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Η επίσημη ιεραρχία της ΕΕ στη διαχείριση 
των απορριμμάτων



4 άξονες δράσης

3

5 τομείς προτεραιότητας

Κυκλική Οικονομία –
Ξεκινά από την Παραγωγή Προϊόντων



Βασικές Νομικές υποχρεώσεις και επίπεδο επίτευξης το 2017
ΟΔΗΓΙΑ 

62/1994

το 2020

ΟΔΗΓΙΑ 

31/1999

το 2020

ΟΔΗΓΙΑ 

98/2008

το 2020

Στόχοι ΕΣΔΑ 

το 2020

Στόχοι Κυκλικής 

Οικονομίας

Εκτίμηση Ελλάδας το 

2016/2017

Μέσος Όρος 

ΕΕ28 το 2014

Στόχος ανακύκλωσης /κομποστο-

ποίησης  αστικών αποβλήτων

55%/60%/65%

2025/2030/2035

~23,0%/23,76%

44%

Επαναχρησιμοποίηση και 

ανακύκλωση χαρτιού, γυαλιού, 

μετάλλων και πλαστικών

Min 50% 75% στα 

ΑΣΑ &

50% ΔσΠ

~45,5%/44,47%

Στόχος ανακύκλωσης 

συσκευασιών

Min 

55%-60%

80,2% 65%/70%

2025/2030

66%*/74,93%*

65,5%

Στόχος εκτροπής αποβλήτων από 

ταφή

65% Το 2030: 90% ~20,7%/22,82%

72%

Εκτροπή βιοαποβλήτων από ταφή 75% ~49,5%/40,89%

ΔσΠ οργανικών 40% Το 2023: 100% <1%

Στόχος οικιακής κομποστοποίησης

των οργανικών

3% ~0,13%/0,22%

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



Κάποια πολύ καλά νέα του 2017
• Μειώθηκαν και αποκαταστάθηκαν πολλοί ΧΑΔΑ, ενώ υπάρχουν ακόμη σε

λειτουργία ΧΑΔΑ.
• Ολοκληρώθηκαν οι αναθεωρήσεις των ΠΕΣΔΑ.
• Μειώθηκαν παντού οι εγγυημένες ποσότητες των ΜΕΑ που θα γίνουν στην

Ελλάδα.
• Δρομολογήθηκαν οι πρώτες ΜΕΑ νέας γενιάς με πρώτη την ΜΕΑ Κοζάνης με

τεχνολογία ΜΒΤ.
• Έγινε το νομοθετικό πλαίσιο για τα Πράσινα Σημεία (Ν. 4447/2016, ΚΥΑ

οικ.18485/10-4-2017), έστω και με ανάγκη για κάποιες βελτιώσεις.
• Ξεκίνησε το ΗΜΑ και εγγράφηκαν 27.224 επιχειρήσεις το 2017.
• Ξεκίνησε το ΕΜΠΑ και εγγράφηκαν 4.485 παραγωγοί το 2017.
• Ολοκληρώθηκε η αναθεώρηση του ν. 2939 με το ν. 4496.
• Τέθηκε σε ισχύ η ΚΥΑ για την μείωση της πλαστικής σακούλας, έστω και με

εξαίρεση του ανταποδοτικού τέλους για τα περίπτερα και τις υπαίθριες αγορές.



Κάποιες από τις δυσκολίες του 2017
• Καθυστέρηση στη δρομολόγηση των έργων του ΠΕΔΣΑ Αττικής.

• Ο ν. 4496 για την αναθεώρηση του ν. 2939 έχει σημεία που θα δημιουργήσουν προβλήματα στην
γρήγορη ανάπτυξη της ανακύκλωσης στην Ελλάδα (π.χ. 35% αποθεματικό, 10% διοικητικό κόστος,
ποινικές και διοικητικές ευθύνες κ.α.)

• Συνέχιση της δραματικής υποστελέχωσης του ΕΟΑΝ με μονοψήφιο αριθμό μόνιμου και
αποσπασμένου ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό συνεπάγεται μεγάλες καθυστερήσεις σε όλα τα
θέματα σχετικά με Ανακύκλωση στην Ελλάδα (αξιολογήσεις επιχειρησιακών ΣΕΔ, διερεύνηση
καταγγελιών, αξιολογήσεις δήμων, επικοινωνιακή εκστρατεία κ.α.).

• Δεν έχουν προχωρήσει σχεδόν καθόλου τα θέματα σχετικά με Πρόληψη.

• Το ΣΕΔ Ανταποδοτική Ανακύκλωση (ΑΑ) συνεχίζει να χρεώνει τους καταναλωτές με τεράστιο
κόστος (περισσότερο από 1.000 €/t σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΔ ΑΑ ή 4.000-10.000 €/t
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ECO-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ) και να στερεί πολύτιμους οικονομικούς από
την ανακύκλωση στην Ελλάδα.

• Το έντυπο χαρτί (εφημερίδες, περιοδικά) συνεχίζει να μην συμβάλλει στην ανακύκλωση στην
Ελλάδα.

• Δεν έχει δρομολογηθεί μία αναγκαία ολοκληρωμένη πολιτική για την διαχείριση των ΑΕΚΚ.

• Ελάχιστα έχουν ωριμάσει για τα θέματα γύρω από την ΔσΠ των οργανικών και την
κομποστοποίηση.

• Δεν έχουν δρομολογηθεί το ΠΟΠ και το «Ειδικό Τέλος Ταφής».



Οι μεγάλες προκλήσεις 
για το 2018 και μετά



Η ΠΡΟΛΗΨΗ να μπει επιτέλους μπροστά
στην Εθνική Στρατηγική για την ΔΣΑ

• Με Τοπικά Σχέδια Πρόληψης στους ΟΤΑ
• Με επικοινωνιακό πρόγραμμα για τα οφέλη των ΟΤΑ
• Με πρόβλεψη για χρηματοδότηση
• Με Πιλοτικές δράσεις & Προγράμματα και

αξιοποίηση σχετικών προγραμμάτων (π.χ. LIFE
DEBAG, LIFE REWEEE κ.α.)

• Με προτεραιότητα σε ειδικές δράσεις για τα
απόβλητα τροφίμων, τα πλαστικά, τα ΑΗΗΕ και τον
ρουχισμό.



Ας δοκιμάσουμε να χωροθετούμε αλλιώς
• Για να αρχίσουμε να ξεπερνάμε το σύνδρομο «ΝΥΜΒΥ» ή

το σύνδρομο «Όχι στην δική μου θητεία».
• 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 με τα λιγότερα
«ανταλλάγματα».

• Για ΜΕΑ, για ΧΥΤΥ ή ΧΥΤΕΑ, για μονάδες
κομποστοποίησης, για ΚΔΑΥ ακόμη και για Πράσινα
Σημεία ή ΚΔΤ.



Αττική SOS ή αλλού
• Η Αττική πρέπει να τρέξει. Ο ΧΥΤΑ Φυλής κλείνει οριστικά τον κύκλο του μέχρι

το 2021-2022. Μένουν περίπου 3 χρόνια για να δρομολογηθούν και
ολοκληρωθούν οι δράσεις Πρόληψης, Επαναχρησιμοποίησης, ΔσΠ και οι
απαραίτητες υποδομές στην Αττική (ΜΕΑ, μονάδες κομποστοποίησης,
Πράσινα Σημεία). Όμως σε 3 χρόνια προλαβαίνουμε οπωσδήποτε τα εξής:

• Άμεση λειτουργία του ΕΜΑΚ στην μέγιστη δυναμικότητά του.
• Άμεση 100% τοποθέτηση καφέ κάδων στην Αττική για ΔσΠ των οργανικών για

κομποστοποίηση: α) στο ΕΜΑΚ και β) με σειράδια στα πλατό των
αποκατεστημένων κυττάρων σε Άνω Λιόσια και Φυλή.

• Άμεση υλοποίηση προγράμματος Πόρτα – Πόρτα ενημέρωσης στην Αττική
για αύξηση της ΔσΠ με μπλε και καφέ κάδο.

• Αξιοποίηση των ΚΔΑΥ για την διαλογή και των ΑΣΑ με ξεχωριστή βάρδια
σαν μεταβατική επιλογή για ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών.

• Αλλιώς ……
• Αντίστοιχα μέτρα και σε άλλες περιφέρειες που έχουν καθυστερήσει.



Πως θα αυξηθεί άμεσα
η Ανακύκλωση με τον Μπλε κάδο

• 3-4 κάδοι/ρεύματα παντού: O κάδος/ρεύμα σύμμεικτων
απορριμμάτων θα πρέπει συνυπάρχει με 1 ή 2 κάδους/ρεύματα
ανακύκλωσης (σημερινός μπλε κάδος ή χαρτί και PMD) για τα
ανακυκλώσιμα υλικά και ο καφέ κάδος για τα οργανικά. Ξεκινάμε
άμεσα με τους τρεις κάδους/ρεύματα παντού και
προγραμματίζουμε την σταδιακή τοποθέτηση του επιπλέον
ρεύματος για το χαρτί.

• Ανά κτίριο στο μέλλον: Μελλοντικά θα ήταν πολύ αποτελεσματικό
να πάμε σε 3-4 ρεύματα ανά κτίριο, είτε με κάδους, είτε με
έγχρωμες σακούλες, είτε με διαχωρισμένη Πόρτα – Πόρτα συλλογή.

• Πιλοτική εφαρμογή του ΚΟΔ: Με το Κερδίζω Όσο Διαλέγω (ΚΟΔ)
επιβραβεύονται οι δημότες που κάνουν αποτελεσματική ΔσΠ των
ανακυκλώσιμων υλικών.



Προσοχή στους χειρισμούς του ΕΟΑΝ 
για κρίσιμα θέματα της Ανακύκλωσης

• Ο ΕΟΑΝ να αντιμετωπίσει με ευέλικτο και δημιουργικό τρόπο τα
νέα εξαετή επιχειρησιακά σχέδια των ΣΕΔ, ώστε να επιτευχθούν
όσο πιο γρήγορα οι Εθνικοί στόχοι και υποχρεώσεις.

• Ο ΕΟΑΝ να δώσει οριστική λύση για το πρόβλημα του ΣΕΔ
Ανταποδοτική Ανακύκλωση.

• Ο ΕΟΑΝ να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να συμβάλλει
και το έντυπο χαρτί στο κόστος της ανακύκλωσης στην Ελλάδα.

• Να γίνει διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους με στόχο
μία ολοκληρωμένη πολιτική για την διαχείριση των ΑΕΚΚ



Ολοκληρωμένη πολιτική για τα ΑΕΚΚ

• Αλλαγή μοντέλου οργάνωσης της Εναλλακτικής Διαχείρισης: Να πάμε σε ένα ή λίγα
ΣΕΔ σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.

• Κίνητρα για νέες μονάδες ΑΕΚΚ: Εκεί που δεν υπάρχουν σήμερα (κινητές ή όχι).

• Εισφορά των Μονάδων ΑΕΚΚ από τα ΣΕΔ: Με βάση την εισερχόμενη ποσότητα, αλλά
κυρίως με βάση την ποιότητα των εξερχομένων ποσοτήτων.

• Λατομικοί χώροι: Απαιτείται επιπρόσθετη νομοθετική ρύθμιση για τα παλαιά μη
αποκατεστημένα ανενεργά λατομεία, που θα πρέπει να αποκαθίστανται από τα ΣΕΔ.

• Διασφάλιση Εφαρμογής της Νομοθεσίας για τα ΑΕΚΚ: Με εμπλοκή των Επιθεωρητών
Δόμησης στην διαδικασία πιστοποίησης των ΑΕΚΚ.

• Υπάρχει κατατεθειμένη αναλυτική πρόταση στον ΕΟΑΝ: Ο ΕΟΑΝ να διαβουλευτεί με
όλους τους εμπλεκόμενους με το θέμα μέσα στο 2018.



Πως θα απογειωθεί η κομποστοποίηση στην Ελλάδα
 Συμπλήρωση των νομοθετικών κενών

 Καφέ κάδοι/ρεύματα παντού για τα οργανικά: Σταδιακή τοποθέτηση σε όλη την Ελλάδα και
ανάλογα με την δημιουργία των εγκαταστάσεων κομποστοποίησης (σε ΜΕΑ, μονάδες
κομποστοποίησης ή μηχανικούς κομποστοποιητές).

 Δημιουργία νέου ΣΕΔ για τα Οργανικά: Σύμφωνα με την Αρχή της «Ευθύνης του Παραγωγού».
Στο ECO-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ έχουμε μελετήσει και προτείνει ολοκληρωμένο σχέδιο για το νέο ΣΕΔ
για τα οργανικά.

 Οικιακή Κομποστοποίηση: Σταδιακή ανάπτυξη της οικιακής κομποστοποίηση σε εθελοντική
βάση.

 Μηχανικοί Κομποστοποιητές: Σταδιακή ανάπτυξη μηχανικών κομποστοποιητών σε μεγάλους
παραγωγούς οργανικών με ταυτόχρονη εφαρμογή του ΠΟΠ.

 Ενημέρωση: Για την ΔσΠ των οργανικών.

 Βελτιστοποίηση διαχείρισης υλικών από λαϊκές αγορές και κλαδεμάτων στους ΟΤΑ: Συλλογή με
ταυτόχρονο θρυμματισμό τους και μεταφορά τους για κομποστοποίηση.

 Προτεραιότητα στις κομποστοποιήσιμες σακούλες: Για τα οργανικά και για τα ΑΣΑ σύμφωνα με
το ΕΝ 13432.

 Να επιτραπεί η συνδιαχείριση οργανικών στις μονάδες κομποστοποίησης ή αναερόβιας
χώνευσης από όλες τις πιθανές πηγές: Π.χ. ΑΣΑ, από βιολογικούς καθαρισμούς, πτηνοτροφικές
και κτηνοτροφικές μονάδες, ληγμένα τρόφιμα από βιομηχανίες και super market κ.α.



Προτεινόμενα προς διερεύνηση
νέα υλικά ή προϊόντα για δημιουργία νέων ΣΕΔ

• Για τις συσκευασίες φυτοφαρμάκων

• Για τα φάρμακα

• Για το ρουχισμό

• Για τα έπιπλα και ογκώδη

• Για τα επικίνδυνα οικιακά

• Για τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων

• Για τα ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών

• Για τα τηγανέλαια

• Άλλα είδη



Επενδύουμε στην ενημέρωση
• 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 δύο ευρώ που δίνει ο
ΟΤΑ για ενημέρωση να παίρνει το ένα πίσω από την πολιτεία μέχρι
κάποιο όριο και μέχρι το 2020.

• Τρία επίπεδα ενημέρωσης και αποτελεσματικότητας: α) Η
ευαισθητοποίηση – ενημέρωση Πόρτα – Πόρτα, β) Η
ευαισθητοποίηση – ενημέρωση με στοχευμένες περιβαλλοντικές
παρουσιάσεις στα σχολεία και γ) Όλες οι υπόλοιπες επικοινωνιακές
δράσεις (π.χ. φυλλάδια, αφίσες, σποτ, social media, TV, ράδιο,
διαφημίσεις, εκδηλώσεις κ.α.).



Εφαρμογή «Ειδικού Τέλους Ταφής»

• Άμεση εφαρμογή: Να εφαρμοσθεί άμεσα για τα εισερχόμενα σε
ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ ή ΟΕΔΑ ανεπεξέργαστα απορρίμματα, είτε όπως
προβλέπεται στο νόμο 4042, είτε με οποιαδήποτε άλλη μορφή
συμφωνηθεί με τους εμπλεκόμενους φορείς.

• Να είναι ανταποδοτικό: Να είναι ανταποδοτικό προς τους ΟΤΑ,
από τους οποίους πληρώθηκε, σε επίπεδο ΦΟΔΣΑ.

• Μορφές ανταπόδοσης: Να επιστρέφεται προς τους ΟΤΑ, 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).



Άμεσα μέτρα για την εφαρμογή 
οικονομικών εργαλείων (ΠΟΠ και ΚΟΔ)

• Άμεση νομοθετική ρύθμιση για να επιτρέπεται εθελοντικά το ΠΟΠ
στους ΟΤΑ στη χρέωση των δημοτικών τελών για τα νοικοκυριά

• Υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων: Το ΥΠΕΝ μπορεί να
χρηματοδοτήσει πιλοτικά προγράμματα εφαρμογής του ΠΟΠ και
του ΚΟΔ σε αντιπροσωπευτικούς δήμους 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 και να εφαρμόσουν το ΠΟΠ και το
ΚΟΔ.



11 κάδοι/ρεύματα το χρόνο ανά οικογένεια

Οργανικά 
απορρίμματα

Χαρτί

Πλαστικό, Μέταλλο γυαλί 
και μικτές συσκευασίες

Πρόληψη
Τελική 

διαχείριση

Τελικά…ποιος είναι ο μακροχρόνιος στόχος για το 2030;



Σας ευχαριστούμε 
για την προσοχή σας

www.ecoparatiritirio.gr

http://www.ecoparatiritirio.gr/

