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Η επίσημη ιεραρχία της ΕΕ στη διαχείριση
των απορριμμάτων

Κυκλική Οικονομία –
Ξεκινά από την Παραγωγή Προϊόντων

4 άξονες δράσης

5 τομείς προτεραιότητας

3

Βασικές Νομικές υποχρεώσεις και επίπεδο επίτευξης το 2016
ΟΔΗΓΙΑ
62/1994
το 2020

ΟΔΗΓΙΑ
31/1999
το 2020

ΟΔΗΓΙΑ
98/2008
το 2020

Στόχοι ΕΣΔΑ
το 2020

Στόχος ανακύκλωσης/κομποστοποίησης αστικών αποβλήτων
Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση
χαρτιού, γυαλιού, μετάλλων και
πλαστικών
Στόχος ανακύκλωσης συσκευασιών

Min 50%

Min
55%-60%

Στόχος εκτροπής αποβλήτων από ταφή
Εκτροπή βιοαποβλήτων από ταφή
ΔσΠ οργανικών
Στόχος οικιακής κομποστοποίησης των
οργανικών

Στόχοι Κυκλικής
Εκτίμηση
Οικονομίας
Ελλάδας το 2016/
το 2030
Μέσος Όρος
ΕΕ28 το 2014

65%

~23,0%
44%
~45,5%

80,2%

75%

65%

90%

66%*
65,5%
~20,7%
72%
~49,5%

75%

75%
40%
3%

<1%
~0,13%

*Πρέπει να γίνουν πρόσφατες μετρήσεις σύστασης ΑΣΑ για να επιβεβαιωθεί αυτό το ποσοστό

Πρωτοβουλίες και Δράσεις για να
«απογειωθεί» η Ανακύκλωση
Πρέπει να συζητηθούν και να αποφασιστούν στοχευμένες
πρωτοβουλίες, δράσεις και επιπλέον ρυθμίσεις στις εξής
κατευθύνσεις:
• Α. Πρόληψη
• Β. Ανακύκλωση
• Γ. Οργανικά
• Δ. Τελική διαχείριση
• Ε. Ενημέρωση
• ΣΤ. Άλλες ρυθμίσεις και εργαλεία

Α1 ΠΡΟΛΗΨΗ: 24 Θεματικά Πεδία Πρόληψης σε Δήμους
Δεδομένα 13 υλικών και προϊόντων
• Πλαστική σακούλα – LIFE
DEBAG
• Απόβλητα τροφίμων και
κουζίνας
• Πράσινα Απόβλητα
• Πλαστικές φιάλες
• Συσκευασίες
• Ρουχισμός – υφάσματα
• Παιχνίδια
• Έπιπλα

• Απόβλητα Ηλεκτρικού &
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
– LIFE REWEEE
• Χαρτί
• Απόβλητα Εκσκαφών
Κατασκευών & Κατεδαφίσεων
(ΑΕΚΚ)
• Επικίνδυνα οικιακά απόβλητα
• Οικιακά είδη

Α2 ΠΡΟΛΗΨΗ: 24 Θεματικά Πεδία Πρόληψης σε Δήμους
Πρόληψη Αποβλήτων σε 6 χώρους
• Πράσινα Σημεία (ΠΣ)
• Σχολεία
• Γραφεία
• Ξενοδοχεία
• Εστίαση (Εστιατόρια και εταιρείες τροφοδοσίας)
• Δημόσιοι χώροι συνάθροισης πολιτών (λιμάνια,
αεροδρόμια, πλατείες, εμπορικά κέντρα, θέατρα, στάδια,
κατασκηνώσεις, σιδηροδρομικοί σταθμοί, μετρό,
νοσοκομεία κ.λπ.)

Α3 ΠΡΟΛΗΨΗ: 24 Θεματικά Πεδία Πρόληψης σε Δήμους
Πρόληψη μέσω 5 Διοικητικών Πρωτοβουλιών (ΔΠ)
•Εφαρμογή Βιώσιμων Δημόσιων Προμηθειών
•Εφαρμογή συστημάτων Πληρώνω Όσο Πετάω
(ΠΟΠ)
•Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης
•Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
•Άλλες Διοικητικές Πρωτοβουλίες στον ΟΤΑ
Αναλυτικές πληροφορίες για Πρόληψη
Αποβλήτων στο πρόγραμμα ERASMUS+
“LAWPRET”

Α4 ΠΡΟΛΗΨΗ: Εθνικές πρωτοβουλίες για Πρόληψη
• Τοπικά Σχέδια Πρόληψης: Υποχρέωση για εκπόνηση Τοπικών
Σχεδίων Πρόληψης Αποβλήτων στους ΟΤΑ μέχρι το 2020.
• Επικοινωνιακό πρόγραμμα: Η ΚΕΔΕ με χρηματοδότηση και
συνεργασία από ΥΠΕΝ και ΕΟΑΝ να υλοποιήσει το 2017 – 2018
ένα πρόγραμμα ενημέρωσης για τα οφέλη των ΟΤΑ από την
Πρόληψη Αποβλήτων.
• Πρόβλεψη για χρηματοδότηση: Ένα μικρό ποσοστό των
χρηματοδοτήσεων για ΔΣΑ να κατευθυνθεί για προγράμματα
Πρόληψης στους ΟΤΑ.
• Πιλοτικές δράσεις & Προγράμματα: Μέχρι το 2020
χρηματοδότηση από την πολιτεία πιλοτικών δράσεων Πρόληψης
σε ΟΤΑ για όλα τα 24 Θεματικά Πεδία Πρόληψης.

Α5 ΠΡΟΛΗΨΗ: Πράσινα Σημεία & Πρόληψη
• Να παραλαμβάνουν χωριστά είδη προς Επαναχρησιμοποίηση: Σε
ειδικούς στεγασμένους χώρους στις εισόδους των ΠΣ να προβλεφθεί η
παραλαβή από τους δημότες α) ειδών προς Επαναχρησιμοποίηση, που
θα μπορούν να παραλαμβάνονται από σχετικές κοινωνικές επιχειρήσεις
και β) ειδών για «Προετοιμασία για Επαναχρησιμοποίηση», που θα
προωθούνται προς τα ΚΔΤ.
• Πρόσβαση σε κοινωνικές επιχειρήσεις: Να παρέχουν πρόσβαση σε
κοινωνικές
επιχειρήσεις
για
παραλαβή
προϊόντων
προς
επαναχρησιμοποίηση.
• Να συστεγάζουν και άλλες κοντινές δραστηριότητες: Να μπορούν να
συστεγάζουν και άλλες δραστηριότητες, όπως Κέντρα Διαλογής
Ταξινόμησης (ΚΔΤ), Κέντρα επισκευής προϊόντων και ιδιαίτερα Σημεία
πώλησης δεύτερο χέρι.

Β1 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: Πόσα είδη κάδων/ρευμάτων ανακύκλωσης;
Σήμερα οφείλουμε να είμαστε ευέλικτοι και όσο γίνεται οικονομικοί. Από τεχνικής και οικονομικής πλευράς το
βέλτιστο είναι να υπάρχει σήμερα το εξής σχήμα στον αριθμό των κάδων:
Απομακρυσμένες περιοχές και νησιά (4 κάδοι/ρεύματα + στοχευμένο ρεύμα για το γυαλί)
• Ένας κάδος/ρεύμα για χαρτί.
• Ένας κάδος/ρεύμα για πλαστικό-γυαλί-μέταλλο-μικτές συσκευασίες.
• Ένας καφέ κάδος/ρεύμα για οργανικά.
• Ένας κάδος/ρεύμα για τα υπολείμματα.
• Συμπληρωματικά ένας στοχευμένος κάδος/ρεύμα για γυαλί (σε εστίαση, διασκέδαση)
Μεγάλες και μεσαίες πόλεις και αστικές περιοχές (3-4 κάδοι/ρεύματα + στοχευμένο ρεύμα για το γυαλί)
• Ένας κάδος/ρεύμα για χαρτί, αρχικά μόνο πιλοτικά σε κάποιες μεγάλες αστικές περιοχές για να διαπιστωθεί
η αφαίρεση του χαρτιού από τους κάδους μέσα τα χρόνια της κρίσης. Σε 2-5 χρόνια, ανάλογα τον δήμο,
ενδεχομένως να μπορούσε να μπει κανονικά ο κάδος για το χαρτί.
• Ένας κάδος/ρεύμα για χαρτί-πλαστικό-γυαλί-μέταλλο-μικτές συσκευασίες.
• Ένας καφέ κάδος/ρεύμα για οργανικά
• Ένας κάδος/ρεύμα για τα υπολείμματα
• Συμπληρωματικά ένας στοχευμένος κάδος/ρεύμα για γυαλί (σε εστίαση, διασκέδαση)

Β2 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: Πυκνότητα κάδων/ρευμάτων ανακύκλωσης

• 4 κάδοι/ρεύματα παντού:
•

•

Όπου υπάρχει σήμερα
κάδος/ρεύμα σύμμεικτων απορριμμάτων θα πρέπει να
τοποθετούνται και οι 1 ή 2 κάδοι ανακύκλωσης για
ανακυκλώσιμα υλικά και ο καφέ κάδος για τα οργανικά.
Χρονοδιάγραμμα: Η πύκνωση των κάδων/ρευμάτων
προτείνεται να έχει ολοκληρωθεί κατά 40% μέχρι το 2020 και
κατά 100% μέχρι το 2025.
Ανά κτίριο στο μέλλον: Μελλοντικά θα ήταν πολύ
αποτελεσματικό να πάμε σε 4 κάδους/ρεύματα ανά κτίριο,
είτε με κάδους, είτε με έγχρωμες κομποστοποιήσιμες
σακούλες, είτε με διαχωρισμένη συλλογή (βλέπε παρακάτω
πρόταση).

Β3 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: Που θα μπουν οι κάδοι/ρεύματα;
Σταδιακή απομάκρυνση των κάδων/ρευμάτων από τους δρόμους
• Πρόβλεψη για χώρο στα κτίρια: Να προβλεφθεί στους πολεοδομικούς όρους κάθε

νέου κτιρίου ότι θα υπάρχει επαρκής καλυμμένος χώρος με δύο εισόδους στα όρια του
οικοπέδου, όπου θα τοποθετούνται μέσα οι κάδοι ή τα ειδικά ρεύματα των υλικών. Από την
πλευρά των κατοικιών θα μπορούν οι ένοικοι να τοποθετούν τα υλικά στον κατάλληλο
κάδο/ρεύμα και από την εξωτερική είσοδο θα μπορούν οι υπηρεσίες των ΟΤΑ να παίρνουν τα
υλικά.

• Κίνητρα:

Να δοθούν σημαντικά κίνητρα (π.χ. εφαρμογή του ΠΟΠ) και ποσοστό
χρηματοδότησης στους δημότες των υπαρχόντων κτιρίων για να δημιουργήσουν τον κατάλληλο
στεγασμένο χώρο ή άλλη διαμόρφωση μέσα ή έξω από το κτίριό τους, όπου είναι τεχνικά εφικτό.

• Μία θέση πάρκιγκ λιγότερη:

Στα κτίρια που δεν μπορούν ή δεν θα γίνουν τα
προηγούμενα μπορεί να εξασφαλισθεί χώρος για τους 3-4 κάδους/ρεύματα είτε μπροστά από το
κάθε κτίριο, είτε ανά δύο, είτε ανά 4 κτίρια με εσοχή στο πεζοδρόμιο και υποχρεωτική
τοποθέτηση εκεί των κάδων.

• Υπάρχει έτοιμη νομοθετική ρύθμιση:

Το ΥΠΕΝ και το ΥΠΕΣ μπορούν να
συνεργαστούν για την ρύθμιση με βάση υπάρχουσα νομοθετική ρύθμιση που έχει έτοιμη ο
ΕΟΑΝ.

• Ανά κτίριο με διαχωρισμένη συλλογή: Βλέπε παρακάτω

Β4 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: Ειδικές δράσεις ΔσΠ
ΔσΠ για ειδικούς χώρους με περισσότερα από 4 κάδους/ρεύματα

• Όσοι κάδοι/ρεύματα επιλεγούν σε φυλασσόμενους
χώρους: Για παράδειγμα σχολεία, αεροδρόμια, σιδηροδρομικοί

σταθμοί, δημόσια κτίρια, εμπορικά κέντρα θα μπορούν να
τοποθετηθούν όσα διακριτά ρεύματα συλλογής υλικών κρίνεται από
τους υπεύθυνους των χώρων ότι μπορούν να συλλέγουν με μεγάλη
καθαρότητα στην πηγή.

• Στοχευμένοι κάδοι/ρεύματα σε ανοικτούς χώρους
συγκέντρωσης πολιτών: Πλατείες, μεγάλα καταστήματα, χώροι

διασκέδασης, παραλίες κ.α. μπορούν να τοποθετούνται στοχευμένα
ρεύματα υλικών/προϊόντων που κρίνονται αποδοτικά (π.χ. φιάλες ΡΕΤ
ή κουτάκια αλουμινίου σε παραλίες).

Β5 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: Μια εικόνα από το μέλλον
Διαχωρισμένη Συλλογή
• Θα πρέπει να επιχειρηθεί η
υλοποίηση συγκεκριμένων
πιλοτικών και εν συνεχεία
εκτεταμένων
προγραμμάτων
διαχωρισμένης συλλογής
υλικών, τόσο σε μεγάλους
ΟΤΑ, όσο και σε μικρούς
ΟΤΑ ή νησιά ή
απομακρυσμένες περιοχές.

Β6 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: Το πρόβλημα του ΣΕΔ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Έτος

Στόχος
(t/y)

Επίτευξη από
τα Σπιτάκια
της ΑΑ
(t/y)

Επίτευξη
από τα
σπιτάκια
της ΑΑ
(%)

Ανάκτηση
ανά
Σπιτάκι
(t/y)

Εισφορές
(€/y)

Δηλωθέν
από
ΑΑ κόστος
διαχείρισης
ανά τόνο
(€/t)

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

15.208
22.251
27.359
22.746
12.527
16.602
22.702

20.553
12.546
6.835
4.177
4.368
3.902
2.791

135%
56%
25%
18%
35%
24%
12%

264
149
105
61
64
85
59

1.321.294
1.828.003
2.563.332
3.064.343
1.491.830
2.107.335
2.412.667

64
146
375
734
342
540
864

Β7 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: Τι θα γίνει με το ΣΕΔ ΑΑ;
• Συνεχώς μειούμενη απόδοση ανά «ΣΠΙΤΑΚΙ»: Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Συστήματος η ανάκτηση ανά
σπιτάκι έχει μειωθεί περισσότερο από 4 φορές από την έναρξή του.
• Ποια είναι τελικά η απόδοση ανά «ΣΠΙΤΑΚΙ»; Το 2015 δηλώθηκε ανάκτηση 59 t/y ανά ΣΠΙΤΑΚΙ, αλλά
σύμφωνα με έγκυρες μετρήσεις οι ανακτήσεις κυμαίνονται από 5 – 12 t/y ανά ΣΠΙΤΑΚΙ. Ακόμα και η
ιστορικά μικρότερη «κατά δήλωση» απόδοση των 59 t/y ανά ΣΠΙΤΑΚΙ είναι 5 φορές μεγαλύτερη από τη
μεγαλύτερη απόδοση που έχουν καταγράψει οι μετρήσεις.

• Το σύστημα δεν επιτυγχάνει τους Στόχους του: Η κάλυψη του στόχου του Συστήματος συνεχώς μειώνεται
με αποκορύφωμα το 2015 όταν καλύφθηκε μόλις το 12% του στόχου του.
• Έχει πολλαπλάσιο κόστος σε σύγκριση με την ευρωπαϊκή πρακτική: Το κόστος διαχείρισης στην ΑΑ ανά
τόνο είναι διαχρονικά αυξανόμενο και, σύμφωνα με τα στοιχεία του, φθάνει το 2015 στα 864 €/t, όταν το
αντίστοιχο κόστος είναι 69,1 €/t (Πορτογαλία), 80,9 €/t (Ελλάδα 2016) και 102,9 €/t (Βέλγιο).
• Εκτιμήσεις κόστους της ΑΑ: Οι εκτιμήσεις του ECO-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ για το κόστος ανά τόνο της ΑΑ
δείχνουν ότι αυτό μπορεί να βρίσκεται σε πολύ μεγαλύτερα επίπεδα, που μπορεί να κυμαίνονται από
4.000 - 10.000 €/t, ανάλογα με τα στοιχεία ανάκτησης υλικών ανά ΚΑΑ-ΣΠΙΤΑΚΙ, που έχουμε υπόψη μας
και συνυπολογισμό και άλλων παραμέτρων (π.χ. αποσβέσεις των ΚΑΑ).

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΣΕΔ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ;

Β8 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: Επιπλέον προτάσεις για τις συσκευασίες
• Πράσινα Σημεία: Σταδιακή καταγραφή και ένταξη της άτυπης ανακύκλωσης στην κανονική οικονομία
με διασφάλιση της εργασίας των ρακοσυλλεκτών στην ανάκτηση συσκευασιών και άλλων υλικών.
• GPS στα οχήματα της Ανακύκλωσης: Τα οχήματα Ανακύκλωσης που παραδίδονται από τα ΣΕΔ στους
ΟΤΑ να έχουν GPS για καθημερινή παρακολούθηση από τους ΟΤΑ των δρομολογίων της ανακύκλωσης.
• Καταγραφή από τα ΣΕΔ του RDF μόνο των ΚΔΑΥ: Το RDF που παράγεται από τα ΚΔΑΥ και οδηγείται για
εναλλακτικό καύσιμο στην τσιμεντοβιομηχανία πρέπει να καταγράφεται από τα ΣΕΔ των Συσκευασιών
με αποδεκτή από τον ΕΟΑΝ μεθοδολογία και να καλύπτεται από τα ΣΕΔ απλώς το πραγματικό κόστος
καταγραφής των ΚΔΑΥ. Αντίθετα, τα ΣΕΔ των συσκευασιών δεν πρέπει να επιδοτούν ή να καταγράφουν
το RDF από τις ΜΕΑ. Η καταγραφή των σχετικών ποσοτήτων RDF στις ΜΕΑ θα πρέπει να είναι
υποχρέωση των ΜΕΑ προς το ΥΠΕΝ.
• Καταγραφή των συσκευασιών στις ΜΕΑ από το ΥΠΕΝ: Οι συσκευασίες που ανακτώνται στις ΜΕΑ
(μέσω RDF ή ανακύκλωσης) πρέπει να καταγράφονται με ευθύνη του ΥΠΕΝ και να δηλώνονται στην
επίτευξη του εθνικού στόχου για τις συσκευασίες.
• Θεσμοθέτηση εισφοράς για το έντυπο χαρτί: Είτε θα γίνει νέο ΣΕΔ για το απορριπτόμενο έντυπο χαρτί
(προτείνεται παρακάτω), είτε τα υπάρχοντα ΣΕΔ θα αναλάβουν και την είσπραξη εισφοράς για το
έντυπο χαρτί. Η δεύτερη επιλογή είναι πολύ πιο ώριμη από τεχνικής πλευράς και γρηγορότερα
εφαρμόσιμη. Και στις δύο περιπτώσεις χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση από ΕΟΑΝ-ΥΠΕΝ.
• Πιθανή αναπροσαρμογή της εισφοράς για ανακύκλωση συσκευασιών: Ο ΕΟΑΝ θα πρέπει να εξετάσει
την πιθανή αναπροσαρμογή της εισφοράς για την ανακύκλωση συσκευασιών για υλοποιηθούν όλες οι
προτάσεις. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η εισφορά αυτή είναι σήμερα π.χ. α) ~0,0023€ ανά πλαστική
φιάλη PET νερού 1,5 lt, β) 0,0035€ ανά πλαστική φιάλη PET αναψυκτικού 1,5 lt.

Β9 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: Προτάσεις για τα ΑΗΗΕ
•

Πολιτική εξυγίανσης της παράνομης διακίνησης ΑΗΗΕ μέσω των Πράσινων Σημείων: Στα Πράσινα Σημεία μπορούν να παραδίνονται ΑΗΗΕ
από ρακοσυλλέκτες και έτσι να καταγράφονται και να εντάσσονται σταδιακά στα δίκτυα συλλογής των ΣΕΔ και στην οικονομία.

•

Όχι «α λα καρτ» διαχείριση από τα ΣΕΔ: Υποχρεωτικά κάθε ΣΕΔ για τα ΑΗΗΕ να οφείλει να διαχειρίζεται, εάν όχι όλες τις κατηγορίες, τουλάχιστον
όλα τα είδη των ΑΗΗΕ κάθε κατηγορίας ΑΗΗΕ, που επιλέγει να διαχειριστεί. Σήμερα οι βασικές κατηγορίες είναι 10 και με την τελευταία Οδηγία γίνονται 6
κατηγορίες. Εάν κάποιο ΣΕΔ επιλέξει να μην διαχειρίζεται κάποια βασική κατηγορία ΑΗΗΕ από τις 6, τότε θα πρέπει η επιλογή αυτή να είναι
τεκμμηριωμένη και να πείσει και τον ΕΟΑΝ. Έτσι, μπορούν να ξεπεραστούν σημερινές δυνατότητες εισφοροαποφυγής, αφού αρκετές υπόχρεες
επιχειρήσεις συμμετέχουν σε περισσότερα από ένα ΣΕΔ.

•

Διασφάλιση επάρκειας υποδομών επεξεργασίας των βασικών κατηγοριών ΑΗΗΕ: Με την αύξηση των ποσοτικού στόχου διαχείρισης ΑΗΗΕ
να διασφαλισθεί η επάρκεια σε υποδομές επεξεργασίας ΑΗΗΕ και ιδιαίτερα στην Βόρεια, Κεντρική και Δυτική Ελλάδα. Η όποια διασφάλιση επάρκειας δεν
πρέπει να δημιουργεί προβλήματα βιώσιμης λειτουργίας των υπαρχόντων υποδομών.

•

Οργάνωση της διαχείρισης των Φ/Β ή άλλου ειδικού ρεύματος ΑΗΗΕ: Θα πρέπει να ξεκινήσει η οργάνωση της διαχείρισης των Φ/Β. Σε 10-15
χρόνια θα αρχίσουν να αποσύρονται μαζικά τα Φ/Β και θα πρέπει να έχουν δρομολογηθεί οι τελικές επιλογές σε υποδομές, δίκτυα συλλογής και όλες οι
άλλες ανάγκες. Επίσης, σε συνεννόηση με τον ΕΟΑΝ θα πρέπει να διασφαλισθούν οι αναγκαίες μελλοντικές επενδύσεις από τα σημερινά διαθέσιμα
αποθεματικά για τα Φ/Β, αλλά και για μελλοντικά ειδικά ρεύματα ΑΗΗΕ.

•

Διασφάλιση επαρκούς αποθεματικού από τα ΣΕΔ για την μελλοντική επεξεργασία των ΑΗΗΕ: Οι μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές έχουν
αρκετά χρόνια ζωής. Άρα, πρέπει να διασφαλισθεί το αναγκαίο αποθεματικό για την μελλοντική διαχείρισή τους σε συνεργασία με ΕΟΑΝ.

•

Νομοθετικές και άλλες ρυθμίσεις από ΕΟΑΝ-ΥΠΕΝ για την «Προετοιμασία για Επαναχρησιμοποίηση»: Ο ΕΟΑΝ σε συνεργασία με όλους
τους εμπλεκόμενους θα πρέπει άμεσα να ολοκληρώσει το ρυθμιστικό πλαίσιο: α) για τον ρόλο των ΣΕΔ στην «Προετοιμασία για Επαναχρησιμοποίηση», β)
την χωροθέτηση και τους όρους λειτουργίας των Κέντρων Διαλογής Ταξινόμησης (ΚΔΤ) και τους όρους λειτουργίας των Κέντρων Επισκευής προς
Επαναχρησιμοποίηση, γ) για θετικές ρυθμίσεις στην περίπτωση των κοινωνικών επιχειρήσεων που θα εμπλακούν με δράσεις Κέντρων Επισκευής ή
Κέντρων Πώλησης επισκευασμένων ηλεκτρικών συσκευών, όπως για παράδειγμα την κατοχύρωση της προσβασιμότητά τους σε ΑΗΗΕ προς
επαναχρησιμοποίηση σε όλους τους σχετικούς χώρους. Μέχρι στιγμής αυτή διαδικασία έχει ξεκινήσει αλλά σε δεύτερη φάση θα πρέπει να ολοκληρωθεί
συνολικά και όχι τμηματικά και αποσπασματικά.

•

Οργάνωση των ΣΕΔ για την «Προετοιμασία για Επαναχρησιμοποίηση»: Τα ΣΕΔ για τα ΑΗΗΕ θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην «Προετοιμασία
για Επαναχρησιμοποίηση». Άμεσα πρέπει να προετοιμασθούν σε συνεργασία με τον ΕΟΑΝ και με άλλους ενδιαφερόμενους και εμπλεκόμενους φορείς
(κοινωνικές επιχειρήσεις κ.α.) για την διευκρίνιση και οριστικοποίηση του ρόλου όλων.

Β10 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: Προτάσεις για τους συσσωρευτές & ΑΛΕ
•
•
•

•

•
•
•
•

•

GPS στα οχήματα συλλογής: Τα οχήματα συλλογής όλων των διαχειριστών θα πρέπει να έχουν GPS και να μπορεί να
αποδειχθεί η διαχρονική κίνησή τους. Αυτό εάν δεν ισχύει θα πρέπει να μπει σαν όρος συνεργασίας των συλλεκτών μεταφορέων με τα αντίστοιχα ΣΕΔ.
Διαγνωστικά μηχανήματα στις πύλες διακίνησης από ή προς το εξωτερικό: Έτσι, μπορεί να ελεγχθεί η παράνομη εισαγωγή ή
εξαγωγή.
Πλήρη ενεργοποίηση ΕΜΠΑ και ΗΜΑ από ΕΟΑΝ – ΥΠΕΝ και διασταύρωση στοιχείων και με εσωτερικά εργαλεία και άλλες
υπηρεσίες: Για να περιορισθεί δραστικά η εισφοροδιαφυγή και η ανεξέλεγκτη ή η παράνομη διαχείριση νέων προϊόντων και
αποβλήτων. Οι αυτόματες διασταυρώσεις των ισοζυγίων μάζας από ΕΜΠΑ-ΗΜΑ μπορεί να δώσει σημαντικά αποτελέσματα
τόσο για την καταπολέμηση παράνομης διακίνησης αποβλήτων όσο και στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
Υποχρεωτικά στοιχεία καταγραφής ισοζυγίου μάζας και τεμαχίων στα σημεία παραλαβής ΑΛΕ και πώλησης συσσωρευτών:
Θα πρέπει να γίνεται από τα σχετικά ΣΕΔ έλεγχοι για την τήρησή τους. Πιθανά ένα υποχρεωτικό σύστημα εγγυοδοσίας για τους
συσσωρευτές (με ~3-7 ευρώ ανά παραδιδόμενο συσσωρευτή στα συνεργεία) να συμβάλλει συμπληρωματικά στον έλεγχο της
ανεξέλεγκτης διακίνησης των αποβλήτων συσσωρευτών.
Κατάρτιση Εθνικού Μητρώου σημείων παραλαβής ΑΛΕ και πώλησης συσσωρευτών: Να γίνει με ευθύνη του ΕΟΑΝ, μέσω του
ΕΜΠΑ και του ΗΜΑ και σε συνεργασία με τα σχετικά ΣΕΔ. Το Μητρώο αυτό θα βοηθήσει σημαντικά στην δραστική μείωση της
παράνομης διακίνησης.
Εφαρμογή συνόλου μέτρων για δραστική αύξηση της συλλογής ΑΛΕ από τα λιμάνια: Υπάρχει ολοκληρωμένη πρόταση μέτρων
και πολιτικών από το πρόγραμμα LIFE ELINA για να ανακτηθούν αρκετές χιλιάδες τόνοι ΑΛΕ ετησίως από τα λιμάνια.
Ελέγχους στους τελικούς διαχειριστές – ανακυκλωτές των συσσωρευτών και ΑΛΕ: Να προβλεφθεί η δυνατότητα ελέγχου
συμπληρωματικά με τον ΕΟΑΝ και από τα ΣΕΔ και πιθανά και άλλους φορείς ή ακόμη και με κλιμάκια ελέγχου στελεχωμένα από
όλους τους αναγκαίους ελεγκτικούς φορείς.
Ενεργοποίηση του ΠΔ 177/2014: Ώστε να μεταφέρονται υπό προϋποθέσεις κάποιες ποσότητες επικινδύνων φορτίων με
συμβατικά πλοία μεταφοράς επιβατών/οχημάτων.
Προτυποποίηση και επικαιροποίηση των ΑΕΠΟ στην αδειοδότηση των μονάδων επεξεργασίας : Με συνεργασία ΥΠΕΝ, ΕΟΑΝ
και Περιφέρειες.

Β11 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: Προτάσεις για τα παλαιά ελαστικά
• Να συμπεριληφθούν και τα μικρά μεγέθη ελαστικών για ποδήλατα: Τα μικρά μεγέθη
ελαστικών εξαιρούνται σήμερα από την υποχρέωση διαχείρισης και θα μπορούσαν και
αυτά να ενταχθούν με επιμερισμό του κόστους στους σχετικούς υπόχρεους
παραγωγούς.
• Αυστηρότερα πρότυπα πυρασφάλειας στην αποθήκευση ελαστικών: Να γίνουν
αυστηρότερα και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα οι όροι πυρασφάλειας στην
προσωρινή αποθήκευση των παλαιών ελαστικών. Μέχρι στιγμής έχουν συμβεί μεγάλες
πυρκαγιές σε σχετικές μονάδες. Το σχετικό ΣΕΔ για τα ελαστικά και ο ΕΟΑΝ θα πρέπει
να εντείνουν τον έλεγχό τους σε αυτή την κατεύθυνση.
• Προσπάθεια για διαχείριση των παλαιών ελαστικών εντός Ελλάδας: Σε όσο
μεγαλύτερο ποσοστό για να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη στην εθνική οικονομία.
• Διερεύνηση καινοτόμων μεθόδων διαχείρισης: Να διερευνηθούν οι δυνατότητες
αξιοποίησης των παλαιών ελαστικών με νέες καινοτόμες μεθόδους και τεχνολογίες.
Αυτό σημαίνει ότι το σχετικό ΣΕΔ και ο ΕΟΑΝ θα επιδιώκουν να συμμετέχουν σε
σχετικά ερευνητικά προγράμματα.

Β12 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: Πολιτική για τα ΑΕΚΚ
Πως θα καλύψουμε τα κενά της Ελλάδας;

Πηγή ΕΟΑΝ

Β13 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: Πολιτική για τα ΑΕΚΚ
• Αλλαγή μοντέλου οργάνωσης της Εναλλακτικής Διαχείρισης: Ενοποίηση όλων των
υπαρχόντων ΣΕΔ σε ένα εθνικό ή εναλλακτικά σε 2-3 περιφερειακά ΣΕΔ, όπου θα συμμετέχουν
όλα τα υπάρχοντα ΣΕΔ με βάση π.χ. την αναλογία των ποσοτήτων τους σήμερα. Όλες οι
συνεργαζόμενες μονάδες ΑΕΚΚ θα ενταχθούν αυτόματα στο νέο ΣΕΔ.
• Μονάδες ΑΕΚΚ – Νέες Μονάδες: α) Χρειάζονται 250-280 χώροι ή μονάδες για εθνική κάλυψη,
β) Οι απομακρυσμένοι χώροι ή τα μικρά νησιά μπορούν να έχουν απλώς χώρο, που θα
αδειοδοτούνται με ΠΠΔ για να έρχονται όποτε χρειάζονται κινητές μονάδες ΑΕΚΚ.
• Κίνητρα για νέες μονάδες ΑΕΚΚ: Εκεί που δεν υπάρχουν σήμερα (κινητές ή όχι).
• Εισφορά Μονάδων από ΣΕΔ: α) Σε ποσοστό 50% στην Εισερχόμενη ποσότητα ΑΕΚΚ ανά
κωδικό ΕΚΑ και σε ποσοστό 50% στην Εξερχόμενη ποσότητα ανά κωδικό ΕΚΑ ή άλλο σχετικό
κωδικό ανά προϊόν, β) να λαμβάνονται υπόψη πολλοί παράγοντες για τα κίνητρα και τις
εισφορές, όπως: γεωγραφική περιοχή, σύσταση των ΑΕΚΚ, ύπαρξη λατομικού χώρου, ύπαρξη
επιδότησης, κινητή ή όχι η μονάδα ΑΕΚΚ.
• Λατομικοί χώροι: Για τα παλαιά μη αποκατεστημένα ανενεργά λατομεία, που θα πρέπει να
αποκαθίστανται από τα ΣΕΔ, χρειάζεται επιπρόσθετη νομοθετική ρύθμιση.
• Διασφάλιση Εφαρμογής της Νομοθεσίας για τα ΑΕΚΚ: Με εμπλοκή των Επιθεωρητών
Δόμησης στην διαδικασία πιστοποίησης των ΑΕΚΚ.
• Υπάρχει κατατεθειμένη αναλυτική πρόταση στον ΕΟΑΝ

Β14 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: Προτεινόμενα νέα ΣΕΔ;

• Για το έντυπο χαρτί: Την ανακύκλωση των εφημερίδων –
περιοδικών πρέπει να την πληρώνουν οι αναγνώστες τους
και όχι όπως μέχρι σήμερα οι καταναλωτές.
• Για τις συσκευασίες φυτοφαρμάκων: Είναι περίπου 7001.000 τόνοι ετησίως με δυσανάλογα μεγάλες αρνητικές
επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία.
• Για τα φάρμακα: Τα υπάρχοντα προγράμματα συλλογής
είναι περιορισμένης έκτασης και ευάλωτα στην
χρηματοδότηση. Προτείνεται η συλλογή σε δύο ρεύματα
α) Μη ληγμένα και προώθηση σε δημόσια νοσοκομεία
και κέντρα περίθαλψης και β) Ληγμένα προς ορθή τελική
διαχείριση.

Β15 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: Προτεινόμενα νέα ΣΕΔ;

• Για το ρουχισμό: Με στόχο την διάθεση στην
δευτερογενή αγορά και την εναλλακτική διαχείριση
με παράλληλη δημιουργία πολλών νέων θέσεων
εργασίας μέσω κοινωνικών επιχειρήσεων ή άλλων
φορέων.
• Για τα έπιπλα και ογκώδη: Ομοίως όπως στο
ρουχισμό.
• Για τα επικίνδυνα οικιακά: Είναι περίπου 3.0005.000 τόνοι ετησίως στην Ελλάδα με δυσανάλογα
μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και
την υγεία.

Β16 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: Προτεινόμενα νέα ΣΕΔ;
• Για τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων: Πιθανά με επέκταση
αρμοδιότητας του υπάρχοντος ΣΕΔ.
• Για τα ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών: Πιθανά με
επέκταση αρμοδιότητας των υπαρχόντων ΣΕΔ.
• Για τα τηγανέλαια: Να εξετασθεί από τον ΕΟΑΝ.
• Για άλλα είδη: Να εξετασθεί από τον ΕΟΑΝ για άλλα είδη που
δεν εντάσσονται σήμερα σε ΣΕΔ.
• Για τα υπολείμματα τροφίμων: Αποτελεί την σημαντικότερη
πρόταση για νέο ΣΕΔ, που επηρεάζει την αποτελεσματικότητα
τόσο της Ανακύκλωσης, όσο και της Κομποστοποίησης. Γίνεται
αναλυτική αναφορά παρακάτω στην κατηγορία «Οργανικά».

Β17 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: Προτεραιότητες για τον ΕΟΑΝ
•
•
•

•
•
•
•

•

Οργάνωση – Στελέχωση: Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του ΕΟΑΝ σήμερα. Θα πρέπει να
οργανωθεί και να στελεχωθεί σύμφωνα με το νέο οργανόγραμμα με περίπου 55 άτομα από
τα 8-10, που έχει σήμερα.
Εισφοροδιαφυγή – Παράνομη διαχείριση: Όσο γρηγορότερη γίνεται αποτελεσματική
εφαρμογή του ΕΜΠΑ και ΗΜΑ και πιθανά και άλλων πολιτικών & δράσεων.
Ο ΕΟΑΝ και η Πολιτεία να αυξήσουν δραστικά τους ελέγχους σε ΣΕΔ και μεγάλους
διαχειριστές: Ο ΕΟΑΝ και η πολιτεία θα πρέπει να αυξήσουν κατά πολύ τους ουσιαστικούς
και στοχευμένους ελέγχους σε ΣΕΔ και σε διαχειριστές, καθώς και με άλλα εργαλεία και
πολιτικές να περιορίσουν την παράνομη διακίνησης ΑΗΗΕ, με πάταξη των παράνομων
εξαγωγών, με επιβολή και είσπραξη προστίμων κ.α. Οι έλεγχοι μπορούν να γίνονται με χρήση
προεπιλεγμένων δεικτών αξιολόγησης (ποσοτικοί, διαχειριστικοί, οικονομικοί).
Δημοσιοποίηση Δεικτών αποτελεσματικότητας του έργου του ΕΟΑΝ
Ενημέρωση: Συστηματική υλοποίηση ετήσιας πολυεπίπεδης ενημερωτικής εκστρατείας
Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα: Που προάγουν τους στόχους του.
EMAS: O ΕΟΑΝ και όσα ΣΕΔ δεν έχουν ήδη θα πρέπει να αποκτήσουν πιστοποίηση EMAS
μέχρι το 2019.
Αξιολόγηση: Βλέπε επόμενες προτάσεις

Γ1 ΟΡΓΑΝΙΚΑ: Η Πρόκληση των οργανικών
Στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν
•
•

Με βάση την Οδηγία 31/1999: Το 2020 θα πρέπει να
εκτραπούν από την ταφή περίπου 1.760.000 τόνοι
(~80%) και να πάνε για επεξεργασία και ανάκτηση.
Με βάση τους σχεδιαζόμενους στόχους της Κυκλικής
Οικονομίας: Το 2030 θα πρέπει να εκτραπούν από την
ταφή περίπου 2.115.000 τόνοι (~90%) και να πάνε για
επεξεργασία και ανάκτηση.
ΠΩΣ ΘΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ
ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ;

Γ2 ΟΡΓΑΝΙΚΑ: Επένδυση & Στόχοι για ΔσΠ
• Καφέ κάδοι/ρεύματα: Τοποθέτηση των καφέ κάδων/ρευμάτων κατά 40%-100% στους
ΟΤΑ μέχρι το 2020 – 2025 αντίστοιχα, και ανάλογα με την δημιουργία των
εγκαταστάσεων κομποστοποίησης (σε ΜΕΑ, μονάδες κομποστοποίησης ή μηχανικούς
κομποστοποιητές).
• Οικιακή Κομποστοποίηση: Σταδιακή ανάπτυξη της οικιακής κομποστοποίηση σε
εθελοντική βάση με στόχο την διαχείριση του 4-7% των οργανικών. Γίνεται με
συνχρηματοδότηση από ΟΤΑ - Πολιτεία σταδιακά μέχρι το 2040.
• Μηχανικοί Κομποστοποιητές: Σταδιακή ανάπτυξη μηχανικών κομποστοποιητών σε
μεγάλους παραγωγούς οργανικών με ταυτόχρονη εφαρμογή του ΠΟΠ και με
αυτοχρηματοδότηση από τους ιδιώτες και συνχρηματοδότηση από την πολιτεία. Ο
στόχος μπορεί να κυμανθεί στο 5-15% των οργανικών μέχρι το 2040.
• Ενημέρωση: Εκτεταμένα, στοχευμένα και συστηματικά προγράμματα ενημέρωσης για
την ΔσΠ των οργανικών,
• Βελτιστοποίηση διαχείρισης υλικών από λαϊκές αγορές και κλαδεμάτων στους ΟΤΑ:
Ιδιαίτερη οργάνωση της συλλογής από λαϊκές αγορές και των κλαδεμάτων με
ταυτόχρονο θρυμματισμό τους και μεταφορά σε μονάδες κομποστοποίησης ή σε
Πράσινα Σημεία ή σε χώρους των ΟΤΑ (π.χ. πάρκα) για κομποστοποίηση σε σειράδια ή
σωρούς.

Γ3 ΟΡΓΑΝΙΚΑ: ΔσΠ με κομποστοποίησιμες σακούλες
• Προτεραιότητα στις κομποστοποιήσιμες σακούλες: Να δοθεί
προτεραιότητα και κίνητρα για αντικατάσταση της σημερινής μιας
χρήσης πλαστικής σακούλας με κομποστοποιήσιμες σακούλες
σύμφωνα με το ΕΝ 13432.
• Μικρότερο ανταποδοτικό «τέλος»: Οι κομποστοποιήσιμες
σακούλες μπορούν να έχουν πολύ μικρότερο ανταποδοτικό τέλος
στην υπό εκπόνηση ΚΥΑ για την εναρμόνιση με την Οδηγία
(ΕΕ)720/2015.
• Οι σακούλες για ΑΣΑ να είναι κομποστοποιήσιμες: Να δοθούν
κίνητρα και αντικίνητρα για να αντικατασταθούν οι σημερινές
πλαστικές σακούλες για συλλογή ΑΣΑ και αύριο για την συλλογή
των οργανικών με κομποστοποιήσιμες σακούλες σύμφωνα με το
ΕΝ 13432.

Γ4 ΟΡΓΑΝΙΚΑ: Ρυθμίσεις για Οικιακή κομποστοποίηση

• Να είναι υποχρεωτική για τους δήμους: Όλοι οι δήμοι να πρέπει να
έχουν σε εξέλιξη οργανωμένο πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης σε
εθελοντική βάση για τους δημότες. Θα πρέπει σταδιακά να φθάσουν να
διαχειρίζονται ανάλογα τον ΟΤΑ το 4-7% των οργανικών μέχρι το 2040.
• Ειδικές ομάδες υποστήριξης: Να διαθέτουν οι δήμοι ειδικές ομάδες
υποστήριξης των δημοτών για την οικιακή κομποστοποίηση.
• Συγχρηματοδότηση κάδων: Οι ΟΤΑ να χρηματοδοτούνται από την
πολιτεία κατά π.χ. 50% για την προμήθεια των κάδων μέχρι κάποιο
αριθμό αρχικών κάδων.
• Κεντρική προμήθεια κάδων: Σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο θα
μπορούσε να γίνει μεγάλη ανοικτή προμήθεια διαφόρων ειδών κάδων
οικιακής κομποστοποίησης με πολύ χαμηλές τιμές και από αυτή την
ποσότητα να αγοράζουν στην τιμή κόστους οι ΟΤΑ.
• Κίνητρα για εγχώρια παραγωγή κάδων: Να δοθούν κίνητρα για
παραγωγή κάδων οικιακής κομποστοποίησης στην Ελλάδα.

Γ5 ΟΡΓΑΝΙΚΑ: Ρυθμίσεις για Μηχανικούς Κομποστοποιητές

• Να επιτρέπονται παντού: Πολεοδομική ρύθμιση για δυνατότητα τοποθέτησης μηχανικών κομποστοποιητών
μέσα στα κτίρια ή σε ειδικό χώρο του δήμου, στα Πράσινα Σημεία και να προβλέπεται στους κατά τόπους
ΠΕΣΔΑ, όπου χρειάζεται.
• Να είναι υποχρεωτικοί για τους δήμους: Όλοι οι δήμοι να πρέπει να έχουν σε εξέλιξη οργανωμένο
πρόγραμμα διαχείρισης με μηχανικούς κομποστοποιητές σε εθελοντική βάση για τους μεγάλους
παραγωγούς. Σταδιακά οι ΟΤΑ να φθάσουν να διαχειρίζονται το 5-15% των οργανικών τους μέχρι το 2040.
• Να συνχρηματοδοτηθούν από την πολιτεία: Ένα ποσοστό των χρηματοδοτήσεων για την ΔΣΑ θα πρέπει να
οδηγείται για την χρηματοδότηση των μηχανικών κομποστοποιητών.
• Μεγάλοι Παραγωγοί: Κίνητρα – αντικίνητρα για τοποθέτηση μηχανικών κομποστοποιητών σε μεγάλους
παραγωγούς (εστίαση, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, κατασκηνώσεις κ.α.) με π.χ. ποσοστό χρηματοδότησης.
• Σε δημόσια κτίρια και χώρους: Διερεύνηση υποχρέωσης τοποθέτησης και λειτουργίας μηχανικών
κομποστοποιητών σε μεγάλους δημόσιους παραγωγούς (νοσοκομεία, στρατόπεδα, κ.α.)
• Σε ιδιωτικά κτίρια και επαγγελματικούς χώρους: Κίνητρα – αντικίνητρα για τοποθέτηση μικρών μηχανικών
κομποστοποιητών σε μικρούς παραγωγούς και πολυκατοικίες,
• Αξιοποίηση από τους ΟΤΑ σε εκτεταμένους δήμους: Η διαχείριση των οργανικών και η κομποστοποίηση σε
απομακρυσμένους οικισμούς μπορεί να γίνει με χρήση μηχανικών κομποστοποιητών, αντί της καθημερινής
μεταφοράς σε μεγάλες αποστάσεις με μεγάλο κόστος. Με την αναθεώρηση πάλι των Τοπικών Σχεδίων
μπορούν οι σχετικοί ΟΤΑ να το συμπεριλάβουν στους σχεδιασμούς τους.

Γ6 ΟΡΓΑΝΙΚΑ: Χαρακτηριστικά μονάδων

• Χώροι κομποστοποίησης για κλαδέματα: Να επιτρέπεται η δημιουργία μικρών χώρων για επί
τόπου κομποστοποίηση σε σωρούς ή σειράδια σε πάρκα και χώρους πρασίνων των ΟΤΑ.
• Eλεγχόμενες μονάδες κομποστοποίησης με κλειστά σειράδια για πολλά είδη οργανικών:
Μπορούν να διαθέτουν ανεξάρτητα στεγασμένα σειράδια, ώστε να μπορούν να δέχονται πολλές
κατηγορίες οργανικών υλικών για διαχωρισμένη επεξεργασία και παραγωγή πολλών ποιοτήτων
κομπόστ. Έχουν ελάχιστη όχληση και παράγουν πολύ καλής ποιότητας κομπόστ με χαμηλό
λειτουργικό κόστος.
• Να επιτραπεί η συνδιαχείριση οργανικών στις μονάδες κομποστοποίησης: Τα οργανικά προς
κομποστοποίηση μπορούν να προέρχονται όχι μόνο από τα ΑΣΑ, αλλά και από πολλές και
διαφορετικές πηγές, όπως βιολογικοί καθαρισμοί, ιδιωτικές πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές
μονάδες, ληγμένα τρόφιμα από βιομηχανίες και super market κ.α.
• Ανερόβια χώνευση: Όπου υπάρχει ανάγκη για συνδιαχείριση και άλλων δύσκολων οργανικών
αποβλήτων (βιομηχανικά οργανικά, βιομηχανικές λάσπες κ.α.) μπορεί να εξετασθεί η επιλογή της
αναερόβιας χώνευσης με ταυτόχρονη παραγωγή ενέργειας και κομπόστ.
• Ανοικτή δυνατότητα παραλαβής υλικών: Να επιτρέπεται η δυνατότητα παραλαβής στις μονάδες
επεξεργασίας οργανικών από περιοχές και εκτός των ορίων του ΦΟΔΣΑ, που θα εντάσσεται η
μονάδα.
• Να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις: Π.χ. για το παραγόμενο κομπόστ που
είναι σε εξέλιξη στο ΥΠΕΝ, για κάποιες εκκρεμότητες στις προδιαγραφές αδειοδότησης μονάδων
κ.α.

Γ7 ΟΡΓΑΝΙΚΑ: Καινοτόμες επενδύσεις
Προτεραιότητα στη χρηματοδότηση καινοτόμων
σχετικών επενδύσεων, όπως:
 Για εγχώρια παραγωγή κάδων οικιακής
κομποστοποίησης,
 Για εγχώρια παραγωγή μηχανικών
κομποστοποιητών,
 Για μεταποίηση αγροτικών υπολειμμάτων και
παραγωγή πρώτης ύλης κομποστοποιήσιμων
κόκκων σύμφωνα με το ΕΝ 13432,

Γ8 ΟΡΓΑΝΙΚΑ: Δημιουργία νέου ΣΕΔ για τα Οργανικά
 Υπόχρεοι που πληρώνουν είναι οι μεγάλοι Παραγωγοί & Εισαγωγείς τροφίμων: α) Βιομηχανίες
στερεών τροφίμων, β) Εισαγωγείς στερεών τροφίμων, γ) Χοντρέμποροι νωπών τροφίμων, δ)
Χοντρέμποροι αγροτικών προϊόντων, ε) Χοντρέμποροι κτηνοτροφικών προϊόντων.
 Συμμετοχή της ΚΕΔΕ στο νέο ΣΕΔ για τα οργανικά: Η ΚΕΔΕ μπορεί να συμμετέχει με π.χ. 35% στο
ΣΕΔ για τα οργανικά, όσο περίπου η εκτιμώμενη συμμετοχή στο κόστος από ΟΤΑ και Πολιτεία.
 Εφαρμογή του ΠΟΠ στους μεγάλους παραγωγούς: Υποχρεωτική και στοχευμένη εφαρμογή του
ΠΟΠ στους μεγάλους παραγωγούς οργανικών αποβλήτων, όπως ξενοδοχεία, νοσοκομεία,
στρατόπεδα, κατασκηνώσεις, κάθε είδους εστίαση, ώστε να έχουν κίνητρο για να
αυτοχρηματοδοτήσουν προγράμματα κομποστοποίησης.
 Αξιοποίηση των πόρων του ΣΕΔ: Εκτιμάται ότι μπορεί να εισπράττει κατά μ.ο. περίπου 33 εκατ.
€ ετησίως και να διατίθενται σε α) στη ΔσΠ με προμήθεια καφέ κάδων/ρεύματα, β) σε
προγράμματα οικιακής κομποστοποίησης, γ) στην προώθηση των μηχανικών κομποστοποιητών,
δ) σε νέες μονάδες κομποστοποίησης, ε) στην ενημέρωση και στ) στα λειτουργικά του ΣΕΔ.
 Ενδεικτική αύξηση του κόστους των τροφίμων: Λόγω της χρηματικής εισφοράς στα τρόφιμα
εκτιμάται ότι οι τιμές τους θα ανέβουν από 0,005 €/kg τρόφιμου έως 0,02 €/kg τρόφιμου
ανάλογα το είδος του τρόφιμου και την πιθανή συμβολή του ως οργανικό απόβλητο.
 Ο ΕΟΑΝ να εκπονήσει μελέτη βιωσιμότητας του νέου ΣΕΔ για τα οργανικά

Γ9 ΟΡΓΑΝΙΚΑ: Πως θα χρηματοδοτηθεί η Κομποστοποίηση
• Από το νέο ΣΕΔ για τα οργανικά: Θα μπορούσε να καλύπτει α) το 100% του εθνικού επενδυτικού
κόστους για την οικιακή κομποστοποίηση, β) το 50% του επενδυτικού κόστους για την
δημιουργία νέων μονάδων κομποστοποίησης. Στο κόστος αυτό συμπεριλαμβάνεται και η
προμήθεια των κάδων για την ΔσΠ των οργανικών, γ) το 50% του λειτουργικού κόστους των
υπαρχόντων μονάδων κομποστοποίησης, δ) το 50% του λειτουργικού κόστους των νέων
μονάδων κομποστοποίησης, και ε) το 100% του λειτουργικού κόστους του ίδιου του ΣΕΔ, όπου
συμπεριλαμβάνεται και το κόστος ενημέρωσης. Εκτιμήθηκε ότι η συμβολή του μπορεί να είναι
περίπου 33 εκατ. € ετησίως.
• Από Πολιτεία: Η πολιτεία μέσω των υπαρχόντων χρηματοδοτικών προγραμμάτων μπορεί να
καλύπτει το 50% του επενδυτικού κόστους για την δημιουργία νέων μονάδων κομποστοποίησης.
Εκτιμήθηκε ότι η συμβολή του μπορεί να είναι περίπου 5,2 εκατ. € ετησίως για μία δεκαετία.
• Οι ΟΤΑ: Οι ΟΤΑ καλύπτουν το 50% του λειτουργικού κόστους α) των υπαρχόντων μονάδων
κομποστοποίησης, β) των νέων μονάδων κομποστοποίησης και, γ) της οικιακής
κομποστοποίησης. Εκτιμήθηκε ότι η συμβολή του μπορεί να είναι περίπου 20,7 εκατ. € ετησίως.
• Από μεγάλους παραγωγούς οργανικών: Οι μεγάλοι παραγωγοί οργανικών καλύπτουν α) το
100% του επενδυτικού κόστους για τους μηχανικούς κομποστοποιητές, και β) το 100% του
λειτουργικού κόστους των μηχανικών κομποστοποιητών. Σε αντάλλαγμα θα πληρώνουν με
σύστημα ΠΟΠ. Εκτιμήθηκε ότι η συμβολή του μπορεί να είναι περίπου 17 εκατ. € ετησίως για
μία δεκαετία και εν συνεχεία θα μειωθεί στα 4 εκατ. € ετησίως μόνο για λειτουργικά έξοδα και
αποσβέσεις.

Δ1. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Ας δοκιμάσουμε να
χωροθετήσουμε αλλιώς
• Από την διεθνή εμπειρία χωροθέτησης ΧΥΤΥ, ΧΥΤΕΑ, ΚΔΑΥ,
μονάδων
επεξεργασίας,
Πράσινων
Σημείων
είναι
αποτελεσματικότερο να ακολουθούμε σαν κοινωνία και άλλες
μεθοδολογίες χωροθέτησης. Μπορούμε π.χ. να προκηρύσσουμε
την πιθανή θέση του όποιου έργου και να ζητάμε από τους ΟΤΑ ή
τους ιδιώτες, που διαθέτουν κατάλληλο χώρο στην ευρύτερη
περιοχή να καταθέτουν προτάσεις χωροθέτησης. Κάθε υποψήφιος
θα ζητά «ανταλλάγματα» και θα επιλέγεται ο χώρος, που ο δήμος
ή ο ιδιώτης ζητά τα λιγότερα και οικονομικότερα «ανταλλάγματα»
και ταυτόχρονα πληροί τις προϋποθέσεις χωροθέτησης.

Δ2. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Επιπλέον ρόλος των Πράσινων Σημείων
•
•
•
•
•
•

•

Να παραλαμβάνουν είδη/προϊόντα προς επαναχρησιμοποίηση: Σε ειδικούς χώρους που θα
είναι προσβάσιμοι σε κοινωνικές επιχειρήσεις.
Να δέχονται επικίνδυνα οικιακά υλικά: Είναι ο βέλτιστος διεθνώς τρόπος για την συλλογή των
3.000-4.000 t/y των επικίνδυνων οικιακών υλικών.
Να επιτραπεί η λειτουργία μηχανικών κομποστοποιητών: Έτσι, θα μπορούν να παράγουν
κομπόστ από προδιαλεγμένα οργανικά και να έχουν έσοδα.
Να επιτραπεί στα μεγάλα ΠΣ η κομποστοποίηση κλαδεμάτων σε σειράδια ή σωρούς: Έτσι, θα
μπορούν να παράγουν κομπόστ και να έχουν έσοδα.
Να παρέχουν κάποιες υπηρεσίες: Για να αυξηθεί η βιωσιμότητά τους μπορούν να παρέχουν και
κάποιες υπηρεσίες π.χ. καταστροφής εγγράφων, πώλησης προϊόντων (κομποστοποιήσιμες
σακούλες, κομπόστ, παραλαβή ογκωδών από σπίτια κ.α.).
Να μπορούν να συστεγάζουν και άλλες δραστηριότητες διαχείρισης: Όπως Κέντρα Διαλογής
Ταξινόμησης (ΚΔΤ) και Κέντρα επισκευής προϊόντων. Εάν συνδυαστούν και λειτουργούν και ως
σημεία πώλησης προϊόντων δεύτερο χέρι, τότε θα αποτελούν «Ολοκληρωμένα Πράσινα Σημεία –
ΟΠΣ).
Κινητά Πράσινα Σημεία (ΚΠΣ): Να αξιοποιηθούν ευρέως ειδικά σχεδιασμένα κινητά ΠΣ για
κάλυψη απομακρυσμένων οικισμών και έτσι θα προκύψει τεράστια εξοικονόμηση σε
οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους στην διαχείριση.

Δ3. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Πόσα Πράσινα Σημεία;
• Τα Πράσινα Σημεία είναι υπερτοπικές δραστηριότητες: Ο
σχεδιασμός των ΠΣ για να είναι αποτελεσματικός θα πρέπει να
γίνεται σε επίπεδο περιφερειακού σχεδιασμού και όχι σε επίπεδο
Τοπικού Δημοτικού Σχεδίου.
• Στόχος μέχρι το 2020 & 2030: Το 2020 να υπάρχει κατά μέσο όρο
στην ηπειρωτική Ελλάδα και Κρήτη ένα ΠΣ και 3-6 ΚΠΣ κάθε
200.000 κατοίκους και το 2030 να έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί τα
ΠΣ (ένα ΠΣ και 3-6 ΚΠΣ κάθε 70.000 κατοίκους).
• ΠΣ στα νησιά: Ειδική μέριμνα πρέπει να επιδειχθεί στα νησιά,
όπου θα είναι αποτελεσματικό να υπάρχει ένα ΠΣ ανά νησί και 1-2
ΚΠΣ.

Δ4. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Πόσα Κέντρα Διαλογής Ταξινόμησης;
• Τα ΚΔΤ είναι υπερτοπικές δραστηριότητες: Το βέλτιστο είναι ο
σχεδιασμός των ΚΔΤ να γίνεται σε επίπεδο περιφερειακού
σχεδιασμού και όχι σε επίπεδο Τοπικού Δημοτικού Σχεδίου.
• Στόχος μέχρι το 2020 & 2030: Το 2020 να υπάρχει στην ηπειρωτική
Ελλάδα και Κρήτη ένα ΚΔΤ κάθε ~600.000 κατοίκους και το 2030 να
έχουν τριπλασιαστεί τα ΚΔΤ (ένα ΚΔΤ κάθε ~200.000 κατοίκους).
• Νησιά και απομακρυσμένες περιοχές: Τα ΚΔΤ να συνδυάζονται με
Πράσινα Σημεία και να εξετάζεται και η δυνατότητα συνδυασμού
και Κέντρου επισκευής και Σημείου Πώλησης προϊόντων δεύτερο
χέρι.
• LIFE REWEEE: Να αξιοποιηθεί η εμπειρία από το LIFE REWEEE

Δ5. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Η αντιπαράθεση για τα μεγέθη των μονάδων επεξεργασίας ΑΣΑ
είναι σε λάθος βάση
Παραγωγή ΑΣΑ

Ανακύκλωση
συσκευασιών

Χαρτί
Πλαστικά
Μέταλλα
Γυαλί
Ξύλο
Ύφασμα

Διαλογή στην Πηγή

Ειδικά
ρεύματα
• Λιπαντικά Έλαια
• ΑΗΗΕ
• Ελαστικά
• ΟΤΚΖ
• Ηλεκτρικές στήλες
& συσσωρευτές
• Έπιπλα
• Ρουχισμός
• Έντυπο χαρτί
• Άλλα

Οργανικά –
Βιοαποδομήσιμα

Υπόλοιπα ΑΣΑ
Υπολείμματα

Οικιακή
ή δημοτική
ή μηχανική
ή σε μονάδες
Κομποστοποίηση

Τελική Επεξεργασία
Μηχανική επεξεργασία ή
Αναερόβια χώνευση ή
ενεργειακή αξιοποίηση

Καθαρό
Κομπόστ

ΧΥΤΥ ή
ΧΥΤ Επικινδύνων
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Δ6. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: 24ωρη λειτουργία των Μονάδων
Επεξεργασίας Αποβλήτων (MEA)
Γιατί 24ωρη λειτουργία των ΜΕΑ; Με 2,5 βάρδιες επεξεργασία και 0,5
βάρδια συντήρηση.
• Διότι σήμερα υπάρχουν πολλά ΑΣΑ, ενώ στο μέλλον θα μειωθούν λόγω
αύξησης της ΔσΠ.
• Διότι σε πολλές περιοχές υπάρχει μεγάλη εποχιακή διακύμανση, λόγω
τουρισμού - επισκεπτών.
• Διότι αύριο που θα αυξηθεί πολύ η ΔσΠ θα μπορούν οι ΜΕΑ να
μειώσουν τις ημερήσιες ώρες λειτουργίας τους.
• Διότι την μη τουριστική περίοδο θα μπορούν να λειτουργούν λιγότερες
ώρες.
• Διότι οι ΜΕΑ θα σχεδιασθούν με μικρότερη ονομαστική δυναμικότητα
και άρα μικρότερο κόστος επένδυσης και λειτουργίας ανά τόνο. Άρα,
μικρότερο κόστος για τους δημότες.

Δ7. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Τέλος στην καύση συμμείκτων –
Υπάρχει καλή επιλογή για το RDF
•
•

•
•
•

Τέλος στην συζήτηση για την καύση συμμείκτων ΑΣΑ: Δεν υπάρχει κανένα όφελος για την
Ελλάδα από την καύση συμμείκτων απορριμμάτων και σωστά απορρίπτεται από όλους
σχεδόν τους εμπλεκόμενους φορείς.
To RDF να αξιοποιείται ως εναλλακτικό καύσιμο στην τσιμεντοβιομηχανία: Το
υπολειπόμενο RDF ή «τύπου RDF» από τα ΚΔΑΥ ή τις ΜΕΑ μπορεί να αξιοποιείται στην
τσιμεντοβιομηχανία. Η δυνατότητα αυτή είναι σήμερα η βέλτιστη επιλογή αξιοποίησής του
από κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής πλευράς.
Η τσιμεντοβιομηχανία μπορεί: Η τσιμεντοβιομηχανία στην Ελλάδα μπορεί να απορροφήσει
σήμερα τουλάχιστον 300.000-400.000 τόνους RDF ετησίως και σαφώς μεγαλύτερες
ποσότητες τα επόμενα χρόνια, ανάλογα την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας.
Το RDF πρέπει να έχει κατάλληλες προδιαγραφές: Άρα, οι ΜΕΑ και τα ΚΔΑΥ θα πρέπει να
έχουν τις τεχνικές προδιαγραφές για να παράξουν ποιοτικό RDF, ώστε να μπορεί να
αξιοποιηθεί από την τσιμεντοβιομηχανία ως εναλλακτικό καύσιμο.
Όχι επιδότηση ανακύκλωσης και RDF στις ΜΕΑ από τα ΣΕΔ: Να μην επιδοτείται η
ανακύκλωση υλικών συσκευασίας και η ενεργειακή αξιοποίηση των συσκευασιών στο RDF
από τα ΣΕΔ των συσκευασιών. Τα σύμμεικτα απορρίμματα θα πρέπει να πληρώνονται από τα
δημοτικά τέλη των δημοτών, ενώ η ανακύκλωση συσκευασιών να πληρώνεται από τα τέλη
ανακύκλωσης των καταναλωτών.

Δ8. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Βασικές προδιαγραφές Μονάδων Επεξεργασίας
Αποβλήτων
•
•

•

•
•
•
•

ΜΒΤ τεχνολογία: Είναι πολύ οικονομικότερο οι όποιες μονάδες συμμείκτων να είναι τεχνολογίας
ΜΒΤ, με μεγιστοποίηση της ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών, με παραγωγή κομποστ και
ποιοτικού υπολειπόμενου RDF και ελαχιστοποίηση των υπολειμμάτων προς τον ΧΥΤΥ.
Δυνατότητα συνεπεξεργασίας στις ΜΕΑ: Οι ΜΕΑ θα πρέπει να σχεδιασθούν για να μπορούν να
δέχονται και τύπου ΑΣΑ απόβλητα από ιδιώτες παραγωγούς και οργανικά υλικά από πολλές άλλες
δραστηριότητες (π.χ. βιολογικούς καθαρισμούς, αγροτικά υπολείμματα, κάποια βιομηχανικά
οργανικά), που παράγονται στην ευρύτερη περιοχή. Έτσι, μειώνεται το κόστος για τους δημότες,
αλλά και για τους ιδιώτες.
Αναερόβια χώνευση για συνεπεξεργασία πιο δύσκολων οργανικών αποβλήτων: Στις περιοχές των
ΜΕΑ, που παράγονται σε μεγάλες ποσότητες πιο «δύσκολα» οργανικά απόβλητα (π.χ. ληγμένα
τρόφιμα, βιοτεχνικές – κτηνοτροφικές μονάδες, βιομηχανικά οργανικά κ.α.) τότε ενδείκνυται η
αναερόβια χώνευση στο τμήμα της ΜΕΑ που επεξεργάζεται τα οργανικά υλικά.
Όριο στα υπολείμματα των ΜΕΑ προς το ΧΥΤΥ: Θα μπορούσε τεχνικά να επιδιωχθεί να τεθεί ένα
μέγιστο ποσοστιαίο όριο τελικής διάθεσης στον ΧΥΤΥ από τις ΜΕΑ.
Μειωμένο Gate Fee για προδιαλεγμένα οργανικά: Οι ΜΕΑ θα πρέπει να δέχονται με σαφώς
μικρότερο κόστος ανά τόνο τα προδιαλεγμένα οργανικά των ΟΤΑ.
Εγγυημένη ποσότητα: Τα προδιαλεγμένα οργανικά να αποτελούν εγγυημένη ποσότητα της ΜΕΑ.
Να σπάσουν τα στεγανά μεταξύ ΦΟΔΣΑ: Να συμφωνήσουμε όλοι να υπάρχει και η δυνατότητα
μεταφοράς αποβλήτων σε ΜΕΑ άλλου ΦΟΔΣΑ, ώστε να λειτουργούν οικονομικότερα οι πρώτες
ΜΕΑ και να επιτυγχάνονται ευκολότερα οι εγγυημένες ποσότητες.

Δ9. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ:
Μελλοντική αξιοποίηση των ΚΔΑΥ για τα ΑΣΑ
• Τα θετικά της ΔσΠ των οργανικών: Η δραστική αύξηση της ΔσΠ των
οργανικών σε χωριστό κάδο/ρεύμα έχει ανάλογες θετικές παρενέργειες στην
αύξηση της καθαρότητας όλων των άλλων κάδων/ρευμάτων ανακύκλωσης.
• Δεύτερη βάρδια για ΑΣΑ στα ΚΔΑΥ: Ο κάδος/ρεύμα των συμμείκτων μπορεί
να γίνει σταδιακά τόσο «καθαρός», ώστε να οδηγείται στα ΚΔΑΥ (όπου
υπάρχουν) και να διαλέγονται σε ξεχωριστή βάρδια για την ανάκτηση
επιπλέον ανακυκλώσιμων υλικών.
• Όπου δεν θα υπάρχει ΜΕΑ: Αυτή η αξιοποίηση των ΚΔΑΥ μπορεί να
εφαρμοσθεί τουλάχιστον όπου δεν θα έχει γίνει η σχετική ΜΕΑ στην
περιοχή.
• Οφέλη από χρήση των ΚΔΑΥ: α) Αξιοποίηση υπαρχόντων υποδομών, β) Εάν
προβλεφθεί η χρήση των ΚΔΑΥ θα μπορούσε να μειώσει τις απαιτούμενες
ΜΕΑ στην Ελλάδα και να εξοικονομηθούν πόροι για άλλα έργα.
• Πιθανά να χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση: Να εξετασθεί από το ΥΠΕΝ.

E1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Επενδύουμε στην ενημέρωση

• Επένδυση: Η ευαισθητοποίηση – ενημέρωση δεν είναι χαμένα
χρήματα, είναι επένδυση. Ένα ευρώ στην ενημέρωση μπορεί να
επιστρέψει πολλαπλάσια στους ΟΤΑ τα επόμενα χρόνια με μείωση του
κόστους διαχείρισης.
• Τίποτε δεν θα πετύχει χωρίς ενημέρωση: Όλοι οι φιλόδοξοι στόχοι για
Πρόληψη, κοινωνική οικονομία, ΔσΠ, Οικιακή κομποστοποίηση,
Μηχανικοί Κομποστοποιητές, Πράσινα Σημεία εξαρτώνται σαφώς από
την ποιότητα και την ποσότητα της ενημέρωσης.
• Βέλτιστο κόστος ενημέρωσης: Για ένα ΟΤΑ είναι τα 4 ευρώ ανά κάτοικο
ετησίως για να μπορεί να υλοποιεί ολοκληρωμένα όλες τις
απαιτούμενες δράσεις για όλες τις κατηγορίες των παρεμβάσεων.
• Χρηματοδότηση από πολιτεία: Π.χ. για κάθε ένα ευρώ που δίνει ο ΟΤΑ
για ενημέρωση να παίρνει άλλο ένα από την πολιτεία μέχρι κάποιο
όριο και μέχρι το 2020.
• ΕΟΑΝ & Ενημέρωση στους ΟΤΑ: Ο ΕΟΑΝ να είναι πάντα έτοιμος να
υποστηρίζει τα προγράμματα ενημέρωσης των ΟΤΑ, εάν του το
ζητήσουν.

E2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Είδη ενημέρωσης
• Πρώτης προτεραιότητας δράση: Η ευαισθητοποίηση – ενημέρωση
Πόρτα – Πόρτα. Είναι μακράν η αποτελεσματικότερη δράση
ενημέρωσης, αλλά η πιο ακριβή. Κοστίζει περίπου 1,5 – 2,0 ευρώ
ανά κάτοικο ετησίως, αλλά δημιουργεί θέσεις απασχόλησης.
• Δεύτερης προτεραιότητας δράση: Η ευαισθητοποίηση – ενημέρωση με
στοχευμένες περιβαλλοντικές παρουσιάσεις στα σχολεία. Είναι η
δεύτερη πιο αποτελεσματικότερη δράση ενημέρωσης.
• Τρίτης προτεραιότητας δράσεις: Όλες οι υπόλοιπες επικοινωνιακές
δράσεις που συνήθως υλοποιούνται (π.χ. φυλλάδια, αφίσες, σποτ,
social media, TV, ράδιο, διαφημίσεις, εκδηλώσεις κ.α.).
• Επιλογή μίγματος δράσεων: Η κατάλληλη επιλογή των δράσεων από
τις τρεις παραπάνω κατηγορίες μπορεί να βελτιστοποιήσει την
αποτελεσματικότητα κάθε συγκεκριμένου προγράμματος στους ΟΤΑ.

ΣΤ1. ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Αξιολόγηση
Υποχρεωτική ετήσια αξιολόγηση των ΣΕΔ από τον ΕΟΑΝ
 Αξιολόγηση των ΣΕΔ με βάση συγκεκριμένους δείκτες επίτευξης των στόχων της εξαετούς
αδειοδότησής τους
Υποχρεωτική ετήσια αξιολόγηση των ΟΤΑ από τον ΕΟΑΝ
 Αξιολόγηση με βάση συγκεκριμένους δείκτες επίτευξης στόχων πρόληψης,
επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης, κομποστοποίησης, ΔσΠ, εκτροπής από την ταφή
 Βράβευση των 4 καλύτερων ΟΤΑ σε 4 κατηγορίες: α) νησιωτικός ή δυσπρόσιτος όχι
τουριστικός ΟΤΑ , β) νησιωτικός τουριστικός ΟΤΑ, γ) μικρός ή μεσαίος ΟΤΑ ηπειρωτικής
Ελλάδας (<70.000 κάτοικοι), δ) Μεγάλος ΟΤΑ ηπειρωτικής Ελλάδας (>70.000 κάτοικοι).
Τέλος και ο ΕΟΑΝ ζητά σε ετήσια βάση και την γνώμη των ΣΕΔ για τον ΕΟΑΝ
 Τα ΣΕΔ να μπορούν να εκφράζουν την γνώμη τους για τον ΕΟΑΝ με συγκεκριμένο
ερωτηματολόγιο, με βάση συγκεκριμένους δείκτες επίτευξης αποτελεσματικότητας.
Δημοσιοποίηση όλων των αξιολογήσεων στην ιστοσελίδα του ΕΟΑΝ

ΣΤ2. ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ:
Υποχρέωση ΔσΠ των δημοτών
Υποχρέωση για σωστή ΔσΠ των δημοτών
• Να συμπεριληφθεί υποχρεωτικά (όπου δεν υπάρχει) στους
δημοτικούς κανονισμούς των ΟΤΑ η απαγόρευση για τους
δημότες της τοποθέτησης υλικών σε λάθος κάδο/ρεύμα επί
ποινή προστίμου. Η δημοτική αστυνομία να μπορεί να
επιβάλλει πρόστιμα στους δημότες – παραβάτες. Η
δημοσιοποίηση κάποιων σχετικών προστίμων θα συμβάλλει
στην σταδιακή συμμόρφωση.

ΣΤ3. ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ:
Αποκομιδή & απασχόληση προσωπικού των ΟΤΑ
Χαρακτηριστικά αποκομιδής ΑΣΑ και ανακυκλώσιμων υλικών στους δήμους:
 Με τήρηση των όρων προστασίας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων,
 Με τοποθέτηση GPS στα Α/Φ και οχήματα των δήμων για βελτιστοποίηση
δρομολογίων και μετακινήσεων.
 Με κόστος ανά τόνο συγκρίσιμο με αυτό άλλων ευρωπαϊκών χωρών με
κοντινό οικονομικό επίπεδο και χαρακτηριστικά με την Ελλάδα (π.χ. όχι
μεγαλύτερο από το αντίστοιχο κόστος δήμων της Κύπρου, που κάνουν με
δικό τους προσωπικό την αποκομιδή).
 Τυχόν υπερβάλλον προσωπικό των δήμων μπορεί να αξιοποιηθεί (μετά
από εκπαίδευση) σε ποιοτικότερες και αναβαθμισμένες θέσεις εργασίας
στους ΟΤΑ, όπως: α) στα Πράσινα Σημεία, β) στα ΚΔΤ, γ) σε δημοτικά κέντρα
επισκευής ή μεταπώλησης ή δ) στην ενημέρωση και υποστήριξη των
δημοτών.

ΣΤ4. ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ:
Προμήθεια ανακυκλωμένου Χαρτιού στο δημόσιο
• Βιώσιμες Προμήθειες στο Δημόσιο: Η πρώτη Βιώσιμη & Πράσινη
Προμήθεια στον ευρύτερο δημόσιο τομέα θα πρέπει να είναι το
ανακυκλωμένο και χωρίς χλώριο χαρτί. Που; Α) Στα σχολικά βιβλία,
β) Στα πανεπιστημιακά συγγράμματα, γ) Στο έντυπο φωτοτυπικό
και εκτυπωτικό χαρτί, δ) Σε άλλο έντυπο χαρτί, ε) Και οπουδήποτε
αλλού.
• Τα οφέλη: α) Θα στείλει σαφές μήνυμα στην κοινωνία και στην
αγορά, β) θα συμφέρουν επενδύσεις στη χαρτοβιομηχανία στην
παραγωγή 100% ανακυκλωμένου χαρτιού, γ) Θα πέσουν οι τιμές
του ανακυκλωμένου χαρτιού χαμηλότερα από του συμβατικού.
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΡΑΓΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ;

ΣΤ5. ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ:
Εφαρμογή του «Ειδικού Τέλους Ταφής»
• Να εφαρμοσθεί από 1/1/2018: Θα πρέπει να εφαρμοσθεί όχι αργότερο από
1/1/2018 το «Ειδικό Τέλος Ταφής» σε όλους τους ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ της Ελλάδας, με
4 χρόνια καθυστέρηση, όπως προβλέπεται στο νόμο 4042, ξεκινώντας από τα
35€/t, που εισέρχεται ανεπεξέργαστος στο ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ ή στον ΟΕΔΑ.
• Να είναι ανταποδοτικό: Το «Ειδικό Τέλος Ταφής» θα πρέπει να ρυθμιστεί
νομοθετικά, ώστε να είναι ανταποδοτικό προς τους ΟΤΑ, από τους οποίους
πληρώθηκε, σε επίπεδο ΦΟΔΣΑ.
• Μορφές ανταπόδοσης: Το «Ειδικό Τέλος Ταφής» μπορεί να επιστρέφει από
τους ΦΟΔΣΑ προς τους ΟΤΑ ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες των ΟΤΑ του
ΦΟΔΣΑ, είτε με την μορφή γρηγορότερης χρηματοδότησης κάποιου έργου ή
μονάδας του ΠΕΣΔΑ, είτε με την μορφή «Ειδικού Σχεδίου Πρόληψης», είτε με
την μορφή «Τοπικού Σχεδίου ΠΟΠ», είτε με την μορφή «καφέ κάδων για τα
οργανικά», είτε με την μορφή «προγραμμάτων ενημέρωσης», είτε με άλλη
μορφή (π.χ. μηχανικοί κομποστοποιητές, κάδοι οικιακής κομποστοποίησης).

ΣΤ6. ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Χρέωση στους ΟΤΑ
Η χρέωση των ΟΤΑ πρέπει να είναι δίκαιη
• Δίκαιη χρέωση: Οι ΟΤΑ είναι δίκαιο να πληρώνουν το ίδιο κόστος ανά τόνο για την
ίδια υπηρεσία.
• Προβλήματα στη σύνδεση της χρέωσης με την ΔσΠ: Εάν συνδεθεί η χρέωση των
ΟΤΑ στους ΟΕΔΑ, στα Πράσινα Σημεία ή σε ΜΕΑ με την απόδοση κάθε ΟΤΑ στην
ΔσΠ, τότε θα δημιουργηθούν πολύ δύσκολα πρακτικά προβλήματα υπολογισμού
της χρέωσης στις εισόδους των μονάδων και πιθανής προσπάθειας αποφυγής του
υψηλότερου «τέλους» με «υπόγειους» τρόπους. Αυτή η ρύθμιση, που περιέχεται
στο νόμο για την αναθεώρηση του ν. 2939, θέλει πολύ δύσκολη προετοιμασία για
να εφαρμοσθεί με συνέπεια και δεν είναι αυτονόητο ότι μπορεί τελικά να
εφαρμοσθεί αποτελεσματικά.
• «Κακοί» ΟΤΑ: Οι «κακοί» ΟΤΑ έτσι κι’ αλλιώς θα πληρώνουν αυξημένο Ειδικό Τέλος
Ταφής, εάν δεν κάνουν ΔσΠ και αυξημένο «Τέλος Εισόδου» στις ΜΕΑ εάν οδηγούν
εκεί πολλά ΑΣΑ ή λίγα προδιαλεγμένα οργανικά.
• «Καλοί» ΟΤΑ: Αντίθετα, οι «καλοί» ΟΤΑ που κάνουν αποτελεσματική ΔσΠ
ανακυκλώσιμων και οργανικών υλικών, θα πληρώνουν λιγότερα τέλη παντού, γιατί
απλούστατα θα οδηγούν σε ΜΕΑ ή ΟΕΔΑ λιγότερες συνολικά ποσότητες.

ΣΤ7. ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Εφαρμογή του ΠΟΠ
•

•

•
•
•

Μέτρα για την γρήγορη εφαρμογή του ΠΟΠ στην Ελλάδα
Άμεση νομοθετική ρύθμιση για να επιτρέπεται εθελοντικά το ΠΟΠ στους ΟΤΑ: Σήμερα με
το νόμο 25/21.4.1975 απαγορεύεται στους ΟΤΑ να εφαρμόσουν το ΠΟΠ. Για το θέμα αυτό
κατατέθηκε σχετική νομοθετική ρύθμιση στο ΥΠΕΝ για να ενταχθεί στον νόμο της
αναθεώρησης του ν. 2939.
Άμεση εφαρμογή ΠΟΠ σε μεγάλους παραγωγούς: Μπορεί άμεσα να σχεδιασθεί και
εφαρμοσθεί η τεχνική εφαρμογή του ΠΟΠ στους ΟΤΑ στους μεγάλους παραγωγούς ανά
κατηγορία παραγωγών (βιομηχανίες, ξενοδοχεία, εστίαση, super markets, εμπορικά
κέντρα κ.α.)
Ανά κτίριο η ΔσΠ: Να μεταβούμε σταδιακά σε κάδους/ρεύματα υλικών ανά κτίριο.
Υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων: Το ΥΠΕΝ μπορεί να χρηματοδοτήσει 3 πιλοτικά
προγράμματα εφαρμογής του ΠΟΠ σε νησί, μικρό-μεσαίο ΟΤΑ και μεγάλο ΟΤΑ για να
εξαχθούν συμπεράσματα εκτεταμένης εφαρμογής.
Κίνητρα για δημοτικά σχεδία ΠΟΠ και εφαρμογή του ΠΟΠ: Να δοθούν κίνητρα και
χρηματοδότηση στους ΟΤΑ που θέλουν άμεσα να εκπονήσουν τοπικά σχέδια ΠΟΠ και να
εφαρμόσουν το ΠΟΠ. Για παράδειγμα οι πρώτοι 10 ΟΤΑ, που θα καταθέσουν
ολοκληρωμένες και ώριμες προτάσεις θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν μερικά ή
ολικά.

Τελικά…ποιος είναι ο μακροχρόνιος στόχος για το 2030;
11 κάδοι/ρεύματα το χρόνο ανά οικογένεια

Οργανικά
απορρίμματα

Χαρτί

Πλαστικό, Μέταλλο γυαλί
και μικτές συσκευασίες
Πρόληψη

Τελική
διαχείριση

Σας ευχαριστούμε
για την προσοχή σας
www.ecoparatiritirio.gr

