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Η επίσημη ιεραρχία της ΕΕ στη διαχείριση 
των απορριμμάτων 



Βασικές Νομικές υποχρεώσεις και επίπεδο επίτευξης το 2018 
  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 
2016/2017/2018 

Μέσος Όρος  
ΕΕ28 το 2014 

Στόχος ανακύκλωσης /κομποστο-
ποίησης  αστικών αποβλήτων 

        55%/60%/65% 
2025/2030/2035 

~23,0%/23,7%/24,9 
44%  

Επαναχρησιμοποίηση και 
ανακύκλωση χαρτιού, γυαλιού, 
μετάλλων και πλαστικών 

    Min 50% 75% στα 
ΑΣΑ & 

50% ΔσΠ 

  ~45,5%/44,5%/44,3% 

Στόχος ανακύκλωσης – 
αξιοποίησης συσκευασιών 

Min  
55%-60% 

    80,2% 65%/70% 
2025/2030 

66%*/74,9%*/72,3%* 
65,5%  

Στόχος εκτροπής αποβλήτων από 
ταφή 

      65% Το 2030: 90% ~20,7%/22,8%/23,1% 
72% 

Εκτροπή βιοαποβλήτων από ταφή    75%       ~44,5%/37,3%/39,4% 

ΔσΠ οργανικών       40% Το 2023: 100%   <1% 
Στόχος οικιακής κομποστοποίησης 
των οργανικών 

      3%   ~0,13%/0,22%/0,26% 

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



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

• Η πρώτη ΜΕΑ με τεχνολογία ΜΒΤ της Κοζάνης  
λειτούργησε όλο το 2018  

• Ξεκίνησε μέσα στο 2018 η λειτουργία της ΜΕΑ των 
Σερρών.  

• Ολοκληρώνεται η ΜΕΑ Ιωαννίνων και δρομολογούνται 
και άλλες ΜΕΑ σε Πελοπόννησο και αλλού. 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ 

• Το ΗΜΑ και το ΕΜΠΑ είναι σε πλήρη λειτουργία, αλλά 
λόγω υποστελέχωσης και έλλειψη προετοιμασίας δεν 
μπορούν να συνδυαστούν με άλλα μητρώα και να 
συμβάλλουν στην μείωση της εισφοροδιαφυγής. 

 
 

 

Τα ΚΑΛΑ νέα της διετίας  
2018-2019 



Τα ΚΑΛΑ νέα της διετίας 
2018-2019 

                                         ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

• 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. 

• Μειώθηκε το 2018 η χρήση της πλαστικής σακούλας κατά 
54% σε κατά κεφαλή τεμάχια ετησίως μετά την εφαρμογή 
της σχετικής ΚΥΑ 

• Το ΥΠΕΝ δημοσίευσε τον 12/2018 την εθνική στρατηγική 
για την κυκλική οικονομία.  

• Η ΕΕ προχώρησε σε νέες κατευθύνσεις και αυστηρότερους 
στόχους με νέες Οδηγίες:  

• Οδηγία (ΕΕ) 2018/851 για τα απόβλητα (τροποποίηση 
οδηγίας 98/2008) 

• Οδηγία (ΕΕ) 2018/852 για τα απόβλητα συσκευασίας 
(τροποποίηση οδηγίας 94/62)  

• Οδηγία (ΕΕ) 2019/904 για τα πλαστικά 

 



Οι ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ της 
διετίας 2018-2019 

 
Αττική  

• Καθυστέρηση στη δρομολόγηση δράσεων και 
έργων ΔΣΑ στην Αττική και σε άλλες 
Περιφέρειες.  

• Μειώνεται ο χρόνος ζωής του ΧΥΤΑ Φυλής.   
 
 
 
 
 



Οι ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ της διετίας 
2018-2019 

   ΕΟΑΝ 
• Συνέχιση όπως το 2017 της δραματικής υποστελέχωσης του 

ΕΟΑΝ με ελάχιστο αριθμό μόνιμου και αποσπασμένου 
ανθρώπινου δυναμικού.  

• Συνέπεια της υποστελέχωσης ήταν οι καθυστερήσεις σε πολλά 
θέματα σχετικά με Ανακύκλωση στην Ελλάδα (αξιολογήσεις 
επιχειρησιακών ΣΕΔ, διερεύνηση καταγγελιών, αξιολογήσεις 
δήμων, επικοινωνιακή εκστρατεία κ.α.). 

• Η αναθεώρηση του ν. 2939 με το ν. 4496/2017 δείχνει στην 
εφαρμογή της ότι αυξήθηκε η γραφειοκρατία του ΕΟΑΝ και 
μειώθηκε η αποτελεσματικότητα επίλυσης προβλημάτων. 

• Το ΣΕΔ Ανταποδοτική Ανακύκλωση (ΑΑ) συνεχίζει να λειτουργεί 
με τεράστιο κόστος (περισσότερο από 2.500 €/t σύμφωνα με τα 
στοιχεία του ΣΕΔ ΑΑ ή ακόμη περισσότερο σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις του ECO-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ) και να στερεί πολύτιμους 
οικονομικούς πόρους από την ανακύκλωση στην Ελλάδα. 
 

 



Οι ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ της διετίας 2018-2019 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  

• Οι στόχοι του ΕΣΔΑ του 2020 δεν επιτυγχάνονται και δεν έχουν 
δρομολογηθεί πολλές απαραίτητες υποδομές.  

• Η ΔσΠ των οργανικών και η κομποστοποίηση, ελάχιστα έχουν ωριμάσει.  

• Δεν έχουν προχωρήσει θέματα και δράσεις σχετικά με Πρόληψη 
δημιουργίας αποβλήτων. 

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

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

• Παρά την ολοκλήρωση του νομοθετικού πλαισίου η δημιουργία Πράσινων 
Σημείων βρίσκει αγγιλώσεις στην χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ. 

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

• Ο Κανονισμός Τιμολόγησης των ΦΟΔΣΑ (ΦΕΚ 1277/Β-15-04-2019) όταν 
εφαρμοσθεί εκτιμάται ότι θα αυξήσει την περιπλοκότητα της τιμολόγησης των 
δήμων και την πιθανότητα υπερβολών στα στοιχεία της ανακύκλωσης. 

 

 



Οι μεγάλες προκλήσεις  
για το 2019 και μετά 

 
 
 
 



ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΔΑ 

• Τα δεδομένα του ΕΣΔΑ: Οι βασικοί εθνικοί στόχοι που τίθενται στο 
ΕΣΔΑ είναι ανέφικτοι και δημιουργούν σοβαρά προβλήματα 
σχεδιασμού, υλοποίησης και αποτελεσματικότητας σε τοπικό και 
Περιφερειακό επίπεδο. Επίσης, πρέπει πλέον να ενταχθούν και οι 
νέες απαιτήσεις των νέων Οδηγιών της Κυκλικής Οικονομίας και 
στρατηγικής για τα πλαστικά. 

 
• Προτείνεται: Να ενσωματωθούν στην αναθεώρηση του Νέου ΕΣΔΑ 

όλοι οι επιμέρους στόχοι των Οδηγιών: α) (ΕΕ) 2018/852 για τα 
απόβλητα συσκευασίας (τροποποίηση Οδηγίας 94/62), β) Οδηγία 
(ΕΕ) 2018/851 για τα απόβλητα (τροποποίηση Οδηγίας 98/2008), γ) 
Οδηγία (ΕΕ)2019/904 για την μείωση των επιπτώσεων στο 
περιβάλλον από τα  πλαστικά. Να εξετασθεί πολύ προσεκτικά εάν 
χρειάζεται να ζητηθεί παράταση εφαρμογής των στόχων σε εθνικό 
επίπεδο, όπως και όπου προβλέπεται στις Οδηγίες.  

 

 



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, LIFE IP για Waste κ.α.) 

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

 

 
 

 

 
 

 



 Δυνατότητα πρόσβασης των κοινωνικών επιχειρήσεων 
με προτεραιότητα στα ενδιαφερόμενα ρεύματα 
αποβλήτων στις σχετικές εγκαταστάσεις συλλογής. 

 Προδιαγραφές στον τρόπο διαχείρισης των 
αντικειμένων, ώστε να διατηρείται το δυναμικό 
επαναχρησιμοποίησης. 

 Οικονομικά εργαλεία: Διαφοροποίηση των τελών του 
τέλους στα ΣΕΔ, λαμβάνοντας υπόψη την ανθεκτικότητα, 
την δυνατότητα επισκευής, της ανακύκλωσιμότητα. 
Τέτοια οικονομικά εργαλεία είναι ο μειωμένος ΦΠΑ, οι 
Βιώσιμες Δημόσιες Προμήθειες, πλεονεκτήματα 
πρόσβασης σε ΚΟΙΝΣΕΠ κ.α.. 

 Στις Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις προώθηση και 
ενθάρρυνση της χρήσης επαναχρησιμοποιούμενων 
προϊόντων. 

 
 

 

ΠΡΟΛΗΨΗ – ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ  
πάνε μαζί με την κοινωνική οικονομία 



Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Η φιλοσοφία του περιορισμού των πλαστικών μιας χρήσης: Αντικατάσταση με προτίμηση στην 
ΠΡΟΛΗΨΗ και σε ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ. 

• Άμεση προετοιμασία της αγοράς και της κοινωνίας: Απαιτούνται δράσεις επικοινωνίας και άμεση 
διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους γιατί τα τεχνικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα 
είναι πολλά και περίπλοκα. Οι δυνατότητες Πρόληψης-Αποφυγής και οι κατάλληλες εναλλακτικές 
επιλογές πρέπει να γίνουν κοινός τόπος για όλους (επιχειρήσεις – κοινωνία). 

• Πλαστικές Σακούλες: Άμεση έναρξη δημόσιας συζήτησης για την πλήρη απαγόρευση της 
Πλαστικής Σακούλας μιας χρήσης. Μέχρι τότε: α) Να αρθεί η εξαίρεση επιβολής του ανταποδοτικού 
τέλους στις υπαίθριες αγορές και τα περίπτερα, β) Να επιβληθεί το ανταποδοτικό τέλος και στις 
πλαστικές σακούλες με πάχος 50μm έως 70μm. γ) Να προσδιορισθούν από τις αρμόδιες αρχές οι 
προδιαγραφές των επαναχρησιμοποιήσιμων σακουλών, 

• Διάθεση ανταποδοτικού τέλους πλαστικής σακούλας: Το ανταποδοτικό τέλος του 2018 και του 
2019 να διατεθεί, κυρίως, σε εκστρατείες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των πολιτών για 
πρόληψη στα πλαστικά μιας χρήσης και για όλες τις εναλλακτικές επιλογές τους και πολύ 
λιγότερο σε επιπλέον διανομή τσαντών μεταφοράς πολλών χρήσεων, που οι καταναλωτές έχουν 
ήδη προμηθευτεί σε μεγάλο βαθμό. 
 



Πως θα απογειωθεί η 
Ανακύκλωση: 1  

• 2-3 κάδοι/ρεύματα παντού: εφόσον 
εφαρμοσθεί καφέ κάδος/ρεύμα 
οργανικών, ο κάδος/ρεύμα σύμμεικτων 
απορριμμάτων μπορεί και πρέπει μεσο-
μακροπρόθεσμα να αντικατασταθεί με 1 
(μπλέ κάδος) ή 2 κάδους/ρεύματα 
ανακύκλωσης (χαρτί και PMD) για τα 
ανακυκλώσιμα υλικά  

• + 1 κάδος γυαλί: Παράλληλα θα πρέπει 
να υπάρχει και στοχευμένος 
κάδος/ρεύμα για το γυαλί.  

• ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Ξεκινάμε άμεσα 
με τους δύο κάδους/ρεύματα παντού 
(μπλε και καφέ) και προγραμματίζουμε 
την σταδιακή τοποθέτηση του επιπλέον 
ρεύματος για το χαρτί, ενώ αποσύρουμε 
σταδιακά τον κάδο/ρεύμα για τα 
σύμμεικτα. 

 



Στοχευμένη χωριστή συλλογή σε χώρους συγκέντρωσης πολιτών: 
Σε πλατείες, εμπορικά κέντρα, παραλίες, αθλητικούς χώρους, 
σχολεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, λιμάνια, αεροδρόμια, 
σιδηροδρομικούς σταθμούς κ.α. μπορούν να γίνονται πολλά ειδικά 
και στοχευμένα προγράμματα διαλογής στην πηγή σε περισσότερα  
ρεύματα υλικών 

Κατεύθυνση για Συλλογή ανά κτίριο: θα ήταν πολύ 
αποτελεσματικό να πάμε σε συλλογή ανακυκλώσιμων με 2-3 
ρεύματα ανά κτίριο, είτε με κάδους, είτε με έγχρωμες σακούλες, 
είτε με διαχωρισμένη Πόρτα – Πόρτα συλλογή.  Η συλλογή ανα 
κτήριο διευκολύνει μελλοντικά και την εφαρμογή του ΠΟΠ.  

Πολεοδομικές ρυθμίσεις ανά διαμέρισμα και κτήριο:   

 Για διευκόλυνση της χωριστής συλλογής μέσα στις κατοικίες 
πρόβλεψη για μόνιμα χωριστούς χώρους, π.χ. σε μπαλκόνια, σε 
συνδυασμό με ειδικούς κοινόχρηστους χώρους στα όρια του 
οικοπέδου των κτιρίων για διευκόλυνση της αποκομιδής τους και 
εφαρμογής του ΠΟΠ.  

 Ειδικές ρυθμίσεις με κίνητρα – αντικίνητρα για τα υπάρχοντα 
κτίρια. 

 

Πως θα απογειωθεί η 
Ανακύκλωση: 2  



Πως θα απογειωθεί η Ανακύκλωση: 3 
Ο κρίσιμος ρόλος του ΕΟΑΝ 

 Άμεση στελέχωση του ΕΟΑΝ και τοποθέτηση στελεχών σε θέσεις ευθύνης του 
οργανογράμματός του. 

 Εξέταση και έγκριση των νέων εξαετών επιχειρησιακών σχεδίων των ΣΕΔ με ευέλικτο και 
δημιουργικό τρόπο έτσι ώστε να ενσωματώνονται οι κατευθύνσεις της ΕΕ (Οδηγίες 
(ΕΕ)2018/852, (ΕΕ)2018/851 και (ΕΕ)2019/905). 

 Εξεύρεση οριστικής λύσης για το πρόβλημα του ΣΕΔ Ανταποδοτική Ανακύκλωση. 

 Εύρεση λύσεων, ώστε να συμβάλλει και το έντυπο χαρτί στο κόστος της ανακύκλωσης 
στην Ελλάδα. 

 Πρόβλεψη για χαμηλότερες χρηματικές εισφορές στα ΣΕΔ, των παραγωγών που 
αποδεδειγμένα τοποθετούν στην αγορά προϊόντα οικολογικά σχεδιασμένα.  

 Διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με στόχο μία ολοκληρωμένη πολιτική 
για την διαχείριση των ΑΕΚΚ 

 Προώθηση θεμάτων Πρόληψης Αποβλήτων 

 Προτροπή για δημιουργία  ΣΕΔ σε νέα προϊόντα με βάση την Ευθύνη του Παραγωγού 
(βλέπε παρακάτω) 

 Να εφαρμόζει συστήματα αυτοελέγχου  

 Να αξιολογεί και να επιβραβεύει τις καλύτερες επιδόσεις των Δήμων σε ετήσια βάση 

 



Η υποχρέωση της χωριστής συλλογής των πλαστικών 
φιαλών κατά 77% μέχρι το 2025 και κατά 90% μέχρι το 2029 
δημιουργεί την αναγκαιότητα για: 

• Aύξηση της απόδοσης των υφιστάμενων 
συστημάτων ανάκτησης (ΣΕΔ) 

• Υιοθέτηση και της Εγγυοδοσίας (DRS), που εκτός 
των πλαστικών φιαλών μπορεί να περιλαμβάνει και 
συσκευασίες αλουμινίου και γυάλινες φιάλες 

• Αύξηση των επαναπληρούμενων φιαλών σε ποτά – 
αναψυκτικά. 

 
 Απαιτείται ειδική μελέτη και προετοιμασία από τον 

ΕΟΑΝ σε συνεργασία με τα ΣΕΔ και όλους τους 
εμπλεκόμενους για την επίτευξη των στόχων χωριστής 
συλλογής των πλαστικών φιαλών. 

 

Πως θα απογειωθεί η Ανακύκλωση: 4 
Η Εγγυοδοσία (DRS) πρέπει να μπει 

στο μίγμα της λύσης  



Πως θα απογειωθεί η Ανακύκλωση: 5 
Περιβαλλοντικοί έλεγχοι 

Ορκωτοί Ελεγκτές Περιβάλλοντος: Να θεσμοθετηθούν κατά τα 
πρότυπα των Ορκωτών Λογιστών,  θα μπορούν να καλύπτουν τις 
ανάγκες περιβαλλοντικών ελέγχων (περίπου 10.000 έλεγχοι ετησίως, 
όταν σήμερα γίνονται 200-300 έλεγχοι ετησίως). 

• Δημιουργία διαδικασιών ελέγχου με βάση την εμπειρία των 
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος 

• Να δημιουργηθεί Μητρώο Ελεγκτών 

• Να προβλεφθούν έκτακτοι και συστηματικοί έλεγχοι, 

• Θεσμοθετημένη και αντικειμενική κάλυψη κόστους από τους 
ελεγχόμενους μέσω δημόσιας αρχής. 

Συνεπεξεργασία βασικών βάσεων Δεδομένων: Συγκρότηση ειδικής 
υπηρεσίας στο ΥΠΕΝ που θα έχει πρόσβαση σε όλα τα 
περιβαλλοντικά μητρώα (ΕΜΠΑ, ΗΜΑ, άλλο) και θα διασταυρώνει 
δεδομένα και από το TAXIS. Η Υπηρεσία αυτή θα διαμορφώνει τους 
δείκτες Κυκλικής Οικονομίας (ανά γεωγραφική περιφέρεια, ανά 
δήμο, ανά κλάδο, ανά υλικό-προϊόν) χρήσιμους για την κοινωνία και 
την επιχειρηματικότητα και θα εντοπίζει τις περιβαλλοντικές και 
οικονομικές ασυμβατότητες προς διερεύνηση και περεταίρω 
ελέγχους για τον περιορισμό της εισφοροδιαφυγής. 

 



Πως θα απογειωθεί η Ανακύκλωση: 6 
Πιστοποίηση 

 

Περιβαλλοντική Ενημερότητα: Την παίρνει αυτόματα 
για 6-12 μήνες η οντότητα που έχει εκπληρώσει όλες τις 
περιβαλλοντικές της υποχρεώσεις, όπως:  
• Συμμετέχει στα Μητρώα ΕΜΠΑ και ΗΜΑ 

• Τηρεί τους όρους της ΑΕΠΟ της 

• Τηρεί τυχόν άλλους περιβαλλοντικούς όρους 
 

Η Περιβαλλοντική ενημερότητα ζητείται στοχευμένα σε 
συναλλαγές με το κράτος (αλλαγές στην αδειοδότηση, 
διακίνηση προϊόντων, δανειοδότηση, μαζί με φορολογική 
ενημερότητα κ.α.). Εκτιμάται ότι η Περιβαλλοντική 
Ενημερότητα θα συμβάλλει αποφασιστικά και στην 
δραστική μείωση της εισφοροδιαφυγής. 

 
 

 



Πως θα απογειωθεί η Ανακύκλωση: 7 
Προτεινόμενα προς διερεύνηση από ΕΟΑΝ 
νέα υλικά ή προϊόντα για δημιουργία ή μη νέων ΣΕΔ 

• Συσκευασίες φυτοφαρμάκων 

• Φάρμακα 
• Ρουχισμό 

• Έπιπλα και ογκώδη 

• Επικίνδυνα οικιακά 
• Ανταλλακτικά αυτοκινήτων 

• Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών 

• Τηγανέλαια 
• Απόβλητα μικρών πλαστικών σκαφών 

• Αποτσίγαρα 

• Φωτοβολίδες από πλοία 
• Άλλα είδη 

 



• 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 μη). 

• 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 2019-2020. 

 

Πως θα απογειωθεί η Ανακύκλωση: 8 
Ολοκληρωμένη πολιτική για τα ΑΕΚΚ 



Πως θα επιτύχει 
η πολιτική για 
καφέ κάδο 
παντού 

• Συμπλήρωση των νομοθετικών κενών (π.χ. χαρακτηρισμού-
πιστοποίησης διαδικασιών και κομπόστ ή βελτιωτικών εδάφους) 

• Καφέ κάδοι παντού για τα οργανικά: Σταδιακή τοποθέτηση σε όλη την 
Ελλάδα και παράλληλα με την δημιουργία των εγκαταστάσεων 
κομποστοποίησης 

• Δημιουργία νέου ΣΕΔ για τα Οργανικά: Σύμφωνα με την Αρχή της 
«Ευθύνης του Παραγωγού» δημιουργία νέου ΣΕΔ για τον «Καφέ» κάδο 
κατά τα πρότυπα του «Μπλε» κάδου.  

• Οικιακή Κομποστοποίηση: Σταδιακή ανάπτυξη σε εθελοντική βάση.  

• Μηχανικοί Κομποστοποιητές: Σταδιακή ανάπτυξη 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 ή μη 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. 

 



Επενδύουμε 
στην 

ενημέρωση 

• Βέλτιστο κόστος ενημέρωσης: Για ένα ΟΤΑ είναι τα 
3-4 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.).  
 
 

 



Ας δοκιμάσουμε να 
χωροθετούμε αλλιώς 

• Για να αρχίσουμε να ξεπερνάμε το σύνδρομο «ΝΥΜΒΥ – 
Όχι στην δική μου αυλή» και το σύνδρομο «NIMTOO- Όχι 
στην δική μου θητεία» κ.α.. 

• Μπορούμε π.χ. να προκηρύσσουμε την πιθανή ευρύτερη 
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, για Πράσινα Σημεία, για 
Κέντρα Διαλογής Ταξινόμησης (ΚΔΤ) ακόμη και για 
τοποθέτηση Μηχανικών Κομποστοποιητών. 

 

 
 

 



Αττική SOS και ανάλογες περιοχές 
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 2-3 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. 



Βελτιστοποίηση 
τελικής 

επεξεργασίας – 
διαχείρισης 

• Υποχρέωση για σωστή ΔσΠ των δημοτών στους κανονισμούς 
καθαριότητας των δήμων 

• Τοποθέτηση GPS στα Α/Φ και οχήματα των δήμων για βελτιστοποίηση 
δρομολογίων και μετακινήσεων 

• Επιπλέον ρόλος των Πράσινων Σημείων (Σταθερών και Κινητών) με 
συμβολή στην Πρόληψη και στη διαχείριση επικινδύνων 

• Μικρότερο μέγεθος των Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων (MEA) 
με 24ωρη λειτουργία και άρα μείωση του κόστους ανά τόνο. Έτσι, 
όταν θα αυξηθεί η ΔσΠ θα μπορούν απλώς να λειτουργούν λιγότερες 
ώρες. 

• Μειωμένο Gate Fee για προδιαλεγμένα οργανικά στις ΜΕΑ 

• Η καύση των υπολειμμάτων από ΜΕΑ είναι ακριβή και 
προβληματική, ενώ σήμερα υπάρχει καλύτερη εναλλακτική επιλογή 
για το διαχρονικά μειούμενο RDF που μπορεί να πηγαίνει σαν 
εναλλακτικό καύσιμο σε τσιμεντοβιομηχανίες 

• Να σπάσουν τα στεγανά μεταξύ ΦΟΔΣΑ: Σε οριακές περιπτώσεις να 
επιτρέπεται υλικά μιας περιφέρειας να πηγαίνουν σε ΜΕΑ άλλης 
Περιφέρειας 

• Αξιοποίηση των ΚΔΑΥ για τα ΑΣΑ σε ξεχωριστές βάρδιες όπου 
υπάρχει πρόβλημα διαχείρισης και έλλειψη ΜΕΑ 

 

 



Θέσπιση: «Ανταποδοτικό Τέλος Ταφής 
– Επεξεργασίας συμμείκτων» 

• Άμεση εφαρμογή: Να εφαρμοσθεί άμεσα για τα εισερχόμενα σύμμεικτα 
απορρίμματα σε α) ΧΥΤΑ-ΧΥΤ, β) ΟΕΔΑ, Ανταποδοτικό Τέλος Ταφής-
Επεξεργασίας Συμμείκτων. Το Τέλος μπορεί να είναι από 10-30 ευρώ ανά 
τόνο, να είναι ίδιο για όλους τους ΟΤΑ και να καταβάλλεται στους ΦΟΔΣΑ. 

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

• Μορφές ανταπόδοσης: Να επιστρέφεται προς τους ΟΤΑ για την επίτευξη 
των στόχων πριν την τελική επεξεργασία-ταφή. Παραδείγματα επιστροφής 
είτε με την μορφή: α) Ειδικού Σχεδίου Πρόληψης και εφαρμογής 
δράσεων, β) Τοπικού Σχεδίου ΠΟΠ-ΚΟΔ και εφαρμογής τους, γ) Καφέ 
κάδους για τα οργανικά», δ) Προγράμματα ενημέρωσης, ε) Πρόγραμμα 
Οικιακής Κομποστοποίησης, στ) Πύκνωση δικτύου ρευμάτων συλλογής, 
ζ) Στοχευμένη ΔσΠ για ειδικά ρεύματα ή σε ειδικούς χώρους, η) 
Πρόγραμμα μηχανικών κομποστοποιητών, θ) κ.α. 

 

 
 



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

• Άμεση νομοθετική ρύθμιση για να επιτρέπεται εθελοντικά 
το Πληρώνω Οσο Πετάω (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 Κερδίζω Όσο Διαλέγω (ΚΟΔ) σε αντιπροσωπευτικούς 
δήμους για να εξαχθούν συμπεράσματα εκτεταμένης 
εφαρμογής (π.χ. το LIFE IP για Waste είναι μια μεγάλη 
ευκαιρία). 

• Κίνητρα για δημοτικά σχέδια 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; 



Η Ανακύκλωση και η ΔΣΑ σήμερα 
και ποιες είναι οι προκλήσεις για 
το άμεσο μέλλον 

 
Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας 

 
www.ecoparatiritirio.gr  

 
 
 

http://www.ecoparatiritirio.gr/
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