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1. Προοίμιο
Ο ΕΔΣΝΑ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής προχώρησε στη δημιουργία του Παρατηρητηρίου Ανακύκλωσης, σκοπός του οποίου είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και του
δημόσιου ελέγχου σχετικά με την πορεία της ανακύκλωσης στην Αττική. Όλες οι ποσότητες υλικών που ανακυκλώνονται και καταγράφονται από διαφορετικές πηγές και είναι σε γνώση
του ΕΔΣΝΑ θα αναρτώνται ψηφιακά στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Ανακύκλωσης. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από το Παρατηρητήριο Ανακύκλωσης είναι:
• Διαφάνεια στην πορεία της ανακύκλωσης
• Ενημέρωση πολιτών για κάθε δήμο και τις επιδόσεις του
• Δημιουργία «υγιούς ανταγωνισμού» για την επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης
Η παρούσα αναφορά αφορά τις επιδόσεις του 2021 σε δύο ρεύματα, αυτό των ανακυκλώσιμων υλικών και αυτό των βιοαποβλήτων (καφέ κάδος και πράσινα). Στην πορεία εξέλιξης
του Παρατηρητηρίου θα προστεθούν σταδιακά και άλλα ρεύματα ανακυκλώσιμων, έτσι ώστε να καλύπτεται το σύνολο των υλικών που ανακυκλώνουν και προετοιμάζουν για
επαναχρησιμοποίηση οι Δήμοι.
Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι η παρούσα αναφορά αφορά αποκλειστικά και μόνο τις προσπάθειες και τα αποτελέσματα της Διαλογής στην Πηγή σε επίπεδο Δήμων, δεν περιλαμβάνει
δηλαδή τα Βιομηχανικά Εμπορικά Απόβλητα Συσκευασίας, ούτε και την ανάκτηση υλικών από το ΕΜΑΚ. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται, όπως εξηγείται και στη
συνέχεια, είναι χαμηλότερα των συνολικών επιδόσεων της Περιφέρειας Αττικής όπως αυτές παρουσιάζονται στο πρόσφατο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.

2. Δείκτες επίδοσης
Βασικοί δείκτες για τη παρακολούθηση της πορείας της ανακύκλωσης είναι η Διαλογή στη Πηγή (ΔσΠ) και η Ανάκτηση. Η ΔσΠ αποτελεί το λόγο των απορριμμάτων που συλλέχθηκαν
χωριστά στο σημείο παραγωγής τους προς το σύνολο των παραγόμενων απορριμμάτων. Η ΔσΠ αναφέρεται σε 2 διακριτά ρεύματα, τα ανακυκλώσιμα υλικά και τα βιοαπόβλητα. Η
Ανάκτηση αποτελεί το λόγο των ανακτώμενων υλικών προς το σύνολο των παραγόμενων απορριμμάτων. Για λόγους απλότητας, επιλέχθηκαν οι ακόλουθοι δύο βασικοί δείκτες
ΔσΠ (%)=

Βάρος απορριμμάτων που συλλέχθηκαν χωριστά στο σημείο παραγωγής τους
Συνολικό βάρος των παραγόμενων απορριμμάτων

Ανάκτηση (%)=

Βάρος των ανακτώμενων υλικών
Συνολικό βάρος των παραγόμενων απορριμμάτων

*100

*100
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2. Το 2021 με μια ματιά
Η συνολική παραγωγή Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) όλων των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής ανέρχεται σε 1.883.130 τόνους για το 2021. Με άλλα λόγια, η Αττική
παράγει κατά μέσο όρο σχεδόν 5.159 τόνους ΑΣΑ ανά ημέρα. Στην ποσότητα αυτή δεν περιλαμβάνονται τα Βιομηχανικά Εμπορικά Απόβλητα Συσκευασίας.
Το συνολικό ποσοστό Διαλογής στην Πηγή (εφεξής ΔσΠ) αποκλειστικά σε επίπεδο Δήμων υπολογίστηκε σε 13,6% ενώ το συνολικό ποσοστό Ανάκτησης υπολογίστηκε στο 8,4%
(όλα τα σχετικά ποσοστά εφεξής είναι κατά βάρος).
Η ΔσΠ αφορά δύο ρεύματα, τα ανακυκλώσιμα υλικά και τα βιοαπόβλητα. Το ποσοστό ΔσΠ των ανακυκλώσιμων υλικών είναι 9,6% και των βιοαποβλήτων 3,5% .
Στο Διάγραμμα 1 παρουσιάζεται
η συνεισφορά κάθε περιφερειακής
ενότητας (Π.Ε.) στη ΔσΠ για το 2021.

Στο επόμενο Διάγραμμα παρουσιάζονται οι επιδόσεις ΔσΠ και Ανάκτησης ανά Δήμο για το 2021. Αναλυτικά μηνιαία στοιχεία ανά υλικό παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του
Παρατηρητηρίου Ανακύκλωσης.
Όπως προκύπτει από τα δεδομένα του 2021:
Στο σύνολο της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή, ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων, την πρώτη θέση καταλαμβάνει ο Δήμος Βριλησσίων με συνολικό ποσοστό
ανακύκλωσης 35,4%, ένας δήμος που ανακυκλώνει πάνω από το 1/3 των οικιακών αποβλήτων του. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου με ποσοστό 33,4%
και στην τρίτη θέση ο Δήμος Πεντέλης με ποσοστό 32,9%.
Στη χωριστή συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών, χωρίς βιοαπόβλητα, πρώτος είναι πάλι ο Δήμος Βριλησσίων, με ποσοστό 23,1%. Στη δεύτερη θέση είναι ο Δήμος Παιανίας με
ποσοστό 18,7% και στην τρίτη ο δήμος Αγίας Παρασκευής με ποσοστό 16,0%.
1Δηλαδή

χωρίς τα ανακυκλώσιμα που προκύπτουν από το ΕΜΑΚ και χωρίς τα Βιομηχανικά Εμπορικά Απόβλητα Συσκευασίας)

2. Το 2021 με μια ματιά
Στη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, πρώτος είναι ο Δήμος Πεντέλης με ποσοστό 21,0%, μια επίδοση που συνιστά ποιοτικό και ποσοτικό άλμα για το συγκεκριμένο δήμο. Στη
δεύτερη θέση είναι ο δήμος Ραφήνας-Πικερμίου με ποσοστό 20,3% και στην τρίτη θέση ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης με ποσοστό 14,5%.
Η ανακύκλωση όμως δεν είναι απλά πόσα υλικά μεταφέρονται στη χωριστή συλλογή, παίζει μεγάλο ρόλο και η καθαρότητα τους. Για το λόγο αυτό, εξίσου σημαντική
παράμετρος αξιολόγησης είναι τι ποσοστό των αποβλήτων πραγματικά ανακτώνται από τη διαλογή στην πηγή, με άλλα λόγια πόσο καθαρά είναι τα υλικά και τα βιοαπόβλητα
που συλλέγουμε ξεχωριστά.
Στην κατηγορία λοιπόν της συνολικής ανάκτησης υλικών, ανακυκλώσιμων και βιοαποβλήτων, πρώτος δήμος είναι ξανά ο Δήμος Βριλησσίων με συνολικό ποσοστό ανάκτησης
30,4%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Δήμος Πεντέλης με ποσοστό 29,3% και στην τρίτη θέση ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου με ποσοστό ανάκτησης 28,6%.
Το πρόβλημα που παραμένει σημαντικό είναι αυτό του υπολείμματος των ανακυκλώσιμων υλικών (και πολύ λιγότερο των βιοαποβλήτων). Στη χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων
το υπόλειμμα προς διάθεση είναι της τάξης του 50%.
Η κατάσταση αυτή δημιουργεί σημαντικά επιπρόσθετα κόστη στους Δήμους, απαξιώνει μέρος των χρήσιμων υλικών και μειώνει τα οφέλη της ανακύκλωσης. Υπό την έννοια
αυτή, και με βάση και την πρόσφατη νομοθεσία για τη χρέωση του υπολείμματος των ΚΔΑΥ στους Δήμους, απαιτείται άμεσα λήψη μέτρων για μεγαλύτερη καθαρότητα των
ανακυκλώσιμων.
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3. Οι διαφορές 2020 – 2021
Συνολικά, συγκρίνοντας τα έτη 2020 και 2021 προκύπτει ότι υπάρχει αύξηση του ποσοστού ΔσΠ και για τα δύο ρεύματα υλικών. Συγκεκριμένα για την περίοδο 2020-2021:
• Η ΔσΠ για το ρεύμα των ανακυκλώσιμων υλικών αυξήθηκε από το 9% στο 9,8%
• Η ΔσΠ για τα βιοαπόβλητα αυξήθηκε από 2,5% στο 3,8%
• Η συνολική ΔσΠ αυξήθηκε από 11,4% στο 13,6% και το συνολικό ποσοστό Ανάκτησης αυξήθηκε από 6,7% σε 8,4%.
Σε επίπεδο ποσοτήτων, τα παραπάνω σημαίνουν ότι:
• Οι ποσότητες των ανακυκλώσιμων υλικών που συλλέγονται χωριστά αυξήθηκαν κατά 19.000 τόνους σε ετήσια βάση (αύξηση της τάξης του 10% σε σχέση με το 2020)
• Οι ποσότητες των βιοαποβλήτων που συλλέγονται χωριστά αυξήθηκαν κατά περίπου 26.000 τόνους σε ετήσια βάση (αύξηση της τάξης του 37% σε σχέση με το 2020)
• Αντίστοιχη αύξηση υπάρχει και στις ποσότητες των υλικών που ανακτώνται, η συνολική αύξηση των οποίων είναι 36.000 τόνοι.
Ανάγοντας τα παραπάνω ανά κάτοικο, προκύπτει ότι η ΔσΠ ανά κάτοικο αυξήθηκε από τα 55 στα 67 κιλά/ κάτοικο / έτος μεταξύ 2020-2021. Η ανάλυση ανά ρεύμα
παρουσιάζεται στο επόμενο διάγραμμα.

Mεταβολή ΔσΠ ανά κάτοικο στην Αττική 2020 - 2021
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Σε επίπεδο Δήμων ξεχωρίζουν τα ακόλουθα στοιχεία αναφορικά με την εξέλιξη 2020 - 2021:
• Οι Δήμοι με ποσοστό ΔσΠ άνω του 15% αυξήθηκαν από 20 σε 24.
• 24 Δήμοι εμφανίζουν αύξηση άνω του 10% στη ΔσΠ, 7 Δήμοι εμφανίζουν στασιμότητα
όσον αφορά τη ΔσΠ και 19 Δήμοι εμφανίζουν μείωση στα ποσοστά ΔσΠ
Αναφορικά με τα επιμέρους ρεύματα :
• 35 Δήμοι υλοποίησαν προγράμματα ΔσΠ βιοαποβλήτων (πλην των πράσινων) το 2021
έναντι 26 το 2020
• Η ΔσΠ των Βιοαποβλήτων είναι μόλις 9,0% κ.β. στο σύνολο των παραγόμενων
βιοαποβλήτων.
• Η ΔσΠ των Ανακυκλώσιμων είναι μόλις 22,0% κ.β. στο σύνολο των παραγόμενων
ανακυκλώσιμων

4. Στόχοι ανακύκλωσης και πορεία επίτευξης αυτών
Ο αναθεωρημένος ΠΕΣΔΑ Αττικής του 2021 έχει θέσει συγκεκριμένους στόχους σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την ανάκτηση υλικών. Οι στόχοι είναι
οι ακόλουθοι:
Πίνακας 1. Στόχοι διαχείρισης ΑΣΑ αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ
Στόχος

2025

2030

Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των
παραγόμενων ΑΣΑ τουλάχιστον σε ποσοστό

55% κ.β.

60% κ.β.

Αύξηση της συνολικής ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασιών* τουλάχιστον στο

65% κ.β.

70% κ.β.

Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, συνεκτικού και σύγχρονου δικτύου υποδομών διαχείρισης αποβλήτων, με χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, στη βάση των αρχών
της εγγύτητας και της αυτάρκειας και βάσει των αρχών της κυκλικής οικονομίας
*Στον ΠΕΣΔΑ παρατίθενται και συγκεκριμένοι στόχοι για τα επιμέρους υλικά
Λαμβάνοντας υπόψιν τους στόχους του ΠΕΣΔΑ, στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται οι ποσότητες και οι επιδόσεις της ΔσΠ βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών για το
έτος 2021 συγκρινόμενα με τους στόχους για το 2025.
Πίνακας 2. Επίδοση ΔσΠ βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών για το 2021 συγκρινόμενα με τους στόχους για το 2025 και το 2030
ΔσΠ

Αποτέλεσμα ΔσΠ 2021
(τόνοι/έτος)

Στόχος ΔσΠ 2025
(τόνοι/έτος)

% του στόχου
2025

Βιοαπόβλητα

71.460

422.000

15,7%

Ανακυκλώσιμα
Υλικά

183.800

541.000

34,0%

Ανάγοντας τα παραπάνω ανά κάτοικο, προκύπτει το επόμενο διάγραμμα.
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Διάγραμμα 4. Επίδοση ΔσΠ βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών ανά κάτοικο ανά έτος για το 2021 συγκρινόμενα με τους στόχους για το 2025 και το 2030

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, συμπεραίνεται ότι για να επιτευχθούν οι στόχοι πρέπει:
• να επταπλασιαστεί η ΔσΠ ανά κάτοικο των βιοαποβλήτων
• να τριπλασιαστεί η ΔσΠ ανά κάτοικο των ανακυκλώσιμων υλικών

5. Συμπεράσματα
Το 2021 αποτυπώθηκαν σαφείς τάσεις βελτίωσης της ανακύκλωσης σε σχέση με το 2021. Η Διαλογή στην Πηγή αυξήθηκε κατά 45.000 τόνους όσο και όσον αφορά την ανάκτηση
υλικών που αυξήθηκε κατά 36.000 τόνους.
Το συνολικό ποσοστό Διαλογής στην Πηγή (εφεξής ΔσΠ) αποκλειστικά σε επίπεδο Δήμων υπολογίστηκε σε 13,6% ενώ το συνολικό ποσοστό Ανάκτησης υπολογίστηκε στο 8,4%.
Η ΔσΠ αφορά δύο ρεύματα, τα ανακυκλώσιμα υλικά και τα βιοαπόβλητα. Το ποσοστό ΔσΠ των ανακυκλώσιμων υλικών είναι 9,8% και των βιοαποβλήτων 3,8%.
Ανάγοντας τα παραπάνω ανά κάτοικο, προκύπτει ότι η ΔσΠ ανά κάτοικο αυξήθηκε από τα 55 στα 67 κιλά/ κάτοικο / έτος μεταξύ 2020-2021.
Παρά αυτή την αύξηση, η απόσταση που χωρίζει την Αττική από τους στόχους της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όπως αποτυπώνονται στον ΠΕΣΔΑ, παραμένει σημαντική
και για να επιτευχθούν οι στόχοι πρέπει:
• να επταπλασιαστεί η ΔσΠ ανά κάτοικο των βιοαποβλήτων
• να τριπλασιαστεί η ΔσΠ ανά κάτοικο των ανακυκλώσιμων υλικών
Όπως προέκυψε, σημαντικό πρόβλημα αποτελεί το υψηλό ποσοστό ακαθάρτων στα ανακυκλώσιμα, που φτάνει ως και 50% αυτών. Είναι λοιπόν επείγον να αντιμετωπίσουμε το
πρόβλημα της ποιότητας των ανακυκλώσιμων, μαζί με την προσπάθεια να εκτρέψουμε μεγαλύτερες ποσότητες στη χωριστή συλλογή.
Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι απαιτείται συστηματική εκστρατεία ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των πολιτών, σε όλα τα επίπεδα, για τον σωστό τρόπο χωριστής συλλογής, τα
υλικά που δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με τα ανακυκλώσιμα και για τη σημασία της καθαρότητας των υλικών. Η επερχόμενη διαφοροποίηση των μέσων ανακύκλωσης με
τη χρήση γωνιών, νησίδων αλλά και πολυκέντρων ανακύκλωσης αναμένεται να επιδράσει επίσης θετικά στην ποιότητα των ανακυκλώσιμων και να μεγαλώσει την καθαρότητα
τους.
Για το σκοπό αυτό θα απαιτηθούν σημαντικές επενδύσεις, μαζικές καμπάνιες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των πολιτών αλλά και ριζικές αλλαγές στις καθημερινές
πρακτικές των Δήμων.
Ο ΕΔΣΝΑ και η Περιφέρεια Αττικής θα συνεργαστούν στενά με τους Δήμους για να επιταχύνουν την υλοποίηση εκτεταμένων και αποτελεσματικών προγραμμάτων ανακύκλωσης
και θα στηρίξουν κάθε σχετική προσπάθεια τόσο στα βιοαπόβλητα όσο και στα ανακυκλώσιμα υλικά και συσκευασίες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
www.recycleattica.gr

