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1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

Ο Ελληνικός Οργανισμός ΑΝακύκλωσης (ΕΟΑΝ) είναι ΝΠΙΔ, εποπτευόμενο από το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και έχει ως βα-
σικό σκοπό τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής για την ανακύκλωση -
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασιών και λοιπών προϊόντων. Ο ΕΟ-
ΑΝ λειτουργεί από το 2011 και σήμερα έχει 13 άτομα προσωπικό με κύρια καθήκο-
ντα την έγκριση, παρακολούθηση και έλεγχο των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχεί-
ρισης (ΣΕΔ). 
 
Διανύοντας το δεύτερο έτος στην τιμητική θέση του Προέδρου του ΕΟΑΝ έχω συλ-
λέξει πολλές ενδιαφέρουσες εμπειρίες, άλλοτε εποικοδομητικές και άλλοτε με την 
αίσθηση ότι κοπιώδεις και καλοπροαίρετες προσπάθειες δεν αρκούν.  
 
Τα απολογιστικά στοιχεία για τις επιδόσεις της χώρας την περασμένη χρονιά, δεν 
είναι όσο καλά υπήρξαν τις χρονιές που προηγήθηκαν: σε κάποια υλικά, οι στόχοι 
που προκύπτουν από τις εθνικές και διεθνείς υποχρεώσεις δεν επετεύχθησαν. Η 
οικονομική κρίση έκανε πιο εμφανή την επιρροή της που αντανακλάται τόσο στις 
ποσότητες αποβλήτων που παράγονται και ανακτώνται, όσο και στη μείωση διεξό-
δων για τα ανακυκλωμένα προϊόντα.  
 
Στα θετικά της χρονιάς που διανύσαμε καταγράφεται η έναρξη λειτουργίας του Μη-
τρώου Παραγωγών που πιστεύεται ότι θα καταπολεμήσει δραστικά την εισφορο-
διαφυγή, η κατάστρωση σχεδίου για τη δημοσιότητα του ΕΟΑΝ και η έρευνα των 
ποσοτήτων ανακυκλώσιμων υλικών στα αστικά απόβλητα προκειμένου να υπάρ-
ξουν ακριβή στοιχεία που να αποτυπώνουν την επίδραση της ύφεσης των προη-
γούμενων ετών. 
 
Επιπλέον μια σειρά από εργαλεία όπως το εγχειρίδιο διεξαγωγής ελέγχων, η κοστο-
λόγηση υπηρεσιών επεξεργασίας ΑΕΚΚ και οι συντονισμένες οριζόντιες κατευθύν-
σεις προς τα Συστήματα ενίσχυσαν την προσπάθεια καλύτερης οργάνωσης. 
 
Αξιοσημείωτο γεγονός υπήρξε η ολοκλήρωση του ελέγχου που διεξήγαγε ο Γενικός 
Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης στον ΕΟΑΝ με πόρισμα που καταδεικνύει ότι όχι 
μόνο δεν διαπιστώθηκαν παραβατικές ενέργειες, αλλά απεναντίας επαινείται η διε-
ξαγωγή των προμηθειών από τη διοίκηση του Οργανισμού με διαφανείς διαδικασί-
ες.  
 
Αντίθετα, η μεγάλη καθυστέρηση στην διεκπεραίωση πολλών εισηγήσεων εντός του 
2014 του ΕΟΑΝ μετά από την ανάλογη προετοιμασία βάσει της θεσμικής του αρμο-
διότητας και ως αποτέλεσμα της επιχειρησιακής του ετοιμότητας (Υπ. Αποφάσεις, 
ανάκληση αδειών, εγκύκλιοι), αφήνει κενά στη συνολική λειτουργία του ευαίσθη-
του αυτού χώρου. 
 
Αισθάνομαι απαραίτητη μια ειδική αναφορά στο ανθρώπινο δυναμικό του ΕΟΑΝ το 
οποίο είναι υψηλής εξειδίκευσης και εργάζεται με συνέπεια και ακρίβεια. Η παρου-
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σία του έμπειρου Γενικού Διευθυντή Αδ. Σκορδίλη, πρωτοπόρου στα θέματα ανα-
κύκλωσης στην Ελλάδα, έχει συμβάλει τα μέγιστα στην καλή απόδοση του Οργανι-
σμού. 
 
Πιστεύω ότι το μέλλον προμηνύεται ευοίωνο για τον ΕΟΑΝ. Οι κατευθύνσεις της ΕΕ 
για την κυκλική οικονομία, η εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για την πρόληψη, 
σε συνδυασμό με την απαιτούμενη αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου και τον 
εμπλουτισμό του ανθρώπινου δυναμικού με τα απαραίτητα  στον Οργανισμό στε-
λέχη, μπορούν να απογειώσουν την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων και τον φο-
ρέα που την εποπτεύει. 
 

 
 

Ιωάννης Αγαπητίδης 
Πρόεδρος ΔΣ 
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2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

2.1 Σκοπός 
 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου 

(Ν.Π.Ι.Δ.) με διακριτικό τίτλο «Ε.Ο.ΑΝ.» είναι μη κερδοσκοπικός και κοινωφελής ορ-

γανισμός, έχει πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και υπάγεται στον έλεγ-

χο και την εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα-

γής. 

Ο ΕΟΑΝ ιδρύθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 2939/2001,  όπως ισχύει μετά την τροπο-

ποίησή του με τον Ν. 3854/2010,  αρχικά  ως Ελληνικός Οργανισμός Εναλλακτικής 

Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ), μετονομασθείς στη συ-

νέχεια με το άρθρο 46 του Ν. 4042/2012 σε «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩ-

ΣΗΣ – Ε.Ο.ΑΝ.». Τέθηκε δε για πρώτη φορά σε λειτουργία με τον διορισμό του πρώ-

του διοικητικού συμβουλίου του (Υ.Α. 119286 / 2009  - ΦΕΚ 185/4-5-2009), ενώ μέ-

χρι τότε μεταβατικά αρμόδια για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ήταν η  Γενική 

Δ/νση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ. Το 2011 τοποθετήθηκε γενικός διευθυντής, και 

στη συνέχεια ο ΕΟΑΝ στελεχώθηκε σταδιακά με προσωπικό που προήλθε με μετα-

φορά ή απόσπαση από τον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Σήμερα το 

προσωπικό του ΕΟΑΝ αριθμεί 13 άτομα. 

 Βασική αποστολή του Ε.Ο.ΑΝ. είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της πολιτικής 

για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και των άλλων προϊόντων σύμ-

φωνα με τους στόχους και τις γενικές αρχές του Ν. 2939/2001 όπως τροποποιήθηκε 

με τους Ν. 3854/2010 και τον Ν.4042/2012 και όπως εκάστοτε ισχύουν. Είναι ο αρ-

μόδιος φορέας για την έγκριση και εποπτεία των εθνικών συστημάτων εναλλακτι-

κής διαχείρισης ανά προϊόν, καθώς και για τον έλεγχο της προόδου της Ελλάδας 

στον τομέα της ανακύκλωσης και την επίτευξη των εθνικών στόχων. 

Οι κύριες πολιτικές  που υπηρετεί ο ΕΟΑΝ στο πλαίσιο της προστασίας του περι-

βάλλοντος και της προάσπισης του δημόσιου συμφέροντος, είναι η εφαρμογή της 

διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» και της 

αρχής της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, η νόμιμη και αποτελεσματική οργά-

νωση των διαδικασιών εναλλακτικής διαχείρισης όλων των ρευμάτων αποβλήτων 

που εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση μέσω εποπτείας των εργασιών και 

όλων των εμπλεκόμενων οικονομικών παραγόντων, δημοσίων και ιδιωτικών, καθώς 

και η πρόσβαση στην ενημέρωση και στη δημοσιότητα των χρηστών των υπηρεσιών 

του Οργανισμού και γενικότερα του  κοινού.   

Οι κύριοι στόχοι του Ε.Ο.ΑΝ. σύμφωνα με τον Ν. 2939/2001 είναι: 
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α) Η πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων συσκευασιών με τον περιορισμό του 

συνολικού όγκου των συσκευασιών, καθώς και των αποβλήτων άλλων προϊόντων, 

με τον περιορισμό των βλαπτικών συνεπειών από τα απορρίμματα αυτά για την υ-

γεία των καταναλωτών και για το περιβάλλον 

β) Η μείωση της τελικής διάθεσης των αποβλήτων των συσκευασιών ή άλλων προϊ-

όντων με την ενθάρρυνση κατά προτεραιότητα της επαναχρησιμοποίησης τους κα-

θώς και της ανακύκλωσής τους με ανάκτηση υλικών ή ενέργειας (εναλλακτική δια-

χείριση των αποβλήτων) 

γ) Η δημιουργία Συστημάτων Ατομικών ή Συλλογικών Εναλλακτικής Διαχείρισης 

δ) Ο καθορισμός ποσοτικών στόχων για την ανακύκλωση και τις άλλες εργασίες α-

ξιοποίησης των αποβλήτων των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, καθώς και  με-

σοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων χρονικών ορίων. 

ε) Η προώθηση της ανάπτυξης της βιομηχανικής υποδομής για την διαλογή και επε-

ξεργασία των αποβλήτων. Η ιδιαίτερη συνεισφορά της ανάπτυξης της βιομηχανίας 

ανακύκλωσης είναι να στηρίζεται σε σύγχρονες μεθόδους και τεχνολογίες ώστε να 

επιτυγχάνεται η οικονομική αποδοτική επεξεργασία των ανακτώμενων υλικών 

ζ) Ο σχεδιασμός και η καθιέρωση συστημάτων επιστροφής (εγγυοδοσίας), συλλογής 

και αξιοποίησης με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών. 

στ) Η πρόβλεψη σήμανσης των συσκευασιών. 

η) Ο καθορισμός των βασικών απαιτήσεων ως προς τη σύνθεση και τη φύση της 

επαναχρησιμοποιήσιμης και αξιοποιήσιμης συσκευασίας και άλλων προϊόντων συ-

μπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης. 

θ) Ο διαχωρισμός των αποβλήτων στην πηγή, ώστε να επιτυγχάνεται υψηλό επίπε-

δο ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών. 

ι) Η υιοθέτηση προτύπων τυποποίησης των συσκευασιών. 

ια) Η πρόβλεψη μέτρων και όρων για τη συνεργασία όλων όσων προβαίνουν σε 

διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων στα πλαίσια της αρχής "ο ρυπαί-

νων πληρώνει" και της συμμετοχής τους στην ευθύνη. 

ιβ) Η καθιέρωση συστημάτων ενημέρωσης του καταναλωτή για την προσαρμογή 

της στάσης και συμπεριφοράς του κατά τη διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων. 

Η διαδικασία για την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων του Οργανισμού 

είναι η εξής: 

 Ποσοτικοποίηση των αποβλήτων εναλλακτικής διαχείρισης και συσχέτιση με 

εθνικούς στόχους. 
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 Διαβίβαση στο ΥΠΕΚΑ στατιστικών στοιχείων σύμφωνα με τις μεθόδους της 

ΕΕ (ΕΛΣΤΑΤ-EUROSTAT). 

 Δημιουργία και τήρηση μητρώου παραγωγών αποβλήτων για παρακολού-

θηση εφαρμογής της υποχρέωσης ένταξης παραγωγών σε συστήματα εναλ-

λακτικής διαχείρισης. 

 Ενεργή συμμετοχή στην υλοποίηση των Εθνικών Σχεδίων Διαχείρισης Απο-

βλήτων και Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων. 

 Ετήσιες εκθέσεις και απολογισμοί του ΕΟΑΝ που κατατίθενται στο ΔΣ και 

αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. 

2.2 Αρμοδιότητες 
 

Για την επίτευξη του σκοπού του ο Ε.Ο.ΑΝ., και με βάση τον Ν.2939/2001, έχει τις 

ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α) Εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: 

- τα προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων 

κατ' εφαρμογή των άρθρων 5 και 15 του Ν. 2939/2001, 

- την υποχρεωτική εφαρμογή των προτύπων που έχουν εγκριθεί από τον ΕΛΟΤ 

για τη διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων κατ’ εφαρμογή των 

άρθρων 6 και 16 του Ν. 2939/2001, 

- επί μέρους πρόγραμμα σε περίπτωση υπέρβασης των ποσοτικών στόχων εναλ-

λακτικής διαχείρισης των συσκευασιών που προβλέπονται στο άρθρο 10 του Ν. 

2939/2001, 

- παρεκκλίσεις από τους προβλεπόμενους στο άρθρο 10 του Ν. 2939/2001 ποσο-

τικούς στόχους σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. Α4 του Ν. 2939/2001, 

- την έκδοση κανονισμών σχετικά με τη διαδικασία ανανεώσεων, τροποποιήσε-

ων, αναστολών ή ανακλήσεων των εγκρίσεων των συστημάτων εναλλακτικής 

διαχείρισης 

σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 2939/2001, 

- την τροποποίηση του ποσού των ανταποδοτικών τελών που προβλέπονται στα 

άρθρα 7 (παρ. Β1 ίί ) και 9 (παρ. 3β) του Ν. 2939/2001, 

- σχετικά με τη σήμανση των συσκευασιών κατ' εφαρμογή του άρθρου 11 του Ν. 

2939/2001, 

- τον καθορισμό ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική δια-

χείριση άλλων προϊόντων (άρθρο 17 παρ. 4) του Ν. 2939/2001, 
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- ποσοτικούς στόχους για εναλλακτική διαχείριση άλλων προϊόντων (άρθρο 17 

παρ. 5) του Ν. 2939/2001, 

- την απαγόρευση ή τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων υλικών, την επιβολή 

χρήσης κάποιας συγκεκριμένης σύνθεσης υλικών ή επαναχρησιμοποίηση ή εγ-

γυοδοσία σύμφωνα με το άρθρο 6 (παρ. Β4) του Ν. 2939/2001, 

- την επιβολή των κυρώσεων σύμφωνα με την παρ. Γ (εδάφιο 1β) του άρθρου 20 

και στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σύμφωνα με την 

παρ. Γ (εδάφιο 1α) του άρθρου 20 του Ν. 2939/2001, 

- τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για την αποτελε-

σματικότερη υλοποίηση των στόχων του Ν. 2939/2001, 

- προγράμματα επενδύσεων για τη προστασία του περιβάλλοντος προκειμένου 

να γίνει σχετική χρηματοδότηση από το Δημόσιο ή διεθνείς οργανισμούς. 

β) Χορηγεί: 

- εγκρίσεις των συστημάτων ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης 

κατ' εφαρμογή των άρθρων 7 και 17 του Ν. 2939/2001, 

- πιστοποιητικά εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων προϊό-

ντων κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 του Ν. 2939/2001. 

γ) Απευθύνει προς τους διαχειριστές, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήματος 

των οικονομικών παραγόντων ή τρίτου, οδηγίες ή συστάσεις και υποβάλλει προς το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σχετικές προτάσεις σε 

θέματα πολιτικής εναλλακτικής διαχείρισης συστημάτων/άλλων προϊόντων. 

δ) Γνωμοδοτεί για οποιοδήποτε θέμα παραπέμπεται σε αυτόν από τον Υπουργό Πε-

ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σχετικά με την εφαρμογή του νό-

μου. 

ε) Δημιουργεί βάσεις δεδομένων (σύστημα πληροφορικής) για συσκευασίες και άλ-

λα προϊόντα και απόβλητά τους, και δημοσιεύει κατάλογο με τα εγκεκριμένα συ-

στήματα εναλλακτικής διαχείρισης και με τους νόμιμους κατόχους σχετικών πιστο-

ποιητικών (άρθρα 12 και 17 του Ν. 2939/2001). 

στ) Δημιουργεί σύστημα πληροφόρησης του κοινού κατ' εφαρμογή του άρθρου 18 

του Ν. 2939/2001. 

ζ) Καταρτίζει και υποβάλει εκθέσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής σχετικά με την εφαρμογή του νόμου. 

η) Εκπονεί ή αναθέτει μελέτες και χρηματοδοτεί έρευνες που εξυπηρετούν το σκο-

πό του. Ειδικότερα για την ανάθεση μελετών ισχύουν οι διατάξεις του ν. 3316/ 2005 

(ΦΕΚ 42 Α΄), όπως εκάστοτε ισχύουν. 

θ) Οργανώνει τακτικούς και έκτακτους ελέγχους που αναφέρονται: 
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- στην τήρηση και εφαρμογή των προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης (άρ-

θρα 5 και14 του Ν. 2939/2001), 

- στη νόμιμη διακίνηση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, 

- στη νόμιμη χρήση της σήμανσης, 

− στα οικονομικά στοιχεία της λειτουργίας των συστημάτων εναλλακτικής δια-

χείρισης, 

− στα τεχνικά στοιχεία και σε κάθε άλλο στοιχείο αναφορικά με τη λειτουργία 

των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, καθώς και 

- γενικά στην τήρηση των όρων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατά-

ξεις του νόμου. 

Οι έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας. Είναι δυ-

νατόν να ανατίθεται η διενέργεια μέρους ή του συνόλου των ελέγχων σε επιστήμο-

νες με εξειδικευμένες γνώσεις που θα συνεισφέρουν ουσιαστικά στο έργο αυτό. 

Στην περίπτωση αυτή ανάθεσης των ελέγχων σε τρίτους η δαπάνη βαρύνει τους 

διαχειριστές των συσκευασιών και άλλων προϊόντων. 

ι) Μετά από καταγγελία εκ μέρους οικονομικών παραγόντων ή τρίτων ή και αυτε-

παγγέλτως καλεί τους παραβάτες να παύσουν την παράβαση. 

ια) Εκτελεί και εφαρμόζει κάθε είδους εθνικά ή κοινοτικά προγράμματα που του 

ανατίθενται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για 

την υλοποίηση των στόχων του νόμου, με παράλληλη ανάληψη, απορρόφηση και 

διαχείριση των σχετικών κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ιβ) Συντονίζει τη δραστηριότητα των άλλων αρμόδιων φορέων του δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή σχεδίων και προγραμμάτων 

εναλλακτικής διαχείρισης και παρέχει τη συνδρομή του όταν απαιτείται. 

ιγ) Συνάπτει συμφωνίες με ατομικά ή συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρι-

σης συσκευασιών/άλλων προϊόντων για την επίτευξη των στόχων του Ν.2939/2001. 

ιδ) Συνεργάζεται με ομοειδή όργανα ή οργανισμούς άλλων χωρών, καθώς και με 

διεθνείς οργανισμούς για ανταλλαγή πληροφοριών και ενδεχομένως κατάρτιση κοι-

νών προγραμμάτων. 

ιε) Οργανώνει συνέδρια και εκπαιδευτικά προγράμματα. 

ιστ) Ασκεί τις αρμοδιότητες που ανατίθενται σε αυτόν από τον Υπουργό Περιβάλλο-

ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με ειδική εξουσιοδότηση για την επίτευξη 

του σκοπού του. 

ιζ) Διαχειρίζεται τους πόρους του οργανισμού ορθολογικά και με διαφάνεια. 
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2.3 Οργανόγραμμα του ΕΟΑΝ 
 

Η υφιστάμενη οργανωτική δομή του Οργανισμού βάσει του Π.Δ. 170/2008 το οποίο 

ορίζει την  οργάνωση των υπηρεσιών του ΕΟΑΝ, τις αρμοδιότητές τους καθώς και 

τις οργανικές θέσεις του προσωπικού έχει ως εξής: 

 

Στην κορυφή της διοικητικής ιεραρχίας βρίσκεται το Δ.Σ. του Οργανισμού το οποίο 

αποτελείται από 11 μέλη. Επικεφαλής των υπηρεσιών είναι  ο Γενικός Διευθυντής ο 

οποίος έχει τοποθετηθεί με θητεία 4 ετών (ΦΕΚ 20/2011) και υπό την άμεση επο-

πτεία του είναι: α) Το Γραφείο Γενικού Διευθυντή και Διοικητικού Συμβουλίου, αρ-

μόδιο για τη διοικητική υποστήριξη του έργου του Γενικού Διευθυντή και του Διοι-

κητικού Συμβουλίου β) Ο Νομικός Σύμβουλος, με σχέση έμμισθης εντολής. 

Ο Γενικός Διευθυντής  προΐσταται δυο (2) Διευθύνσεων : 
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1. Τη Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών η οποία συγκροτείται 

από τα εξής τμήματα: α) Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανθρωπίνων Πόρων 

και Διοικητικής Υποστήριξης β) Τμήμα Πληροφόρησης και Πληροφορικής. 

2. Τη Διεύθυνση Εναλλακτικής Διαχείρισης η οποία συγκροτείται από τα εξής Τμή-

ματα: α) Τμήμα συσκευασιών, εντύπου υλικού, υλικών εκσκαφών, κατεδαφίσε-

ων και κατασκευών. β) Τμήμα οχημάτων, ελαστικών και ορυκτελαίων. γ) Τμήμα 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 

και λοιπών προϊόντων. 

Στις αρχές του 2015 λήγει η θητεία του Γενικού Διευθυντή που τοποθετήθηκε το 

2011. Με την απόφαση 47763/27-10-2014  του Υπουργού ΠΕΚΑ σύμφωνα με το 

άρ.4 του Π.Δ. 99/2008 όπως τροποποιήθηκε με το άρ.12 του ν.4296/2014,  προκη-

ρύχθηκε η πλήρωση  της θέσης του Γενικού Διευθυντή του Ε.Ο.ΑΝ. παρέχοντας δι-

καίωμα υποβολής υποψηφιότητας μέχρι τις 10/1/2015 σε φυσικά πρόσωπα προερ-

χόμενα από τον ιδιωτικό, το δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Τα αποτελέ-

σματα αξιολόγησης αναμένονται στις αρχές του 2015. 
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3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

3.1 Νομοθετικό Πλαίσιο 
 

Η στρατηγική διαχείρισης των αποβλήτων έχει διαμορφωθεί από την ΕΕ και ειδικό-

τερα την Οδηγία Πλαίσιο για τα απόβλητα 2008/98/ΕΚ, και σύμφωνα με αυτήν ο-

ριοθετούνται οι κατευθυντήριες γραμμές και προσδιορίζονται ιεραρχικά οι γενικές 

αρχές διαχείρισης των αποβλήτων. Συνίσταται στην κατά προτεραιότητα πρόληψη 

δημιουργίας αποβλήτων, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση ενέργειας 

και τελική διάθεση. 

Η Οδηγία Πλαίσιο εισάγει δύο πολύ βασικές αρχές στη διαχείριση αποβλήτων, οι 

οποίες έχουν υιοθετηθεί και στην εθνική στρατηγική: 

Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Σύμφωνα με την αρχή αυτή, το κόστος διαχείρισης 

των αποβλήτων βαρύνει τον αρχικό παραγωγό αποβλήτων, τον τρέχοντα ή τους 

προηγούμενους κατόχους αποβλήτων. Η αρχή αυτή έχει και αποτρεπτικό χαρακτή-

ρα καθώς ο ρυπαίνων θα πρέπει να λάβει τα απαραίτητα προληπτικά και αποτρε-

πτικά μέτρα για να μειωθούν τα επίπεδα ρύπανσης που προκαλεί η δραστηριότητά 

του ή να επιδεικνύει περισσότερη περιβαλλοντική φροντίδα. 

Η αρχή της «ευθύνης του παραγωγού». Η ευθύνη του παραγωγού υπήρξε μία από 

τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες στην πολιτική της ΕΕ για τα απόβλητα. Στη νέα 

Οδηγία Πλαίσιο ενισχύεται ο ρόλος του παραγωγού στην πρόληψη της παραγωγής 

των αποβλήτων. Με την εφαρμογή της διεύρυνσης της ευθύνης του παραγωγού, 

επιδιώκεται η κάλυψη ολόκληρου του κύκλου ζωής του προϊόντος. 

Ο Νόμος 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μαζί με τα κατά εξουσιοδότη-

ση αυτού εκδοθέντα ΠΔ και ΚΥΑ, καθώς και ο Ν. 4042/2012 που εναρμονίζει την 

οδηγία πλαίσιο 2008/98/ΕΚ, διαμορφώνουν το θεσμικό πλαίσιο για την εναλλακτική 

διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΟΤΚΖ, ΜΕΟ, ΗΣ&Σ, ΑΣΟΒ, ΑΗΗΕ, 

ΑΛΕ και ΑΕΚΚ). 
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3.2 Στόχοι   
 

Οι στόχοι της εναλλακτικής διαχείρισης των επιμέρους ρευμάτων, σύμφωνα με την 

κοινοτική και εθνική νομοθεσία, συγκεντρωτικά είναι: 

Υλικά συσκευασίας: Στο σύνολο των αποβλήτων συσκευασίας 60% ανάκτηση και 

55% ανακύκλωση μέχρι το τέλος 2011 (ΚΥΑ 9268/469/2007), ανά υλικό: Χαρτί-

Χαρτόνι: 60%, Πλαστικό: 22,5%, Γυαλί: 60%, Μέταλλο: 50%,  Ξύλο: 15%. 

Οχήματα στο Τέλος Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ): μέχρι την 1 Ιανουαρίου 2015 στόχος ανά-

κτησης και επαναχρησιμοποίησης προϊόντων από διαχείριση των ΟΤΚΖ, 85% κ.β και 

στόχος επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης στο 80% κατά μέσο βάρος ανά ό-

χημα και ανά έτος.  

Μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων: 65% ανάκτηση ανά έτος των αποσυρόμενων 

ελαστικών, και η ανακύκλωση πρέπει να φθάσει τουλάχιστο στο 10%. 

Απόβλητα ελαίων:  στόχος για συλλογή 70% και αναγέννηση 80% ανά έτος. 

Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού ( ΑΗΗΕ): Συλλογή 4 κιλών ΑΗ-

ΗΕ οικιακής προέλευσης ανά κάτοικο και ανά έτος (ισχύων στόχος έως και το 2015). 

Στόχοι ανάκτησης – ανακύκλωσης: ανάλογα με την κατηγορία ΗΗΕ. 

Απόβλητα από Ηλεκτρικές Στήλες /Συσσωρευτές: στόχος συλλογής για φορητές 

μπαταρίες 25% μέχρι 2012, 45% μέχρι το 2016. 

Απόβλητα Εκσκαφών, Κατεδαφίσεων και Κατασκευών (ΑΕΚΚ): 30% μέχρι το 2012. 

Για τα περισσότερα από τα παραπάνω υλικά, η χώρα είναι εντός στόχων ή βρίσκεται 

σε πορεία επίτευξης του στόχου για την επόμενη διετία. Οι στόχοι παρουσιάζονται 

πιο αναλυτικά στο  κεφάλαιο 5 που αφορά τα ρεύματα αποβλήτων.  

 

3.3 Νέες πολιτικές - Κυκλική Οικονομία 
 

Η μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία βρίσκεται στο επίκεντρο της ατζέντας για 

αποδοτική χρήση των πόρων στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυ-

πνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Το 2014 η ΕΕ δημοσίευσε την ανα-

κοίνωση «Προς μια κυκλική οικονομία: πρόγραμμα μηδενικών αποβλήτων για την 

Ευρώπη», μια στρατηγική η οποία δεν έχει ακόμα ψηφισθεί. Τα συστήματα κυκλι-

κής οικονομίας διατηρούν την προστιθέμενη αξία των προϊόντων για όσο το δυνα-

τόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και εξαλείφουν τα απόβλητα.  



15 

 

Οι προσεγγίσεις της κυκλικής οικονομίας θέτουν εκτός σχεδιασμού τα απόβλητα και 

εντάσσουν κανονικά την καινοτομία σε όλο το μήκος του κύκλου ζωής, αντί να στη-

ρίζονται αποκλειστικά σε λύσεις που αφορούν στο τέλος της ζωής ενός προϊόντος. 

Για παράδειγμα μπορούν να περιλαμβάνουν: 

 μείωση της ποσότητας των υλικών που απαιτούνται για την παροχή συγκεκριμέ-

νης υπηρεσίας (lightweighting) 

 επιμήκυνση της ωφέλιμης διάρκειας ζωής των προϊόντων (ανθεκτικότητα) 

 μείωση της χρήσης ενέργειας και υλικών στις φάσεις παραγωγής και χρήσης (α-

ποδοτικότητα) 

 μείωση της χρήσης υλικών που είναι επικίνδυνα ή των οποίων η ανακύκλωση 

είναι δύσκολη σε προϊόντα και διεργασίες παραγωγής (υποκατάσταση) 

 δημιουργία αγορών για τις δευτερογενείς πρώτες ύλες (ανακυκλώσιμα υλικά) 

(με βάση τα πρότυπα, τις δημόσιες συμβάσεις κ.λπ.) 

 σχεδιασμός προϊόντων των οποίων είναι ευκολότερη η συντήρηση, η επισκευή, 

η αναβάθμιση, η ανακατασκευή ή η ανακύκλωση (οικολογικός σχεδιασμός) 

 ανάπτυξη των σχετικών απαραίτητων υπηρεσιών για τους καταναλωτές (υπηρε-

σίες συντήρησης / επισκευής κ.λπ.) 

 παροχή κινήτρων και υποστήριξη για τη μείωση των αποβλήτων και για τον υ-

ψηλής ποιότητας διαχωρισμό τους από τους καταναλωτές 

 παροχή κινήτρων για συστήματα διαχωρισμού και συλλογής που ελαχιστοποι-

ούν το κόστος της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης 

 διευκόλυνση της ομαδοποίησης δραστηριοτήτων, ώστε τα υποπροϊόντα να μη 

μετατρέπονται σε απόβλητα (βιομηχανική συμβίωση) και 

 ενθάρρυνση της ευρύτερης και καλύτερης επιλογής προϊόντων από τους κατα-

ναλωτές μέσω υπηρεσιών μίσθωσης, δανεισμού ή κοινής χρήσης υπηρεσιών ως 

εναλλακτικής λύσης αντί της κατοχής προϊόντων, παράλληλα με τη διαφύλαξη 

των συμφερόντων των καταναλωτών (όσον αφορά το κόστος, την προστασία, 

την πληροφόρηση, τους όρους σύμβασης, τα θέματα ασφάλισης κ.λπ.). 
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Οι στόχοι που προτείνονται είναι οι εξής: 

- ενίσχυση της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των αστικών αποβλήτων 

τουλάχιστον στο 70 % έως το 2030 

- αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης των αποβλήτων συσκευασίας σε 80 % έως το 

2030, με ενδιάμεσους στόχους 60 % έως το 2020 και 70 % έως το 2025, συμπερι-

λαμβανομένων στόχων για συγκεκριμένα υλικά 

Περιλαμβάνονται επίσης στόχοι για τη μείωση των θαλάσσιων αποβλήτων, τη μεί-

ωση των απορριμμάτων τροφίμων και επιπλέον προβλέπεται η απαγόρευση της 

υγειονομικής ταφής ανακυκλώσιμων υλικών και των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων. 

Η επίτευξη των νέων στόχων για τα απόβλητα θα δημιουργήσει 580.000 νέες θέσεις 

εργασίας σε σύγκριση με τις σημερινές επιδόσεις. Παράλληλα, θα αυξήσει την α-

νταγωνιστικότητα της Ευρώπης και θα μειώσει τη ζήτηση δαπανηρών και σπάνιων 

πόρων. Οι προτάσεις επίσης συνεπάγονται χαμηλότερες περιβαλλοντικές επιπτώ-

σεις και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.  

 

 

 

 

 

Πρώτες ύλες Σχεδιασμ
ός

Κυκλική οικονομία
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3.4 Νέες Διατάξεις    
 

Εντός του 2014 ψηφίστηκαν κάποιες διατάξεις που αφορούν την εναλλακτική δια-

χείριση. Συγκεκριμένα: 

Στο Νόμο 4296, ΦΕΚ 214/2-10-2014, άρθρα Δωδέκατο, Δέκατο Τέταρτο και Δέκατο 

Πέμπτο: 

•             μειώνεται η απαιτούμενη προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης των υποψηφίων 

γενικών διευθυντών του ΕΟΑΝ από 10 σε 5 έτη 

•             τίθεται απαγόρευση κυκλοφορίας πλήρων συσκευασιών από παραγωγούς 

μη εγγεγραμμένους σε ΣΕΔ 

•             εξομοιώνεται η μη ανανέωση έγκρισης ΣΕΔ με την ανάκληση άδειας ως 

προς τις έννομες συνέπειες του Ν. 2939/01. 

Στο Νόμο 4280, ΦΕΚ 159/8-8-2014, άρθρο 52 παρ. 4, προβλέπεται η δυνατότητα 

απόθεσης και επεξεργασίας ΑΕΚΚ από ΣΕΔ σε ανενεργά μεταλλεία και λατομεία. 

Στο Ν. 4257, ΦΕΚ 93/14-4-2014, άρθρο 64, αναφέρεται ότι επιτρέπεται σε Ο.Τ.Α. α΄ 

βαθμού, η σύναψη σύμβασης µε εταιρείες που τηρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, 

μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό, µε αντικείμενο την περισυλλογή α) εγκαταλειμ-

μένων  οχημάτων, και β) αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 
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4 ΠΟΡΕΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2014  

4.1 Εισηγήσεις ΕΟΑΝ προς τον Υπ. ΠΕΚΑ   

 

Ι) Έγγραφα και εκθέσεις προς Υπουργείο   

Μέσα στο 2014, υποβλήθηκε ετήσια έκθεση του ΕΟΑΝ για το έτος 2013, σύμφωνα 

με το νόμο 2939/2001, στην Γενική Γραμματέα Περιβάλλοντος.  Σκοπός της έκθεσης 

ήταν η παρουσίαση των δράσεων του ΕΟΑΝ για το έτος αναφοράς και των αποτε-

λεσμάτων της ανακύκλωσης σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλα έγινε αναφορά και στα 

προηγούμενα έτη λειτουργίας του Οργανισμού.  

Στις αρχές του 2014, ο ΕΟΑΝ απέστειλε στον εποπτεύοντα Υπουργό ΥΠΕΚΑ κ. Γ. Μα-

νιάτη «Ενημερωτικό Σημείωμα για την πορεία του ΕΟΑΝ και τις απαραίτητες πα-

ρεμβάσεις» όπου αποτυπώθηκαν οι παρακάτω προτάσεις για βραχυπρόθεσμες και 

μακροπρόθεσμες δράσεις, οι οποίες εν μέρει υιοθετήθηκαν ως άμεσες προτεραιό-

τητες για τον ΕΟΑΝ από τον Υπουργό και θεωρούνται ως δεσμεύσεις για τον ΕΟΑΝ. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

1)  Θέματα παρακολούθησης και βελτιστοποίησης των Συστημάτων Εναλλακτικής 

Διαχείρισης 

 Αξιολόγηση  των επιχειρησιακών σχεδίων των Συστημάτων. 

 Παρακολούθηση και προτυποποίηση των Συστημάτων.  

 Εκπόνηση τυποποιημένου φακέλου τόσο για την έγκριση των νέων Συστημά-

των όσο και για την επικαιροποίησή τους. 

 Έλεγχος από τον ΕΟΑΝ των Συστημάτων και των εγκαταστάσεων εναλλακτι-

κής διαχείρισης. 

2)  Θέματα εσωτερικής οργάνωσης του ΕΟΑΝ 

 Κανονισμός λειτουργίας και προσωπικού του Οργανισμού. 

 Μηχανογράφηση λειτουργιών του Οργανισμού. 

 Εξεύρεση χώρου για την εγκατάσταση του ΕΟΑΝ. 

3) Θέματα νομοθεσίας 

 Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για την κατανομή του αποθεματικού των Συ-

στημάτων μετά από μη ανανέωση, μη έγκριση και λύση τους. 

 Εισήγηση απαραίτητων ρυθμίσεων προς μια αποτελεσματικότερη προώθη-

ση της ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ. 
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 Επανεξέταση και τυχόν βελτίωση των Νομοθετικών Ρυθμίσεων του 

Ν.2939/2001, Ν.3854/2010 και των εκτελεστικών Π.Δ. τους. 

4) Θέματα ελέγχου, παρακολούθησης και κυρώσεων υπόχρεων διαχειριστών (Πα-

ραγωγών) 

 Δημιουργία Μητρώου Παραγωγών με στόχο την πάταξη της εισφοροδιαφυ-

γής. 

 Τυποποίηση μεθοδολογίας διαδικασιών για την βεβαίωση πράξης παράβα-

σης και εισήγηση στους αρμόδιους για τις κυρώσεις όσων δεν συμμορφώνο-

νται με τον Ν.2939/2001. 

 Δημιουργία βάσης δεδομένων με στατιστικά στοιχεία παραγωγής και ανα-

κύκλωσης αποβλήτων εναλλακτικής διαχείρισης. 

5) Θέματα πληροφόρησης, συνεργασιών και συνεργειών 

 Ενημερωτική εκστρατεία προς τους πολίτες σε συνεργασία με τα Συστήματα 

και το ΥΠΕΚΑ. 

 Από κοινού δράσεις με ΟΤΑ και ΜΚΟ για προώθηση της ανακύκλωσης και 

πιλοτικών προγραμμάτων Πληρώνω όσο Πετάω (Pay as you Throw). 

 Συνεργασία με την ΕΕΔΣΑ καθώς και αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς Οργανι-

σμούς ανακύκλωσης. 

 Καθιέρωση ετήσιων βραβείων για ΟΤΑ, Συστήματα ή υπόχρεους με βάση 

κριτήρια που θα προκαθοριστούν και θα συμφωνηθούν με το ΥΠΕΚΑ. 

6) Θέματα που επιπρόσθετα ο ΕΟΑΝ θα μπορούσε να αναλάβει: 

 Την εφαρμογή του εθνικού προγράμματος για την πρόληψη, πιθανά επεκτείνο-

ντας το εύρος αρμοδιοτήτων (ακόμη και στον τίτλο του Οργανισμού). 

 Την ανάδειξη του αναπτυξιακού περιεχόμενου της εναλλακτικής διαχείρισης 

(π.χ. ανάπτυξη προδιαγραφών για δευτερογενή υλικά, ώστε να τονωθεί η εγ-

χώρια αγορά). 

 

ΙΙ) ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ-

ΧΕΙΡΙΣΗΣ για τα οποία εκκρεμεί υπογραφή ΥΑ 

Κατά το έτος 2014, ο ΕΟΑΝ επεξεργάσθηκε και απέστειλε τα εξής: 

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για έγκριση Κανονισμού Προσωπικού ΕΟΑΝ  

Ο ΕΟΑΝ έχει διαβιβάσει από Δεκέμβριο του 2013 σχέδιο Υπουργικής Απόφασης 

σχετικά με τον Κανονισμό Προσωπικού, ο οποίος εγκρίθηκε από το ΔΣ του ΕΟΑΝ και 

σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 6 του Ν.3854/10, εγκρίνεται με απόφαση του Υπουρ-

γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 
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Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητι-

κού Συμβουλίου του ΕΟΑΝ  

Έχει κατατεθεί από Απρίλιο του 2014 Κανονισμός Λειτουργίας του ΔΣ ΕΟΑΝ, ο οποί-

ος έχει εγκριθεί από το ΔΣ και αναμένεται η υπογραφή της ΥΑ.  

 

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για την κατανομή αποθεματικού σε περίπτωση α-

νάκλησης άδειας ΣΕΔ. 

Έχει κατατεθεί από Ιούλιο του 2014 και εκκρεμεί η υπογραφή της ΥΑ. 

 

Απόφαση σχετικά με ανάκληση άδειας Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης 

(ΣΕΔ) «Ανταποδοτική Ανακύκλωση».  

Έχει κατατεθεί στο ΥΠΕΚΑ από τον Σεπτέμβριο 2014 σε συνέχεια απόφασης του ΣτΕ.  

 

ΙΙΙ) ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 Προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης έχουν εγκριθεί για συγκεκριμένα ρεύματα 

προϊόντων (συσκευασίες, λιπαντικά έλαια, ελαστικά οχημάτων, ηλεκτρικές στήλες & 

συσσωρευτές, οχήματα, ηλεκτρικός & ηλεκτρονικός εξοπλισμός) και των αποβλήτων 

τους (απόβλητα συσκευασιών, απόβλητα ελαίων, μεταχειρισμένα ελαστικά οχημά-

των, απόβλητα ηλεκτρικών στηλών & συσσωρευτών, απόβλητα ηλεκτρικού & ηλε-

κτρονικού εξοπλισμού, απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών & κατεδαφίσεων), μέσω 

Προεδρικών Διαταγμάτων και μετά το 2010 μέσω Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων. 

Πέραν αυτών, ο ΕΟΑΝ συμμετείχε στην αναθεώρηση του προγράμματος εναλλακτι-

κής διαχείρισης για τα ΑΗΗΕ, μέσω της συμμετοχής στην τεχνική ομάδα που επε-

ξεργάσθηκε σχέδιο της ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/2014 «Καθορισμός κανόνων, όρων 

και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρι-

κού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2012/19/ΕΚ». Στη 

συγκεκριμένη ΚΥΑ προβλέπονται μέτρα για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας του 

Προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ, τα οποία αναφέρονται με λεπτομέ-

ρεια στην ενότητα 3.6 της παρούσας Έκθεσης. 

Επιπλέον, ο ΕΟΑΝ συμμετείχε ενεργά στην αξιολόγηση των παραδοτέων των δια-

φόρων φάσεων των έργων του «Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων» και 

του «Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης»,  προτείνοντας συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις 

σε ότι αφορούσε την εναλλακτική διαχείριση. 

Μέσα στο 2015 ο ΕΟΑΝ θα εξετάσει επιπλέον δυνατότητες τροποποίησης των υ-

παρχόντων προγραμμάτων εναλλακτικής ή/και δημιουργίας νέων προγραμμάτων 

για ρεύματα που δεν εντάσσονται σήμερα στην εναλλακτική διαχείριση.  

 

IV) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
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Με πρωτοβουλία του ΔΣ του ΕΟΑΝ, συστήθηκε τριμελής επιτροπή μελών του, η ο-

ποία τον Μάρτιο του 2014 συνέταξε κατάλογο με διατάξεις απαραίτητες για τη βελ-

τίωση της νομοθεσίας της εναλλακτικής διαχείρισης. Έμφαση δόθηκε σε διατάξεις 

που διευκολύνουν την επιβολή και είσπραξη προστίμων, την αδειοδότηση Πράσι-

νων Σημείων και τη δυνατότητα στους ΟΤΑ να υλοποιούν προγράμματα «Πληρώνω 

όσο Πετάω». 

 Ατυχώς, κατά τη νομοθετική πρωτοβουλία που ανέλαβε το ΥΠΕΚΑ προς το τέλος 

του ίδιου έτους με νομοσχέδιο σχετικό με την ανακύκλωση, ο ΕΟΑΝ δεν εκλήθη να 

συμμετάσχει, ενώ αρκετές από τις προτάσεις αυτές δεν ελήφθησαν υπόψιν. 

V) ΜΕΤΡΑ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΥΑ 

Στη συνέχεια παρατίθενται και μερικά άλλα μέτρα και κατευθυντήριες γραμμές τα 

οποία έχει εισηγηθεί ο ΕΟΑΝ, αλλά για τα οποία δεν απαιτείται η έκδοση ΚΥΑ. 

 Γενικές προδιαγραφές και κριτήρια για την αξιολόγηση  επιχειρησιακών σχε-

δίων Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ.   

 Διαμόρφωση πρότυπου εντύπου Στοιχείων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ), 

πρότυπων συμβάσεων μεταξύ ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ και υπόχρεων διαχειριστών καθώς 

και μεταξύ ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ και μονάδων επεξεργασίας ΑΕΚΚ, Πρότυπη βεβαίωση 

παραλαβής ΑΕΚΚ.  

 Πρόγραμμα Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης 

των πολιτών, ο ΕΟΑΝ έχει σχεδιάσει διάφορες δράσεις και κάποιες από αυτές 

είναι σε εξέλιξη όπως η ανάπτυξη εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας και σχέδιο 

επικοινωνιακής πολιτικής τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια.  

 

Επιπλέον αναμένεται να εκδοθεί μια εγκύκλιος για τα απόβλητα εκσκαφών στα δη-

μόσια έργα από το Υπ. Υποδομών, η οποία είναι ήδη προς επεξεργασία στις υπηρε-

σίες του Υπουργείου και θα διευκολύνει την ορθολογικότερη διαχείριση των ΑΕΚΚ 

από δημόσια έργα αλλά και το έργο των ΣΕΔ του ρεύματος αποβλήτων ΕΚΚ. 

 

4.2 Έκθεση ελέγχου του ΕΟΑΝ από Γενικό Επιθεωρητή 

Δημόσιας Διοίκησης 
 

Στις 21/11/2014 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας 

Διοίκησης η έκθεση ελέγχου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. 
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Το κλιμάκιο ελέγχου μελέτησε θέματα προσωπικού, οικονομικά, σύναψης συμβά-

σεων καθώς και τις σχετικές ενέργειες του ΕΟΑΝ που αφορούν τα Συστήματα Εναλ-

λακτικής Διαχείρισης και καταλήγει  στο ακόλουθο συμπέρασμα: 

«Συμπερασματικά, από τα στοιχεία που περιήλθαν σε γνώση του κλιμακίου ελέγ-

χου, δεν διαπιστώθηκε παραβατική συμπεριφορά από τα όργανα Διοίκησης και 

το προσωπικό του Ε.Ο.ΑΝ. Οι διαπιστωθείσες παραλείψεις και δυσλειτουργίες α-

ξιολογήθηκαν υπό το πρίσµα του µικρού χρόνου λειτουργίας και του μικρότερου 

χρόνου στοιχειώδους στελέχωσης του Οργανισμού. Επισημαίνεται όμως ότι θα 

πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ενεργέστερης εµπλοκής του προσωπικού 

στις δραστηριότητες του Οργανισμού (κυρίως τις ελεγκτικές) και να γίνουν οι απα-

ραίτητες θεσµικές παρεµβάσεις, λαµβάνοντας υπόψη και τις προτάσεις του παρό-

ντος ελέγχου, προκειμένου να απαλειφθούν οι εξαφανιζόμενες δυσλειτουργίες στη 

λειτουργία των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης. Σε κάθε περίπτωση ευθύνη 

του ΕΟΑΝ θα πρέπει να είναι οµαλή λειτουργία των συστημάτων εναλλακτικής δια-

χείρισης, που θα οδηγήσει στο τελικά επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, δηλαδή στην επί-

τευξη των στόχων της ανακύκλωσης µε την εισφορά όλων των εμπλεκόμενων και 

την άριστη αξιοποίηση των συλλεγόμενων πόρων.» 

Επιπλέον προτείνει σειρά τροποποιήσεων του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου, 

τις οποίες ο ΕΟΑΝ επεξεργάζεται ήδη,  για να καλυφθούν υφιστάμενα κενά και θα 

προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την προώθηση τους και την γενικότερη 

βελτίωση της λειτουργίας της εναλλακτικής διαχείρισης.  

 

4.3 Εναλλακτική Διαχείριση - Γενικά 
 

Τα προγράμματα και οι στόχοι της εναλλακτικής διαχείρισης υλοποιούνται και επι-

τυγχάνονται κυρίως μέσω της λειτουργίας των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρι-

σης (Σ.Ε.Δ.). Μέχρι το τέλος του 2014, ο ΕΟΑΝ είχε εγκρίνει είκοσι δύο (22) Συστή-

ματα Εναλλακτικής Διαχείρισης για όλα τα ρεύματα εναλλακτικής διαχείρισης. Τα 

Σ.Ε.Δ. που λειτουργούν ανά ρεύμα  εναλλακτικής διαχείρισης είναι: 

 3 Συλλογικά και 1 Ατομικό Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης για Απόβλητα 

Συσκευασίας 

 

 1 Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης για Απόβλητα Ελαίων 

 

 1 Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης για Μεταχειρισμένα Ελαστικά 
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 4 Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης για Απόβλητα Ηλεκτρικών 

Στηλών & Συσσωρευτών 

 

 1 Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης για Οχήματα στο Τέλος του Κύ-

κλου Ζωής 

 

 2 Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης για Απόβλητα Ηλεκτρικού και 

Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 

 

 9  Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης για Απόβλητα Εκσκαφών, 

Κατασκευών & Κατεδαφίσεων 

 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Διεύθυνση Εναλλακτικής Διαχείρισης, έχει 

προβεί συνοπτικά στις παρακάτω δράσεις (οι δράσεις που αφορούν και τα προη-

γούμενα δύο έτη επισημαίνονται με αστερίσκο). 

1.* Εγκρίσεις / ανανεώσεις Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης: 

Εγκρίθηκαν 5 Νέα Συστήματα (σε σύνολο 22*), ανανεώθηκαν οι εγκρίσεις σε 1 Σύ-

στημα,  ανακλήθηκε η έγκριση σε 1 Σύστημα, εγκρίθηκαν οι γεωγραφικές επεκτά-

σεις σε 3 Συστήματα ΑΕΚΚ και βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης ανανεώσεις ή 

εγκρίσεις νέων συστημάτων για τα οποία έχουν υποβληθεί επιχειρησιακοί φάκελοι. 

2. *Παρακολούθηση και αξιολόγηση των ετήσιων Εκθέσεων των Συστημάτων για 

το έτος 2013. 

3. Επικαιροποίηση του Οδηγού και προτύπου για την εκπόνηση εκ μέρους των Συ-

στημάτων των ετήσιων εκθέσεών τους. 

4. Αξιολόγηση όλων των επιχειρησιακών σχεδίων των εγκεκριμένων συστημάτων 

και προτάσεις για την βελτίωσή τους. 

5.* Διενέργεια (με εξωτερικούς συνεργάτες) και αξιολόγηση αποτελεσμάτων ελέγ-

χων για 2 Συστήματα, προετοιμασία ελέγχων σε άλλα 2 συστήματα όπου έχει γίνει 

η επιλογή του εξειδικευμένου εξωτερικού συνεργάτη. 

6. Διενέργεια μεμονωμένων ελέγχων και επιτόπιων επισκέψεων σε μονάδες επε-

ξεργασίας ανακυκλώσιμων υλικών. 

7.* Ανάπτυξη ενός εγχειριδίου διαδικασιών διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων, 

σε συνεργασία με την ΜΟΔ, το οποίο θα συμβάλει στην αύξηση της διαφάνειας και 

στην τυποποίηση των ενεργειών, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της ίσης αντιμετώ-

πισης και της αμεροληψίας. 

8. Έκδοση Έκθεσης στατιστικών στοιχείων για την ανακύκλωση των ετών 2004-

2013. 
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9.* Σύνταξη και αποστολή προειδοποιητικών επιστολών και πράξεων βεβαιώσεων 

παραβάσεων σε εταιρείες υπόχρεων παραγωγών σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 

2939/01 για μη συμμετοχή τους σε Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης. 

10.* Σύνταξη εκθέσεων στατιστικών στοιχείων σχετικά με την πορεία της ανακύ-

κλωσης ανά ρεύμα αποβλήτων και την επίτευξη των στόχων και διαβίβαση τους στο 

ΥΠΕΚΑ για διαμόρφωση εκθέσεων προς ΕΛΣΤΑΤ- EUROSTAT. 

11. Προετοιμασία σε συνεργασία με ΥΠΕΚΑ και Νομικές Υπηρεσίες για νέες Νομο-

θετικές Ρυθμίσεις που αφορά εναρμόνιση Οδηγιών της ΕΕ.  

12.* Συμμετοχή σε ημερίδες και εκθέσεις, καθώς και σε επιτροπές στο εξωτερικό. 

13. Οδηγίες προς όλα τα Συστήματα για επικαιροποίηση των καταστατικών τους 

έτσι ώστε να είναι συμβατά με  τους νόμους 2939/2001 και 3854/2010.  

14. Παράλληλα, έχουν κατηγοριοποιηθεί Δείκτες στο Σύστημα παρακολούθησης 

του έργου των Υπουργείων ΔΗΛΟΣ, οι οποίοι παρακολουθούνται από το εποπτεύ-

ον Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΓΕΔΣΑΠ) και συμπληρώνονται από τον ΕΟΑΝ. 

15. Επίσης, ο ΕΟΑΝ παρακολούθησε και συνεισέφερε με παρατηρήσεις στη δια-

μόρφωση του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων και του Εθνικού Σχεδί-

ου Πρόληψης Αποβλήτων, την εποπτεία των οποίων έχει το τμήμα διαχείρισης 

στερεών αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ.  

16. Εισηγήσεις για τις απαραίτητες ρυθμίσεις προς μια αποτελεσματικότερη προώ-

θηση της ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ σε συνεργασία τόσο με την Γραμματεία Δημοσί-

ων Έργων όσο και με την Γραμματεία Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ. Επιπρόσθετα, υλο-

ποιήθηκε μελέτη σχετικά με τη Βιωσιμότητα των μονάδων επεξεργασίας ΑΕΚΚ στην 

Ελλάδα. 

17. Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα – Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας  

Ο ΕΟΑΝ συμμετείχε ως εταίρος (partner) στην υποβολή της πρότασης LIFE14 

ENV/GR/000858 "Development and Demonstration of Waste Electrical & Electronic 

Equipment (WEEE) Prevention and Reuse Paradigms" η οποία αφορά  το σχεδιασμό  

στρατηγικών και προγραμμάτων για πρόληψη και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.  Σχετική συνάντηση με εκπρόσωπο του 

Public Waste Agency of Flanders OVAM (δημόσιος οργανισμός για τη διαχείριση και 

την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων) πραγματοποιήθηκε στο Βέλγιο. 

18. Προώθηση «Πληρώνω Όσο Πετάω» και «Πράσινων Σημείων» 

Εκπονήθηκε μελέτη για την διατύπωση προτάσεων νομοθετικού περιεχόμενου για 

την εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων Πληρώνω Όσο Πετάω (Pay as you Throw) 

και Πράσινων Σημείων.  

19. Υποχρέωση Συστημάτων να αποκτήσουν πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 ή 

EMAS εντός του 2014  
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Ο ΕΟΑΝ  με το υπ. αρ. πρωτ. 545/3-4-2014 έγγραφο του, ζήτησε μετά από σχετική 

απόφαση του ΔΣ, από  όλα τα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης να 

αποκτήσουν πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 ή EMAS εντός του 2014. Επίσης, ενη-

μέρωσε τα ΣΣΕΔ ότι σε όλες τις προσεχείς εγκρίσεις νέων ΣΕΔ ή ανανεώσεις αδειών 

ή ΠΕΔ, θα απαιτείται τα συμβεβλημένα μαζί τους κέντρα ανακύκλωσης (ΚΔΑΥ, ερ-

γοστάσια αξιοποίησης κλπ) να είναι πιστοποιημένα κατά ISO 14001 ή EMAS. Επι-

πλέον τα συστήματα θα πρέπει να ενθαρρύνουν  τη χρήση συστημάτων GPS στη 

συλλογή-μεταφορά, όπου είναι εφικτό. 

20. Ερωτηματολόγιο για αξιολόγηση των Δήμων 

Ο ΕΟΑΝ έχοντας ως απώτερο σκοπό να δώσει κατευθύνσεις στους δήμους για τον 

βέλτιστο σχεδιασμό διαχείρισης στερεών αποβλήτων και ανακύκλωσης αλλά πα-

ράλληλα να ενισχύσει τον παραδειγματικό χαρακτήρα των δήμων που διακρίνονται 

ως προς την αποτελεσματικότητα των δράσεων τους, διαμόρφωσε ένα ερωτηματο-

λόγιο για την αξιολόγηση των δήμων, το οποίο έχει αποσταλεί στους ΟΤΑ και οι 

συλλεχθείσες απαντήσεις βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης.  

Το ερωτηματολόγιο αφορά δύο μέρη: 

Α. Εναλλακτική Διαχείριση των ρευμάτων που εμπίπτουν στα δημοτικά απόβλητα 

(συσκευασίες, ΑΗHΕ, μπαταρίες, ΟΤΚΖ, ΑΕΚΚ) (με βαθμολογία) και 

Β.  Γενική διαχείριση και ρεύματα εκτός Εναλλακτικής Διαχείρισης (χωρίς βαθμολο-

γία). 

Η πρώτη αξιολόγηση  (με βαθμολογία)  αφορά τις επιδόσεις των δήμων στην ανα-

κύκλωση - εναλλακτική διαχείριση και η δεύτερη αξιολόγηση (μόνο ποιοτική) αφο-

ρά τις επιδόσεις των δήμων στο σύνολο της διαχείρισης απορριμμάτων. Η βράβευ-

ση από τον ΕΟΑΝ θα αφορά τις επιδόσεις του δήμου στην ανακύκλωση - εναλλακτι-

κή διαχείριση. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των δήμων, θα ληφθεί υπόψιν και η 

ποιοτική αξιολόγηση στην συνολική διαχείριση των απορριμμάτων. 

21. Δημιουργία Επικοινωνιακού Σχεδίου Δράσεων Δημοσιότητας  

Ο ΕΟΑΝ προκήρυξε στο τέλος του 2014 διαγωνισμό  για την Επιλογή Αναδόχου για 

την ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών για Δημιουργία Επικοινωνιακού Σχεδίου Δράσης 

για τη δημοσιότητα και την προώθηση δράσεων ενημέρωσης για ανακύκλωση.  

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Υ-

ποστήριξη του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλ-

λων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) για την υλοποίηση της πολιτικής για την εναλλακτι-

κή διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων». 
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Το έργο αφορά τον προσδιορισμό της Επικοινωνιακής Στρατηγικής, σύμφωνα με 

τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και την κατάρτιση, και εξειδίκευση ενός 

Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας, χρονικά κατανεμημένου και κοστολογημένου, με 

τεκμηριωμένη την αποτελεσματικότητα των προτάσεων σε σχέση με τους επιδιω-

κόμενους στόχους και τις ομάδες κοινού - στόχους.  

Οι επιδιωκόμενοι στόχοι του έργου είναι: 

 Προβολή και αναγνωρισιμότητα του ΕΟΑΝ και του έργου του. 

 Ορθολογικότερη και αποδοτικότερη ανακύκλωση σε όλα τα ρεύματα στη χώρα. 

 Ευαισθητοποίηση του κοινού. 

 Αυξημένη συμμετοχή υπόχρεων στο Μητρώο και στα Συστήματα Εναλλακτικής 

Διαχείρισης. 

Οι ομάδες κοινού – στόχοι του επικοινωνιακού σχεδίου είναι ενδεικτικά και κατά 

προτεραιότητα το ευρύ κοινό, Δημόσιοι φορείς (ΟΤΑ, ΦοΔΣΑ, Σχολεία, Εκπαιδευτι-

κά Ιδρύματα, Αθλητικοί χώροι κλπ), Ιδιωτικοί φορείς (Σημεία Συλλογής Αποβλήτων, 

Μεγάλες Επιχειρήσεις, Εμπορικά Κέντρα κλπ) και οι υπόχρεοι διαχειριστές σε όλα 

τα ρεύματα. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Επικοινωνιακού Σχεδίου Δράσης 

αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο 2015. 

 

22. Εφαρμογή για Κινητά Τηλέφωνα  

Το 2014 ο ΕΟΑΝ ανάθεσε σε εξωτερικό συνεργάτη μέσω ανοικτού διαγωνισμού 

τον σχεδιασμό και ανάπτυξη εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας και συνοδευτικών 

υποστηρικτικών υπηρεσιών. Σκοπός της εφαρμογής είναι η ανάπτυξη μιας εξειδι-

κευμένης πλατφόρμας η οποία θα επιτρέπει στους πολίτες να ενημερώνονται δω-

ρεάν άμεσα, εύκολα και υπεύθυνα για συγκεκριμένα θέματα ανακύκλωσης. Η ε-

φαρμογή θα αναπτυχθεί σε δύο επίπεδα και θα υποστηρίζει πληροφορίες οι οποίες 

θα διατίθενται στο κοινό τόσο από προσωπικούς υπολογιστές όσο και από κινητές 

συσκευές (smartphones). 

 Στο πρώτο επίπεδο προβλέπεται η δημιουργία μίας διαδικτυακής εφαρμογής 

(http://www.grecycle.gr/) και στο δεύτερο επίπεδο η δημιουργία μίας εφαρμογής 

για κινητά τηλέφωνα η οποία θα δίνει γενικές πληροφορίες για τις ροές των υλικών 

προς ανακύκλωση και θα μπορεί να απεικονίζει σε χάρτη τα σημεία  συλλογής ανα-

κυκλούμενων υλικών.  

 

http://www.grecycle.gr/
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4.4 Μητρώο Παραγωγών 
 

Το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) αποτελεί επιχειρησιακό εργαλείο για τη 

συστηματική παρακολούθηση της τήρησης των απαιτήσεων της κείμενης νομοθε-

σίας σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση από τους παραγωγούς συσκευασιών 

και άλλων προϊόντων. Ειδικότερα, η κατάρτιση του ΕΜΠΑ γίνεται κατ’ εφαρμογή 

των άρθρων 7 & 17 του Ν. 2939/01 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αλλά και σύμ-

φωνα με το ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για τα είδη ηλεκτρι-

κού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ) και τις ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές 

(ΗΣ&Σ). 

Στο πλαίσιο αυτό ο ΕΟΑΝ, προκήρυξε διαγωνισμό σχετικά με την ανάπτυξη πληρο-

φοριακού συστήματος και υπογράφηκε σχετική σύμβαση ανάθεσης στις αρχές 

Μαρτίου. Βάσει των απαιτήσεων της σχετικής σύμβασης, στις αρχές Ιουλίου έγινε η 

παράδοση του πληροφοριακού συστήματος κατόπιν σχεδιασμού και ανάπτυξης της 

κατάλληλης βάσης δεδομένων. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του πληροφοριακού 

συστήματος έγινε κατόπιν αξιολόγησης της εμπειρίας άλλων υφιστάμενων μητρώ-

ων στην Ε.Ε., των σχετικών εισηγήσεων των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης 

αλλά και της διαθέσιμης κοινοτικής νομοθεσίας για τα ΗΗΕ και τα ΗΣ&Σ.  

Στη συνέχεια έγιναν οι παρακάτω ενέργειες: 

α) Η δοκιμαστική λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος με την εισαγωγή 

πραγματικών δεδομένων και ο έλεγχος και εκσφαλμάτωση της εφαρμογής.  

β) Η ανάλυση των Κωδικών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των υπόχρεων παραγωγών που 

είναι ενταγμένοι σε Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης με σκοπό την αποτύπωση 

των κύριων ΚΑΔ που σχετίζονται με υποχρέωση ένταξης στην εναλλακτική διαχείρι-

ση. 

γ) Η κατάρτιση των προδιαγραφών και απαιτήσεων που απαιτούνται για τη μετα-

φορά της βάσης δεδομένων σε μόνιμο server. 

Επιπλέον έγινε προετοιμασία του σχεδίου Υπουργικής Απόφασης που ορίζει τη δια-

δικασία εγγραφής στο μητρώο, τα στοιχεία που απαιτούνται για την καταχώριση 

των παραγωγών στο μητρώο και τον τρόπο κατάρτισης και τήρησης αυτού.  
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4.5 Εποπτεία Συστημάτων - Αξιολόγηση Ετήσιων Εκθέ-

σεων ΣΕΔ 2013 
 

Στο πλαίσιο της εποπτείας των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης αξιολογήθη-

καν από τον ΕΟΑΝ οι ετήσιες εκθέσεις όλων των συστημάτων εναλλακτικής διαχεί-

ρισης σε όλα τα ρεύματα αποβλήτων στο πλαίσιο των εγκεκριμένων επιχειρησιακών 

σχεδίων. Τα ΣΕΔ κατέθεσαν τις ετήσιες εκθέσεις τους σύμφωνα με τον οδηγό εκθέ-

σεων του ΕΟΑΝ. Οι παρατηρήσεις που προέκυψαν καταγράφηκαν, συζητήθηκαν και 

διαμορφώθηκαν εκ νέου σε εσωτερικές συναντήσεις με τη Δ/νση Εναλλακτικής Δια-

χείρισης και τη Γενική Δ/νση. Οι βασικές παρατηρήσεις που έγιναν στις ετήσιες εκ-

θέσεις του 2013 αφορούσαν: 

 Στη δομή και την παρουσίαση, καθώς και στα περιεχόμενα της κάθε 

έκθεσης. 

 Στην λειτουργία των συστημάτων σύμφωνα με τους όρους και  

προϋποθέσεις  της έγκρισης τους. 

 Στα στατιστικά δεδομένα και την ανάλυση των στόχων στη διαχείριση των 

αποβλήτων. 

 Στην τεκμηρίωση των στοιχείων ή την έλλειψη δεδομένων. 

 Στην αποτελεσματικότητα και την τήρηση του εφαρμοζόμενου σχεδίου 

δράσεων εναλλακτικής διαχείρισης. 

 Στην κατανόηση προβλημάτων και δυσλειτουργιών και τον εντοπισμό 

προτάσεων βελτίωσης. 

 Σε διευκρινήσεις γύρω από τα οικονομικά δεδομένα όπως παρουσιάζονται. 

 Σε ανάλυση των προγραμμάτων ευαισθητοποίησης. 

Αναγνωρίστηκε επιπλέον η ανάγκη διαμόρφωσης μεθοδολογίας για εκτίμηση επι-

μέρους στόχων ανά ΣΕΔ, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε ρεύματος 

αποβλήτου και προσδιορισμού των ποσοτήτων αποβλήτων και διατιθέμενων ποσο-

τήτων  «put on the market».  

Μια σύνοψη των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης έχει ετοιμασθεί και κατατεθεί 

στο ΔΣ του ΕΟΑΝ για ενημέρωση. Τα βασικά σημεία αυτής είναι τα εξής: 

Σε ρεύματα αποβλήτων, τα οποία έχουν εμπορική αξία (π.χ. συσσωρευτές, ΑΛΕ) πα-

ρατηρείται παράνομη διακίνηση και λαθρεμπόριο και αυτός είναι ένας λόγος μη 

καταγραφής ποσοτήτων παρόλο που τα απόβλητα αυτά καταλήγουν για ανακύκλω-

ση λόγω της αξίας τους. Επιπρόσθετα, ανακύπτουν περιβαλλοντικές και οικονομικές 

συνέπειες από την μη νόμιμη μεταφορά τους. Επίσης, η μεταφορά επικινδύνων α-

ποβλήτων από νησιά καθίσταται προβληματική αφού σε κάποιες περιπτώσεις δεν 

υπάρχουν τα κατάλληλα Ro-Ro φορτηγά πλοία για μεταφορά επικινδύνων αποβλή-
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των κατά ADR. Συνεπώς, καθίσταται αναγκαία η ρεαλιστική διευθέτηση του θέμα-

τος του τρόπου νόμιμης μεταφοράς αποβλήτων μέσω νομοθετικής ρύθμισης.  

Παρατηρήθηκε επίσης ότι σε αρκετές περιπτώσεις ρευμάτων αποβλήτων υπάρχουν 

δυνατότητες για περαιτέρω επέκταση του δικτύου υποδομής συλλογής αποβλήτων 

και της γεωγραφικής κάλυψης των ΣΕΔ με σκοπό την αποτελεσματικότερη ανακύ-

κλωση.  Η συνεργασία ΣΕΔ με ΟΤΑ όπου απαιτείται θα πρέπει να καθορίζεται με πιο 

συγκεκριμένους όρους και ξεκάθαρους στόχους με Σύμβαση Συνεργασίας η οποία 

θα κοινοποιείται στον ΕΟΑΝ.  

Παρατηρήθηκε σε αρκετά ΣΕΔ ασάφεια γύρω από τα οικονομικά δεδομένα και α-

ναδείχθηκε η ανάγκη λεπτομερέστερου ελέγχου των οικονομικών στοιχείων που 

καταθέτουν τα ΣΕΔ.  

Ειδικά για τα ΣΕΔ του νεότερου ρεύματος αποβλήτων, δηλαδή των ΑΕΚΚ ( το πρώτο 

ΣΕΔ εγκρίθηκε το 2011) δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι με βάση τα επιχειρησιακά 

τους σχέδια. Ως πιθανά προβλήματα αναφέρονται η ελλιπής εφαρμογή της ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103, η παράνομη διαχείριση των ΑΕΚΚ από μη αδειοδοτημένους δια-

χειριστές, η δραστηριότητα μονάδων επεξεργασίας ΑΕΚΚ οι οποίες δεν συμβάλλο-

νται με συστήματα και λειτουργούν παράνομα, η απουσία ελέγχων και η έλλειψη 

νομοθετικής ρύθμισης σχετικά με τις αναπλάσεις των ανενεργών λατομείων. Ανα-

δεικνύεται η αναγκαιότητα καθορισμού μέσω εγκυκλίου των ενεργειών  που θα 

πρέπει να ακολουθούν οι υπηρεσίες δόμησης για την εφαρμογή της νομοθεσίας, 

και οι υπηρεσίες δημοπράτησης έργων σχετικά με τα διοικητικά βήματα που θα 

πρέπει να ακολουθούν. 

Όσον αφορά το θέμα της αντιμετώπισης της  εισφοροδιαφυγής, παρατηρήθηκε ότι 

τα ΣΕΔ εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις δεν διενεργούν ελέγχους των δηλώσεων σε 

υπόχρεους. Τα Συστήματα θα πρέπει να διενεργούν πρωτογενείς ελέγχους των δη-

λώσεων των υπόχρεων και να ενημερώνουν τον ΕΟΑΝ για παραβατικές συμπεριφο-

ρές, όρος που θα πρέπει να αναγράφεται και στις συμβάσεις συνεργασίας μεταξύ 

Συστημάτων και υπόχρεων παραγωγών. Ο ΕΟΑΝ θα εντατικοποιήσει τους ελέγχους 

οι οποίοι όμως θα είναι δειγματοληπτικοί και δεν θα υποκαθιστούν τους ελέγχους 

από τα ΣΕΔ. Επίσης, το Μητρώο Παραγωγών θα συνεισφέρει σημαντικά στην αντι-

μετώπιση της εισφοροδιαφυγής και του φαινομένου των free riders, δηλαδή των 

παραγωγών που δεν εγγράφονται σε συστήματα. 

Για τα καταστατικά έχει ήδη ζητηθεί από όλα τα ΣΕΔ να τα επανεξετάσουν κυρίως 

σε θέματα σκοπού, μη διανομής κερδών και προβλέψεων σε περίπτωση λύσης των 

ΣΕΔ και να τα επανακαταθέσουν για έγκριση από τον ΕΟΑΝ. Στα άμεσα σχέδια του 

ΕΟΑΝ είναι και η προτυποποίηση όλων των συμβάσεων που συνάπτουν τα ΣΕΔ με 

υπόχρεους και συνεργαζόμενους φορείς.  

Τέλος, ο προγραμματισμός δράσεων των ΣΕΔ θα πρέπει να είναι πιο αναλυτικός, να 

περιέχει οικονομικά δεδομένα εκτίμησης δαπανών για κάθε δράση καθώς και την 

αναμενόμενη αποτελεσματικότητα των δράσεων. Οι δράσεις επικοινωνίας και 
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ευαισθητοποίησης θα πρέπει να εντατικοποιηθούν από τα ΣΕΔ. Η ευαισθητοποίηση 

και η συμμετοχή των πολιτών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία των 

προγραμμάτων ανακύκλωσης ειδικά σε ρεύματα όπως συσκευασίες, ΑΗHΕ και φο-

ρητές μπαταρίες. 

Ο ΕΟΑΝ έχοντας εντοπίσει πολλά από τα προβλήματα που αφορούν τη λειτουργία 

των ΣΕΔ, θα αποστείλει κατευθυντήριες οδηγίες για τη βελτιστοποίηση των διαδι-

κασιών εναλλακτικής διαχείρισης, την εύρυθμη λειτουργία των ΣΕΔ και την ορθολο-

γικότερη διαχείριση του κοινωνικού πόρου της χρηματικής εισφοράς. 

4.6  Περιβαλλοντικό Όφελος από την Εναλλακτική Δια-

χείριση 
 

Η εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων και κατ’ επέκταση οι υπηρεσίες, τις οποίες 

προσφέρει ο ΕΟΑΝ, παρέχουν κοινωνικοοικονομικά οφέλη και είναι πολύ σημαντι-

κές για τη χώρα μας. Η περαιτέρω δε προώθηση της Ανακύκλωσης θα  αυξήσει τα 

θετικά αποτελέσματα, γιατί η χώρα μας 

 α) έχει έλλειψη πρώτων υλών (χαρτί, γυαλί, πλαστικά) και  

β) παρουσιάζει  υψηλό ποσοστό ανεργίας.  

Η ανακύκλωση αποτελεί τομέα όπου μπορεί να αναπτυχθεί τόσο η καινοτόμος επι-

χειρηματικότητα όσο και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

Ενδεικτικά, με βάση στοιχεία από παλαιότερες μελέτες, καταγράφονται τα ακόλου-

θα θετικά αποτελέσματα (περιβαλλοντικό όφελος) σύμφωνα με εκτιμήσεις:  

α) η ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας είναι 2,7 εκατ. GJ 

β) η ετήσια μείωση εκπομπής CO2 εκτιμάται σε 400.000 τόνους 

γ) η μείωση των ποσοτήτων που οδηγούνται σε χώρους ταφής ανέρχεται σε 5.5 ε-

κατ.m3. 

Παράλληλα, όσον αφορά στην κοινωνική διάσταση, υπολογίζεται ότι 4000 νέες θέ-

σεις εργασίας έχουν προκύψει χάρις στον κύκλο εργασιών της εναλλακτικής διαχεί-

ρισης. 

Δεν υπάρχουν ακόμα στοιχεία για να καταγραφεί το όφελος από την ανακύκλωση 

πρώτων υλών (χαρτιού, μετάλλων, γυαλιού και πλαστικών). 

Η λειτουργία του Οργανισμού έχει συμβάλει αποφασιστικά σε όλα τα παραπάνω 

θετικά αποτελέσματα  και μάλιστα  με κόστος (μισθούς υπαλλήλων Ε.ΟΑΝ. και ανα-

θέσεις σε τρίτους), το οποίο καλύφθηκε από τα έσοδα του Οργανισμού χωρίς να 

επιβαρύνεται ο  κρατικός προϋπολογισμός. 
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4.7 Συνοπτική παρουσίαση της Εναλλακτικής Διαχείρι-

σης 2004-2013 
 

4.7.1 Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης  

Από την έναρξη λειτουργίας της εναλλακτικής διαχείρισης στην Ελλάδα έως το τέλος 

του 2014, έχουν εγκριθεί ανά ρεύμα εναλλακτικής διαχείρισης τα ακόλουθα συστή-

ματα εναλλακτικής διαχείρισης, συλλογικά και ατομικά, όπως παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 1. 

Πίνακας 1. Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

1. Συσκευασίες & Απόβλητα Συσκευασιών 

1 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης   (Ε.Ε.Α.Α. 

Α.Ε.) 

2 Κέντρο Εναλλακτικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Α.Ε. (Κ.Ε.ΠΕ.Δ. Α.Ε.) 

3 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.  

4 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.  

2. Απόβλητα Ελαίων 

5 
Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων ΑΕ (ΕΝΔΙΑΛΕ ΑΕ)  πρώ-

ην ΕΛΤΕΠΕ ΑΕ 

3. Μεταχειρισμένα Ελαστικά 

6 Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Παλαιών Ελαστικών (ECOELASTIKA Α.Ε.) 

4. Απόβλητα Ηλεκτρικών Στηλών & Συσσωρευτών 

7 Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών Α.Ε. (ΑΦΗΣ Α.Ε.) 

8 
Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείριση Συσσωρευτών Α.Ε. (ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε.)   (υπό δι-

καστική εκκρεμότητα) 

9 
Εταιρεία Πανελλαδικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Re-Battery Α.Ε 

(Re-BatteryA.E.) 

10 
Ολοκληρωμένη Συλλογική Εναλλακτική Διαχείριση Συσσωρευτών Πανελλαδι-

κής Εμβέλειας Α.Ε. (COMBATT A.E) 

5. Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής 

11 Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ) 

6. Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 

12 Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. 

13 Φωτοκύκλωση Α.Ε. 
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7. Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων 

14 Ανακύκλωση Αδρανών Βορείου Ελλάδος Α.Ε. (ΑΝ.Α.Β.Ε. Α.Ε.) 

15 Σύστημα Ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδας Ε.Π.Ε. (Σ.ΑΝ.Κ.Ε. Ε.Π.Ε.) 

16 
Εναλλακτική Διαχείριση Προϊόντων Εκσκαφών, Κατεδαφίσεων Α.Ε. (Σ.Ε.Δ.Π.Ε.ΚΑΤ. 

Α.Ε.) 

17 
Ι. ΚΟΥΦΙΔΗΣ - Ι. ΚΤΕΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρι-

σης Χαλκιδικής Ο.Ε.)  

18 Ανακύκλωση Α.Ε.Κ.Κ. Κεντρικής Μακεδονίας Α.Ε. (ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.) 

19 Ψάρρας - Εναλλακτική Διαχείριση Α.Ε.Κ.Κ. Α.Μ.Κ.Ε. 

20 Ανακύκλωση Αδρανών Νότιας Ελλάδας Α.Μ.Κ.Ε. (Α.Α.Ν.ΕΛ.) 

21  Αποστολάκης Εμμ. & ΣΙΑ Ο.Ε.(ΔΙΑΣ Σύστημα Ανακύκλωσης ΑΕΚΚ) 

22 Ανακύκλωση Α.Ε.Κ.Κ. Αττικής Α.Ε. 
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4.7.2 Πορεία Επίτευξης Στόχων  

Η πορεία επίτευξης των στόχων εναλλακτικής διαχείρισης διαχρονικά και συγκε-

ντρωτικά αποτυπώνονται στον παρακάτω Πίνακα για την περίοδο 2004-2013.  

Πίνακας 2. Πορεία επίτευξης των στόχων εναλλακτικής διαχείρισης 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 
          

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 
          

ΧΑΡΤΙ           

ΠΛΑΣΤΙΚΟ           

ΜΕΤΑΛΛΑ           

ΓΥΑΛΙ           

ΞΥΛΟ           

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ 

+ ΑΝΑΚΥΚΛΩ-

ΣΗ ΟΤΚΖ 

          

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ 

+ ΑΝΑΚΤΗΣΗ 

ΟΤΚΖ 

          

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ 
          

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
          

ΑΗΗΕ ΣΥΛΛΟ-

ΓΗ 
          

ΑΗΗΕ ΑΝΑΚΥ-

ΚΛΩΣΗ 
          

ΑΛΕ 

ΣΥΛΛΟΓΗ 
          

ΑΛΕ ΑΝΑΓΕΝ-

ΝΗΣΗ 
          

ΦΟΡΗΤΕΣ ΗΣ 

ΣΥΛΛΟΓΗ 
          

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

& ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΣΥΛΛΟΓΗ 
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Όπου  

 Σημαίνει ότι έχουν επιτευχθεί οι ποσοτικοί στόχοι που έχουν τεθεί από τη 

σχετική νομοθεσία 

 Σημαίνει ότι ΔΕΝ έχουν επιτευχθεί οι ποσοτικοί στόχοι που έχουν τεθεί από 

τη σχετική νομοθεσία 

 Σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ποσοτικοί στόχοι για το έτος αναφοράς ή το σύ-

στημα δεν λειτουργούσε ή δεν είχε δώσει στοιχεία 
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4.7.3 Υποδομές   

Συνολικά οι μονάδες επεξεργασίας και ανακύκλωσης ανά περιφέρεια αναγράφο-

νται στον παρακάτω Πίνακα*.  

 

Πίνακας 3: Μονάδες επεξεργασίας και ανακύκλωσης συνεργαζόμενες με ΣΕΔ ανά 

Περιφέρεια στο τέλος του 2014 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΔΑΥ ΟΤΚΖ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΗΗΕ ΑΛΕ 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

ΣΥΣΣΩΡΕΥ-

ΤΩΝ 

ΑΕΚΚ ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

& ΘΡΑΚΗ 
2 9 2  1 2 1 17 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑ-

ΚΕΔΟΝΙΑ 
6 36  2 2 2 11 60 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ-

ΔΟΝΙΑ 
1 5  1    7 

ΗΠΕΙΡΟΣ 1 9      10 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 3 18 1 1 2   24 

ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 2 2      4 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 1 9 1  1 1  13 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2 11 2 1 2 1  20 

ΑΤΤΙΚΗ 4 17 2 3 1 1 6 35 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ-

ΣΟΣ 
3 13  2   1 19 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 1 3  1    5 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2 5     3 8 

ΚΡΗΤΗ 2 6  1  1 2 10 

ΣΥΝΟΛΟ 30 143 8 12 9 8 24 232 

*Σημειώνεται ότι στις παραπάνω μονάδες επεξεργασίας δεν περιλαμβάνονται οι 

μονάδες συλλογής, μεταφοράς και εμπορίας σκραπ καθώς και τα εργοστάσια ανα-

κύκλωσης υλικών συσκευασίας.  
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5 ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

5.1 Συσκευασίες 

5.1.1 Γενικά – Νομοθετικό Πλαίσιο 

 

Η νομοθεσία που καθιέρωσε τις γενικές αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση  είναι η Οδη-

γία 1994/62/ΕΚ «για τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασίας». Βασικές τρο-

ποποιήσεις της Οδηγίας- πλαίσιο είναι η Οδηγία 2004/12/ΕΚ κυρίως σε ότι αφορά 

στους ποσοτικούς στόχους της ανάκτησης και ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευα-

σίας και το Παράρτημα Ι καθώς και η Οδηγία 2013/2/ΕΕ όσον αφορά στο Παράρτη-

μα Ι. 

Η ενσωμάτωση των παραπάνω Οδηγιών στο εθνικό δίκαιο έγινε αντίστοιχα με το 

Νόμο 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων – Ίδρυση ΕΟΕΔΣΑΠ και άλλες διατάξεις», την ΚΥΑ 9268/469/07 «Τροπο-

ποίηση των ποσοτικών στόχων για την ανάκτηση και ανακύκλωση των αποβλήτων 

των συσκευασιών σύμφωνα με το άρθρο 10 (παρ. Α1, τελευταίο εδάφιο) του ν. 

2939/2001 (A΄ 179), καθώς και άλλων διατάξεων του νόμου αυτού»  και την ΚΥΑ 

54461/1779/Ε.103 «Αντικατάσταση του παραρτήματος Ι του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 

9268/469/2007 κοινής υπουργικής απόφασης (286 τ.Β΄), σε συμμόρφωση με τις δια-

τάξεις της οδηγίας 2013/2/ΕΕ». 

Τέλος, το 2013 τέθηκε σε ισχύ η ΚΥΑ 8197/90920 «Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δρά-

σης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του αν-

θρώπου και του περιβάλλοντος», όπου στο άρθρο 29 αυτής καθορίζονται οι απαι-

τήσεις για τη διαχείριση των κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω οι εθνικοί στόχοι για τα απόβλητα συσκευασίας παρουσιάζο-

νται στον παρακάτω Πίνακα. 

Πίνακας 4. Εθνικοί στόχοι για τα απόβλητα συσκευασίας 

 
Ελάχιστος στόχος                     

περιόδου 2005-2010 

Ελάχιστο στόχος                             

από 2011 και εντεύθεν 

Ανάκτηση επί του συνόλου 50% - 65% κ.β. 60% κ.β. 

Ανακύκλωση επί του συνό-

λου 
25% - 45% κ.β. 55% κ.β. 

Ανακύκλωση γυαλιού 15% κ.β. 60% κ.β. 
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Ανακύκλωση χαρ-

τιού/χαρτονιού 15% κ.β. 60% κ.β. 

Ανακύκλωση μετάλλου 15% κ.β. 50% κ.β. 

Ανακύκλωση πλαστικού 15% κ.β. 22,5% κ.β. 

Ανακύκλωση ξύλου 15% κ.β. 15% κ.β. 

 

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 Ως επί το πλείστον, η συλλογή και μεταφορά των οικιακών αποβλήτων συ-

σκευασίας γίνεται  μέσω του δικτύου των «μπλε κάδων», με ευθύνη των Δή-

μων. Οι πολίτες μπορούν να απορρίπτουν όλα τα απόβλητα συσκευασίας, 

ανεξαρτήτως υλικού, στους μπλε κάδους χωρίς περαιτέρω διαλογή και στη 

συνέχεια ειδικά απορριμματοφόρα οχήματα μεταφέρουν τα απόβλητα συ-

σκευασίας σε Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.), όπου γίνε-

ται η διαλογή και η ανάκτησή τους ανά υλικό (χαρτί / χαρτόνι, χάρτινες συ-

σκευασίες υγρών, πλαστικές συσκευασίες διαφόρων τύπων, γυάλινες συ-

σκευασίες, αλουμίνιο, λευκοσίδηρο). Κατόπιν προωθούνται σε εμπόρους / 

αξιοποιητές προς ανακύκλωση / ανάκτηση.   

 Σε πολύ μικρότερη κλίμακα γίνεται συλλογή των οικιακών αποβλήτων συ-

σκευασίας μέσω Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης (ΚΑΑ), τα οποία ε-

γκαθίστανται σε δημόσιους χώρους εύκολα προσβάσιμους από το ευρύ κοι-

νό. Εκεί οι πολίτες μπορούν να απορρίπτουν χωριστά τα απόβλητα συσκευ-

ασίας από χαρτί, γυαλί, μέταλλο ή πλαστικό, λαμβάνοντας και ένα μικρό α-

ντίτιμο στα πλαίσια συστήματος εγγυοδοσίας. Στη συνέχεια, τα διαχωρισμέ-

να κατ’ αυτόν τον τρόπο απόβλητα συλλέγονται, γίνεται έλεγχος και διαλο-

γή, όπου απαιτείται, και κατόπιν προωθούνται και πάλι μέσω εμπόρων / α-

ξιοποιητών προς ανακύκλωση / ανάκτηση. Παρόμοιο σύστημα, εφαρμόζεται 

και μέσω του ατομικού συστήματος ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ με τη διαφορά ότι 

τα Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης τοποθετούνται στο χώρο των κατα-

στημάτων της εταιρείας. 

 Επιπλέον, εφαρμόζονται ειδικές δράσεις χωριστής συλλογής των αποβλήτων 

συσκευασίας από γυαλί, που παράγονται σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέ-

ροντος (καταστήματα εστίασης και διασκέδασης, ξενοδοχειακές επιχειρή-

σεις, μεγάλα εμπορικά κέντρα, εταιρείες τροφοδοσίας, οργανωμένες ακτές, 

κλπ), λόγω των  αυξημένων ποσοτήτων αποβλήτων γυάλινης συσκευασίας 

που παράγονται στα σημεία αυτά.  
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 Πέραν των οικιακών αποβλήτων συσκευασίας μία άλλη μεγάλη κατηγορία 

αποτελούν τα Βιομηχανικά και Εμπορικά Απόβλητα Συσκευασίας (ΒΕΑΣ), τα 

οποία συνίστανται κυρίως από δευτερογενείς συσκευασίες και συσκευασίες 

μεταφοράς, χρησιμοποιούμενες στο εμπόριο και τη βιομηχανία. Η συλλογή 

του ρεύματος των ΒΕΑΣ αποτελεί αντικείμενο επιχειρηματικής δραστηριότη-

τας και γίνεται απευθείας από έμπορους και αξιοποιητές. Σε αυτή την περί-

πτωση, τα ΣΕΔ πιστοποιούν, με βάση συγκεκριμένη μεθοδολογία, τις ποσό-

τητες που οδηγούνται προς ανακύκλωση.  

 

5.1.2 Συστήματα 

 

Το 2014 λειτουργούσαν τρία (3) συλλογικά και ένα (1) ατομικό σύστημα εναλλακτι-

κής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας, όπως αυτά παρουσιάζονται στον πίνακα 

που ακολουθεί. 

Πίνακας 5. Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών 

Σ.Σ.Ε.Δ. – ΑΝΑΚΥΚΛΩ-

ΣΗ της Ελληνικής Εται-

ρείας Αξιοποίησης 

Ανακύκλωσης 

(Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.) 

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης μη επι-

κίνδυνων αποβλήτων συσκευασίας, πανελλαδικής εμ-

βέλειας. Η αρχική έγκριση του Σ.Ε.Δ. χορηγήθηκε με την 

Υ.Α. 106453/2003 (ΦΕΚ 391 Β), και ανανεώθηκε με την 

Υ.Α. 118019/2009. 

Κέντρο Εναλλακτικής 

Περιβαλλοντικής Δια-

χείρισης Α.Ε.  

(Κ.Ε.ΠΕ.Δ. Α.Ε.) 

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλή-

των συσκευασίας ορυκτελαίων, με πανελλαδική εμβέ-

λεια. Η αρχική έγκριση του Σ.Ε.Δ. χορηγήθηκε με την 

Υ.Α.105857/2003 ( ΦΕΚ 391 Β' ). Το 2014 ελήφθη θετική 

απόφαση από το Δ.Σ. του ΕΟΑΝ για την ανανέωση της 

έγκρισής του, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί  στις 

αρχές του 2015. 

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.Ε.  

Ατομικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων 

συσκευασίας προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και εισαγω-

γής ΑΒ Βασιλόπουλος, με πανελλαδική εμβέλεια. Η αρ-

χική έγκριση του Σ.Ε.Δ. χορηγήθηκε με την 

Υ.Α.106156/2004 (ΦΕΚ 1108 Β,) ενώ η ανανέωση της 

έγκρισής του βρίσκεται στο τελικό στάδιο αξιολόγησης. 
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ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑ-

ΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.  

 

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης μη επι-

κίνδυνων αποβλήτων συσκευασίας, πανελλαδικής εμ-

βέλειας. Η αρχική έγκριση του Σ.Ε.Δ. χορηγήθηκε με την 

Υ.Α.  106453/2008 (ΦΕΚ 391 Β). Tο ΔΣ του ΕΟΑΝ με τις 

υπ. αριθμ. 380/12-4-2012 και 2112/29.11.2013 Αποφά-

σεις του διαδοχικά είχε ανακαλέσει την αρχική έγκρισή 

του. Μετά από αίτηση του Σ.Σ.Ε.Δ. το θέμα οδηγήθηκε 

στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο κατέληξε με 

την υπ’αριθ. 2480/2014 απόφασή του να ακυρώσει την 

τελευταία ισχύουσα απόφαση ανάκλησης λειτουργίας 

του ΣΣΕΔ που είχε εκδώσει ο ΕΟΑΝ και να αναπέμψει τη 

υπόθεση για λήψη τέτοιας απόφασης στον Υπουργό 

σύμφωνα με το σχετικό αιτιολογικό. Ο ΕΟΑΝ με το υπ. 

αρ. 1513 /10-9-2014 έγγραφό του έχει εισηγηθεί σχετι-

κά στον Υπουργό ΠΕΚΑ. 

Το 2014  υπήρχαν σε λειτουργία 30 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) 

σε όλη την Ελλάδα.  

 

5.1.3 Κύριες Δράσεις κατά το 2014 

 

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Το 2014 η εποπτεία του ΕΟΑΝ ως προς τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συ-

σκευασιών περιλάμβανε τις παρακάτω δράσεις: 

 αξιολόγηση των επιχειρησιακών σχεδίων των Συστημάτων Εναλλακτικής 

Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών στο πλαίσιο είτε της ανανέωσης της 

έγκρισης λειτουργίας τους είτε της προσαρμογής τους στις νέες απαιτήσεις και 

στόχους της νομοθεσίας και του Οργανισμού με απώτερο σκοπό την επίτευξη των 

εθνικών στόχων. Εντός του 2014 ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση του νέου 

επιχειρησιακού σχεδίου του ΣΣΕΔ ΚΕΠΕΔ και κατά την 57η συνεδρίαση του Δ.Σ. του 

ΕΟΑΝ ελήφθη απόφαση ανανέωσης της λειτουργίας του για την εξαετία 2015-

2020. 

 αξιολόγηση της επίδοσης των ΣΣΕΔ μέσω της αξιολόγησης των ετήσιων 

απολογιστικών τους εκθέσεων για το έτος 2013. Δεν κατέστη δυνατή η αξιολόγηση 

του ΣΣΕΔ «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.», καθώς το ΣΣΕΔ δεν απέστειλε 

εντός του 2014 την ετήσια απολογιστική έκθεση για το έτος 2013 ως όφειλε. 
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 Συναντήσεις και ανταλλαγή αλληλογραφίας με στόχο την καλύτερη κατανόηση 

της κατάστασης και λήψη μέτρων και ενεργειών για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων και δυσχερειών. 

 Κατευθυντήριες οδηγίες προς τα Σ.Ε.Δ. για την επέκταση της χωριστής 

συλλογής γυαλιού και την πιλοτική εφαρμογή χωριστής συλλογής χαρτιού / 

χαρτονιού. 

 Αξιολόγηση του πιλοτικού προγράμματος που εφαρμόστηκε για τη χωριστή 

συλλογή κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων και κατευθύνσεις για την 

επέκταση εφαρμογής του προγράμματος και σε άλλες περιοχές με έντονη 

γεωργική δραστηριότητα. 

 

ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 

Ως υπόχρεοι διαχειριστές συσκευασιών να συμβληθούν με ΣΣΕΔ συσκευασιών, νο-

ούνται όλα τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που παράγουν ή εισάγουν συσκευασμένα 

προϊόντα με σκοπό να τα διακινήσουν στην ελληνική αγορά, καθώς και όσοι χρησι-

μοποιούν υλικά συσκευασίας για πλήρωση στα σημεία πώλησης ή εναλλακτικά πα-

ράγουν τα υλικά συσκευασίας. 

Εκτιμάται ότι ένα σημαντικό ποσοστό των υπόχρεων διαχειριστών συσκευασίας που 

δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, άνω του 40%, εξακολουθεί να μην συμ-

βάλλεται με Σ.Ε.Δ. και να εισφοροδιαφεύγει. 

Το 2014 ο ΕΟΑΝ προχώρησε σε Επιστολές προς Συμμόρφωση σε ένα αρκετά μεγάλο 

αριθμό υπόχρεων και η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη για περαιτέρω ενέργειες 

και κυρώσεις. 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΤΑ 

Το 2014, ο ΕΟΑΝ προέβη σε έγγραφη επικοινωνία και σε ορισμένες περιπτώσεις και 

σε επιτόπου έλεγχο και συνάντηση με ΟΤΑ, για τους οποίους υπήρξαν καταγγελίες 

για μη ορθή εφαρμογή της ανακύκλωσης δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας. Στό-

χος αυτής της επικοινωνίας ήταν η βελτίωση της επίδοσης των ΟΤΑ στο συγκεκριμέ-

νο τομέα μέσω της ανάληψης των απαιτούμενων διορθωτικών ενεργειών και η πα-

ρακολούθηση της υλοποίησής τους. 

 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 

Το 2014, ο ΕΟΑΝ συγκέντρωσε και επεξεργάστηκε τα στατιστικά στοιχεία που αφο-

ρούσαν στη συλλογή και ανακύκλωση / ανάκτηση των αποβλήτων συσκευασίας για 

το έτος 2012 και υπέβαλε σχετική έκθεση στο Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης 
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Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΓΕΔΣΑΠ), προκειμένου το ΓΕΔΣΑΠ με τη σειρά 

του να προχωρήσει στη σύνταξη και αποστολή της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης 

της χώρας προς την ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα συσκευασίας σύμφωνα με την Από-

φαση 2005/270/ΕΕ.  

 

5.1.4 Αξιολόγηση πορείας – Προοπτικές 

 

Η μέχρι σήμερα επίδοση της χώρας στην ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασίας πα-

ρουσιάζεται διαγραμματικά στους πίνακες που ακολουθούν. Οι πίνακες αυτοί βασί-

ζονται στις επίσημες εκθέσεις που κατέθεσε η χώρα μας στην Ε.Ε. για τα έτη 2004-

2012, ενώ για το έτος 2013 βασίζονται στα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις απο-

λογιστικές εκθέσεις των Σ.Ε.Δ. για το εν λόγω έτος. 

 

Διάγραμμα 1. Ποσοστά ανάκτησης ΑΣ συνολικά για περίοδο 2004-2013 
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Διάγραμμα 2. Ποσοστά ανακύκλωσης ΑΣ συνολικά για περίοδο 2004-2013 

 

 

Στο πρώτο διάγραμμα αποτυπώνεται η επίδοση της χώρας σε ότι αφορά στο στόχο της 

συνολικής ανάκτησης αποβλήτων συσκευασίας, ο οποίος από το 2011 και μετά ισούται 

με το 60% κατά βάρος των αποβλήτων συσκευασίας. Ο στόχος της συνολικής ανάκτη-

σης δεν επιτεύχθηκε για τα δύο τελευταία έτη (2012—2013), βαίνοντας μάλιστα 

μειούμενος, για λόγους που αποδίδονται κυρίως στην οικονομική κρίση και τις συνέ-

πειες που αυτή επέφερε στην λειτουργία των ΟΤΑ και στη ελλιπή ενημέρωση  - ευαι-

σθητοποίηση του κοινού. 

Στο δεύτερο διάγραμμα αποτυπώνεται η επίδοση της χώρας σε ότι αφορά στο στό-

χο της συνολικής ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας, η οποία αποτελεί υποσύ-

νολο της συνολικής ανάκτησης. Από το 2011 και μετά, ο στόχος αυτός ισούται κατ΄ 

ελάχιστον με το 55% κατά βάρος των αποβλήτων συσκευασίας. Ο στόχος επιτυγχά-

νεται τόσο για το 2011 όσο και για το 2012, αλλά και πάλι η επίδοση υπολείπεται 

κατά ένα μικρό ποσοστό του στόχου για το έτος 2013, με βασικούς λόγους  μη επί-

τευξής του τους προηγούμενα αναφερόμενους. Η επιστροφή σε επιδόσεις που υ-

περβαίνουν τον στόχο θα είναι αποτέλεσμα  δράσεων και μέτρων που θα ληφθούν 

σε συνεργασία συστημάτων-δήμων και κατευθυντήριων οδηγιών του ΕΟΑΝ.  

Σε ότι αφορά στην επίδοση σε σχέση με τους ποσοτικούς στόχους για επιμέρους 

υλικά συσκευασίας διαπιστώνουμε τα ακόλουθα: 
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Διαγράμματα 3 και 4. Ποσοστά ανακύκλωσης ΑΣ από χαρτί και πλαστικό για περίο-

δο 2004-2013 

  

 

Όσον αφορά στο χαρτί -χαρτόνι, όπως φαίνεται και από το ανωτέρω διάγραμμα, 

επιτυγχάνονται σταθερά οι ποσοτικοί στόχοι, με το ποσοστό ανακύκλωσης να ξε-

περνά κατά πολύ το όριο του 60%. Ένα μεγάλο ποσοστό χαρτιού-χαρτονιού συγκε-

ντρώνεται μέσω των Βιομηχανικών και Εμπορικών Αποβλήτων Συσκευασιών. Στις 

ποσότητες αυτές δεν προσμετράται το έντυπο χαρτί το οποίο συλλέγεται μέσω των 

μπλε κάδων.   

Όσον αφορά στο πλαστικό, από το 2009 και μετά επιτυγχάνεται κάθε έτος ανελλι-

πώς ο ποσοτικός στόχος για τη χώρα. 
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Διαγράμματα 5 και 6. Ποσοστά ανακύκλωσης ΑΣ από μέταλλο και γυαλί για περίο-

δο 2004-2013 

  

Αντιθέτως, ο νέος ποσοτικός στόχος για τα μέταλλα (αλουμίνιο και λευκοσίδηρος) 

για  ανακύκλωση 50% κατά βάρος, δεν επιτεύχθηκε για κανένα από τα έτη 2011, 

2012 και 2013. Σημειώνεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό των μεταλλικών συσκευασιών 

που διακινούνται στη χώρα ανακυκλώνεται χωρίς να καταγράφεται από τα εγκεκρι-

μένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης λόγω παράνομης διακίνησης υλικών και 

λειτουργίας εγκαταστάσεων («άτυπη» ανακύκλωση), επομένως το τελικό ποσοστό 

ανακύκλωσης ενδέχεται να είναι μεγαλύτερο από ότι καταγράφεται στις εκθέσεις 

αναφοράς που αποστέλλονται στην Ε.Ε. 

Ο νέος ποσοτικός στόχος που ορίζει ποσοστό ανακύκλωσης 60% κατά βάρος δεν  

επιτεύχθηκε ούτε για το γυαλί για κανένα από τα έτη 2011, 2012 και 2013.  
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Διάγραμμα 7. Ποσοστά ανακύκλωσης ΑΣ από ξύλο για περίοδο 2004-2013 

 

Αντίθετα, επιτυγχάνεται σταθερά ο 

ποσοτικός στόχος για το ξύλο με το 

ποσοστό ανακύκλωσης να κυμαίνεται 

μεταξύ 30-75% μέχρι το 2012. Η μη 

επίτευξη του στόχου αφορά μόνο το 

έτος 2013 και οφείλεται στην παύση 

λειτουργίας του μοναδικού εργοστα-

σίου ανακύκλωσης ξυλείας στην Ελ-

λάδα λόγω της οικονομικής κρίσης 

 

 

Προοπτικές  

Η επίδοση της χώρας σε ότι αφορά στην ανάκτηση και ανακύκλωση υλικών συσκευασίας 

παρουσιάζει σημάδια ύφεσης και το 2013, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη λήψη ικα-

νών και αναγκαίων μέτρων για την αναστροφή του φαινομένου. Σε αυτό το πλαίσιο, βα-

σικές κατευθύνσεις στις οποίες θα κινηθεί ο Οργανισμός ειδικότερα στον τομέα των α-

ποβλήτων συσκευασίας είναι οι ακόλουθες: 

 Ενίσχυση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών αλλά και των ερ-

γαζομένων στις υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων 

 Βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των Δήμων και των Συστημάτων με θέσπιση 

συγκεκριμένων κριτηρίων επίδοσης αλλά και κινήτρων για τη βελτίωση της από-

δοσης της συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων συσκευασίας, όροι οι οποίοι 

θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά στις μεταξύ τους Συμβάσεις Συνεργασί-

ας. 

 Προώθηση σταδιακά της χωριστής συλλογής των διαφορετικών ρευμάτων απο-

βλήτων συσκευασίας, λαμβάνοντας όμως πάντα υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε 

περιοχής και βασικούς οικονομοτεχνικούς παράγοντες. Προώθηση άμεσα πιλοτι-

κών δράσεων και δράσεων περαιτέρω ενίσχυσης της ανακύκλωσης υλικών που 

δεν καθίσταται εφικτή η επίτευξη των στόχων π.χ. γυαλί.  
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5.2  Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών Κατεδαφίσε-

ων   (ΑΕΚΚ) 

5.2.1 Γενικά – Νομοθετικό Πλαίσιο 

 

Η βασική εθνική νομοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, 

κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) είναι η ΚΥΑ 36259/1757/E103/2010 «Μέ-

τρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκ-

σκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)», όπως αυτή συμπληρώθηκε με το 

άρθρο 181 «Μεταλλευτικές –Λατομικές εργασίες εντός δασών – δασικών εκτάσε-

ων» του Ν. 4001/2011 και το άρθρο 40 «Θέματα σχετικά με απόβλητα από εκσκα-

φές, κατασκευές και κατεδαφίσεις» του Ν.4030/2011 όπως τροποποιήθηκε και α-

ντικαταστάθηκε με το άρθρο 51 του Ν. 4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση 

και ιδιωτική πολεοδόμηση − Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικήςνομο-

θεσίας και άλλες διατάξεις»., αλλά και το άρθρο 17 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικο-

δομικός Κανονισμός»  

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, στην Οδηγία 2008/98/ΕΚ «για τα 

απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων Οδηγιών», γίνεται αναφορά στους στόχους 

ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2020 και στην Απόφαση 

2011/753/ΕΕ «περί θεσπίσεως κανόνων και μεθόδων υπολογισμού για τον έλεγχο 

της συμμόρφωσης προς τους στόχους του άρθρου 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 

2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπου 

περιγράφεται ο τρόπος υπολογισμού των στόχων ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ της 

οδηγίας 2008/98/ΕΚ. 

Οι ποσοτικοί στόχοι για την συλλογή – αξιοποίηση των αποβλήτων από κατασκευές, 

εκσκαφές και κατεδαφίσεις σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΚΥΑ 36259/1757/E103 

είναι οι ακόλουθοι: 

1) μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2012, η επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση 

άλλων υλικών αποβλήτων και αξιοποίηση πρέπει να ανέλθει κατ’ ελάχιστον στο 

30 %, ως προς το συνολικό βάρος των παραγομένων ΑΕΚΚ στη χώρα. 

2) μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2015, η επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση 

άλλων υλικών αποβλήτων και αξιοποίηση πρέπει να ανέλθει κατ’ ελάχιστον στο 

50 %, ως προς το συνολικό βάρος των παραγομένων ΑΕΚΚ στη χώρα. 

3) μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2020 η επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση 

άλλων υλικών αποβλήτων και αξιοποίηση πρέπει να ανέλθει κατ’ ελάχιστον στο 

70 %, ως προς το συνολικό βάρος των παραγομένων ΑΕΚΚ στη χώρα 
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Ως Διαχειριστές ΑΕΚΚ χαρακτηρίζονται οι ανάδοχοι των δημόσιων ή ιδιωτικών έρ-

γων (κατασκευαστές, εργολήπτες τεχνικών και οικοδομικών έργων, φορείς εκμί-

σθωσης εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής 

και μεταφοράς των ΑΕΚΚ) ή ο κύριος του έργου εφόσον δεν έχει αναθέσει το έργο 

σε ανάδοχο. 

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Οι μονάδες ανακύκλωσης ΑΕΚΚ, αναλόγως με την κατηγορία των εισερχομένων υλι-

κών, συνδυάζουν διεργασίες διαλογής, θραύσης, κοσκίνισης και μαγνητικών διαχω-

ρισμών με στόχο τη παραγωγή υλικών σε διάφορα τελικά μεγέθη ανάλογα με την 

αγορά διάθεσής τους 

Το παρακάτω είναι ένα χαρακτηριστικό διάγραμμα ροής διαχείρισης Αποβλήτων 

Κατασκευών και Κατεδαφίσεων παρουσιάζει τις διάφορες φάσεις από τις οποίες 

μπορεί να αποτελούνται οι μονάδες διαχείρισης. 

 

Εικόνα 1. Διάγραμμα Ροής Διαχείρισης Αποβλήτων Κατασκευών και Κατεδαφίσεων 

 

Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα οι Μονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ δύνανται να 

περιλαμβάνουν ορισμένα ή το σύνολο των ακόλουθων σταδίων λειτουργίας: 

 Αρχικός οπτικός έλεγχος εισερχομένου φορτίου στη μονάδα επεξεργασίας. 



48 

 

 Ζύγιση με γεφυροπλάστιγγα κατά τη μεταφορά προς και από την μονάδα και 

διαρκής καταγραφή του τύπου και της ποσότητας των υλικών που εισέρχονται 

και ανακυκλώνονται στην εγκατάσταση. 

 Προσωρινή αποθήκευση σε κώνους προσωρινής αποθήκευσης ομοειδών χα-

ρακτηριστικών. 

 Διαλογή υλικών, μια διαδικασία που διαχωρίζει τα ανακυκλώσιμα υλικά (π.χ. 

χαρτί, γυαλί, πλαστικό, ξύλο), τα οποία αποθηκεύονται σε σκαφοκοντέϊνερ ως 

ότου οδηγηθούν σε αντίστοιχες μονάδες ανακύκλωσης. 

 Θραύση, όπου πραγματοποιείται διαχωρισμός ή θρυμματισμός των υλικών σε 

μικρότερης κοκκομετρίας υλικά. 

 Μαγνητικός Διαχωρισμός των χαλύβδινων και μεταλλικών μερών (π.χ. οπλι-

σμός σκυροδέματος). 

 Κοσκίνιση  και διαχωρισμός σε διάφορες κοκκομετρικές διαβαθμίσεις. 

 Αποθήκευση των τελικών προϊόντων σε κώνους απόθεσης. 

 

5.2.2 Συστήματα 

 

Το 2014 λειτουργούσαν εννιά (9) Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης 

μη επικίνδυνων Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων, όπως αυτά 

παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 6. Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης μη επικίνδυνων ΑΕΚΚ 

Επωνυμία Σ.Σ.Ε.Δ. 
Αριθ. Απόφασης   

Έγκρισης ΕΟΑΝ 

Γεωγραφική Εμβέλεια Συ-

στήματος 

Ανακύκλωση Αδρανών Βο-

ρείου Ελλάδος Α.Ε. (ΑΝ.Α.Β.Ε. 

Α.Ε.) 

717/7-12-2011 

1949/19-11-2014 

Ν. Δράμας, Ν. Ημαθίας, Ν. 

Ηρακλείου, Ν. Θεσσαλονί-

κης, Ν. Καβάλας, Ν. Κιλκίς, 

Ν. Πέλλας, Ν. Πιερίας, Ν. 

Χαλκιδικής 

Σύστημα Ανακύκλωσης Κε-

ντρικής Ελλάδας 

Ε.Π.Ε. (Σ.ΑΝ.Κ.Ε. Ε.Π.Ε.) 

66/18-01-2012 

426/26-04-2012 

Ν. Εύβοιας, Ν. Βοιωτίας,                

Ν. Αττικής 

Εναλλακτική Διαχείριση 

Προϊόντων Εκσκαφών, Κατε-

δαφίσεων Α.Ε. (Σ.Ε.Δ.Π.Ε.ΚΑΤ. 

427/26-04-2012 Ν. Αττικής 
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Α.Ε.) 

Ι. ΚΟΥΦΙΔΗΣ - Ι. ΚΤΕΝΙΔΗΣ & 

ΣΙΑ Ο.Ε. (Σύστημα Συλλογικής 

Εναλλακτικής Διαχείρισης 

Χαλκιδικής Ο.Ε.) 

1050/28-09-2012 Ν. Χαλκιδικής 

Ανακύκλωση Α.Ε.Κ.Κ. Κεντρι-

κής Μακεδονίας Α.Ε. 
1183/19-10-2012 

Ν. Ημαθίας, Ν. Θεσσαλονί-

κης,  Ν. Κιλκίς, Ν. Πέλλας, Ν. 

Πιερίας, Ν. Σερρών, Ν. Χαλ-

κιδικής 

Ψάρρας - Εναλλακτική Δια-

χείριση Α.Ε.Κ.Κ. Α.Μ.Κ.Ε. 
2174/09-12-2013 

Ν. Ημαθίας, Ν. Θεσσαλονί-

κης,  Ν. Κιλκίς, Ν. Πέλλας, Ν. 

Πιερίας, Ν. Σερρών, Ν. Χαλ-

κιδικής 

Ανακύκλωση Αδρανών Νό-

τιας Ελλάδας Α.Μ.Κ.Ε. 

(Α.Α.Ν.ΕΛ.) 

2204/12-12-2013 

2186/11-12-2014 

Ν. Κερκύρας, Ν. Κυκλάδων 

Ν. Λακωνίας, Ν. Μεσσηνίας 

Αποστολάκης Εμμ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 

«ΔΙΑΣ Σύστημα Ανακύκλωσης 

ΑΕΚΚ» 

535/1-4-2014 Ν. Ηρακλείου, Ν. Λασιθίου 

Σύστημα Συλλογικής Εναλλα-

κτικής Διαχείρισης Αποβλή-

των Εκσκαφών Κατασκευών 

και Κατεδαφίσεων Αανακύ-

κλωση Α.Ε.Κ.Κ. Αττικής Ανώ-

νυμη Εταιρία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

Α.Ε.Κ.Κ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» 

633/15-4-2014 Ν. Αττικής 

 

5.2.3 Κύριες Δράσεις 

 

Νέες Αιτήσεις / Αξιολογήσεις και Έλεγχοι Σ.Ε.Δ. 

Εντός του 2014 υποβλήθηκαν και ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση: 

 Φάκελος επιχειρησιακού σχεδίου για έγκριση ενός νέου συλλογικού συστήμα-

τος εναλλακτικής διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. με εμβέλεια την Περιφέρεια Θεσσαλονί-

κης 
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 Φάκελοι τροποποίησης (επέκτασης γεωγραφικής εμβέλειας και τροποποίησης 

τιμολογιακής πολιτικής) για τρία συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ.  

Κατατέθηκε φάκελος από εγκεκριμένο ΣΣΕΔ για γεωγραφική επέκταση σε Πανελλή-

νια κλίμακα ο οποίος και βρίσκεται υπό εξέταση. 

Εγκρίσεις / Ανανεώσεις / Τροποποιήσεις / Ανακλήσεις λειτουργίας Σ.Ε.Δ. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΑΝ: 

 Με τις αποφάσεις του 535/1-4-2014 και 633/15-4-2014 ενέκρινε εντός του 2014 

τη λειτουργία δύο (2) νέων Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης 

Α.Ε.Κ.Κ. του Σ.Σ.Ε.Δ. «ΔΙΑΣ Σύστημα Ανακύκλωσης ΑΕΚΚ» και του Σ.Σ.Ε.Δ. «Α-

ΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.Κ.Κ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» αντίστοιχα.  

 Με την απόφαση 1949/05-11-2014 ενέκρινε την επέκταση της γεωγραφικής 

εμβέλειας και την τροποποίηση της τιμολογιακής πολιτικής του Σ.Σ.Ε.Δ. 

«ΑΝ.Α.Β.Ε. Α.Ε.»  

 Με την απόφαση  2186/11-12-2014 ενέκρινε την επέκταση της γεωγραφικής 

εμβέλειας του Σ.Σ.Ε.Δ. «Α.Α.Ν.Ε.Λ. Α.Μ.Κ.Ε.»  

Έχει επιπλέον εγκριθεί η γεωγραφική επέκταση και τροποποίηση της τιμολογιακής 

πολιτικής ενός επιπλέον συστήματος, του Σ.Σ.Ε.Δ. «ΑΝ.Α.ΚΕ.Μ. Α.Ε.» το οποίο δεν 

έχει προχωρήσει σε καταβολή ανταποδοτικού τέλους. 

Επίσης έχει εγκριθεί από το 2013 το Σύστημα ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ, αλλά 

εκκρεμεί η δημοσίευση της απόφασης έγκρισης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ λόγω μη καταβολής 

ανταποδοτικού τέλους έγκρισης και κάποιων άλλων διαδικαστικών ζητημάτων.  

 

ΜΕΛΕΤΕΣ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Το 2014 ολοκληρώθηκε και παραλήφθηκε στο σύνολό της η μελέτη που είχε ανατε-

θεί μετά από διαγωνιστική διαδικασία σε εξωτερικό ανάδοχο με τίτλο «Εκπόνηση 

Μελέτης –Έρευνας για τη Βιωσιμότητα των Μονάδων Επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ. στην 

Ελλάδα» και σκοπό: 

 την καταγραφή των λατομείων της ελληνικής επικράτειας ανά νομό ή περιφε-

ρειακή ενότητα, 

 την καταγραφή των παραγόμενων ποσοτήτων αδρανών υλικών στην Ελλάδα 

κατά την τελευταία 5ετία, 

 έρευνα αγοράς για τις τιμές πώλησης των πρωτογενών αδρανών υλικών, των 

επεξεργασμένων (δευτερογενών) αδρανών υλικών που προκύπτουν από μονά-

δες επεξεργασίας ΑΕΚΚ καθώς και των λοιπών ανακυκλώσιμων υλικών (π.χ. α-

λουμίνιο, σίδηρος, χαλκός, πλαστικό, ξύλο, χαρτί, γυαλί) που προέρχονται από 
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ΑΕΚΚ και πώς αυτές οι τιμές κυμαίνονται μεταξύ διαφορετικών γεωγραφικών 

περιοχών, 

 διερεύνηση της βιωσιμότητας μονάδων επεξεργασίας ΑΕΚΚ σε χώρες της Ε.Ε. 

σε σχέση με λατομεία παραγωγής αδρανών υλικών στις χώρες αυτές, 

 οικονομοτεχνική μελέτη για πρότυπες μονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ τριών δια-

φορετικών μεγεθών («μικρή», «μεσαία, «μεγάλη»), 

 προσδιορισμός του «τέλους εισόδου» για διαφορετικές κατηγορίες εισερχομέ-

νων ΑΕΚΚ με βάση κωδικούς Ε.Κ.Α. 

 

Προκειμένου να υπάρξει μια πιο συντονισμένη προσπάθεια σε κεντρικό επίπεδο 

όσον αφορά στα ιδιωτικά έργα, Ο ΕΟΑΝ με επιστολή του προς την Γενική Διεύθυνση 

Πολεοδομίας του, πρώην, Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α. απέστειλε το πρότυπο έγγραφο με 

τα Στοιχεία Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ), ώστε να προωθηθεί στις κατά τόπους 

αρμόδιες υπηρεσίες δόμησης. 

Αναπόσπαστο κομμάτι της υλοποίησης και εφαρμογής της ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103/2010 είναι η έκδοση της Βεβαίωσης Παραλαβής ΑΕΚΚ από το Σύ-

στημα στον Υπόχρεο Διαχειριστή. Στα πλαίσια της ομοιομορφίας και της διευκόλυν-

σης των Συστημάτων διαμορφώθηκε ένα πρότυπο Βεβαίωσης Παραλαβής ΑΕΚΚ. 

Μέσα στο 2014 ο ΕΟΑΝ διοργάνωσε συναντήσεις με τα Συστήματα Αποβλήτων Εκ-

σκαφών, Κατεδαφίσεων και Κατασκευών, και συμμετείχε σε εκδηλώσεις που διορ-

γάνωναν τα ΣΕΔ προκειμένου να λυθούν προβλήματα και να διαμορφωθούν από 

κοινού προτάσεις για ορθολογικότερη διαχείριση των αποβλήτων από δημόσια και 

ιδιωτικά έργα.  

 

5.2.4 Αξιολόγηση πορείας – Προοπτικές 
 

Το πρώτο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ξεκίνησε την λειτουργία του το 2011. 

Έως και το τέλος του 2014 τα Σ.Σ.Ε.Δ. Α.Ε.Κ.Κ καλύπταν 18 γεωγραφικές περιφέ-

ρειες. Από τις ετήσιες εκθέσεις για το έτος 2013 ο συνολικός όγκος των Α.Ε.Κ.Κ που 

οδηγήθηκαν προς αξιοποίηση μέσω συστημάτων ανήλθε σε 53.000 τόνους.  

Τα κυριότερα προβλήματα εντοπίζονται 

 στον προσδιορισμό των συνολικών ποσοτήτων ΑΕΚΚ που δημιουργούνται στην 

χώρα, καθώς δεν υπάρχει μια καθορισμένη μεθοδολογία υπολογισμού. Ο 

προσδιορισμός βασίζεται σε εκτιμήσεις μελετών επιστημονικών ομάδων και της 

Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. 
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 στην μεταφορά των πολεοδομικών αρμοδιοτήτων στους Δήμους. Μέχρι στιγμής 

δεν έχει καταστεί ακόμη πλήρης η εφαρμογή της νομοθεσίας και συγκεκριμένα 

η κατάθεση και ο έλεγχος των Στοιχείων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) για τα 

διάφορα έργα, ώστε να συγκεντρώνονται τα σχετικά δεδομένα. 

 Σε ελλείψεις των νομοθετικών ρυθμίσεων (π.χ. άρθρο 51 Ν. 4280), οι οποίες ε-

φόσον εξαλειφθούν θα εξασφαλίσουν την αποτελεσματικότερη διαχείριση των 

ΑΕΚΚ 

Ως εκ τούτου υπάρχουν ακόμα πολλά θέματα που εξετάζονται από τον ΕΟΑΝ και 

πρέπει να δρομολογηθούν άμεσα όπως: 

 Εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) για τα ιδιωτικά 

και δημόσια έργα 

 Πρότυπες συμβάσεις με διαχειριστές και μονάδες ανακύκλωσης 

 Νομοθετικές Ρυθμίσεις 

 Ορθή Λειτουργία Μονάδων Ανακύκλωσης. 
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5.3 Οχήματα στο Τέλος Κύκλου Ζωής 
 

5.3.1 Γενικά – Νομοθετικό Πλαίσιο 

 

Η διαχείριση των οχημάτων του τέλους κύκλου ζωής ρυθμίζεται από το Π.Δ. 

116/2004 το οποίο εκδόθηκε σε εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/53/ΕΚ του Συμ-

βουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  Ως όχημα τέλους κύκλου ζωής σύμφωνα με 

το ΠΔ 43/1983 θεωρούνται τα οχήματα (Μ1) τα οποία προορίζονται για μεταφορά 

προσώπων και φέρουν κατ’ ανώτατο όριο εκτός της θέσης οδηγού έως οκτώ θέσεις 

καθώς και τα οχήματα (Ν1) που είναι οχήματα που προορίζονται για τη μεταφορά 

εμπορευμάτων και έχουν μέγιστο βάρος μέχρι των 3,5 τόνων. 

Σύμφωνα με το άρθρο 11  του ΠΔ 116/2004, μέχρι την 1 Ιανουαρίου 2015 το 

ποσοστό ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης των προϊόντων που προκύπτουν 

από την διαχείριση των ΟΤΚΖ, ορίζεται στο 85% κ.β και η επαναχρησιμοποίηση και 

ανακύκλωση στο 80% κατά μέσο βάρος ανά όχημα και ανά έτος. Από την 1η Ιανουα-

ρίου 2015  και έκτοτε ο στόχος ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης των προϊό-

ντων που προκύπτουν από την διαχείριση των ΟΤΚΖ, αυξάνεται στο 95% κ.β και η 

επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση στο 85% κατά μέσο βάρος ανά όχημα και 

ανά έτος. 

Διαδικασία ανακύκλωσης οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ). 

Η διαχείριση των οχημάτων, όταν αυτά ολοκληρώσουν τον κύκλο ζωής τους, 

ξεκινάει με την παράδοση του οχήματος σε ένα σημείο συλλογής ή κέντρο επεξερ-

γασίας. Η παράδοση του οχήματος μπορεί να γίνει είτε με ευθύνη του οικείου Δή-

μου όπου βρίσκεται το όχημα εγκαταλελειμμένο είτε με παράδοση του οχήματος 

στο κέντρο συλλογής με ευθύνη του ιδιοκτήτη του. Κατόπιν ακολουθεί η έκδοση της 

σχετικής βεβαίωσης παραλαβής. 

Η διαδικασία της απορρύπανσης των ΟΤΚΖ γίνεται σε ειδικές βιομηχανικές ε-

γκαταστάσεις επεξεργασίας και περιλαμβάνει τις εργασίες για την απομάκρυνση 

των επικίνδυνων υλικών που περιέχονται στα οχήματα. Το 2014 (μέχρι τις 

30.6.2014) λειτούργησαν 130 εγκαταστάσεις επεξεργασίας (διαλυτήρια ΟΤΚΖ), οι 

οποίες καλύπτουν όλη την ελληνική επικράτεια. Μετά την απορρύπανση, τα ΟΤΚΖ 

οδηγούνται προς περαιτέρω επεξεργασία σε ειδικές εγκαταστάσεις τεμαχισμού 

(shredders). Τα μεταλλικά τμήματα οδηγούνται προς χύτευση. Το υπόλοιπο που μέ-

νει μετά τον διαχωρισμό των μετάλλων ονομάζεται  υπόλειμμα μετά τον τεμαχισμό 

(ASR – After Shredding Residue) και οδηγείται για περαιτέρω ανάκτηση υλικών 

ή/και ανάκτηση ενέργειας. 
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Κατά την αποσυναρμολόγηση αφαιρούνται όλα τα κατασκευαστικά στοιχεία 

που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ως ανταλλακτικά, καθώς και τα αφαιρού-

μενα κατασκευαστικά στοιχεία που μπορούν να οδηγηθούν μέσω εναλλακτικών 

συστημάτων σε διεργασίες ανάκτησης. 

 

Υλικά απορρύπανσης

Μη μεταλλικό 

κλάσμα

Μη μεταλλικό 

κλάσμα

Μέταλλα

Μεταλλικά

μέρη

Υπόλειμα 

Τεμαχισμού 

ASR

Μεταλλικά

μέρη

Σκραπ ΟΤΚΖ

Σκραπ ΟΤΚΖ

(μηχανές/κουφάρια)

Σκραπ ΟΤΚΖ

(μηχανές/κουφάρια)

Μέρη ΟΤΚΖ

Διαλυτήριο / 

απορρύπανση 

ΟΤΚΖ

Εξαγωγή ή 

εγχώρια αγορά 

ανταλλακτικών

Έμποροι ή και 

διαλυτήρια

Τεμαχιστές

Εγκαταστάσεις

αξιοποίησης

ελαφριού 

κλάσματος

Χυτήρια

Ενεργειακή 

αξιοποίηση

Διάθεση

Συλλογικά 

συστήματα ή 

εταιρείες 

διαχείρισης 

επικινδύνων 

αποβλήτων

Εικόνα 2.  Διαδικασία ανακύκλωσης ΟΤΚΖ 

 

 

5.3.2 Συστήματα 

 

Η εταιρία «Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ)» είναι το μο-

ναδικό εγκεκριμένο σύστημα, για τη διαχείριση των ΟΤΚΖ με βάση την υπ’ αριθ-

μό 105136/2004 (ΦΕΚ 907Β) Υπουργική Απόφαση. Η έγκριση του συλλογικού συ-

στήματος ανανεώθηκε δυνάμει της από 11 Απριλίου 2013 απόφασης του Δ.Σ του 

Ε.Ο.ΑΝ. Η ΕΔΟΕ είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρία που έχει συσταθεί τον 

Ιανουάριο του 2004 από τους 33 επίσημους αντιπροσώπους αυτοκινήτων στην Ελ-

λάδα, κατ' εφαρμογή του Ν.2939/2001 περί ανακύκλωσης. 

Η γεωγραφική κάλυψη της ΕΔΟΕ καλύπτει το σύνολο των Νομών της χώρας, 

ενώ η πληθυσμιακή κάλυψη είναι στο 100% του συνόλου του πληθυσμού. Έως τις 

30/06/2014 το σύστημα συνεργάζεται και παρακολουθεί 130 κέντρα επεξεργασίας 

(διαλυτήρια ΟΤΚΖ), 24 σημεία συλλογής και 7 εγκαταστάσεις τεμαχισμού. 

 

http://www.edoe.gr/
file:///C:/Users/yannis/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/EMX88IL2/FEK.907.egkrisi.EDOE.pdf
file:///C:/Users/yannis/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/EMX88IL2/Ανανέωση%20συστήματος%202013
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5.3.3 Κύριες Δράσεις 

 

1. Η κύρια δράση μέσα στο έτος 2014 αφορά την αξιολόγηση της ετήσιας έκθεσης 

του ΣΣΕΔ του ΕΔΟΕ για το 2013. Ζητήθηκαν και παρασχέθηκαν διευκρινήσεις, 

τόσο για το περιεχόμενο των εκθέσεων όσο και για τη διαχείριση των επικινδύ-

νων αποβλήτων που προκύπτουν από την απορρύπανση των ΟΤΚΖ. 

2. Αξιολογήθηκε η μεθοδολογία που χρησιμοποιεί το σύστημα για τον υπολογισμό 

των ανακτηθέντων ποσοστών απορρύπανσης και δόθηκαν οδηγίες για τη βελτι-

στοποίηση της. 

3. Έγινε καταγραφή των στατιστικών στοιχείων και αποστολή τους προς το ΥΠΕ-

ΠΑΝ για διαβίβαση τους προς Eurostat.  

4. Έγιναν όλες οι ενέργειες για προετοιμασία ελέγχου (οικονομικός, διαχειριστικός) 

του ΣΕΔ ΕΔΟΕ. 

 

5.3.4 Αξιολόγηση πορείας – Προοπτικές 

 

Η χώρα σε γενικές γραμμές καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το υπάρχον ΣΕΔ με εξαί-

ρεση σε κάποιες περιπτώσεις νησιών. 

Το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων διαθέτει ηλεκτρονικό 

σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης όλων των υλικών που προκύπτουν από 

την απορρύπανση των ΟΤΚΖ πριν και μετά την επεξεργασία τους μέχρι και την τελι-

κή παράδοση των προϊόντων σε νόμιμες  εγκαταστάσεις προς περαιτέρω επεξεργα-

σία και ανάκτηση υλικών. Για τον υπολογισμό των ποσοστών ανακύκλω-

σης/ανάκτησης υλικών ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην Απόφαση 

2005/293/ΕΚ και τα στοιχεία παρέχονται από τις απολογιστικές ετήσιες του ΕΔΟΕ 

προς τον ΕΟΑΝ, καθώς και από τις ετήσιες αναφορές προς την ΕΛΣΤΑΤ. Το 2013 η 

παραγωγή των υλικών που προήλθε από την απορρύπανση των ΟΤΚΖ παρουσιάζε-

ται στον πίνακα 7. 
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Πίνακας 7: Ποσότητες απορρύπανσης και μετέπειτα διαχείρισή τους το έτος 2013 

(σε τόνους) 

Υλικό 

Ποσότητα 

Απορρύπαν-

σης  

Εναλλακτική Διαχείριση 

Ανακύκλω-

ση 

(1) 

Επαν/ποίηση 

(2) 

Ανάκτηση 

(3) 

Διάθεση 

(4) 

Συσσωρευτές 1010 1010       

Ορυκτέλαια 337 337       

Καταλύτες 191 191       

Ελαστικά 2450 931 588 931   

Τακάκια 2 2       

Υγρά Ψυγείου 187 168 19     

Υγρά Φρένων 18 18       

Φρέον 3   3     

Φίλτρα 17 15,3 1,7     

Ανταλλακτικά 16006   16006     

Κρύσταλλα 182   101,92   80,08 

Πλαστικά 271 170,73 89,43   10,84 

Σκουπίδια 510       510 

Σιδηρούχο 0         

Σιδηρούχο (shredded) 47046 47046       

Μη σιδηρούχο (shredded) 1691 1691       

Σιδηρούχο (από υπόλειμ-

μα) 

527 527       

Μη σιδηρούχο (από υπό-

λειμμα) 

820 820       

SRF 1230     1230   

Υπόλειμμα 6602       7 

Άμμος 2519         

Σύνολο 81619 52927 16809 2161 608 

Ποσοστό επί του καθα-

ρού βάρους ΟΤΚΖ 

  64,8 20,6 2,6 0,7 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για το έτος 2013 οι ποσοτικοί στόχοι που μνημο-

νεύονται στο ΠΔ 166/2004 ήταν οι εξής : 

 Ποσοστό επαναχρησιμοποίησης & ανακύκλωσης ανέρχεται: 85,4% (στήλες 

1+2). 

 Ποσοστό Επαναχρησιμοποίησης & Ανάκτησης : 88% (1+2+3). 

Η διαχρονική εξέλιξη της ανακύκλωσης των ΟΤΚΖ από την έναρξη λειτουργίας του 

συστήματος μέχρι τις 31/12/2013 αποδίδεται στα παρακάτω Διαγράμματα.  
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Όσον αφορά στην επίτευξη των μελλοντικών στόχων είναι ήδη γνωστό ότι στις 

1/1/2015 ο στόχος ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης των προϊόντων που προ-

κύπτουν από την διαχείριση των ΟΤΚΖ, αυξάνεται στο 95% κ.β και η επαναχρησιμο-

ποίηση και ανακύκλωση στο 85% κατά μέσο βάρος ανά όχημα και ανά έτος. Προ-

κειμένου να επιτευχθεί αυτό το ποσοστό θα πρέπει να βρεθεί άμεσα μία λύση για 

την επεξεργασία του υπολείμματος τεμαχισμού των ΟΤΚΖ.  Επί του παρόντος στην 

Ελλάδα λειτουργεί μόνο μία βιομηχανική μονάδα ανάκτησης του υπολείμματος τε-

μαχισμού, η οποία διαθέτει δυναμικότητα 20.000 τόνους/έτος. Ο Ελληνικός Οργα-

νισμός Ανακύκλωσης έχει στείλει σχετικά έγγραφα προς τις εγκαταστάσεις τεμαχι-

σμού των ΟΤΚΖ προκειμένου αυτές να υποβάλουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δια-

χείρισης του υπολείμματος ανακύκλωσης μέχρι το τέλους Μαρτίου 2015. 

Ο ΕΟΑΝ, έχει δώσει κατευθυντήριες γραμμές για μία πιο αποτελεσματική εναλλα-

κτική διαχείριση των ΟΤΚΖ και πιο συγκεκριμένα: 

 Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή διαχείριση των εξαντλημένων καταλυτών 

που προκύπτουν από την απορρύπανση των ΟΤΚΖ 

 Έχει υποδείξει στο ΣΕΔ να αναρτά στην σελίδα του (www.edoe.gr) όλες τις συ-

νεργαζόμενες εταιρείες προς ενημέρωση του κοινού 

 Έχει συντάξει και αποστείλει έγγραφο προς υπηρεσίες ΟΤΑ Α’ και Β΄ βαθμού με 

παροχή πληροφοριών σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση ΟΤΚΖ. 

 

  

http://www.edoe.gr/
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5.4 Ελαστικά 

5.4.1 Γενικά – Νομοθετικό Πλαίσιο 

 

Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών ρυθμίζεται από το Π.Δ. 109/2004 που 

αφορά τα μέτρα και τους όρους για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμέ-

νων ελαστικών των οχημάτων. Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2β του ΠΔ 109/2004 

έως την 1/7/2006 η ανάκτηση (ανακύκλωση και ανάκτηση ενέργειας) των μεταχει-

ρισμένων ελαστικών οχημάτων πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 65% των αποσυ-

ρόμενων ελαστικών οχημάτων. Εντός του ίδιου χρονικού ορίου η ανακύκλωση πρέ-

πει να φθάσει τουλάχιστον στο 10%. 

 

Διαδικασία ανακύκλωσης των μεταχειρισμένων ελαστικών. 

Με βάση την αρχή της «διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού», όλοι οι 

εισαγωγείς ελαστικών καθώς και οι εισαγωγείς οχημάτων είναι υποχρεωμένοι  να 

συμμετέχουν (ή να συμβάλλονται) σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. 

Η συλλογή των μεταχειρισμένων ελαστικών γίνεται απ’ ευθείας από τα 

σημεία συλλογής που είναι τα βουλκανιζατέρ, τα συνεργεία, αναγομωτήρια 

καθώς και τα διαλυτήρια αυτοκινήτων που έχουν συμβληθεί με το αντίστοιχο 

σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΕΔΟΕ). Το κάθε 

σημείο συλλογής όταν συγκεντρώσει τουλάχιστον 60 ελαστικά επιβατικών ή/και 10 

ελαστικά φορτηγών ή/και 45 ελαστικά δικύκλων τηλεφωνεί απευθείας στον 

συμβεβλημένο με το σύστημα συλλέκτη ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε 

συλλογή των ελαστικών εντός τριών ημερών. Σε κάποια σημεία της Ελλάδας 

λειτουργούν χώροι προσωρινής αποθήκευσης μεταχειρισμένων ελαστικών, ώστε να 

διευκολύνεται το έργο της συλλογής και μεταφοράς. 

Τα συλλεγόμενα λάστιχα κατόπιν οδηγούνται είτε απευθείας σε μονάδες 

ενεργειακής αξιοποίησης προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτικό 

καύσιμο είτε σε μονάδες μηχανικής επεξεργασίας στις οποίες κοκκοποιούνται και 

με τα προϊόντα της επεξεργασίας τους καλύπτουν μία μεγάλη γκάμα εφαρμογών 

όπως η κατασκευή αθλητικών χώρων και παιδότοπων, προστατευτικών 

διαχωριστικών δρόμων, κατασκευή πλακιδίων κλπ. 
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Συνεργεία 

αυτοκινήτων, 

διαλυτήριο ΟΤΚΖ
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Χυτήρια Μέταλλα

λινό

 

Εικόνα 3.  Διαδικασία ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ελαστικών 

 

5.4.2 Συστήματα 

 

Η ECO-ELASTIKA ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2002 από τις πέντε μεγαλύτε-

ρες εταιρείες εισαγωγής ελαστικών στην Ελλάδα, με σκοπό τη δημιουργία ενός 

συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών. Το 

2004 έλαβε έγκριση από το ΥΠΕΧΩΔΕ με αριθμό 106157/2004 (ΦΕΚ 1145Β ), ενώ το 

2011 το Δ.Σ του Ε.Ο.ΑΝ ενέκρινε την ανανέωση της λειτουργίας του συγκεκριμένου 

συστήματος (Α.Π. 804/21.12.2011). 

Μέλη της είναι όλες οι εταιρείες εισαγωγής ελαστικών και οχημάτων που 

δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο και βάσει της ελληνικής νομοθεσίας θεω-

ρούνται υπόχρεοι. Η φιλοσοφία του συστήματος βασίζεται στην αρχή της διευρυ-

μένης ευθύνης του παραγωγού με την έννοια ότι ο παραγωγός επωμίζεται την ευ-

θύνη τόσο να οργανώσει τη διαχείριση των παλιών ελαστικών όσο και να καλύψει 

το σχετικό κόστος. 

 

http://www.ecoelastika.gr/
http://www.minenv.gr/anakyklosi/system/00/apofasi.egkrisis.ECO.elastika.pdf
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5.4.3 Κύριες Δράσεις 

 

Η κύρια δράση μέσα στο έτος 2014 αφορά την αξιολόγηση της ετήσιας έκθεσης του 

ΣΣΕΔ ECOELASTIKA για το 2013. Ζητήθηκαν και παρασχέθηκαν διευκρινήσεις, τόσο 

για το περιεχόμενο των εκθέσεων όσο και για τις ακριβείς ποσότητες των συλλεγό-

μενων και διαχειριζόμενων μεταχειρισμένων ελαστικών καθώς και των προϊόντων 

επεξεργασίας τους. 

Ο ΕΟΑΝ διαδραμάτισε συντονιστικό ρόλο σε προβλήματα που ενέκυψαν μεταξύ 

εταιρειών επεξεργασίας μεταχειρισμένων ελαστικών, παραγωγών μεταχειρισμένων 

ελαστικών κλπ με το Σ.Σ.Ε.Δ., με αποτέλεσμα να γίνει πιο αποτελεσματική η διαχεί-

ριση και επεξεργασία των μεταχειρισμένων ελαστικών. 

 

5.4.4 Αξιολόγηση πορείας – Προοπτικές 

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση 2013 του ΣΣΕΔ Εναλλακτικής Διαχείρισης Ελαστι-

κών, οι ποσότητες των  αποσυρόμενων ελαστικών οχημάτων το έτος 2013 εκτιμώ-

νται σε 35.730 τόνους. Στην ίδια έκθεση αναφέρονται, οι ποσότητες μεταχειρισμέ-

νων ελαστικών που υπέστησαν επεξεργασία με σκοπό την ανάκτηση υλικών ή ενέρ-

γειας, καθώς και αυτές οι ποσότητες που οδηγήθηκαν κατευθείαν προς καύση για 

ανάκτηση ενέργειας, ως ακολούθως :  

 Προώθηση Μεταχειρισμένων ελαστικών προς 

ανάκτηση 

Ποσότητα Ποσοστό 

Ανάκτηση Ενέργειας (εγχώρια) 5.792 17,59% 

Εξαγωγή ολόκληρων ελαστικών για ανάκτηση 

ενέργειας 

3.521 10,69% 

Εξαγωγή τεµαχισµένων ελαστικών για ανάκτη-

ση ενέργειας 

6.681 20,29% 

Πώληση τρίµµατος ελαστικού, µετάλλων, λινών 15.889 48,26% 

Πώληση τεµαχισµένων ελαστικών για κατα-

σκευή ΧΥΤΑ (έργα 

Πολ. Μηχανικού) 

1.040 3,16% 

 ΣΥΝΟΛΟ 32.923 100,0% 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το ποσοστό ανάκτησης των μεταχειρισμένων ελα-

στικών επί του συνόλου των αποσυρόμενων ελαστικών είναι ίσο με 32.923/35.730 = 

92.1%  και άρα έχει επιτευχθεί και ξεπερασθεί ο στόχος της αξιοποίησης του 65%.   

Ως ανάκτηση θεωρείται το σύνολο της ποσότητας που ανακυκλώθηκε για την παρα-

γωγή προϊόντων μηχανικής επεξεργασίας (συμπεριλαμβάνονται και οι εργασίες πο-

λιτικού μηχανικού πχ κατασκευή ΧΥΤΑ) μαζί με τις ποσότητες των ελαστικών που 
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οδηγήθηκαν προς ανάκτηση ενέργειας είτε αυτά ήταν ολόκληρα είτε τεμαχίστηκαν 

στις εγκαταστάσεις μηχανικής επεξεργασίας. Θα πρέπει πρόσθετα να σημειωθεί ότι 

από το έτος 2011 και μετά το ΣΣΕΔ έχει εγκαταστήσει σύστημα παρακολούθησης 

των εισερχομένων υλικών στις μονάδες επεξεργασίας όσο και σύστημα καταγραφής 

τελικών προϊόντων και ποιοι είναι οι παραλήπτες αυτού. Επομένως, το Σύστημα ανά 

πάσα στιγμή μπορεί να ελέγχει ποιες είναι οι πραγματικές ποσότητες που υπέστη-

σαν επεξεργασία στις εγκαταστάσεις διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών.  

 

Διάγραμμα 10: Ποσότητες ελαστικών οχημάτων που αποσύρονται από την αγορά, 

συλλέγονται και ανακτώνται και ποσοστό ανάκτησης και ανακύκλωσης για την περί-

οδο 2004-2013. 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι έχουν επιτευχθεί οι ποσοτικοί στόχοι που περι-

λαμβάνονται στο ΠΔ 109/2004.  

Πρόσθετα θα πρέπει να σημειωθεί ότι το έτος 2012 το ποσοστό ανάκτησης είναι 

μεγαλύτερο του 100% διότι ανακτήθηκαν αποθηκευμένα μεταχειρισμένα ελαστικά 

τα οποία είχαν συλλεχθεί σε παρελθόντα έτη. 

Ο ΕΟΑΝ ζήτησε διευκρινίσεις και έδωσε κατευθυντήριες γραμμές προς το ΣΣΕΔ Ε-

λαστικών Οχημάτων, ECOELASTIKA, και πιο συγκεκριμένα: 
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 Με το υπ’ αρίθμ. 610/11-4-2014 έγγραφο του, μνημονεύεται η υποχρέωση που 

έχει το ΣΕΔ να αναρτά στην σελίδα του (www.ecoelastika.gr) όλες τις συνεργα-

ζόμενες εταιρείες προς ενημέρωση του κοινού. 

 Με το υπ’ αρίθμ. 791/14-5-2014 έγγραφο του δίνονται διευκρινίσεις για την 

αποφυγή συσσώρευσης και μακράς αποθήκευσης των μεταχειρισμένων ελα-

στικών και υπενθυμίζεται η ανάγκη τήρησης του επιχειρησιακού σχεδίου του 

ΣΣΕΔ. 

 

Ο ΕΟΑΝ συνεργάζεται ήδη με το ΣΕΔ προκειμένου να διαμορφωθούν προτάσεις για 

ορθότερη αξιοποίηση των αποβλήτων ελαστικών και τη καλύτερη συνεργασία του 

ΣΕΔ με δήμους και άλλους εμπλεκόμενους φορείς.  

 

  

http://www.ecoelastika.gr/
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5.5 Έλαια – Λιπαντικά 

5.5.1 Γενικά – Νομοθετικό Πλαίσιο 

 

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο νομοθεσίας για τα Απόβλητα Ελαίων (ένα από τα δύο χαρα-

κτηρισμένα επικίνδυνα απόβλητα της εναλλακτικής διαχείρισης) ρυθμίζεται από την 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ, ενώ η αντίστοιχη εθνική νομοθεσία είναι το ΠΔ 82/2004. 

Ο Νόμος 2939/2001 περί «συσκευασιών και εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών 

και άλλων προϊόντων»  και το ΠΔ 82/2004 «Μέτρα και όροι για την διαχείριση των 

χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων», υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις που παράγουν ή 

εισάγουν στην Ελληνική αγορά λιπαντικά έλαια να οργανώσουν σύστημα συλλογής 

και διαχείρισης των ΑΛΕ και των απόβλητων συσκευασιών των προϊόντων αυτών. 

Τα απόβλητα ελαίων περιλαμβάνουν τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά μηχανών και 

κιβωτίων ταχυτήτων, υδραυλικά λάδια, λάδια κοπής, μονωτικά λάδια και τα μίγμα-

τα/ γαλακτώματα αυτών με νερό ή άλλους οργανικούς διαλύτες. 

Η Ελληνική νομοθεσία περί επικινδύνων αποβλήτων (ΚΥΑ 13588/725/06 «Μέτρα 

όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων») σε συμμόρφωση 

με τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμ-

βουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 σε Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 

19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση 

των επικίνδυνων αποβλήτων»  τα χαρακτηρίζει επικίνδυνα απόβλητα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ι Ομάδα 13). 

Τα υλικά αυτά είναι επικίνδυνα για την δημόσια υγεία και το περιβάλλον, διότι πε-

ριέχουν σε μεγάλες συγκεντρώσεις τοξικές και καρκινογόνες ουσίες, όπως βαρέα 

μέταλλα, πολύ-χλωριωμένους υδρογονάνθρακες, πολύ-αρωματικές ενώσεις κλπ. 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική νομοθεσία, απαγορεύεται οποιαδή-

ποτε απόρριψη ή εναπόθεση των υλικών αυτών στο περιβάλλον. Η νομοθεσία προ-

βλέπει την ανάπτυξη ελεγχόμενου συστήματος συλλογής και δίνει προτεραιότητα 

στην αναγέννηση τους προς παραγωγή λιπαντικών εφάμιλλων των πρωτογενών 

(Προεδρικό Διάταγμα Υπ. Αρ. 82/  2004, Άρθρο 5. Σε περίπτωση που δεν είναι τεχνι-

κά εφικτή η αναγέννηση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων για την παραγωγή βα-

σικών λιπαντικών, τότε αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν με άλλους τρόπους μεταξύ 

των οποίων είναι και η καύση προς ανάκτηση θερμότητας, υπό τις προϋποθέσεις 

της αντίστοιχης νομοθεσίας (ΚΥΑ 2487/455/99, ΦΕΚ 196/Β/1999, «Μέτρα και όροι 

για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την α-

ποτέφρωση επικίνδυνων αποβλήτων» και Οδηγία 2000/76/ΕΚ, «για την αποτέφρω-

ση αποβλήτων»). Σε κάθε περίπτωση o τρόπος αξιοποίησης των ΑΛΕ εξαρτάται από 

την σύσταση και τις προσμίξεις. 
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Οι εθνικοί στόχοι για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Ελαίων ορίζονται 

στο άρθρο 9 του Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α),που εναρμονίζει την ελληνική νομοθεσία 

με την Οδηγία 87/101, η οποία τροποποίησε την Οδηγία 75/439 περί διαθέσεως 

χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων. Σύμφωνα με το ανωτέρω οι εθνικοί στόχοι για τα 

απόβλητα λιπαντικών ελαίων έχουν ως εξής:  

Από 1η Ιανουαρίου του 2007 πρέπει να συλλέγεται τουλάχιστον το 70% κατά βάρος 

όλων των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων κα εξ’ αυτών να αναγεννάται τουλάχιστον 

το 80% κατά βάρος. Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων που δεν αναγεννώνται οδη-

γούνται προς άλλες εργασίες διάθεσης (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τους ως 

καύσιμα) σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 

Πίνακας 8 : Ποσότητες Λιπαντικών Ελαίων, σε Τόνους, που πωλούνται στην Ελλάδα 

ανά τομέα, ανά έτος (εκτίμηση) 

Έτος Οχημάτων Βιομηχανίας Ναυτιλίας  Σύνολο Αγο-

ράς 

2010 47.170 19.135 35.600 101.905 

2011 40.940 16.910 31.595 89.445 

2012 36.045 15.130 30.260 81.435 

2013 32.930 14.240 27.590 74.760 

2014 (πρόβλε-

ψη) 

31.150 13.350 26.700 71.200 

Πηγή: ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε. 

 

Τα τελευταία χρόνια υπολογίζεται ότι καταναλώθηκαν στην Ε.Ε. περίπου 5,8 εκ. τό-

νοι λιπαντικών ελαίων. Κατά τη διάρκεια της χρήσης τους τα έλαια χάνουν τις ιδιό-

τητές τους, με αποτέλεσμα να απορρίπτονται ως απόβλητα και να αντικαθίστανται 

με νέα έλαια. Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι το 60% των λιπαντικών ελαίων που διατί-

θενται στην αγορά γίνεται απόβλητο και άρα αποτελεί αντικείμενο της εναλλακτι-

κής διαχείρισης. 

 

 

5.5.2 Συστήματα 

 

Το 2014 λειτούργησε ένα συλλογικό σύστημα (ΣΕΔ) για την εναλλακτική διαχείριση 

των αποβλήτων ελαίων (ΑΛΕ), η ΕΝΔΙΑΛΕ ΑΕ (πρώην ΕΛΤΕΠΕ ΑΕ) που αποτελεί το 

μοναδικό ΣΕΔ για τα ΑΛΕ από το 2004 όταν και εγκρίθηκε βάσει της υπ’ αριθμόν 

105135/10-06-2004 απόφασης. Η λειτουργία του ΣΕΔ τροποποιήθηκε με απόφαση 

του ΔΣ ΕΟΑΝ, η οποία ελήφθη κατά την 37η συνεδρίαση (αρ. πρωτ. 1430/14-2-2012) 

και αφορά την απεμπλοκή του ΣΕΔ από την αγοραπωλησία ΑΛΕ.  
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Το πεδίο εφαρμογής του ΣΕΔ αφορά την διαχείριση των ΑΛΕ τα οποία παράγονται 

στην Ελληνική Επικράτεια. Η ΕΝΔΙΑΛΕ ΑΕ έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001/2008 και 

ISO 14001/2004 και συνεργάζεται, , καλύπτοντας όλη την επικράτεια, με Υπόχρεους 

Παραγωγούς Λιπαντικών Ελαίων, Σημεία Παραγωγής ΑΛΕ, Συλλέκτες ΑΛΕ και Ανα-

γεννητές ΑΛΕ οδηγώντας το 100% των συλλεγμένων ποσοτήτων ΑΛΕ σε αναγέννη-

ση, μετά την ταυτοποίησή τους στα Κέντρα Ελέγχου του ΣΕΔ. 

 

5.5.3 Κύριες Δράσεις 
 

Οι κύριες δράσεις μέσα στο έτος 2014 αφορούν τις παρακάτω ενέργειες: 

1. Αξιολόγηση του νέου επιχειρησιακό σχέδιο του ΣΕΔ ΕΝΔΙΑΛΕ ΑΕ προς έγκρι-

ση ανανέωσης από τον ΕΟΑΝ 

Έγινε αξιολόγηση των σχεδίων που κατέληξαν σε συμπεράσματα και σε προτάσεις 

για την βελτίωση της εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΛΕ. Μετά από τροποποιήσεις 

το επιχειρησιακό βρίσκεται στο στάδιο της τελικής έγκρισης από το ΔΣ του ΕΟΑΝ 

μετά από εισήγηση της Δ/νσης Εναλλακτικής Διαχείρισης. 

2. Αξιολόγηση της ετήσιας έκθεσης του ΣΕΔ. 

Έγινε αξιολόγηση της ετήσιας έκθεσης του 2013, για την οποία ζητήθηκαν διευκρι-

νήσεις και συμπληρωματικά στοιχεία επί ουσιαστικών θεμάτων, που οδήγησαν 

στην κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων από το ΣΕΔ. 

3. Εφαρμογή των κατευθύνσεων του ΕΟΑΝ και κατάθεση νέου καταστατικού 

του ΣΕΔ της ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε. 

Στο πλαίσιο κατευθύνσεων του ΕΟΑΝ για τροποποιήσεις των καταστατικών των ΣΕΔ 

κυρίως σε θέματα σκοπού, μη διανομής κερδών και προβλέψεων σε περίπτωση λύ-

σης των ΣΕΔ, κατατέθηκε νέο καταστατικό του ΣΕΔ της ΕΝΔΙΑΛΕ ΑΕ και είναι υπό 

εξέταση για έγκριση από τον ΕΟΑΝ. 

4. Προετοιμασία για την εφαρμογή άλλων αποφάσεων ΔΣ 

Έγιναν μέσα στο 2014 οι απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή της απόφασης 

της 51ης/23-1-2014 συνεδρίασης του ΔΣ ΕΟΑΝ για απόκτηση ISO 9001 και 14001 ή 

EMAS εντός του 2014 από το ΣΕΔ και τις συνεργαζόμενες μονάδες αναγέννησης. 

5. Οργάνωση της διακίνησης των εντύπων αναγνώρισης για τη συλλογή και με-

ταφορά των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων 

Το 2014 συνεχίστηκε από τον ΕΟΑΝ η χορήγηση κωδικών και αρίθμησης εντύπων 

για τη συλλογή και μεταφορά των ΑΛΕ ως επικίνδυνων αποβλήτων. Δόθηκαν νέοι 

κωδικοί σε νέες επιχειρήσεις συλλογής και μεταφοράς ΑΛΕ μετά από έλεγχο συγκε-

κριμένων δικαιολογητικών. Με νέα αίτηση και νέο έλεγχο δίνεται η ανανέωση της 
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αρίθμησης των εντύπων, ενώ συνεχίστηκε η μηνιαία ενημέρωση διακίνησης εντύ-

πων ΑΛΕ από το ΣΕΔ προς τον ΕΟΑΝ. 

Στα πλαίσια του ελέγχου στη διακίνηση των ΑΛΕ και τον τρόπο λειτουργίας των ε-

ταιρειών που δραστηριοποιούνται στη συλλογή και μεταφορά ΑΛΕ, εστάλησαν επι-

στολές συμμόρφωσης από τον ΕΟΑΝ προς εταιρείες συλλογής που υπερέβησαν την 

αρίθμηση των εντύπων και επιστολές διευκρινιστικές σε σχέση με τη διακίνηση ε-

ντύπων παλαιού καθεστώτος και «ύποπτα» σημεία συλλογής ΑΛΕ. 

6. Έλεγχος υπόχρεων παραγωγών Λιπαντικών Ελαίων 

Ολοκληρώθηκε το 2014 ο έλεγχος 4 μεγάλων υπόχρεων παραγωγών λιπαντικών ε-

λαίων (ΛΕ) σε ότι αφορά στις δηλωθείσες ποσότητες σε σχέση με τις πραγματικές 

ποσότητες λιπαντικών ελαίων που διακίνησαν με έτος βάσης το 2010. Τα αποτελέ-

σματα του ελέγχου είναι υπό αξιολόγηση. 

7. Παραβάσεις από εμπλεκομένους στη διαχείριση των ΑΛΕ 

Μέσα στο 2014 εστάλησαν 5 προειδοποιητικές επιστολές συμμόρφωσης με τις δια-

τάξεις του ΠΔ 82/2004 προς 5 εταιρείες πώλησης ΛΕ πιθανούς υπόχρεους παραγω-

γούς ΛΕ.  

8. Πρόληψη και βελτίωση ελέγχων στη διακίνηση ΑΛΕ 

Διερευνήθηκε μέσα από συναντήσεις και απαιτηθέντα παραδοτέα από το ΣΕΔ η δυ-

νατότητα και οι απαιτήσεις πιθανής εφαρμογής ηλεκτρονικών μέσων παρακολού-

θησης (π.χ. GPS) της διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων της εναλλακτικής διαχεί-

ρισης, συγκεκριμένα ΑΛΕ. 

9. Προδιαγραφές Κέντρων Συλλογής ΑΛΕ 

Αποφασίστηκε και είναι υπό διαμόρφωση μέσα στο 2014 η σύνταξη από τον ΕΟΑΝ 

προδιαγραφών κέντρων συλλογής, ώστε να αποφευχθούν διαφοροποιήσεις μεταξύ 

ΚΣ, να αμβλυνθούν προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά τη λειτουργία τους και 

να διευκολυνθεί ο έλεγχος από πλευράς ΕΟΑΝ. 

10. Λιπαντικά Ναυτιλίας 

Ξεκίνησε το 2014 ένας κύκλος συναντήσεων για την πραγματική ενσωμάτωση στην 

εναλλακτική διαχείριση των λιπαντικών ναυτιλίας και των ΑΛΕ που προκύπτουν από 

την ακτοπλοΐα στα ελληνικά λιμάνια. Έγινε πρώτη συνάντηση με το Υπουργείο Ναυ-

τιλίας και εκπροσώπους πλοιοκτητών εταιρειών και υπήρξαν επαφές με τον ΟΛΠ 

και εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων από λιμένες. Συμφωνήθηκε η συνέχιση των 

εργασιών. 

11. Μητρώο Παραγωγών 
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Διαμορφώθηκαν τα πεδία της εφαρμογής του Μητρώου Παραγωγών που αφορούν 

στα Λιπαντικά Έλαια μετά από συναντήσεις και παρατηρήσεις και από άλλους ε-

μπλεκομένους όπως το ΣΕΔ. 

12. Τεχνική υποστήριξη και παροχή στοιχείων σε ΓΕΔΣΑΠ και Αποκεντρωμένη 

διοίκηση 

Εστάλησαν στατιστικά στοιχεία και δεδομένα στο ΓΕΔΣΑΠ για το έτος 2012, καθώς 

και για τις μονάδες αναγέννησης για το έτος 2013. 

Εστάλησαν προς αξιοποίηση για τους περιφερειακούς σχεδιασμούς αποβλήτων 

στοιχεία για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΛΕ για τα έτη 2011-2012-2013 στις 

αποκεντρωμένες διοικήσεις Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου μετά από αίτημά 

τους. 

13. Συναντήσεις – Επαφές 

Έγινε συνάντηση με το Γενικό Χημείο του Κράτους για θέματα ΑΛΕ και επιδιώχθηκε 

έναρξη συνεργασίας με το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για στήριξη του έργου των 

ελέγχων. 

14. Ευαισθητοποίηση κοινού - επικοινωνία 

Έγινε μέσα στο έτος διόρθωση και μετάφραση κειμένων σχετικά με τα ΑΛΕ για την 

αναβάθμιση και την αγγλική μετάφραση μέρους της ιστοσελίδας του ΕΟΑΝ. Η με-

ταφορά των κειμένων είναι σε εξέλιξη. 

Παροχή στοιχείων για τα σημεία συλλογής ΑΛΕ πανελλαδικά, σύνταξη κειμένων για 

τα ΑΛΕ και μετάφρασή τους για χρήση τους από εφαρμογή διαδικτυακή και τηλε-

φωνική για το κοινό σε σχέση με την ανακύκλωση. 

 

5.5.4 Αξιολόγηση πορείας – Προοπτικές 
 

Η μέχρι σήμερα επίδοση της χώρας στην ανακύκλωση αποβλήτων λιπαντικών ελαί-

ων παρουσιάζεται διαγραμματικά στους πίνακες που ακολουθούν. Οι πίνακες αυτοί 

βασίζονται σε στοιχεία του ΕΟΑΝ, ενώ για το έτος 2014 βασίζονται σε εκτίμηση του 

Σ.Ε.Δ. για το εν λόγω έτος. 

 

 

 

 

 



69 

 

Διαγράμματα 11 και 12. Ποσοστά Συλλογής και αναγέννησης ΑΛΕ συνολικά ετών 

2004-2013 

 

 

 

Πιο συγκεκριμένα για το έτος 2013, τα στοιχεία της επίδοσης και του βαθμού επί-

τευξης των εθνικών στόχων συλλογής και αναγέννησης αποβλήτων λιπαντικών ε-

λαίων καθώς και οι εκτιμώμενες διακινούμενες ποσότητες  λιπαντικών ελαίων δίνο-

νται στους πίνακες 1.2 και 1.3 που ακολουθούν.  
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Πίνακας 9: Εκτιμώμενες ποσότητες διακινούμενων Λιπαντικών Ελαίων για το έτος 

2013 (σε χιλ. τόνους) 

Λιπαντικά 

Οχημάτων 

Λιπαντικά 

Βιομηχανίας 
Λιπαντικά Ναυτιλίας* Σύνολο ΛΕ 

Σύνολο ΛΕ 

στην Ελληνι-

κή Αγορά 

33,4 12,7 

27,2 

73,3 60 
Διεθνή 

ναυτιλία 

Εγχώρια 

ακτοπλοΐα 

13,3 13,9 

*Γίνεται η Παραδοχή ότι περίπου το 50% των Λιπαντικών Ναυτιλίας αφορούν στη 

Διεθνή Ναυτιλία και δεν εμπίπτουν στο πεδίο της εναλλακτικής διαχείρισης 

 

Πίνακας 10: Ποσότητες και ποσοστά συλλογής και αναγέννησης ΑΛΕ για το έτος 

2013 (σε χιλ. τόνους) 

Παραγωγή              

(60% των ΛΕ) 

Συλλογή  Αναγέννηση Συλλογή Αναγέννηση 

Στόχος Επίδοση Στόχος Επίδοση 

36 23 23 70% 63,89% 80% 100% 

Παρατηρούμε ότι η συλλογή υπολείπεται του στόχου της συλλογής, για το 2013, 

υπερκαλύπτεται όμως ο στόχος της αναγέννησης (Επίδοση 63,89 % έναντι 70 % του 

εθνικού στόχου). 

Οι βασικότεροι λόγοι για τη δυσκολία στην επίτευξη του στόχου συλλογής ΑΛΕ είναι 

η αδυναμία ενσωμάτωσης των αποβλήτων λιπαντικών πλοίων στην εναλλακτική 

διαχείριση των ΑΛΕ, η παράνομη διακίνηση ΑΛΕ λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστι-

κών τους (εμπορική αξία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμο), αλλά και η 

αδυναμία συστηματικών ελέγχων σε όλα τα στάδια της διαχείρισης. Έχει επίσης πα-

ρατηρηθεί ότι σε μεγάλες βιομηχανίες και οργανισμούς συγκεντρώνονται τα ΑΛΕ 

από κοινού με πετρελαιοειδή κατάλοιπα (ελαφρά ή βαρέα καύσιμα τα οποία κατά 

την παραγωγική διαδικασία είναι εκτός προδιαγραφών ή προκύπτουν από καθαρι-

σμούς δεξαμενών καυσίμων), με αποτέλεσμα να υπάρχει απώλεια των ΑΛΕ για ε-

ναλλακτική διαχείριση. 

Παρά την οικονομική κρίση και τα προβλήματα του κλάδου, η πορεία της εναλλα-

κτικής διαχείρισης των Λιπαντικών Ελαίων κρίνεται ικανοποιητική καθώς οι δράσεις 

του 2014 οδήγησαν στην εξέταση και ανάλυση των κρίσιμων παραμέτρων που κα-
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θορίζουν την ορθή διαχείριση των ΑΛΕ  και οδήγησαν στην κατανόησή τους και τη 

δρομολόγηση στρατηγικών για την αντιμετώπισή τους. 

Οι προοπτικές είναι προς την κατεύθυνση εξομάλυνσης της διαχείρισης και άμ-

βλυνσης των στρεβλώσεων και των προβλημάτων που εμφανίζονται, με κύριους 

άξονες προτεραιότητας: 

 Την ενίσχυση των ελέγχων σε όλα τα στάδια της διαχείρισης από πλευ-

ράς ΕΟΑΝ, με τη χρήση διαθέσιμων μέσων και νέων τεχνολογιών, 

 την επερχόμενη λειτουργία του Μητρώου παραγωγών, 

 την ενσωμάτωση των ΑΛΕ ναυτιλίας στην εναλλακτική διαχείριση, 

 τη βελτίωση και τον εξορθολογισμό των στατιστικών στοιχείων 
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5.6 Ηλεκτρικές Στήλες – Συσσωρευτές 
 

5.6.1 Γενικά – Νομοθετικό Πλαίσιο 
 

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο νομοθεσίας για ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές (ΗΣ &Σ)  

ρυθμίζεται από την Οδηγία 2006/66/ΕΚ, ενώ η αντίστοιχη εθνική νομοθεσία είναι η 

ΚΥΑ 41624.2057.Ε103/2010. Η νομοθεσία αυτή αφορά τόσο τις φορητές ηλεκτρικές 

στήλες όσο και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών βιομηχανίας και 

οχημάτων. 

Οι ποσοτικοί στόχοι, με βάση την ΚΥΑ 41624/2010, είναι οι ακόλουθοι: 

 Για τις φορητές  ΗΣ&Σ μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2012 πρέπει να επι-

τευχθεί ποσοστό συλλογής τουλάχιστον 25% και μέχρι την 26η Σεπτεμ-

βρίου 2016 ποσοστό συλλογής τουλάχιστον 45%. 

 Η συλλογή του συνόλου των αποβλήτων ΗΣ&Σ οχημάτων και βιομηχα-

νίας πρέπει να επιτευχθεί μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2012. 

 

Στην Ελλάδα, με βάση υπολογισμούς του ΥΠΕΚΑ και του ΕΟΑΝ, τα απόβλητα φορη-

τών ηλεκτρικών στηλών υπολογίζονται σε 1000 tn ετησίως και τα απόβλητα συσσω-

ρευτών οχημάτων και βιομηχανίας σε 45.000 tn ετησίως. 

Οι φορητές ΗΣ&Σ διακρίνονται σε πρωτογενείς (απλές) και δευτερογενείς (επανα-

φορτιζόμενες).  Στο ρεύμα των φορητών ΗΣ&Σ περιλαμβάνονται κυρίως αλκαλικές 

μπαταρίες (58%) και μπαταρίες Zn/C (24%), ενώ το υπόλοιπο ποσοστό καλύπτεται 

από τους λοιπούς τύπους μπαταριών (κομβιόσχημες, NiCd, NiMH, LiIon, PbO). Οι 

συσσωρευτές οχημάτων και βιομηχανίας διακρίνονται κυρίως σε συσσωρευτές μο-

λύβδου-οξέος και νικελίου-καδμίου. 

Σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, η διάθεση σε χώ-

ρους υγειονομικής ταφής των αποβλήτων συσσωρευτών ή η αποτέφρωσή τους α-

παγορεύεται. Η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών περιλαμβά-

νει τη συλλογή και μεταφορά, την αποθήκευση και την ανακύκλωση τους σε μονά-

δες επεξεργασίας – ανακύκλωσης οι οποίες διαθέτουν την προβλεπόμενη από την 

κείμενη νομοθεσία αδειοδότηση.  Εκτός από τους συσσωρευτές Pb-οξέως για τους 

οποίους υπάρχουν εγκαταστάσεις επεξεργασίας / ανακύκλωσης στην Ελλάδα, οι 

υπόλοιποι οδηγούνται σε κατάλληλες εγκαταστάσεις του εξωτερικού για επεξεργα-

σία. Οι εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσσωρευτών Pb-οξέως που λειτουργούν στην 

Ελλάδα  εκτιμάται ότι διαθέτουν μια εγκατεστημένη δυναμικότητα περί των 

70.0000 t ετησίως. 
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5.6.2 Συστήματα 
 

Το 2014 λειτουργούσαν τέσσερα (4) συλλογικά συστήματα πανελλαδικής εμβέλειας 

για την εναλλακτική διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, το ένα 

με πεδίο εφαρμογής τα απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 

και τα άλλα τρία με πεδίο εφαρμογής τους συσσωρευτές οχημάτων και βιομηχανί-

ας. Κατ΄ εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας τα απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στη-

λών και συσσωρευτών συλλέγονται σε σημεία προσβάσιμα στον τελικό χρήστη, ενώ 

οι διακινητές υποχρεούνται να τα παραλαμβάνουν δωρεάν, τα απόβλητα συσσω-

ρευτών οχημάτων και βιομηχανίας συλλέγονται κυρίως από τις επιχειρήσεις πώλη-

σης και αντικατάστασης συσσωρευτών και τις βιομηχανίες και η συλλογή αυτών δεν 

συνεπάγεται την καταβολή τελών από τους τελικούς χρήστες.  Τα σημεία συλλογής 

δεν υπόκεινται σε αδειοδότηση.  Κατά τη λειτουργία των συστημάτων θα πρέπει να 

αποφεύγονται εμπόδια στο εμπόριο ή στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό σύμφωνα με 

το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο. 

Σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΚΥΑ 41624/2057/E103, οι παραγωγοί που διαθέτουν 

στην αγορά αποκλειστικά ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές ενσωματωμένες σε η-

λεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές ή σε οχήματα, απαλλάσσονται της συμμετοχής 

σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσ-

σωρευτών, μόνο εφόσον συμμετέχουν στα αντίστοιχα συστήματα για ΑΗΗΕ ή ΟΤΚΖ 

που καλύπτουν το σχετικό κόστος διαχείρισης των εν λόγω ηλεκτρικών στηλών και 

συσσωρευτών. Μεταξύ των συστημάτων αυτών υπάρχει συνεργασία για την επίτευ-

ξη του στόχου ανακύκλωσης ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. 

Τα συστήματα, πανελλαδικής εμβέλειας, που υπήρχαν το 2014 είναι τα εξής: 

1. ΑΦΗΣ 

Η εταιρεία Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών - ΑΦΗΣ ΑΕ, ιδρύθηκε τον 

Μάρτιο του 2004 με σκοπό την οργάνωση συλλογικού συστήματος εναλλακτικής 

διαχείρισης φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. Η A.Φ.Η.Σ. Α.Ε. έλαβε 

έγκριση με την υπ’ αριθμό 106155/2004  Υπουργική Απόφαση για να οργανώσει και 

να λειτουργήσει Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης σε ολόκληρη την Ελ-

ληνική Επικράτεια.  Η έγκριση του συστήματος ανανεώθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 

70/20-01-12 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ για την περίοδο 2011-2017. 

2.  ΣΥΔΕΣΥΣ 

Η εταιρεία Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Ανώνυμη Εταιρεία, με 

το διακριτικό τίτλο ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε, ιδρύθηκε την 14/3/2004 με σκοπό την οργάνωση 

συστήματος για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών 

μολύβδου – οξέως και νικελίου – καδμίου. Το σύστημα αυτό, που αφορά τους συσ-

http://www.afis.gr/
http://www.minenv.gr/anakyklosi/system/00/egrisi.SSEDFHSS.pdf
http://www.minenv.gr/anakyklosi/system/00/egrisi.SSEDFHSS.pdf
http://www.sydesys.gr/gp/index.aspx
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σωρευτές οχημάτων και βιομηχανίας και πήρε έγκριση με την υπ’ αριθμό 

106158/2004  Υπουργική Απόφαση. Στο τέλος του 2013 λειτουργούσε με προσωρινή 

διαταγή του ΣτΕ, για λόγους που παρουσιάζονται αναλυτικότερα στη συνέχεια. 

3. ΕΠΕΝΔΙΣΥΣ Re-Battery 

Το Νοέμβριο 2011 εγκρίθηκε από τον Ε.Ο.ΑΝ. η ίδρυση και λειτουργία του 

Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών (Μολύβδου-Οξέως) Οχημάτων 

και Βιομηχανίας με την επωνυμία «Εταιρεία Πανελλαδικής ΕΝαλλακτικής  

ΔΙαχείρισης ΣΥΣσωρευτών Re-Battery Α.Ε.» και υπό τον διακριτικό τίτλο «Re-Battery 

Α.Ε » (αριθμό πρωτ. 803/22-12-2011). 

4. Combatt 

Τον Φεβρουάριου του 2014 εγκρίθηκε η ίδρυση και λειτουργία του Συστήματος Ε-

ναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών (Μολύβδου-Οξέως) Οχημάτων και Βιομηχα-

νίας με την επωνυμία «Ολοκληρωμένη Συλλογική Εναλλακτική Διαχείριση Συσσω-

ρευτών Πανελλαδικής Εμβέλειας COMBATT ΑΕ» και υπό τον διακριτικό τίτλο 

«COMBATT ΑΕ» (αριθμό πρωτ. 336/25-2-2014). 

Επίσης να αναφερθεί ότι στην Περιφέρεια Κρήτης υπήρχε από το 2006 με την υπ’ 

αριθμό 150237/2006 Υπουργική Απόφαση, το συλλογικό σύστημα εναλλακτικής 

διαχείρισης συσσωρευτών ΣΕΔΙΣ – Κ, αλλά από τον Φεβρουάριο 2013 βρίσκεται σε 

διαδικασία εκκαθάρισης. 

 

5.6.3 Κύριες Δράσεις 
 

Οι κύριες δράσεις του ΕΟΑΝ μέσα στο έτος 2014 αφορούν τις παρακάτω ενέργειες: 

Αξιολόγηση των επιχειρησιακών σχεδίων και ετήσιων εκθέσεων των υπαρχόντων 

συστημάτων. 

Αξιολογήθηκε η πρόοδος των συστημάτων  του ρεύματος σε σχέση με τα επιχειρη-

σιακά σχέδια και τις ετήσιες εκθέσεις του 2013, και εξετάσθηκαν θέματα σχετικά με 

οικονομικά στοιχεία, τον προσδιορισμό και δράσεις αντιμετώπισης της εισφορο-

διαφυγής από υπόχρεους εγγεγραμμένων στο ΣΕΔ, προγράμματα ευαισθητοποίη-

σης, πρότυπες συμβάσεις του Συστήματος με υπόχρεους, συλλέκτες και ανακυκλω-

τές, καταστατικά καθώς και ο προγραμματισμός δράσεων του επόμενου έτους. 

Διαμορφώθηκαν κάποιες προτάσεις για βελτιστοποίηση των διαδικασιών και δρά-

σεων εναλλακτικής διαχείρισης και θα δοθούν οι ανάλογες κατευθύνσεις στα συ-

στήματα.  

 

 

http://www.minenv.gr/anakyklosi/system/00/egkrisi.SYDESYS.pdf
http://www.minenv.gr/anakyklosi/system/00/egkrisi.SYDESYS.pdf
http://www.re-battery.gr/home
http://www.re-battery.gr/home
http://www.minenv.gr/anakyklosi/system/00/egkrisi.SEDIS-K.%28FEK.1398.B_2006%29.pdf
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Κυρώσεις -Μη ανανέωση της άδειας λειτουργίας του ΣΣΕΔ «ΣΥΔΕΣΥΣ» 

Ο ΕΟΑΝ διενήργησε έλεγχο μέσα στο 2013 στο ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ, μέσω διεθνούς εται-

ρείας ορκωτών ελεγκτών (Deloitte) προκειμένου να εξετάσει την αίτησή του για α-

νανέωση της έγκρισής του. Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του εν λόγω ε-

λέγχου, καθώς και του ελέγχου που διενήργησε το Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρι-

σης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΓΕΣΔΑΠ) του ΥΠΕΚΑ το 2009, το οποίο ε-

κτελούσε τις αρμοδιότητες του ΕΟΑΝ μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Οργανι-

σμού,  διαπιστώθηκε ότι το συλλογικό σύστημα αυτό δεν πληροί τις προϋποθέσεις 

που απαιτούνται από τον, και πιο συγκεκριμένα τους όρους χορήγησης της έγκρισής 

του, τις διατάξεις του ν. 2939/2001, της ΚΥΑ 41624 / 2010 και τους ειδικούς όρους 

που του είχαν επιβληθεί από το ΓΕΣΔΑΠ το 2008. Με την υπ` αριθ. πρωτ. 1368/1-8-

2013 απόφασή, το ΔΣ του ΕΟΑΝ  απέρριψε την αίτηση του συστήματος για ανανέω-

ση της έγκρισης λειτουργίας του. Ύστερα από αίτηση του ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε. εκδόθηκε  

από την κ. Πρόεδρο του  Ε ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας η από 

16/10/2013 Προσωρινή Διαταγή, με την οποία διατάχθηκε η αναστολή εκτέλεσης  

της υπ` αριθ. 1368 απόφασης ΕΟΑΝ και το ΣΥΔΕΣΥΣ λειτουργεί μέχρι την έκδοση της 

απόφασης επί της εκκρεμούς αιτήσεως ακύρωσης που έχει υποβάλει η   ΣΥΔΕΣΥΣ 

Α.Ε.   

Μέσα στο 2014, ο ΕΟΑΝ συνέχισε το έργο εποπτείας του προς το ΣΕΔ εν αναμονή 

της τελικής απόφασης του ΣτΕ.  O ΕΟΑΝ απεύθυνε σύσταση στο σύστημα να μην 

προχωρήσει στο Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπευθυνότητας «Κοινωνικό Περιβάλλον – 

2014: Κύκλος Νερού», και κυρίως σε κάποιες δράσεις όπως η μονάδα απορρύπαν-

σης νερού, γιατί αυτές δεν συμβαδίζουν με τον Ν. 2939/2001 που διέπει τη λει-

τουργία του ΣΕΔ, και άρα αντίκεινται στο νόμιμο σκοπό και τους νόμιμους όρους 

της υπ` αριθ. 106158/7-7-2004  απόφασης  του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. περί της έγκρι-

σής του, καθώς και στο εγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιό. Το ΣΕΔ συμμορφώθηκε 

με τη σύσταση αυτή.  

 

Διευθέτηση θεμάτων εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσσωρευτών 

Ο ΕΟΑΝ ανταποκρίθηκε στη διευθέτηση όλων των ζητημάτων που προέκυψαν μέσα 

στο έτος 2014, στην απάντηση εγγράφων, ερωτήσεων βουλευτών, θεμάτων που 

παρέπεμψε στον ΕΟΑΝ ο Υπουργός. Επίσης, διευκόλυνε το έργο της δικαιοσύνης με 

τη συνεργασία και την αποστολή όλων των εγγράφων που του ζητήθηκαν για την 

περίπτωση της εξέτασης της υπόθεσης του ΣΥΔΕΣΥΣ καθώς και άλλων καταγγελιών. 
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Έγκριση νέου Συστήματος Combatt – Αξιολόγησε φακέλων υποψηφίων συστημάτων 

Στις αρχές  του 2014 εγκρίθηκε η ίδρυση και λειτουργία του Συστήματος Εναλλακτι-

κής Διαχείρισης Συσσωρευτών (Μολύβδου-Οξέως) Οχημάτων και Βιομηχανίας με 

την επωνυμία «Ολοκληρωμένη Συλλογική Εναλλακτική Διαχείριση Συσσωρευτών 

Πανελλαδικής Εμβέλειας COMBATT ΑΕ» και υπό τον διακριτικό τίτλο «COMBATT 

ΑΕ» (αριθμό πρωτ. 336/25-2-2014). Σκοπός του συστήματος είναι η πανελλαδική 

οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων 

και βιομηχανίας και συγκεκριμένα αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου – οξέος και 

νικελίου-καδμίου. 

Επίσης αξιολογήθηκε το επιχειρησιακό σχέδιο ενός ακόμη υποψήφιου συστήματος 

που κατέθεσε φάκελο προς έγκριση και ζητήθηκαν οι σχετικές τροποποιήσεις και 

συμπληρωματικά στοιχεία.  

 

Τεχνικές Συναντήσεις - επεξεργασία στατιστικών στοιχείων 

Ο ΕΟΑΝ έκανε τις απαραίτητες ενέργειες και συναντήσεις προκειμένου να κατα-

γραφούν και να επεξεργαστούν τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη συλλογή 

και ανακύκλωση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών για το έτος 2013. Στη συνέ-

χεια, τα διαβίβασε και συνεργάστηκε με το Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης Συ-

σκευασιών και άλλων Προϊόντων για τη σύνταξη και αποστολή της ετήσιας έκθεσης 

στην ΕΕ.  

Ο ΕΟΑΝ διερεύνησε τη διεθνή εμπειρία σε θέματα εναλλακτικής διαχείρισης απο-

βλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και υπήρχε ανταλλαγή τεχνογνωσίας 

με άλλους παρόμοιους οργανισμούς σε άλλες χώρες, προκειμένου να διαμορφω-

θούν κάποιες προτάσεις για βελτιστοποίηση των διαδικασιών. Επίσης συμμετείχε 

σε Τεχνική Συνάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε σχετικά συνέδρια, συμπε-

ριλαμβανομένου συνεδρίου για μπαταρίες της Eurobat στις Βρυξέλλες.  

 

Ενημέρωση συστημάτων και Εγκαταστάσεων Ανακύκλωσης 

Ο ΕΟΑΝ προέβη αρκετές φορές σε επικοινωνία με τα ΣΕΔ και τα Εργοστάσια ανακύ-

κλωσης σχετικά με τις υποχρεώσεις τους αλλά και για άλλα τεχνικά θέματα π.χ. ε-

φαρμογή του κανονισμού 493/2012 που αφορά υπολογισμό της απόδοσης ανακύ-

κλωσης  στις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης μπαταριών (recycling efficiency). Επίσης 

όταν χρειάζεται ζητείται η γνωμοδότηση των ΣΕΔ και των εργοστασίων όπως για 

χρωματική σήμανση των μπαταριών βάση χημικής σύστασης (πρόταση άλλης χώ-

ρας) ή διαχείριση αποβλήτων μπαταριών Li.  
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Επίσης εκπρόσωποι του ΕΟΑΝ επισκέφτηκαν εγκατάσταση ανακύκλωσης αποβλή-

των μπαταριών μολύβδου, μετά από πρόσκληση του εργοστασίου στο πλαίσιο εκ-

παιδευτικής επίσκεψης.  Προγραμματίζονται επισκέψεις και σε άλλα εργοστάσια.  

 

Παροχή πληροφοριών σε δημόσιες υπηρεσίες 

Ο ΕΟΑΝ έδωσε πληροφορίες και γνωμοδότησε για τις προδιαγραφές διαγωνισμών 

για συλλογή και διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών σε δημόσιες υπηρεσίες 

που ήρθαν σε επικοινωνία μαζί του, έτσι ώστε να διασφαλίζονται οι ελάχιστες απαι-

τήσεις του νόμου, οι κανόνες διαφάνειας και οι απαραίτητες συνθήκες για την ορθή 

περιβαλλοντική διαχείριση των αποβλήτων. 

 

5.6.4 Αξιολόγηση πορείας – Προοπτικές 

 

Επίτευξη στόχων 

Όσον αφορά τις φορητές μπαταρίες, το σύστημα ΑΦΗΣ, τα τελευταία έτη, έχει κα-

ταφέρει να επιτύχει και να ξεπεράσει τον στόχο συλλογής 25% που έχει θέσει η Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση για το 2012. Πιο συγκεκριμένα, τα ποσοστά συλλογής για φορητές 

μπαταρίες υπολογίστηκαν με βάση το παράρτημα Ι της Οδηγίας 2006/66 και για την 

περίοδο 2009-12 ανέρχονται στα ακόλουθα: 2009: 28,8%,  2010: 33,4%,  2011: 

32,4%,  2012: 36,2% και 2013: 33,9% . 

Όλες οι ηλεκτρικές στήλες και οι συσσωρευτές που συνελέγησαν έχουν σταλεί προς 

ανακύκλωση σύμφωνα με το άρθρο 12 της Οδηγίας 2006/66. Τα επίπεδα ανακύ-

κλωσης που επιτεύχθηκαν για κάθε ημερολογιακό έτος είναι τα ακόλουθα: για τα 

απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών  μολύβδου-οξέως 2009: 13.116tn, 

2010: 17.908 tn, 2011:17.141tn, 2012:18.016tn, 2013: 24.403tn. Για  τα απόβλητα 

ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών νικελίου-καδμίου 2009: 48tn, 2010: 168tn, 

2011:105tn, 2012:102tn, 2013: 11tn.   Για τα απόβλητα άλλων ηλεκτρικών στηλών 

και συσσωρευτών 2009: 558tn, 2010: 619tn, 2011:556tn, 2012:716tn. 

Στη συνέχεια δίνονται τα στατιστικά στοιχεία συλλογής και εναλλακτικής διαχείρι-

σης με τη μορφή διαγραμμάτων. 
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Διάγραμμα 13. Ποσότητες φορητών ηλεκτρικών στηλών που πωλούνται στην αγο-

ρά, συλλέγονται και ανακυκλώνονται και ποσοστό συλλογής για την περίοδο 2005-

2013. 

 

Διάγραμμα 14. Παραγωγή & Συλλογή αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου –οξέως 

την περίοδο 2004-13 

 
 

Όσον αφορά την επίτευξη των στόχων το 2013, έχουμε τα παρακάτω στατιστικά 

στοιχεία: 
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Πίνακας 11: Ποσότητες και ποσοστά συλλογής Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών  για το 

έτος 2013  

Στόχος Ε.Ε. 

2012 

Στόχος Ε.Ε. 

2016 

Ποσοστό Συλλογής 

2013 

Ποσότητα Συλλογής 

2013 (tn) 

25% 45% 33,9% 585, 9 

 

Πίνακας 12: Ποσότητες και ποσοστά συλλογής Συσσωρευτών Μολύβδου-Οξέος  για 

το έτος 2013  

Στόχος Εκτιμώμενη ποσό-

τητα αποβλήτων 

2013 (tn) 

Ποσότητα Συλλο-

γής 2013 (tn) 

Ποσοστό Συλλογής 

2013 

100% 47.950 24.403 51% 

Το ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ κατέγραψε ποσότητα συλλογής 12.603 tn συσσωρευτών Pb-οξέος 

και 11 tn συσσωρευτών Ni-Cd. To ΣΣΕΔ Rebattery κατέγραψε 11.800 tn συσσωρευ-

τών Pb-οξέος. 

 

Από τον πίνακα 12 γίνεται εμφανές ότι δεν επιτυγχάνεται ο στόχος της 100% συλλο-

γής συσσωρευτών Pb-οξέος, παρόλο που λόγω της εμπορικής αξίας του αποβλήτου 

αναμένεται ότι τα απόβλητα φθάνουν σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης στο εσωτε-

ρικό ή εξωτερικό. Οι βασικοί λόγοι μη επίτευξης του στόχου, είναι η διακίνηση των 

μπαταριών με μη νόμιμο τρόπο, το λαθρεμπόριο και η παράνομη εξαγωγή στο εξω-

τερικό.  Επίσης, στη μη νόμιμη μεταφορά αποβλήτων συσσωρευτών από την νησιω-

τική χώρα και την μη καταγραφή τους συμβάλλει και το γεγονός της μη ύπαρξης σε 

κάποιες περιπτώσεις Ro-Ro φορτηγών πλοίων που να εξυπηρετούν κάποια νησιά. 

Θα πρέπει βέβαια να επισημανθεί το γεγονός ότι το 2013, αυξήθηκε η καταγεγραμ-

μένη ποσότητα συσσωρευτών από τα συστήματα μέσω Εντύπων Αναγνώρισης Επι-

κινδύνων Αποβλήτων σε σχέση με προηγούμενα έτη.  

   

Προβλήματα - Προοπτικές 

Τα τρέχοντα βασικά προβλήματα που παρουσιάζονται στο ρεύμα αποβλήτων των 

συσσωρευτών μέχρι στιγμής είναι η διακίνηση των μπαταριών με μη νόμιμο τρόπο, 

το λαθρεμπόριο και η παράνομη εξαγωγή στο εξωτερικό.  Ένα ποσοστό περίπου 

27% των αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου-οξέος υπολογίζεται ότι διακινείται 

και καταλήγει προς ανακύκλωση χωρίς τα συνοδευτικά Έντυπα Αναγνώρισης Επι-
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κινδύνων Αποβλήτων και ένα ποσοστό περίπου 20% των αποβλήτων δεν ανιχνεύε-

ται στη χώρα, και ενδεχομένως και να εξάγεται στα Βαλκάνια και τρίτες χώρες. 

Η μη σωστή καταγραφή και η παράνομη διακίνηση συσσωρευτών προκαλεί 

προβλήματα που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, την επίτευξη 

των εθνικών στόχων και στην εξεύρεση πρώτων υλών από τα εγχώρια εργοστάσια 

ανακύκλωσης.   

Ο ΕΟΑΝ έχει ήδη προχωρήσει σε ενέργειες και μέτρα όπως: α) εντατικοποίηση 

ελέγχων σε συστήματα και τρίτα μέρη, β) εφαρμογή κυρώσεων με τη μη ανανέωση 

της έγκρισης στο Σ.Σ.Ε.Δ. ΣΥΔΕΣΥΣ καθώς δεν λειτουργούσε σύμφωνα με τους όρους 

που του είχε χορηγήθηκε η έγκριση και τους ειδικούς όρους που του επιβλήθηκαν 

από το ΓΕΣΔΑΠ το 2008, γ) διαμόρφωση οδηγού ετήσιων εκθέσεων με υποχρεωτική 

υποβολή στοιχείων που θα διευκολύνουν την παρακολούθηση της νόμιμης 

διακίνησης συσσωρευτών, δ) αυστηρότερους όρους κατά την έγκριση νέων 

συστημάτων και ε)  αξιολόγηση των ετήσιων εκθέσεων των συστημάτων σύμφωνα 

με το νέο Οδηγό Εκθέσεων του ΕΟΑΝ.  

Στο πλαίσιο της εποπτείας και της παρακολούθησης της λειτουργίας των 

συστημάτων, ο ΕΟΑΝ εξέδωσε οδηγίες αναφορικά με τις υποχρεώσεις 

επιχειρήσεων πώλησης/αντικατάστασης ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών  

σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιούμενων ηλεκτρικών στηλών 

και συσσωρευτών και ζήτησε από τα συστήματα να ενημερώσουν σχετικά τις 

επιχειρήσεις. Επίσης, απέστειλε επιστολές σε εταιρείες συλλογής και μεταφοράς, 

διαλυτήρια οχημάτων και εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και τις ενημέρωσε για την 

υποχρέωση συνεργασίας με εγκεκριμένα συστήματα. 

Το Μητρώο Παραγωγών που είναι ήδη σε εξέλιξη θα συμβάλλει μέσω της 

καταγραφής των παραγωγών, και των ποσοτήτων που διακινούνται στην χώρα, 

στην αντιμετώπιση του φαινομένου των free riders, δηλαδή των παραγωγών που 

δεν εγγράφονται σε συστήματα και στον έλεγχο των ποσοτήτων που διακινούνται, 

και κατά συνέπεια, σε μεγάλο βαθμό, και των αποβλήτων τους. 

Επίσης, στα άμεσα σχέδια του  ΕΟΑΝ είναι η έγκριση και προτυποποίηση των 

συμβάσεων που συνάπτουν τα συστήματα με τους υπόχρεους, συλλέκτες 

μεταφορείς, και ανακυκλωτές, καθώς και η εναρμόνιση της χώρας με την νέα 

Οδηγία για ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές. 

Ο ΕΟΑΝ θα εξετάζει σε ποιο αυστηρά πλαίσια την επίτευξη  της στοχοθεσίας των 

συστημάτων. Η υποχρέωση της συλλογής του συνόλου των αποβλήτων θα πρέπει 

να επιμερίζεται στα συστήματα αναλογικά με βάση τις ποσότητες που διακινούν οι 

υπόχρεοι που συνεργάζονται με κάθε σύστημα, σε σχέση με τους εθνικούς στόχους.  
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Επίσης σε συνεργασία με τα συστήματα, θα γίνει καταγραφή των σημείων συλλογής 

για την καλύτερη παρακολούθηση και έλεγχο των ποσοτήτων αποβλήτων 

συσσωρευτών που διακινούνται.  

Ο ΕΟΑΝ θα αναζητήσει λύσεις σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ και το Υπουργείο 

Εμπορικής Ναυτιλίας στη διευθέτηση του θέματος του τρόπου νόμιμης μεταφοράς 

αποβλήτων συσσωρευτών από τη νησιωτική χώρα στη περίπτωση που δεν 

υπάρχουν Ro-Ro φορτηγά πλοία που να εξυπηρετούν κάποια νησιά.  

Ο ΕΟΑΝ προγραμματίζει συνάντηση με τις υπηρεσίες των Περιφερειών έτσι ώστε να 

ενημερώσει τις υπηρεσίες για τη σχετική νομοθεσία και τις διαδικασίες που 

σχετίζονται με την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων προκειμένου να βελτιωθούν 

οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις που εκδίδονται και οι έλεγχοι που διενεργούνται 

από τις Περιφέρειες. 

Επίσης, προτίθεται να οργανώσει συμμετοχική διαδικασία διαλόγου με 

εμπλεκόμενους φορείς όπως ΥΠΕΚΑ, τοπική αυτοδιοίκηση, συστήματα, υπόχρεους, 

συλλέκτες και ανακυκλωτές για τη διαμόρφωση κοινού σχεδίου δράσεων με 

ταυτόχρονες δεσμεύσεις από όλους τους φορείς προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 

παράνομη διακίνηση των συσσωρευτών και η επίτευξη του εθνικού στόχου που 

είναι η συλλογή και η ανακύκλωση του 100% των αποβλήτων συσσωρευτών σε 

ετήσια βάση. 
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5.7 ΑΗΗΕ 

5.7.1 Γενικά – Νομοθετικό Πλαίσιο 

 

Η ανακύκλωση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 

(ΑΗΗΕ) έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο για την ανάκτηση των υλικών από τα οποία 

αποτελούνται οι συσκευές, όσο και για τη διαχείριση επικίνδυνων υλικών που ενδε-

χομένως εμπεριέχονται σε πολλές από αυτές. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ε-

ναλλακτική διαχείριση των ΑΗΗΕ ορίζεται από την Οδηγία 2012/19/ΕΕ, η οποία 

διαδέχθηκε την Οδηγία 2002/96/ΕΚ. Η ενσωμάτωση των Οδηγιών για τα ΑΗΗΕ στην 

Ελληνική νομοθεσία έγινε αρχικά με το ΠΔ 117/2004, το οποίο διαδέχθηκε η ΚΥΑ 

Η.Π. 23615/651/Ε.103, η οποία αποτελεί το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που θέ-

τει τους κανόνες, τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση 

των ΑΗΗΕ.  

Οι στόχοι που τίθενται αναφορικά με τη συλλογή των ΑΗΗΕ διαμορφώνο-

νται ως εξής:  

α) Περίοδος από το 2006 έως και το 2015: Από το 2006, έπρεπε να επιτευχθεί χωρι-

στή συλλογή τουλάχιστον τεσσάρων (4) κιλών ΑΗHΕ οικιακής προέλευσης κατά 

μέσο όρο, ανά κάτοικο και ανά έτος. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015 θα εξακολου-

θήσει να ισχύει ποσοστό χωριστής συλλογής ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης που αντι-

στοιχεί είτε σε ποσότητα τουλάχιστον τεσσάρων χιλιόγραμμων κατά μέσο όρο ανά 

κάτοικο ανά έτος, είτε σε ποσότητα ίση με το μέσο ετήσιο βάρος των ΑΗΗΕ που 

συλλέχθηκαν την προηγούμενη τριετία, ανάλογα με το ποια ποσότητα είναι μεγα-

λύτερη.  

β) Περίοδος από το 2016 έως και το 2018: Από το 2016, το ελάχιστο ποσοστό συλ-

λογής που πρέπει να επιτυγχάνεται σε ετήσια βάση ορίζεται σε 45%, και υπολογίζε-

ται βάσει του συνολικού βάρους των ΑΗΗΕ τα οποία συλλέχθηκαν σε ένα δεδομένο 

έτος. Εκφράζεται ως ποσοστό του μέσου ετήσιου βάρους του ΗΗΕ που διατέθηκε 

στην αγορά κατά τα προηγούμενα τρία έτη.  

γ) Από το 2019 και έπειτα: Το ελάχιστο ποσοστό συλλογής που πρέπει να επιτυγχά-

νεται σε ετήσια βάση ορίζεται σε 65 % του μέσου ετήσιου βάρους του ΗΗΕ που δια-

τέθηκε στην αγορά την προηγούμενη τριετία, ή εναλλακτικά το 85% των ΑΗΗΕ που 

παράγονται ανά βάρος.  

 

Αναφορικά με την ανάκτηση, ανακύκλωση και προετοιμασία για επανα-

χρησιμοποίηση οι στόχοι τίθενται για κάθε μία κατηγορία ηλεκτρικού και ηλεκτρο-

νικού εξοπλισμού και ανά χρονική περίοδο διαμορφώνονται ως ακολούθως: 

Πίνακας 13. Στόχοι για απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
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Περίοδος επίτευξης στόχου έως 14/8/2015 

Κατηγορίες Κατ. 1 & 10 
Παρ. Ι 

Κατ. 3 & 4 
Παρ. Ι 

Κατ. 2, 5, 6, 
7, 8 & 9 
Παρ. Ι 

Λαμπτήρες 
Εκκένωσης  

Αερίων 

Ποσοστό Ανάκτησης 80% 75% 70% - 

Ποσοστό Ανακύκλωσης 75% 65% 50% 80% 

Ποσοστό προετ. για επαναχρ. &  
ανακύκλ. 

- - - - 

Περίοδος επίτευξης στόχου 15/8/2015 - 14/8/2018 

Κατηγορίες Κατ. 1 & 10 
Παρ. Ι 

Κατ. 3 & 4 
Παρ. Ι 

Κατ. 2, 5, 6, 
7, 8 & 9 
Παρ. Ι 

Λαμπτήρες 
Εκκένωσης  

Αερίων 

Ποσοστό Ανάκτησης 85% 80% 75% - 

Ποσοστό Ανακύκλωσης - - - 80% 

Ποσοστό προετ. για επαναχρ. &  
ανακύκλωσης 

80% 70% 55% - 

Περίοδος επίτευξης στόχου 15/8/2018 κι έπειτα 

Κατηγορίες Κατ. 1 & 4 
Παρ. ΙΙΙ 

Κατ. 2 
Παρ. ΙΙΙ 

Κατ. 5 & 6 
Παρ. ΙΙΙ 

Κατ. 3 
Παρ.  ΙΙΙ 

Ποσοστό Ανάκτησης 85% 80% 75% - 

Ποσοστό Ανακύκλωσης - - - 80% 

Ποσοστό προετ. για επαναχρ. & 
ανακύκλωσης 

80% 70% 55% - 

 

όπου ως κατηγορίες ΗΗΕ σύμφωνα με τη ΚΥΑ 23615/651/Ε.103 νοούνται έως 

15/8/2018 οι εξής: 

1. Μεγάλες οικιακές συσκευές  

2. Μικρές οικιακές συσκευές  

3. Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών  

4. Καταναλωτικά είδη  

5. Φωτιστικά είδη / 5α Λαμπτήρες εκκενώσεως αερίου 

6. Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία  

7. Παιχνίδια, εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού  

8. Ιατροτεχνολογικές συσκευές  

9. Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου  

10. Συσκευές αυτόματης διανομής. 

από 15/8/2018 κι έπειτα οι εξής: 

1. Εξοπλισμός ανταλλαγής θερμότητας 
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2. Οθόνες και εξοπλισμός που περιέχει οθόνες με επιφάνεια μεγαλύτερη των 100 

cm2 

3. Λαμπτήρες 

4. Μεγάλου μεγέθους εξοπλισμός (οποιαδήποτε εξωτερική διάσταση μεγαλύτερη 

από 50 cm) συμπεριλαμβανομένων (όχι αποκλειστικά) των εξής: Οικιακές συ-

σκευές, εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, καταναλωτικά είδη, 

φωτιστικά είδη, εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου και εικόνων, μουσικός εξοπλι-

σμός, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία, παιχνίδια και εξοπλισμός ψυχαγωγί-

ας και αθλητισμού, ιατρικές συσκευές, όργανα παρακολούθησης και ελέγχου, 

συσκευές αυτόματης διανομής, εξοπλισμός παραγωγής ηλεκτρικών ρευμάτων. 

Η κατηγορία αυτή δεν περιλαμβάνει τον εξοπλισμό που περιλαμβάνεται στις 

κατηγορίες 1 έως 3. 

5. Μικρού μεγέθους εξοπλισμός (καμιά εξωτερική διάσταση μεγαλύτερη από 50 

cm) συμπεριλαμβανομένων (όχι αποκλειστικά) των εξής: Οικιακές συσκευές, κα-

ταναλωτικά είδη, φωτιστικά είδη, εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου και εικόνων, 

μουσικός εξοπλισμός, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία, παιχνίδια και εξο-

πλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού, ιατρικές συσκευές, όργανα παρακολού-

θησης και ελέγχου, συσκευές αυτόματης διανομής, εξοπλισμός παραγωγής ηλε-

κτρικών ρευμάτων. Η κατηγορία αυτή δεν περιλαμβάνει τον εξοπλισμό που πε-

ριλαμβάνεται στις κατηγορίες 1 έως 3 και 6. 

6. Μικρού μεγέθους εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (καμιά εξω-

τερική διάσταση μεγαλύτερη από 50 cm). 

 

5.7.2 Συστήματα 

 

Τα εγκεκριμένα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης για τα από-

βλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι τα ακόλουθα: 

 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. 

Η  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. είναι το πρώτο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής 

Διαχείρισης ΑΗΗΕ που λειτούργησε στη χώρα. Η αρχική του έγκριση δόθηκε με την 

υπ' αριθμό 105134/2004 (ΦΕΚ 905 Β) Υπουργική Απόφαση και ανανεώθηκε με την 

υπ' αρ. πρωτ. 598/31-10-2011 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ για την περίοδο 2011-

2017. Το ΣΣΕΔ είναι εθνικής εμβέλειας και το πεδίο εφαρμογής του καλύπτει όλες 

τις κατηγορίες ΑΗΗΕ, οικιακής και μη οικιακής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων 

και των ιστορικών αποβλήτων (παλιότερων συσκευών).  
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ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. 

Το δεύτερο, εθνικής εμβέλειας, συλλογικό Σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ 

με την επωνυμία ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 116764/2009 

(ΦΕΚ 317Β) Υπουργική Απόφαση. Αντικείμενο του ήταν αρχικά η διαχείριση απο-

βλήτων φωτιστικών ειδών και λαμπτήρων. Από το 2012 η δραστηριότητά του επε-

κτάθηκε και σε μικροσυσκευές διαφόρων κατηγοριών (Απόφαση ΕΟΑΝ αρ. πρωτ. 

623/11-06-2012) και συγκεκριμένα των εξής: 

 Από την Κατηγορία 1 (μεγάλες οικιακές συσκευές): ηλεκτρ. μάτια, ηλεκτρ. θερ-

μάστρες, ηλεκτρ. θερμαντικά σώματα, ηλεκτρ. καλοριφέρ, ηλεκτρ. ανεμιστήρες 

 Από την Κατηγορία 2 (μικρές οικιακές συσκευές): ΌΛΑ 

 Από την Κατηγορία 3 (εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών): αριθμο-

μηχανές τσέπης και επιτραπέζιες, τηλέφωνα, ασύρματα τηλέφωνα 

 Από την Κατηγορία 4 (καταναλωτικά είδη): ραδιόφωνα, κάμερες μαγνητοσκό-

πησης, συσκευές ηχογράφησης υψηλής πιστότητας 

 Από την Κατηγορία 5 (φωτιστικά είδη): ΌΛΑ 

 Από την Κατηγορία 6 (ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία): τρυπάνια, εργαλεία 

για στερέωση με βίδες, καρφιά και την αφαίρεσή τους και για παρόμοιες χρή-

σεις 

 Από την Κατηγορία 9 (όργανα παρακολούθησης και ελέγχου): ΌΛΑ. 

 

Κάθε Σύστημα δύναται να δέχεται εγγραφές από παραγωγούς, δηλώσεις και 

αντίστοιχες εισπράξεις εισφορών για τα είδη τα οποία έχει τη δυνατότητα να δια-

χειρίζεται βάσει έγκρισής του. Τα Συστήματα οργανώνουν τη συλλογή και διαχείρι-

ση των ΑΗΗΕ δραστηριοποιούμενα και τα δύο σε εθνικό επίπεδο. Στα πλαίσια αυτά, 

συνεργάζονται με αδειοδοτημένους συλλέκτες – μεταφορείς ΑΗΗΕ και με αδειοδο-

τημένες για τη διαχείριση των αποβλήτων αυτών εγκαταστάσεις. 

 

5.7.3 Κύριες Δράσεις 

 

Οι κύριες δράσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2014 για το σχεδιασμό και την ε-

φαρμογή της πολιτικής για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΗΗΕ συνοψίζονται 

στα παρακάτω σημεία: 

 

 Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν ως προς την υποχρέωση για αποστολή εκ-

θέσεων με στοιχεία εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ σε Υπηρεσίες του Υπουρ-

γείου και άλλους κρατικούς φορείς, Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν: 
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 Σύνταξη και υποβολή ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων για την εναλλακτι-

κή διαχείριση ΑΗΗΕ προς το ΓΕΔΣΑΠ, ώστε να αξιολογηθούν και να αποστα-

λούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει της 2005/369/ΕΚ Απόφασης της Ευρω-

παϊκής Επιτροπής. Τα στοιχεία αφορούν τους στόχους ανάκτησης, ανακύ-

κλωσης και επαναχρησιμοποίησης ΑΗΗΕ, καθώς και την ποιότητα των πη-

γών δεδομένων και τη μεθοδολογία εκτίμησής τους. Η περίοδος αναφοράς 

τους ήταν η διετία 2011-2012. 

 Σύνταξη και διαβίβαση στο ΓΕΔΣΑΠ στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών 

για την εναλλακτική διαχείριση ΑΗΗΕ του έτους 2012. 

 Αποστολή ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων σχετικά με την εναλλακτική 

διαχείριση ΑΗΗΕ προς Υπηρεσίες του Υπουργείου ή άλλους φορείς του Δη-

μοσίου σε οποιαδήποτε περίπτωση αυτά ζητήθηκαν. 

 Η επικοινωνία του ΕΟΑΝ με άλλους επίσημους ευρωπαϊκούς φορείς ή ιδιώτες 

του εξωτερικού περιελάμβανε τα εξής: 

 Αποστολή στοιχείων και αλληλογραφία με τον «European WEEE Registers 

Network – EWRN», Ευρωπαϊκό Φορέα Εθνικών Μητρώων των Κρατών Με-

λών της ΕΕ  (National Registers), στον οποίο ανήκει ο ΕΟΑΝ 

 Αποστολή πληροφοριών ως προς τη νομοθεσία της εναλλακτικής διαχείρι-

σης στην Ελλάδα, τις πρακτικές που ακολουθούνται, τις διαθέσιμες τεχνολο-

γίες, τα Συστήματα που δραστηριοποιούνται, το πλαίσιο λειτουργίας του 

Οργανισμού, τις διαδικασίες προστίμων κ.ά.. 

 Στο πλαίσιο έκδοσης της νέας ΚΥΑ 23615/651/Ε.103 για την ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2012/19/ΕΕ «Σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονι-

κού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)» στο εθνικό δίκαιο, πραγματοποιήθηκαν  δράσεις συ-

νεργασίας με τις υπηρεσίες του Υπουργείου. Συγκεκριμένα υπήρξε συμμετοχή 

του ΕΟΑΝ σε σειρά συσκέψεων με συντονισμό από το Τμήμα ΔΔ & ΕΕ του ΥΠΕ-

ΚΑ και τη συμμετοχή του ΓΕΔΣΑΠ. Στις συναντήσεις συζητήθηκαν επιμέρους 

ρυθμίσεις και μέτρα που θα οδηγήσουν στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή 

των διατάξεων της Οδηγίας και στην επίτευξη υψηλότερων ποσοστών ανακύ-

κλωσης. Ακόμη, εξετάστηκαν οι υφιστάμενες ανάγκες όπως αυτές διαμορφώνο-

νται μετά από περισσότερα από 10 έτη λειτουργίας της εναλλακτικής διαχείρι-

σης ΑΗΗΕ και η αλληλεπίδραση της νέας ΚΥΑ σε σχέση με το υφιστάμενο θεσμι-

κό πλαίσιο. 

 Στο πλαίσιο της κατάρτισης του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (σε εξέλιξη) και 

της σχετικής Υπουργικής Απόφασης η οποία θα ορίζει το περιεχόμενό του και τις 

προδιαγραφές λειτουργίας του (σε εξέλιξη), πραγματοποιήθηκαν δράσεις συ-

νεργασίας του ΕΟΑΝ με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου. Συγκεκριμένα 

πραγματοποιήθηκε σειρά συσκέψεων με το Τμήμα ΔΔ & ΕΕ, το ΓΕΔΣΑΠ και εξω-
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τερικούς συνεργάτες του ΕΟΑΝ. Στις συναντήσεις συζητήθηκαν επιμέρους θέμα-

τα και καθώς συγκεκριμένα σημεία αναφορικά με την κατάρτιση και τη λειτουρ-

γία του Μητρώου τα οποία δύνανται να περιλαμβάνονται στο σχέδιο ΥΑ που 

πρόκειται να αποτελέσει αντικείμενο εισήγησης από τις Υπηρεσίες του Υπουρ-

γείου. Η συμβολή του ΕΟΑΝ ήταν απαραίτητη επί της ουσίας, λόγω της πολυε-

τούς λειτουργίας μητρώου παραγωγών για τους υπόχρεους παραγωγούς ΗΗΕ 

και της εμπειρίας που έχει αποκομισθεί από αυτή. Είχε προηγηθεί συνεργασία 

με τα Συστήματα και ανταλλαγή απόψεων ως αρχή για την διαμόρφωση του νέ-

ου Μητρώου. 

 Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο εγγραφής των παραγωγών 

ΗΗΕ στο Μητρώο Παραγωγών και η οποία προβλέπεται, μεταξύ άλλων, και 

στην ΚΥΑ 23615/651/Ε.103 ήταν οι εξής: 

 Χορηγήσεις Αριθμών Μητρώου Παραγωγών: Η χορήγηση γίνεται άπαξ και με 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις που έχουν οριστεί από το ΥΠΕΚΑ, με αίτηση 

όπου δηλώνεται από τον παραγωγό, μεταξύ άλλων, η δραστηριότητα του 

παραγωγού, οι κατηγορίες των προϊόντων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξο-

πλισμού τις οποίες διαθέτει στην ελληνική αγορά (ως κατασκευαστής ή ει-

σαγωγέας), αλλά και επιμέρους στοιχεία για τα προϊόντα αυτά. 

 Αποφάσεις διαγραφής παραγωγών από το Μητρώο όταν συντρέχουν συγκε-

κριμένοι λόγοι που έχουν οριστεί από το Υπουργείο. 

 Επαφή με Δήμους και ενημέρωση ως προς την υποχρέωση εγγραφής στο 

μητρώο για συμμετέχοντες σε  διαγωνισμούς παραγωγούς ΗΗΕ. 

 Άλλες δράσεις σχετικές με υπόχρεους παραγωγούς ΗΗΕ περιελάμβαναν τα ε-

ξής: 

 Διενέργεια ελέγχου σε υπόχρεο παραγωγό Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Ε-

ξοπλισμού (ΗΗΕ) από ορκωτούς ελεγκτές ως προς τις ποσότητες ΗΗΕ που 

θέτει στην αγορά και διασταύρωση των στοιχείων με τις δηλώσεις των πο-

σοτήτων προς τα Συστήματα ΑΗΗΕ. Συγκεκριμένα, ο έλεγχος αφορούσε τα 

προϊόντα της Εταιρείας που διατέθηκαν στην αγορά για τα έτη 2007, 2008, 

2009, 2010, 2011 και 2012, καθώς και τη συγκριτική αξιολόγηση, τη δια-

σταύρωση και την αντιπαραβολή των ευρημάτων του ελέγχου με τα δηλω-

θέντα στοιχεία στις περιοδικές προς τα Σ.Σ.Ε.Δ. δηλώσεις. 

 Συνέχιση δράσης της αποστολής προειδοποιητικών/ενημερωτικών επιστο-

λών για τη συμμόρφωση υπόχρεων παραγωγών ως προς το νομικό πλαίσιο 

διαχείρισης ΑΗΗΕ. 

 Επικοινωνία με υπόχρεους παραγωγούς σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο 

της εναλλακτικής διαχείρισης, με το ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους ως 
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προς την εναλλακτική διαχείριση, με την εγγραφή τους στο μητρώο παρα-

γωγών ή με την εγγραφή τους σε ΣΕΔ ή άλλα θέματα που τους αφορούν. 

 Σε ό,τι αφορά τη συλλογή ΑΗΗΕ, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι από τον ΕΟΑΝ σε 

εμπόρους παλαιών μετάλλων στο χώρο των οποίων συλλέγονταν, μεταξύ άλ-

λων, και ΑΗΗΕ. 

 Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν σε ό,τι αφορά τις ετήσιες εκθέσεις πε-

πραγμένων του 2013 των Συστημάτων ΑΗΗΕ ήταν οι εξής: 

 Εξέταση των εκθέσεων που κατατέθηκαν στον ΕΟΑΝ και εντοπισμός σημεί-

ων που έχριζαν συμπλήρωσης ή διευκρίνισης. 

 Πραγματοποίηση συναντήσεων ή/και αλληλογραφία με τα Συστήματα για τη 

διευκρίνιση σημείων επί των εκθέσεων. 

 Κατάθεση νέων συμπληρωμένων εκθέσεων πεπραγμένων εκ μέρους των 

Συστημάτων. 

 Ως προς τα επιχειρησιακά σχέδια των δύο Συστημάτων εναλλακτικής διαχείρι-

σης ΑΗΗΕ, έχει ζητηθεί από τον ΕΟΑΝ σε συναντήσεις που πραγματοποίησε με 

τα ΣΕΔ η σύνταξη νέων σχεδίων και η κατάθεσή τους προς έγκριση. Η σύνταξη 

των νέων σχεδίων καθίσταται αναγκαία κυρίως λόγω της αλλαγής του νομικού 

πλαισίου που διέπει την εναλλακτική διαχείριση ΑΗΗΕ (ΚΥΑ ΗΠ 

23615/651/Ε.103). Οι νέοι, πλήρεις, επικαιροποιημένοι φάκελοι των ΣΕΔ είναι 

αναγκαίο να λαμβάνουν υπόψη τις υφιστάμενες συνθήκες που διαμορφώνονται 

στην εναλλακτική διαχείριση, την εμπειρία που έχει αποκομισθεί μετά από την 

πολυετή λειτουργία τους και τις αλλαγές που έχουν επέλθει σε σχέση με το χρό-

νο έγκρισης των προηγούμενων Επιχειρησιακών Σχεδίων. Οι ανωτέρω παρούσες 

συνθήκες που διαμορφώνονται επηρεάζουν αφενός την υφιστάμενη λειτουργία 

των Συστημάτων αφετέρου το σχεδιασμό τους για το μέλλον.  

 Ο οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος των Συστημάτων Εναλλακτικής Δια-

χείρισης ανατέθηκε σε ορκωτούς ελεγκτές και ολοκληρώθηκε εντός του 2014. 

Συγκεκριμένα, το έργο αφορούσε τον έλεγχο των βασικών οικονομικών αποτε-

λεσμάτων των ΣΕΔ για τις διαχειριστικές χρήσεις που έληξαν την 31.12.2011 και 

την 31.12.2012. Τα αποτελέσματα του ελέγχου είναι υπό εξέταση. 

 Πραγματοποιήθηκε προεργασία προκειμένου να επικαιροποιηθεί ο ιστότοπος 

του ΕΟΑΝ και να συμπληρωθούν ή να διορθωθούν τμήματά του που αφορού-

σαν, μεταξύ άλλων, τη διαχείριση των ΑΗΗΕ. 
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Διάγραμμα Α: Συλλογή ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης

Συλλογή οικιακών 
ΑΗΗΕ

Επίδοση συλλογής 
(κιλά/κάτοικο)

Στόχος συλλογής (4 
κιλά/κάτοικο)

5.7.4 Αξιολόγηση πορείας – Προοπτικές 

 

Τα στοιχεία για την εναλλακτική διαχείριση ΑΗΗΕ καλύπτουν την περίοδο 

2006 - 2013 και προέρχονται από τις εθνικές εκθέσεις αναφοράς προς την Ε.Ε. και 

από τις ετήσιες εκθέσεις πεπεραγμένων που υποβάλλουν τα συστήματα εναλλακτι-

κής διαχείρισης στον ΕΟΑΝ. Η μέχρι σήμερα επίδοση της χώρας στη χωριστή συλ-

λογή των ΑΗΗΕ απεικονίζεται ακολούθως.  

 

Διάγραμμα 15. Συλλογή ΑΗHΕ οικιακής προέλευσης 

 

Η χωριστή συλλογή υπολογίστηκε για τα έτη 2006-2010 με βάση τα αποτε-

λέσματα της απογραφής του 2001 ως προς το μόνιμο πληθυσμό (10.934.097 κάτοι-

κοι) και για τα έτη 2011-2013 με βάση τα αποτελέσματα της απογραφής του 2011 

ως προς το μόνιμο πληθυσμό (10.815.197 κάτοικοι). 

Από το παραπάνω διάγραμμα διαχρονικής εξέλιξης του βάρους ΑΗΗΕ που 

συλλέγονται, φαίνεται πως ο στόχος της συλλογής τεσσάρων (4) κιλών ΑΗHΕ οικια-

κής προέλευσης ανά κάτοικο και ανά έτος επετεύχθη για τα έτη 2008, 2009 και 

2010.  

Συγκεκριμένα για το έτος 2013, τα στοιχεία της επίδοσης και βαθμού επίτευ-

ξης του εθνικού στόχου συλλογής οικιακών ΑΗΗΕ τεσσάρων κιλών ανά κάτοικο, έ-

χουν ως εξής: 
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Πίνακας 14. Στοιχεία της επίδοσης και βαθμού επίτευξης του εθνικού στόχου συλ-

λογής οικιακών ΑΗΗΕ 

ΕΤΟΣ 2013 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΗΗΕ 

(ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ 

ΟΙΚΙΑΚΩΝ) 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΟΙ-

ΚΙΑΚΩΝ ΑΗΗΕ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 38267,5 τόνοι 36844,3 τόνοι 

ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ  3,41 κιλά/κατ. 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 4 

ΚΙΛΩΝ/ΚΑΤΟΙΚΟ 
 85% 

 

Από τον παραπάνω πίνακα του έτους 2013 γίνεται σαφές ότι ο στόχος συλ-

λογής για το έτος δεν επετεύχθη. Παρόλα αυτά, σε σχέση με το προηγούμενο έτος 

όπου η επίδοση κινήθηκε στα 3,33 κιλά/κάτοικο, αλλά και σε σχέση με τη συνεχή 

μείωση που παρουσιάζεται τα τρία τελευταία χρόνια (2009 έως 2013), το έτος 2013 

παρουσιάστηκε μία ελαφρά ανάκαμψη. 

Στη μη επίτευξη των στόχων συλλογής από το 2011 και έπειτα (δηλαδή στη 

μείωση της ποσότητας των συλλεγομένων ΑΗΗΕ) συντέλεσε καθοριστικά η οικονο-

μική κρίση η οποία οδήγησε στη μείωση της παραγωγής αποβλήτων δηλαδή στη 

μείωση του ρυθμού απόρριψης συσκευών (κυρίως λόγω παράτασης του χρόνου 

ζωής/χρήσης τους, μείωση διάθεσης στην αγορά νέων συσκευών οι οποίες πρόκει-

ται να απορριφθούν σε βάθος χρόνου). Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως η συλλογή 

ΑΗΗΕ των 4 κιλών/κάτοικο/έτος που η Ελλάδα πρέπει να επιτυγχάνει έως και το 

2015 αποτελεί έναν καθορισμένο στόχο ο οποίος δεν λαμβάνει υπόψη το βάρος του 

ετησίως διατιθέμενου στην αγορά ΗΗΕ (πωληθέντα είδη ΗΗΕ) του εκάστοτε κρά-

τους μέλους. Αποτελεί δηλαδή έναν στόχο ανεξάρτητο αφενός των ιδιαίτερων συν-

θηκών που τυχόν επικρατούν σε κάθε κράτος αφετέρου των ιδιαίτερων συνθηκών 

που τυχόν επικρατούν τη χρονική περίοδο αναφοράς. 

Άλλοι κρίσιμοι παράγοντες που έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της επίδο-

σης που επιτυγχάνεται από το κράτος μας, σχετίζονται αφενός με μια παράπλευρη 

«συλλογή» που πραγματοποιείται μέσω κυρίως μη συμβεβλημένων με το Σύστημα 

εμπόρων μετάλλων αφετέρου με την αδυναμία αποτελεσματικής συλλογής ΑΗΗΕ 

από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Επίσης παρατηρείται σε ένα ποσοστό των ΑΗΗΕ που 

συλλέγεται μέσω συστημάτων να έχουν αφαιρεθεί τμήματα των συσκευών που πε-

ριέχουν ποσότητα υλικών υψηλής αξίας (πχ χαλκός). 

Όσον αφορά τους στόχους ανάκτησης - ανακύκλωσης, οι αναγραφόμενες 

ποσότητες και τα αντίστοιχα ποσοστά στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται στην 

ανάκτηση υλικών από την επεξεργασία ΑΗΗΕ που καταγράφονται από τις μονάδες 
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επεξεργασίας βάσει των ισοζυγίων μάζας εισροής - εκροής.  

Πίνακας 15. Ποσοστά ανάκτησης υλικών από επεξεργασία ΑΗΗΕ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Στόχος 

ανάκτ./ 

ανακύκλ. 

(%) 

2006 

(%) 

2007 

(%) 

2008 

(%) 

2009 

(%) 

2010 

(%) 

2011 

(%) 

2012 

(%) 

2013 

(%) 

1. Μεγάλες οι-

κιακές συσκευ-

ές 

80/75 97 82 81 87 88 90 90,2 86,5 

2. Μικρές οι-

κιακές συσκευ-

ές 

70/50 92 82 81 83 82 81 79,4 86,8 

3. Εξοπλισμός 

πληροφ. και 

τηλεπικ. 

75/65 89 95 94 92 95 95 96 96,8 

4. Καταναλ. 

είδη 
75/65 89 82 82 85 87 88 91,8 93,7 

5. Φωτιστικά 

είδη 
70/50 - 90 84 88 85 93 83,4 95,2 

5α. Λαμπτήρες 

εκκενώσεως 

αερίου 

- /80 - 87 94 94 93 94 98,6 98 

6. Ηλεκτρικά 

και ηλεκτρον. 

εργαλεία 

70/50 98 99 96 96 94 96 95,6 97,3 

7. Παιχνίδια, 

εξοπλισμός 

ψυχαγ. και α-

θλητισμού 

70/50 94 53 43 61 63 60 85 74,8 

8. Ιατροτεχνολ. 

συσκευές 
70/50 87 92 88 93 94 90 95 92 

9. Όργανα πα-

ρακολ. και ε-

λέγχου 

70/50 - 98 92 86 92 93 99 99 

10. Συσκευές 

αυτόματης 

διανομής 

80/75 99 98 93 93 91 95 95,8 91,8 
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Από τον παραπάνω πίνακα (σε συνδυασμό με τους στόχους που παρουσιά-

στηκαν στο κεφ. «Γενικά – Νομοθετικό Πλαίσιο») συνάγεται πως για την πλειοψη-

φία ετών και κατηγοριών ΗΗΕ (για το έτος 2013 για όλες τις κατηγορίες ΗΗΕ) οι 

στόχοι ανάκτησης και ανακύκλωσης επιτυγχάνονται. Η επίτευξη των στόχων ανά-

κτησης και ανακύκλωσης που παρατηρείται έχει σχέση, μεταξύ άλλων, με τη συνερ-

γασία των ΣΕΔ με σύγχρονες μονάδες επεξεργασίας όπου χρησιμοποιείται υψηλής 

στάθμης τεχνολογία για την ανάκτηση και ανακύκλωση των ΑΗΗΕ. 
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6 ΈΛΕΓΧΟΙ 

6.1 Διαδικασίες Ελέγχων 
 

Μέσα στο 2014 ολοκληρώθηκε το εγχειρίδιο ελέγχων, το οποίο διαμορφώθηκε από 

ομάδα εργασίας που αποτελείται από στελέχη του ΕΟΑΝ και της ΜΟΔ. 

Οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι βάσει του νόμου 2939/2001 με εισήγηση κυρώσεων 

αποτελούν αρμοδιότητα του ΕΟΑΝ και προβλέπονται  στην ισχύουσα νομοθεσία: 

 Ο Ν 2939/2001, άρθρο 24 όπου προβλέπεται η διενέργεια ελέγχων από ΕΟΑΝ, 

άρθρο 20 που προβλέπει ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 

 Ο Ν 3854/2010, άρθρο 6 το οποίο αντικαθιστά την παρ. 1 του τμήματος Γ, του 

άρθρου 20 του ν.2939/2001. 

 Άλλες διατάξεις που αφορούν μεμονωμένα ρεύματα αποβλήτων (συσσωρευτές, 

συσκευασίες κλπ..) 

Οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι βάσει του νόμου 2939/2001, πραγματοποιούνται 

από προσωπικό του ΕΟΑΝ, το οποίο έχει ορισθεί ως ομάδα ελέγχου από το ΔΣ του 

ΕΟΑΝ, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή. Είναι δυνατόν, εφόσον κριθεί 

αναγκαίο, η ομάδα ελέγχου του ΕΟΑΝ, να ενισχύεται από Επιθεωρητές Περιβάλλο-

ντος (κυρίως σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης) ή/και από εξωτερικούς επιστήμονες 

με εξειδικευμένες γνώσεις που θα συνεισφέρουν στο έργο του ελέγχου. 

Βάσει του θεσμικού πλαισίου ο ΕΟΑΝ διαθέτει τη δικαιοδοσία επιβολής κυρώσεων 

και λήψης αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων ως συνέπεια διενέρ-

γειας ελέγχων που δύναται να διεξάγει στους παρακάτω φορείς:  

− Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης  

− Υπόχρεους (εισαγωγείς – παραγωγοί) προϊόντων που εντάσσονται στο ν. 

2939/2001. 

− Δήμους / ΟΤΑ Δημόσιο κατά την έννοια άρθρου 8 του ν.2939/2001 και Φορείς 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ). 

− Συλλέκτες, μεταφορείς των αποβλήτων, εταιρείες αποθήκευσης αποβλήτων. 

− Ανακυκλωτές, χώροι διάθεσης, εγκαταστάσεις ανάκτησης ενέργειες. 

 

Ο έλεγχος είναι μια διαδικασία τυποποιημένη και προγραμματισμένη, που συγκα-

ταλέγεται στις βασικές αρμοδιότητες του Οργανισμού, για να διαπιστωθεί η τήρηση 

της νομιμότητας κατά την εφαρμογή των μεθόδων εναλλακτικής διαχείρισης των 

αποβλήτων προϊόντων . Ως «προϊόντα», εννοούνται εκείνα για τα οποία έχουν θε-

σπιστεί μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση τους ως τη χρονική στιγμή 

συγγραφής του παρόντος, όπως παρουσιάζονται κατωτέρω: 
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 Συσκευασίες και απόβλητα συσκευασιών 

 Οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής τους 

 Μεταχειρισμένα Ελαστικά Οχημάτων 

 Απόβλητα Ελαίων 

 Απόβλητα Ηλεκτρικών Στηλών & Συσσωρευτών 

 Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

 Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων 

Η εφαρμογή του συστήματος ελέγχου που παρουσιάζεται στο εγχειρίδιο εμπεριέχει 

μια διαδρομή η οποία  εξασφαλίζει την αξιοπιστία και τη βιωσιμότητα του συστή-

ματος αφενός, αφετέρου διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα του, ως προς τη 

συμμόρφωση των ελεγχόμενων φορέων, θέτοντας σαφή όρια στις διαδικασίες.  Με 

μια τέτοια διαδρομή η οποία αποτελείται από τον Προγραμματισμό, την Υλοποίηση 

και την Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων, διασφαλίζεται επιπλέον η διαφάνεια 

και το αδιάβλητο του συστήματος. 

 

Μέσω των ελέγχων που διενεργεί ο ΕΟΑΝ επιδιώκεται: 

 Η συμμόρφωση των φορέων διαχείρισης στους όρους της νομοθεσίας μέσω της 

επιβολής κυρώσεων. 

 Η τήρηση και εφαρμογή των προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης. 

 Η νόμιμη διακίνηση των συσκευασιών και των άλλων προϊόντων, καθώς και η 

νόμιμη χρήση της σήμανσης. 

 Η τήρηση των όρων χορήγησης της έγκρισης συστημάτων εναλλακτικής διαχεί-

ρισης και των προβλεπόμενων στον εγκεκριμένο φάκελο του συστήματος 

 Η εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών μέσω της έγκαιρης διαπίστωσης των προ-

βλημάτων, σε θεσμικό επίπεδο (π.χ. νομοθετικές αλλαγές, ανάληψη πρωτο-

βουλιών σε θέματα ενημέρωσης, τροποποιήσεις προγραμμάτων εναλλακτικής 

διαχείρισης, κλπ). 

 Η συμβολή στην γρήγορη επίτευξη των ποσοτικών στόχων όπως αυτοί έχουν 

οριστεί στη νομοθεσία με την ενσωμάτωση των Κοινοτικών Οδηγιών και Απο-

φάσεων.  

Οι έλεγχοι δύναται να είναι διοικητικοί ή επιτόπιοι. Στους διοικητικούς ελέγχους 

εντάσσονται όλες οι διαδικασίες που διενεργούνται από το ελεγκτικό κλιμάκιο ή 

αρμόδιο χειριστή χωρίς να απαιτείται μετάβαση στην έδρα ή στις εγκαταστάσεις 

του ελεγχόμενου φορέα, και αφορούν περιπτώσεις ελέγχου μετά από καταγγελία 

οικονομικών παραγόντων ή τρίτων ή ελέγχου που προηγείται της έκδοσης των Πι-

στοποιητικών Εναλλακτικής Διαχείρισης στα ατομικά ή συλλογικά Συστήματα (ΠΕΔ).  
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Ο επιτόπιος έλεγχος αφορά ελεγκτικές διαδικασίες που διενεργούνται από κλιμάκιο 

ελέγχου κατά τη διάρκεια αυτοψίας με επίσκεψη στην έδρα του ελεγχόμενου Φο-

ρέα (γραφεία ή/και εγκαταστάσεις), και διενεργείται μετά από εντολή Γενικού 

Διευθυντή ή και ΔΣ τόσο για την έκδοση του ΠΕΔ όσο και γενικότερα σε περιπτώσεις 

καταγγελιών, ή αυτεπάγγελτα. 

Τέλος οι έλεγχοι δύναται να είναι τακτικοί, όπως προκύπτουν από τον ετήσιο προ-

γραμματισμό του Οργανισμού ή έκτακτοι μετά από καταγγελία ή αυτεπάγγελτα. 

 

 

6.2 Κυρώσεις – Πρόστιμα 
 

Το άρθρο 20 του νόμου 2939/2001 προβλέπει τις ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 

Το άρθρο 6 του Ν 3854/2010, αντικαθιστά την παρ. 1 του τμήματος Γ, του άρθρου 

20 του ν.2939/2001, στο οποίο αναφέρεται ρητά ότι όσοι παραβαίνουν τις διατάξεις 

των άρθρων 7,8,9,11,12,16 και 17 του Ν.3854/2010 τιμωρούνται με διοικητικές κυ-

ρώσεις και πρόστιμο από 1.000-1.000.000€ ή προσωρινή διακοπή λειτουργίας από 

5 έως 30 ημέρες. Όλες οι κυρώσεις επιβάλλονται ύστερα από αιτιολογημένη εισή-

γηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. που έχει λάβει γνώση την έκθεση ελέγχου από τους ελε-

γκτές-χειριστές και την προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερομένου,  στον Γεν. 

Γραμματέα Περιφέρειας  ή στον Υπουργό Π.Ε.Κ.Α. – αναλόγως - την παράβαση, με ή 

χωρίς προηγούμενη προθεσμία για συμμόρφωση.   

Όποιος εμποδίζει τη διενέργεια ελέγχων από τον ΕΟΑΝ κατ’ εφαρμογή του αρ. 24 

του Ν. 2939/2001, καθώς και όποιος αρνείται την παροχή στοιχείων ή πληροφοριών 

ενώ είναι υπόχρεος για την παροχή τους ή παρέχει ψευδείς πληροφορίες ή στοιχεία 

τιμωρείται σύμφωνα με το αρ. 458 του Ποινικού Κώδικα. 
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7 ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΝΤΕΣ  ΈΛΕΓΧΟΙ 

 

7.1  Έλεγχοι σε Συστήματα 
 

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ΕΟΑΝ, από το 2011 και έπειτα έχουν πραγματο-

ποιηθεί, με τη βοήθεια εξειδικευμένων εταιρειών, οι παρακάτω έλεγχοι με προ-

συμφωνημένες διαδικασίες σε συστήματα: 

2011 "Οικονομικός και Διαχειριστικός Έλεγχος των Συλλογικών Συστημάτων Εναλ-

λακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών (Σ.Σ.Ε.Δ.) "ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ" της Ε.Ε.Α.Α. ΑΕ και 

"ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ" 

2011 "Επιτόπιος έλεγχος και αξιολόγηση των ποσοτήτων αποβλήτων συσκευασίας 

(εκτός ΒΕΑΣ) που συλλέγονται-ανακυκλώνονται/αξιοποιούνται από τα Συλλογικά 

Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών (Σ.Σ.Ε.Δ.) "  "ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ" 

της Ε.Ε.Α.Α. ΑΕ και "ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ" 

2012 "Οικονομικός και Διαχειριστικός Έλεγχος του Συλλογικού Συστήματος Εναλ-

λακτικής Διαχείρισης  (Σ.Σ.Ε.Δ.) Αποβλήτων Συσσωρευτών "ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙ-

ΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΑΕ" με δ.τ."ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ. ΑΕ" 

2012 "Οικονομικός και Διαχειριστικός Έλεγχος του Συλλογικού Συστήματος Εναλ-

λακτικής Διαχείρισης  (Σ.Σ.Ε.Δ.) Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕ-

ΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ" με δ.τ."ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. ΑΕ" 

2013 " Έλεγχος Φυσικού Αντικειμένου στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Δια-

χείρισης Συσκευασιών (Σ.Σ.Ε.Δ.) "ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ" 

2013 "Οικονομικός και Διαχειριστικός Έλεγχος του Συλλογικού Συστήματος Εναλ-

λακτικής Διαχείρισης  Συσκευασιών (Σ.Σ.Ε.Δ.) "ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ" 

για τα έτη 2009-2012" 

2014 "Οικονομικός και Διαχειριστικός Έλεγχος του Συλλογικού Συστήματος Εναλ-

λακτικής Διαχείρισης  ΑΗΗΕ (Σ.Σ.Ε.Δ.) ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ για τα έτη 2011-

2012" 

2014 "Οικονομικός και Διαχειριστικός Έλεγχος του Συλλογικού Συστήματος Εναλ-

λακτικής Διαχείρισης  ΑΗHΕ (Σ.Σ.Ε.Δ.) ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ για τα έτη 2011-2012" 

2014 ολοκληρώθηκε η επιλογή εξειδικευμένου αναδόχου για τον  

«Οικονομικό και Διαχειριστικό Ελεγχο του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής 

Διαχείρισης  ΟΤΚΖ (Σ.Σ.Ε.Δ.) ΕΔΟΕ για τα έτη 2011-2012»   
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2014 προκηρύχθηκε διαγωνισμός για επιλογή εξειδικευμένου αναδόχου για τον  

«Οικονομικό και Διαχειριστικό Ελεγχο του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής 

Διαχείρισης  Μεταχειρισμένων Ελαστικών (Σ.Σ.Ε.Δ.) Ecoelastica για τα έτη 2011-

2012” 

 

Επίσης μέσα στο 2014 έγιναν έλεγχοι σε κάποια ΣΕΔ από προσωπικό του ΕΟΑΝ και 

εξωτερικό συνεργάτη για λογιστικά θέματα σχετικά με την ορθή καταβολή του πο-

σοστού της χρηματικής εισφοράς που αντιστοιχεί στον Οργανισμό, και έγιναν οι 

διορθωτικές κινήσεις όπου κατέστη απαραίτητο.    

 

7.2 Έλεγχοι σε Υπόχρεους Παραγωγούς 
 

Το 2014 ο ΕΟΑΝ προέβη στη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων με τη  βοήθεια εξειδι-

κευμένων εταιρειών, σε υπόχρεους παραγωγούς, που αφορούσαν στο ρεύμα συ-

σκευασιών, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού  και ελαίων- λιπαντικών. Ο 

έλεγχος υπόχρεου διαχειριστή στο ρεύμα των συσκευασιών δεν ολοκληρώθηκε α-

φού εμποδίστηκε η επιτόπου αυτοψία, και ο ΕΟΑΝ προέβη σε παραγγελία νέου ε-

λέγχου, και εξετάζει τις περαιτέρω ενέργειες – κυρώσεις βάσει της κείμενης νομο-

θεσία για επανειλημμένη άρνηση ελέγχου. 

Επίσης έχουν εξετασθεί μέσω διοικητικών ελέγχων καταγγελίες για υπόχρεους δια-

χειριστές που αφορούν παραβατική συμπεριφορά είτε λόγω της μη ένταξης σε συλ-

λογικό σύστημα είτε λόγω μη δήλωσης των σωστών ποσοτήτων διακίνησης στην 

αγορά προϊόντων, ή μη καταβολής της χρηματικής εισφοράς και ο ΕΟΑΝ προέβη σε 

προειδοποιητικές επιστολές και συστάσεις για συμμόρφωση καθώς και σε περαιτέ-

ρω ενέργειες και εισήγηση για επιβολή προστίμων στον Γεν. Γραμματέα Περιφέ-

ρειας  ή στον Υπουργό Π.Ε.Κ.Α. – αναλόγως - την παράβαση. 

Τέλος εξετάσθηκαν περιπτώσεις καταγγελιών σχετικά με την ορθή διαχείριση των 

απορριμμάτων σε δήμους ως υπόχρεοι φορείς διαχείρισης των δημοτικών αποβλή-

των συσκευασιών σύμφωνα με τον Ν. 2939/2001.  

 

7.3 Έλεγχοι σε Φορείς Διαχείρισης Αποβλήτων 
 

Κατά το 2014 ο ΕΟΑΝ προέβη σε επιτόπιους ελέγχους σε εταιρείες διαχείρισης 

σκραπ. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε από ομάδα στελεχών του ΕΟΑΝ μετά από ε-
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ντολή του Γενικού  Διευθυντή, και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης 

των πορισμάτων και της επιβολής κυρώσεων. 

Επίσης προτίθεται να συμμετέχει σε μικτά κλιμάκια ελέγχου με στελέχη της Ειδικής 

Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και ενδεχομένως και άλλων φορέων για 

τον έλεγχο των εγκαταστάσεων ανακύκλωσης. 

 

7.4 Επιβολή Κυρώσεων 
 

Στις περιπτώσεις ελέγχων λόγω  καταγγελιών για υπόχρεους διαχειριστές και άλ-

λους οικονομικούς παράγοντες, που αφορούν παραβάσεις της σχετικής νομοθεσί-

ας, ο E.O.AN. προέβη στις παρακάτω ενέργειες: 

· Αξιολόγηση –διερεύνηση της βασιμότητας της καταγγελίας της καταγγελίας 

για την οποία προκύπτουν βάσιμες ενδείξεις παράβασης της σχετικής νομο-

θεσίας. 

· Έγγραφη σύσταση στον παραβάτη συμμόρφωσης με τις παραβιασθείσες 

διατάξεις του Ν. 2939/2001 και των συναφών κανονιστικών πράξεων, προε-

δρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων. 

· Έκδοση Απόφασης Διαπίστωσης Παράβασης στο πλαίσιο της οποίας καλεί-

ται η επιχείρηση-παραβάτης σε ακρόαση προκειμένου να εκθέσει τις από-

ψεις της εντός σύντομης προθεσμίας  5 ημερών. 

· Απόφαση ΔΣ εισήγησης επιβολής προστίμου στο αρμόδιο όργανο κατά πε-

ρίπτωση (Υπουργός ΠΕΚΑ ή Αποκεντρωμένη Διοίκηση Περιφέρειας) όπως 

προβλέπεται από το άρθρο 20 παρ. Γ΄ του Ν. 2939/2001 όπως ισχύει. 

  

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΑΝ λαμβάνοντας υπόψη του τα  κριτήρια του Νό-

μου 2939/01 (άρθρο 20 παράγρ.2) σχετικά με τη σοβαρότητα της παράβασης, την 

επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση, παρόμοιες παραβάσεις στο παρελθόν, τον 

βαθμό υπαιτιότητας και λαμβάνοντας υπόψη το οικονομικό όφελος που απεκόμισε 

ή επεδίωξε να αποκομίσει η επιχείρηση-παραβάτης για όλη τη διάρκεια της παρά-

βασης ως παράμετρος της σοβαρότητας της παράβασης, ομόφωνα αποφάσισε να 

γίνει εισήγηση διοικητικών κυρώσεων (προστίμων)  σε παραβάτες του Ν. 

2939/2001 σύμφωνα με το άρθρο 20 κεφ. Γ΄. 

Μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί δεκαεπτά αποφάσεις από το Δ.Σ. του ΕΟΑΝ για 

εισήγηση επιβολής προστίμων. Ο υπολογισμός του προστίμου έγινε με βάση τη 
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μεθοδολογία υπολογισμού προστίμων που είχε εγκριθεί με τις αποφάσεις 25-7 /24- 

01-2012 και 41-3/20-03-2013 του Δ.Σ. του ΕΟΑΝ, και αποτελεί εσωτερική 

διαδικασία του οργανισμού με σκοπό τη διαφάνεια και την ίση αντιμετώπιση 

μεταξύ των παραβατών.  

Εννέα (9) από αυτές ύψους προστίμου 11.000 μέχρι 396.000 ευρώ έχουν 

προωθηθεί στα αρμόδια όργανα (Υπ. ΠΕΚΑ, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής) για 

επιβολή προστίμων.  

Οι υπόλοιπες οκτώ (8) αποφάσεις με ύψος προστίμου 6.500 μέχρι 239.000 ευρώ 

δεν έχουν ακόμη διαβιβαστεί ακόμα στα αρμόδια όργανα και είναι στο στάδιο της 

προδιαδικασίας.  

Από τις αποφάσεις Δ.Σ. οι οποίες προωθήθηκαν στα αρμόδια όργανα  έχουν εκδο-

θεί μέχρι στιγμής πέντε (5)  αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης  για επιβολή κυρώσεων.   

Επίσης, στο πλαίσιο εποπτείας και ελέγχου των συστημάτων έχουν υποβληθεί κυ-

ρώσεις σε Συστήματα που δεν τηρούσαν τις προϋποθέσεις του νόμου και του εγκε-

κριμένου επιχειρησιακού σχεδίου τους, με τη μορφή μη ανανέωσης της άδειας λει-

τουργίας (περίπτωση ΣΥΔΕΣΥΣ) και ανάκληση της άδειας λειτουργίας (περίπτωση 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ).  Η υπόθεση του ΣΥΔΕΣΥΣ  βρίσκεται ακόμα υπό δι-

καστική εξέλιξη, ενώ η υπόθεση της ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ έχει εκδικα-

σθεί και έχει παραπεμφθεί από τον ΕΟΑΝ στον Υπουργό Περιβάλλοντος, μετά από 

την απόφαση του ΣτΕ.    
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8 ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

8.1 Τεχνικές Συναντήσεις σε Επιτροπές της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης 
 

- Συναντήσεις Εργασίας με θέμα «Exchange of experience with other EU cities, 

pilot implementation in Greek big cities (Thessaloniki – Florence) οι οποίες 

διοργανώθηκαν από Task Force for Greece, και έλαβαν χώρα η πρώτη στις 

31 Ιανουαρίου 2014 στην Θεσσαλονίκη, η δεύτερη 2-5 Απριλίου 2014 στην 

Φλωρεντία και η τρίτη στις 28 Νοεμβρίου στην Αθήνα. Οι συναντήσεις αφο-

ρούσαν  μεταφορά τεχνογνωσίας για την υλοποίηση πιλοτικού προγράμμα-

τος για την ανακύκλωση (Συμμετοχή στις εργασίες κα Χαριτοπούλου, Δ/ντρια 

Εναλλακτικής Διαχείρισης). 

- Συμμετοχή του ΕΟΑΝ, ως εκπροσώπου της Ελλάδας, στην Τεχνική Επιτροπή 

που έλαβε χώρα στις 10 Δεκεμβρίου 2014 στις Βρυξέλες σχετικά με την πο-

ρεία εφαρμογής των οδηγιών 2008/98/EC και 2006/66/EC στο ρεύμα απο-

βλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (Συμμετοχή στις εργασίες κα 

Τριτοπούλου, Στέλεχος ΕΟΑΝ).  

 

8.2 Διοργάνωση Συναντήσεων Εργασίας από τον  

ΕΟΑΝ 
 

- Συνάντηση Εργασίας στις 12 Μαΐου 2014 με όλα τα Συστήματα Αποβλήτων 

Εκσκαφών, Κατεδαφίσεων και Κατασκευών.  Κατά τη συνάντηση συζητήθη-

καν και οριστικοποιήθηκαν τα πρότυπα κείμενα για τα  Στοιχεία Διαχείρισης 

Αποβλήτων (ΣΔΑ) και για τις συμβάσεις με διαχειριστές και μονάδες ανακύ-

κλωσης. Έγινε διάκριση των θεμάτων σε δημόσια και ιδιωτικά έργα. Επίσης, 

τα Συστήματα είχαν την δυνατότητα να εκφράσουν θέσεις και απόψεις από 

την μέχρι τώρα εμπειρία λειτουργίας τους, να ζητήσουν διευκρινήσεις σε τε-

χνικά ζητήματα και να προβάλουν προβλήματα που αντιμετωπίζουν προκει-

μένου να βρεθούν οι από κοινού λύσεις. 
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- Συνάντηση Εργασίας στις 5 Δεκεμβρίου 2014 με τα Συστήματα Εναλλακτικής 

Διαχείρισης όλων των ρευμάτων αποβλήτων , στο αμφιθέατρο του κτηρίου 

ΥΠΕΚΑ επί της Μεσογείων, με θέμα «Συζήτηση επί του σε διαβούλευση Σχε-

δίου Νόμου: Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των 

αποβλήτων». Τα ΣΕΔ παρουσίασαν τις παρατηρήσεις τους και κάποια από τα 

ΣΕΔ τις κατέθεσαν και γραπτώς στον ΕΟΑΝ. Η συνάντηση με αφορμή το υπό 

διαβούλευση νομοσχέδιο αποτέλεσε το έναυσμα για ένα δημιουργικό διά-

λογο με σκοπό την εξεύρεση λύσεων σε κάποια ζητήματα που έχουν αναδει-

χθεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους και θα βελτιώσει την πορεία της α-

νακύκλωσης στην χώρα. 

- Συνάντηση Εργασίας στις 5 Δεκεμβρίου του 2014 με τα Συστήματα Αποβλή-

των Εκσκαφών, Κατεδαφίσεων και Κατασκευών που δραστηριοποιούνται 

γεωγραφικά στην Κεντρική Μακεδονία προκειμένου να συζητηθούν θέματα 

εύρυθμης λειτουργίας τους, λόγω συνύπαρξης πολλών Συστημάτων στην ί-

δια περιοχή.  

8.3 Συμμετοχές σε Συνέδρια και Ημερίδες 
 

 Ημερίδα του ΥΠΕΚΑ με θέμα: «Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Πρόληψης 

Παραγωγής Αποβλήτων και Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης 

Αποβλήτων». Πραγματοποιήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2014 (Εισηγητής κ. 

Αγαπητίδης, Πρόεδρος ΕΟΑΝ).  

 Ημερίδα  "Εναλλακτική διαχείριση ΑΕΚΚ στην περιφέρεια της Κεντρικής Μα-

κεδονίας: εξελίξεις και προοπτικές", η οποία έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη 

στις 7 Μαρτίου 2014 (Εισηγητής κ. Σκορδίλης, Γενικός Δ/ντης ΕΟΑΝ). 

 Ημερίδα « Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης για τον κλάδο Επισκευαστών Αυτοκι-

νήτου», η οποία έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 17 Μαρτίου 2014, και διοργα-

νώθηκε από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη Επισκευαστών Αυτοκινήτων (Ειση-

γητές κ. Σκορδίλης, Γενικός Δ/ντης και κα Τριτοπούλου, Στέλεχος ΕΟΑΝ) .  

 Ημερίδα "Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών, κα-

τεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) ", η οποία έλαβε χώρα στην Ερμούπολη Σύρου στις 9 

Μαΐου 2014 (Εισηγητής κα Ρεμούνδου, Στέλεχος ΕΟΑΝ).  



102 

 

 Συνέδριο «EUROBAT AGM & Forum» που έλαβε χώρα στις 5-6 Ιουνίου 2014 

στις Βρυξέλλες  και διοργανώθηκε από το ευρωπαϊκό δίκτυο Eurobat (Συμ-

μετοχή στις εργασίες κα Τριτοπούλου, Στέλεχος ΕΟΑΝ).  

 Συνέδριο «ISWA BEACON CONFERENCE ON WASTE PREVENTION AND RECY-

CLING CLOSING THE LOOPS”, το οποίο έλαβε χώρα στις 16-17 Ιουνίου 2014 

στην Κοπεγχάγη (Συμμετοχή στις εργασίες κα Χαριτοπούλου, Δ/ντρια Εναλ-

λακτικής Διαχείρισης).   

 Ημερίδα στη Σπάρτη με τίτλο: “Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκα-

φών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ): Έναρξη νομικού πλαισίου εφαρ-

μογής  στην ΠΕ Λακωνίας και επιμερισμός ρόλων – υποχρεώσεων σε δημό-

σια διοίκηση και ιδιωτικό τομέα”, που πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιουνίου 

2014 και διοργανώθηκε από το ΣΕΔ ΑΑΝΕΛ. (Εισηγητής κ. Κωνσταντίνου, 

Στέλεχος ΕΟΑΝ)  

 8η Πανελλήνια Σύνοδος των ΦοΔΣΑ που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 4 

και 5 Ιουλίου στη Σύρο (Εισηγητής κ. Αγαπητίδης, Πρόεδρος ΕΟΑΝ). 

 Ημερίδα «Η ανακύκλωση το 2014. Η κατάσταση σήμερα, τα προβλήματα, οι 

προτάσεις, οι λύσεις», που έγινε στην Αθήνα στις 17 Ιουλίου 2014 και διορ-

γανώθηκε από το περιοδικό Ecotec (Εισηγητής κ. Σκορδίλης, Γενικός Δ/ντης 

ΕΟΑΝ).   

 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξόρυξης Αποβλήτων. Πραγματοποιήθηκε στην 

Θεσσαλονίκη στις 15 Σεπτεμβρίου 2014 (Συμμετοχή στις εργασίες κ. Σταμα-

τούκος, μέλος ΔΣ, κ. Κυρίτσης και κα Παυλοπούλου, Στελέχη ΕΟΑΝ).  

 Ημερίδα «πρόληψη παραγωγής Αποβλήτων: Δυνατότητες και περιορισμοί 

στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης – μαθήματα από το έργο LIFE+ 

“WASP-Tool” που έλαβε χώρα στις 23 Σεπτεμβρίου 2014 στην Αθήνα (Ειση-

γητής κα Χαριτοπούλου, Δ/ντρια Εναλλακτικής Διαχείρισης).  

  Ημερίδα με θέμα «Διαχείριση/ Ενεργειακή Εκμετάλλευση Αποβλήτων στην 

Ελλάδα» που πραγματοποιήθηκε στις 3 Οκτωβρίου 2014 στο   Ίδρυμα Ιατρο-

βιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών στην Αθήνα και διοργανώθηκε 

από την Ακαδημία Αθηνών (Εισηγητής κ. Αγαπητίδης, Πρόεδρος ΕΟΑΝ).  

 Συμπόσιο με θέμα «Στρατηγικές και τεχνολογίες για μια βιώσιμη διαχείριση απο-

βλήτων και ανακύκλωσης» που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη στις 16 Οκτωβρίου 

2014 και διοργανώθηκε από το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο (Συμμετοχή σε 

στρογγυλό τραπέζι κ. Σκορδίλης, Γενικός Δ/ντης.  
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 Σεμινάριο «Κομποστοποίηση και Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων στην 

Τοπική Αυτοδιοίκηση», που έλαβε χώρα στις 26 – 28 Νοεμβρίου 2014, στο 

Αμφιθέατρο Δήμου Αθηναίων και INNOVATHENS - ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ Γκάζι και 

διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Κομποστοποίησης (ΣΕΚ) και 

την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) (Εισηγητές κ. Αγαπητίδης, Πρό-

εδρος ΔΣ, κ. Σκορδίλης, Γενικός Δ/ντης, κα Χαριτοπούλου, Δ/ντρια Εναλλα-

κτικής Διαχείρισης και κα Τριτοπούλου, Στέλεχος ΕΟΑΝ) 

 Ημερίδα στη Χαλκίδα με τίτλο: «Η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων 

ΑΕΚΚ στα δημόσια και ιδιωτικά έργα: Εξελίξεις και Προοπτικές», που πραγ-

ματοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2014 και διοργανώθηκε από το ΣΕΔ ΣΑΝΚΕ 

και το ΤΕΕ (Εισηγητές κ. Αγαπητίδης, Πρόεδρος ΔΣ, κ. Κωνσταντίνου, Στέλε-

χος ΕΟΑΝ). 

 Συνέδριο "Challenges to separate collection systems for different waste 

streams - barriers and opportunities", το οποίο έλαβε χώρα στο Βουκουρέστι 

της Ρουμανίας στις 9 Οκτωβρίου 2014 (Συμμετοχή στις εργασίες κα Ρεμούν-

δου, Στέλεχος ΕΟΑΝ). 
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9 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

9.1 Στελέχωση Οργανισμού 
 

Με βάση τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 44875 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 

2434/2-11-2011) σχετικά με τον «Καθορισμό της διαδικασίας απόσπασης ή μετα-

φοράς προσωπικού για την στελέχωση του ΕΟΑΝ», μέχρι σήμερα έχουν καλυφθεί 

11 θέσεις από τις 30 που προδιαγράφονται στο ΠΔ 170, εκτός του Γενικού Δ/ντη και 

του Νομικού Συμβούλου, μέσω 3 προκηρύξεων στελέχωσης του Οργανισμού και 

σχετικής αξιολόγησης. Σήμερα ο ΕΟΑΝ έχει ως προσωπικό 3 άτομα στη δ/νση διοι-

κητικών και οικονομικών υπηρεσιών και 8 άτομα στη δ/νση εναλλακτικής διαχείρι-

σης.   

Επειδή οι ανάγκες του ΕΟΑΝ για κάλυψη θέσεων προσωπικού είναι αυξημένες, μέ-

σα στο 2014 προχώρησε σε νέα πρόσκληση για στελέχωση με απόσπαση προσωπι-

κού από το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Έχουν επιλεγεί και εγκριθεί από 

το ΔΣ του ΕΟΑΝ επτά (7) θέσεις προσωπικού, από  τις οποίες τρείς (3) για τη δ/νση 

διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών και τέσσερις (4) για τη δ/νση εναλλακτικής 

διαχείρισης. Η διαδικασία όμως βρίσκεται στο στάδιο των υπογραφών των σχετικών 

ΚΥΑ από τα αρμόδια υπουργεία.  

Επίσης, όσον αφορά την κάλυψη διοικητικών θέσεων προϊσταμένων τμημάτων και 

διευθυντών, έχει πληρωθεί η θέση του Διευθυντή Εναλλακτικής Διαχείρισης και η 

θέση του Προϊσταμένου Τμήματος οικονομικών υπηρεσιών, ανθρωπίνων πόρων και 

διοικητικής υποστήριξης. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του ΕΟΑΝ παρόλα αυτά κρίνονται ικανοποιητικές ως 

προς την επίτευξη των κατά προτεραιότητα στόχων του Οργανισμού και των εθνι-

κών στόχων. Η πλήρης στελέχωση του Οργανισμού θα οδηγήσει σε ενίσχυση των 

εργασιών και εντατικοποίηση των ελέγχων καθώς και την διεύρυνση των δράσεων. 

Το προσωπικό του Ε.Ο.ΑΝ. έχει επιλεχθεί με πολύ αυστηρά κριτήρια προκειμένου 

να επιτευχθεί ο στόχος της ενίσχυσης των εργαλείων, των δομών και των διαδικα-

σιών που θέτει ο Ν.2939/2001 και που θα αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα 

για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής και Εθνικής  περιβαλλοντολογικής πολιτικής. 

Δυναμικό χαρακτηριστικό του Οργανισμού είναι η υψηλή ποιότητα και οι δεξιότη-

τες του ανθρώπινου δυναμικού του. Το 92% του προσωπικού του Ε.Ο.ΑΝ. είναι κά-

τοχοι Πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών, το 54% είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακών Τίτ-

λων Σπουδών και το 31% Διδάκτορες. 

Επιπροσθέτως, ενώ το 77% των υπαλλήλων είναι μεταξύ 35 και 45 ετών η προϋπη-

ρεσία του 36% εξ αυτών, στον Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, είναι μεγαλύ-
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τερη των 20 ετών, και μάλιστα σε θέσεις ευθύνης, του  41%  εκ των υπαλλήλων, με-

γαλύτερη των 10 ετών και  μόλις του 21%  κυμαίνεται μεταξύ 6 και 10 ετών. Κάποιοι 

εξ’ αυτών δε, δραστηριοποιούνταν και στον Ιδιωτικό Τομέα απ’ όπου έχουν  απο-

κτήσει  σημαντική εργασιακή εμπειρία και εξειδίκευση. Τέλος το 30%  των υπαλλή-

λων του Ε.Ο.ΑΝ. έχουν συμμετάσχει  στην διαχείριση  ευρωπαϊκών συγχρηματοδο-

τούμενων προγραμμάτων. 

Ο Ε.Ο.ΑΝ. φροντίζει επίσης να διευκολύνει και να προωθεί την αναβάθμιση των δε-

ξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του και την διαρκή ενημέρωση σε θέματα τε-

χνογνωσίας και την ανάπτυξη εμπειρογνωμοσύνης, με συμμετοχές σε συνέδρια, 

προγράμματα σπουδών, σεμινάρια. 

   

9.2 Κύριες Δράσεις  σε Διοικητικά Θέματα 
 

Ως νέος Οργανισμός, ο ΕΟΑΝ δεν έχει παγιωμένες δομές και διαδικασίες. Τουναντί-

ον, μετά τη πρόσφατη στελέχωσή του με τον ελάχιστο αριθμό εργαζομένων που 

απαιτείται προκειμένου να ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στο θεσμικό του ρόλο, 

βρίσκεται σε μία δυναμική διαδικασία θέσπισης νέων και βελτίωσης υφιστάμενων 

διαδικασιών. 

Σε αυτά τα πλαίσια, ο ΕΟΑΝ, όσον αφορά διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες, 

έχει προβεί στις παρακάτω ενέργειες: 

 Υποβολή προς έγκριση στον Υπουργό Κανονισμό Προσωπικού και Κανονισμό 

του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΑΝ. 

 Διαμόρφωση και Έγκριση από το ΔΣ του Κανονισμού  Λειτουργίας του Οργανι-

σμού. 

 Προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος Μηχανογραφικών Εφαρμογών Οικο-

νομικής Διαχείρισης, Διαχείρισης Προσωπικού, Μισθοδοσίας, Ηλεκτρονικού 

Πρωτοκόλλου και των συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών ούτως ώστε 

να βελτιωθούν οι συγκεκριμένοι τομείς του ΕΟΑΝ. Συγκεκριμένα  έχουν αυτο-

ματοποιηθεί πλήρως οι διαδικασίες και έχουν εξοικονομηθεί σημαντικοί πόροι 

και εργατοώρες καθώς και ελαχιστοποίηση σφαλμάτων και λαθών. 

Στα πλαίσια της καθημερινής λειτουργίας του Οργανισμού,  το Τμήμα οικονομικών 

υπηρεσιών, ανθρωπίνων πόρων και διοικητικής υποστήριξης, διεκπεραιώνει τις πα-

ρακάτω εργασίες: 

- Λογιστική και ταμειακή διαχείριση του Οργανισμού (έντυπα έγκρισης δαπα-

νών, αποφάσεις πληρωμής δαπανών, έκδοση και διεκπεραίωση χρηματικών 

ενταλμάτων), παρακολούθηση υποχρεώσεων λογιστή ως προς α) τις  εμπρό-
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θεσμες υποχρεώσεις  του Οργανισμού προς τις Τράπεζες , τα ασφαλιστικά 

ταμεία, τη  Δ.Ο.Υ. κλπ , β)  την εμπρόθεσμη σύνταξη του ισολογισμού και 

των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (να υπάρχουν τα πρωτότυπα αντί-

γραφα και στον Οργανισμό), γ)  την έκδοση  μισθοδοσίας, την κάλυψη των 

ασφαλιστικών ταμείων κλπ. 

- Διαχείριση και διεκπεραίωση των ταμειακών συναλλαγών του Οργανισμού 

(διαχείριση είσπραξης και τήρηση αρχείου των κάθε είδους πόρων και οφει-

λών προς τον Οργανισμό, π.χ. εισφορών των Συστημάτων Εναλλακτικής  Δια-

χείρισης. Τακτική έγγραφη ενημέρωση-σύσταση και επικοινωνία με τα Συ-

στήματα σε περίπτωση διαχείριση πληρωμών σε προμηθευτές και τρέχου-

σες ανάγκες. Καθημερινή τήρηση αρχείου μικρού ταμείου αναλυτικά ανά 

αριθμό/ημερομηνία παραστατικού, περιγραφή είδους, ημερομηνία πληρω-

μής. 

- Σύνταξη και παρακολούθηση προϋπολογισμού ΕΟΑΝ. 

- Σύνταξη, προετοιμασία, διαχείριση και παρακολούθηση Προμηθειών, Προ-

κηρύξεων Διαγωνισμών, Σύνταξη Αποφάσεων Ανάθεσης-Κατακύρωσης Έρ-

γων Διαγωνισμού. Διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών για την εκτέλεση 

των έργων και προμηθειών, σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις. 

Σύνταξη, διαχείριση και παρακολούθηση Συμβάσεων. 

- Οικονομική Διαχείριση κοινοτικών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. 

Σύνταξη και παρακολούθηση της πορείας εγκεκριμένου έργου του ΕΠΠΕΡΑΑ. 

- Σύνταξη, παρακολούθηση, διεκπεραίωση διοικητικών θεμάτων και αλληλο-

γραφία με υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, λοιπών Υπουργείων και φορέων. Εφαρμο-

γή, παρακολούθηση, επιμέλεια, διαδικασιών διαχείρισης εγγράφων στον 

Ε.Ο.ΑΝ. 

- Ανάρτηση αποφάσεων στο «Διαύγεια». 

- Παρακολούθηση  καλής λειτουργίας Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού του οργανι-

σμού. Μέριμνα για ασφαλή μεταφορά όλου του αρχειακού υλικού ηλεκτρο-

νικής μορφής με εβδομαδιαίο backup αυτού. 

- Παρακολούθηση ορθής λειτουργίας και «ενημέρωσης» της ιστοσελίδας του 

Οργανισμού. Επικοινωνία με τον ανάδοχο φορέα για την επίλυση τεχνικών ή 

άλλων προβλημάτων. 

- Επιμέλεια ορθής τήρησης και αποθήκευσης ηλεκτρονικών εγγράφων πρωτο-

κόλλου. Ταύτιση χειρόγραφου πρωτοκόλλου με ηλεκτρονικό. 

- Παρακολούθηση προμηθειών παγίων ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αναλω-

σίμων, ειδών γραφείου και λοιπών, μικρού προϋπολογισμού, προμηθειών 

για καθημερινές-τρέχοντες ανάγκες του Οργανισμού. 
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- Τήρηση Γενικού και Ατομικού Μητρώου προσωπικού (σε φυσική και ηλε-

κτρονική μορφή) και παρακολούθηση της υπηρεσιακής κατάστασης των ερ-

γαζομένων.  
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10  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

Με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, δόθηκε στον Ε.Ο.ΑΝ. η δυνατότητα να είναι 100% 

αυτοχρηματοδοτούμενος και μέσω της οικονομικής και διοικητικής του αυτοτέλειας 

να χρησιμοποιήσει τα έσοδά του ως εργαλεία ανάπτυξης, έρευνας και κοινωνικής 

ανταπόδοσης. 

Ο «Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης» (Ε.Ο.ΑΝ.) ξεκίνησε να  έχει έσοδα και έξο-

δα και να επανδρώνεται με ανθρώπινο δυναμικό μόλις το 2011. Ο Οργανισμός πα-

ρά το σύντομο χρονικό διάστημα λειτουργίας του διασφάλισε και στην πράξη την 

αυτοχρηματοδότησή του, που σήμερα φτάνει το 88% ενώ 12% να προέρχεται από 

κοινοτικούς πόρους (ΕΠΠΕΡΑΑ) και μόνο για την ενίσχυση της έναρξης των εργα-

σιών του. 

Οι πόροι του Ε.Ο.ΑΝ. τα 4 πρώτα έτη της λειτουργίας του διατέθηκαν κυρίως για τις 

βασικές δαπάνες λειτουργίας του (αμοιβές & έξοδα προσωπικού, νομική και λογι-

στική  υποστήριξη, αγορά εξοπλισμού) και για τη μερική ή ολική χρηματοδότηση 

μελετών, προγραμμάτων, έργων για την επίτευξη των στόχων του νόμου 

2939/2001. 

Συγκεκριμένα, τα έσοδα του ΕΟΑΝ το 2014 ήταν: 

1. 12,40%  Κοινοτικοί πόροι που διατίθενται για την εκπόνηση προ-

γραμμάτων μελετών και ερευνών σχετικά με θέματα που ανάγονται 

στους σκοπούς του Ε.Ο.ΑΝ 

2. 8,33% Ανταποδοτικά τέλη για την έγκριση των συστημάτων εναλλα-

κτικής διαχείρισης και σχετικών πιστοποιητικών 

3. 75,77% Ποσοστό 2% επί των ετήσιων χρηματικών εισφορών του 

προηγούμενου έτους που καταβάλλουν οι υπόχρεοι προς τα συστή-

ματα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών 

και άλλων προϊόντων. 

4. 3,5%  Άλλα- Διάφορα έσοδα  

 

Στο παρακάτω Διάγραμμα παρουσιάζεται η προέλευση εσόδων από συστήματα και 

άλλες πηγές. 
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Διάγραμμα 16. Χρηματοδότηση Οργανισμού 

 

 

Όσον αφορά τα έξοδα για το 2014, εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

1. ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ                                   55% 

2. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ      27% 

3. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ    10% 

(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ- ΕΛΕΓΧΟΣ, ΈΛΕΓΧΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ) 

4. ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                              8% 

 

Ως προς την στέγαση ακολουθήθηκε μια συνηθισμένη και πρακτικά λειτουργική δυ-

νατότητα που είναι η εγκατάσταση του νέου Οργανισμού σε ήδη υπάρχοντα γρα-

φεία του ΥΠΕΚΑ, γεγονός  που περιόρισε  σημαντικά  τα λειτουργικά κόστη του. 

Στον φορέα υλοποιείται, με ίδια μέσα, η Πράξη: "Υποστήριξη του Εθνικού Οργανι-

σμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) 

για την υλοποίηση της πολιτικής για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών 

και άλλων προϊόντων", που εντάχθηκε στο Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυ-

ξη» 2007 – 2013, στον Άξονα Προτεραιότητας 02: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίω-

ση της Ποιότητας Ζωής.» του Ε.Π.  «Αττική». 

Οι δράσεις που εκτελούνται, στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης, αναφέρονται, ανα-

λυτικά, στο φυσικό αντικείμενο του σχετικού Τεχνικού Δελτίου Πράξης  και καλύ-
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πτουν μέρος των δαπανών του Ε.Ο.ΑΝ. που κρίθηκαν απαραίτητες για την ενίσχυση 

του Οργανισμού κατά την έναρξη των εργασιών του (start up) με στόχο την επιτυχή 

επίτευξη του σκοπού του. 
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11  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

 

Συνεργασίες για την ανταλλαγή ή την άντληση δεδομένων, με σημαντική εξοικο-

νόμηση πόρων για όλους τους εμπλεκομένους 

 Με εθνικά Μητρώα ή βάσεις δεδομένων όπως το “ΓΕΜΗ” ή το “taxisnet” για 

την διασταύρωση στοιχείων, την άντληση δεδομένων και την καλύτερη λειτουργία 

του Μητρώου Παραγωγών. 

 Με την Ελληνική Στατιστική Αρχή για την άντληση δεδομένων. 

Άλλες συνεργασίες για τη διάχυση εμπειριών, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την 

καινοτομία και την παρακολούθηση των σύγχρονων εξελίξεων 

 Με επιστημονικές οργανώσεις όπως η ΕΕΔΣΑ, η ISWA, το Global Nest, το Eu-

robat για τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων, και συναντήσεων. 

 Με ερευνητικούς φορείς όπως τα πανεπιστήμια για την εκπόνηση ερευνητι-

κών προγραμμάτων. 

 Με τους αντίστοιχους οργανισμούς του εξωτερικού για την ανταλλαγή από-

ψεων και εμπειριών. 

Συνεργασία με φορείς του Δημοσίου: 

 Με το ΥΠΕΚΑ ως εποπτεύοντα φορέα και μέσω της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ. 

 Με το Υπουργείο Ανάπτυξης για εξειδικευμένα θέματα όπως οικολογικό 

σχεδιασμό των προϊόντων όπως προκύπτει από τον ν. 4042/2012. 

 Με το Υπουργείο Παιδείας (Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) για την 

ενημέρωση καθηγητών για την προώθηση της ανακύκλωσης 

 Με το Υπουργείο Οικονομικών για τον απαιτούμενο έλεγχο των εισαγωγών- 

εξαγωγών (Τελωνεία) ώστε να μην υπάρχει στρέβλωση στις αγορές. 

 Με το Κεντρικό Επιμελητήριο Ελλάδας για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο για 

την ανταλλαγή και άντληση δεδομένων. 

 Με την Εθνική Στατιστική Αρχή για την άντληση δεδομένων. 

 Με άλλα Υπουργεία για τη στελέχωση του Οργανισμού. 

 Με τους ΟΤΑ για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της συλλογής και της ανα-

κύκλωσης των αποβλήτων καθώς και τη συνεργασία με τα Συστήματα Εναλλακτικής 

Διαχείρισης. 

 

 



112 

 

Συνεργασία με φορείς του ιδιωτικού τομέα: 

 Με τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης για την οργάνωση και διεκπε-

ραίωση της ανακύκλωσης μέσα από όλα τα στάδια της εναλλακτικής διαχείρισης 

καθώς και με συλλόγους ή συνδέσμους παραγωγών. 

 Με εταιρείες ελέγχου και επιθεώρησης. 

 Με μελετητικά γραφεία και εταιρείες συμβούλων για την εκπόνηση στοχευ-

μένων μελετών και τη σύνταξη εκθέσεων. 

 Με εξειδικευμένες εταιρείες για το σκοπό της προβολής και της ενημέρω-

σης. 

Συνεργασίες με άλλους φορείς: 

 Με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρακολούθηση των πολιτικών και την 

έγκαιρη προσαρμογή των προγραμμάτων του ΕΟΑΝ. 

 Με συλλογικά όργανα που δραστηριοποιούνται στο χώρο όπως ο Σύνδεσμος 

Ελληνικών Βιομηχανιών για την Ανακύκλωση (ΣΕΒΙΑΝ), για την ανταλλαγή απόψεων 

και την ανάδειξη κρίσιμων παραμέτρων του έργου. 

 Με τη ΜΟΔ ΑΕ για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας. 

 Με επιστημονικούς – ερευνητικούς φορείς (πχ Ελληνική Εταιρεία Διαχείρι-

σης Στερεών Αποβλήτων ΕΕΔΣΑ, International Solid Waste Association ISWA) για την 

παρακολούθηση των εξελίξεων, την προβολή θεμάτων, και την στήριξη της έρευνας. 

 Με το ευρύ κοινό για τη διάδοση των στόχων του Οργανισμού. 
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12  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 2015 

Έχουν δρομολογηθεί ενέργειες για την ανάπτυξη εργαλείων όπως: 

 Μηχανογράφηση (έχει γίνει ήδη Προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος, 

αναμένεται η επιπλέον ενεργοποίηση εφαρμογών) 

 Πιστοποίηση Διαδικασιών Οργανισμού κατά ISO 9001 και 14001 

 Ηλεκτρονικές εφαρμογές για το διαδίκτυο και την κινητή τηλεφωνία 

 Εκπαιδευτικές δράσεις (συνεχής ενημέρωση προσωπικού, περαιτέρω δρά-

σεις μέσω συμμετοχής σε σεμινάρια κλπ). 

 Σχέδιο δράσης για την προβολή του ΕΟΑΝ και τη διάδοση των εννοιών της 

ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης και πρόληψης. Υλοποίηση δράσεων 

ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης πολιτών.  

 Επιπλέον, σκοπεύει ο ΕΟΑΝ να αναθέσει την εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου 

για την επόμενη πενταετία λειτουργίας του οργανισμού στη βάση της εμπειρίας α-

ντίστοιχων φορέων του εξωτερικού. 

Στον προγραμματισμό του επόμενου έτους, βρίσκεται η ολοκλήρωση δράσεων που 

είναι ήδη σε εξέλιξη όπως: 

 Η δημιουργία Μητρώου Παραγωγών για όλα τα προϊόντα, τα οποία υπόκεινται 

στην εναλλακτική διαχείριση, µε σκοπό να καταγραφούν και να διασταυρωθούν 

τα στοιχεία υπόχρεων παραγωγών, να καταπολεμηθεί η εισφοροδιαφυγή και να 

καταγραφεί η περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων.   

 Εκπόνηση σειράς μελετών που θα αποτελέσουν τη βάση για τη συλλογή απαραί-

τητων δεδομένων τεχνικής και οικονομικής φύσης για την καλύτερη λειτουργία 

του Οργανισμού στα πλαίσια του ρυθμιστικού του ρόλου. 

 

Ο Οργανισμός, παράλληλα με τις δραστηριότητες που αφορούν την εποπτεία των 

συστημάτων και της ορθής εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων της χώρας, 

σκοπεύει να δώσει περαιτέρω έμφαση στις παρακάτω δράσεις: 

Έλεγχοι: Στελέχη του ΕΟΑΝ θα συμμετέχουν πιο ενεργά σε μεικτά κλιμάκια είτε με 

δημόσιους ελεγκτικούς μηχανισμούς (π.χ. επιθεωρητές περιβάλλοντος) είτε με ι-

διωτικές πιστοποιημένες ελεγκτικές εταιρείες. Επιπλέον, περεταίρω έλεγχοι θα διε-

νεργούνται αυτόνομα από στελέχη του ΕΟΑΝ σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρι-

σης, υπόχρεους που παρουσιάζουν προβατική συμπεριφορά και σε συνεργαζόμε-

νους φορείς. 
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Κυρώσεις: Επιδίωξη να δοθεί η δυνατότητα στον ΕΟΑΝ να επιβάλλει πρόστιμα χα-

μηλού ύψους (υπό τύπον προειδοποιητικής κίνησης) χωρίς να απαιτείται άλλη πρό-

σθετη έγκριση από άλλους φορείς.  

Πρόληψη: Ο ΕΟΑΝ σχεδιάζει να ασχοληθεί με το συντονισμό των δράσεων πρόλη-

ψης και επαναχρησιμοποίησης οργανώνοντας τη σχετική δικτύωση ιδιωτικών και 

μη κερδοσκοπικών φορέων, κέντρων συλλογής και επιδιόρθωσης καθώς και ενημε-

ρωτικές εκστρατείες για το ευρύ κοινό και τις επιχειρήσεις. Επίσης στα σχέδια του 

είναι η μέριμνα για θέματα οικολογικού σχεδιασμού και σήμανσης προϊόντων, και 

πληροφόρησης κοινού σε θέματα τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών. 

Υποστήριξη και Εποπτεία των ΟΤΑ: Ο ΕΟΑΝ μπορεί να έλθει πιο κοντά στους ΟΤΑ 

προκειμένου να τους βοηθήσει να οργανώσουν καλύτερα τους κανονισμούς καθα-

ριότητας, τη συμμετοχή των πολιτών και των καταστημάτων στην ανακύκλωση, την 

αποφυγή δημιουργίας υπερβολικών ποσοτήτων απορριμμάτων, τον έλεγχο των 

δρομολογίων, την ενημέρωση σχολείων, γραφείων, δημόσιων υπηρεσιών κλπ. Επί-

σης ο ΕΟΑΝ θα επιδιώξει την επικοινωνία με τους ΟΤΑ για καλύτερο συντονισμό και 

εποπτεία των δράσεων ανακύκλωσης που σχεδιάζουν.   

Διάλογος με Συστήματα και εμπλεκόμενους φορείς: Ο ΕΟΑΝ σχεδιάζει συναντή-

σεις εργασίας με όλα τα Συστήματα ανά ροή αποβλήτων, και διαδικασίες συμμετο-

χικού διαλόγου με Συστήματα, δημόσιες αρχές και ιδιωτικούς φορείς διαχείρισης 

προκειμένου να οργανωθεί καλύτερα η εναλλακτική διαχείριση και να βρεθούν από 

κοινού λύσεις σε προβλήματα και δυσλειτουργίες. 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα: Συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προ-

γράμματα. Ανάπτυξη ευρύτερων συνεργασιών με πανεπιστήμια, φορείς του εξωτε-

ρικού και συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα. Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων 

πρακτικών. 

 

Μία σειρά θεσμικών ρυθμίσεων που σχεδιάζει ο ΕΟΑΝ για τη βελτίωση της κατά-

στασης στον τομέα της ανακύκλωσης είναι: 

 Βελτιστοποίηση της διαδικασίας επιβολής προστίμων από τον ΕΟΑΝ σε υπό-

χρεους παραγωγούς που εισφοροδιαφεύγουν ή εισφοροαποφεύγουν καθώς 

και σε συνεργαζόμενους φορείς. 

 Θέσπιση κινήτρων και αντικινήτρων για τους ΟΤΑ προκειμένου να συμμετέ-

χουν πιο ενεργά στην ανακύκλωση. 

 Ενημέρωση και πληροφόρηση πολιτών ώστε η συμμετοχή να είναι μεγαλύ-

τερη. 
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 Υποχρέωση στους πολίτες και καταστηματάρχες για συμμετοχή στην ανακύ-

κλωση μέσω ρητής αναφοράς στους κανονισμούς καθαριότητας και στην 

αδειοδότηση από τους ΟΤΑ. 

 Επιβολή συστημάτων ποιότητας στα ΣΕΔ και τις μονάδες διαλογής και αξιο-

ποίησης ανακυκλώσιμων υλικών. 

 Επιβολή συστημάτων GPS σε όλους τους μεταφορείς ανακυκλώσιμων υλι-

κών. 

 Διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων ΟΤΑ και ιδιωτών για τη δημιουργία 

«πράσινων σημείων» και εφαρμογή προγραμμάτων «Πληρώνω Όσο Πετά-

ω».  

 

 

 


