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Πρόλογος του Προέδρου 

 
Καθώς γράφω για τα πεπραγμένα του 2015 και 2016, έχω στα χέρια μου το ΦΕΚ του Ν.4496/2017 που 

δημοσιεύτηκε σήμερα. Σε αυτόν επιχειρούνται αλλαγές για τη βελτίωση του τρόπου εφαρμογής της 

εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων και ενσωματώνονται αρχές της κυκλικής οικονομίας. Μετά 

την ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) το 2015 και αξιοποιώντας τα 

στοιχεία που υπάρχουν στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης και που απορρέουν από την 

εφαρμογή του Ν.2939/2001, και κυρίως από τις ετήσιες εκθέσεις των συστημάτων εναλλακτικής 

διαχείρισης, τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στα συστήματα, στοιχεία φορέων, επιστολές 

υπόχρεων παραγωγών, αρχίσαμε να συντάσσουμε το νέο νομοθέτημα. Η αξιολόγηση των παραπάνω 

οδήγησε σε διαπιστώσεις που διαμόρφωσαν την εικόνα της εναλλακτικής διαχείρισης και στη βάση 

τους στηρίχθηκαν οι νέες θεσμικές ρυθμίσεις. Όλα αυτά, τα οποία οδήγησαν στο ν. 4496/2017,  θα 

προσπαθήσω να περιγράψω στη συνέχεια. 

Από την ανάλυση που περιλαμβάνεται στην παρούσα έκθεση στα πεπραγμένα 2015-2016, αλλά και 

από παλαιότερα στοιχεία διαπιστώθηκε ότι ενώ τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης στην 

πλειοψηφία τους επιτυγχάνουν τους στόχους τους με βάση τα επιχειρησιακά τους σχέδια, τα οποία 

σημειωτέον με το νέο νόμο θα αναθεωρηθούν εκ βάθρων, σε εθνικό επίπεδο η ανακύκλωση σε 

ποσοστά είναι πολύ χαμηλή.  Η συλλογή στους Δήμους των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας που 

συλλέγονται στους λεγόμενους μπλε κάδους κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα της τάξεως του 4-

5% (στο σύνολο των παραγόμενων αστικών αποβλήτων). Τις διαπιστωμένες αστοχίες, στρεβλώσεις 

και αδυναμίες του παρελθόντος προσπαθεί να άρει ο Ν. 4496/2017, παρά το γεγονός ότι υπάρχει 

μικρή αύξηση στα ποσοστά της ανακύκλωσης για τα έτη 2015 και 2016. 

Μία από τις βασικές επιλογές του νέου νόμου είναι η συμμετοχή, η συνεργασία και ο ενεργός ρόλος 

των τριών πυλώνων της ανακύκλωσης με ταυτόχρονη ανακατανομή των ρόλων αυτών. Οι τρεις 

πυλώνες είναι: α) η τοπική αυτοδιοίκηση, β) τα ατομικά ή συλλογικά συστήματα εναλλακτικής 

διαχείρισης και γ) η κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία με σκοπό την επίτευξη των στόχων που έχει 

θέσει ο Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων του 2015. 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης αναβαθμίζεται και οι Δήμοι από ‘‘συλλέκτες’’ μετατρέπονται σε 

‘‘διαχειριστές’’. Τους δίνεται πλέον η δυνατότητα μέσω των πράσινων σημείων, ένας θεσμός που για 

πρώτη φορά εισάγεται από την πολιτεία, να συλλέγουν, δεματοποιούν, δημοπρατούν και διαθέτουν 

στην αγορά τα ανακυκλώσιμα υλικά που οι πολίτες προσκομίζουν στους χώρους αυτούς. Παράλληλα, 

θα εφαρμοστεί μέσω των νέων επιχειρησιακών σχεδίων των συστημάτων των συσκευασιών που θα 

εγκριθεί εντός του 2018, η διαλογή στην πηγή σε τέσσερα ρεύματα (γυαλί, χαρτί, πλαστικό, 

αλουμίνιο). 

Μέσω της μείωσης του κόστους διαχείρισης των ανακυκλώσιμων υλικών θα μπορούν να δοθούν από 

την τοπική αυτοδιοίκηση, αντισταθμιστικά οφέλη στους δημότες της. Επιπλέον, οι Δήμοι σύντομα θα 

έχουν τη δυνατότητα πιλοτικά να εφαρμόζουν το «πληρώνω όσο πετάω». Τέλος, θεσπίζονται μέτρα 

επιβράβευσης των Δήμων εκείνων που επιτυγχάνουν αύξηση των ποσοτήτων ανακύκλωσης αλλά και 

κυρώσεις για αυτούς που δεν παρουσιάζουν πρόοδο. 
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Οι αλλαγές που υιοθετούνται με τον Ν. 4496/2017 προς όφελος της τοπικής αυτοδιοίκησης, 

στοχεύουν στην αύξηση των πόρων της για την επίτευξη των στόχων της ανακύκλωσης, την 

αναβάθμιση της ποιότητας των δευτερογενών υλικών και την μείωση του κόστους διαχείρισης προς 

όφελος και των πολιτών. 

Για το λόγο αυτό θεσπίζονται μέτρα για τον εξορθολογισμό του κόστους των συστημάτων 

εναλλακτικής διαχείρισης με την μείωση των λειτουργικών εξόδων των συστημάτων, τον τρόπο 

διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και διαφήμισης. Επιπλέον, στα πλαίσια του εξαετούς 

επιχειρησιακού σχεδίου θα απορροφηθούν τα αποθεματικά που υπερβαίνουν το 35% του ετήσιου 

τζίρου του κάθε συστήματος. 

Για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, την ύπαρξη υγιούς ανταγωνισμού και τη δυνατότητα να 

συμμετέχουν και άλλοι επιχειρηματίες στην εναλλακτική διαχείριση, διαχωρίζεται ο ρόλος των 

συστημάτων και των μετόχων αυτών από αυτές καθαυτές τις εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης 

(άδειες συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, κτλ.). 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Η συμμετοχή των φορέων της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας είναι ένα νέο στοιχείο που 

εισάγεται με τον Ν. 4496/2017 σε εφαρμογή του ΕΣΔΑ. 

Μετά από σύμφωνη γνώμη του Δήμου ή με την αναφορά της συνεργασίας με φορείς της κοινωνικής 

αλληλέγγυας οικονομίας στα Τοπικά Σχεδία Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΟΣΔΑ), οι Κοινωνικές 

Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ) αλλά και άλλοι φορείς που αναφέρονται στον νόμο Ν. 

4430/2016 περί κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας μπορούν να συμμετάσχουν στη συλλογή, 

δεματοποίηση, μεταφορά, πώληση των δευτερογενών προϊόντων αλλά και να εκπαιδεύουν την 

τοπική κοινωνία. 

Μέσα από αυτή τη διαδικασία η εκπαίδευση των πολιτών, στην ενεργή συμμετοχή για τη διαχείριση 

των ανακυκλώσιμων υλικών με τη μέθοδο της διαλογής στην πηγή, καθίσταται ταχύτερη και 

ολοκληρωμένη.  

Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, ενώ οι πόροι που προέρχονται από τη διάθεση των 

ανακυκλώσιμων υλικών παραμένουν σε τοπικό επίπεδο. 

Με αυτό τον τρόπο διευρύνεται η αποκεντρωμένη διαχείριση της ανακύκλωσης. 

Ο ΝΕΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΟΑΝ 

Με τον Ν. 4496/2017 αναβαθμίζεται ο ρόλος του ΕΟΑΝ, ώστε να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις. 

Δημιουργούνται δύο νέες διευθύνσεις, η  Διεύθυνση Έρευνας, Πρόληψης και Επικοινωνίας και η 

Διεύθυνση Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, ενώ δημιουργείται Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η 

προσθήκη των νέων οργανικών μονάδων στο οργανόγραμμα του ΕΟΑΝ, καταδεικνύει την έμφαση 

που δίνει η πολιτεία σε τομείς «παραμελημένους» έως σήμερα. 

Μέσω κινητικότητας αλλά και διαδικασίας ΑΣΕΠ θα στελεχωθεί ο ΕΟΑΝ με 54 άτομα έναντι των 11 

εργαζομένων που υπάρχουν σήμερα. 
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Το Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα καταγράφει αιτήματα και θα επιμελείται της οργάνωσης 

εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων και θα 

επεξεργάζεται τα στοιχεία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) που θα καταχωρούν οι 

Δήμοι, προκειμένου να παρεμβαίνει ώστε να βελτιώνονται οι αποδόσεις αυτών και να διορθώνονται 

τυχόν αστοχίες.  

Η Διεύθυνση Έρευνας, Πρόληψης και Επικοινωνίας σκοπό έχει την συλλογή και επεξεργασία 

στοιχείων και πληροφοριών για τις μεθόδους πρόληψης που εφαρμόζονται στην ΕΕ, την επεξεργασία 

αυτών, την προσαρμογή τους στα ελληνικά δεδομένα και την εφαρμογή τους στο χώρο της 

εναλλακτικής διαχείρισης. Παράλληλα, μέσω του Τμήματος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων θα 

ενημερώνει όλους τους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους για οποιαδήποτε εξέλιξη υπάρχει. 

Με τον παρόντα νόμο ο ΕΟΑΝ παύει να έχει εισηγητικό χαρακτήρα για την επιβολή κυρώσεων και πλέον 

ο ρόλος του γίνεται αποφασιστικός, επιβάλει ο ίδιος τις κυρώσεις αυτές που μπορεί να φτάσουν μέχρι 

τη διακοπή λειτουργίας ενός Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης. Η Διεύθυνση Επιθεωρήσεων και 

Ελέγχων δημιουργείται για να ελέγχει εάν τα συστήματα υλοποιούν τα επιχειρησιακά τους σχέδια, εάν 

οι παραγωγοί υλοποιούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις συμβάσεις τους με τα 

συστήματα, εάν οι φορείς εναλλακτικής διαχείρισης εφαρμόζουν τις συμβάσεις τους με Δήμους και 

συστήματα.  

Επιπλέον μέσω του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών  (ΕΜΠΑ), ο ΕΟΑΝ θα ελέγχει την εισφοροδιαφυγή,  

η οποία σήμερα εκτιμάται από τα συστήματα ότι κυμαίνεται από 10-40%, με τη μεγαλύτερη (40%) στο 

χώρο των συσκευασιών. Προϊόντα που εμπεριέχονται σε συσκευασίες οι οποίες μετατρέπονται σε 

απόβλητα πρέπει να διακινούνται στην αγορά με την αναγραφή του μοναδικού αριθμού μητρώου 

ΕΜΠΑ σε όλα τα παραστατικά στοιχεία, τιμολόγια δελτία πώλησης κλπ. 

Πάντως θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι τη διετία 2015-2016 παρά την υποστελέχωση του ΕΟΑΝ, 

επιτελέστηκε ένα σημαντικό έργο όπως αναφέρεται αναλυτικά στην παρούσα έκθεση και σε 

συνδυασμό με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που εισηγήθηκε ο ΕΟΑΝ και έγινε αποδεκτό από την 

πολιτεία, διαφαίνεται ότι θα υπάρξει βελτίωση όλων των παραμέτρων που θα μας οδηγήσουν στην 

αύξηση των στόχων της ανακύκλωσης. 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΑΝ 

 

 

Δημήτρης Πολιτόπουλος 
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Α.1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΟΑΝ 

Α.1.1 Σκοπός και στόχοι του ΕΟΑΝ 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με 

διακριτικό τίτλο «Ε.Ο.ΑΝ.» είναι μη κερδοσκοπικός και κοινωφελής οργανισμός, έχει πλήρη 

διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και υπάγεται στον έλεγχο και την εποπτεία του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

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

Ν. 3854/2010,  αρχικά  ως Ελληνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων 

Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ), μετονομασθείς στη συνέχεια με το άρθρο 46 του Ν. 4042/2012 σε 

«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ – Ε.Ο.ΑΝ.». Τέθηκε δε για πρώτη φορά σε λειτουργία με 

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

μέχρι τότε μεταβατικά αρμόδιο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ήταν το Γραφείο Εναλλακτικής 

Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΓΕΔΣΑΠ) της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος του 

ΥΠΕΧΩΔΕ, επικουρούμενο από την Επιτροπή Παρακολούθησης της Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΕΠΕΔ). 

Σκοπός του Ε.Ο.ΑΝ. είναι κατά κύριο λόγο ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της πολιτικής για την 

εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων σύμφωνα με τους στόχους και τις 

γενικές αρχές του Ν.2939/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Ως «Εναλλακτική Διαχείριση» νοούνται οι εργασίες συλλογής, συμπεριλαμβανομένης της 

εγγυοδοσίας, μεταφοράς, μεταφόρτωσης, προσωρινής αποθήκευσης, επαναχρησιμοποίησης και 

ανάκτησης των χρησιμοποιημένων συσκευασιών πολλαπλής χρήσης, των αποβλήτων 

συσκευασιών και άλλων προϊόντων, ώστε με την επαναχρησιμοποίηση ή ανάκτησή τους να 

επιστρέφουν στο ρεύμα της αγοράς. Πλην των αποβλήτων συσκευασιών  μέχρι στιγμής στην 

εναλλακτική διαχείριση έχουν ενταχθεί: α) τα απόβλητα (λιπαντικά) έλαια, β) τα μεταχειρισμένα 

ελαστικά οχημάτων, γ) τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, δ) τα απόβλητα ηλεκτρικών 

στηλών & συσσωρευτών, ε) τα απόβλητα ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς και στ) τα 

απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. 

Η Εναλλακτική Διαχείριση βασίζεται στις ακόλουθες γενικές αρχές: 

■ στην αρχή της ιεράρχησης των δράσεων και εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων 
 
■ στην αρχή της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού 
 
■ στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» 
 
■ στην αρχή της ευθύνης όλων των εμπλεκομένων οικονομικών παραγόντων 
 
■ στην αρχή της δημοσιότητας  



ΕΚΘΕΣΗ Ε.Ο.ΑΝ. 2015 - 2016 
 

 Σ ε λ ί δ α  | 7 
 

Οι κύριοι στόχοι του Ε.Ο.ΑΝ. σύμφωνα με τον Ν. 2939/2001 είναι: 

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 απόβλητα αυτά για την υγεία των καταναλωτών και για το περιβάλλον 

β) Η μείωση της τελικής διάθεσης των αποβλήτων των συσκευασιών ή άλλων προϊόντων με την 

ενθάρρυνση κατά προτεραιότητα της επαναχρησιμοποίησης τους, της ανάκτησης υλικών και  

ανακύκλωσής τους, καθώς και με ανάκτηση ενέργειας (εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων) 

γ) Η δημιουργία Συστημάτων Ατομικής ή Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης 

δ) Ο καθορισμός ποσοτικών στόχων για την ανακύκλωση και τις άλλες εργασίες ανάκτησης των 

αποβλήτων των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, καθώς και μεσοπρόθεσμων και 

μακροπρόθεσμων χρονικών ορίων. 

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

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

με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών. 

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

επαναχρησιμοποιήσιμης και ανακτήσιμης συσκευασίας και άλλων προϊόντων συμπεριλαμβανομένης 

της ανακύκλωσης. 

η) Ο διαχωρισμός των αποβλήτων στην πηγή, ώστε να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο ανακύκλωσης 

και ανάκτησης υλικών. 

θ) Η υιοθέτηση προτύπων τυποποίησης των συσκευασιών. 

ι) Η πρόβλεψη μέτρων και όρων για τη συνεργασία όλων όσων προβαίνουν σε διαχείριση των 

συσκευασιών και άλλων προϊόντων στα πλαίσια της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει" και της 

συμμετοχής τους στην ευθύνη. 

ια) Η καθιέρωση συστημάτων ενημέρωσης του καταναλωτή για την προσαρμογή της στάσης και 

συμπεριφοράς του κατά τη διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων. 

Α.1.2 Αρμοδιότητες ΕΟΑΝ 

Για την επίτευξη του σκοπού του ο Ε.Ο.ΑΝ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

■ Εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας: 

- Τα προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων 

- Την υποχρεωτική εφαρμογή των προτύπων που έχουν εγκριθεί από τον ΕΛΟΤ για τη 

διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων 

- Παρεκκλίσεις από τους προβλεπόμενους ποσοτικούς στόχους 
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- Την έκδοση κανονισμών σχετικά με τη διαδικασία ανανεώσεων, τροποποιήσεων, αναστολών 

ή ανακλήσεων των εγκρίσεων των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης 

- Την τροποποίηση του ποσού των ανταποδοτικών τελών σχετικά με τη σήμανση των 

συσκευασιών 

- Τον καθορισμό ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση άλλων 

προϊόντων 

- Ποσοτικούς στόχους για εναλλακτική διαχείριση άλλων προϊόντων 

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

κάποιας συγκεκριμένης σύνθεσης υλικών ή επαναχρησιμοποίηση ή εγγυοδοσία 

- Την επιβολή κυρώσεων και την λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων 

για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των στόχων του Ν2939/2001 

- Προγράμματα επενδύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος προκειμένου να γίνει 

σχετική χρηματοδότηση από το Δημόσιο ή διεθνείς οργανισμούς 

■ Χορηγεί 

- Εγκρίσεις των συστημάτων ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης 

- Πιστοποιητικά εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων 

■ Απευθύνει προς τους διαχειριστές, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήματος οικονομικών 

παραγόντων ή τρίτου, οδηγίες ή συστάσεις και υποβάλλει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας σχετικές προτάσεις σε θέματα πολιτικής εναλλακτικής διαχείρισης συστημάτων και 

άλλων προϊόντων 

■ Γνωμοδοτεί για οποιοδήποτε θέμα παραπέμπεται σε αυτόν από τον Υπουργό ΠΕΝ σχετικά με την 

εφαρμογή του Ν.2939/2001 

■ Καταρτίζει και υποβάλλει εκθέσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την 

εφαρμογή του Ν.2939/2001 

■ Δημιουργεί βάσεις δεδομένων για συσκευασίες και άλλα προϊόντα και απόβλητά τους και 

δημοσιεύει κατάλογο με τα εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και με τους 

νόμιμους κατόχους σχετικών πιστοποιητικών και δημιουργεί σύστημα πληροφόρησης του 

κοινού 

■ Εκπονεί ή αναθέτει μελέτες και χρηματοδοτεί έρευνες που εξυπηρετούν το σκοπό του 

■ Οργανώνει τακτικούς και έκτακτους ελέγχους που αναφέρονται: 

- στην τήρηση και εφαρμογή των προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης 

- στη νόμιμη διακίνηση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων 

- στη νόμιμη χρήση της σήμανσης 

- στα οικονομικά στοιχεία της λειτουργίας των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης 

- στα τεχνικά στοιχεία και σε κάθε άλλο στοιχείο αναφορικά με τη λειτουργία των συστημάτων 

εναλλακτικής διαχείρισης 

- στην τήρηση των όρων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του Ν.2939/2001 

■ Μετά από καταγγελία εκ μέρους οικονομικών παραγόντων ή τρίτων ή και αυτεπαγγέλτως καλεί 

τους παραβάτες να παύσουν την παράβαση 
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■ Εκτελεί και εφαρμόζει κάθε είδους εθνικά ή κοινοτικά προγράμματα που του ανατίθενται από 

τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την υλοποίηση των στόχων του νόμου, με 

παράλληλη ανάληψη, απορρόφηση και διαχείριση των σχετικών κονδυλίων της Ε.Ε. 

■ Συντονίζει τη δραστηριότητα των άλλων αρμόδιων φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 

για το σχεδιασμό και την εφαρμογή σχεδίων και προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης και 

παρέχει τη συνδρομή του όταν απαιτείται 

■ Συνάπτει συμφωνίες με ατομικά ή/και συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης 

συσκευασιών/άλλων προϊόντων για την επίτευξη των στόχων του παρόντος νόμου 

■ Συνεργάζεται με ομοειδή όργανα ή οργανισμούς άλλων χωρών, καθώς και με διεθνείς 

οργανισμούς για ανταλλαγή πληροφοριών και ενδεχομένως κατάρτιση κοινών προγραμμάτων 

■ Οργανώνει συνέδρια και εκπαιδευτικά προγράμματα 

■ Διαχειρίζεται τους πόρους του οργανισμού 

Α.1.3 Οργανόγραμμα και Στελέχωση 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 τοποθετείται για θητεία 4 

ετών και υπό την άμεση εποπτεία του είναι: α) Το Γραφείο Γενικού Διευθυντή και Διοικητικού 

Συμβουλίου, αρμόδιο για τη διοικητική υποστήριξη του έργου του Γενικού Διευθυντή και του 

Διοικητικού Συμβουλίου β) Ο Νομικός Σύμβουλος, με σχέση έμμισθης εντολής. Ο Γενικός Διευθυντής  

προΐσταται δυο (2) Διευθύνσεων: 

1. Της Διεύθυνσης 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. Της Διεύθυνσης Εναλλακτικής Διαχείρισης η οποία συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα 

συσκευασιών, εντύπου υλικού, υλικών εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών. β) Τμήμα 

οχημάτων, ελαστικών και ορυκτελαίων. γ) Τμήμα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 

ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και λοιπών προϊόντων. 
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Το πρώτο ΔΣ του Οργανισμού ορίστηκε το 2009 με την Υπουργική Απόφαση 119286/2009 (ΦΕΚ 185/4-

5-2009), ενώ Γενικός Διευθυντής τοποθετήθηκε στις αρχές του 2011 χωρίς να αντικατασταθεί μετά το 

πέρας της θητείας του.  

Η στελέχωση δε του Οργανισμού άρχισε σταδιακά κυρίως με αποσπάσεις αλλά και με μερικές 

μεταφορές από το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, με βάση τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 44875 

Κοινής Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τον «Καθορισμό της διαδικασίας απόσπασης ή μεταφοράς 

προσωπικού για την στελέχωση του ΕΟΑΝ» (ΦΕΚ 2434/2-11-2011). Στο τέλος του 2016, με αυτή τη 

διαδικασία και μετά από 6 προκηρύξεις στελέχωσης του Οργανισμού και σχετικής αξιολόγησης των 

αιτούντων, έχουν καλυφθεί μόλις 11 θέσεις από τις 30 που προδιαγράφονται στο ΠΔ 170, 

εξαιρουμένων των θέσεων του Γενικού Δ/ντη και του Νομικού Συμβούλου. Πιο συγκεκριμένα, ο ΕΟΑΝ 

απασχολεί 4 άτομα στη Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και 7 άτομα στη Δ/νση 

Εναλλακτικής Διαχείρισης, 10 εξ αυτών με απόσπαση. Σε ότι αφορά δε την κάλυψη των θέσεων 
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ευθύνης, έχει πληρωθεί η θέση του Διευθυντή Εναλλακτικής Διαχείρισης και η θέση του 

Προϊσταμένου Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης. 

Πέραν όμως των προβλημάτων που δημιουργεί η διαχρονική υποστελέχωση του Οργανισμού σε ότι 

αφορά την εύρυθμη λειτουργία του και τη δυνατότητα ανταπόκρισης σε όλα τα θέματα ευθύνης του, 

το 2015 ήταν μία δύσκολη χρονιά και σε επίπεδο δυνατότητας λήψης αποφάσεων λόγω έλλειψης 

ανώτατης διοίκησης του Οργανισμού. Το Φεβρουάριο του 2015 έληξε η θητεία του Γενικού 

Διευθυντή, ενώ τον Απρίλιο του 2015 έληξε και η θητεία του τότε Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΑΝ, 

το οποίο ορίστηκε εκ νέου στα τέλη του Νοεμβρίου του 2015 (ΦΕΚ 872/30-11-2015).  

Α.1.4 Νέες Νομοθετικές Εξελίξεις 

Την περίοδο 2015-2016 έλαβαν χώρα σημαντικές νομοθετικές εξελίξεις στον τομέα της προστασίας 

του περιβάλλοντος, τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε εθνικό επίπεδο. Πιο 

συγκεκριμένα: 

■ Το Μάιο του 2015, η Ε.Ε. εξέδωσε την Οδηγία 2015/720/ΕΕ, σχετικά με την τροποποίηση της 

οδηγίας 94/62/ΕΚ με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών 

μεταφοράς, με προθεσμία προσαρμογής των κρατών μελών την 27η Νοεμβρίου του 2016. 

■ Το Δεκέμβριο του 2015, η Ε.Ε. ενέκρινε δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία. Η δέσμη 

μέτρων περιλάμβανε σχέδιο δράσης με μέτρα που καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής των 

προϊόντων: από τον σχεδιασμό, την προμήθεια πρώτων υλών, την παραγωγή και την 

κατανάλωση μέχρι τη διαχείριση των αποβλήτων και την αγορά δευτερογενών πρώτων υλών. 

■ Το Δεκέμβριο του 2015, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2706/Β/15-12-

2015) η με αριθμ. 51373/4684/25−11−2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την κύρωση του Εθνικού 

Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης 

Δημιουργίας Αποβλήτων, τα οποία είχαν εγκριθεί με την  υπ΄ αριθμ. 49/2015 Πράξη του 

Υπουργικού Συμβουλίου. 

■ Tον Αύγουστο του 2016 ολοκληρώθηκε η διαβούλευση και εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση για 

το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ).   

■ Τον Οκτώβριο του 2016, μετά από πολύμηνη εργασία της Ομάδας Εργασίας που συστάθηκε από 

το νέο ΔΣ του ΕΟΑΝ, αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο τροποποίησης του Νόμου 

2939/2001, σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση και το νέο οργανόγραμμα λειτουργίας του 

ΕΟΑΝ.  

■ Με εισηγήσεις του ΕΟΑΝ, μέχρι και το τέλος του 2016, είχαν ολοκληρωθεί ή βρίσκονταν σε 

εξέλιξη οι ακόλουθες νομοθετικές ρυθμίσεις, σχετικά με τα Πράσινα Σημεία (ΠΣ) και τα Κέντρα 

Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης, Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ): 

- Υπουργική Απόφαση ΔΙΠΑ/οικ.37674 (ΦΕΚ 2471/Β/10-8-2016) σχετικά με την κατάταξη των 

ΠΣ και ΚΑΕΔΙΣΠ σε ότι αφορά στην περιβαλλοντική τους αδειοδότηση.  

- Νόμος 4447 (ΦΕΚ 241/Α/23-12-2016) όπου στο άρθρο 21 καθορίζονται οι ορισμοί, οι όροι 

και οι προϋποθέσεις για την εγκατάσταση των ΠΣ και ΚΑΕΔΙΣΠ  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0720
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_en


ΕΚΘΕΣΗ Ε.Ο.ΑΝ. 2015 - 2016 
 

 Σ ε λ ί δ α  | 12 
 

- Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης όπου καθορίζονται οι ελάχιστες τεχνικές 

προδιαγραφές και προδιαγραφές λειτουργίας των ΠΣ και των ΚΑΕΔΙΣΠ  

■ Το Νοέμβριο του 2016, ο ΕΟΑΝ διαβίβασε με το υπ. αρ. πρωτ. 2820/21-11-2016 έγγραφό του,  

σχέδιο νομοθετικής πράξης για τη μεταφορά των ρυθμίσεων της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/720 για τη 

μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς  στην εθνική νομοθεσία. 

 Ο ΕΟΑΝ παρακολούθησε στενά αυτές τις εξελίξεις και συνέβαλλε στη διαμόρφωση των σχετικών 

εθνικών μέτρων, όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην ενότητα Α.2.6 της παρούσας έκθεσης. 
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Α.2 ΠΟΡΕΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΟΑΝ 2015-2016  

Α.2.1 Γενικά 

Βασικοί τομείς δραστηριότητας του ΕΟΑΝ είναι: 

■ η εποπτεία των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ), η οποία περιλαμβάνει την έγκριση 

των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης αλλά και την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας 

τους, 

■ η οργάνωση τακτικών και έκτακτων ελέγχων που αφορούν σε όλο το φάσμα δράσεων της 

εναλλακτικής διαχείρισης και όλους τους εμπλεκόμενους με αυτήν, 

■ η υλοποίηση επικοινωνιακών δράσεων με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού 

αλλά και πληθυσμιακών ομάδων με ειδικότερα χαρακτηριστικά, 

■ η δημιουργία βάσεων δεδομένων για την καλύτερη διάχυση της περιβαλλοντικής πληροφορίας,  

■ εισηγήσεις και αποστολή στοιχείων προς τη Διοίκηση, όπως: α) εισηγήσεις νομοθετικού 

περιεχομένου προς τον Υπουργό σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας της εναλλακτικής 

διαχείρισης, για παράδειγμα προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης, βελτίωση της διοικητικής 

λειτουργίας του ΕΟΑΝ, τροποποίηση ποσοτικών στόχων εναλλακτικής διαχείρισης, β) 

συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται για την σύνταξη των εθνικών 

εκθέσεων αναφοράς για απόβλητα που εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση, γ) 

γνωμοδοτήσεις / εισηγήσεις για οποιοδήποτε σχετικό θέμα ζητηθεί από τον Υπουργό, 

■ η εκπόνηση ή/και ανάθεση μελετών αλλά και η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ή εθνικά 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για την επίτευξη του σκοπού του, 

■ η συνεργασία και ο συντονισμός δράσεων με άλλους αρμόδιους φορείς στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό. 

Οι δράσεις του ΕΟΑΝ, κατά τα έτη 2015-2016, ανά τομέα δραστηριότητας παρουσιάζονται συνοπτικά 

στη συνέχεια. 

Α.2.2 Εποπτεία Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Ε.Δ.)   

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ Σ.Ε.Δ. 

Ο ΕΟΑΝ εγκρίνει και εποπτεύει / ελέγχει τη λειτουργία των Συστημάτων Συλλογικής ή Ατομικής 

Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Ε.Δ.), τα οποία λειτουργούν στη βάση της αρχής της Διευρυμένης 

Ευθύνης του Παραγωγού (Extended Producer Responsibility Principle). Πρόκειται για εταιρείες 

οποιασδήποτε νομικής μορφής, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τις οποίες συστήνουν οι «παραγωγοί» 

των προϊόντων που εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση, με κύριο σκοπό την ανάληψη της 

υποχρέωσης της οργάνωσης όλων των εργασιών της εναλλακτικής διαχείρισης των προϊόντων τους 

που διακινούν στην ελληνική αγορά, όταν αυτά καταστούν απόβλητα. 
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Η έγκριση, η ανανέωση ή μη της έγκρισης, η τροποποίηση της έγκρισης αλλά και η ανάκληση της 

έγκρισης των Σ.Ε.Δ. γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΑΝ μετά από κατάθεση 

σχετικής αναλυτικής τεκμηρίωσης από τα Σ.Ε.Δ. 

Ο ΕΟΑΝ ελέγχει τα εποπτευόμενα Σ.Ε.Δ. για την ακρίβεια και ορθότητα των πεπραγμένων τους: (α) 

περιοδικά, μέσω αναθέσεων σε εταιρείες ορκωτών λογιστών για τον οικονομικό-διαχειριστικό έλεγχο των 

ΣΕΔ καθώς και μέσω αναθέσεων σε διαπιστευμένες εταιρείες ελέγχου για τον έλεγχο του φυσικού 

αντικειμένου και (β) ανά πάσα χρονική στιγμή, μέσω επιτόπιων ελέγχων που διενεργούνται από το 

στελεχιακό δυναμικό του ή αποστολή περαιτέρω τεκμηρίωσης, για την επαλήθευση οποιουδήποτε 

στοιχείου περιλαμβάνεται στις ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις των ΣΕΔ. 

Έως και το τέλος του 2016, τα εγκεκριμένα από τον ΕΟΑΝ Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης ανά 

ρεύμα εναλλακτικής διαχείρισης, δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

1. Συσκευασίες & Απόβλητα Συσκευασιών 

1 

ΣΕΔ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
της Ελληνικής 
Εταιρείας 
Αξιοποίησης 
Ανακύκλωσης   
(Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.) 

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης μη επικίνδυνων αποβλήτων 
συσκευασίας, πανελλαδικής εμβέλειας. 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. Το ΣΕΔ εξακολουθεί να λειτουργεί νόμιμα, καθώς υπέβαλε 
εμπρόθεσμα νέο επιχειρησιακό σχέδιο για την δεύτερη ανανέωση της 
έγκρισης λειτουργίας του, έως ότου ληφθεί η σχετική απόφαση από το Δ.Σ. 
του ΕΟΑΝ. 

2 

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

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας 
ορυκτελαίων, με πανελλαδική εμβέλεια. Η αρχική έγκριση του Σ.Ε.Δ. 
χορηγήθηκε με την Υ.Α.105857/2003 ( ΦΕΚ 391 Β' ) και ανανεώθηκε με την 
υπ’ αριθμ. 873/24-4-2015 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΑΝ που έλαβε κατά την 
57η Συνεδρίασή του. 

3 
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.Ε.  

Ατομικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας προϊόντων 
ιδιωτικής ετικέτας και εισαγωγής ΑΒ Βασιλόπουλος, με πανελλαδική εμβέλεια. 
Η αρχική έγκριση του Σ.Ε.Δ. χορηγήθηκε με την Υ.Α.106156/2004 (ΦΕΚ 1108 Β,). 
Το ΣΕΔ εξακολουθεί να λειτουργεί νόμιμα, καθώς υπέβαλε εμπρόθεσμα νέο 
επιχειρησιακό σχέδιο για την ανανέωση της έγκρισης λειτουργίας του, έως ότου 
ληφθεί η σχετική απόφαση από το Δ.Σ. του ΕΟΑΝ. 

4 
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.  

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης μη επικίνδυνων αποβλήτων 
συσκευασίας, πανελλαδικής εμβέλειας. 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 Αποφάσεις 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 
σχετικά στον Υπουργό ΠΕΚΑ. Το ΣΕΔ εξακολουθεί να λειτουργεί νόμιμα, έως 
ότου ληφθεί η σχετική απόφαση από τον αρμόδιο Υπουργό. Παράλληλα, το 
ΣΕΔ υπέβαλε εμπρόθεσμα νέο επιχειρησιακό σχέδιο για την ανανέωση της 
έγκρισης λειτουργίας του.  
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2. Απόβλητα Ελαίων 

5 

Εναλλακτική 
Διαχείριση Αποβλήτων 
Λιπαντικών Ελαίων ΑΕ 
(ΕΝΔΙΑΛΕ ΑΕ)  πρώην 
ΕΛΤΕΠΕ ΑΕ 

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ελαίων (ΑΛΕ) 
πανελλαδικής εμβέλειας. Η αρχική έγκριση του ΣΕΔ χορηγήθηκε με την Υ.Α. 
105135/10‐06‐2004 (ΦΕΚ 905/Β/17-6-2004). Η λειτουργία του ΣΕΔ 
τροποποιήθηκε με απόφαση του ΔΣ ΕΟΑΝ, η οποία ελήφθη κατά την 37η 
συνεδρίαση (αρ. πρωτ. 1430/14-2-2012) και αφορούσε την απεμπλοκή του 
ΣΕΔ από την αγοραπωλησία ΑΛΕ. Το ΣΕΔ εξακολουθεί να λειτουργεί νόμιμα, 
καθώς υπέβαλε εμπρόθεσμα νέο επιχειρησιακό σχέδιο για την ανανέωση της 
έγκρισης λειτουργίας του, έως ότου ληφθεί η σχετική απόφαση από το Δ.Σ. του 
ΕΟΑΝ.  

3. Μεταχειρισμένα Ελαστικά 

6 

Σύστημα Εναλλακτικής 
Διαχείρισης Παλαιών 
Ελαστικών (ECOELASTI
KA Α.Ε.) 

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών 
οχημάτων πανελλαδικής εμβέλειας. Η αρχική έγκριση του ΣΕΔ χορηγήθηκε 
με την Υ.Α. 106157/2004 (ΦΕΚ 1145/Β/28-7-2004), ενώ το 2011 το Δ.Σ του 
Ε.Ο.ΑΝ ενέκρινε την ανανέωση της λειτουργίας του συγκεκριμένου 
συστήματος (Α.Π. 804/21.12.2011). Το 2015 με την υπ΄αριθμ. 917/30-4-2015 
απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ τροποποιήθηκε η έγκριση λειτουργίας του, σε ότι 
αφορά την αναπροσαρμογή (μείωση) των χρηματικών εισφορών. 

4. Απόβλητα Ηλεκτρικών Στηλών & Συσσωρευτών 

7 

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

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης φορητών ηλεκτρικών στηλών 
και συσσωρευτών, πανελλαδικής εμβέλειας. Η αρχική έγκριση του ΣΕΔ 
χορηγήθηκε με την Υ.Α. 106155/2004  (ΦΕΚ 1056/Β/14-7-2004). Η έγκρισή του 
ανανεώθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 70/20-01-12 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ 
για την περίοδο 2011-2017. 

8 

Σύστημα Εναλλακτικής 
Διαχείριση 
Συσσωρευτών Α.Ε. 
(ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε.)  

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης συσσωρευτών οχημάτων και 
βιομηχανίας, πανελλαδικής εμβέλειας. Η αρχική έγκριση του ΣΕΔ 
χορηγήθηκε με την Υ.Α. 106158/2004  (ΦΕΚ 1124/Β/23-7-2004). Με την υπ` 
αριθ. πρωτ. 1368/1-8-2013 απόφασή, το ΔΣ του ΕΟΑΝ  απέρριψε την αίτηση 
του συστήματος για ανανέωση 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 
αιτήσεως ακύρωσης που έχει υποβάλει. (Η απόφαση αυτή βρίσκεται σε 
εκκρεμότητα μέχρι και την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας έκθεσης).  

9 

Εταιρεία Πανελλαδικής 
Εναλλακτικής Διαχείρισης 
Συσσωρευτών Re-
Battery Α.Ε (Re-Battery 
A.E.) 

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης συσσωρευτών οχημάτων και 
βιομηχανίας, πανελλαδικής εμβέλειας. Η αρχική έγκριση του ΣΕΔ 
χορηγήθηκε με την υπ΄αριθμ. 803/22-12-2011 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ. 

 

10 

Ολοκληρωμένη 
Συλλογική Εναλλακτική 
Διαχείριση Συσσωρευτών 
Πανελλαδικής Εμβέλειας 
Α.Ε. (COMBATT A.E) 

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης συσσωρευτών οχημάτων και 
βιομηχανίας, πανελλαδικής εμβέλειας. Η αρχική έγκριση του ΣΕΔ 
χορηγήθηκε με την με αριθμό πρωτ. 336/25-2-2014 απόφαση του ΔΣ του 
ΕΟΑΝ. 

  

http://www.minenv.gr/anakyklosi/system/00/apofasi.egkrisis.ECO.elastika.pdf
http://www.minenv.gr/anakyklosi/system/00/egrisi.SSEDFHSS.pdf
http://www.minenv.gr/anakyklosi/system/00/egrisi.SSEDFHSS.pdf
http://www.minenv.gr/anakyklosi/system/00/egkrisi.SYDESYS.pdf
http://www.minenv.gr/anakyklosi/system/00/egkrisi.SYDESYS.pdf
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5. Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής 

11 
Εναλλακτική 
Διαχείριση Οχημάτων 
Ελλάδος ΑΜΚΕ (ΕΔΟΕ) 

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΟΤΚΖ, πανελλαδικής 
εμβέλειας. Η αρχική του έγκριση χορηγήθηκε με την Υ.Α. 105136/2004 (ΦΕΚ 
907/Β/17-6-2004). Η έγκριση του ΣΕΔ ανανεώθηκε με την με αριθμό πρωτ. 
638/11-4-2013 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ.  

6. Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 

12 
Ανακύκλωση 
Συσκευών Α.Ε. 

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ, πανελλαδικής 
εμβέλειας, με πεδίο εφαρμογής που καλύπτει όλες τις κατηγορίες ΑΗΗΕ, 
οικιακής και μη οικιακής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων και των 
ιστορικών αποβλήτων (παλιότερων συσκευών). Η αρχική του έγκριση δόθηκε 
με την υπ' αρ. 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.  

13 Φωτοκύκλωση Α.Ε. 

Συλλογικό Σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ, πανελλαδικής 
εμβέλειας. Αρχικά εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 116764/2009 (ΦΕΚ 317Β) 
Υπουργική Απόφαση με πεδίο εφαρμογής τη διαχείριση των αποβλήτων 
φωτιστικών ειδών και λαμπτήρων. Με την απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΑΝ με 
αρ. πρωτ. 623/11-06-2012 το πεδίο εφαρμογής του επεκτάθηκε και σε 
μικροσυσκευές διαφόρων κατηγοριών  και συγκεκριμένα των εξής: 

 Από την Κατηγορία 1 (μεγάλες οικιακές συσκευές): ηλεκτρ. μάτια, 
ηλεκτρ. θερμάστρες, ηλεκτρ. θερμαντικά σώματα, ηλεκτρ. καλοριφέρ, 
ηλεκτρ. ανεμιστήρες 

 Από την Κατηγορία 2 (μικρές οικιακές συσκευές): ΌΛΑ 

 Από την Κατηγορία 3 (εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών): 
αριθμομηχανές τσέπης και επιτραπέζιες, τηλέφωνα, ασύρματα 
τηλέφωνα 

 Από την Κατηγορία 4 (καταναλωτικά είδη): ραδιόφωνα, κάμερες 
μαγνητοσκόπησης, 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 χρήσεις 

 Από την Κατηγορία 9 (όργανα παρακολούθησης και ελέγχου): ΌΛΑ. 

7. Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων 

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

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ περιφερειακής εμβέλειας. 
Αρχική έγκριση του ΣΕΔ με την υπ΄αριθ. 717/7-12-2011 απόφαση του ΔΣ του 
ΕΟΑΝ και γεωγραφική εμβέλεια τους νομούς:  

Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας και Χαλκιδικής.  

Τροποποίηση της έγκρισης του ΣΕΔ με την υπ’ αριθμ 1949/19-11-2014 
απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ σε ότι αφορά τροποποίηση χρηματικών 
εισφορών και επέκταση της γεωγραφικής εμβέλειας στους νομούς:  

Δράμας, Ηρακλείου, Καβάλας.         

  

file:///C:/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/USER/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/EOAN10/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/USER/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/USER/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/USER/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/yannis/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/EMX88IL2/FEK.907.egkrisi.EDOE.pdf
file:///C:/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/USER/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/EOAN10/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/USER/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/USER/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/USER/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/yannis/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/EMX88IL2/FEK.907.egkrisi.EDOE.pdf
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15 

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

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ περιφερειακής εμβέλειας. 
Αρχική έγκριση του ΣΕΔ με την υπ΄αριθ. 66/18-01-2012 απόφαση του ΔΣ του 
ΕΟΑΝ και γεωγραφική εμβέλεια τους νομούς:  

Αν. Αττικής, Βοιωτίας και Εύβοιας.  

Τροποποίηση της έγκρισης του ΣΕΔ με την υπ’ αριθμ 1949/19-11-2014 
απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ σε ότι αφορά την επέκταση της γεωγραφικής 
εμβέλειας σε όλο το Νομό Αττικής.         

16 

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

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ περιφερειακής εμβέλειας. 
Αρχική έγκριση του ΣΕΔ με την υπ΄αριθ. 427/26-04-2012  απόφαση του ΔΣ 
του ΕΟΑΝ και γεωγραφική εμβέλεια το νομό: Αττικής          

17 

Ι. ΚΟΥΦΙΔΗΣ - Ι. 
ΚΤΕΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
(Σύστημα Συλλογικής 
Εναλλακτικής 
Διαχείρισης 
Χαλκιδικής Ο.Ε.)  

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ περιφερειακής εμβέλειας. 
Αρχική έγκριση του ΣΕΔ με την υπ΄αριθ. 1050/28-09-2012 απόφαση του ΔΣ 
του ΕΟΑΝ και γεωγραφική εμβέλεια το νομό: Χαλκιδικής   

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

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ περιφερειακής εμβέλειας. 
Αρχική έγκριση του ΣΕΔ με την υπ΄αριθ. 1183/19-10-2012  απόφαση του ΔΣ 
του ΕΟΑΝ και γεωγραφική εμβέλεια τους νομούς:  

Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής.  

Τροποποίηση της έγκρισης του ΣΕΔ με την υπ’ αριθμ 924/30-04-2015  
απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ σε ότι αφορά τροποποίηση χρηματικών 
εισφορών και επέκταση της γεωγραφικής εμβέλειας στους νομούς:  

Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης και Ηρακλείου.         

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

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ περιφερειακής εμβέλειας. 
Αρχική έγκριση του ΣΕΔ με την υπ΄αριθ. 2174/09-12-2013  απόφαση του ΔΣ 
του ΕΟΑΝ και γεωγραφική εμβέλεια τους νομούς:  

Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής.   

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

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ περιφερειακής εμβέλειας. 
Αρχική έγκριση του ΣΕΔ με την υπ΄αριθ. 2204/12-12-2013 απόφαση του ΔΣ 
του ΕΟΑΝ και γεωγραφική εμβέλεια τους νομούς:  

Λακωνίας και Κυκλάδων.  

Τροποποίηση της έγκρισης του ΣΕΔ με την υπ’ αριθμ 2186/11-12-2014  
απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ σε ότι αφορά την επέκταση της γεωγραφικής 
εμβέλειας στους νομούς: Μεσσηνίας και Κέρκυρας.         

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

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ περιφερειακής εμβέλειας. 
Αρχική έγκριση του ΣΕΔ με την υπ΄αριθ. 535/1-4-2014  απόφαση του ΔΣ του 
ΕΟΑΝ και γεωγραφική εμβέλεια τους νομούς: Λασιθίου και Ηρακλείου 

22 
Ανακύκλωση Α.Ε.Κ.Κ. 
Αττικής Α.Ε. 

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ περιφερειακής εμβέλειας. 
Αρχική έγκριση του ΣΕΔ με την υπ΄αριθ. 633/15-4-2014  απόφαση του ΔΣ του 
ΕΟΑΝ και γεωγραφική εμβέλεια το νομό: Αττικής   
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ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕΔ 

Την περίοδο 2015 – 2016, ολοκληρώθηκε η διαδικασία έκδοσης αποφάσεων ΔΣ για διαφόρων τύπων 

εγκρίσεις Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης  σε τρεις περιπτώσεις: 
 
■ Με την υπ΄αριθμ. 873/24-4-2015 του ΔΣ του ΕΟΑΝ ανανεώθηκε η έγκριση λειτουργίας του 

Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών Ορυκτελαίων, ΚΕΠΕΔ Α.Ε. 
 
■ Με την υπ΄αριθμ. 917/30-4-2015 του ΔΣ του ΕΟΑΝ τροποποιήθηκε η έγκριση λειτουργίας του 

Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Ελαστικών Οχημάτων, ECOELASTIKA Α.Ε., σε 

ότι αφορά την αναπροσαρμογή (μείωση) των χρηματικών εισφορών. 
 
■ Με την υπ΄αριθμ. 924/30-4-2015 του ΔΣ του ΕΟΑΝ τροποποιήθηκε η έγκριση λειτουργίας του 

Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και 

Κατεδαφίσεων, ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε., σε ότι αφορά την επέκταση της γεωγραφικής του εμβέλειας (σε Ν. 

Δράμας, Ν. Καβάλας, Ν. Ξάνθης και Ν. Χανίων) και την τροποποίηση των χρηματικών εισφορών. 
 
Παραμένουν σε εκκρεμότητα πολλά θέματα που άπτονται εγκρίσεων λειτουργίας των ΣΕΔ, κυρίως 

υφιστάμενων αλλά και νέων εξαιτίας:  
 
α) της ύπαρξης νομοθετικού κενού σε ότι αφορά τη θέσπιση προθεσμιών για την κατάθεση / 

αξιολόγηση / λήψη απόφασης σε όλα τα στάδια της διαδικασίας χορήγησης, ανανέωσης, 

τροποποίησης ή/και ανάκλησης της έγκρισης των Σ.Ε.Δ.. Το μόνο χρονικό όριο που αναφέρεται 

στη νομοθεσία σχετίζεται με την αρχική υποβολή του επιχειρησιακού σχεδίου στην περίπτωση  

ανανέωσης της έγκρισης ενός ΣΕΔ, το οποίο ορίζεται σε τρεις μήνες πριν τη λήξη της προηγούμενης 

έγκρισης του ΣΕΔ. 
 
β) της έλλειψης αναλυτικού οδηγού σύνταξης επιχειρησιακών σχεδίων ή/και συγκεκριμένου 

μορφότυπου, πέραν των γενικών κατευθύνσεων που περιέχονται στη σχετική νομοθεσία, ώστε τα 

κατατιθέμενα επιχειρησιακά σχέδια να είναι πιο περιεκτικά, σαφή και στοχευμένα και επομένως 

να περιορίζονται οι χρόνοι αναμονής στα διάφορα στάδια αξιολόγησής τους 
 
γ) της ύπαρξης διοικητικού κενού, καθώς ο Οργανισμός έμεινε χωρίς Γενικό Διευθυντή και Διοικητικό 

Συμβούλιο για το μεγαλύτερο μέρος του 2015.  
 
δ)  της αναμονής λήψης ορισμένων κρίσιμων αποφάσεων σχετικά με τη λειτουργία μεμονωμένων ΣΕΔ 

από τρίτα ανεξάρτητα μέρη, όπως οι δικαστικές αρχές και ο εποπτεύων Υπουργός. 
 
ε) της τήρησης στάσης αναμονής και από τα ΣΕΔ και από το Δ.Σ. του ΕΟΑΝ ενόψει της ψήφισης της 

τροποποίησης του Ν.2939/2001.  

Στο πλαίσιο τροποποίησης του ν.2939/01, ο ΕΟΑΝ εισηγήθηκε μέτρα για την άρση των ανωτέρω 

διαπιστωθέντων νομοθετικών κενών καθώς και για την απρόσκοπτη λειτουργία του Οργανισμού 

(πρόβλεψη για θέση Διευθύνοντα Συμβούλου, τρόπος λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου). 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 

Κάθε έτος αξιολογούνται από την Υπηρεσία του ΕΟΑΝ οι ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις όλων των 

εγκεκριμένων Σ.Ε.Δ. που αφορούν στο προηγούμενο έτος. Τα ΣΕΔ οφείλουν να συντάσσουν τις 

ετήσιες απολογιστικές τους εκθέσεις σύμφωνα με τον «Οδηγό Σύνταξης Ετήσιων Απολογιστικών 
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Εκθέσεων των Σ.Ε.Δ.» που εκδίδει ο ΕΟΑΝ, προκειμένου να απαντώνται με ενιαίο και πληρέστερο 

τρόπο όλα τα θέματα ενδιαφέροντος.  

Από τις αξιολογήσεις των ετήσιων εκθέσεων των ΣΕΔ προκύπτουν γενικότερα και ειδικότερα 

συμπεράσματα που αφορούν σε επιμέρους τομείς ενδιαφέροντος όπως:  

■ Βαθμός επίτευξης των στόχων  

Οι εθνικοί στόχοι επιτυγχάνονται στα περισσότερα ρεύματα αποβλήτων (αναλυτική παρουσίαση 

στην Ενότητα Β’). Επισημαίνεται, ότι στον προγραμματισμό της λειτουργίας των ΣΕΔ θα πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη η ικανότητα ανταπόκρισης σε απαιτήσεις μελλοντικών υψηλότερων στόχων, 

στο πλαίσιο τόσο του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (με χρονικό ορίζοντα το 2020) 

όσο και των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας γενικότερα.   

■ Βαθμός κάλυψης της εγκριθείσας γεωγραφικής εμβέλειας  

Σε γενικές γραμμές, ο βαθμός κάλυψης της γεωγραφικής εμβέλειας είναι ικανοποιητικός για όλα 

τα ρεύματα αποβλήτων στο σύνολο των ΣΕΔ του κάθε ρεύματος, πλην των Σ.Ε.Δ. των ΑΕΚΚ τα 

οποία είναι περιφερειακής εμβέλειας και στο σύνολό τους καλύπτουν μόλις το 40% της ελληνικής 

επικράτειας. Αυτό το θέμα έχει συζητηθεί αρκετά σε επίπεδο ΕΟΑΝ και ΥΠΕΝ και μετά την ψήφιση 

της αναθεώρησης του Ν. 2939/01 αναμένονται πρωτοβουλίες και σε νομοθετικό επίπεδο για την 

προώθηση της εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ. 

Υπάρχουν σαφώς αρκετά περιθώρια βελτίωσης για κάθε ΣΕΔ, τα οποία μπορεί να αφορούν από 

την πύκνωση των δικτύων προσωρινής συλλογής και τη συχνότερη εξυπηρέτηση της μεταφοράς 

τους έως την ανάπτυξη νέων δικτύων συλλογής και υποδομών σε Δήμους ή / και Περιφερειακές 

Ενότητες, όπου απουσιάζουν μέχρι σήμερα.  

■ Σχέση με τους υπόχρεους παραγωγούς / διαχειριστές 

Παρατηρήθηκε ότι αρκετά ΣΕΔ δεν διενεργούν  ελέγχους των δηλώσεων που υποβάλλουν οι 

συμβεβλημένοι με αυτά υπόχρεοι παραγωγοί / διαχειριστές. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα 

σοβαρό, ιδίως στα ρεύματα όπου υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον στα απόβλητα αυτών 

(συσσωρευτές, λιπαντικά έλαια) . Τα Συστήματα θα πρέπει να διενεργούν πρωτογενείς ελέγχους 

των δηλώσεων των υπόχρεων και να ενημερώνουν τον ΕΟΑΝ για παραβατικές συμπεριφορές, 

όρος που θα πρέπει να αναγράφεται και στις συμβάσεις συνεργασίας μεταξύ Συστημάτων και 

υπόχρεων παραγωγών.  
 

■ Σχέση με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) 

Η συνεργασία των ΣΕΔ με τους ΟΤΑ θα πρέπει να καθορίζεται πλήρως στα πλαίσια των μεταξύ 

τους συμβάσεων, συμπεριλαμβάνοντας μετρήσιμους στόχους, χρονοδιαγράμματα και ανάληψη 

ευθύνης για την επίτευξή τους. Το θέμα της αμοιβαίας δέσμευσης των συμβαλλόμενων μερών 

(ΣΕΔ – ΟΤΑ) και ανάληψης της αναλογούσας ευθύνης αλλά και της αναβάθμισης του ρόλου που 

καλούνται να διαδραματίσουν οι ΟΤΑ, αναδεικνύεται  με πρότασή μας  στην τροποποίηση του 

Ν.2939/2001. 
 

■ Υφιστάμενες υποδομές (π.χ. παροχή εξοπλισμού, συνεργαζόμενες μονάδες, συνεργαζόμενοι 

συλλογείς – μεταφορείς)  

Η συνεργασία των ΣΕΔ με φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση των αποβλήτων όπως συλλέκτες-

μεταφορείς, επεξεργαστές αποβλήτων και ανακυκλωτές γίνεται μέσω συμβάσεων συνεργασίας. 

Οι όροι συνεργασίας θα πρέπει να είναι σαφείς, όπως προτείνεται από τον ΕΟΑΝ στα πλαίσια της 

αναθεώρησης του ν. 2939/2001 και να συμπεριλαμβάνουν πέραν των οικονομικών όρων, 
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περιβαλλοντικά και ποιοτικά κριτήρια. Στον Πίνακα 2.Β της παρούσας έκθεσης γίνεται αναφορά 

στον αριθμό των συνεργαζόμενων με τα ΣΕΔ μονάδων επεξεργασίας / ανακύκλωσης ανά ρεύμα 

αποβλήτου, ο οποίος παρουσιάζει αυξητικές τάσεις καθώς οι συνεργαζόμενες μονάδες το 2016 

ήταν κατά 10% περισσότερες σε σχέση με το 2014. Ο ΕΟΑΝ τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να 

συλλέγει πρωτογενή στοιχεία για τις μονάδες επεξεργασίας (δυναμικότητες, κόστη), μέσω 

αλληλογραφίας και επισκέψεων σε αυτές, ώστε να αποκτήσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της 

επεξεργασίας και διάθεσης δευτερογενών υλικών στην χώρα. 

■ Ενέργειες επικοινωνίας και αποτελεσματικότητά τους 

Οι δράσεις επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης των ΣΕΔ θα πρέπει να εντατικοποιηθούν, καθώς 

η ευαισθητοποίηση και η συμμετοχή των πολιτών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 

επιτυχία των προγραμμάτων ανακύκλωσης. Διαπιστώθηκε η ανάγκη να προγραμματίζονται με 

ενημέρωση –συνεργασία του ΕΟΑΝ και να αποτυπώνονται απολογιστικά σαφέστερα ο στόχος 

κάθε δράσης και η αποτελεσματικότητά της, στοιχεία που αποτελούν μέρος της πρότασης 

τροποποίησης του Ν.2939/2001 σχετικά με τις υποχρεώσεις των ΣΕΔ. 
 

■ Οικονομικά στοιχεία  

Η αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων διενεργείται με βάση το εγκεκριμένο επιχειρησιακό 

σχέδιο, τον προγραμματισμό του προηγούμενου έτους και τις ιδιαιτερότητες του κάθε ΣΕΔ και 

ρεύματος αποβλήτου (π.χ. ύπαρξη εμπορικής αξίας αποβλήτου, χρηματοδότηση δράσεων 

εναλλακτικής διαχείρισης από ΣΕΔ, εκτίμηση απαραίτητου διοικητικού κόστους, αναγκαιότητα 

ενημερωτικών δράσεων κοινού, κλπ.). Σε πολλές περιπτώσεις, αναγνωρίζεται η  ανάγκη 

λεπτομερέστερου ελέγχου των οικονομικών στοιχείων που καταθέτουν τα ΣΕΔ, μέσω 

εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών ή από τη Διεύθυνση Επιθεωρήσεων και Ελέγχων που 

προτείνεται από τον ΕΟΑΝ στο νέο Νόμο.  Σε αυτό το θέμα ο ΕΟΑΝ έχει ξεκινήσει τα τελευταία 

χρόνια να ζητά και να λαμβάνει λεπτομερή στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας των ΣΕΔ, 

διενεργώντας ακόμη και ο ίδιος ελέγχους οικονομικού αντικειμένου σε ΣΕΔ και λαμβάνοντας 

μέρος τα στελέχη του σε εξειδικευμένα σεμινάρια. 
 

■ Προγραμματισμένες δράσεις για το επόμενο έτος 

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 και να κατατίθεται χωριστά σε πρωθύστερο χρόνο πριν την απολογιστική έκθεση 

για να έχει νόημα ο προγραμματισμός. Οι διαπιστώσεις αυτές αποτελούν τη βάση και των 

προτάσεων του ΕΟΑΝ για την αναθεώρηση του υφιστάμενου Νόμου. 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
Οι επισκέψεις των στελεχών της Διεύθυνσης Εναλλακτικής Διαχείρισης σε μονάδες διαλογής, 

επεξεργασίας και ανακύκλωσης αποβλήτων που εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση κρίνονται 

καταρχάς απαραίτητες για την πληρέστερη κατάρτιση των στελεχών και τη βαθύτερη κατανόηση των 

εν γένει δυσκολιών και προβλημάτων στον τομέα της ανακύκλωσης, με απώτερο στόχο την 

βελτιστοποίηση της απόδοσής τους.  

Σε αυτό το πλαίσιο, την περίοδο 2015 -2016 έγιναν επισκέψεις σε μονάδες συνεργαζόμενες με 

εγκεκριμένα ΣΕΔ, πάντα μετά από συνεννόηση με τα ΣΕΔ, ως εξής:  

■ σε 4 μονάδες αναγέννησης Αποβλήτων Ελαίων σε Αττική, Αχαΐα, Μαγνησία, Εύβοια 
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■ σε 5 Κέντρα Συλλογής Αποβλήτων Ελαίων σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Ηράκλειο και Αχαΐας 

■ σε 2 μονάδες ανακύκλωσης ελαστικών οχημάτων σε Πάτρα και Λάρισα 

■ σε 3 κέντρα ανακυκλώσιμων υλικών ΚΔΑΥ σε Αττική, Κρήτη και Κυκλάδες  

■ σε 1 μονάδα διαλογής υαλοθραύσματος στην Αττική 

■ σε 1 μονάδα ανακύκλωσης λαμπτήρων στην Αττική 

■ σε 3 μονάδες επεξεργασίας Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού στην Αττική και 

Κόρινθο 

■ σε 2 εγκαταστάσεις επεξεργασίας του υπολείμματος του τεμαχισμού των ΟΤΚΖ (ASR) 

■ σε 2 κέντρα απορρύπανσης ΟΤΚΖ 

■ σε 1 Χαλυβουργία. 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  

Ο ΕΟΑΝ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, εποπτεύει τη λειτουργία των ΣΕΔ και αποστέλλει 

κατευθυντήριες οδηγίες για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών εναλλακτικής διαχείρισης, την 

εύρυθμη λειτουργία των ΣΕΔ και την ορθολογικότερη διαχείριση του κοινωνικού πόρου της 

χρηματικής εισφοράς. Κατευθυντήριες οδηγίες που εκδόθηκαν προηγούμενα έτη και έχουν ισχύ και 

για τα έτη 2015 -2016 είναι οι ακόλουθες: 

■ Τα ΣΕΔ οφείλουν να είναι πιστοποιημένα για το σύνολο των δραστηριοτήτων τους κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

ISO 9001 και κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001 ή/και EMAS ήδη από το 2014 και να διατηρούν αυτές τις 

πιστοποιήσεις εν ισχύ, προκειμένου να διασφαλίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις διαχείρισης της 

ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης αντίστοιχα.  

■ Όλες οι συνεργαζόμενες με τα ΣΕΔ περιβαλλοντικές υποδομές (όπως μονάδες διαλογής, επεξεργασίας, 

ανακύκλωσης, αποθηκευτικοί χώροι) οφείλουν να πιστοποιηθούν κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001 ή/και EMAS, 

προκειμένου να διατηρήσουν ενεργή τη συνεργασία τους με τα εγκεκριμένα ΣΕΔ.  

■ Τα ΣΕΔ θα πρέπει να ενθαρρύνουν  τη χρήση συστημάτων GPS στη συλλογή-μεταφορά, όπου είναι 

εφικτό. 

■ Κατά τη σύνταξη των ετήσιων απολογιστικών τους εκθέσεων, τα ΣΕΔ θα πρέπει να καλύπτουν 

όλες τις απαιτήσεις του «Οδηγού Σύνταξης Ετήσιων Απολογιστικών Εκθέσεων των Σ.Ε.Δ.» που 

εκδίδει ο ΕΟΑΝ.  

Εντός της περιόδου 2015 -2016, δόθηκαν επιμέρους κατευθυντήριες οδηγίες σε ΣΕΔ διαφορετικών 

προϊόντων και των αποβλήτων τους, ως ακολούθως: 

■ Με την υπ΄αριθμ. 72.5.1/18-4-2016 Απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ, καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις 

και οι όροι έγκρισης των ΣΕΔ ΑΕΚΚ, προκειμένου να μπορούν να αναλάβουν την υποχρέωση 

αποκατάστασης ανενεργών λατομικών χώρων του άρθρου 51 του Ν.4280/2014.  

■ Δόθηκαν κατευθυντήριες οδηγίες για την επέκταση της χωριστής συλλογής γυαλιού και την 

πιλοτική εφαρμογή χωριστής συλλογής χαρτιού / χαρτονιού. Επίσης στο πλαίσιο προώθησης 

χωριστής συλλογής σε τέσσερα (4) ρεύματα σε αντιστοιχία με τον ΕΣΔΑ, έχουν δοθεί 
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κατευθύνσεις για προώθηση και αξιολόγηση πιλοτικών προγραμμάτων σε συγκεκριμένους ΟΤΑ. 

Τα αποτελέσματα των δράσεων αυτών πρέπει να κατατίθενται στις Ετήσιες Εκθέσεις των ΣΕΔ. 

■ Αξιολογήθηκε η μεθοδολογία που χρησιμοποιεί το ΣΕΔ των ΟΤΚΖ για τον υπολογισμό των 

ανακτηθέντων ποσοστών απορρύπανσης και δόθηκαν οδηγίες για τη βελτιστοποίηση της.  

■ Στα πλαίσια εφαρμογής του κανονισμού 493/2012 που αφορά στον υπολογισμό της απόδοσης 

ανακύκλωσης (recycling efficiency), σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης μπαταριών ο ΕΟΑΝ ζήτησε 

από όλα τα εργοστάσια ανακύκλωσης μπαταριών να του αποστείλουν στοιχεία: α) για τις 

ποσότητες που ανακυκλώθηκαν, β) τις αποδόσεις ανακύκλωσης και γ) άλλα στοιχεία που 

αφορούν την πρώτη ύλη και τους αποδέκτες προϊόντων και παραπροϊόντων  για τα έτη 2014 και 

2015, προκειμένου να προχωρήσει στην αξιολόγηση τους και να καταλήξει σε συμπεράσματα για 

την αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων μέτρων και πρακτικών.  

Α.2.3 Έλεγχοι - Κυρώσεις   

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2939/2001, ο ΕΟΑΝ οργανώνει τακτικούς και έκτακτους ελέγχους που 

αναφέρονται στην τήρηση των όρων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του νόμου 

2939/2001 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότησή του. Στους ελέγχους 

του ΕΟΑΝ υπόκεινται όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εναλλακτική διαχείριση, ήτοι: 

■ Συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης προϊόντων και των αποβλήτων τους, 
 

■ Υπόχρεοι παραγωγοί / διαχειριστές προϊόντων  που εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση, 
 

■ Δήμοι και δημοτικές / διαδημοτικές επιχειρήσεις κατά την έννοια άρθρου 8 του Ν2939/2001, 
 

■ Διαχειριστές Αποβλήτων (Συλλέκτες-μεταφορείς αποβλήτων, χώροι αποθήκευσης αποβλήτων, 

μονάδες διαλογής / επεξεργασίας αποβλήτων, μονάδες ανακύκλωσης αποβλήτων, 

εγκαταστάσεις ανάκτησης ενέργειας). 

ΈΛΕΓΧΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο σημείο της παρούσας έκθεσης, η διενέργεια ελέγχων των 

εγκεκριμένων Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης εντάσσεται στο πλαίσιο της 

αποτελεσματικότερης εποπτείας των ΣΕΔ. Στόχος των ελέγχων αυτών είναι η σε μεγαλύτερο βάθος 

ανάλυση του τρόπου λειτουργίας τους, των χρηματικών τους ροών και η αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητάς τους, προκειμένου να εντοπιστούν σε πρώτη φάση τα σημεία που χρήζουν 

συμμόρφωσης ή βελτίωσης.  

Το διάστημα 2015 – 2016, οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν σε ΣΕΔ δίνονται συνοπτικά στον πίνακα που 

ακολουθεί:  

Ελεγχόμενο Σ.Ε.Δ. Είδος ελέγχου Κατάσταση Ελέγχου 

ΕΔΟΕ 
Οικονομικός και Διαχειριστικός Έλεγχος με βάση 
προσυμφωνημένες διαδικασίες με ανάθεση σε 
εταιρεία ορκωτών λογιστών – ελεγκτών 

Ολοκληρώθηκε τον 
Ιούλιο του 2015 
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ECOELASTIKA 
Οικονομικός και Διαχειριστικός Έλεγχος με βάση 
προσυμφωνημένες διαδικασίες με ανάθεση σε 
εταιρεία ορκωτών λογιστών – ελεγκτών 

Ολοκληρώθηκε τον 
Οκτώβριο του 2015 

ΑΦΗΣ 
Οικονομικός και Διαχειριστικός Έλεγχος με βάση 
προσυμφωνημένες διαδικασίες με ανάθεση σε 
εταιρεία ορκωτών λογιστών – ελεγκτών 

Ολοκληρώθηκε τον 
Οκτώβριο του 2016 

ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ 
Οικονομικός και Διαχειριστικός Έλεγχος από κλιμάκιο 
του ΕΟΑΝ 

Ολοκληρώθηκε το 
Δεκέμβριο του 2016 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

Οικονομικός και Διαχειριστικός Έλεγχος με βάση 
προσυμφωνημένες διαδικασίες με ανάθεση σε 
εταιρεία ορκωτών λογιστών – ελεγκτών 

Ολοκληρώθηκε το 
Δεκέμβριο του 2016 

Εντός του 2016 καταρτίστηκε Πρόγραμμα Ελέγχων και αποφασίστηκε να διενεργηθούν έλεγχοι με τη 

βοήθεια εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών σε πέντε (5) ακόμη Συστήματα Εναλλακτικής 

Διαχείρισης: α) στο ΣΣΕΔ Συσκευασιών της ΕΕΑΑ Α.Ε., β) στο ΣΣΕΔ Συσκευασιών ΚΕΠΕΔ Α.Ε., γ) στο 

ΑΣΕΔ Συσκευασιών της ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., δ) στο ΣΣΕΔ Συσσωρευτών ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε. και ε) στο 

ΣΣΕΔ Συσσωρευτών ReBattery A.E.. 

ΈΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ  

Ο ΕΟΑΝ διενεργεί ελέγχους σε υπόχρεους παραγωγούς του Ν.2939/2001, όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν καταγγελίας, προκειμένου να διαπιστώνει κατά πόσο 

εκπληρώνουν την υποχρέωσή τους να συμμετέχουν σε Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης αλλά 

και κατά πόσο δηλώνουν τις ορθές ποσότητες προϊόντων που διακινούν στην ελληνική αγορά. Οι 

έλεγχοι αυτοί μπορεί να αφορούν σε διοικητικούς ελέγχους για την εξακρίβωση της συμμετοχής ή μη 

του υπόχρεου σε ΣΕΔ ή να αφορούν σε επιτόπιους ελέγχους που ανατίθενται σε εξειδικευμένες 

εταιρείες ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για την επιβεβαίωση των δηλωθεισών ποσοτήτων.  

Την περίοδο 2015 – 2016, ολοκληρώθηκε, ήταν σε εξέλιξη ή / και αποφασίστηκε η διενέργεια έξι (6) 

επιτόπιων ελέγχων με τη βοήθεια εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών σε υπόχρεους 

παραγωγούς.  

Επιπλέον, έγινε 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, καθώς και επιστολών σε εταιρείες 

υπόχρεων παραγωγών, για υπενθύμιση της υποχρέωσής τους για ένταξη στο Εθνικό Μητρώο 

Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) (απόκτηση πιστοποιητικού/ών εγγραφής και αριθμού μητρώου παραγωγού, 

για όλες τις κατηγορίες των προϊόντων που εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση) σε διάστημα 

όχι μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών από την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης οικ. 

181504/9.8.2016 (ΦΕΚ 2454/Β/2016) με θέμα «Κατάρτιση, περιεχόμενο και σύστημα διαχείρισης του 

Ε.Μ.ΠΑ. ……» 
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ΈΛΕΓΧΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

Ο ΕΟΑΝ έχει αρμοδιότητα να διενεργεί ελέγχους και σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη 

διαχείριση των αποβλήτων προϊόντων που εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση, εφόσον 

υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις που πρέπει αυτές να πληρούν στα πλαίσια της νομοθεσίας περί 

εναλλακτικής διαχείρισης ή στα πλαίσια των συμβατικών τους υποχρεώσεων με τα εγκεκριμένα από 

τον ΕΟΑΝ ΣΕΔ. Την περίοδο 2015 – 2016 έγιναν στοχευμένοι έλεγχοι σε διαχειριστές αποβλήτων ως 

ακολούθως:  

■ Στα πλαίσια του ελέγχου στη διακίνηση των ΑΛΕ και τον τρόπο λειτουργίας των εταιρειών που 

δραστηριοποιούνται στη συλλογή και μεταφορά ΑΛΕ, εστάλησαν επιστολές συμμόρφωσης από 

τον ΕΟΑΝ προς εταιρείες συλλογής που υπερέβησαν την αρίθμηση των εντύπων και επιστολές 

διευκρινιστικές σε σχέση με τη διακίνηση εντύπων παλαιού καθεστώτος και «ύποπτα» σημεία 

συλλογής ΑΛΕ. 

■ Ο ΕΟΑΝ συμμετείχε, μετά από πρόσκληση της αντίστοιχης Περιφέρειας, σε έλεγχο που 

πραγματοποίησε το ΚΕΠΠΕ, σε εργοστάσιο ανακύκλωσης συσσωρευτών μόλυβδου για 

διερεύνηση ανώνυμης καταγγελίας που κατατέθηκε στον ΕΟΑΝ και κοινοποίησε ο ΕΟΑΝ στην 

Περιφέρεια στην οποία δραστηριοποιείται το εργοστάσιο. Η αυτοψία πραγματοποιήθηκε τον 

Δεκέμβριο του 2015, όπου διαπιστώθηκαν σοβαρότατες παραβάσεις και μη τήρηση των 

περιβαλλοντικών όρων. Ο ΕΟΑΝ κατέθεσε τις απόψεις του στην Περιφέρεια και η απόφαση της 

Αντιπεριφερειάρχη για προσωρινή διακοπή λειτουργίας της μονάδας διάρκειας 6 μηνών, 

εκδόθηκε στις αρχές Ιανουαρίου 2017.  

ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που αφορά και τα έτη 2015 – 2016, ο ΕΟΑΝ δεν μπορεί να 

επιβάλλει κυρώσεις παρά μόνο να εισηγηθεί την επιβολή κυρώσεων σε παραβάτες του ν.2939/2001, 

διαβιβάζοντας σχετική απόφαση του ΔΣ του, είτε προς τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης όπου βρίσκεται η έδρα του παραβάτη εφόσον το χρηματικό πρόστιμο είναι μέχρι 150.000 

€, είτε απευθείας στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για υψηλότερα ποσά ή 

άλλες διοικητικές κυρώσεις.  

Σε αυτό το πλαίσιο από το 2012 έως και το τέλος του 2016, το ΔΣ του ΕΟΑΝ είχε λάβει συνολικά είκοσι 

(20) αποφάσεις εισήγησης για επιβολή προστίμου σε υπόχρεους παραγωγούς λόγω παραβατικής 

συμπεριφοράς και είχε διαβιβάσει τις 10 από αυτές στις αρμόδιες αρχές για την επιβολή προστίμου.  

Μόλις το 2016 ολοκληρώθηκε η διαδικασία και επιβλήθηκαν από το Γενικό Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής  τα πρώτα πρόστιμα για τρεις (3) από αυτές τις περιπτώσεις 

παραβατικών συμπεριφορών, για τις οποίες είχε γίνει διαβίβαση των σχετικών εισηγήσεων του ΕΟΑΝ 

ήδη από τις αρχές του 2013.  

Όσον αφορά κυρώσεις από μικτά κλιμάκια στα οποία συμμετείχε ο ΕΟΑΝ, επιβλήθηκε η κύρωση της 

προσωρινής διακοπής λειτουργίας σε μονάδα ανακύκλωσης συσσωρευτών μολύβδου για έξι (6) 

μήνες, με απόφαση της αντίστοιχης Αντιπεριφερειάρχη. 

Γενικότερα στον τομέα της επιβολής κυρώσεων παρατηρείται μία δυσλειτουργία και μεγάλες 

καθυστερήσεις, οι οποίες σε ένα μεγάλο βαθμό οφείλονται στην έλλειψη της δυνατότητας επιβολής 

κυρώσεων κατευθείαν από τον ΕΟΑΝ, αλλά και στην έλλειψη της απαιτούμενης διοικητικής δομής 
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εντός του ΕΟΑΝ, θέματα τα οποία θεραπεύει το νέο νομοσχέδιο για την τροποποίηση του 

Ν.2939/2001 που διέπει την εναλλακτική διαχείριση. 
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Α.2.4 Ενημέρωση, Ευαισθητοποίηση και Εκπαίδευση 

Το χρονικό διάστημα 2015 – 2016, ο ΕΟΑΝ ανέλαβε και υλοποίησε μία σειρά επικοινωνιακών 

δράσεων, οι οποίες διακρίνονται σε:  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

■ Ο ΕΟΑΝ διατηρεί τον διαδικτυακό του τόπο (www.eoan.gr), όπου τηρούνται χρήσιμες 

πληροφορίες για τον Οργανισμό και την ανακύκλωση γενικότερα.  
 

■ Έχει ενεργοποιήσει σελίδα στα πιο δημοφιλή Social media (Facebook, twitter), όπου αναρτώνται 

επίκαιρες δράσεις του Οργανισμού και χρήσιμες συμβουλές και οδηγίες προς το κοινό σχετικά 

με την ανακύκλωση.  
 
■ Εντός του 2015 διατέθηκε στο κοινό η εξειδικευμένη πλατφόρμα «GREcycle», η οποία επιτρέπει 

στους πολίτες να ενημερώνονται δωρεάν, άμεσα και εύκολα για τα πλησιέστερα σημεία 

συλλογής αποβλήτων που υπόκεινται σε εναλλακτική διαχείριση. Τα απόβλητα που 

περιλαμβάνονται είναι τα υλικά συσκευασίας (γυαλί), τα Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής, τα 

απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων, οι 

συσσωρευτές οχημάτων και οι φορητές ηλεκτρικές στήλες. Στα πλαίσια αυτής της εφαρμογής 

έχει αναπτυχθεί μία βάση γεωχωρικών δεδομένων, η οποία συσχετίζει χωρικά τα δηλωμένα από 

τα ΣΕΔ σημεία συλλογής με το σημείο που δηλώνεται από το χρήστη και κατόπιν απεικονίζονται 

στην οθόνη του υπολογιστή ή στην φορητή συσκευή του (κινητό) τα πλησιέστερα σημεία 

συλλογής των υπό παράδοση σημείων. Η πρόσβαση από τους χρήστες στην συγκεκριμένη 

γεωχωρική βάση γίνεται είτε μέσω φυλλομετρητών σελίδων  (browsers)  ή με χρήση έξυπνων 

συσκευών κινητής τηλεφωνίας (smartphones). 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΟΑΝ 

■ Έκδοση εκθέσεων σχετικά με την επίδοση του οργανισμού και της εναλλακτικής διαχείρισης 

γενικότερα (ετήσια απολογιστική έκθεση, έκθεση στατιστικών στοιχείων).  
 

■ Αναθεωρημένη έκδοση του Οδηγού Σύνταξης Ετήσιων Απολογιστικών Εκθέσεων των 

Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Ε.Δ.).  
 
■ Αναθεωρημένη έκδοση του εντύπου «Στοιχεία Διαχείρισης Αποβλήτων» (Σ.Δ.Α.), το οποίο θα 

πρέπει να συμπληρώνεται υποχρεωτικά από τους διαχειριστές Αποβλήτων Εκσκαφών, 

Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) και να υποβάλλεται στη συνέχεια στις αρμόδιες 

υπηρεσίες. 

■ Έκδοση του Οδηγού Πράσινων Σημείων με σκοπό να αποσαφηνίσει την έννοια του Πράσινου 

Σημείου (ΠΣ) και του Κέντρου Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης, Διαλογής στην Πηγή (Κ.Α.Ε.ΔΙ.Σ.Π.) και 

να δώσει γενικές κατευθύνσεις και καλές πρακτικές σε ότι αφορά στο σχεδιασμό και στη 

λειτουργία τους βασιζόμενος στη διεθνή εμπειρία και πρακτική.  

http://www.eoan.gr/
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

Καθώς μια από τις βασικές αρμοδιότητες του ΕΟΑΝ είναι και η διάχυση πληροφορίας για θέματα που 

αφορούν στην εναλλακτική διαχείριση, τα τελευταία χρόνια δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην 

επέκταση αυτών των δραστηριοτήτων μέσω διοργάνωσης ημερίδων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων 

με αποδέκτες διάφορους εμπλεκόμενους. Έτσι, για την περίοδο 2015 – 2016, ο ΕΟΑΝ έχει οργανώσει 

μόνος ή σε συνεργασία με άλλους φορείς μία σειρά ημερίδων, με θέματα σχετικά με το αντικείμενο 

δράσης του, όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
 

Α/Α Τίτλος Στόχος Τόπος, Χρόνος 

1 «Ανακύκλωση 
2015: Απολογισμός 
– Προοπτικές» 

Απολογισμός του απερχόμενου ΔΣ του ΕΟΑΝ, 
παρουσίαση της πορείας της ανακύκλωσης των 
αποβλήτων που εντάσσονται στην εναλλακτική 
διαχείριση, των προοπτικές της ανακύκλωσης και 
των μελλοντικών ενεργειών του Οργανισμού. 

Αθήνα, 29-04-2015 

2 Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα 
Κατάρτισης 
Στελεχών 
Υπηρεσιών 
Καθαριότητας σε 
ΟΤΑ 

Ο ΕΟΑΝ σε συνεργασία με την Κεντρική Ενωση 
Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και το Δίκτυο ΦΟΔΣΑ, 
υλοποίησε εκπαιδευτικές ημερίδες για θέματα 
ανακύκλωσης ανά Περιφέρεια και απευθύνονται 
στους Δημάρχους, Αντιδημάρχους Καθαριότητας, 
Δημοτικούς Συμβούλους και τους εργαζόμενους των 
υπηρεσιών καθαριότητας των δήμων. Σχεδιάζεται 
επίσης η συνέχισή τους για την κάλυψη όλων των 
Περιφερειών. 

Αθήνα, 06/04/2016 

Αθήνα, 19/04/2016 

Τρίπολη, 17/05/2016 

Ιωάννινα, 01/07/2016 

Ηράκλειο, 25/08/2016  

Χανιά, 26/08/2016  

Κομοτηνή, 07/11/2016 

3 Εναλλακτική 
Διαχείριση των 
ΑΛΕ 

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της Συλλογής ΑΛΕ από 
χερσαίες πηγές και της ελαχιστοποίησης παράνομων 
πρακτικών από Σημεία Συλλογής (παραγωγής 
αποβλήτων) οργανώθηκαν σε συνεργασία με το ΣΕΔ 
των ΑΛΕ εκπαιδευτικές ημερίδες – συναντήσεις 
εργασίας αποκλειστικά για στελέχη Περιφερειών με 
θέμα την εναλλακτική διαχείριση των ΑΛΕ και την 
ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων 

Λάρισα, 15/7/2015 

Ηράκλειο, 22/7/2015 

Κοζάνη, 30/9/2015 

Λαμία, 16/6/2016 

Τρίπολη, 22/6/2016 

Πάτρα, 28/6/2016 

4 Εναλλακτική 
Διαχείριση των 
Αποβλήτων Ελαίων 
στα λιμάνια 

Οργανώθηκε σε συνεργασία με το ΣΕΔ των ΑΛΕ 
ημερίδα ενημέρωσης  - συνάντηση εργασίας για την 
εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Ελαίων στα 
λιμάνια, με τη συμμετοχή των Οργανισμών Λιμένων. 

Αθήνα, 11/11/2015 

5 Εναλλακτική 
Διαχείριση των 
Αποβλήτων Ελαίων 
στα πλοία 

Οργανώθηκε σε συνεργασία με το ΣΕΔ των ΑΛΕ 
ημερίδα ενημέρωσης - συνάντηση εργασίας για την 
εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Ελαίων στα 
πλοία, με τη συμμετοχή των Ενώσεων Εφοπλιστών. 

Αθήνα, 10/02/2016 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Πέραν των ημερίδων τις οποίες διοργάνωσε ή συνδιοργάνωσε, ο ΕΟΑΝ συμμετείχε και σε πλήθος 

ημερίδων, συνεδρίων και συμποσίων με παρουσιάσεις σχετικά με το αντικείμενο δράσης του, όπως 

αναλυτικά παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
 

Α/Α Στοιχεία Συνεδρίου / 

Ημερίδας / Συμποσίου 

Συμμετοχή του ΕΟΑΝ Τόπος, Χρόνος 

1 Packaging Waste & 
Sustainability Forum 

«Packaging waste recycling in Greece» Βρυξέλλες, 25-02-2015 

2 
Ημερίδα Δήμου Αλίμου 

 «Η ανακύκλωση στην Ελλάδα και ο ρόλος 
του ΕΟΑΝ: Προκλήσεις και Προοπτικές» 

Άλιμος, 30-03-2015 

3 23η Πανελλήνια Συνάντηση  
Χρηστών Γεωγραφικών 
Συστημάτων Πληροφοριών 
(GIS) 

 «Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών 
(Γ.Σ.Π.) και εναλλακτική διαχείριση 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων» 

Αθήνα, 07-08/05/2015 

4 

RECIS 2015: 1o Διεθνές 
Συνέδριο για την 
Ανακύκλωση στη Νησιά 

 «Εναλλακτική διαχείριση σε επίπεδο ΟΤΑ 
– ο ρόλος του ΕΟΑΝ» 

 «Δημοτικά Απόβλητα Συσκευασίας: Πρό‐
βλημα ή Ευκαιρία»  

 «Επικίνδυνα απόβλητα που εντάσσονται 
στην εναλλακτική διαχείριση» 

Σαντορίνη, 22-
23/05/2015 

5 

Ημερίδα του Δήμου 
Κηφισιάς 

 «Τοπικά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων 
Δήμων – Ευκαιρίες και προβληματισμοί» 

 «ΟΤΑ & Ανακύκλωση – Επιδόσεις και 
Προοπτικές» 

Κηφισιά, 23/10/2015 

6 Ημερίδα ΣΕΔ Combatt  «Εναλλακτική Διαχείριση Συσσωρευτών» Αθήνα, 23/01/2016 

7 
Ημερίδα ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΔΙΑΣ 

 «Η Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων 
Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων 
(ΑΕΚΚ) στην Ελλάδα» 

Άγιος Νικόλαος, 
27/01/2016 

8 
Ημερίδα ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ 
ΑΝΑΚΕΜ 

 «Η Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων 
Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων 
(ΑΕΚΚ) στην Ελλάδα» 

Δράμα, 15/02/2016 

9 6ο Φόρουμ του έργου ELINA 
για την Ολοκλ. Διαχείριση 
Πετρελαιοειδών Αποβλήτων 
& Καταλοίπων  

«Ο ρόλος του ΕΟΑΝ στην εναλλακτική 
διαχείριση στην Ελλάδα» 

Αθήνα, 25/02/2016 

10 
Ημερίδα Δικτύου ΦοΔΣΑ 

 «Παρουσίαση Οδηγού για τα Πράσινα 
Σημεία» 

Χαλκίδα, 26/02/2016 

11 Ημερίδα του Δήμου 
Λυκόβρυσης – Πεύκης 

 «ΟΤΑ & Ανακύκλωση – Επιδόσεις και 
Προοπτικές» 

Λυκόβρυση, 
08/04/2016 
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12 Συναντήσεις Διαβούλευσης 
(Forum) για την Πλαστική 
Σακούλα στο πλαίσιο του 
έργου LIFE Debag 

«Πρωτοβουλίες και προτάσεις μείωσης 
πλαστικής σακούλας»  

Αθήνα, 15/04/2016 

Αθήνα, 07/07/2016 

Αθήνα, 16/09/2016 

13 Συνάντηση Διαβούλευσης 
Δήμου Σαντορίνης-ΕΟΑΝ 

«Πιλοτική δράση μείωσης πλαστικής 
σακούλας στην Σαντορίνη» 

Σαντορίνη, 12/5/2016 

14 

RECIS 2016: 2o Διεθνές 
Συνέδριο για την 
Ανακύκλωση στη Νησιά 

  «ΟΤΑ και Ανακύκλωση: Προκλήσεις στο 
πλαίσιο ενός νέου μοντέλου διαχείρισης» 

 «Ο Ρόλος του ΕΟΑΝ στη διαχείριση απορ‐
ριμμάτων στα νησιά» 

 «Οι νέες προκλήσεις για την ανακύκλωση 
στην Ελλάδα – ο ρόλος του ΕΟΑΝ» 

 «Διαχείριση ειδικών ροών αποβλήτων 
από την προσφυγική κρίση στα νησιά του 
Αιγαίου» 

Σαντορίνη,                   
13-14/5/2016 

15 
Ημερίδα ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ 

«Η Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Εκ‐
σκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α‐
ΕΚΚ) στην Ελλάδα» 

Πάρος, 27/05/2016 

16 
Ημερίδα ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ 
ΑΝΑΚΕΜ 

«Η Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Εκ‐
σκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α‐
ΕΚΚ) στην Ελλάδα» 

Καβάλα, 10/06/2016 

17 Συνάντηση Διαβούλευσης 
Δήμου Τήνου-ΕΟΑΝ 

 «Πιλοτική δράση μείωσης πλαστικής 
σακούλας στην Τήνο» 

Τήνος, 27/06/2016 

18 Συμπόσιο της A- Energy: 
«Πειραιάς και Διαχείριση 
Απορριμμάτων» 

 «Εναλλακτική Διαχείριση προϊόντων από τη 
Ναυτιλία» 

Πειραιάς, 14/07/2016 

19 1o και 2ο Forum  
Διαβούλευσης για τα Κέντρα 
Διαλογής και Ταξινόμησης 
ΑΗΕΕ, στο πλαίσιο του LIFE 
REWEEE 

 «Ενημέρωση για τον σχεδιασμό, οργάνωση 
και λειτουργία των υποδομών ΕΣΔΑ» 

 «Παρουσίαση λεπτομερειών υλοποίησης 
των 2 ΚΔΤ» 

Κηφισιά, 20-7-2016 

Χαλκιδική, 22-9-2016 

20 

Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο του 
“International Solid Waste 
Association – ISWA” 

 Παρουσίαση με τίτλο: «Development of 
the National Extended Producer Responsi-
bility Register (NEPRR) from the Hellenic 
Recycling Agency (HRA), gained experi-
ences and the emerging challenges»  

 Εργασία με τίτλο: “Waste Electrical and 
Electronic Equipment (WEEE) in Greece: 
An Overview and the Impact of the 
Economic Crisis” 

Novi Sad της Σερβίας, 
19-21/09/2016 

21 Συμπόσιο της A- Energy: 
«Βιομηχανία, 
Ναυπηγοεπισκευή και 
Ανάπτυξη»  

 «Βελτίωση των επιδόσεων της ναυτιλίας 
στην εναλλακτική διαχείριση καθώς και 
προτάσεις για την επίτευξη της κυκλικής 
οικονομίας» 

Πειραιάς, 28/9/2016 
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22 
Ημερίδα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS 

«Ενσωμάτωση της οδηγίας πλαίσιο (ΕΕ) 
2015/720 στο εθνικό δίκαιο» 

Αθήνα, 30-9-2016 

23 

Ημερίδα του Δήμου 
Ιεράπετρας 

 Ο ρόλος του ΕΟΑΝ στην ανακύκλωση – 
Εμπειρίες & προοπτικές 

  «ΟΤΑ & Ανακύκλωση – Μια 
πολυπαραγοντική εξίσωση» 

Ιεράπετρα, 
07/10/2016  

24 
26ο Συνέδριο ΠΑΝΔΟΙΚΟ 

«Πρωτοβουλίες και προτάσεις για τη μείωση 
της πλαστικής σακούλας μιας χρήσης» 

Κόρινθος,                    
11-13/11/2016 

25 
Ημερίδα ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ 

 «Η Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων 
Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων 
(ΑΕΚΚ) στην Ελλάδα» 

Καλαμάτα, 12/11/2016 

26 
Ημερίδα ΣΕΔ Re-battery 

 Συμμετοχή με χαιρετισμό και παρουσίαση 
του ΕΟΑΝ  

Αθήνα, 14/11/2016 

27 
Ημερίδα ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ 

 «Η Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων 
Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων 
(ΑΕΚΚ) στην Ελλάδα» 

Κέρκυρα, 10/12/2016 

28 
Ημερίδα Δήμου 
Χερσονήσου Κρήτης 

“Οφέλη της Πρόληψης- Μείωση Πλαστικής 
Σακούλας – Επαναχρησιμοποίηση ΑΗΕΕ 
Πρόγραμμα LIFE-REWEE” 

Χερσόνησος, 
16/12/2016 

Α.2.5 Εθνικό Μητρώο Παραγωγών 

Ο Ε.Ο.ΑΝ. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, μεριμνά για την οργάνωση και τήρηση του Εθνικού 

Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.), στο οποίο καταχωρίζονται υποχρεωτικά όλοι οι παραγωγοί των 

συσκευασιών και άλλων προϊόντων πλην των ΑΕΚΚ. Η εγγραφή των παραγωγών στο μητρώο είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη άσκηση της δραστηριότητάς τους και για τη συμμετοχή τους 

σε δημόσιους διαγωνισμούς.  
 
Το 2015 ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη της συγκεκριμένης δικτυακής εφαρμογής και τον Αύγουστο του 

2015 ξεκίνησε η δοκιμαστική εφαρμογή της με ένταξη σε αυτή καταρχάς των υπόχρεων παραγωγών 

ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών.  
 
Τον Αύγουστο του 2016, μετά από ένα έτος δοκιμαστικής εφαρμογής του Ε.Μ.ΠΑ., δημοσιεύτηκε και 

η σχετική ΚΥΑ 181504/2016  "Κατάρτιση, περιεχόμενο και σύστημα διαχείρισης του Εθνικού Μητρώου 

Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.), καθορισμός διαδικασίας εγγραφής των παραγωγών, στο πλαίσιο της 

εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 17 

του Ν. 2939/2001 (Α 179), όπως ισχύουν", μετά από εισήγηση του ΕΟΑΝ.  
 
Στο τέλος του 2016, το ΕΜΠΑ λειτουργούσε πλέον κανονικά για όλες τις κατηγορίες προϊόντων για 

τις οποίες υπάρχει υποχρέωση εγγραφής. Προτεραιότητα για τον ΕΟΑΝ σε αυτή τη φάση λειτουργίας 

του ΕΜΠΑ ήταν η εγγραφή του συνόλου των υπόχρεων παραγωγών που είχαν σύμβαση με 

εγκεκριμένα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης.  
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Α.2.6 Εισηγήσεις προς Υπουργό και Απολογιστικά στοιχεία  

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΣΔΑ) 

Ο ΕΟΑΝ συνεισέφερε στην προετοιμασία του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του 

Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, τα οποία εγκρίθηκαν με την Πράξη 

Υπουργικού Συμβουλίου 49 της 15.12.2015 «Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου 

Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.)  

Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) (ΦΕΚ 206/Β/15-12-2015), καθορίζει την πολιτική, 

τις στρατηγικές και τους στόχους διαχείρισης των αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο και προσδιορίζει τις 

γενικές κατευθύνσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων, υποδεικνύοντας τα ενδεδειγμένα μέτρα και 

τις δράσεις, ώστε να επιτευχθούν οι τιθέμενοι στόχοι. Οι βασικές κατηγορίες αποβλήτων που 

πραγματεύεται το ΕΣΔΑ με βάση την προέλευση και τη σύστασή τους διακρίνονται στις ακόλουθες:  

■ Απόβλητα αστικού τύπου  

■ Βιομηχανικά απόβλητα και απόβλητα λοιπών δραστηριοτήτων  

■ Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων  

■ Γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα  

 

Η εθνική πολιτική για τα απόβλητα είναι προσανατολισμένη στους εξής στόχους - ορόσημα για το 2020:  

■ δραστική μείωση των κατά κεφαλήν παραγόμενων αποβλήτων,  

■ προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση με χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων 

- βιοαποβλήτων κατ’ ελάχιστον στο 50% του συνόλου των αστικών στερεών αποβλήτων,  

■ σημαντική αύξηση των επιμέρους στόχων ανακύκλωσης σε 65% για το γυαλί, χαρτί/χαρτόνι, 

μέταλλο, πλαστικό και σε 40% για τα βιοαπόβλητα,  

■ προτεραιότητα σε χωριστή συλλογή υλικών συσκευασιών σε τέσσερα (4) ρεύματα και χωριστή 

συλλογή βιοαποβλήτων 

■ έμφαση στον ρόλο των ΟΤΑ για τη διαλογή στην πηγή υλικών συσκευασιών σε τέσσερα (4) 

ρεύματα και χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων,  

■ ανάκτηση ενέργειας μόνο ως συμπληρωματική μορφή διαχείρισης και εφόσον έχουν εξαντληθεί 

τα περιθώρια κάθε άλλου είδους ανάκτησης και  

■ περιορισμό, σε λιγότερο από το 30% του συνόλου των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ), της 

υγειονομικής ταφής.  

Η ευαισθητοποίηση,  η συμμετοχή και εν τέλει η κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών αποτελεί 

την αποτελεσματική κινητήρια δύναμη και προϋπόθεση επιτυχίας του νέου Σχεδιασμού  

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2939/2001   
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Βασική επιλογή του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίστηκε τον Δεκέμβριο του 2015 ήταν η 

τροποποίηση του Ν. 2939/2001 και η εναρμόνισή του με τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης 

Αποβλήτων. Για το σκοπό αυτό συστάθηκε Ομάδα Εργασίας (Ο.Ε.), αποτελούμενη από τον πρόεδρο 

και μέλη του ΔΣ, με σκοπό την εισήγηση νομοθετικών ρυθμίσεων  σχετικών με τη λειτουργία του 

ΕΟΑΝ και την εναλλακτική διαχείριση. Το σχέδιο τροποποίησης του νόμου δημοσιεύθηκε τον 

Οκτώβριο του 2016 για διαβούλευση, μετά από πολύμηνη εργασία των μελών της Ο.Ε. κατά την οποία 

ελήφθησαν υπόψη και σχόλια των ενδιαφερομένων μερών. Ο ΕΟΑΝ, παράλληλα  με τη διαβούλευση 

του σχεδίου που ήταν σε εξέλιξη στον διαδικτυακό τόπο www.opengov.gr, πραγματοποίησε 

συναντήσεις διαλόγου με τα ΣΕΔ, τους ΦΟΣΔΑ και τις οικολογικές οργανώσεις, προκειμένου στο 

τελικό κείμενο του νομοσχεδίου να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του κάθε ΣΕΔ, οι τυχόν 

δυσκολίες και δυσαρμονίες που μπορεί να προκύπτουν καθώς και οι προτάσεις των 

προαναφερόμενων ενδιαφερομένων μερών. 

Οι βασικές ανάγκες αναθεώρησης του Νόμου, όπως προέκυψαν και από τη διαβούλευση είναι: 

 Διαχωρισμός Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) από εργασίες εναλλακτικής 

διαχείρισης, βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους με όρους που αποσκοπούν στη διαφάνεια, 

τον καλύτερο έλεγχο και τον εξορθολογισμό του κόστους των αντίστοιχων υπηρεσιών, ώστε να 

προκύπτει ανταποδοτικό όφελος στους ΟΤΑ και στον πολίτη από την ανακύκλωση. 

 Ενίσχυση του ρόλου των ΟΤΑ στην εναλλακτική διαχείριση και της ενεργούς συμμετοχής τους σε 

όλα τα στάδια διαχείρισης από το σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων έως και την επεξεργασία 

των ανακυκλώσιμων. Στόχος, η μετατροπή των Δήμων από διακινητές σε  διαχειριστές των 

δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας. 

 Διαχωρισμός των αποβλήτων στην πηγή τουλάχιστον σε τέσσερα ρεύματα, ως του πλέον 

δόκιμου τρόπου συλλογής, ώστε να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο ανακύκλωσης και ανάκτησης 

υλικών. 

 Ενεργός συμμετοχή της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας και ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ 

των τοπικών κοινωνιών και των εμπλεκόμενων φορέων στη διαχείριση αποβλήτων, με στόχο την 

οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τον κοινωνικό έλεγχο και την 

επίτευξη κοινωνικών συναινέσεων. 

 Μείωση της εισφοροδιαφυγής μέσω της υποχρεωτικής αναγραφής του αριθμού μητρώου ΕΜΠΑ 

σε όλα τα παραστατικά.  Η μη αναγραφή οδηγεί έως την απαγόρευση της διάθεσης των 

προϊόντων στην αγορά. 

 Αναβάθμιση του ρόλου του ΕΟΑΝ μέσω της απόδοσης περισσότερων αρμοδιοτήτων, της 

τροποποίησης του Οργανισμού του με την προσθήκη νέων Διευθύνσεων, όπως της Δ/νσης 

Επιθεωρήσεων και Ελέγχου καθώς και της αύξησης των οργανικών θέσεων εργασίας.  

 Υλοποίηση της στρατηγικής, των πολιτικών, των στόχων, των δράσεων και των μέτρων του 

Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης 

Δημιουργίας Αποβλήτων. 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (ΕΜΠΑ) 
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Τα έτη 2015 και 2016 στο πλαίσιο της προετοιμασίας του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών  (ΕΜΠΑ), 

πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις μεταξύ του ΕΟΑΝ, στελεχών του ΥΠΕΝ και όλων των εμπλεκόμενων 

Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ). Οι συναντήσεις είχαν ως σκοπό την καταγραφή των 

απόψεων όλων των εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου να συνταχθεί ένα όσο το δυνατόν πιο 

ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο, το οποίο αφενός μεν θα συντελούσε στην απρόσκοπτη λειτουργία 

του ΕΜΠΑ όσον αφορά στα διοικητικά θέματα που θα έπρεπε να επιλύσει, όσο επίσης και στην 

συγκέντρωση των αποκτηθείσων εμπειριών που αποκόμισαν τα ΣΕΔ από την λειτουργία των 

Μητρώων παραγωγών που τηρούσαν ατομικά. Το αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω συναντήσεων και 

συσκέψεων ήταν ότι η Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε τον Αύγουστο του 2016 και αφορά τη 

λειτουργία του μητρώου παραγωγών ανταποκρίνεται τόσο στις απαιτήσεις των ΣΕΔ, είναι φιλική προς 

το χρήστη και τους παραγωγούς προϊόντων και καθορίζει με σαφήνεια τις υποχρεώσεις που έχουν τα 

ΣΕΔ, οι παραγωγοί και ο ΕΟΑΝ, προϋποθέσεις που είναι αναγκαίες για την όσον το δυνατό πιο ομαλή 

λειτουργία της διαδικτυακής λειτουργίας του ΕΜΠΑ. 

 

ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ 

Βασική κατεύθυνση του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων είναι η δημιουργία και 

λειτουργία Πράσινων Σημείων και Κέντρων Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης και Διαλογής στην Πηγή 

(ΚΑΕΔΙΣΠ), ως μέτρο με βαρύνουσα σημασία για την επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης των αστικών 

αποβλήτων με διαλογή στην πηγή.  

Ως Πράσινο Σημείο ορίζεται χώρος οργανωμένος από ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, σαφώς οριοθετημένος και 

διαμορφωμένος, με κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό, όπου οι πολίτες μπορούν να αποθέτουν 

χωριστά συλλεχθέντα ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα, 

προκειμένου αυτά να προωθηθούν για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση και όπου δύνανται 

να πραγματοποιούνται δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του κοινού. Το ΚΑΕΔΙΣΠ είναι 

χώρος οργανωμένος από φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, για τον οποίον ισχύουν 

κατά τα λοιπά όσα ισχύουν για το Πράσινο Σημείο και επιπλέον πραγματοποιούνται υποχρεωτικά 

δράσεις εκπαίδευσης για τη Διαλογή στην Πηγή. 

Μέχρι και το τέλος του 2016, είχαν ολοκληρωθεί ή βρίσκονταν σε εξέλιξη οι ακόλουθες νομοθετικές 

ρυθμίσεις, με τη συμμετοχή και του ΕΟΑΝ, σχετικά με τα Πράσινα Σημεία και τα ΚΑΕΔΙΣΠ: 

■ Έκδοση Υπουργικής Απόφασης ΔΙΠΑ/οικ.37674 (ΦΕΚ 2471/Β/10-8-2016) σχετικά με την 

κατάταξη των ΠΣ και ΚΑΕΔΙΣΠ σε ότι αφορά στην περιβαλλοντική τους αδειοδότηση. 
 

■ Έκδοση Νόμου 4447 (ΦΕΚ 241/Α/23-12-2016) όπου στο άρθρο 21 καθορίζονται οι ορισμοί, οι 

όροι και οι προϋποθέσεις για την εγκατάσταση των ΠΣ και ΚΑΕΔΙΣΠ  
 

■ Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης όπου καθορίζονται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές και 

προδιαγραφές λειτουργίας των ΠΣ και των ΚΑΕΔΙΣΠ.  

 

 



ΕΚΘΕΣΗ Ε.Ο.ΑΝ. 2015 - 2016 
 

 Σ ε λ ί δ α  | 34 
 

ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Ο ΕΟΑΝ, διαβίβασε με το υπ. αρ. πρωτ. 2820/21-11-2016 έγγραφο του,  σχέδιο νομοθετικής πράξης 

για τη μεταφορά των ρυθμίσεων της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/720 «…για τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών 

πλαστικών σακουλών μεταφοράς» στην εθνική νομοθεσία. 

Το σχέδιο νομοθετικής πράξης βασίζεται σε ανάλυση και σύνθεση αποτελεσμάτων των εργασιών συ‐

ναντήσεων μεταξύ υπηρεσιών του ΕΟΑΝ και του ΥΠΕΝ, καθώς και άλλων υπηρεσιών  του Υπ. Οικονο‐

μικών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Καταναλωτή, 

της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και άλλων εμπλεκόμενων φορέων όπως του Ινστιτούτου Έρευ‐

νας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλά‐

δος (ΣΒΠΕ).  

Το μέτρο που προκρίνεται είναι αυτό της επιβολής οικονομικού αντιτίμου στις λεπτές πλαστικές σα‐

κούλες μεταφοράς μιας χρήσης,  με τη μορφή περιβαλλοντικού τέλους με ανταποδοτικά οφέλη για τον 

πολίτη, που θα εισπράττεται από Δημόσιο Φορέα.  

 

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ & ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 

Ο ΕΟΑΝ, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ, συμμετείχε στην προετοιμασία του 

σχεδίου νομοθετικής πράξης για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 

2013/56/ΕΕ «σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών 

στηλών και συσσωρευτών όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά φορητών ηλεκτρικών στηλών και 

συσσωρευτών που περιέχουν κάδμιο και προορίζονται για ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία και 

στοιχείων−κουμπιών με χαμηλή περιεκτικότητα σε υδράργυρο και για την κατάργηση της απόφασης 

2009/603/ΕΚ της Επιτροπής» και άλλες συναφείς διατάξεις, η οποία τελικά εγκρίθηκε με την ΚΥΑ 

39200/2015, το Σεπτέμβριο του 2015. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/98/ΕΕ 

Ο ΕΟΑΝ συμμετείχε στη διαβούλευση αναθεώρησης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2008/98/EΕ για τα 

απόβλητα, με αποστολή εγγράφου προς τον Επίτροπο Περιβάλλοντος, με στόχο την ενίσχυση των 

αναγέννησης των Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων, ως μέθοδο τελικής επεξεργασίας τους. 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΕΚΚ 

Ο ΕΟΑΝ προέβη σε εισηγήσεις προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες σχετικά τις απαραίτητες ρυθμίσεις που 

πρέπει να λάβουν χώρα για την αποτελεσματικότερη προώθηση της ανακύκλωσης των Αποβλήτων 

Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) καθώς και για την εφαρμογή της χρήσης 

πρότυπου εγγράφου με τα Στοιχεία Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) από όλους τους εμπλεκόμενους 

(υπεύθυνοι διαχειριστές ΑΕΚΚ, ΣΕΔ ΑΕΚΚ, αρμόδιες υπηρεσίες δόμησης).  

 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

Ο ΕΟΑΝ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του επεξεργάζεται τα στατιστικά στοιχεία που του 

παρέχονται μέσω των ΣΕΔ σχετικά με την πορεία της ανακύκλωσης ανά ρεύμα αποβλήτων 

εναλλακτικής διαχείρισης και την επίτευξη των εθνικών στόχων και τα διαβιβάζει κάθε έτος, μαζί με 
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έκθεση αξιολόγησης της ποιότητας της παρεχόμενης πληροφορίας, στην αρμόδια υπηρεσία του 

ΥΠΕΝ, προκειμένου  η τελευταία να προβεί στην τελική διαμόρφωση των εθνικών εκθέσεων 

αναφοράς προς την ΕΛΣΤΑΤ και EUROSTAT. Σε αυτό το πλαίσιο και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

EUROSTAT, ο ΕΟΑΝ:  

Το 2015 υπέβαλε τα ζητούμενα στοιχεία για τη σύνταξη των ακόλουθων εκθέσεων αναφοράς: 

■ ετήσια έκθεση αναφοράς για τα απόβλητα συσκευασιών για το έτος 2013, 

■ ετήσια έκθεση αναφοράς για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το έτος 2013, 

■ ετήσια έκθεση αναφοράς για απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών για το έτος 2014. 

Αντίστοιχα το 2016 υπέβαλε τα ζητούμενα στοιχεία για τη σύνταξη των ακόλουθων εκθέσεων 

αναφοράς: 

■ ετήσια έκθεση αναφοράς για τα απόβλητα συσκευασιών για το έτος 2014, 

■ τριετή έκθεση αναφοράς για τα απόβλητα συσκευασιών για τα έτη 2013-2015, 

■ ετήσια έκθεση αναφοράς για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το έτος 2014, 

■ ετήσια έκθεση αναφοράς για απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών για το έτος 2015, 

■ τριετή έκθεση αναφοράς για απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων για τα έτη 2013-2015.  

Επιπλέον, για τις ανάγκες σύνταξης των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), 

ζητήθηκαν και απεστάλησαν στις Περιφέρειες στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη διαχείριση όλων των 

αποβλήτων που εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση. 

Α.2.7 Μελέτες, Έρευνες, Προγράμματα 

ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΕΠΠΕΡΑΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΟΑΝ  
Ο ΕΟΑΝ έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ολοκληρωθεί η Πράξη του ΕΠΠΕΡΑΑ 

«Υποστήριξη του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων 

Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) για την υλοποίηση της πολιτικής για την εναλλακτική διαχείριση των 

συσκευασιών» με κωδικό MIS 364895 και με κωδικό ΣΑΕ : 2011ΣΕ07580208 στο τέλος του 2015.  Θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι υπήρχαν δράσεις και μελέτες για τεχνική υποστήριξη του Οργανισμού που 

είχαν προκηρυχθεί, όπως  ανάλυση σύστασης Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Σχέδιο Προβολής και 

Διαφήμισης του ΕΟΑΝ, καθώς και προγραμματισμένες μελέτες, οι οποίες δεν κατέστη δυνατό να 

ολοκληρωθούν λόγω των διοικητικών δυσκολιών που ανέκυψαν από την έλλειψη γενικού Διευθυντή 

και κυρίως Διοικητικού Συμβουλίου για μεγάλο χρονικό διάστημα.  

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 

ΑΗΗΕ 
Στις αρχές του 2016 ξεκίνησε το ευρωπαϊκό έργο LIFE «Development and Demonstration of Waste 

Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Prevention and Reuse Paradigms» LIFE14 ENV/GR/000858, 

στο οποίο ο ΕΟΑΝ είναι εταίρος και έχει διάρκεια 3,5 έτη. Το έργο αποσκοπεί στον σχεδιασμό και την 
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εφαρμογή της στρατηγικής πρόληψης, μείωσης και επαναχρησιμοποίησης των Α.Η.Η.Ε. Τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι: 

■ Ανάπτυξη και λειτουργία 2 Κέντρων Διαλογής Ταξινόμησης στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας 

και Θεσσαλονίκης, για την πιλοτική λειτουργία ταξινόμησης και αρχικού ελέγχου 

«προετοιμασίας προς επαναχρησιμοποίηση» ΑΗΗΕ   
 

■ Ανάπτυξη Πανευρωπαϊκής πλατφόρμας με συγκεκριμένη μεθοδολογία και εργαλεία για τη 

μέτρηση επαναχρησιμοποίησης ΑΗΗΕ και την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση 
 
■ Ακριβής χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση των 

ΑΗΗΕ και την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση στην Ελλάδα, η οποία σήμερα βασίζεται 

κυρίως σε άτυπες, μικρής κλίμακας ιδιωτικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες 
 
■ Ανάπτυξη προδιαγραφών, τεχνικών απαιτήσεων και Οδηγών με βάση τις Βέλτιστες Διαθέσιμες 

Τεχνικές (ΒΔΤ) για το σύνολο της διαδικασίας «προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ΑΗΗΕ»  
 
■ Ενδεχόμενη συμβολή στην τροποποίηση της νέας οδηγίας για τα ΑΗΗΕ και της εθνικής 

νομοθεσίας 
 
■ Ανάπτυξη εργαλείων για την προώθηση της πρόληψης παραγωγής των ΑΗΗΕ σε επίπεδο 

καταναλωτή, μέσα από την αύξηση της ευαισθητοποίησης  
 
■ Προώθηση κουλτούρας πρόληψης παραγωγής ΑΗΗΕ, με βάση τα social media και άλλες 

ελκυστικές δραστηριότητες. 

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Ο ΕΟΑΝ σχεδίασε και υλοποίησε σε συνεργασία με τοπικούς φορείς πιλοτικές δράσεις μείωσης της 

χρήσης πλαστικής σακούλας σε δύο νησιά που ζήτησαν την υποστήριξη του, τη Σαντορίνη και την 

Τήνο, με σκοπό την μελέτη της αλλαγής συμπεριφοράς των κατοίκων των νησιών.  
 
Επιπλέον, ο ΕΟΑΝ συμμετέχει ως φορέας υποστήριξης αλλά και εμπλεκόμενος φορέας σε 

διαβουλεύσεις που γίνονται στο πλαίσιο υλοποίησης σχετικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 

Α.2.8 Συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς 

Ο ΕΟΑΝ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του συμμετέχει σε διάφορες επιτροπές και φορείς, ενώ 

συνεργάζεται με ένα ευρύ φάσμα φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προκειμένου να 

επιτύχει τους σκοπούς του. 
 
1. Συμμετοχή σε τεχνικές επιτροπές εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
 
Ο ΕΟΑΝ συμμετέχει με παρουσία στελεχών του σε συναντήσεις Τεχνικών Επιτροπών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για θέματα αρμοδιότητάς του, όπως είναι οι συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασιών, οι 

ηλεκτρικές στήλες και οι συσσωρευτές, ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός και τα οχήματα στο 

τέλος του κύκλου ζωής. Την περίοδο 2015-2016 συμμετείχε στις επιτροπές που παρουσιάζονται στον 

Πίνακα που ακολουθεί: 
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Ημερομηνία Επιτροπή 

05/02/2015 Τεχνική Επιτροπή της Ε.Ε. για την προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο 
της Οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασίας  

07/12/2015 
Ομάδα Εμπειρογνωμόνων της Ε.Ε. για τα απόβλητα σχετικά με την εφαρμογή της 

οδηγίας 2006/66/ ΕΚ για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές 

04/07/2016 
Ομάδα Εμπειρογνωμόνων της Ε.Ε. για τα απόβλητα σχετικά με την εφαρμογή της 

οδηγίας 94/62 / ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασίας 

22/11/2016 
Ομάδα Εμπειρογνωμόνων της Ε.Ε. για τα απόβλητα σχετικά με την εφαρμογή της 

οδηγίας 2000/53/ ΕΚ για τα Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής 

 

2. Συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Φορέα Εθνικών Μητρώων των Κρατών μελών της ΕΕ 
 
Ο ΕΟΑΝ είναι μέλος του «European WEEE Registers Network – EWRN», του Ευρωπαϊκού Φορέα 

Εθνικών Μητρώων των Κρατών Μελών της ΕΕ  (National Registers).  Σε αυτά τα πλαίσια, ο ΕΟΑΝ 

συμμετείχε σε συναντήσεις εργασίας που πραγματοποιήθηκαν:  
 
■ στο Μόναχο τον Απρίλιο του 2015, με αντικείμενο την εναρμόνιση των Κρατών Μελών με την 

Οδηγία 2012/19/ΕΕ, και  

■ στη Λισαβόνα τον Οκτώβριο του 2016, με αντικείμενο το πεδίο εφαρμογής και τους εθνικούς 

στόχους της Οδηγίας 2012/19/ΕΕ, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Εθνικών 

Μητρώων Παραγωγών των Κρατών Μελών. 

 

3. Συνεργασία με αρμόδιες αρχές για θέματα ΑΛΕ 
 
■ Στο πλαίσιο της ενίσχυσης συλλογής ΑΛΕ από τη Ναυτιλία έγιναν συναντήσεις με εμπλεκομένους 

και υπεύθυνους φορείς όπως ενώσεις εφοπλιστών, Οργανισμοί Λιμένων, Υπουργείο Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής. Ενεργοποιήθηκε (14/4/2016) μια άτυπη ομάδα εργασίας για το 

συγκεκριμένο θέμα με τη συμμετοχή του Ε.Ο.ΑΝ., του Υ.Π.ΕΝ. τμήμα Ανακύκλωσης – Εναλλακτικής 

Διαχείρισης, του ΥΠΝΝΠ Γεν. Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών 

Επενδύσεων, ΥΠΝΝΠ Δ/νση Μελετών και Κατασκευών Πλοίων, Ένωση Λιμένων Ελλάδος, 

Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, ΣΕΔ ΕΝΔΙΑΛΕ ΑΕ, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης. 

■ Συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Μεταφορών για την υποχρέωση των σημείων παραγωγής 

αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (συνεργεία και βενζινάδικα) να υποβάλλουν Ετήσια Έκθεση 

Παραγωγών Αποβλήτων. 

■ Ξεκίνησαν το 2016 με τη συμμετοχή των ΕΟΑΝ, ΥΠΕΝ τμήμα Ανακύκλωσης – Εναλλακτικής 

Διαχείρισης, Γενικό Χημείο του Κράτους, ΣΕΔ ΕΝΔΙΑΛΕ ΑΕ με πρωτοβουλία του Υπουργείου 

Μεταφορών διαβούλευση και συζητήσεις για το θέμα των προτύπων μεταφοράς (ασφάλεια, 

σήμανση, είδος οχημάτων, συσκευασία, εκπαίδευση εμπλεκομένων) Αποβλήτων Ελαίων.  

4. Συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς για τις κενές συσκευασίες ΦΠΠ 
 
Το 2016 συστάθηκε ομάδα εργασίας αποτελούμενη από εκπροσώπους του ΕΟΑΝ, του ΥΠΑΤ, του 

ΕΣΥΦ και της ΕΕΑΑ, προκειμένου να αξιολογηθεί το εφαρμοζόμενο πιλοτικό πρόγραμμα για τη 

χωριστή συλλογή κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων και να καθοριστούν οι προδιαγραφές 

για την ευρεία εφαρμογή του προγράμματος.  
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5. Συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς για το ΣΔΑ στα ιδιωτικά έργα 
 
Το διάστημα 2015-2016, ο ΕΟΑΝ κατέβαλε συντονισμένες προσπάθειες, προκειμένου να διαδοθεί και 

να εφαρμοσθεί η χρήση του πρότυπου εγγράφου με τα Στοιχεία Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ), από 

όλους τους εμπλεκόμενους (υπεύθυνοι διαχειριστές ΑΕΚΚ, ΣΕΔ ΑΕΚΚ, αρμόδιες υπηρεσίες δόμησης), 

προσπάθειες που απέδωσαν καρπούς, καθώς από τον Ιούλιο του 2016 και μετά ενεργοποιήθηκαν οι 

Υπηρεσίες Δόμησης της χώρας, ζητώντας την κατάθεση του ΣΔΑ ως απαραίτητη προϋπόθεση έκδοσης 

οποιασδήποτε πολεοδομικής άδειας.  

6. Συνεργασία για τη διαχείριση του ελαφριού κλάσματος τεμαχισμού των ΟΤΚΖ 
 
Η κύρια δράση μέσα στο έτος 2015 αφορά στη διερεύνηση των εναλλακτικών λύσεων για την 

επεξεργασία του ελαφριού κλάσματος τεμαχισμού (fluff) των ΟΤΚΖ, γιατί η περαιτέρω επεξεργασία 

του είναι βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων ανάκτησης και ανακύκλωσης. Μέχρι τα 

τέλη του 2016, λειτουργεί μόνο μία εγκατάσταση επεξεργασίας του υπολείμματος τεμαχισμού ενώ 

δύο ακόμη εγκαταστάσεις τεμαχισμού έχουν δείξει πρόθεση εγκατάστασης συστημάτων 

επεξεργασίας του ελαφριού κλάσματος τεμαχισμού. 
7. Συνεργασία με ΟΤΑ 

Ο ΕΟΑΝ, ως ο αρμόδιος φορέας για την εναλλακτική διαχείριση στην Ελλάδα, δεν διατηρούσε πάντα 

ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας με τους ΟΤΑ σε θέματα ανακύκλωσης, ώστε να ανταποκρίνεται 

επαρκώς σε αιτήματα και ενημερώσεις των ΟΤΑ αλλά και τη βελτίωση της επίδοσης τους στον τομέα 

της ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας.  

Το 2016 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα έτος εξωστρέφειας και δομημένης προσέγγισης, κατά 

τη διάρκεια του οποίου διενεργήθηκαν εκπαιδευτικές ημερίδες σε εργαζόμενους των ΟΤΑ σε θέματα 

ανακύκλωσης, αυξήθηκε η συμμετοχή του ΕΟΑΝ δια εκπροσώπων του σε ενημερωτικές δράσεις 

δήμων, ενώ παράλληλα ο ΕΟΑΝ μεσολάβησε για την επίλυση χρόνιων προβλημάτων των ΟΤΑ στον 

τομέα της ανακύκλωσης. 
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Α.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΟΑΝ 

O Ε.Ο.ΑΝ. είναι Οργανισμός του ευρύτερου δημόσιου τομέα με πλήρη οικονομική αυτοτέλεια καθώς 

χρηματοδοτείται 100% από ίδιους πόρους, μην επιβαρύνοντας στο ελάχιστο τον κρατικό 

προϋπολογισμό. Οι πόροι του ΕΟΑΝ τα έτη 2015 και 2016 προήλθαν από τις ακόλουθες πηγές:  

α) Ετήσιες χρηματικές εισφορές που καταβάλλουν τα ΣΕΔ υπέρ ΕΟΑΝ  και ισούνται με το 2% επί των 
ετήσιων χρηματικών εισφορών του προηγούμενου έτους που καταβάλλουν οι υπόχρεοι προς τα συ‐
στήματα εναλλακτικής διαχείρισης ή με ένα σταθερό ποσό εφόσον δεν υπάρχει υποχρέωση χρηματι‐
κής εισφοράς των υπόχρεων συμβεβλημένων με τα ΣΕΔ.  

β) Ανταποδοτικά τέλη για την έγκριση των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης και σχετικών πιστο‐
ποιητικών.  

γ) Επιχορηγήσεις από Κοινοτικά ή Εθνικά Προγράμματα με σκοπό την εκπόνηση μελετών και έρευνας 
σχετικά με θέματα που ανάγονται στους σκοπούς του ΕΟΑΝ αλλά και για την αρχική οργάνωση και 
λειτουργία του Οργανισμού.  

δ) Λοιπά έσοδα όπως πρόστιμα από διοικητικές κυρώσεις κλπ.  

Η κατανομή των εσόδων του ΕΟΑΝ για τα έτη 2015 και 2016 απεικονίζεται διαγραμματικά στους 

πίνακες που ακολουθούν:  

Κατανομή Εσόδων έτους 2015 Κατανομή Εσόδων έτους 2016 

  

 
 
Από τα ανωτέρω διαγράμματα γίνεται σαφές ότι η βασικότερη πηγή εσόδων για τον Οργανισμό είναι 

τα ποσά που οφείλουν να καταβάλλουν τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, είτε με τη μορφή 

ετήσιας εισφοράς είτε με τη μορφή ανταποδοτικών τελών.  

Παρατηρείται επίσης μία σημαντική μείωση της ποσοστιαίας συμμετοχής των επιχορηγήσεων από 

κοινοτικά προγράμματα, γεγονός που οφείλεται στην ολοκλήρωση κατά το έτος 2015 του κοινοτικού 

προγράμματος που αφορούσε την αρχική οργάνωση και λειτουργία του ΕΟΑΝ και κάλυπτε μεγάλο 

ποσοστό των λειτουργικών δαπανών του Οργανισμού από τα έτη 2011 - 2015.  

71,1%

1,2%

25,2%

2,5%

91,2%

2,4%
3,3% 3,1%

Ετήσιες Χρηματικές Εισφορές ΣΕΔ Ανταποδοτικά Τέλη Έγκρισης ΣΕΔ

Επιχορηγήσεις Προγραμμάτων Λοιπά Έσοδα
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Τα συνολικά έσοδα του Οργανισμού για το έτος 2015 ανήλθαν σε περίπου 1.483.000 Ευρώ, ενώ το 

2016 σε περίπου 1.175.000 Ευρώ, διαφορά που οφείλεται στην ολοκλήρωση στο τέλος του 2015 

του κοινοτικού προγράμματος ενίσχυσης του ΕΟΑΝ για τα πρώτα έτη λειτουργίας του. Εκτιμάται ότι 

με την πλήρη εφαρμογή του Ε.Μ.Π.Α. και τη μείωση της εισφοροδιαφυγής (10-40%) θα υπάρξει αύ‐

ξηση τα επόμενα χρόνια των εσόδων του Ε.Ο.ΑΝ. 

Αντίστοιχα τα έξοδα του ΕΟΑΝ μπορούν να διακριθούν στις ακόλουθες βασικές κατηγορίες: 

α) Κόστος μισθοδοσίας 

β) Κόστος διενέργειας ελέγχων  

γ) Κόστος υλοποίησης μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων 

δ) Κόστος ενημέρωσης, πληροφόρησης και επικοινωνίας 

ε) Κόστος υποστηρικτικών λειτουργιών και διοικητικής μέριμνας 

στ) Φόροι - τέλη 

Η κατανομή των εξόδων του ΕΟΑΝ για τα έτη 2015 και 2016 απεικονίζεται διαγραμματικά στους 

πίνακες που ακολουθούν:  

Κατανομή Εξόδων έτους 2015 Κατανομή Εξόδων έτους 2016 

 
 

 
 

Όπως φαίνεται από τα διαγράμματα, το κύριο κόστος για τον ΕΟΑΝ είναι, όπως είναι αναμενόμενο, 

η μισθοδοσία, καθώς καλύπτεται πλήρως από τον Π/Υ του Οργανισμού, ενώ σημαντικό μερίδιο των 

εξόδων έχουν οι λειτουργικές δαπάνες. Τα υπόλοιπα ποσοστά, κυρίως στον τομέα μελετών και προ‐

γραμμάτων ήταν χαμηλά, γιατί οι προγραμματισθείσες δαπάνες (και στον Π/Υ του επιδοτούμενου 

63,0%
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Κόστος διενέργειας ελέγχων 

Κόστος υλοποίησης μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων
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Φόροι - τέλη
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έργου του ΕΠΠΕΡΑΑ) δυστυχώς δεν  υλοποιήθηκαν στο σύνολο τους, λόγω έλλειψης Διοικητικού Συμ‐

βουλίου. Παρόλα αυτά, υπάρχει σημαντικό περιθώριο ανάληψης δράσεων για μελέτες με αντικεί‐

μενο την ανακύκλωση, το οποίο σκοπεύει ο ΕΟΑΝ και μέσα από τον προγραμματισμό δράσεων του 

να προωθήσει.  

Κατά το έτος 2016 υπάρχει αύξηση των δράσεων ενημέρωσης, πληροφόρησης, καθώς ξεκίνησαν κα‐

μπάνιες σεμιναρίων και ενημερωτικών ημερίδων σε αρκετά σημεία στην χώρα. 

Ο ΕΟΑΝ για την τήρηση των όρων της ορθής διαχείρισης λειτουργεί με βάση τα Γενικά Λογιστικά 

Πρότυπα, ενώ πρόσφατα εναρμονίστηκε ως όφειλε στα Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα. Η παρακολού‐

θηση των οικονομικών στοιχείων γίνεται από το Τμήμα Οικονομικών, Ανθρωπίνων Πόρων & Διοικη‐

τικής Υποστήριξης, με βοήθεια Εξωτερικού Συνεργάτη –Λογιστή. Συντάσσει Ετήσιους Ισολογισμούς 

και Προϋπολογισμούς, και ελέγχεται κατ΄ έτος από Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές.  
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Β.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Η πορεία επίτευξης των στόχων εναλλακτικής διαχείρισης διαχρονικά και συγκεντρωτικά μέσω της 

δράσης των Σ.Ε.Δ. αποτυπώνονται στον παρακάτω Πίνακα για την περίοδο 2004-2016.  

Πίνακας 1.Β: Πορεία επίτευξης των στόχων εναλλακτικής διαχείρισης 
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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 σύστημα δεν λειτουργούσε ή δεν 

είχε δώσει στοιχεία 

Συνολικά οι μονάδες επεξεργασίας και ανακύκλωσης ανά περιφέρεια αναγράφονται στον παρακάτω 

Πίνακα*.  
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Πίνακας 2.Β: Μονάδες επεξεργασίας και ανακύκλωσης συνεργαζόμενες με ΣΕΔ ανά Περιφέρεια στο 

τέλος του 2016  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΔΑΥ ΟΤΚΖ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΗΗΕ ΑΛΕ 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 
ΑΕΚΚ ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

& ΘΡΑΚΗ 
3 9 2  1 2 8 25 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
6 36  2 2 1 12 59 

ΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
1 5      6 

ΗΠΕΙΡΟΣ 1 9      10 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 3 18 1 1 2   25 

ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 2 2     1 5 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 1 9 1 1 1 1  14 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2 11 2 1 2 1 8 27 

ΑΤΤΙΚΗ 4 17 2 3 1 1 13 41 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 3 13  2   2 20 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 1 3  1    5 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 3 5     10 18 

ΚΡΗΤΗ 2 6  1  1 3 13 

ΣΥΝΟΛΟ 32  143 8 12 9 7 57 268 

*Σημειώνεται ότι στις παραπάνω μονάδες επεξεργασίας δεν περιλαμβάνονται οι μονάδες 

επεξεργασίας σκραπ καθώς και τα εργοστάσια ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας. 
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Β.2 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 

ΓΕΝΙΚΑ – ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα απόβλητα συσκευασίας αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό των 

παραγόμενων αστικών αποβλήτων, το οποίο εκτιμάται σε περίπου 20% του βάρους και 40% του 

όγκου των παραγόμενων αστικών αποβλήτων.  

Η ΕΕ θέσπισε για πρώτη φορά μέτρα σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων συσκευασίας στις αρχές 

της δεκαετίας του 1980, με την Οδηγία 85/339 / ΕΟΚ «για τις συσκευασίες υγρών τροφίμων», όπου  

θεσπίζονταν κανόνες σχετικά με την παραγωγή, τη διάθεση στην αγορά, τη χρήση, την ανακύκλωση 

και την επαναπλήρωση των δοχείων υγρών που προορίζονταν για ανθρώπινη κατανάλωση και για τη 

διάθεση των χρησιμοποιημένων δοχείων. Για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

των συσκευασιών και των αποβλήτων συσκευασίας, ορισμένα κράτη μέλη άρχισαν να θεσπίζουν τα 

δικά τους μέτρα στον τομέα αυτό, με συνέπεια να εμφανιστεί διαφορετική εθνική νομοθεσία, μια 

κατάσταση που απαιτούσε εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.   

Προκειμένου να γίνει η εναρμόνιση των εθνικών μέτρων όσον αφορά τη διαχείριση των συσκευασιών 

και των αποβλήτων συσκευασίας και την πρόληψη ή τη μείωση των επιπτώσεών τους στο 

περιβάλλον, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε τελικά στην έκδοση της Οδηγίας 1994/62/ΕΚ «για τις 

συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασίας». Βασικές τροποποιήσεις της Οδηγίας- πλαίσιο είναι η 

Οδηγία 2004/12/ΕΚ κυρίως σε ότι αφορά στους ποσοτικούς στόχους της ανάκτησης και ανακύκλωσης 

αποβλήτων συσκευασίας και το Παράρτημα Ι καθώς και η Οδηγία 2013/2/ΕΕ όσον αφορά στο 

Παράρτημα 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 «Τροποποίηση 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 διατάξεις της οδηγίας 2013/2/ΕΕ». 

Τέλος, το 2013 τέθηκε σε ισχύ η ΚΥΑ 8197/90920 «Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την 

εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος», όπου 

στο άρθρο 29 αυτής καθορίζονται οι απαιτήσεις για τη διαχείριση των κενών συσκευασιών γεωργικών 

φαρμάκων. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω οι εθνικοί στόχοι για τα απόβλητα συσκευασίας παρουσιάζονται στον παρακάτω 

Πίνακα. 
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Πίνακας 3.Β: Εθνικοί στόχοι για τα απόβλητα συσκευασίας 

 
Ελάχιστος στόχος                     

περιόδου 2005-2010 
Ελάχιστο στόχος                             

από 2011 και εντεύθεν 
Στόχος ΕΣΔΑ για το 

έτος 2020 

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

Ανακύκλωση επί του 
συνόλου 

25% - 45% κ.β. 55% κ.β. 
80,2% κ.β. 

Ανακύκλωση γυαλιού 15% κ.β. 60% κ.β. 70% κ.β. 

Ανακύκλωση 
χαρτιού/χαρτονιού 15% κ.β. 60% κ.β. 

92% κ.β. 

Ανακύκλωση μετάλλου 15% κ.β. 50% κ.β. 70% κ.β. 

Ανακύκλωση πλαστικού 15% κ.β. 22,5% κ.β. 70% κ.β. 

Ανακύκλωση ξύλου 15% κ.β. 15% κ.β. 80% κ.β. 

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

Οι βασικές μέθοδοι χωριστής συλλογής των αποβλήτων συσκευασίας περιλαμβάνουν τις ακόλουθες: 

■ Ως επί το πλείστον, η συλλογή και μεταφορά των οικιακών αποβλήτων συσκευασίας γίνεται  

μέσω του δικτύου των «μπλε κάδων». 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 συσκευασίας σε Κέντρα 

Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.), όπου γίνεται η διαλογή και η ανάκτησή τους ανά 

υλικό (χαρτί / χαρτόνι, χάρτινες συσκευασίες υγρών, πλαστικές συσκευασίες διαφόρων τύπων, 

γυάλινες συσκευασίες, αλουμίνιο, λευκοσίδηρο). Κατόπιν προωθούνται σε εμπόρους / 

αξιοποιητές προς ανακύκλωση / ανάκτηση.   

■ Σε πολύ μικρότερη κλίμακα γίνεται συλλογή των οικιακών αποβλήτων συσκευασίας μέσω 

Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης (ΚΑΑ), τα οποία εγκαθίστανται σε δημόσιους χώρους 

εύκολα προσβάσιμους από το ευρύ κοινό. Εκεί οι πολίτες μπορούν να απορρίπτουν χωριστά τα 

απόβλητα συσκευασίας από χαρτί, γυαλί, μέταλλο ή πλαστικό, λαμβάνοντας και ένα μικρό 

αντίτιμο ανά τεμάχιο. Στη συνέχεια, τα διαχωρισμένα κατ’ αυτόν τον τρόπο απόβλητα 

συλλέγονται, γίνεται έλεγχος και διαλογή, όπου απαιτείται, και κατόπιν προωθούνται και πάλι 

μέσω εμπόρων / αξιοποιητών 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 καταστημάτων της εταιρείας. 

■ Επιπλέον, εφαρμόζονται ειδικές δράσεις χωριστής συλλογής των αποβλήτων συσκευασίας από 

γυαλί, με την τοποθέτηση «μπλε κωδώνων» σε κοινόχρηστους χώρους, με έμφαση σε περιοχές 

όπου υπάρχουν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καταστήματα εστίασης και 

διασκέδασης, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, 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 

δραστηριότητας και γίνεται απευθείας από έμπορους και αξιοποιητές. Σε αυτή την περίπτωση, 

τα ΣΕΔ πιστοποιούν, με βάση συγκεκριμένη μεθοδολογία, τις ποσότητες που οδηγούνται προς 

ανακύκλωση.  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Η μέχρι σήμερα επίδοση της χώρας στην ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασίας παρουσιάζεται 

διαγραμματικά στους πίνακες που ακολουθούν. Οι πίνακες αυτοί βασίζονται στις επίσημες εκθέσεις 

που κατέθεσε η χώρα μας στην Ε.Ε. για τα έτη 2004-2015, ενώ για το έτος 2016 βασίζονται στα 

στοιχεία που περιλαμβάνονται στις απολογιστικές εκθέσεις των Σ.Ε.Δ. για το εν λόγω έτος και 

ενδέχεται να υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις μέχρι την τελική υποβολή τους στην Ε.Ε..  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι η συνολική παραγόμενη ποσότητα αποβλήτων 

συσκευασίας στην Ελλάδα βασίστηκε σε μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό του ΥΠΕΝ (τότε 

ΥΠΕΧΩΔΕ) και ολοκληρώθηκε το 2006, σε εκτιμήσεις της αγοράς και σε επαναλαμβανόμενες 

μετρήσεις του ΣΣΕΔ της ΕΕΑΑ σε αντιπροσωπευτικό δείγμα συμβεβλημένων παραγωγών.. Ο ΕΟΑΝ 

είναι σε διαδικασία εκπόνησης ολοκληρωμένης μελέτης σύστασης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων 

σε απόβλητα συσκευασίας προκειμένου να επικαιροποιήσει τη συνολική παραγωγή αποβλήτων 

συσκευασίας στη χώρα.   

Διάγραμμα 1.Β: Ποσοστά ανάκτησης ΑΣ συνολικά για περίοδο 2004-2016 

 

Στο Διάγραμμα 1.B 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 
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των παραγόμενων αποβλήτων συσκευασίας. Μετά από μία δύσκολη περίοδο τριών ετών (2012-2014) 

κατά την οποία δεν μπόρεσε να επιτευχθεί ο στόχος, το 2015 είναι το πρώτο έτος ανάκαμψης σε ότι 

αφορά την επίτευξη του συνολικού στόχου ανάκτησης των αποβλήτων συσκευασίας έστω και οριακά. 

Βασικοί λόγοι για την μη επίτευξη του στόχου της συνολικής ανάκτησης των αποβλήτων συσκευασίας 

τα προηγούμενα έτη, εκτιμώνται η μη επαρκής παροχή εξοπλισμού από τα ΣΕΔ προς τους ΟΤΑ, η 

αδυναμία των τελευταίων να καλύψουν τα  λειτουργικά έξοδα της συλλογής των ανακυκλωσίμων, η 

ελλιπής ενημέρωση  - ευαισθητοποίηση του κοινού καθώς και η οικονομική κρίση. Σημάδια 

ανάκαμψης παρουσιάζονται πλέον το 2016, οπότε και η επίδοση της χώρας στην ανάκτηση 

αποβλήτων συσκευασίας ξεπέρασε εμφανώς το στόχο του 60%, φτάνοντας το 67,2%.  

Διάγραμμα 2.Β: Ποσοστά ανακύκλωσης ΑΣ συνολικά για περίοδο 2004-2016 

 

Στο Διάγραμμα 2.B αποτυπώνεται η επίδοση της χώρας σε ότι αφορά στο στόχο της συνολικής 

ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας, η οποία αποτελεί υποσύνολο της συνολικής ανάκτησης. Από 

το 2011 και μετά, ο στόχος αυτός ισούται κατ΄ ελάχιστον με το 55% κατά βάρος των παραγόμενων 

αποβλήτων συσκευασίας. Ο στόχος επιτυγχάνεται τόσο για το 2011 όσο και για το 2012, αλλά και πάλι 

η επίδοση υπολείπεται κατά ένα μικρό ποσοστό του στόχου για τα έτη 2013 και 2014, με βασικούς 

λόγους της μη επίτευξής του τους προηγούμενα αναφερόμενους. Το 2015 παρατηρείται επιστροφή 

στην κανονικότητα με επιδόσεις που ξεπερνούν το 60%, ενώ το 2016 η συνολική ανακύκλωση των 

αποβλήτων συσκευασίας έφτασε το ποσοστό του 66,1%, η υψηλότερη επίδοση που έχει καταγραφεί 

έως σήμερα. Βεβαίως αυτή η επίδοση δεν θα πρέπει να μας καθησυχάζει, καθώς έως το τέλος του 2020, 

ο στόχος είναι η επίτευξη ποσοστού ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας της τάξης του 80%, 

επομένως πρόσθετα μέτρα θα πρέπει να ληφθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα για την 

επίτευξη του νέου στόχου. Μέρος αυτών των μέτρων θα συμπεριληφθούν στην τροποποίηση του 

ν.2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση. 
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Σε ότι αφορά στην επίδοση σε σχέση με τους ποσοτικούς στόχους για επιμέρους υλικά συσκευασίας 

διαπιστώνουμε τα ακόλουθα: 

Όσον αφορά στο χαρτί -χαρτόνι, όπως φαίνεται και από το Διάγραμμα 3.B, επιτυγχάνονται σταθερά 

οι ποσοτικοί στόχοι, με το ποσοστό ανακύκλωσης να ξεπερνά κατά πολύ το όριο του 60%, ενώ το 2016 

προσέγγισε το 100% με το εντυπωσιακό ποσοστό του 98,5%, επιτυγχάνοντας ήδη το στόχο του ΕΣΔΑ 

για το έτος 2020 (80%). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ένα μεγάλο ποσοστό χαρτιού-χαρτονιού προς 

ανακύκλωση συγκεντρώνεται μέσω των Βιομηχανικών και Εμπορικών Αποβλήτων Συσκευασιών και 

ότι στις ποσότητες αυτές δεν προσμετράται το έντυπο χαρτί το οποίο συλλέγεται μέσω των μπλε 

κάδων.   

Διάγραμμα 3.Β: Ποσοστά ανακύκλωσης ΑΣ από χαρτί για περίοδο 2004-2016 

 

Όσον αφορά στο πλαστικό, όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 4.B, από το 2009 και μετά 

επιτυγχάνεται κάθε έτος ανελλιπώς ο ποσοτικός στόχος για τη χώρα και μάλιστα παρατηρείται ότι 

έχει διαρκώς ανοδική πορεία, ξεπερνώντας το 38% το 2016, επίδοση όμως που υπολείπεται ακόμη 

σημαντικά από το νέο εθνικό στόχο που θέτει ο ΕΣΔΑ (70%) έως το τέλος του 2020.  
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Διάγραμμα 4.Β: Ποσοστά ανακύκλωσης ΑΣ από πλαστικό για περίοδο 2004-2016 

 

Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 5.B, ο στόχος του 50% για την ανακύκλωση των μεταλλικών αποβλήτων 

συσκευασίας (από αλουμίνιο και λευκοσίδηρο), δεν επιτεύχθηκε για τα έτη 2011, 2012 και 2013, ενώ 

από το 2014 και εντεύθεν η επίδοση της ανακύκλωσης διατηρείται σταθερά άνω του στόχου, 

ξεπερνώντας το φράγμα του 60% το 2016. Λαμβάνοντας υπόψη την αυξητική πορεία που έχει ο δείκτης 

μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι η επίτευξη του στόχου του νέου ΕΣΔΑ (70%) είναι δυνατόν να επιτευχθεί 

έως το τέλος του 2020. Σημειώνεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό των μεταλλικών συσκευασιών που 

διακινούνται στη χώρα ανακυκλώνεται χωρίς να καταγράφεται από τα εγκεκριμένα 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. Με αυτό το δεδομένο, η 

αύξηση των επίσημα καταγεγραμμένων ποσοτήτων ανακτώμενων μεταλλικών αποβλήτων 

συσκευασίας κατά τα τρία τελευταία έτη μπορεί να αιτιολογείται από τη μείωση τιμών πώλησης των 

υλικών αυτών στην αγορά, η οποία τα καθιστά λιγότερο ελκυστικά από ότι τα προηγούμενα έτη. 
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Διάγραμμα 5.Β: Ποσοστά ανακύκλωσης ΑΣ από μέταλλο για περίοδο 2004-2016 
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Τέλος, ο ποσοτικός στόχος για την ανακύκλωση των αποβλήτων ξύλινης συσκευασίας επιτυγχάνεται 

σταθερά με εξαίρεση το έτος 2013. Η επίδοση μέχρι και το έτος 2012 κυμαινόταν μεταξύ 30-75%, 

καθώς μεγάλο ποσοστό των αποβλήτων αυτών οδηγούνταν στο μοναδικό εργοστάσιο ανακύκλωσης 

ξυλείας που λειτουργούσε στον ελλαδικό χώρο. Με την παύση λειτουργίας του συγκεκριμένου 

εργοστασίου το 2013 ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, μηδενίστηκαν σχεδόν οι επιδόσεις 

ανακύκλωσης για το συγκεκριμένο έτος. Από το 2014 και μετά επιτυγχάνεται και πάλι ο στόχος της 

ανακύκλωσης των αποβλήτων ξύλινης συσκευασίας, καθώς εφαρμόστηκαν εναλλακτικοί τρόποι 

ανακύκλωσής του, αρχικά η οργανική ανακύκλωση με χρήση του ξύλου για την παραγωγή οργανικού 

λιπάσματος, ενώ στη συνέχεια προστέθηκε και η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση με 

αξιοποίηση των χρήσιμων μερών από κατεστραμμένες παλέτες για την κατασκευή νέων.  Θα πρέπει 

εδώ να σημειωθεί ότι η επίδοση των δύο τελευταίων ετών υπολείπεται σημαντικά του στόχου που 

θέτει το ΕΣΔΑ για το 2020 (70%). 

Διάγραμμα 7.Β: Ποσοστά ανακύκλωσης ΑΣ από ξύλο για περίοδο 2004-2016 
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Πίνακας 4.Β:  Ποσότητες αποβλήτων συσκευασίας (σε τόνους) που παράγονται στην Ελλάδα και ανακυκλώνονται, 

άλλως ανακτώνται ή αποτεφρώνονται σε εγκαταστάσεις καύσης με ανάκτηση ενέργειας εντός ή εκτός της χώρας 

το 2014 

Υλικό 

Παραγόμενα 

απόβλητα 

συσκευασίας 

Ανακύκλωση 

υλικών 

‘Άλλες μορ-

φές Ανακύ-

κλωσης 

Ανάκτηση ε-

νέργειας  

Σύνολο ανά-

κτησης & απο-

τέφρωσης  

% Ανακύκλωση % Ανάκτηση 

Στόχος Επίδοση Στόχος Επίδοση 

Γυαλί 98.000 19.950 0 0 19.950 60 21,5   

Πλαστικό 184.400 60.400 0 0 60.410 22,5 32,8   

Χαρτί & Χαρτόνι 330.700 260.730 0 0 261.750 60 79,1   

Μέταλλα 

Αλουμίνιο 19.200 6.745 0 0   35,1   

Χάλυβας 69.600 45.465 0 0   65,3   

Σύνολο 88.800 52210 0 0 50  58,8   

Ξύλο 45.600 0 7.920 3.600 11.520 15 17,4   

Άλλα 5.400 0 0 0 0  0   

ΣΥΝΟΛΟ 747.900 394.300 7.920 3.600 405.820 55 53,8 60 54,3 

Πίνακας 5.Β:  Ποσότητες αποβλήτων συσκευασίας (σε τόνους) που παράγονται στην Ελλάδα και 

ανακυκλώνονται, άλλως ανακτώνται ή αποτεφρώνονται σε εγκαταστάσεις καύσης με ανάκτηση 

ενέργειας εντός ή εκτός της χώρας το 2015 

Υλικό 

Παραγόμενα 

απόβλητα 

συσκευασίας 

Ανακύκλωση 

υλικών 

‘Άλλες μορ-

φές Ανακύ-

κλωσης 

Ανάκτηση ε-

νέργειας  

Σύνολο ανά-

κτησης & απο-

τέφρωσης  

% Ανακύκλωση % Ανάκτηση 

Στόχος Επίδοση Στόχος Επίδοση 

Γυαλί 88.800 26.080 0 0 26.080 60 29,4   

Πλαστικό 183.800 67.700 0 450 68.150 22,5 36,8   

Χαρτί & Χαρτόνι 326.100 292.210 0 450 292.660 60 89,6   

Μέταλλα 

Αλουμίνιο 20.900 7.300 0 0 7.300  34.9   

Χάλυβας 66.900 43.100 0 0 43.100  64,4   

Σύνολο 87.800 50.400 0 0 50.400 50 57,4   

Ξύλο 50.200 1.910 9.120 1.830 12.860 15 22,0   

Άλλα 5.300 0 0 0 0  0   

ΣΥΝΟΛΟ 742.000 438.300 9.120 2.730 450.150 55 60,3 60 60,7 
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Πίνακας 6.Β:  Ποσότητες αποβλήτων συσκευασίας (σε τόνους) που παράγονται στην Ελλάδα και 

ανακυκλώνονται, άλλως ανακτώνται ή αποτεφρώνονται σε εγκαταστάσεις καύσης με ανάκτηση 

ενέργειας εντός ή εκτός της χώρας το 2016 

Υλικό 

Παραγόμενα 

απόβλητα 

συσκευασίας 

Ανακύκλωση 

υλικών 

‘Άλλες μορ-

φές Ανακύ-

κλωσης 

Ανάκτηση ε-

νέργειας  

Σύνολο ανά-

κτησης & απο-

τέφρωσης  

% Ανακύκλωση % Ανάκτηση 

Στόχος Επίδοση Στόχος Επίδοση 

Γυαλί 90.500 33.360 0 0 33.360 60 36,9   

Πλαστικό 186.600 71.220 0 3.840 75.060 22,5 38,2   

Χαρτί & Χαρτόνι 334.300 329.430 0 2.560 331.990 60 98,5   

Μέταλλα 

Αλουμίνιο 21.700 7.480 0 0 7.480  34.5   

Χάλυβας 62.900 44.680 0 0 44.680  71,0   

Σύνολο 84.600 52.160 0 0 52.160 50 61,7   

Ξύλο 50.800 1.910 9.230 2.000 13.140 15 21,9   

Άλλα 5.500 0 0 0 0  0   

ΣΥΝΟΛΟ 752.300 488.080 9.230 8.400 505.710 55 66,1 60 67,2 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  

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

βελτιωμένη για τα έτη 2014, 2015 και 2016 σε σχέση με το 2013, παρόλα αυτά δεν αποτελεί στοιχείο 

εφησυχασμού, καθώς οι στόχοι που τίθενται στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων σε ότι αφορά στην 

ανακύκλωση των αποβλήτων υλικών συσκευασίας είναι ακόμη πιο υψηλοί και άρα καθιστούν αναγκαία τη 

λήψη πρόσθετων και αποτελεσματικών μέτρων για την περαιτέρω βελτίωση της επίδοσης.  

Σε αυτό το πλαίσιο, βασικές κατευθύνσεις στις οποίες θα κινηθεί ο Οργανισμός ειδικότερα στον τομέα των 

αποβλήτων συσκευασίας είναι οι ακόλουθες: 

■ Αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής στον τομέα των υλικών συσκευασίας, η οποία ξεπερνά το 40%, με 

συντονισμένες ενέργειες που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων νομοθετικές ρυθμίσεις, τη λειτουργία του 

Εθνικού Μητρώου Παραγωγών και την εντατικοποίηση των ελέγχων. 

■ Στήριξη των ΟΤΑ για την υλοποίηση του νέου διευρυμένου ρόλου τους στη διαχείριση αποβλήτων, 

δηλαδή για τον μετασχηματισμό τους από συλλέκτες σε διαχειριστές.  

■ Προώθηση σταδιακά της χωριστής συλλογής τεσσάρων ρευμάτων αποβλήτων συσκευασίας. 

■ Αλλαγή των όρων συνεργασίας μεταξύ των Δήμων και των Συστημάτων με διάθεση μέρους των 

αποθεματικών των ΣΕΔ για τη βελτίωση των υποδομών των Δήμων, καθώς και με θέσπιση 

συγκεκριμένων κριτηρίων επιδότησης αλλά και κινήτρων για τη βελτίωση της απόδοσης της συλλογής 

και μεταφοράς των αποβλήτων συσκευασίας, όροι οι οποίοι θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά 

στις μεταξύ τους Συμβάσεις Συνεργασίας. 

■ Εξορθολογισμός του τρόπου λειτουργίας των ΣΕΔ ως προς την οικονομική τους διαχείριση.  

■ Παρακολούθηση και τακτικός έλεγχος των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών. 

■ Ενεργοποίηση των φορέων της σε συνεργασία με τους Δήμους και τα ΣΕΔ Συσκευασιών.  
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■ Ενίσχυση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών αλλά και των εργαζομένων στις 

υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων. 

■ Επικαιροποίηση στοιχείων σχετικά με την εκτιμώμενη ποσότητα αποβλήτων συσκευασίας που 

παράγονται σε πανελλαδικό επίπεδο. 

■ Προώθηση πιλοτικών δράσεων και δράσεων περαιτέρω ενίσχυσης της ανακύκλωσης υλικών που δεν 

καθίσταται εφικτή η επίτευξη των στόχων π.χ. γυαλί.  

■ Επανεκκίνηση του έργου ανακύκλωσης των κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων και 

σταδιακή κάλυψη του συνόλου της χώρας με έμφαση στους ΟΤΑ με έντονη αγροτική δραστηριότητα. 

■ Συστηματική παρακολούθηση και αναφορά σχετικά με τις επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες.  
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Β.3  ΈΛΑΙΑ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

ΓΕΝΙΚΑ – ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Τα τελευταία χρόνια υπολογίζεται ότι καταναλώθηκαν στην Ε.Ε. περίπου 6 εκ. τόνοι λιπαντικών 

ελαίων. Κατά τη διάρκεια της χρήσης τους τα έλαια χάνουν τις ιδιότητές τους, με αποτέλεσμα να 

απορρίπτονται ως απόβλητα και να αντικαθίστανται με νέα έλαια. Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι το 60% 

των λιπαντικών ελαίων που διατίθενται στην αγορά καθίστανται κάποια στιγμή απόβλητα έλαια. Πιο 

συγκεκριμένα, ως απόβλητα έλαια χαρακτηρίζονται τα ορυκτέλαια ή τα συνθετικά λιπαντικά ή τα 

βιομηχανικά έλαια που δεν είναι πλέον κατάλληλα για τη χρήση για την οποία αρχικώς προορίζονταν, 

όπως τα χρησιμοποιημένα έλαια κινητήρων εσωτερικής καύσης, τα έλαια κιβωτίων ταχυτήτων, τα 

λιπαντικά έλαια, τα έλαια για στροβίλους και τα υδραυλικά έλαια. Τα απόβλητα αυτά 

χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (Απόφαση 

2014/955/ΕΕ), κατατασσόμενα στην ομάδα 13 του σχετικού καταλόγου. 

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

επικίνδυνα απόβλητα της εναλλακτικής διαχείρισης) ρυθμίζεται πλέον από την Οδηγία 2008/98/ΕΚ, 

ενώ στο ελληνικό δίκαιο η διαχείριση των αποβλήτων ελαίων ρυθμίζεται από το Νόμο 2939/2001 

περί «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση ΕΟΕΔΣΑΠ 

και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα από το ΠΔ 82/2004 «Μέτρα και όροι για την διαχείριση των 

χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων».  

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία τα απόβλητα έλαια εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση 

και συνεπώς όλες οι επιχειρήσεις που παράγουν ή εισάγουν στην Ελληνική αγορά λιπαντικά έλαια 

είναι υποχρεωμένες να οργανώσουν σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων ελαίων. 

Απαγορεύεται δε οποιαδήποτε απόρριψη ή εναπόθεση των αποβλήτων ελαίων στο περιβάλλον, ενώ 

προβλέπεται η ανάπτυξη ελεγχόμενου συστήματος συλλογής τους και δίνεται προτεραιότητα στην 

αναγέννηση τους προς παραγωγή λιπαντικών εφάμιλλων των πρωτογενών. Σε περίπτωση που δεν 

είναι τεχνικά εφικτή η αναγέννηση των αποβλήτων ελαίων για την παραγωγή βασικών 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 αποτέφρωση επικίνδυνων αποβλήτων» και Οδηγία 2000/76/ΕΚ, «για την αποτέφρωση 

αποβλήτων»). Σε κάθε περίπτωση o τρόπος αξιοποίησης των αποβλήτων ελαίων εξαρτάται από την 

σύστασή τους και τις υπάρχουσες προσμίξεις. 

Οι εθνικοί στόχοι για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Ελαίων ορίζονται στο άρθρο 9 του 

Π.Δ. 82/2004, 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 οδηγούνται προς άλλες εργασίες διάθεσης 

(συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τους ως καύσιμα).  
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ 

Η εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) περιλαμβάνει τη συλλογή και 

μεταφορά από κατάλληλα αδειοδοτημένους συλλέκτες – μεταφορείς (37 συλλέκτες πανελλαδικά), 

την αποθήκευση και την αναγέννησή τους σε μονάδες επεξεργασίας – αναγέννησης οι οποίες 

διαθέτουν την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία αδειοδότηση (9 μονάδες αναγέννησης). 

Τα ΑΛΕ συνοδεύονται από «έντυπο αναγνώρισης επικινδύνων αποβλήτων» από το σημείο 

παραγωγής τους μέχρι την τελική τους διάθεση προς αναγέννηση. Περίπου 14.000 – 15.000 σημεία 

το χρόνο παραδίδουν ΑΛΕ κυρίως συνεργεία, βενζινάδικα και βιομηχανικές μονάδες. Πριν την 

παράδοσή τους σε μονάδα αναγέννησης, τα ΑΛΕ οδηγούνται υποχρεωτικά σε Κέντρο Συλλογής. Τα 8 

Κέντρα Συλλογής (και ένας σταθμός ταυτοποίησης) λειτουργούν από το ίδιο το ΣΕΔ, σε γειτνίαση με 

τις μονάδες αναγέννησης, με σκοπό την καταγραφή και ταυτοποίηση των συλλεγόμενων ΑΛΕ 

ποιοτικά και ποσοτικά, μέχρι την τελική διάθεσή των προς αναγέννηση. Στα ίδια Κέντρα Συλλογής 

εφ’ όσον ο συλλέκτης επιθυμεί δύναται να αποθηκεύσει προσωρινά τα ΑΛΕ μέχρι την παράδοση τους 

σε αξιοποιητές.  

Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΛΕ που λειτουργούν στην Ελλάδα εκτιμάται από τις αδειοδοτήσεις 

τους ότι διαθέτουν δυναμικότητα περί των 99.300 t ετησίως. Από τις εγχώριες πηγές υπάρχει μια 

μέση κάλυψη του 25% της δυναμικότητάς τους. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Η μέχρι σήμερα επίδοση της χώρας στην ανακύκλωση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων παρουσιάζεται 

διαγραμματικά στους πίνακες που ακολουθούν. Οι πίνακες αυτοί βασίζονται σε στοιχεία του ΕΟΑΝ 

από τις ετήσιες εκθέσεις του ΣΕΔ. 

Διαγράμματα 8.Β και 9.Β: Ποσοστά συλλογής και αναγέννησης ΑΛΕ συνολικά ετών 2004-2016 
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Πιο συγκεκριμένα, για τα έτη 2014, 2015 και 2016 τα στοιχεία της επίδοσης και του βαθμού επίτευξης 

των εθνικών στόχων συλλογής και αναγέννησης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων καθώς και οι 

εκτιμώμενες διακινούμενες ποσότητες  λιπαντικών ελαίων δίνονται στους πίνακες που ακολουθούν.  

Πίνακας 8.Β: Εκτιμώμενες ποσότητες διακινούμενων λιπαντικών ελαίων για τα έτη 2015-2016        (σε 

χιλ. τόνους) 

Έτος 
Λιπαντικά 

Οχημάτων 

Λιπαντικά 

Βιομηχανίας 

Λιπαντικά Ναυτιλίας* 

Σύνολο ΛΕ 

Σύνολο ΛΕ 

στην 

Ελληνική 

Αγορά 

Εγχώρια 

Ναυτιλία 

Διεθνή 

Ναυτιλία 
Σύνολο 

2014 31,15 13,35 13,5 13,2 26,5 71,2 58 

2015 30,26 12,46 12,46 12,46 24,92 67,64 55,18 

2016 33,7 12,8 13,3    59,78 

 Γίνεται η Παραδοχή ότι περίπου το 50% των Λιπαντικών Ναυτιλίας αφορούν στη Διεθνή Ναυτιλία και δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο της εναλλακτικής διαχείρισης 

Για τα έτη 2014, 2015 οι εκτιμήσεις γίνονται στη βάση των κλαδικών μελετών της ICAP για την αγορά 

των Λιπαντικών Ελαίων για τα αντίστοιχα έτη. Για το έτος 2016 χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία του 

Εθνικού Μητρώου Παραγωγών. 
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Πίνακας 9.Β: Ποσότητες και ποσοστά συλλογής και αναγέννησης ΑΛΕ για το έτος 2015 (σε χιλ. τόνους) 

Έτος 
Παραγωγή ΑΛΕ              

(60% των ΛΕ) 
Συλλογή Αναγέννηση 

Συλλογή Αναγέννηση 

Στόχος Επίδοση Στόχος Επίδοση 

2014 34,8 23,5 23,5 70% 67,7% 80% 100% 

2015 33,1 22,5 22,1 70% 68% 80% 98% 

2016 35,9 25,0 24,5 70% 69,6% 80% 98,1% 

Παρατηρούμε ότι για το έτος 2015, η συλλογή υπολείπεται κατά τι του στόχου (Επίδοση 68 % έναντι 

70 % του εθνικού στόχου), ενώ υπερκαλύπτεται ο στόχος της αναγέννησης (Επίδοση 98 % έναντι 80 

% του εθνικού στόχου). Tο 2016 συλλέχθηκαν και οδηγήθηκαν σε μονάδες αναγέννησης 24.973 τόνοι 

ΑΛΕ. H συλλογή ΑΛΕ για το 2016 βελτιώθηκε, εξακολουθεί όμως και υπολείπεται του στόχου της 

συλλογής με επίδοση 69,6 % έναντι 70 % του εθνικού στόχου (αυξήθηκε δε και ποσοτικά: Παραγωγή 

ΑΛΕ 35.868 τόνοι ΑΛΕ εκ των οποίων συλλέχθηκαν 24.970 τόνοι ΑΛΕ). Ο στόχος ανάκτησης παρέμεινε 

επίσης στο 98.1%, πολύ υψηλότερος του εθνικού στόχου του 80%. 

Οι βασικότεροι λόγοι για τη δυσκολία στην επίτευξη του στόχου συλλογής αποβλήτων ελαίων είναι η 

αδυναμία ενσωμάτωσης των αποβλήτων λιπαντικών πλοίων στην εναλλακτική διαχείριση των 

αποβλήτων ελαίων, η παράνομη διακίνηση αποβλήτων ελαίων λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 

τους (εμπορική αξία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμο), αλλά και η αδυναμία συστηματικών 

ελέγχων σε όλα τα στάδια της διαχείρισης.  Έχει επίσης παρατηρηθεί ότι σε μεγάλες βιομηχανίες και 

οργανισμούς τα απόβλητα έλαια συγκεντρώνονται από κοινού με πετρελαιοειδή κατάλοιπα (ελαφρά 

ή βαρέα καύσιμα τα οποία κατά την παραγωγική διαδικασία είναι εκτός προδιαγραφών ή 

προκύπτουν από καθαρισμούς δεξαμενών καυσίμων), με αποτέλεσμα να υπάρχει απώλεια των 

αποβλήτων ελαίων για εναλλακτική διαχείριση. Καταγράφεται ακόμη έλλειψη επαγγελματισμού 

μέρους των εμπλεκομένων στη διαχείριση των ΑΛΕ, όπως για παράδειγμα η ελλιπής συμπλήρωση 

του εντύπου αναγνώρισης ΑΛΕ από πλευράς ορισμένων συλλεκτών. Τέλος, κάποιες Περιφέρειες 

(Πελοποννήσου, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης) έχουν φτωχά 

αποτελέσματα στη συλλογή ΑΛΕ. 

Σε ότι αφορά στον εθνικό στόχο πρέπει να τονιστεί ότι δεν υπάρχει αντίστοιχος σε επίπεδο ΕΕ και δεν 

αναμένεται πριν το 2025. Ο υπολογισμός της παραγωγής των ΑΛΕ (μετατροπή των λιπαντικών σε 

απόβλητα έλαια), που εφαρμόζει η Ελλάδα, με συντελεστή 60% θα μπορούσε να θεωρηθεί 

υπερτιμημένος καθώς δεν υπάρχουν υπόψη μας επαρκή στοιχεία από έρευνες που να προσδιορίζουν 

με ακρίβεια το ρυθμό μετατροπής των διαφόρων ΛΕ σε ΑΛΕ. Σε άλλες χώρες για τους υπολογισμούς 

λαμβάνεται υπόψη συντελεστής μετατροπής 50%, που αν εφαρμοζόταν και στη Ελλάδα θα οδηγούσε 

σε κάλυψη του Εθνικού στόχου συλλογής. 

Επιπλέον, η Ελλάδα είναι ίσως μοναδική περίπτωση και σίγουρα πρωτοπόρος  στο γεγονός ότι στον 

υπολογισμό του εθνικού στόχου συμπεριλαμβάνει τα λιπαντικά της ναυτιλίας. Στην περίπτωση που 

δεν υπολογίζονταν η παραγωγή ΑΛΕ από την ναυτιλία (όπως συμβαίνει ακόμα και σε χώρες που έχουν 

αναγέννηση π.χ. Ιταλία) θα επιτυγχάνονταν ο στόχος συλλογής. 
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Οι προοπτικές είναι προς την κατεύθυνση της εξομάλυνσης της διαχείρισης και άμβλυνσης των 

στρεβλώσεων και των προβλημάτων που εμφανίζονται, με κύριους στόχους: 

■ Άμβλυνση των στρεβλώσεων και των προβλημάτων που εμφανίζονται στην εναλλακτική 

διαχείριση – αναγέννηση ελαίων, ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού. 

■ Ενθάρρυνση της δημιουργίας επιπλέον Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων 

Ελαίων 

■ Εξορθολογισμός του τρόπου λειτουργίας του ΣΕΔ.  

■ Ενσωμάτωση των αποβλήτων ελαίων ναυτιλίας στην εναλλακτική διαχείριση σε συνεργασία με 

το Υπουργείο Ναυτιλίας και τους Οργανισμούς Λιμένων.  

Υπάρχουν ακόμα πολλά θέματα για μελλοντική βελτίωση, για τα οποία ο ΕΟΑΝ καταβάλλει ιδιαίτε‐

ρες προσπάθειες, αλλά αποτέλεσαν και τη βάση των προταθεισών νομοθετικών αλλαγών με την α‐

ναθεώρηση του Ν 2939/2001. 

 

Δράσεις – προτεινόμενα μέτρα 

■ Ενίσχυση των ελέγχων σε όλα τα στάδια της διαχείρισης από πλευράς ΕΟΑΝ, με τη χρήση 

διαθέσιμων μέσων και νέων τεχνολογιών, 

■ Αξιοποίηση της λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (ΕΜΠΑ) αλλά και του 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων του ΥΠΕΝ (ΗΜΑ), 

■ Ενημέρωση - συμμόρφωση όλων των εμπλεκομένων στην εναλλακτική διαχείριση των 

Αποβλήτων Ελαίων, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες (Περιφερειακές 

Αρχές, Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, Υπουργείο Ναυτιλίας),  

■ Προώθηση της ηλεκτρονικής παρακολούθησης της συλλογής – μεταφοράς των αποβλήτων 

ελαίων με τη μελλοντική χρήση ηλεκτρονικού Εντύπου Αναγνώρισης ΑΛΕ καθώς και συστημάτων 

εντοπισμού στα βυτία διακίνησης ΑΛΕ, 

■ Εκσυγχρονισμός του στόλου των συλλεκτών ΑΛΕ.  

■ Παρακολούθηση και τακτικός έλεγχος του Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων 

Ελαίων και σαφέστερη αποτύπωση των υποχρεώσεων του. 

■ Εξορθολογισμός του τρόπου λειτουργίας του ΣΕΔ. 
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Β.4 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΑ – ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Στην Ε.Ε υπολογίζεται ότι γίνεται ετησίως διαχείριση περισσοτέρων των τριών (3) εκατομμυρίων 

τόνων μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων, εκ των οποίων το 1/3 περίπου επαναχρησιμοποιείται 

ή αναγομώνεται, ενώ το υπόλοιπο δεν μπορεί να αξιοποιηθεί πλέον ως ελαστικό οχήματος και 

χαρακτηρίζεται ως απόβλητο.  

Τα ελαστικά των οχημάτων συνίστανται κυρίως από καουτσούκ αλλά περιέχουν και ποσότητες 

μετάλλου, όπως χάλυβας και σίδηρος, σε ποσοστό που φτάνει και το 15% του βάρους τους. Από τη 

στιγμή που θα χαρακτηριστούν απόβλητα, τα μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων μπορούν να 

ανακτηθούν σε μεγάλο ποσοστό.  

Ως ανάκτηση θεωρείται το σύνολο της ποσότητας που ανακυκλώθηκε για την παραγωγή προϊόντων 

μηχανικής επεξεργασίας (συμπεριλαμβάνονται και οι εργασίες πολιτικού μηχανικού πχ κατασκευή 

ΧΥΤΑ) μαζί με τις ποσότητες των ελαστικών που οδηγήθηκαν προς ανάκτηση ενέργειας είτε αυτά ήταν 

ολόκληρα είτε τεμαχίστηκαν στις εγκαταστάσεις μηχανικής επεξεργασίας.  

Παρά τον όγκο των αποβλήτων που παράγονται, μέχρι σήμερα, δεν έχει θεσπιστεί ενιαίο ευρωπαϊκό 

πλαίσιο για τη διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών. Στην Ελλάδα τη διαχείριση των 

μεταχειρισμένων ελαστικών διέπει το ΠΔ 109/2004 «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των 

μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για  την εναλλακτική διαχείρισή τους.».  

Οι ποσοτικοί στόχοι που έχουν θεσπιστεί ορίζουν ότι μέχρι την 31η Ιουλίου 2006, η ανάκτηση των 

μεταχειρισμένων αποβλήτων ελαστικών οχημάτων πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 65% των 

αποσυρόμενων ελαστικών. Εντός του ίδιου χρονικού ορίου, η ανακύκλωση πρέπει να φτάνει 

τουλάχιστον το 10%. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

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. 

Κατόπιν τα συλλεγόμενα μεταχειρισμένα ελαστικά 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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Εικόνα 1.Β:  Διαδικασία ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ελαστικών 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Σύμφωνα με τις ετήσιες εκθέσεις για τα έτη 2015 και 2016 του Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής 

Διαχείρισης Μεταχειρισμένων Ελαστικών, οι ποσότητες των  αποσυρόμενων ελαστικών οχημάτων 

εκτιμώνται σε 34.511 τόνους για το 2014, σε 37.440 τόνους για το 2015 και σε 40.999 τόνους για το 

2016 αντίστοιχα. Από αυτά συλλέχθηκαν συνολικά 33.736 τόνοι το 2014, 35.914 τόνοι το 2015 και 

36.308 τόνοι το 2016. Στην ίδια έκθεση αναφέρονται, οι ποσότητες μεταχειρισμένων ελαστικών που 

υπέστησαν επεξεργασία με σκοπό την ανάκτηση υλικών ή ενέργειας, καθώς και αυτές οι ποσότητες 

που οδηγήθηκαν κατευθείαν προς καύση για ανάκτηση ενέργειας, ως ακολούθως:  

Προώθηση Μεταχειρισμένων 
ελαστικών προς ανάκτηση 

2014 2015 2016 

Ποσότητα  
(σε τόνους) 

Ποσοστό 
(%) 

Ποσότητα  
(σε τόνους) 

Ποσοστό 
(%) 

Ποσότητα  
(σε τόνους) 

Ποσοστό 
(%) 

Ανάκτηση Ενέργειας (εγχώρια) 6.871 18% 5.815 15% 4.317 12% 

Εξαγωγή ολόκληρων ελαστικών για 
ανάκτηση ενέργειας 

5.557 15% 2.038 5,3 % 4.610 13% 

Εξαγωγή τεμαχισμένων ελαστικών 
για ανάκτηση ενέργειας 

11.778 31% 14.434 37,4 % 8.044,87 22% 

Πώληση τρίμματος ελαστικού, 
μετάλλων, λινών 

13.589 36% 16.341 42,3 % 18.818 53% 

 ΣΥΝΟΛΟ 37.795 100% 38.628 100% 35.790 100% 
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Όπως αποτυπώνεται και στο διάγραμμα που ακολουθεί, έχει επιτευχθεί και ξεπερασθεί ο στόχος της 

ανάκτησης του 65% των αποσυρομένων και ο στόχος της ανακύκλωσης τουλάχιστον του 10% των 

ανακτώμενων.   

Διάγραμμα 10.B:  Επίδοση Ανάκτησης Μεταχειρισμένων Ελαστικών Οχημάτων 2004 - 2016   

 
 

Το σύστημα δεν διενέργησε ελέγχους σε υπόχρεους παραγωγούς (παρά μόνον έναν το 2015).  

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 υπέστησαν επεξεργασία 

στις εγκαταστάσεις διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών.  

Το 2015 και 2016 επιδιώχθηκε και μειώθηκε αισθητά η συσσώρευση ολόκληρων ελαστικών στις 

μονάδες μηχανικής επεξεργασίας ελαστικών. Βασικό ρόλο σε αυτό έπαιξε η αλλαγή στο τρόπο 

επιδότησης των μονάδων τελικής αξιοποίησης από 1/1/2015 από gate fee σε επιδότηση κατά την 

πώληση των τελικών προϊόντων. 

Επιπλέον, ενθαρρύνθηκε και αναπτύχθηκε η διεύρυνση εναλλακτικών λύσεων για την απορρόφηση 

των προϊόντων ανακύκλωσης των ελαστικών, όπως είναι η συμμετοχή του ΣΣΕΔ σε πιλοτικές 

εφαρμογές για τη χρήση τροποποιημένης ασφάλτου, σε συνεργασία με Δήμους, των οποίων τα 

αποτελέσματα αναμένονται. 

Ο ΕΟΑΝ διαδραμάτισε συντονιστικό ρόλο σε προβλήματα που ενέκυψαν μεταξύ εταιρειών 

επεξεργασίας μεταχειρισμένων ελαστικών, παραγωγών μεταχειρισμένων ελαστικών κλπ με το 
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Σ.Σ.Ε.Δ., με αποτέλεσμα να γίνει πιο αποτελεσματική η διαχείριση και επεξεργασία των 

μεταχειρισμένων ελαστικών. 

Θέματα για μελλοντική βελτίωση, στα πλαίσια και της  αναθεώρησης του Ν 2939/2001: 

■ Επέκταση συμβάσεων (και δημιουργία κινήτρων) με όλους τους ΟΤΑ (το ΣΕΔ έχει σήμερα 

συμβάσεις διαφόρων τύπων μόνο με 69 ΟΤΑ) και άλλους φορείς.  

■ Ευρύτερη ενημέρωση των ΟΤΑ και άλλων φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη δυνατότητα 

σύναψης σύμβασης με ΣΣΕΔ Μεταχειρισμένων Ελαστικών Οχημάτων (Μ.Ε.Ο.) για την 

οργανωμένη απομάκρυνση των Μ.Ε.Ο. από τους χώρους τους. 

■ Επέκταση της εναλλακτικής διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων στα λάστιχα 

εξωτερικής διαμέτρου άνω των 1400mm αλλά και των μεταχειρισμένων ελαστικών ποδηλάτων 

και μοτοποδηλάτων, καθώς και στα συμπαγή (μη πνευματικά) ελαστικά βιομηχανικών και 

ανυψωτικών μηχανημάτων. 
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Β.5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ – ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 

ΓΕΝΙΚΑ – ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Οι ηλεκτρικές στήλες και οι συσσωρευτές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση της 

ορθής λειτουργίας πολλών προϊόντων, συσκευών και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται καθημερινά, 

συνιστώντας μία βασική και απαραίτητη πηγή ενέργειας. Οι φορητές ηλεκτρικές στήλες διακρίνονται 

ανάλογα με τη χρήση τους σε πρωτογενείς (απλές) και δευτερογενείς (επαναφορτιζόμενες) και 

ανάλογα με τον τύπο τους σε αλκαλικές μπαταρίες (58%), μπαταρίες Zn/C (24%) και λοιποί τύποι 

μπαταριών (κομβιόσχημες, NiCd, NiMH, LiIon, PbO). Οι συσσωρευτές οχημάτων και βιομηχανίας 

διακρίνονται κυρίως σε συσσωρευτές μόλυβδου-οξέος και νικελίου-καδμίου.  

Κάθε χρόνο διακινούνται στην αγορά της Ε.Ε. περίπου 800.000 τόνοι συσσωρευτών αυτοκινήτων, 

190.000 τόνοι μπαταριών και συσσωρευτών βιομηχανίας και 160.000 τόνοι φορητών ηλεκτρικών 

στηλών. Στην Ελλάδα, με βάση υπολογισμούς του ΥΠΕΝ και του ΕΟΑΝ, τα απόβλητα φορητών 

ηλεκτρικών στηλών υπολογίζονται σε 1.000 tn ετησίως και τα απόβλητα συσσωρευτών οχημάτων και 

βιομηχανίας σε 47.000 tn ετησίως. Πολλά από τα συστατικά αυτών των ηλεκτρικών στηλών και 

συσσωρευτών θα μπορούσαν να ανακυκλωθούν, αποφεύγοντας την έκλυση επικίνδυνων ουσιών στο 

περιβάλλον και παρέχοντας επιπλέον πολύτιμα υλικά για την παραγωγή σημαντικών προϊόντων.  

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. Το Σεπτέμβριο του 2015, δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 2057 

Β/18-09-2015 η υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 39200/2015, η οποία τροποποιεί την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 41624/2057/2010 

κυρίως σε θέματα διακίνησης προϊόντων στην αγορά, όσον αφορά την περιεκτικότητα τους σε βαρέα 

μέταλλα και επικίνδυνες ουσίες, και θέτει προδιαγραφές για την υποχρεωτική εγγραφή των 

υπόχρεων παραγωγών σε μητρώο παραγωγών.  

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία οι ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές εντάσσονται στην 

εναλλακτική διαχείριση και συνεπώς όλες οι επιχειρήσεις που παράγουν ή εισάγουν στην Ελληνική 

αγορά ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές είναι υποχρεωμένες να οργανώσουν σύστημα 

εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. Από αυτή την 

υποχρέωση απαλλάσσονται οι παραγωγοί που διαθέτουν στην αγορά αποκλειστικά ηλεκτρικές 

στήλες ή συσσωρευτές ενσωματωμένες σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές ή σε οχήματα, μόνο 

εφόσον συμμετέχουν στα αντίστοιχα συστήματα για ΑΗΗΕ ή ΟΤΚΖ που καλύπτουν το σχετικό κόστος 

διαχείρισης των εν λόγω ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών.  

Απαγορεύεται δε οποιαδήποτε απόρριψη ή εναπόθεση των αποβλήτων αυτών στο περιβάλλον ή η 

διάθεσή τους σε χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων ή η αποτέφρωσή τους, ενώ προβλέπεται η 

ανάπτυξη ελεγχόμενου συστήματος συλλογής τους.  

Οι ποσοτικοί στόχοι που έχουν τεθεί με βάση την ΚΥΑ 41624/2010 είναι οι ακόλουθοι: 

■ Το ποσοστό συλλογής των φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών θα πρέπει να ανέλθει 

τουλάχιστον στο 25% μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2012 και τουλάχιστον στο 45% μέχρι την 26η 

Σεπτεμβρίου 2016. 
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■ Η συλλογή του συνόλου των αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας πρέπει να 

επιτευχθεί μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2012. 

■ Οι εγκαταστάσεις ανακύκλωσης θα πρέπει να επιτυγχάνουν τις ακόλουθες ελάχιστες αποδόσεις 

ανακύκλωσης έως και την 26/9/2011: 

- ανακύκλωση του 65% κατά μέσο βάρος των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 

μολύβδου−οξέος, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης του περιεχομένου μολύβδου 

στον υψηλότερο δυνατό βαθμό που είναι τεχνικά εφικτός χωρίς υπερβολικές δαπάνες. 

- ανακύκλωση του 75% κατά μέσο βάρος των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 

νικελίου−καδμίου, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης του περιεχομένου καδμίου στον 

υψηλότερο δυνατό βαθμό που είναι τεχνικά εφικτός χωρίς υπερβολικές δαπάνες, και 

- ανακύκλωση του 50% κατά μέσο βάρος των άλλων αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και 

συσσωρευτών. 

Από το 2014 δε, είναι υποχρεωτικός ο υπολογισμός της απόδοσης ανακύκλωσης σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στον Κανονισμό 2012/493/ΕΕ.  

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ  

Η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών περιλαμβάνει τη συλλογή και μεταφορά 

από κατάλληλα αδειοδοτημένους συλλέκτες - μεταφορείς, την αποθήκευση και την ανακύκλωση τους 

σε μονάδες 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 (7 εργοστάσια ανακύκλωσης), οι 

υπόλοιποι οδηγούνται σε κατάλληλες εγκαταστάσεις του εξωτερικού για επεξεργασία. Οι 

εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσσωρευτών Pb-οξέως που λειτουργούν στην Ελλάδα εκτιμάται ότι 

διαθέτουν εγκατεστημένη δυναμικότητα περί των 70.0000 t ετησίως. 

Τα σημεία συλλογής πρέπει να είναι προσβάσιμα και πλησίον των τελικών χρηστών και να 

οργανώνονται σε συνάρτηση με την πληθυσμιακή πυκνότητα. Σε ότι αφορά τα απόβλητα φορητών 

ηλεκτρικών στηλών συλλέγονται σε σημεία, όπως κτίρια δημόσιων υπηρεσιών και σχολείων, 

supermarkets και λοιπές ιδιωτικές επιχειρήσεις, ενώ τα απόβλητα συσσωρευτών οχημάτων και 

βιομηχανίας συλλέγονται κυρίως από τις επιχειρήσεις πώλησης και αντικατάστασης συσσωρευτών 

και τις βιομηχανίες. Η συλλογή αυτών δεν συνεπάγεται την καταβολή τελών από τους τελικούς 

χρήστες, ενώ τα σημεία συλλογής δεν υπόκεινται σε αδειοδότηση. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

I. Φορητές Ηλεκτρικές Στήλες 
 
Η διαχρονική πορεία της επίδοσης της χώρας στη συλλογή και ανάκτηση των αποβλήτων φορητών 

ηλεκτρικών στηλών αποτυπώνεται στο διάγραμμα 11.Β που ακολουθεί.  

Διάγραμμα 11.Β: Ποσότητες φορητών ηλεκτρικών στηλών που πωλούνται στην αγορά, συλλέγονται 

και ανακυκλώνονται και ποσοστό συλλογής για την περίοδο 2005-2016. 
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Πιο συγκεκριμένα για τα έτη 2014, 2015 και 2016, οι ποσότητες των προϊόντων που διακινήθηκαν 

στην ελληνική αγορά, οι συλλεχθείσες ποσότητες και η επίδοση της συλλογής (%) δίνονται στον 

πίνακα 10.Β με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις του ΣΣΕΔ ΑΦΗΣ. 

Πίνακας 10.Β: Ποσότητες και ποσοστά συλλογής αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών για τα έτη 2014-2016  

Έτος 
Δηλωθείσα ποσότητα 

προϊόντων στην αγορά 
(tn) 

Συλλεχθείσα Ποσότητα 
αποβλήτων (tn) 

Στόχος 
συλλογής (%) 

Επίδοση 
Συλλογής (%) 

2014 1.620 608 25% 36,8% 

2015 1.657 567 25% 34,4% 

2016 1.599 632 45% 38,9% 

Όπως φαίνεται τόσο στο διάγραμμα 11.Β όσο και στον πίνακα 10.Β, εξακολούθησε να επιτυγχάνεται 

ο στόχος συλλογής του 25% για τα έτη 2014 και 2015 και μάλιστα με επίδοση της τάξης του 35-37%. 

Ενόψει της αλλαγής στη στοχοθεσία από το 25% στο 45% από την 26η Σεπτεμβρίου 2016, ο ΕΟΑΝ 

συνέστησε στο ΣΣΕΔ να λάβει επιπλέον μέτρα για την επίτευξη του νέου στόχου, προχωρώντας σε 

δράσεις αύξησης της γεωγραφικής του κάλυψης και της συνεργασίας του με ΟΤΑ καθώς και αύξησης 

των εξόδων για ενημερωτικές δράσεις. Το έτος 2016, η επίδοση ήταν αυξημένη συγκριτικά με τα 

προηγούμενα έτη, προσεγγίζοντας το 39%, αλλά όχι αρκετή ώστε να επιτευχθεί ο νέος στόχος 

συλλογής του 45%, γεγονός που υποδεικνύει ανάγκη περαιτέρω εντατικοποίησης των προτεινόμενων 

μέτρων.  

Οι ποσότητες των αποβλήτων φορητών ηλεκτρικών στηλών που συλλέγονται, αποστέλλονται σε 

εργοστάσια επεξεργασίας στο εξωτερικό, με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν αντίστοιχες μονάδες 

επεξεργασίας στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην Revatech με έδρα το Βέλγιο και την Greenweee 

με έδρα την Ρουμανία.  



ΕΚΘΕΣΗ Ε.Ο.ΑΝ. 2015 - 2016 
 

 Σ ε λ ί δ α  | 68 
 

ΙΙ. Συσσωρευτές Οχημάτων και Βιομηχανίας 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά οι επιδόσεις της χώρας σε ότι αφορά στη συλλογή 

αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας για τα έτη 2014, 2015 και 2016.  

Α. Συσσωρευτές Μολύβδου –Οξέος 

Σε ότι αφορά τα απόβλητα των συσσωρευτών μολύβδου – οξέος, ο εθνικός στόχος είναι η συλλογή 

του συνόλου αυτών των αποβλήτων. Οι εκτιμώμενες ποσότητες των παραγόμενων αποβλήτων 

συσσωρευτών μολύβδου – οξέος υπολογίζονται με βάση μεθοδολογία που έχει αναπτύξει το ΥΠΕΝ 

και ο ΕΟΑΝ και βασίζεται σε παραμέτρους όπως ο αριθμός των οχημάτων που κυκλοφορούν στη 

χώρα, ο μέσος χρόνος αντικατάστασης των συσσωρευτών και το μέσο βάρος τους ανά κατηγορία. Η 

μεθοδολογία δε αυτή χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα και από την EUROBAT. Στο διάγραμμα 11.Β 

παρουσιάζεται η επίδοση της συλλογής των αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου – οξέος με βάση 

την εκτιμώμενη με την ως άνω μεθοδολογία παραγόμενη ποσότητα αποβλήτων.  

Διάγραμμα 12.Β. Παραγωγή & Συλλογή αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου –οξέως την περίοδο 

2004-2016 

 

 

 

 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται οι δηλωθείσες ποσότητες των συσσωρευτών μολύβδου 

– οξέος που διακινήθηκαν στην ελληνική αγορά για τα έτη 2014 – 2015, καθώς και οι εκτιμώμενες 

ποσότητες παραγόμενων αποβλήτων συσσωρευτών όπως και οι συλλεχθείσες ποσότητες αποβλήτων 

συσσωρευτών μολύβδου – οξέος. Είναι εμφανής η σημαντική απόκλιση που υπάρχει μεταξύ των 

δηλωθεισών ποσοτήτων διακινούμενων προϊόντων και των εκτιμώμενων ποσοτήτων παραγόμενων 

αποβλήτων τους. 
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Πίνακας 11.Β: Ποσότητες διακινούμενων προϊόντων και ποσότητες παραγόμενων αποβλήτων και ποσοστά 
συλλογής αποβλήτων συσσωρευτών Pb-οξέος για τα έτη 2014-2016  

Έτος 
Δηλωθείσες Ποσότητες 

προϊόντων στην αγορά (tn) 
Εκτιμώμενες παραγόμενες 

ποσότητες αποβλήτων (tn)* 
Επίτευξη 

συλλογής (tn)  

2014 21.978 48.630*  25.526 

2015 20.529 48.029*  33.319 

2016 21.878 47.750* 36.498 

*Η εκτίμηση βασίζεται σε μεθοδολογία του ΥΠΕΝ, η οποία χρησιμοποιήθηκε και στον ΕΣΔΑ. Στο πλαίσιο 
λειτουργίας του ΕΜΠΑ και ανάλυσης λεπτομερειακών στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ θα γίνει προσπάθεια να 
προσεγγιστεί καλύτερα η ποσότητα αυτή.  

Στον Πίνακα 12.Β δίνεται ο μέσος όρος απόδοσης ανακύκλωσης των επτά (7) εργοστασίων 

ανακύκλωσης συσσωρευτών μολύβδου-οξέος που λειτουργούν στην Ελλάδα.  

Πίνακας 12.Β: Μέσος όρος απόδοσης ανακύκλωσης των εργοστασίων ανακύκλωσης συσσωρευτών Pb-οξέος 
για τα έτη 2014-2016 

Έτος Μέσος όρος απόδοσης ανακύκλωσης 

2014 73,2 % 

2015 74,8 % 

2016 76,2% 

Β. Συσσωρευτές Νικελίου Καδμίου 

Η ανακύκλωση των συσσωρευτών Νικελίου-Καδμίου, Ni-Cd, δεν έχει θετική αξία και η Ελληνική α‐

γορά δεν διαθέτει, προς το παρόν, υποδομή ανακύκλωσής τους. Η εξειδικευμένη διαχείριση για την 

ανακύκλωση των συσσωρευτών Ni-Cd απαιτεί ιδιαίτερα αυξημένο κόστος διαχείρισης, λαμβάνοντας 

υπόψη ότι απαιτείται εξαγωγή των αποβλήτων συσσωρευτών στο εξωτερικό (SΝΑΜ στη Γαλλία, SAFT 

ΑΒ στη Σουηδία και ACCUREC GmbH στη Γερμανία). Ως κύριος αποδέκτης των αποβλήτων συσσωρευ‐

τών Ni-Cd από την Ελλάδα είναι η εγκατάσταση ανακύκλωσης SΝΑΜ στη Γαλλία.  

Οι μπαταρίες Ni-Cd αποτελούν ιδανική λύση για πληθώρα βιομηχανικών εφαρμογών που απαιτούν 

μεγάλη διάρκεια ζωής, υψηλή απόδοση, μειωμένες απαιτήσεις συντήρησης και δυνατότητα λειτουρ‐

γίας σε ακραίες συνθήκες (π.χ. υψηλές θερμοκρασίες).   

 

 

 

Πίνακας 13.Β: Ποσότητες διακινούμενων προϊόντων και ποσότητες συλλεχθέντων αποβλήτων συσσωρευτών 
νικελίου-καδμίου για τα έτη 2014-2016 

Έτος 
Δηλωθείσες Ποσότητες προϊόντων στην 

αγορά (tn) Επίτευξη συλλογής (tn)  

2014 28,47 9,2 
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2015 33,6 43,85* 

2016 19,7 38,24* 

*  Η συλλεχθείσα ποσότητα είναι μεγαλύτερη από την ποσότητα προϊόντων που εισήχθησαν στην αγορά, 
ενδεχομένως λόγω μικρής ποσότητας συλλογής τα προηγούμενα έτη, και τη μεγάλη  διάρκεια ζωής των 
συσσωρευτών Ni-Cd.  

Επιπρόσθετα, το 2015 διατέθηκαν στην ελληνική αγορά 433 τεμάχια ( περίπου 30,31 tn) και το 2016 

350 τεμάχια (περίπου 24,5tn) καινούργιες μπαταρίες υβριδικών/ηλεκτρικών οχημάτων τεχνολογίας, 

και συλλέχθηκαν και εξήχθησαν προς ανακύκλωση σε εγκαταστάσεις του εξωτερικού το 2015 139 

τεμάχια ή περίπου 9,7 tn και το 2016 447 τεμάχια ή περίπου 31,3 tn.  

Προβλήματα - Προοπτικές 

Ι. Αύξηση ποσοστού συλλογής των φορητών ηλεκτρικών στηλών 

Θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι δράσεις επικοινωνίας για την περαιτέρω αύξηση του ποσοστού 

συλλογής προκειμένου να καλυφθεί ο στόχος (45%) για τα επόμενα έτη και να συνδυασθούν με 

περισσότερες εκπαιδευτικές δράσεις σε σχολεία.  Θα πρέπει επίσης να επιδιωχθεί η συνεργασία με 

όλους τους ΟΤΑ και δημόσιους φορείς για τοποθέτηση κάδων σε όλα τα δημοτικά και δημόσια κτήρια 

και καταστήματα.   

Για τους σκοπούς αυτούς θα πρέπει να αξιοποιηθεί το υφιστάμενο υψηλό αποθεματικό στο ΣΣΕΔ και 

να γίνει η απαραίτητη εξοικονόμηση διοικητικού κόστους. 

ΙΙ. Εισφοροδιαφυγή 

Με βάση τη σημαντική διαφορά που υπάρχει μεταξύ των δηλωθεισών διακινούμενων ποσοτήτων 

συσσωρευτών μολύβδου – οξέος και των εκτιμώμενων ποσοτήτων παραγόμενων αποβλήτων τους, 

τεκμαίρεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό των συσσωρευτών μολύβδου-οξέος που διατίθενται στην 

ελληνική αγορά διακινείται χωρίς να έχει καταβληθεί η αντίστοιχη χρηματική εισφορά σε σύστημα.  

Η εισφοροδιαφυγή μπορεί να προέρχεται από τρεις κατηγορίες παραγωγών: α) αυτούς που έχουν τη 

νομική υποχρέωση αλλά δεν έχουν εγγραφεί σε ΣΕΔ β) αυτούς που είναι ενταγμένοι σε ΣΕΔ αλλά 

αποκρύπτουν μέρος των ποσοτήτων στις δηλώσεις τους και γ) αυτούς που είναι ενταγμένοι σε ΣΕΔ 

αλλά έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.    

Για την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής, ο ΕΟΑΝ θα πρέπει να εντατικοποιήσει τους ελέγχους 

αξιοποιώντας και το ΕΜΠΑ, αλλά επιπλέον τα ΣΕΔ θα πρέπει να διενεργούν ελέγχους των δηλώσεων 

των συμβεβλημένων με αυτά «παραγωγών», όρος που θα πρέπει να αναγράφεται και στις συμβάσεις 

συνεργασίας μεταξύ ΣΕΔ και υπόχρεων «παραγωγών» και να καταγγέλλει τις περιπτώσεις 

διαπίστωσης δήλωσης μη αληθών στοιχείων ή/και παραβατικής συμπεριφοράς στον ΕΟΑΝ για 

περαιτέρω ενέργειες.  

Θα πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και οι δυσλειτουργίες σε σχέση με το 

Επιχειρησιακό σχέδιο του ΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ που σχετίζονται με την άδεια συλλογής που διαθέτει από το 

ΥΠΕΝ, γεγονός που το διαφοροποιεί από τα άλλα εγκεκριμένα συστήματα, και δημιουργεί 

προβλήματα ως προς την εποπτεία των οικονομικών του ΣΕΔ από τον ΕΟΑΝ.  

ΙΙΙ. Παράνομη διακίνηση μπαταριών  
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Το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι η μη σωστή καταγραφή και η παράνομη διακίνηση των επικίνδυνων 

αποβλήτων συσσωρευτών και ιδιαίτερα των αποβλήτων τους, καθώς προκαλεί προβλήματα που 

σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, τη μη επίτευξη των εθνικών στόχων και τη δυσκολία 

εξεύρεσης πρώτων υλών από τα εγχώρια εργοστάσια ανακύκλωσης.  

Ο ΕΟΑΝ προγραμματίζει τις παρακάτω ενέργειες: 

■ Απαίτηση για τροποποίηση και προτυποποίηση των συμβάσεων των ΣΕΔ με υπόχρεους και 

συνεργαζόμενους φορείς έτσι ώστε να εμπεριέχονται και οι έλεγχοι από τα ΣΕΔ 

■ Εντατικοποίηση ελέγχων σε συστήματα και τρίτα μέρη με εφαρμογή κυρώσεων. Συνεργασία με 

Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, Περιφέρειες και άλλες υπηρεσίες εφόσον απαιτείται 

■ Δημιουργία Μητρώου Σημείων Συλλογής (έχουν ήδη γίνει κάποιες πρώτες ενέργειες) 

■ Ειδική μέριμνα για διακίνηση αποβλήτων από νησιωτικές περιοχές. Συνεργασία με Υπ. Εμπορικής 

Ναυτιλίας και λιμεναρχεία για νόμιμη θαλάσσια μεταφορά και δημιουργία αποθηκευτικών 

χώρων – σημείων συλλογής στα νησιά. Μέριμνα για χρήση του ΠΔ 177/2014, στο οποίο 

αναφέρεται η δυνατότητα μεταφοράς επικινδύνων φορτίων σε περιορισμένο μέγιστο επιτρεπτό 

αριθμό μονάδων, σε κανονικά δρομολόγιο επιβατηγού (Ε/Γ) και επιβατηγού-οχηματαγωγού (Ε/Γ-

Ο/Γ) πλοίου, υπό κάποιες προϋποθέσεις. Ενημέρωση συνεργείων και επιχειρήσεων 

πώλησης/αντικατάστασης συσσωρευτών για τις υποχρεώσεις τους σχετικά με νόμιμη παράδοση 

αποβλήτων.  

■ Ενημέρωση δημόσιων φορέων και οργανισμών σχετικά με την ορθή και νόμιμη παράδοση των 

αποβλήτων συσσωρευτών.  

■ Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για ηλεκτρονική παρακολούθηση των Εντύπων 

Αναγνώρισης Επικινδύνων Αποβλήτων και εγκατάσταση συστημάτων GPS στα οχήματα συλλογής 

κατά ADR.  

IV. Ανακύκλωση αποβλήτων συσσωρευτών  

H ανακύκλωση των αποβλήτων συσσωρευτών, βάσει της ΚΥΑ 41624/2010, πρέπει να γίνεται σε 

εργοστάσια τα οποία οφείλουν να χρησιμοποιούν τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές προστασίας του 

περιβάλλοντος και της υγείας και να πληρούν τις αποδόσεις ανακύκλωσης που αναφέρονται στην εν 

λόγω ΚΥΑ.  Ο ΕΟΑΝ θα επιδιώξει συνεργασία με Περιφέρειες για προτυποποίηση των όρων που 

αναφέρονται στις ΑΕΠΟ εμπεριέχοντας και όρους σχετικά με θέματα εναλλακτικής διαχείρισης και 

υποχρεώσεις τήρησης των ελάχιστων αποδόσεων ανακύκλωσης (σύμφωνα με ΚΥΑ 

41624.2057.Ε103/2010).  

Επίσης θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στα εργοστάσια ανακύκλωσης, από μικτά κλιμάκια 

ΕΟΑΝ σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες αρχές κατόπιν καταγγελίας ή αυτεπάγγελτα.   

V. Απόβλητα συσσωρευτών Νικελίου-Καδμίου 

Τα απόβλητα συσσωρευτών Ni-Cd παρουσιάζουν υψηλό κόστος διαχείρισης, επειδή δεν υπάρχουν 

εγκαταστάσεις ανακύκλωσης στην χώρα. Το κόστος συλλογής και διασυνοριακής μεταφοράς 

κυμαίνεται μεταξύ 600 και 1000 ευρώ/tn αποβλήτου. Δύο εγκεκριμένα συστήματα (ΣΥΔΕΣΥΣ και 

Combatt) έχουν άδεια διαχείρισης του αποβλήτου αυτού. Οι εισφορές των συσσωρευτών Ni-Cd, είναι 

πολύ χαμηλές σε σχέση με το πραγματικό κόστος συλλογής και διαχείρισης, το οποίο για να καλυφθεί 
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θα πρέπει να «επιδοτείται» από τις εισφορές των συσσωρευτών Pb. Ο ΕΟΑΝ έχει αναζητήσει όλα τα 

οικονομικά στοιχεία διαχείρισης του αποβλήτου (τιμολόγια, συμβάσεις συνεργασίας με εταιρείες 

διαχείρισης)  και θα εισηγηθεί στο ΔΣ του ΕΟΑΝ την αναπροσαρμογή της  χρηματικής εισφοράς.  

VΙ. Ρυθμίσεις για την λειτουργία των ΣΕΔ Συσσωρευτών 

■ Στενότερη παρακολούθηση και τακτικός έλεγχος των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης 

Συσσωρευτών και σαφέστερη αποτύπωση των υποχρεώσεων τους. 

■ Εξορθολογισμός του τρόπου λειτουργίας των ΣΕΔ ως προς την οικονομική τους διαχείριση και ρύθμιση 

των μεταξύ τους σχέσεων. 
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Β.6 ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ 

ΓΕΝΙΚΑ – ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

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 Συμβουλίου 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, από την 1η Ιανουαρίου 2015  ο στόχος ανάκτησης και 

επαναχρησιμοποίησης των προϊόντων που προκύπτουν από την διαχείριση των ΟΤΚΖ, ανέρχεται στο 

95% κ.β και η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 85% κατά μέσο 

βάρος ανά όχημα και ανά έτος. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ (ΟΤΚΖ) 

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

διαγραμματικά στην εικόνα που ακολουθεί. 

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 

Πιο συγκεκριμένα, η διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους ξεκινάει με την 

παράδοση του οχήματος σε ένα σημείο συλλογής ή κέντρο απορρύπανσης. Η παράδοση του 

οχήματος μπορεί να γίνει είτε με ευθύνη του οικείου Δήμου όπου βρίσκεται το όχημα 

εγκαταλελειμμένο, είτε με ευθύνη του ιδιοκτήτη του. Κατόπιν ακολουθεί η έκδοση της σχετικής 

βεβαίωσης παραλαβής. 
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Στα κέντρα απορρύπανσης ΟΤΚΖ λαμβάνει χώρα η απομάκρυνση επικίνδυνων και άλλων υλικών που 

περιέχονται στα οχήματα (συσσωρευτές, λιπαντικά έλαια, φίλτρα λαδιού, υγρά φρένων, υγρά ψυγείων, 

ψυκτικά, αερόσακος, τακάκια αμιάντου, καταλύτες, ελαστικά) καθώς και η εξαγωγή χρήσιμων 

ανταλλακτικών οχημάτων για επαναχρησιμοποίηση (όπως είδη φανοποιείας, μέρη αναρτήσεων 

ανταλλακτικά κλπ). Τα απορρυπασμένα οχήματα από τα κέντρα απορρύπανσης οδηγούνται είτε 

απευθείας σε εγκαταστάσεις τεμαχισμού είτε σε εγκαταστάσεις διαχείρισης μετάλλων (εμπόρους σκραπ) 

όπου παραμένουν αποθηκευμένα μέχρι την παράδοσή τους και πάλι σε εγκαταστάσεις τεμαχισμού.  

Στις εγκαταστάσεις τεμαχισμού τα απορρυπασμένα οχήματα διαχωρίζονται μετά από τεμαχισμό στα 

μεταλλικά τους μέρη που οδηγούνται σε χυτήρια μετάλλων προς χύτευση και στο Υπόλειμμα μετά τον 

Τεμαχισμό (ASR – After Shredding Residue) το οποίο αποτελεί ένα μίγμα από όλα τα διαφορετικά υλικά 

που περιέχονται σε ένα όχημα (μέταλλο, διάφορα είδη πλαστικού, ύφασμα, αδρανές υλικό).  

Το ASR οδηγείται τελικά σε ειδικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας όπου γίνεται περαιτέρω διαχωρισμός των 

υλικών με τη βοήθεια διαφόρων μηχανικών μεθόδων διαχωρισμού (όπως κυκλώνες, οπτικοί διαχωριστές, 

μαγνήτες). Τα μεταλλικά υλικά οδηγούνται προς χύτευση, τα ελαφριά πλαστικά / υφάσματα προς 

ανάκτηση ενέργειας και τα υπόλοιπα προς τελική διάθεση. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

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

31/12/2016 αποδίδεται στα παρακάτω διαγράμματα.  

Διάγραμμα 13.B:  Επίδοση Ανάκτησης και Επαναχρησιμοποίησης ΟΤΚΖ ετών 2006-2016 
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Διάγραμμα 14.B:  Επίδοση Ανακύκλωσης και Επαναχρησιμοποίησης ΟΤΚΖ ετών 2006-2016 

 
 
 
 
 

Κατά τη διάρκεια του 2015 παρελήφθησαν από το δίκτυο της ΕΔΟΕ 93.645 ΟΤΚΖ (εκδόθηκαν 

Πιστοποιητικά Καταστροφής ΠΚ) και επεξεργάστηκαν 87.050 ΟΤΚΖ, καθαρού βάρους 84.046 τόνων.  

Πίνακας 14.B: Ποσότητες και ποσοστά ανάκτησης για το έτος 2015 (σε τόνους) βάσει των παραλαβών 
των ΟΤΚΖ από τις εγκαταστάσεις τεμαχισμού. 

Όπως φαίνεται και από τον πίνακα 14.Β η επίδοση της χώρας σε σχέση με τους στόχους 

επαναχρησιμοποίησης – ανακύκλωσης (85%) και επαναχρησιμοποίησης – ανάκτησης (95%) ήταν 

πολύ χαμηλότερη αυτών και κυμάνθηκε στο 58,25% και 62,64% αντίστοιχα. Η μη επίτευξη των στόχων 

οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι σημαντικές ποσότητες απορρυπασμένων οχημάτων 

παρέμειναν αποθηκευμένες στα κέντρα απορρύπανσης ΟΤΚΖ και στις εγκαταστάσεις των εμπόρων 

μετάλλων για εμπορικούς κυρίως λόγους και δεν προωθήθηκαν εντός του έτους σε εγκαταστάσεις 

περαιτέρω επεξεργασίας και αξιοποίησης. 

Αντίστοιχα, το 2016 παρελήφθησαν 46.573 ΟΤΚΖ και επεξεργάστηκαν 51.415 ΟΤΚΖ συνολικού βάρους 

49.979 τόνων. 

Επαναχρησιμοποίηση 
(tn) 

ανακύκλωση (tn) ανάκτηση (tn) Επαναχρησιμοποίηση 
και ανακύκλωση (tn) 

επαναχρησιμοποίηση 
και ανάκτηση (tn) 

13.513 35.446 39.130 48.959 52.643 

Επεξεργασθέντα ΟΤΚΖ (αριθμός)    87.050   

Συνολικό Βάρος ΟΤΚΖ (τόνοι)           84.046 58,25% 62,64% 
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Πίνακας 15.B: Ποσότητες και ποσοστά ανάκτησης για το έτος 2016 (σε τόνους) βάσει των παραλαβών 

των ΟΤΚΖ από τις εγκαταστάσεις τεμαχισμού. 

Επαναχρησιμοποίηση 
(tn) 

ανακύκλωση 
(tn) 

ανάκτηση 
(tn) 

Επαναχρησιμοποίηση 
και ανακύκλωση(tn) 

επαναχρησιμοποίηση 
και ανάκτηση (tn) 

12.811 30.973 33.851 43.783 46.611 

Επεξεργασθέντα ΟΤΚΖ (αριθμός)    51.415   

Συνολικό Βάρος ΟΤΚΖ (τόνοι)           49.979 87,60 % 93,26 % 

Όπως φαίνεται και από τον πίνακα 15.Β, το 2016 επιτεύχθηκε ο στόχος της επαναχρησιμοποίησης – 

ανακύκλωσης του 85%, ενώ η επίδοση της χώρας ήταν πολύ κοντά στο στόχο του 95% 

επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση. Είναι αξιοσημείωτο πάντως, ότι ο αριθμός των αποσυρόμενων 

ΟΤΚΖ μειώθηκε κατακόρυφα σε σχέση με το προηγούμενο έτος, γεγονός που αποδίδεται τόσο στη 

διακοπή του μέτρου της απόσυρσης από το Μάιο του 2016 όσο και στην οικονομική κρίση, με 

αποτέλεσμα να διαφαίνεται μία αύξηση της ηλικίας των κυκλοφορούντων οχημάτων.  

Ένα από τα βασικά σημεία που χρήζουν βελτίωσης στην όλη διαχείριση των ΟΤΚΖ είναι η ταχύτερη 

προώθηση των αποθηκευμένων ποσοτήτων προς περαιτέρω επεξεργασία, είτε πρόκειται για 

απορρυπασμένα ΟΚΤΖ που παραμένουν επί μακρόν στους χώρους των κέντρων απορρύπανσης ΟΤΚΖ 

είτε πρόκειται για το Υπόλειμμα μετά τον Τεμαχισμό (ASR) που παραμένει για μεγάλο χρονικό 

διάστημα αποθηκευμένο στις εγκαταστάσεις τεμαχισμού.  

Βασικές κατευθύνσεις στις οποίες θα κινηθεί ο Οργανισμός στον τομέα των Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου 

Ζωής τους αλλά και των επιμέρους στοιχείων αυτών είναι οι ακόλουθες: 

■ Λήψη μέτρων για την ομαλοποίηση της παράδοσης ASR από τις μονάδες τεμαχισμού στις μονάδες 

επεξεργασίας του, ώστε να μειωθούν οι αποθηκευμένες ποσότητες ανεπεξέργαστου ASR. 

■ Η λήψη μέτρων ή/και η απόδοση κινήτρων στα κέντρα απορρύπανσης, ώστε να παραδίδουν τα 

απορρυπασμένα ΟΤΚΖ σε εγκαταστάσεις τεμαχισμού εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, καθώς η 

παραμονή των απορρυπασμένων οχημάτων επί μακρόν στα κέντρα απορρύπανσης συντελεί 

καθοριστικά στα χαμηλά επίπεδα επίδοσης της ανακύκλωσης και ανάκτησης ΟΤΚΖ. Σημειώνεται ότι 

στο τέλος του 2016 οι αποθηκευμένες ποσότητες απορρυπασμένων ΟΤΚΖ στα κέντρα απορρύπανσης 

κυμάνθηκαν περίπου στους 68.000 tn. 

■ Ολοκλήρωση του οδηγού λειτουργίας των εγκαταστάσεων απορρύπανσης, με την επιπλέον 

διαμόρφωση προδιαγραφών για τα κριτήρια καταλληλότητας των εξαρτημάτων που λαμβάνονται από 

απορρυπασμένα ΟΤΚΖ ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται ως ανταλλακτικά. 

■ Ολοκλήρωση της καταγραφής των εισαγωγέων, εμπόρων οχημάτων από το εξωτερικό, εγγραφή τους 

στο ΕΜΠΑ  και συμμετοχή τους στο ΣΣΕΔ του ΕΔΟΕ. 

■ Αξιολόγηση επιχειρησιακού σχεδίου για τη λειτουργία Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης 

Μεταχειρισμένων Ανταλλακτικών Οχημάτων. 
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Β.7  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

ΓΕΝΙΚΑ – ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

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 ενδεχομένως εμπεριέχονται σε πολλές από αυτές. Η ευρωπαϊκή 

νομοθεσία για την εναλλακτική 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.103/2014, 

η οποία αποτελεί το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που θέτει τους κανόνες, τους όρους και τις 

προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΗΗΕ.  

Οι στόχοι που τίθενται αναφορικά με τη συλλογή των ΑΗΗΕ διαμορφώνονται ως εξής:  

α) Περίοδος από το 2006 έως και το 2015: Από το 2006, έπρεπε να επιτευχθεί χωριστή συλλογή 

τουλάχιστον τεσσάρων (4) κιλών ΑΗHΕ οικιακής προέλευσης κατά μέσο όρο, ανά κάτοικο και ανά 

έτος. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015 θα εξακολουθήσει να ισχύει ποσοστό χωριστής συλλογής ΑΗΗΕ 

οικιακής προέλευσης που αντιστοιχεί 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 μεγαλύτερη.  

β) Περίοδος από το 2016 έως και το 2018: Από το 2016, το ελάχιστο ποσοστό συλλογής που πρέπει 

να επιτυγχάνεται σε ετήσια βάση ορίζεται σε 45%, και υπολογίζεται βάσει του συνολικού βάρους των 

ΑΗΗΕ τα οποία συλλέχθηκαν σε ένα δεδομένο έτος. Εκφράζεται ως ποσοστό του μέσου ετήσιου 

βάρους του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ) που διατέθηκε στην αγορά κατά τα 

προηγούμενα τρία έτη.  

γ) Από το 2019 και έπειτα: Το ελάχιστο ποσοστό συλλογής που πρέπει να επιτυγχάνεται σε ετήσια 

βάση ορίζεται σε 65 % του μέσου ετήσιου βάρους του ΗΗΕ που διατέθηκε στην αγορά την 

προηγούμενη τριετία, ή εναλλακτικά το 85% των ΑΗΗΕ που παράγονται ανά βάρος.  

Αναφορικά με την ανάκτηση, ανακύκλωση και προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, οι στόχοι 

τίθενται για κάθε μία κατηγορία ΗΗΕ, όπου:   

■ Έως 15/8/2018 ως κατηγορίες ΗΗΕ νοούνται 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, εξαιρουμένων των σταθερών βιομηχανικών 

εργαλείων μεγάλης κλίμακας  

7. Παιχνίδια και εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού  

8. Ιατρικά βοηθήματα εξαιρουμένων όλων των εμφυτεύσιμων και μολυσμένων προϊόντων 

9. Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου  

10. Συσκευές αυτόματης διανομής. 
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■ από 15/8/2018 κι έπειτα ως κατηγορίες ΗΗΕ νοούνται οι εξής: 

1. Εξοπλισμός ανταλλαγής θερμότητας 

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 συσκευές, εξοπλισμός 

πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, καταναλωτικά είδη, φωτιστικά είδη, εξοπλισμός 

αναπαραγωγής ήχου και εικόνων, μουσικός εξοπλισμός, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία, 

παιχνίδια και εξοπλισμός ψυχαγωγίας 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, καταναλωτικά είδη, 

φωτιστικά είδη, εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου και εικόνων, μουσικός εξοπλισμός, 

ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία, παιχνίδια και εξοπλισμός ψυχαγωγίας 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 και 6. 

6. Μικρού μεγέθους εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (καμιά εξωτερική 

διάσταση μεγαλύτερη από 50 cm). 

Οι στόχοι ανάκτησης, ανακύκλωσης και προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση ανά κατηγορία 

ΑΗΗΕ και ανά χρονική περίοδο διαμορφώνονται ως ακολούθως: 

Πίνακας 16.Β: Στόχοι για απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

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 προετοιμασίας για 
επαναχρησιμοποίηση &  ανακύκλωσης 

- - - - 

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 προετοιμασίας για 
επαναχρησιμοποίηση &  ανακύκλωσης 

80% 70% 55% - 
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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 προετοιμασίας για 
επαναχρησιμοποίηση &  ανακύκλωσης 

80% 70% 55% - 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Τα στοιχεία για την εναλλακτική διαχείριση ΑΗΗΕ καλύπτουν την περίοδο 2006 - 2016 και προέρχονται 

από τις εθνικές εκθέσεις αναφοράς προς την Ε.Ε. και από τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων που 

υποβάλλουν τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης στον ΕΟΑΝ. Η μέχρι σήμερα επίδοση της χώρας στη 

χωριστή συλλογή των ΑΗΗΕ απεικονίζεται ακολούθως.  

 

Διάγραμμα 15.Β: Συλλογή ΑΗHΕ οικιακής προέλευσης 

Η χωριστή συλλογή υπολογίστηκε για τα έτη 2006-2010 με βάση τα αποτελέσματα της απογραφής 

του 2001 ως προς το μόνιμο πληθυσμό (10.934.097 κάτοικοι) και για τα έτη 2011-2014 με βάση τα 

αποτελέσματα της απογραφής του 2011 ως προς το μόνιμο πληθυσμό (10.815.197 κάτοικοι).  Για τα 

έτη 2015 και 2016 λήφθηκε υπόψη η τροποποίηση του 2014 της απόφασης απογραφής του 

πληθυσμού (10.816.286 κάτοικοι). 

Από το παραπάνω διάγραμμα διαχρονικής εξέλιξης του βάρους ΑΗΗΕ που συλλέγονται, φαίνεται πως 

ο στόχος της συλλογής τεσσάρων (4) κιλών ΑΗHΕ οικιακής προέλευσης ανά κάτοικο και ανά έτος, τον 
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οποίο η Ελλάδα πρέπει να επιτυγχάνει έως και το 2015, επιτεύχθηκε για τα έτη 2008, 2009, 2010 

καθώς και 2014 και 2015.  

Στη μη επίτευξη των στόχων συλλογής από το 2011 μέχρι και το 2013 (δηλαδή στη μείωση της ποσότητας 

των συλλεγομένων ΑΗΗΕ) συντέλεσε καθοριστικά η οικονομική κρίση, η οποία οδήγησε στη μείωση της 

παραγωγής αποβλήτων, δηλαδή στη μείωση του ρυθμού απόρριψης συσκευών (κυρίως λόγω παράτασης 

του χρόνου ζωής/χρήσης τους και κατ’ επέκταση μείωσης διάθεσης στην αγορά νέων συσκευών οι οποίες 

πρόκειται 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 κράτους μέλους. Αποτελεί δηλαδή έναν στόχο ανεξάρτητο, αφενός των 

ιδιαίτερων συνθηκών που τυχόν επικρατούν σε κάθε κράτος, αφετέρου των ιδιαίτερων συνθηκών που 

τυχόν επικρατούν τη χρονική περίοδο αναφοράς. 

Άλλοι κρίσιμοι παράγοντες που είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση της επίδοσης κατά τα έτη 2011, 2012 

και 2013, σχετίζονται αφενός με μια παράπλευρη «συλλογή» που πραγματοποιείται μέσω κυρίως μη 

συμβεβλημένων με τα ΣΕΔ ΑΗΗΕ εμπόρων μετάλλων, αφετέρου με την αδυναμία αποτελεσματικής 

συλλογής ΑΗΗΕ από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι δράσεις που έλαβαν χώρα για την αύξηση των 

ποσοτήτων συλλογής περιλάμβαναν στοχευμένες ενέργειες προς τους Δήμους (καθώς και ενέργειες 

για τη συνεργασία περισσότερων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις εργασίες εναλλακτικής 

διαχείρισης ΑΗΗΕ (μεταφορείς, μονάδες αποθήκευσης και επεξεργασίας) με τα ΣΕΔ των ΑΗΗΕ και 

είχαν ως αποτέλεσμα την επίτευξη των εθνικών στόχων συλλογής κατά τα έτη 2014, 2015 και 2016.   

Συγκεκριμένα για τα έτη 2014 και 2015, τα στοιχεία της επίδοσης και βαθμού επίτευξης του εθνικού 

στόχου συλλογής οικιακών ΑΗΗΕ τεσσάρων κιλών ανά κάτοικο, έχουν ως εξής: 

Πίνακας 17.Β: Στοιχεία της επίδοσης και βαθμού επίτευξης του εθνικού στόχου συλλογής 

οικιακών ΑΗΗΕ για τα έτη 2014 και 2015 

 ΕΤΟΣ 2014 ΕΤΟΣ 2015 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΗΗΕ 
(ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ) 

45.419,9 τόνοι 49.007,9 τόνοι 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΗΗΕ 43.803,6 τόνοι 47.861,9 τόνοι 

ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ 4,05 κιλά/κάτ. 4,42κιλά/κάτ. 

Σημειώνεται ότι, όπως αναφέρθηκε στο κεφ. «Γενικά – Νομοθετικό Πλαίσιο», ο στόχος συλλογής 

τροποποιείται από το 2016, σύμφωνα με την ΚΥΑ 23615/2014, και ορίζεται ως ποσοστό ίσο με 45% 

για την περίοδο 2016-2018 και 65% από το 2019 και έπειτα, το οποίο εκφράζεται ως ποσοστό του 

μέσου ετήσιου βάρους ΗΗΕ που διατέθηκε στην αγορά κατά τα προηγούμενα τρία έτη.   

Η συνολική ποσότητα συλλογής ΑΗΗΕ για το έτος 2016, δηλαδή οι 53.646 τόνοι ΑΗΗΕ που 

συλλέχθηκαν από τα δύο ΣΕΔ το 2016 αντιστοιχούν σε ποσοστό 47% του ΗΗΕ που διατέθηκε στην 

αγορά κατά την τριετία 2013,2014, 2015, δηλαδή ο εθνικός στόχος (45%) έχει επιτευχθεί κατά το έτος 

2016. 
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Όσον αφορά τους στόχους ανάκτησης - ανακύκλωσης, οι αναγραφόμενες ποσότητες και τα 

αντίστοιχα ποσοστά στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται στις ποσότητες των αξιοποιήσιμων υλικών 

που καταγράφονται από τις μονάδες επεξεργασίας προς το σύνολο των συγκεντρωθέντων ΑΗΗΕ.   

Πίνακας 18.Β: Ποσοστά ανάκτησης υλικών από επεξεργασία ΑΗΗΕ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2014 2015 2016 

1. Μεγάλες οικιακές συσκευές 80,4% 85,2% 91,6% 

2. Μικρές οικιακές συσκευές 85,1% 93,1% 89,2% 

3. Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 91,2% 98,3% 96,5% 

4. Καταναλωτικά είδη 90,4% 97,2% 94,3% 

5. Φωτιστικά είδη 114,0% 104,1% 80,1% 

5α. Λαμπτήρες εκκενώσεως αερίου 71,9% 118,5% 93,1% 

6. Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία 95,7% 94,4% 98,9% 

7. Παιχνίδια, εξοπλισμός ψυχαγωγίας και 
αθλητισμού 

75,4% 76,7% 73,3% 

8. Ιατροτεχνολογικές συσκευές 101,8% 88,2% 100% 

9. Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου 92,0% 97,2% 89,8% 

10. Συσκευές αυτόματης διανομής 85,8% 91,7% 100% 

Από τον παραπάνω πίνακα (σε συνδυασμό με τους στόχους που παρουσιάστηκαν στο κεφ. «Γενικά – 

Νομοθετικό Πλαίσιο») συνάγεται ότι για το έτος 2014 για όλες τις κατηγορίες ΗΗΕ με εξαίρεση την 

κατηγορία (5α) «Λαμπτήρες εκκένωσης αερίων», για το έτος 2015 για όλες τις κατηγορίες ΗΗΕ και για 

το έτος 2016 για όλες τις κατηγορίες ΗΗΕ με εξαίρεση την κατηγορία (7) «Παιχνίδια και εξοπλισμός 

ψυχαγωγίας και αθλητισμού» οι στόχοι ανάκτησης και ανακύκλωσης / προετοιμασίας για 

επαναχρησιμοποίηση επιτυγχάνονται. Για την κατηγορία (5α) «Λαμπτήρες εκκένωσης αερίων» η μη 

επίτευξη του στόχου κατά το έτος 2014 οφείλεται στο γεγονός ότι ποσότητα αποβλήτων αυτής της 

κατηγορίας δεν εισήχθη σε μονάδα επεξεργασίας κατά τη διάρκεια του 2014, αλλά υπέστη 

επεξεργασία κατά τη διάρκεια του 2015.  Ποσοστά ανάκτησης – ανακύκλωσης μεγαλύτερα του 100% 

οφείλονται σε δημιουργία αποθεμάτων κατά το προηγούμενο έτος που οδηγήθηκαν για επεξεργασία 

κατά το έτος αναφοράς.   

Η επίτευξη των στόχων ανάκτησης και ανακύκλωσης που παρατηρείται έχει σχέση, μεταξύ άλλων, με 

τη συνεργασία των ΣΕΔ με σύγχρονες μονάδες επεξεργασίας όπου χρησιμοποιείται υψηλής στάθμης 

τεχνολογία για την ανάκτηση και ανακύκλωση των ΑΗΗΕ. 

 

Βασικές κατευθύνσεις, στις οποίες θα κινηθεί ο Οργανισμός για τη βελτίωση της επίδοσης της ανακύκλωσης 

στον τομέα των ΑΗΗΕ, είναι οι κάτωθι: 

■ Αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής στον τομέα του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, κυρίως 

μέσω της λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών και εντατικοποίηση των ελέγχων. 
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■ Στενότερη παρακολούθηση και τακτικός έλεγχος των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ 

καθώς και η σαφέστερη αποτύπωση των υποχρεώσεων τους και της στοχοθεσίας τους, με βάση τους 

νέους στόχους που τέθηκαν με την ΚΥΑ 23615/2014. 

■ Εξορθολογισμός του τρόπου λειτουργίας των ΣΕΔ ως προς την οικονομική τους διαχείριση και ρύθμιση 

των μεταξύ τους σχέσεων. 

■ Βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των Δήμων και των Συστημάτων, με διάθεση μέρους των 

σωρευμένων αποθεματικών των ΣΕΔ για την ενίσχυση των υποδομών των Δήμων, την προσθήκη νέων 

σημείων συλλογής και τη δημιουργία κινήτρων για τους Δήμους και τους πολίτες προκειμένου να 

αυξηθεί η συλλογή και η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ΑΗΗΕ. 

■ Μείωση της εισφοροδιαφυγής μέσω της Αξιοποίηση του  Μητρώου Παραγωγών ΕΜΠΑ. 

■ Αξιοποίηση του ηλεκτρονικού μητρώου αποβλήτων ΗΜΑ. 

■ Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε περιφερειακό επίπεδο και στοχευμένα, εκεί που 

παρουσιάζεται υστέρηση των ποσοστών συλλογής όπως στις Περιφέρειες Δυτ. Μακεδονίας, 

Θεσσαλίας και Ηπείρου όπου σημειώθηκαν χαμηλές ποσότητες συλλογής 

■ Νέο σχεδιασμό για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ΗΗΕ που από 15/8/2018 εντάσσονται 

στο ανοιχτό πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 23615/2014 (νέες κατηγορίες ΑΗΗΕ), όπως φωτοβολταϊκά 

πλαίσια. 

■ Συμβολή στη σύσταση της Τεχνικής Επιστημονικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής από το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ 23615/2014, με έργο την εξειδίκευση 

της εφαρμογής του άρθρου 2 της ΚΥΑ 23615/2014, ώστε να καθορίζονται πιο συγκεκριμένα τα ΗΗΕ 

που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω ΚΥΑ. 
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Β.8  ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ   (ΑΕΚΚ) 

ΓΕΝΙΚΑ – ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η βασική εθνική νομοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και 

κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) είναι η ΚΥΑ 36259/1757/E103/2010 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 

εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)», όπως 

αυτή συμπληρώθηκε με το άρθρο 181 «Μεταλλευτικές –Λατομικές εργασίες εντός δασών – δασικών 

εκτάσεων» του Ν. 4001/2011 και το άρθρο 40 «Θέματα σχετικά με απόβλητα από εκσκαφές, 

κατασκευές και κατεδαφίσεις» του Ν.4030/2011 όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 51 του Ν. 4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση − Βιώσιμη 

ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», αλλά και το άρθρο 17 του 

Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδομικός 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. 

Με το άρθρο 12 της ΚΥΑ 36259/1757/E103/2010 τίθενται ποσοτικοί στόχοι για την αξιοποίηση των 

αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΚΚ), το οποίο επικαιροποιείται και ενισχύεται με το 

άρθρο 27 του Ν.4042/2012. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, τίθενται στόχοι για την προετοιμασία 

για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση άλλων υλικών (συμπεριλαμβανομένων των 

εργασιών επίχωσης όπου γίνεται χρήση αποβλήτων για την υποκατάσταση άλλων υλικών) των μη 

επικίνδυνων αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων εξαιρουμένων των υλικών που απαντώνται 

στη φύση και τα οποία ορίζονται στην κατηγορία 17 05 04 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων 

(ήτοι ΑΚΚ), ως ακολούθως:  

■ μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2012, τα ΑΚΚ που ανακτώνται πρέπει να ανέρχονται στο 30 % του 

συνολικού βάρους των παραγομένων ΑΚΚ στη χώρα. 

■ μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2015, τα ΑΚΚ που ανακτώνται πρέπει να ανέρχονται στο 50 % του 

συνολικού βάρους των παραγομένων ΑΚΚ στη χώρα. 

■ μέχρι το 2020, τα ΑΚΚ που ανακτώνται πρέπει να ανέρχονται στο 70 % του συνολικού βάρους 

των παραγομένων ΑΚΚ στη χώρα. 

Ως Διαχειριστές ΑΕΚΚ χαρακτηρίζονται οι ανάδοχοι των δημόσιων ή ιδιωτικών έργων 

(κατασκευαστές, εργολήπτες τεχνικών και οικοδομικών έργων, φορείς εκμίσθωσης εξοπλισμού και 

παροχής υπηρεσιών προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής και μεταφοράς των ΑΕΚΚ) ή ο κύριος του 

έργου εφόσον δεν έχει αναθέσει το έργο σε ανάδοχο. 
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ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Οι μονάδες ανακύκλωσης ΑΕΚΚ, αναλόγως με την κατηγορία των εισερχομένων υλικών, συνδυάζουν 

διεργασίες διαλογής, θραύσης, κοσκίνισης και μαγνητικού διαχωρισμού, με στόχο τη παραγωγή 

υλικών σε διάφορα τελικά μεγέθη και κοκκομετρίες ανάλογα με την αγορά διάθεσής τους. 

Ακολούθως, δίνεται ένα χαρακτηριστικό διάγραμμα ροής μονάδας επεξεργασίας Αποβλήτων 

Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων. 

 

Εικόνα 3.Β: Διάγραμμα Ροής Μονάδας Επεξεργασίας 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. 

■ Ζύγιση με γεφυροπλάστιγγα κατά την είσοδο στη μονάδα και διαρκής καταγραφή του τύπου και 

της ποσότητας των υλικών που εισέρχονται και ανακυκλώνονται στην εγκατάσταση. 

■ Προσωρινή αποθήκευση σε κώνους απόθεσης ομοειδών χαρακτηριστικών. 

■ 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 αδρανών υλικών σε 

μικρότερης κοκκομετρίας υλικά. 

■ Μαγνητικός Διαχωρισμός των χαλύβδινων και μεταλλικών μερών (π.χ. οπλισμός 

σκυροδέματος). 

■ Κοσκίνιση  και διαχωρισμός σε διάφορες κοκκομετρικές διαβαθμίσεις. 

■ Αποθήκευση των τελικών προϊόντων σε κώνους απόθεσης. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

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

2016 τα Σ.Σ.Ε.Δ. Α.Ε.Κ.Κ κάλυπταν 20 γεωγραφικές περιφερειακές ενότητες (πρώην νομούς, το 40% 

περίπου), όπως αποτυπώνεται στον χάρτη που ακολουθεί, ενώ σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/2010 

θα έπρεπε από 1/1/2014 να έχει καλυφθεί όλη η Επικράτεια.  

 

Με βάση τις ετήσιες εκθέσεις για το έτος 2016 που υπέβαλαν τα εγκεκριμένα ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ, ο συνολικός 

όγκος των Α.Ε.Κ.Κ που οδηγήθηκαν προς αξιοποίηση μέσω ΣΣΕΔ ανήλθε σε 525.276 τόνους.  

Η μέχρι σήμερα επίδοση της χώρας στην ανακύκλωση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και 

κατεδαφίσεων για τα έτη 2014-2016 παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα, ο οποίος βασίζεται στις 

ετήσιες εκθέσεις που υπέβαλαν τα  Σ.Σ.Ε.Δ.  ΑΕΚΚ κατά το ανωτέρω διάστημα και αφορά τα ΑΕΚΚ που 

οδηγήθηκαν σε μονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ συνεργαζόμενες με τα εγκεκριμένα ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ:   

Έτος 
Απόβλητα 
Εκσκαφών 

Απόβλητα 
Κατασκευών - 
Κατεδαφίσεων 

Σύνολο ΑΕΚΚ 
Ενεργά ΣΕΔ 

ΑΕΚΚ 
% γεωγραφικής 

κάλυψης 

2014 142.722 33.390 176.112 9 14 Νομοί 

2015 96.615 80.168 176.783 9 19 Νομοί 

2016 370.930 154.346 525.276 9 20 Νομοί 

Πίνακας 19.Β: Συνολικές ποσότητες ΑΕΚΚ που οδηγήθηκαν σε μονάδες επεξεργασίας για την 

περίοδο 2014-2016. 
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 Όπως γίνεται εμφανές από τον ανωτέρω πίνακα, μεταξύ 2016 και 2015 παρατηρείται σημαντική 

αύξηση τόσο των συνολικών ποσοτήτων ΑΕΚΚ που οδηγήθηκαν προς επεξεργασία μέσω των ΣΣΕΔ 

(αύξηση 297%), όσο και των επιμέρους ροών (αύξηση 193% στα απόβλητα κατασκευών – 

κατεδαφίσεων, αύξηση 383% στα απόβλητα εκσκαφών). 

Τα επεξεργασμένα αδρανή υλικά που εξήλθαν από τις συνεργαζόμενες με τα ΣΣΕΔ μονάδες 

επεξεργασίας (οι οποίες ανέρχονται σε 60 περίπου και αυξάνονται από χρόνο σε χρόνο, όπως 

αντίστοιχα και ο αριθμός των αδειοδοτημένων συλλεκτών –μεταφορέων, χωρίς όμως να καλύπτονται 

επαρκώς και πανελλαδικά οι ανάγκες ΑΕΚΚ) και οδηγήθηκαν προς διάφορες εργασίες ανάκτησης, στη 

συντριπτική πλειοψηφία τους σε επιχώσεις και επιστρώσεις αγροτικών δρόμων ήταν: α) για το έτος 

2014 59.315 τόνοι, β) για το έτος 2015 126.218 τόνοι και γ) για το έτος 2016 247.802 τόνοι. 

Με βάση τις ετήσιες εκθέσεις των εγκεκριμένων συστημάτων τα ποσοστά επίτευξης των στόχων τους 

κυμαίνονται από 1.5% μέχρι 22% (ένα σύστημα μόνο).  

 

 Τα κυριότερα προβλήματα εντοπίζονται: 

■ στον προσδιορισμό των συνολικών ποσοτήτων ΑΕΚΚ που παράγονται στην χώρα, καθώς δεν 

υπάρχει μια καθορισμένη μεθοδολογία υπολογισμού. Ο προσδιορισμός βασίζεται σε εκτιμήσεις 

μελετών επιστημονικών ομάδων και της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. 

■ στο γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί εφικτή η πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας όπως 

η κατάθεση των Στοιχείων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) για τα διάφορα έργα, ιδιωτικά και 

δημόσια, αλλά και ο έλεγχός τους ώστε να αξιοποιούνται τα σχετικά δεδομένα, 

■ σε ελλείψεις των νομοθετικών ρυθμίσεων (π.χ. άρθρο 51 Ν. 4280), οι οποίες, αν και εφόσον 

εξαλειφθούν, θα εξασφαλίσουν την αποτελεσματικότερη διαχείριση των ΑΕΚΚ, 

■ στο γεγονός ότι δεν υπάρχει πλήρης κάλυψη της ελληνικής επικράτειας από πλευράς των εν 

ενεργεία ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ, εξαιτίας της απουσίας  αδειοδοτημένων  (εν λειτουργία) εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας σε όλες τις περιφερειακές ενότητες για τα απόβλητα του συγκεκριμένου ρεύματος.  

■ στη δραστηριότητα μονάδων επεξεργασίας ΑΕΚΚ που δεν έχουν συνάψει συμβάσεις συνεργασίας 

με τα συστήματα, λειτουργώντας στην ουσία παράνομα και αποδυναμώνοντας την 

αποτελεσματικότητα του εγχειρήματος των ΣΕΔ 

■ Στο γεγονός ότι δεν υπάρχει  συνεργασία με τους ΟΤΑ (μόνο 3 συμβάσεις), 

Ως εκ τούτου υπάρχουν ακόμα πολλά θέματα που χρήζουν βελτίωσης και για τα οποία ο ΕΟΑΝ 

καταβάλλει ιδιαίτερες προσπάθειες, όπως: 

■ Προώθηση  ενισχυτικών δράσεων, ενεργειών και νέων νομοθετικών ρυθμίσεων για την ενίσχυση 

του βαθμού απόδοσης της εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ. 

■ Ενέργειες για την εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) για τα ιδιωτικά και 

δημόσια έργα. 

■ Πρότυπες συμβάσεις με διαχειριστές και μονάδες ανακύκλωσης. 

■ Διεύρυνση συμβάσεων συνεργασίας με τους ΟΤΑ 
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■ Παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας των Μονάδων Επεξεργασίας ΑΕΚΚ, 

συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης των διακινούμενων ποσοτήτων ΑΕΚΚ 

(εισερχομένων και εξερχομένων) 
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Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε από τα στελέχη του ΕΟΑΝ: 

- Χαριτοπούλου Τριανταφυλλιά, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Εναλλακτικής Διαχείρισης 

- Ιωακειμίδου Χρυσούλα, Προϊσταμένη Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανθρωπίνων 

Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης 

- Γκιτζένη Ιωάννα, Στέλεχος Διεύθυνσης Εναλλακτικής Διαχείρισης 

- Κυρίτσης Ευάγγελος, Στέλεχος Διεύθυνσης Εναλλακτικής Διαχείρισης 

- Μπογιατζίδης Κωνσταντίνος, Στέλεχος Διεύθυνσης Εναλλακτικής Διαχείρισης 

- Ποδιώτης Δημήτριος, Στέλεχος Διεύθυνσης Εναλλακτικής Διαχείρισης 

- Ρεμούνδου Αργυρώ, Στέλεχος Διεύθυνσης Εναλλακτικής Διαχείρισης 

- Τριτοπούλου Ευθυμία, Στέλεχος Διεύθυνσης Εναλλακτικής Διαχείρισης 

 

 

Το τελικό κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης προέκυψε μετά την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων που 

διατυπώθηκαν από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ, επί της υποβληθείσας από 

την υπηρεσία έκθεσης και η οποία υλοποιήθηκε από  ομάδα εργασίας απαρτιζόμενη από μέλη 

του ΔΣ η οποία και εξουσιοδοτήθηκε σχετικά.  


