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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

u Η ανάγκη

u Η µέθοδος

u Τα αποτελέσµατα

u Τα επόµενα βήµατα

u Οι πρωταθλητές



Η ΑΝΑΓΚΗ



Ο νέος ρόλος της ανακύκλωσης

u Δευτερογενείς αγορές

u Τιµολογιακή πολιτική

u Αποφυγή φόρου ταφής

u Αυτάρκεια – ανθεκτικότητα

u Περιβαλλοντικά οφέλη

u Θέσεις εργασίας



Η ΜΕΘΟΔΟΣ

u Στόχοι: διαφάνεια, µετρησιµότητα, συγκρισιµότητα

u Μέσα: µετατροπή δεδοµένων σε πληροφορία, χρήση ενιαίων δεικτών

u Πηγές δεδοµένων: ΕΔΣΝΑ, ΕΕΑΑ, ΚΔΑΥ, ΗΜΑ κ.α.

u Διεπιφάνεια: ιστότοπος µε βάση δεδοµένων, διαδραστικά γραφικά

u Πρόκληση 1: να είµαστε όσο το δυνατόν πιο κοντά στον πραγµατικό 
χρόνο χωρίς να χάνουµε σε αξιοπιστία

u Πρόκληση 2: διάσπαρτη πληροφορία



Δείκτες επίδοσης

u Οι Δήµοι στο επίκεντρο

u Ρεύµατα: ανακυκλώσιµα και βιοαπόβλητα (καφέ κάδος + πράσινα)

u Εκτροπή 

u Ανάκτηση
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ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

https://recycleattica.gr

https://recycleattica.gr/


Το 2021 µε µια µατιά

u Αύξηση της Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) κατά 45.000 τόνους ΔσΠ σε 
σχέση µε το 2020

u Συνολικό ποσοστό ΔσΠ: 13,6% κ.β. à 256.550 τόνους

u ΔσΠ ανακυκλώσιµων: 9,8% κ.β. à 185.000 τόνους

u ΔσΠ βιοαποβλήτων: 3,8% κ.β. à 71.550 τόνους

u Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι µαζεύουµε 700 τόνους µε διαλογή στην 
πηγή κάθε µέρα, εκ των οποίων 596 τόνοι είναι ανακυκλώσιµα και 
104 τόνοι βιοαπόβλητα
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Στατιστικά Δήµων

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

19 Δήµοι εµφανίζουν 
µείωση στα ποσοστά 

ΔσΠ

35 Δήµοι υλοποίησαν 
προγράµµατα ΔσΠ 

βιοαποβλήτων (πλην 
των πράσινων) το 2021 

έναντι 26 το 2020
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Ανακυκλώσιμα υλικά Βιοαπόβλητα 

Σε σχέση µε τους στόχους

Όπως φαίνεται από το διάγραµµα:
• Στα βιοαπόβλητα πρέπει να 

εξαπλασιάσουµε την ανακύκλωση 
ανά κάτοικο και έτος από 19 κιλά 
το 2021 στα 120 κιλά το 2030

• Στα ανακυκλώσιµα υλικά πρέπει να 
τριπλασιάσουµε την ανακύκλωση 
ανά κάτοικο και έτος από 48 κιλά 
το 2021 σε 144 κιλά το 2030



Το µεγάλο πρόβληµα

Υπόλειµµα της τάξης του 50% 
στους κάδους ανακύκλωσης 

u Με τη σταδιακή διαφοροποίηση των µέσων ανακύκλωσης (γωνίες ανακύκλωσης, 
νησίδες, πράσινα σηµεία κλπ.) αναµένεται να αυξηθεί δραστικά η καθαρότητα 
των ανακυκλώσιµων υλικών.

u Η επέκταση του καφέ κάδου και του διαχωρισµού των οργανικών επίσης θα 
αυξήσει την καθαρότητα των ανακυκλώσιµων, όπως αποδεικνύει η διεθνής 
εµπειρία. 

u Σε κάθε περίπτωση απαιτούνται καµπάνιες ενηµέρωσης που να στοχεύουν τόσο 
στην αύξηση των υλικών που ανακυκλώνονται όσο και στη βελτίωση της 
καθαρότητας αυτών. 

u Η ψηφιοποίηση του δικτύου συλλογής θα επιτρέψει τον χωρικό εντοπισµό 
περιοχών που οι καµπάνιες πρέπει να στοχεύουν σε αύξηση των υλικών καθώς 
και περιοχών που οι καµπάνιες θα στοχεύουν σε αύξηση της καθαρότητας. 



ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

u Ψηφιακή πλατφόρµα και καταγραφές

u Πλήρης ψηφιοποίηση και αυτοµατοποίηση καταγραφών από 
όλες τις εγκαταστάσεις

u Ανοικτά δεδοµένα για ερευνητικούς σκοπούς και δήµους

u Προσθήκη και άλλων ρευµάτων σε συνεργασία µε ΣΕΔ

u Μηνιαίες αναφορές και αλληλεπίδραση
u Τεχνητή νοηµοσύνη - chatbot



ΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ



Σύνολο Διαλογής στην Πηγή 
(ανακυκλώσιµα και βιοαπόβλητα)

ΔΗΜΟΣ 
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

35,4%ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ –
ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

33,4%

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ –
ΨΥΧΙΚΟΥ 

26,4%



Διαλογή στην Πηγή 
Ανακυκλώσιµα Υλικά

ΔΗΜΟΣ 
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

23,1%
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

18,7% ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
16,2%



Διαλογή στην Πηγή 
Βιοαπόβλητα

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ-
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

14,5%

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ –
ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

20,3% ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ –
ΨΥΧΙΚΟΥ 

13%



Συνολική Ανάκτηση

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ –
ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

19,1%

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ –
ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

28,6%

ΔΗΜΟΣ 
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

30,4%


