μετατροπής για την εύρεση των εκπεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών
Υποθέσεων (defra, Department for Environment Food and Rural Affairs) και του Υπουργείου
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (DECC, Department of Energy & Climate Change),
προκειμένου να προσδιοριστούν προς συγκριτική αποτίμηση οι εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου από την τελική διάθεση διαφόρων ροών απορριμμάτων.
Με βάση τη χρησιμοποιούμενη στην εν λόγω εργασία μεθοδολογία, οι εκπομπές αερίων
του θερμοκηπίου που προκύπτουν από την τελική διάθεση των απορριμμάτων
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συγκαταλέγονται στις έμμεσεςii εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (defra and DECC, 2012).
Στις τιμές που παρουσιάζονται ακόλουθα δεν συνυπολογίζεται το διοξείδιο του άνθρακα το
οποίο απορροφάται και εκπέμπεται από ζώντες οργανισμούς στο τέλος της ζωής τους,
καθώς κατά συνθήκη θεωρείται ότι βρίσκεται σε ισορροπία σε βιώσιμα περιβάλλοντα
αποτελώντας μέρος του φυσικού βιογεωχημικού κύκλου του άνθρακα (Friedrich and Trois,
2011). Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις εν λόγω εκπομπές, οι αποφευχθείσες
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προκύπτουν από την εφαρμογή πρακτικών όπως η
ανακύκλωση ή η ανάκτηση ενέργειας, περιλαμβάνονται στους φορείς οι οποίοι
χρησιμοποιούν τα ανακυκλωμένα υλικά ή χρησιμοποιούν απόβλητα προκειμένου να
παράξουν ενέργεια και όχι στις εταιρίες οι οποίες παράγουν τα εν λόγω απόβλητα. Για το
λόγο επομένως ότι δεν συνυπολογίζονται οι εκπομπές οι οποίες αποφεύγονται από την
εφαρμογή εναλλακτικών πρακτικών διαχείρισης απορριμμάτων, δηλαδή δεν υπάρχουν
προνόμια στο ισοζύγιο του άνθρακα, οι τιμές που παρουσιάζονται ακόλουθα φέρουν
θετικό πρόσημο. Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου που αφορούν στη διάθεση των απορριμμάτων δεν περιλαμβάνονται οι
εκπομπές αερίων που αφορούν στην κατανάλωση των υλικών.
Πιο συγκεκριμένα, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που αφορούν στη διάθεση
απορριμμάτων σύμφωνα με τη μεθοδολογία περιλαμβάνουν τα στάδιο από το σημείο
χρήσης και απόρριψης του προϊόντος μέχρι τη διάθεση απορριμμάτων ή και την
επανάχρηση/ανακύκλωση. Με το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε η προσέγγιση των τιμών
για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν αντιστοιχούν στο διοξείδιο του άνθρακα
(CO2), αλλά στο μεθάνιο (CO4) και στο υπεροξείδιο του αζώτου (N2O) πραγματοποιείται με
ισοδύναμα του διοξειδίου του άνθρακα (CO2e) τα οποία και βασίζονται σε υπολογισμούς
παραγόντων του δυναμικού θέρμανσης του πλανήτη της Διακυβερνητικής Επιτροπής για
την αλλαγή του κλίματος και του Πρωτοκόλλου του Κυότο (defra and DECC, 2012).
Το μοντέλο φέρει υψηλό ποσοστό συμβατότητας -ωστόσο όχι πλήρη ταύτιση- με τα
ευρωπαϊκά και κατ’ επέκταση ελληνικά δεδομένα γι’ αυτό και επιλέχθηκε να
χρησιμοποιηθεί. Όπως αναφέρθηκε και αρχικά δεν υπάρχουν σχετικές αναφορές
υπολογισμού στις επίσημες ελληνικές βάσεις δεδομένων. Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί
ότι το εν λόγω μοντέλο χρησιμοποιείται φύσει για συγκριτικούς σκοπούς και όχι για την
επιλογή της βέλτιστης λύσης ως προς τη διαχείριση των απορριμμάτων σε μία περιοχή

ii

Δηλαδή αφορούν σε εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου οι οποίες είναι αποτέλεσμα δραστηριοτήτων ενός
φορέα αλλά εμφανίζονται σε πηγές που ανήκουν ή ελέγχονται από άλλους φορείς.
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(defra and DECC, 2012). Ως εισερχόμενα στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα σχετικά με
τις συλλεγμένες ποσότητες απορριμμάτων και προδιαλεγμένων υλικών απορριμμάτων των
Δήμων Αμαρουσίου και Μάνδρας-Ειδυλλίας για το έτος 2012iii, τα οποία υπολογίστηκαν ως
προς τα ποσοστά των μερών της ποιοτικής σύστασης των Α.Σ.Α. της Περιφέρειας Αττικής
(Μπουρτσάλας, 2011, Θεοχάρη et al., 2006) καθώς και ως προς τα ποσοστά των μερών της
σύνθεσης των αποβλήτων συσκευασιών στο μπλε κάδο (Ε.Ο.ΑΝ.). Θα πρέπει να σημειωθεί
ότι ανακύκλωση ανοιχτού τύπου χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό στις περισσότερες
περιπτώσεις ανακύκλωσης (πλην των αλουμινένιων και λευκοσιδηρών περιεκτών που
ανακυκλώνονται προκειμένου να μορφοποιηθούν εκ νέου στην πρότερη χρήση τους)
καθώς στα Κ.Δ.Α.Υ. τα φορτία οδηγούνται προς ανακύκλωση ανάλογα με τις ανάγκες της
αγοράς στο εσωτερικό ή και στο εξωτερικό. Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας
παρουσιάζονται ακόλουθα.
Δήμος Αμαρουσίου
Πιο αναλυτικά για την περίπτωση του Δήμου Αμαρουσίου προέκυψε ο ακόλουθος πίνακας (Πίνακας
6-1), ο οποίος και αφορά στις συλλεγμένες ποσότητες απορριμμάτων κατόπιν επεξεργασίας τους με
βάση επίσημα στοιχεία για την Περιφέρεια Αττικής. Στη συνέχεια τα δεδομένα αυτά
χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να υπολογιστούν οι έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
από την υγειονομική ταφή και ανακύκλωση των απορριμμάτων (Πίνακας 4-2 και Πίνακας 4-3).
Πίνακας 6-1: Εισερχόμενα δεδομένα για τον υπολογισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τις
διάφορες ροές απορριμμάτων στην περίπτωση του Δήμου Αμαρουσίου

Συλλεγμένες ποσότητες

Κατηγορίες Α.Σ.Α.

(tn/yr)

Συλλεγμένες ποσότητες συμμείκτων απορριμμάτων στο
Δήμο Αμαρουσίου
Συλλεγμένες

ποσότητες

προδιαλεγμένων

υλικών

απορριμμάτων στο Δήμο Αμαρουσίου
Ποιοτική

σύσταση

παραγόμενων
Α.Σ.Α.
Αμαρουσίου

στο

ποσοτήτων
Δήμο

Οργανικά απορρίμματα
Απορρίμματα χάρτου
Απορρίμματα πλαστικών

27.820

8.000
14.328
11.462,40
4.656,60

iv

Απορρίμματα πλαστικών PP,

2.829,78

iii

Ο υπολογισμός των ποσοτήτων της ποιοτικής σύστασης πραγματοποιήθηκε με βάση τα δεδομένα του
Παραδοτέου Α.1.1. και τα ποσοστά της μέσης ποιοτικής σύστασης των παραγόμενων ποσοτήτων Α.Σ.Α. της
Περιφέρειας Αττικής και της Ελλάδας.
iv
Ο υπολογισμός των ποσοτήτων της ποιοτικής σύστασης πραγματοποιήθηκε με βάση τα ποσοστά της μέσης
ποιοτικής σύστασης των παραγόμενων ποσοτήτων Α.Σ.Α. της Περιφέρειας Αττικής και της Ελλάδας.
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Συλλεγμένες ποσότητες

Κατηγορίες Α.Σ.Α.

(tn/yr)

PE
Απορρίμματα

πλαστικών

PVC
Απορρίμματα πλαστικών PΕΤ
Scrap μετάλλων

Απορρίμματα γυαλιών

Χαρτί εντύπων

Προδιαλεγμένα

υλικά

απορριμμάτων

που

οδηγούνται

προς

ανακύκλωση
Αμαρουσίου

v

στο

Δήμο

Χαρτί συσκευασιών

644,76
1.540,26
1.253,70

895,50

3.360,00

2.824,00

Γυαλί

248,00

Σίδηρος

192,00

Αλουμίνιο

72,00

Πλαστικά

216,00

Φιάλες PET

328,00

Φιάλες πολυαιθυλενίου

224,00

Φιλμ πολυαιθυλενίου

352,00

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από Παραδοτέο Α.1.1, Μπουρτσάλας, 2011, Θεοχάρη et.al, 2006,
2006, Ε.Ο.ΑΝ., EUROCONSULTANTS and EPTA, 2010.

Όπως παρατηρείται στον Πίνακας 4-2 και ακόλουθα στον Πίνακας 4-3 η συμβολή των διαδικασιών
της ανακύκλωσης στο σύνολο των εκπεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου είναι ελάχιστη. Τη
μερίδα του λέοντος καταλαμβάνει η διάθεση των απορριμμάτων στους χώρους υγειονομικής ταφής.
Σημαντικό ποσοστό στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από απόβλητα που οδηγούνται προς
τελική διάθεση φέρουν τα οργανικά (βιοαπόβλητα και πράσινα) καθώς και το χαρτί. Στην ίδια
κατηγορία παρουσιάζονται το γυαλί και το scrap μετάλλων, ενώ δυσανάλογα ως προς τα δύο
προαναφερθέντα είναι τα πλαστικά. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι ρόλο ως προς την
παραγωγή των αποτελεσμάτων για τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου κατέχουν οι
ποσότητες των απορριμμάτων. Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις τιμές των εκπομπών των
αερίων του θερμοκηπίου που παρουσιάζονται στους δύο αυτούς πίνακες δεν έχουν αφαιρεθεί οι
εκπομπές που αποφεύγονται από την παραγωγή των εν λόγω υλικών, και αυτός είναι και ο λόγος
του θετικού προσήμου των τιμών αυτών (defra and DECC, 2012).

v

Ο υπολογισμός των ποσοτήτων της ποιοτικής σύστασης πραγματοποιήθηκε με βάση τα ποσοστά της μέσης
ποιοτικής σύστασης του περιεχομένου του μπλε κάδου (Ε.Ο.ΑΝ.).
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Πίνακας 6-2: Αποτελέσματα καθαρών εκπομπών CO2e ανά κλάσμα αποβλήτων (kg) συνυπολογίζοντας την
επεξεργασία της ανακύκλωσης καθώς και την τελική διάθεση των απορριμμάτων, για το Δήμο Αμαρουσίου

Σύνολο καθαρών εκπομπών CO2e ανά
κλάσμα αποβλήτων (kg) (συνυπολογίζεται

Κατηγορίες απορριμμάτων

η επεξεργασία της ανακύκλωσης και η
διάθεση απορριμμάτων)

Γυαλί

28.303

Αλουμινένιοι

περιέκτες

και

φύλλο

αλουμινίου

1.512

Scrap μετάλλων

26.381

Περιέκτες από λευκοσίδηρο

4.032

Αστικά Στερεά Απόβλητα κατά μέσο όρο
Οργανικά

απόβλητα

(βιοαπόβλητα

8.063.224
και

πράσινα κήπου)

3.640.208

Χαρτί & χαρτόνι: χαρτόνι (θεώρηση ότι κατά
μέσο όρο κυματοειδές χαρτόνι κατά 78%

0

και χαρτόνι κατά 22%
Χαρτί & χαρτόνι μικτό (θεώρηση: χαρτί
κατά 25% και χαρτόνι κατά 75%)

6.338.486

Χαρτί και χαρτόνι: χαρτί

0

Πλαστικά κατά μέσο όρο

163.247

Πλαστικά: Πλαστικά φιλμ κατά μέσο όρο
(συμπεριλαμβανομένων και των σακουλών)
Πλαστικά: Άκαμπτα πλαστικά κατά μέσο
όρο

7.392

4.704

Πλαστικά: PET

59.380

Πλαστικά: PP

96.439

Πλαστικά: PVC

21.973
Πηγή: Επεξεργασία δεικτών defra and DECC, 2012
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Πίνακας 6-3: Αποτελέσματα καθαρών εκπομπών CO2e ανά κλάσμα αποβλήτων (kg) που οδηγείται προς
τελική διάθεση των απορριμμάτων, για το Δήμο Αμαρουσίου

Σύνολο καθαρών εκπομπών CO2e ανά
Κατηγορίες απορριμμάτων

κλάσμα αποβλήτων που οδηγείται προς
τελική διάθεση (kg)

Γυαλί

23.095

Αστικά Στερεά Απόβλητα κατά μέσο όρο
Οργανικά

απόβλητα

(βιοαπόβλητα

8.063.224
και

3.640.208

πράσινα κήπου)
Χαρτί & χαρτόνι μικτό (θεώρηση: χαρτί κατά

6.338.486

25% και χαρτόνι κατά 75%)
Πλαστικά κατά μέσο όρο

158.711

Πλαστικά: PET

52.492

Πλαστικά: PP

96.439

Πλαστικά: PVC

21.973
Πηγή: Επεξεργασία δεικτών defra and DECC, 2012

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας
Αντίστοιχα για το Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα ως προς τις συλλεγμένες
ποσότητες απορριμμάτων και προδιαλεγμένων υλικών στο Δήμο κατά το έτος 2012 (Παραδοτέο
Α.1.1.) και υπολογίστηκαν κατά προσέγγιση (Πίνακας 6-4) οι ποσότητες κλασμάτων των
απορριμμάτων σύμφωνα με τα ποσοστά που δίνονται για τη μέση ποιοτική σύσταση της
Περιφέρειας Αττικής (Μπουρτσάλας, 2011, Θεοχάρη et al., 2006) και την ποιοτική σύσταση του
περιεχομένου του «μπλε κάδου» -του υφιστάμενου δηλαδή συστήματος ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.).

Πίνακας 6-4: Εισερχόμενα δεδομένα για τον υπολογισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τις
διάφορες ροές απορριμμάτων για την περίπτωση του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας

Συλλεγμένες ποσότητες

Κατηγορίες Α.Σ.Α.

(tn/yr)

Συλλεγμένες ποσότητες συμμείκτων απορριμμάτων στο
Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας
Συλλεγμένες

ποσότητες

προδιαλεγμένων

υλικών

απορριμμάτων στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας
Ποιοτική
παραγόμενων

σύσταση
ποσοτήτων

Οργανικά απορρίμματα

11.061,38

607,50
4.667,55
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Συλλεγμένες ποσότητες

Κατηγορίες Α.Σ.Α.
Α.Σ.Α. στο Δήμο ΜάνδραςΕιδυλλίας

vi

(tn/yr)

Απορρίμματα χάρτου

Απορρίμματα πλαστικών
Απορρίμματα πλαστικών PP,

3.734,04

1.516,95

921,84

PE
Απορρίμματα

πλαστικών

210,04

PVC
Απορρίμματα πλαστικών PET

408,41

Scrap μετάλλων

Απορρίμματα γυαλιών

υλικά

απορριμμάτων

που

οδηγούνται
ανακύκλωση

προς
στο

Μάνδρας-Ειδυλλίας

Δήμο

291,72

255,15

Χαρτί εντύπων

Προδιαλεγμένα

501,76

Χαρτί συσκευασιών

214,45

Γυαλί

18,83

Σίδηρος

14,58

Αλουμίνιο

5,47

Πλαστικά

16,40

Φιάλες PET

24,91

Φιάλες πολυαιθυλενίου

17,01

Φιλμ πολυαιθυλενίου

26,73

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από Παραδοτέο Α.1.1, Μπουρτσάλας, 2011, Θεοχάρη et.al, 2006,
2006, Ε.Ο.ΑΝ., EUROCONSULTANTS and EPTA, 2010.

Όπως παρατηρήθηκε και για την περίπτωση του Δήμου Αμαρουσίου οι εκπομπές των αερίων του
θερμοκηπίου από τις διάφορες ροές απορριμμάτων φέρουν το μεγαλύτερο ποσοστό τους από την
υγειονομική ταφή και όχι από τις διαδικασίες της ανακύκλωσης. Από τις ροές των απορριμμάτων
που οδηγούνται προς διάθεση και μελετήθηκαν ως προς τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου
για την περίπτωση του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, προέκυψε και εδώ ότι μεγαλύτερα ποσοστά
εκπομπών καταλαμβάνουν τα οργανικά απόβλητα και τα απορρίμματα χάρτου (Πίνακας 6-5 και
vi

Ο υπολογισμός των ποσοτήτων της ποιοτικής σύστασης πραγματοποιήθηκε με βάση τα δεδομένα του
Παραδοτέου Α.1.1. και τα ποσοστά της μέσης ποιοτικής σύστασης των παραγόμενων ποσοτήτων Α.Σ.Α. της
Περιφέρειας Αττικής και της Ελλάδας.
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Πίνακας 6-6). Στη συνέχεια ακολουθούν τα πλαστικά, και με το γυαλί και το scrap μετάλλων να
καταλαμβάνουν τις χαμηλότερες θέσεις. Θα πρέπει να σημειωθεί και εδώ ότι οι ποσότητες και η
σύνθεση των απορριμμάτων που συγκεντρώνονται στους κάδους φέρουν σημαντικό μερίδιο
ευθύνης -καθώς το οργανικό κλάσμα αποτελεί το κύριο μέρος των συμμείκτων απορριμμάτων.
Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις τιμές των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου που
παρουσιάζονται στους δύο ακόλουθους πίνακες (Πίνακας 6-5 και Πίνακας 6-6) δεν έχουν αφαιρεθεί
οι εκπομπές που αποφεύγονται από την παραγωγή των εν λόγω υλικών, και αυτός είναι και ο λόγος
του θετικού προσήμου των τιμών αυτών (defra and DECC, 2012).
Πίνακας 6-5: Αποτελέσματα καθαρών εκπομπών CO2e ανά κλάσμα αποβλήτων (kg) συνυπολογίζοντας την
επεξεργασία της ανακύκλωσης καθώς και την τελική διάθεση των απορριμμάτων, για το Δήμο ΜάνδραςΕιδυλλίας

Σύνολο καθαρών εκπομπών CO2e ανά
κλάσμα αποβλήτων (kg) (συνυπολογίζεται

Κατηγορίες απορριμμάτων

η επεξεργασία της ανακύκλωσης και η
διάθεση απορριμμάτων)

Γυαλί

7.195

Αλουμινένιοι

περιέκτες

και

φύλλο

αλουμινίου
Περιέκτες από λευκοσίδηρο

306

Αστικά Στερεά Απόβλητα κατά μέσο όρο
Οργανικά

απόβλητα

(βιοαπόβλητα

115

3.205.981
και

πράσινα κήπου)

1.185.849

Χαρτί & χαρτόνι: χαρτόνι (θεώρηση ότι κατά
μέσο όρο κυματοειδές χαρτόνι κατά 78%

0

και χαρτόνι κατά 22%
Χαρτί & χαρτόνι μικτό (θεώρηση: χαρτί
κατά 25% και χαρτόνι κατά 75%)

2.064.924

Χαρτί και χαρτόνι: χαρτί

0

Πλαστικά κατά μέσο όρο

52.042

Πλαστικά: Πλαστικά φιλμ κατά μέσο όρο
(συμπεριλαμβανομένων και των σακουλών)
Πλαστικά: Άκαμπτα πλαστικά κατά μέσο
όρο

561

357

Πλαστικά: PET

17.623

Πλαστικά: PP

31.416

Πλαστικά: PVC

7.158
Πηγή: Επεξεργασία δεικτών defra and DECC, 2012
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Πίνακας 6-6: Αποτελέσματα καθαρών εκπομπών CO2e ανά κλάσμα αποβλήτων (kg) που οδηγείται προς
τελική διάθεση των απορριμμάτων, για το Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας

Σύνολο καθαρών εκπομπών CO2e ανά
Κατηγορίες απορριμμάτων

κλάσμα αποβλήτων που οδηγείται προς
τελική διάθεση (kg)

Γυαλί

7.519

Αστικά Στερεά Απόβλητα κατά μέσο όρο
Οργανικά

απόβλητα

(βιοαπόβλητα

3.205.981
και

1.185.849

πράσινα κήπου)
Χαρτί & χαρτόνι μικτό (θεώρηση: χαρτί κατά

2.069.901

25% και χαρτόνι κατά 75%)
Πλαστικά κατά μέσο όρο

51.698

Πλαστικά: PET

17.100

Πλαστικά: PP

31.416

Πλαστικά: PVC

7.158
Πηγή: Επεξεργασία δεικτών defra and DECC, 2012

Αντιπαραβάλλοντας τις δύο αυτές περιοχές ως προς τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου τόσο
στη διαχειριστική αλυσίδα που οδηγεί σε τελική διάθεση όσο και στη διαχειριστική αλυσίδα που
οδηγεί στην ανακύκλωση, παρατηρούνται αναμενόμενα υψηλότερες εκπομπές στην τελική διάθεση
(χαρακτηριστικό αποτελεί το παράδειγμα των εκπομπών που αφορούν στο σύνολο των Αστικών
Στερεών Αποβλήτων, εφεξής Α.Σ.Α., που οδηγούνται προς ταφή). Ωστόσο, και στις δύο περιπτώσεις
παρατηρούνται ορισμένες αναλογίες οι οποίες και επισημαίνονται ακολούθως.
Σε ό, τι αφορά στην ανακύκλωση, οι περιπτώσεις του γυαλιού, του scrap μετάλλων και της γενικής
κατηγορίας των πλαστικών περιλαμβάνουν δεδομένα ποσοτήτων που αφορούν τόσο σε διαδικασίες
ανακύκλωσης όσο και σε τελική διάθεση. Για το λόγο αυτό παρατηρείται μικρή διαφοροποίηση
μεταξύ των τιμών στους δύο πίνακες (Πίνακας 6-2 και Πίνακας 6-3 για το Δήμο Αμαρουσίου και
Πίνακας 6-5 και Πίνακας 6-6 για το Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας). Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά την ανακύκλωση αποτελούν ελάχιστο κομμάτι του συνόλου
των εκπομπών και ειδικά συγκριτικά με τη διαδικασία της ταφής των απορριμμάτων. Για τα
απορρίμματα γυαλιού, παρατηρείται ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου είναι περισσότερες
στην περίπτωση της τελικής διάθεσης -κάτι το οποίο σχεδόν πάντα επιβεβαιώνεται και από μελέτες
(WRAP, 2010, ISWA, 2009). Για την περίπτωση του scrap μετάλλων θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι
ποσότητες που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό αφορούν σε μεταλλικές συσκευασίες που
συλλέγονται στους μπλε κάδους και οδηγούνται προς ανακύκλωση. Συγκεκριμένα για τη γενική
κατηγορία των πλαστικών, οι εν λόγω τιμές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου επιβεβαιώνουν
μελέτες (WRAP, 2010, Lighthart T.N., Ansems T.A.M.M., 2012) στις οποίες υποστηρίζεται ότι η
μηχανική ανακύκλωση είναι προτιμητέα της τελικής διάθεσης.
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Επίσης υπολογίστηκαν κατηγορίες όπως οι αλουμινένιοι περιέκτες, οι περιέκτες από λευκοσίδηρο,
το χαρτί και τα πλαστικά φιλμ και τα άκαμπτα πλαστικά για τα οποία υπάρχουν δεδομένα σχετικά με
ποσότητες που ανακυκλώνονται και για αυτά τα δεδομένα υπολογίστηκαν οι εκπομπές CO2e –οι
οποίες και παρουσιάζονται σε χαμηλά επίπεδα. Θα πρέπει να σημειωθεί για μία ακόμη φορά ότι στις
τιμές των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου που παρουσιάζονται στους δύο αυτούς πίνακες
δεν έχουν αφαιρεθεί οι εκπομπές που αποφεύγονται από την παραγωγή των εν λόγω υλικών, και
αυτός είναι και ο λόγος του θετικού προσήμου των τιμών αυτών (defra and DECC, 2012).
Στο κομμάτι που αφορά στην τελική διάθεση απορριμμάτων, παρατηρήθηκε ότι οι κύριες
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τη διάθεση των απορριμμάτων σε χώρους ταφής αφορούν
στο μεθάνιο (CH4) και στο διοξείδιο του άνθρακα (CO2), τα οποία και εμφανίζονται κατά την
παραγωγή βιοαερίου από τα βακτήρια τα οποία αναπτύσσονται υπό αναερόβιες συνθήκες και τα
οποία χρησιμοποιούν ως πηγή άνθρακα το βιοαποδομήσιμο άνθρακα που περιέχεται στα απόβλητα
(Calabro, 2009).
Οι διαφορές στις τιμές των εκπεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου για τη διάθεση διαφόρων ροών
απορριμμάτων και στους δύο Δήμους οφείλονται στις διαφορετικές ποσότητες απορριμμάτων που
συλλέγονται. Ωστόσο, η κατάταξη των τιμών ως προς τα διάφορα υλικά για κάθε Δήμο παρουσιάζει
ορισμένες αναλογίες. Πιο συγκεκριμένα, σε ό, τι αφορά στην επιλογή της τελικής διάθεσης των
απορριμμάτων παρατηρείται και στις δύο υπό μελέτη περιπτώσεις ότι η τελική διάθεση
βιοαποδομήσιμων απορριμμάτων (δηλαδή οποιουδήποτε είδος απορρίμματος το οποίο μπορεί να
υποστεί αναερόβια ή αερόβια βιολογική επεξεργασία, όπως π.χ. βιοαπόβλητα, απορρίμματα κήπου
ή χαρτί και χαρτόνι (Ε.Ο.Π.)) οδηγεί σε υψηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (defra, 2011).
Στη συνέχεια ακολουθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από την τελική διάθεση
απορριμμάτων πλαστικού με σημαντική διαφορά στις τιμές. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι εν μέρει η
εν λόγω διαφορά οφείλεται και στις ποσότητες που συλλέγονται συγκριτικά με το οργανικό κλάσμα
των απορριμμάτων, ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι η διάθεση των απορριμμάτων φέρει μικρότερα
ποσοστά εκπομπών σε σχέση με την καύση (defra, 2011). Ιδιαίτερη προσοχή όμως πρέπει να δοθεί
καθώς με την ταφή ενέχουν μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι όπως η μόλυνση του εδάφους και του
υδροφόρου ορίζοντα όπως επίσης και η μετατροπή ορισμένων παραπροϊόντων των πλαστικών σε
έμμονους οργανικούς ρύπους (Oehlmann et al. 2009; Teuten et al. 2009, Hopewell et al, 2009.), με
αποτέλεσμα η ταφή να μην αποτελεί τη βέλτιστη λύση διαχείρισης της συγκεκριμένης ροής.
Από τις ροές απορριμμάτων που μελετήθηκαν, τις μικρότερες –και με σχεδόν παρόμοιες τιμέςεκπομπές αερίων του θερμοκηπίου φέρουν τα απορρίμματα γυαλιού και το scrap μετάλλων.
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6.2 Κατανάλωση καύσιμων και εκπομπές CO2 από τη συλλογή
και

μεταφορά

των

απορριμμάτων

(συμμείκτων

&

προδιαλεγμένων υλικών απορριμμάτων)
Στο δείκτη σύγκρισης μεταξύ των υφισταμένων πρακτικών διαχείρισης απορριμμάτων και του
συστήματος Recycling@Home αποτυπώνονται οι εκπομπές CO2 από την κατανάλωση ορυκτών
καυσίμων κατά τη συλλογή και μεταφορά τόσο των συμμείκτων όσο και των προδιαλεγμένων
υλικών απορριμμάτων. από την τελική διάθεση διαφόρων ροών απορριμμάτων. Ο υπολογισμός του
καυσίμου που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων κατά το έτος 2012
βασίστηκε σε κατά προσέγγιση υπολογισμούς της μέσης κατανάλωσης ενός απορριμματοφόρου σε
diesel επί το σύνολο των χιλιομέτρων που διανύθηκαν για τη συλλογή και μεταφορά των
απορριμμάτων. Πιο συγκεκριμένα:

-

Η μέση κατανάλωση καυσίμου diesel ενός απορριμματοφόρου (βάσει των τύπων
απορριμματοφόρων που καταγράφησαν ότι υπάρχουν στους στόλους των δύο
Δήμων EURO I, II, III, IV, V και παλαιού τύπου μύλος και πρέσσα) θεωρήθηκε ότι
είναι στα 0,5lt/km.

-

Για τα δρομολόγια λήφθησαν υπόψη τα δρομολόγια τόσο για τη συλλογή και
μεταφορά των συμμείκτων και των προδιαλεγμένων υλικών απορριμμάτων τόσο τις
καθημερινές όσο και τα Σαββατοκύριακα, καθώς και τη μεταφορά του
υπολείμματος από τη μηχανική επεξεργασία των ανακυκλωσίμων από το Κ.Δ.Α.Υ.
στο Χ.Υ.Τ.Α..

-

Για τη συνολική απόσταση που διανύθηκε χρησιμοποιήθηκαν οι αποστάσεις των
απορριμματοφόρων εντός και εκτός των Δήμων στις εξής διαδρομές:


για τη συλλογή και μεταφορά των συμμείκτων απορριμμάτων από το Δήμο
στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής (Χ.Υ.Τ.Α.),




για τη συλλογή και μεταφορά των προδιαλεγμένων υλικών απορριμμάτων
από το Δήμο στο Κ.Δ.Α.Υ. και
για τη μεταφορά του υπολείμματος της μηχανικής διαλογής των
ανακυκλωσίμων από το Κ.Δ.Α.Υ. προς το Χ.Υ.Τ.Α..
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Δήμος Αμαρουσίου
Πίνακας 6-7: Χαρακτηριστικά δρομολογίων για τη συλλογή και μεταφορά των συμμείκτων απορριμμάτων από το Δήμο Αμαρουσίου στο Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων

ΔΗΜΟ – Χ.Υ.Τ.Α.

ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ (από το Δήμο Αμαρουσίου στο Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων)
Αριθμός
οχημάτων

Ετήσιος αριθμός
δρομολογίων
Καθημερινές

Ετήσιος
αριθμός
δρομολογίων
Σάββατα

Ετήσιος
αριθμός
δρομολογίων
Κυριακές

Σύνολο
δρομολογίων
το έτος

Εντός
Δήμου
(km)

Εκτός
Δήμου
(km)

Συνολικά
(km)

Συνολικά
Χιλιόμετρα
(km)

Κατανάλωση
diesel (lt)

4,00

782,14

0,00

0,00

3.128,57

18,00

40,00

116,00

362.914,29

181.457,14

1

1042,857143

0

0

1.042,86

18,00

40,00

116,00

120.971,43

60.485,71

5

0

52,1428571

0

260,71

18,00

40,00

116,00

30.242,86

15.121,43

4

0

0

52,14285714

208,57

18,00

40,00

116,00

24.194,29

Σύνολο

12.097,14
269.161,43

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Διεύθυνσης Καθαριότητας Δήμου Αμαρουσίου
Πίνακας 6-8: Χαρακτηριστικά δρομολογίων για τη συλλογή και μεταφορά των προδιαλεγμένων υλικών απορριμμάτων από το Δήμο Αμαρουσίου στο Κ.Δ.Α.Υ. Ασπροπύργου

ΔΗΜΟ – Κ.Δ.Α.Υ.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ (από το Δήμο Αμαρουσίου στο Κ.Δ.Α.Υ. Ασπροπύργου)
Αριθμός
οχημάτων

Σύνολο

Ετήσιος αριθμός
δρομολογίων
Καθημερινές

2,00

782,14

1
3

Ετήσιος αριθμός
δρομολογίων
Σάββατα

Ετήσιος αριθμός
δρομολογίων
Κυριακές

Σύνολο
δρομολογίων
το έτος

Εντός
Δήμου
(km)

Εκτός
Δήμου
(km)

Συνολικά
(km)

Συνολικά
Χιλιόμετρα
(km)

Κατανάλωση
diesel (lt)

0,00

0,00

1.564,29

18,00

49,00

134,00

209.614,29

104.807,14

1042,857143

0

0

1.042,86

18,00

49,00

134,00

139.742,86

69.871,43

0

52,1428571

0

156,43

18,00

49,00

134,00

20.961,43

10.480,71

2

0

0

52,14285714

104,29

18,00

49,00

134,00

13.974,29

6.987,14

1

0

0

104,2857143

104,29

18,00

49,00

134,00

13.974,29

6.987,14
199.133,57

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Διεύθυνσης Καθαριότητας Δήμου Αμαρουσίου
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Παραδοτέο C.1.1: Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγής και υφιστάμενης διαχείρισης αποβλήτων στους Δήμους Αμαρουσίου & Μάνδρας-Ειδυλλίας

Πίνακας 6-9: Χαρακτηριστικά δρομολογίων για τη συλλογή και μεταφορά των του υπολείμματος επεξεργασίας των προδιαλεγμένων υλικών απορριμμάτων από το Κ.Δ.Α.Υ. Ασπροπύργου στο
Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων

Κ.Δ.Α.Υ.– Χ.Υ.Τ.Α.

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ Κ.Δ.Α.Υ. (από το ΚΔΑΥ Ασπροπύργου στο Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων)
Αριθμός
οχημάτων

Ετήσιος αριθμός
δρομολογίων

Σύνολο
δρομολογίων το
έτος

Απόσταση από
Κ.Δ.Α.Υ.
Ασπροπύργου
στο Χ.Υ.Τ.Α. Άνω
Λιοσίων

Συνολικά
(km)

Συνολικά
Χιλιόμετρα
(km)

Κατανάλωση diesel
(lt)

800
1

Θεώρηση:

8 τόνους
50%
πλήρωση
φορτίου

800

24,1

48,2

38560

19280

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Διεύθυνσης Καθαριότητας Δήμου Αμαρουσίου
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Παραδοτέο C.1.1: Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγής και υφιστάμενης
διαχείρισης αποβλήτων στους Δήμους Αμαρουσίου & Μάνδρας-Ειδυλλίας
Με βάση τα στοιχεία των δρομολογίων για τη συλλογή και μεταφορά των Α.Σ.Α. στο Δήμο
Αμαρουσίου (Πίνακας 6-7, Πίνακας 6-8 και Πίνακας 6-9) και τη χρήση των συντελεστών μετατροπής
της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων για τον υπολογισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
σε εκπομπές ισοδύναμων του διοξειδίου του άνθρακα για τη χρήση ορυκτού καυσίμου diesel (defra
and DECC, 2012) για ένα χρόνο στο Δήμο Αμαρουσίου, υπολογίζονται τα ακόλουθα συμπεράσματα
(Πίνακας 6-10):
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Παραδοτέο C.1.1: Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγής και υφιστάμενης διαχείρισης αποβλήτων στους Δήμους Αμαρουσίου & Μάνδρας-Ειδυλλίας

Πίνακας 6-10: Υπολογισμός αερίων εκπομπών από την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων κατά τη συλλογή και μεταφορά των Α.Σ.Α. στο Δήμο Αμαρουσίου

Άμεσες εκπομπές CO2, CΗ4 και N2O από την καύση του
καυσίμου

Diesel (100% ορυκτό καύσιμο)

CO2

CΗ4

N2O

Σύνολο έμμεσων
Σύνολο

εκπομπών αερίων του

άμεσων

θερμοκηπίου

Σύνολο εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου

εκπομπών
Σύνολο σε kg

Σύνολο σε

Σύνολο σε

Σύνολο σε kg

CO2

kg CO2e

kg CO2e

CO2e

715.135

242

5.141

529.078

179

51.225

1.295.438

Σύνολο σε kg CO2e

Σύνολο σε kg CO2e

720.518

151.915

872.433

3.803

533.061

112.391

645.452

17

368

51.611

10.882

62.492

438

9.312

1.305.190

275.188

1.580.377

Για τη μεταφορά των συμμείκτων απορριμμάτων
από το Δήμο Αμαρουσίου στο Χ.Υ.Τ.Α. Άνω
Λιοσίων
Για τη μεταφορά των προδιαλεγμένων υλικών
απορριμμάτων από το Δήμο Αμαρουσίου στο
Κ.Δ.Α.Υ. Ασπροπύργου
Για τη μεταφορά του υπολείμματος της μηχανικής
επεξεργασίας από το Κ.Δ.Α.Υ. Ασπροπύργου στο
Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων
Σύνολο

Πηγή: Επεξεργασία δεικτών defra and DECC, 2012
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Παραδοτέο C.1.1: Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγής και υφιστάμενης διαχείρισης αποβλήτων στους Δήμους Αμαρουσίου & Μάνδρας-Ειδυλλίας

Κατανομή άμεσων & έμμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τη συλλογή & μεταφορά
απορριμμάτων στο Δήμο Αμαρουσίου

Σύνολο έμμεσων εκπομπών σε kg CO2e
82%
Σύνολο εκπομπών CO2 σε kg CO2
17%

83%
Σύνολο εκπομπών CH4 σε kg CO2e
1%
Σύνολο εκπομπών N2O σε kg CO2e

Διάγραμμα 6-1: Διαγραμματική απεικόνιση της κατανομής άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τη συλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων στο Δήμο Αμαρουσίου
Πηγή: Επεξεργασία δεικτών defra and DECC, 2012
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Παραδοτέο C.1.1: Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγής και υφιστάμενης
διαχείρισης αποβλήτων στους Δήμους Αμαρουσίου & Μάνδρας-Ειδυλλίας
Από το σύνολο των άμεσων εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου προκύπτει ότι τις υψηλότερες
εκπομπές φέρουν η συλλογή και μεταφορά των συμμείκτων απορριμμάτων και ακόλουθα των
προδιαλεγμένων υλικών απορριμμάτων. Με δεδομένο ότι η κατανάλωση καυσίμων για το σύνολο
των απορριμματοφόρων του στόλου του Δήμου Αμαρουσίου, και σύμφωνα με τις χιλιομετρικές
αποστάσεις που διανύουν τα απορριμματοφόρα προκύπτει εύλογα ότι οι εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου αυξάνουν αναλογικά με την αύξηση της διανυόμενης απόστασης. Το είδος των
εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου που φέρει την υψηλότερη τιμή είναι αναμενόμενα το
διοξείδιο του άνθρακα, με τις εκπομπές του μεθανίου και του υπεροξειδίου του αζώτου να
ακολουθούν (Πίνακας 6-10 και Διάγραμμα 3-1). Τέλος σε ό, τι αφορά στις έμμεσες εκπομπές αερίων
του θερμοκηπίου που συνδέονται με την εξόρυξη και μεταφορά των πρωτογενών καυσίμων, τη
διύλιση, διανομή, αποθήκευση και πώληση των τελικών καυσίμων παρατηρείται μία αναλογία ως
προς τις άμεσες εκπομπές της τάξης (σχεδόν) του 1 προς 5.
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Παραδοτέο C.1.1: Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγής και υφιστάμενης διαχείρισης αποβλήτων στους Δήμους Αμαρουσίου & Μάνδρας-Ειδυλλίας

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας
Πίνακας 6-11: Χαρακτηριστικά δρομολογίων για τη συλλογή και μεταφορά των συμμείκτων απορριμμάτων από το Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας στο Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων

ΔΗΜΟ - Χ.Υ.Τ.Α.

ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ (από το Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας στο Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων)
Ετήσιος
αριθμός
δρομολογίων
Κυριακές

52,14

52,14

Απόσταση
εντός
Δήμου (km)
ανά
δρομολόγιο

Απόσταση
εκτός Δήμου
(km) ανά
δρομολόγιο

Συνολικά
(km)

Kοινότητα

Ετήσια Συνολικά
Χιλιόμετρα (km)

Ετήσια
Κατανάλωση
diesel (lt)

1.042,86

22,20

96,00

236,40

Βίλλια

246.531,43

123.265,71

365,00

22,20

96,00

236,40

Βίλλια

86.286,00

43.143,00

260,71

22,20

96,00

236,40

Βίλλια

61.632,86

30.816,43

365,00

17,70

106,40

248,20

Ερυθρές

90.593,00

45.296,50

Αριθμός
οχημάτων

2,00

521,43

1,00

260,71

1,00

260,71

1,00

260,71

1,00

260,71

260,71

17,70

106,40

248,20

Ερυθρές

64.709,29

32.354,64

1,00

260,71

260,71

17,70

106,40

248,20

Ερυθρές

64.709,29

32.354,64

1,00

260,71

260,71

4,20

80,40

169,20

Οινόη

44.112,86

22.056,43

1,00

260,71

260,71

4,20

80,40

169,20

Οινόη

44.112,86

22.056,43

2,00

521,43

1.251,43

21,40

43,20

129,20

Μάνδρα

161.684,57

80.842,29

2,00

521,43

1.042,86

21,40

43,20

129,20

Μάνδρα

134.737,14

67.368,57

1,00

260,71

312,86

21,40

43,20

129,20

Μάνδρα

40.421,14

20.210,57

1,00

260,71

260,71

21,40

43,20

129,20

Μάνδρα

33.684,29

16.842,14

3,00

782,14

2.346,43

21,40

43,20

129,20

Μάνδρα

303.158,57

151.579,29

Σύνολο

Ετήσιος
αριθμός
δρομολογίων
Σάββατα

Σύνολο
δρομολογίων
το έτος

Ετήσιος
αριθμός
δρομολογίων
Καθημερινές

52,14

52,14

104,29
52,14

1.376.373,29

688.186,64

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Διεύθυνσης Καθαριότητας Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας
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Παραδοτέο C.1.1: Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγής και υφιστάμενης διαχείρισης αποβλήτων στους Δήμους Αμαρουσίου & Μάνδρας-Ειδυλλίας

ΔΗΜΟ - Κ.Δ.Α.Υ.

Πίνακας 6-12: Χαρακτηριστικά δρομολογίων για τη συλλογή και μεταφορά των προδιαλεγμένων υλικών απορριμμάτων από το Δήμο Αμαρουσίου στο Κ.Δ.Α.Υ. Ελευσίνας

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ (από το Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας στο Κ.Δ.Α.Υ. Ελευσίνας)
Αριθμός
οχημάτων

Ετήσιος
αριθμός
δρομολογίων
Καθημερινές

Ετήσιος
αριθμός
δρομολογίων
Σάββατα

Ετήσιος
αριθμός
δρομολογίων
Κυριακές

Σύνολο
δρομολογίων
το έτος

Εντός
Δήμου
(km)

Εκτός
Δήμου
(km)

Συνολικά
(km)

1,00

260,71

52,14

0,00

312,86

21,40

13,60

70,00

Kοινότητα

Ετήσια
Συνολικά
Χιλιόμετρα
(km)

Ετήσια
Κατανάλωση
diesel (lt)

Μάνδρα

21.900,00

10.950,00

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Διεύθυνσης Καθαριότητας Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας

Πίνακας 6-13: Χαρακτηριστικά δρομολογίων για τη συλλογή και μεταφορά των του υπολείμματος επεξεργασίας των προδιαλεγμένων υλικών απορριμμάτων από το Κ.Δ.Α.Υ. Ελευσίνας στο
Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων

Κ.Δ.Α.Υ. - Χ.Υ.Τ.Α.

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ Κ.Δ.Α.Υ. (από το Κ.Δ.Α.Υ. Ελευσίνας στο Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων)
Αριθμός
οχημάτων

Ετήσιος αριθμός δρομολογίων

Σύνολο
δρομολογίων το
έτος

Απόσταση από
ΚΔΑΥ Ελευσίνας
στο ΧΥΤΑ
Λιοσίων

Συνολικά
(km)

Kοινότητα

Ετήσια
Συνολικά
Χιλιόμετρα
(km)

Ετήσια
Κατανάλωση
diesel (lt)

2.922,13

1.461,06

60,63
Θεώρηση:
1,00

8 τόνους
50%
πλήρωση
φορτίου

60,63

24,10

48,20

Μάνδρα

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Διεύθυνσης Καθαριότητας Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας
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Παραδοτέο C.1.1: Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγής και υφιστάμενης
διαχείρισης αποβλήτων στους Δήμους Αμαρουσίου & Μάνδρας-Ειδυλλίας
Με βάση τα στοιχεία των δρομολογίων για τη συλλογή και μεταφορά των Α.Σ.Α. στο Δήμο ΜάνδραςΕιδυλλίας (Πίνακας 6-11, Πίνακας 6-12 και Πίνακας 6-13) και τη χρήση των συντελεστών μετατροπής
της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων για τον υπολογισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
σε εκπομπές ισοδύναμων του διοξειδίου του άνθρακα για τη χρήση ορυκτού καυσίμου diesel (defra
and DECC, 2012) για ένα χρόνο στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας, υπολογίζονται τα ακόλουθα
συμπεράσματα (Πίνακας 6-14):

44 | Σ ε λ ί δ α

Παραδοτέο C.1.1: Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγής και υφιστάμενης διαχείρισης αποβλήτων στους Δήμους Αμαρουσίου & Μάνδρας-Ειδυλλίας

Πίνακας 6-14: Υπολογισμός αερίων εκπομπών από την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων κατά τη συλλογή και μεταφορά των Α.Σ.Α. στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας

Άμεσες εκπομπές CO2, CΗ4 και N2O από την καύση του
Σύνολο έμμεσων

καυσίμου
Diesel (100% ορυκτό καύσιμο)

CO2

CΗ4

N2O

Σύνολο

εκπομπών αερίων του

άμεσων

θερμοκηπίου

εκπομπών

Για

τη

μεταφορά

των

Σύνολο σε kg

Σύνολο σε kg

Σύνολο σε kg

Σύνολο σε kg

CO2

CO2e

CO2e

CO2e

Σύνολο σε kg CO2e

Σύνολο
εκπομπών
αερίων του
θερμοκηπίου
Σύνολο σε kg CO2e

συμμείκτων

απορριμμάτων από το Δήμο Αμαρουσίου

1.828.443

619

13.144

1.842.207

388.413

2.230.619

29.093

10

209

29.312

6.180

35.492

3.882

1

28

3.911

825

4.736

1.861.418

630

13.381

1.875.430

395.418

2.270.847

στο Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων
Για τη μεταφορά των προδιαλεγμένων
υλικών

απορριμμάτων

από

το

Δήμο

Αμαρουσίου στο Κ.Δ.Α.Υ. Ασπροπύργου
Για τη μεταφορά του υπολείμματος της
μηχανικής επεξεργασίας από το Κ.Δ.Α.Υ.
Ασπροπύργου στο Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων
Σύνολο

Πηγή: Επεξεργασία δεικτών defra and DECC, 2012
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Παραδοτέο C.1.1: Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγής και υφιστάμενης διαχείρισης αποβλήτων στους Δήμους Αμαρουσίου & Μάνδρας-Ειδυλλίας

Κατανομή άμεσων & έμμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τη συλλογή &
μεταφορά απορριμμάτων στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας

Σύνολο έμμεσων εκπομπών σε kg CO2e
82%
Σύνολο εκπομπών CO2 σε kg CO2
17%

83%
Σύνολο εκπομπών CH4 σε kg CO2e
1%
Σύνολο εκπομπών N2O σε kg CO2e

Διάγραμμα 6-2: Διαγραμματική απεικόνιση της κατανομής άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τη συλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων στο Δήμο ΜάνδραςΕιδυλλίαςΠηγή: Επεξεργασία δεικτών defra and DECC, 2012
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Από τον Πίνακας 6-14 προκύπτει ότι υψηλότερες άμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου φέρουν
η συλλογή και μεταφορά των συμμείκτων απορριμμάτων και ακόλουθα των προδιαλεγμένων υλικών
απορριμμάτων. Με δεδομένο ότι η κατανάλωση καυσίμων για το σύνολο των απορριμματοφόρων
του στόλου του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, και σύμφωνα με τις χιλιομετρικές αποστάσεις που
διανύουν τα απορριμματοφόρα επιβεβαιώνεται και σε αυτή την περίπτωση ότι οι εκπομπές αερίων
του θερμοκηπίου αυξάνουν αναλογικά με την αύξηση της διανυόμενης απόστασης. Σε ό, τι αφορά
στο είδος των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου προκύπτει ότι οι εκπομπές του διοξειδίου του
άνθρακα καταλαμβάνουν τη μερίδα του λέοντος σε σχέση με τις εκπομπές του μεθανίου και του
υπεροξειδίου του αζώτου (Διάγραμμα 6-2). Η αναλογία των άμεσων εκπομπών (οι οποίες και
μπορούν να επηρεαστούν και κατ’ επέκταση να μειωθούν π.χ. από τη χάραξη βέλτιστων διαδρομών,
ή από την κατανάλωση καθαρότερης και αποδοτικότερης μορφής καυσίμου) ως προς τις έμμεσες
εκπομπές παρουσιάζεται και σε αυτή την περίπτωση στην τάξη (σχεδόν) του 1 προς 5.

Τα αέρια του θερμοκηπίου που εκπέμπονται κατά την καύση του καυσίμου των
απορριμματοφόρων αφορούν κατά κύριο λόγο στο διοξείδιο του άνθρακα όπως προκύπτει από τον
Πίνακας 6-10 και τον Πίνακας 6-14 και ακόλουθα στις εκπομπές του υπεροξειδίου του αζώτου και
του μεθανίου (Friedrich and Trois., 2011).
Σε σχέση με το δείκτη των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου από την τελική διάθεση
απορριμμάτων, οι παρούσες εκπομπές είναι σαφώς χαμηλότερες. Ωστόσο, οι δύο δείκτες δεν
μπορούν να θεωρηθούν συγκρίσιμοι μεταξύ τους. Στο σημείο αυτό όμως αξίζει να αναφερθεί ότι η
συλλογή και μεταφορά απορριμμάτων η οποία βασίζεται κατεξοχήν στην κατανάλωση καυσίμων
μπορεί να καταμετρήσει το 40-60% του συνολικού προϋπολογισμού για τη διαχείριση των Αστικών
Στερεών Απορριμμάτων (Bueno, 2011, Maimoun M.A. et al., 2012).
Οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από την κατανάλωση ορυκτών
καυσίμων είναι σαφείς (Maimoun M.A. et al., 2012), ωστόσο ειδοποιό διαφορά ως προς την
παραγωγή και την κατανάλωση καυσίμου και κατ’ επέκταση τις εκπομπές των αερίων του
θερμοκηπίου από αυτή την περίπτωση πραγματοποιεί -για δεδομένο αριθμό ατόμων και
πληθυσμιακή πυκνότητα που εξυπηρετεί το εν λόγω σύστημα (Larsen et al, 2009) με τις πιο
πυκνοκατοικημένες να παρουσιάζονται ως πιο αποδοτικές- το πρότυπο οδήγησης καθώς και η
παλαιότητα του οχήματος συλλογής απορριμμάτων (Maimoun M.A. et al., 2012). Σημαντική επίσης
παρουσιάζεται να είναι και η συμβολή του είδους του καυσίμου που χρησιμοποιείται. Σύμφωνα με
μελέτες, επίσης ως σημαντικοί παράγοντες για την παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου κατά τη
συλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων λογίζονται οι αποστάσεις και ο τρόπος μεταφοράς (στους
αυτοκινητοδρόμους παρατηρούνται υψηλότερες εκπομπές σε σχέση με τη σιδηροδρομική ή τη
μεταφορά με πλοία) (Salhofer et al., 2007, Eisted et al., 2009, Friedrich and Trois, 2011), καθώς
επίσης και το είδος των απορριμμάτων που μεταφέρονται -με τα απορρίμματα μικρής πυκνότητας
να προκαλούν περισσότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (Salhofer et al., 2007).
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6.3 Ενεργειακή κατανάλωση και εκπομπές CO2 από την
επεξεργασία των προδιαλεγμένων υλικών απορριμμάτων
στα κέντρα διαλογής ανακυκλωσίμων υλικών
Στο δείκτη σύγκρισης μεταξύ των υφισταμένων πρακτικών διαχείρισης απορριμμάτων και
του συστήματος Recycling@Home αποτυπώνονται η ενεργειακή κατανάλωση και οι
εκπομπές CO2 από την επεξεργασία

των προδιαλεγμένων υλικών απορριμμάτων στα

Κέντρα Διαλογής Ανακυκλωσίμων Υλικών.
Το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων στους Δήμους Αμαρουσίου και
Μάνδρας-Ειδυλλίας περιλαμβάνει προγράμματα συλλογής και μεταφοράς προδιαλεγμένων
υλικών απορριμμάτων σε χώρους όπου πραγματοποιείται μηχανική διαλογή, στο Κ.Δ.Α.Υ.
Ασπροπύργου και Ελευσίνας αντίστοιχα. Οι μονάδες αυτές ανάλογα με τη δυναμικότητά
τους παραλαμβάνουν φορτία προδιαλεγμένων υλικών απορριμμάτων διαφόρων τύπων
όπως λ.χ. χαρτί, λευκοσίδηρο, αλουμίνιο, πλαστικά και γυαλί και στη συνέχεια μέσα από
μία διαδικασία περαιτέρω διαλογής, που είτε βασίζεται σε μηχανική (μαγνητικοί και
επαγωγικοί διαχωριστές) ή χειροδιαλογή, οδηγούν στη συνέχεια τα φορτία προς συμπίεση
και ακόλουθα δεματοποιούνται προς μεταφορά τους σε παραγωγούς. Το υπόλειμμα το
οποίο προκύπτει από αυτή τη διαλογή που πραγματοποιείται στο Κ.Δ.Α.Υ. μεταφέρεται στο
Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.
Για την όλη διαδικασία που πραγματοποιείται σε ένα Κ.Δ.Α.Υ. απαιτείται και ηλεκτρική
ενέργεια για τη λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Η ηλεκτρική
ενέργεια αποτελεί την κύρια μορφή ενέργειας σε ένα Κ.Δ.Α.Υ., ενώ μόνο για τις εσωτερικές
μικρές μεταφορές των φορτίων με τα μεταφορικά οχήματα τύπου κλαρκ γίνεται χρήση
ορυκτού καυσίμου -η οποία όμως και κρίνεται αμελητέα. Ακόλουθα, θα παρουσιαστούν οι
αερίων εκπομπών που προκύπτουν από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στα Κ.Δ.Α.Υ.
Ασπροπύργου και Ελευσίνας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πρόκειται για Κ.Δ.Α.Υ.
διαφορετικής εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος, τα οποία εν προκειμένω δεν εξυπηρετούν
μόνο τους Δήμους Αμαρουσίου και Μάνδρας-Ειδυλλίας αλλά και άλλους Δήμους ή
ιδιωτικούς φορείς κατόπιν υπογραφής σχετικών συμβάσεων.
Για τον υπολογισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προκύπτουν από την
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των εν λόγω μονάδων, θα γίνει χρήση του σχετικού
δείκτη της μεθοδολογίας defra and DECC, 2012, το οποίο και για το εν λόγω πεδίο
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στηρίζεται σε δεδομένα του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (iea). Πιο συγκεκριμένα, θα
παρουσιαστούν οι άμεσες εκπομπές οι οποίες και αφορούν στην καύση καυσίμου για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμότητας, καθώς και οι έμμεσες εκπομπές του
διοξειδίου του άνθρακα, του μεθανίου και του υπεροξειδίου του αζώτου οι οποίες
συνδέονται με την εξόρυξη και μεταφορά των πρωτογενών καυσίμων καθώς επίσης και για
τη διύλιση, τη διανομή και λιανική πώληση των τελικών καυσίμων που χρησιμοποιούνται
στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας. Επομένως θα παρουσιαστούν για τα
δεδομένα της Ελλάδας σύμφωνα με τους υπολογισμούς των δεικτών defra and DECC, 2012
οι εκπομπές αερίων του θεμορκηπίου για την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια και
θερμότητα χωρίς τις απώλειες από το δίκτυο μεταφοράς και διανομής, οι εκπομπές αερίων
του θερμοκηπίου για την ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα στο δίκτυο μεταφοράς και
διανομής, καθώς και οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου για την ηλεκτρική ενέργεια και
θερμότητα που παράγεται και προμηθεύει το δίκτυο όπου απαιτείται συμπεριλαμβάνοντας
τις απώλειες από το δίκτυο μεταφοράς και διανομής.
Κ.Δ.Α.Υ. Ασπροπύργου
Πρόκειται για ένα Κ.Δ.Α.Υ. εγκατεστημένης ισχύος 520hp (δηλαδή 494,60KW)
εξυπηρετώντας με τη λειτουργία του περίπου 500tn προδιαλεγμένων υλικών
απορριμμάτων ημερησίως (Ε.Ε.Α.Α.). Η λειτουργία του δεν φέρει σημαντικές διακυμάνσεις
κατά τη διάρκεια ενός έτους, και όταν αυτό συμβεί αντιμετωπίζεται με την προσθήκη
επιπλέον βάρδιας -κάτι το οποίο τα τελευταία τρία χρόνια παρουσιάζει μία σταθερότητα ως
προς τη διακύμανση. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αγγίζει τις 970.000KW το χρόνο.
Στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 6-15) παρουσιάζονται οι κατά προσέγγιση εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου από την ηλεκτρική κατανάλωση σύμφωνα με τη λειτουργία του
Κ.Δ.Α.Υ. Ασπροπύργου κατά τη διάρκεια του έτους 2012, προκειμένου να παραχθούν σε
μετέπειτα παραδοτέο (C.3.1) συγκριτικά αποτελέσματα.
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Πίνακας 6-15: Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σύμφωνα με την ηλεκτρική κατανάλωση στο Κ.Δ.Α.Υ.
Ασπροπύργου

Εκπομπές

αερίων

Σύνολο άμεσων

Σύνολο έμμεσων

Σύνολο εκπομπών

εκπομπών αερίων

εκπομπών αερίων του

αερίων του

του θερμοκηπίου

θερμοκηπίου

θερμοκηπίου

Σύνολο kg CO2

Σύνολο kg CO2e

Σύνολο kg CO2e

721.602

98.116

819.718

63.457

8.633

72.090

785.060

106.749

891.808

του

θεμορκηπίου

για

την

παραγόμενη

ηλεκτρική

ενέργεια και θερμότητα
χωρίς τις απώλειες από
δίκτυο

μεταφοράς

και

αερίων

του

διανομής
Εκπομπές

θερμοκηπίου
ηλεκτρική

για

την

ενέργεια

θερμότητα

στο

και

δίκτυο

μεταφοράς και διανομής
Εκπομπές

αερίων

θερμοκηπίου
ηλεκτρική

για

ενέργεια

του
την
και

θερμότητα που παράγεται
και προμηθεύει το δίκτυο
όπου

απαιτείται

συμπεριλαμβάνοντας

τις

απώλειες από το δίκτυο
μεταφοράς και διανομής
Πηγή: Επεξεργασία δεικτών defra and DECC, 2012

Σύμφωνα με τις τιμές που παρουσιάζονται στον Πίνακας 6-15, παρατηρείται ότι το σύνολο
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που ουσιαστικά περιλαμβάνει τόσο τη χρήση της
ηλεκτρικής ενέργειας στη μονάδα όσο και την πορεία από την παραγωγή μέχρι και τη
μονάδα παρουσιάζει ότι οι εκπομπές που αφορούν στις απώλειες στο δίκτυο μεταφοράς
και διανομής είναι πολύ μικρές συγκριτικά. Τις υψηλότερες τιμές ως προς το είδος των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που καταγράφονται σημειώνονται για το διοξείδιο του
άνθρακα.
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Κ.Δ.Α.Υ. Ελευσίνας
Το Κ.Δ.Α.Υ. Ελευσίνας αφορά σε μία μονάδα δυναμικότητας ίση με 82 τόνους
προδιαλεγμένων υλικών απορριμμάτων προς επεξεργασία ημερησίως (Δερνιτσιώτη, 2011).
Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός του εν λόγω Κ.Δ.Α.Υ. περιλαμβάνει τμήματα όπως η
γεφυροπλάστιγγα, η χοάνη τροφοδοσίας, η διάταξη ανοίγματος πλαστικών σάκων, η
διάταξη διαχωρισμού του γυαλιού, η κεκλιμένη ταινία ανόδου, η διάταξη διαχωρισμού για
τη διάκριση των εισερχόμενων υλικών σε τρία κυρίως ρεύματα, η ενδιάμεση μεταφορική
ταινία, ο βαλλιστικός διαχωριστής, η πνευματική απορροφητική διάταξη για το διαχωρισμό
και απομάκρυνση του πλαστικού φιλμ από το ρεύμα του +200mm, η μεταφορική ταινία
αποκομιδής αχρήστων, οι ταινίες χειροδιαλογής, ο μαγνητικός διαχωριστής, η εγκατάσταση
αποκονίωσης-απόσμησης, η ταινία και η χοάνη τροφοδοσίας του δεματοποιητή, η πρέσα
δεματοποίησης και τέλος οι κάδοι αποθήκευσης των διαχωρισμένων υλικών. Η ετήσια
κατανάλωση ενέργειας για το Κ.Δ.Α.Υ. Ελευσίνας ανέρχεται στις 433.738,24KWh για τη
διάρκεια λειτουργίας ενός έτους. Στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 6-16) παρουσιάζονται οι
κατά προσέγγιση εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από την ηλεκτρική κατανάλωση
σύμφωνα με τη λειτουργία του Κ.Δ.Α.Υ. Ελευσίνας κατά τη διάρκεια του έτους 2012,
προκειμένου να παραχθούν σε μετέπειτα παραδοτέο (C.3.1) συγκριτικά αποτελέσματα.

Πίνακας 6-16: Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σύμφωνα με την ηλεκτρική κατανάλωση στο Κ.Δ.Α.Υ.
Ελευσίνας

Εκπομπές

αερίων

Σύνολο άμεσων

Σύνολο έμμεσων

Σύνολο εκπομπών

εκπομπών αερίων

εκπομπών αερίων του

αερίων του

του θερμοκηπίου

θερμοκηπίου

θερμοκηπίου

Σύνολο kg CO2

Σύνολο kg CO2e

Σύνολο kg CO2e

322.667

43.873

366.539

28.375

3.860

32.235

του

θεμορκηπίου

για

την

παραγόμενη

ηλεκτρική

ενέργεια και θερμότητα
χωρίς τις απώλειες από
δίκτυο

μεταφοράς

και

αερίων

του

διανομής
Εκπομπές

θερμοκηπίου
ηλεκτρική

για

ενέργεια

την
και
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θερμότητα

στο

Σύνολο άμεσων

Σύνολο έμμεσων

Σύνολο εκπομπών

εκπομπών αερίων

εκπομπών αερίων του

αερίων του

του θερμοκηπίου

θερμοκηπίου

θερμοκηπίου

351.042

47.733

398.775

δίκτυο

μεταφοράς και διανομής
Εκπομπές

αερίων

θερμοκηπίου
ηλεκτρική

για

ενέργεια

του
την
και

θερμότητα που παράγεται
και προμηθεύει το δίκτυο
όπου

απαιτείται

συμπεριλαμβάνοντας

τις

απώλειες από το δίκτυο
μεταφοράς και διανομής
Πηγή: Επεξεργασία δεικτών defra and DECC, 2012

Το Κ.Δ.Α.Υ. Ελευσίνας με ηλεκτρική κατανάλωση για ένα χρόνο σχεδόν στο μισό σε σχέση με
το Κ.Δ.Α.Υ. Ασπροπύργου παρουσιάζει αντίστοιχη αναλογικά εικόνα και στις εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου. Το σύνολο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που
ουσιαστικά περιλαμβάνει τόσο τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας στη μονάδα όσο και την
πορεία από την παραγωγή μέχρι και τη μονάδα παρουσιάζει ότι οι εκπομπές που αφορούν
στις απώλειες στο δίκτυο μεταφοράς και διανομής είναι πολύ μικρές συγκριτικά. Τις
υψηλότερες τιμές ως προς το είδος των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που
καταγράφονται σημειώνονται για το διοξείδιο του άνθρακα.

Συγκριτικά παρατίθενται υπολογισμοί σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
από μονάδες διαλογής απορριμμάτων για το έτος 2008 στην Καταλονία της Ισπανίας, όπου
και παρουσιάζονται ομοιότητες ως προς το σύστημα διαλογής. Σύμφωνα με τη μελέτη
Lavagnolo, 2012 υπολογίστηκε ότι η συμβολή των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για
εγκαταστάσεις διαλογής αντιστοιχεί περίπου στο 15% των μονάδων Μηχανικής, Βιολογικής
Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΒΤ). Οι υψηλές εκπομπές που παράγονται από τη μεταφορά
αντισταθμίζονται από την ανακύκλωση των μετάλλων και πλαστικών. Καθ’ αυτόν τον
τρόπο, οι μονάδες διαλογής που το αποτελούν εξοικονομούν 257.270 τόνους ισοδυνάμου
CO2. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ακόμα κι αν οι μονάδες διαλογής και διαλογής και
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Μηχανικής, Βιολογικής Επεξεργασίας (BMT) αντιπροσωπεύουν ένα μικρό κλάσμα των
αερίων του θερμοκηπίου της διαχείρισης των αποβλήτων για την Καταλονία

(0,5%),

αντιστοιχούν σε εξοικονόμηση της τάξης του 16%.
Τέλος, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για το έτος 2009 οι
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανήλθαν στις 110,5 χιλιάδες τόνους, σε 15,7 χιλιάδες
τόνους υπεροξειδίου του αζώτου, σε 20,7 χιλιάδες τόνους μεθανίου, σε 64,2 χιλιάδες
τόνους οξείδια του αζώτου, σε 120,3 χιλιάδες τόνους οξειδίων του θείου, σε 7,3 χιλιάδες
τόνους μη μεθανιούχων πτητικών οργανικών ενώσεων και σε 107,3 χιλιάδες τόνους
μονοξειδίου του άνθρακα. Όπως παρατηρείται και από τις αποτυπώσεις της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το
έτος 2009, τις υψηλότερες τιμές καταγράφουν οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα για
τον τομέα της ανακύκλωσης. Οι τιμές αυτές ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι
περιλαμβάνουν το σύνολο των εργασιών για την πραγματοποίηση της ανακύκλωσης.

6.4 Ενεργειακή κατανάλωση και εκπομπές CO2 από την
επεξεργασία

των

συμμείκτων

απορριμμάτων

σε

εργοστάσια μηχανικής ανακύκλωσης & κομποστοποίησης
Στις

υφιστάμενες

πρακτικές

διαχείρισης

απορριμμάτων

(και

δει

συμμείκτων

απορριμμάτων) της χώρας συγκαταλλέγεται και η επεξεργασία συμμείκτων απορριμμάτων
σε εργοστάσια μηχανικής ανακύκλωσης και κομποστοποίησης. Για το λόγο αυτό, ο δείκτης
αναφορικά με την ενεργειακή κατανάλωση και τις επομπές CO2 από την εν λόγω
επεξεργασία

συγκαταλλέγεται

στη

μεθοδολογία

της

παρακολούθησης

των

περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις υφιστάμενες πρακτικές διαχείρισης απορριμμάτων.
Για την περίπτωση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Αττικής, το
μοναδικό εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων που λειτουργεί βρίσκεται στην περιοχή
Ολοκληρωμένης

Εγκατάστασης

Διαχείρισης

Απορριμμάτων

Δυτικής

Αττικής.

Η

παραγωγικότητα ωστόσο του εν λόγω Ε.Μ.Α. συνδέεται άμεσα με τα φορτία ανά
εξυπηρετούμενο Δήμο. Πολλοί Δήμοι ενδιαφέρονται να εξυπηρετούνται από το Ε.Μ.Α. αντί
να αποστέλλουν τα απορριμματοφόρα τους στο εσωτερικό δρομολόγιο του Χ.Υ.Τ.Α.. Επειδή
οι αιτήσεις υπερέβαιναν τη δυναμικότητα του εργοστασίου, γίνεται επιλογή ορισμένων
εξυπηρετούμενων Δήμων. Στη λίστα η οποία ισχύει για την περίοδο γραφής του ανά χείρας
παραδοτέου δεν περιλαμβάνονται οι Δήμοι Αμαρουσίου και Μάνδρας-Ειδυλλίας (ΑΔΑ:
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Β4ΩΛΟΡ05-ΖΘ4). Θα πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι η λίστα αυτή αναπροσαρμόζεται
ανάλογα με την παραγωγικότητα του Ε.Μ.Α..
Για το λόγο αυτό, ο δείκτης αναφορικά με την ενεργειακή κατανάλωση και τις εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα σε Εργοστάσια Μηχανικής Ανακύκλωσης & Κομποστοποίησης
(Ε.Μ.Α.) δεν υπολογίζεται για την περίοδο γραφής του ανά χείρας παραδοτέου για τις
περιπτώσεις των Δήμων Αμαρουσίου και Μάνδρας-Ειδυλλίας, καθώς οι εν λόγω Δήμοι δεν
εξυπηρετούνται από το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης (εφεξής Ε.Μ.Α.) σύμφωνα με
την Απόφαση 22/12 της 10ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής Δ.Σ.) του
Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (εφεξής Ε.Δ.Σ.Ν.Α.). Ωστόσο, επειδή
όπως προαναφέρθηκε, η λίστα αναπροσαρμόζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ο δείκτης
αποτελεί μέρος της υφιστάμενης κατάστασης και οφείλει να λαμβάνεται υπόψη στο
ισοζύγιο των εκπεμπόμενων αερίων ρύπων που προκαλούνται από τη διαχείριση των
απορριμμάτων.
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7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στο παραδοτέο C.1.1 προσδιορίστηκαν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλούνται
από την παραγωγή και υφιστάμενη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων στους
Δήμους Αμαρουσίου και Μάνδρας-Ειδυλλίας. Αρχικά, προσδιορίστηκαν χαρακτηριστικά
των υφισταμένων πρακτικών διαχείρισης στους δύο Δήμους, και στη συνέχεια τα δεδομένα
αυτά χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό των εκπεμπόμενων αερίων του
θερμοκηπίου, με βάση συντελεστές μετατροπής. Οι τιμές που προσδιορίστηκαν με τους εν
λόγω δείκτες δεν θα πρέπει να λογιστούν ως απόλυτες ποσότητες, αλλά ως τη βάση για τη
συγκριτική ανάλυση που θα ακολουθήσει στη Δράση C.3 του έργου.
Ο Δήμος Αμαρουσίου για το έτος 2012 συνέλλεξε 35.820tn Α.Σ.Α., από τους οποίους οι
31.020tn κατέληξαν στο Χ.Υ.Τ.Α., 8.000tn προδιαλεγμένων υλικών απορριμμάτων που
οδηγήθηκαν στο Κ.Δ.Α.Υ. εκ των οποίων παρήχθησαν 3.200tn υπολείμματος το οποίο μαζί
με τους υπόλοιπους 27.820tn συμμείκτων απορριμμάτων οδηγήθηκαν προς ταφή στο
Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων στο Δήμο Φυλής. Αντίστοιχα, ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας για το έτος
2012 συνέλλεξε 11.669tn από τους οποίους οι 11.304 τόνοι κατέληξαν στο Χ.Υ.Τ.Α., καθώς
και 608tn προδιαλεγμένων υλικών απορριμάτων που οδηγήθηκαν προς επεξεργασία στο
Κ.Δ.Α.Υ. Ελευσίνας εκ των οποίων οι 243,2tn οδηγήθηκαν μαζί με την ποσότητα των
11.061tn συμμείκτων στο Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.
Αναφορικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από την τελική διάθεση
απορριμμάτων, λόγω του ότι στο Δήμο Αμαρουσίου παρατηρούνται μεγαλύτερες
συλλεγμένες ποσότητες αφορούν και σε υψηλότερες σχετικές τιμές ως προς αυτές του
Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας. Ωστόσο, παρατηρήθηκε ότι οι εκπομπές των αερίων του
θερμοκηπίου από τις διάφορες ροές απορριμμάτων φέρουν το μεγαλύτερο ποσοστό τους
από την υγειονομική ταφή και όχι από τις διαδικασίες της ανακύκλωσης. Από τις ροές των
απορριμμάτων που οδηγούνται προς διάθεση και μελετήθηκαν ως προς τις εκπομπές των
αερίων

του

θερμοκηπίου,

προέκυψε

ότι

τα

μεγαλύτερα

ποσοστά

εκπομπών

καταλαμβάνουν τα οργανικά απόβλητα και τα απορρίμματα χάρτου.
Σχετικά με τις αέριες εκπομπές από την κατανάλωση καυσίμων για τη συλλογή και
μεταφορά των απορριμμάτων, παρατηρήθηκαν υψηλότερες τιμές για το Δήμο ΜάνδραςΕιδυλλίας καθώς διανύονται μεγαλύτερες αποστάσεις για την αποκομιδή των Α.Σ.Α. Και
στους δύο Δήμους, ωστόσο, παρατηρήθηκε ότι υψηλότερες άμεσες εκπομπές αερίων του
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θερμοκηπίου φέρουν η συλλογή και μεταφορά των συμμείκτων απορριμμάτων και
ακόλουθα των προδιαλεγμένων υλικών απορριμμάτων. Σε ό, τι αφορά στο είδος των
εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου στην περίπτωση της κατανάλωσης καυσίμων κατά
την αποκομιδή απορριμμάτων, προκύπτει ότι οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα
καταλαμβάνουν τη μερίδα του λέοντος σε σχέση με τις εκπομπές του μεθανίου και του
υπεροξειδίου του αζώτο. Η αναλογία των άμεσων εκπομπών ως προς τις έμμεσες εκπομπές
παρουσιάζεται στην τάξη (σχεδόν) του 1 προς 5.
Τέλος, σε ό, τι αφορά στις αέριες εκπομπές από τη λειτουργία των Κ.Δ.Α.Υ. Ασπροπύργου
και Ελευσίνας, παρατηρήθηκαν υψηλότερες τιμές για το Κ.Δ.Α.Υ. Ασπροπύργου καθώς
αφορά σε μονάδα μεγαλύτερης δυναμικότητας. Το Κ.Δ.Α.Υ. Ελευσίνας με σχεδόν τη μισή
ηλεκτρική κατανάλωση για ένα χρόνο σε σχέση με το Κ.Δ.Α.Υ. Ασπροπύργου παρουσιάζει
επομένως αντίστοιχη εικόνα και στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.
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