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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα Έκθεση συντάσσεται κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του
ν.2939/2001 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4496/2017 (ΦΕΚ Α’ 170/811-2017) «Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των
συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση
θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με την
οποία ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) καταρτίζει και υποβάλλει στον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας
Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων ετήσια έκθεση προγραμματισμού σχετικά με την
πρόβλεψη για τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν ανά ρεύμα αποβλήτου σύμφωνα
με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) καθώς και το σχεδιασμό του Ε.Ο.ΑΝ. για
την επίτευξη αυτών, τα προγράμματα πρόληψης και εναλλακτικής διαχείρισης που
πρόκειται να εκπονηθούν και να εφαρμοστούν εκ μέρους του Ε.Ο.ΑΝ. σύμφωνα με τα
άρθρα 5 και 15, τα προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού που
πρόκειται να εκτελέσει καθώς και τον οικονομικό προϋπολογισμό του επόμενου έτους.
Για την κατάρτιση του προγραμματισμού λήφθηκαν υπόψη το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης
Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), στοιχεία που υπάρχουν στον Ε.Ο.ΑΝ. 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, πρωτίστως όμως τα οριζόμενα στο νέο
νόμο για την ανακύκλωση, ήτοι το ν. 4496/2017.
Ο παρών προγραμματισμός περιλαμβάνει δράσεις για την:
1) Επίτευξη των στόχων της ανακύκλωσης όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στο Εθνικό
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ).
2) Εκπλήρωση των υποχρεώσεων που καθορίζει το νέο θεσμικό πλαίσιο για την
ανακύκλωση (ν. 4496/2017) σε σχέση με τους φορείς ΣΣΕΔ και ΑΣΕΔ, τους ΟΤΑ,
τους φορείς της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας, την εκπόνηση
προγραμμάτων πρόληψης και εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων
συσκευασιών, κ.α.
3) Υλοποίηση του άρθρου 6 του ν. 4496/2017 που αφορά στα μέτρα διαχείρισης των
πλαστικών σακουλών μεταφοράς. Σημειώνεται ότι με βάση την παρ. 2 του ίδιου
άρθρου, το επιβαλλόμενο περιβαλλοντικό τέλος έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και
τα έσοδα από αυτά αποτελούν δημόσιο έσοδο, το οποίο εισπράττεται από την
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και στη συνέχει αποδίδεται υπέρ του
Ε.Ο.ΑΝ. για την υλοποίηση δράσεων όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ
180036/952/10-8-2017 (ΦΕΚ Β’ 2812).
4) Υλοποίηση της νέας οργανωτικής δομής του Ε.Ο.ΑΝ. (άρθρο 20 του ν. 4496/2017)
και την εισαγωγή των απαραίτητων λειτουργικών διαδικασιών (Κανονισμός
Προσωπικού, Προμηθειών κ.α.)
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5) Διευθέτηση των υποθέσεων που εκκρεμούν (σε σχέση με ολοκλήρωση των
διαδικασιών ελέγχου και εποπτείας, προκήρυξη τεχνικής μελέτης για τη σύνθεση
των αστικών στερεών αποβλήτων, κα) κυρίως λόγω της υποστελέχωσης του
φορέα. Σημειώνεται ότι οι ενέργειες που θα απαιτηθούν στο πλαίσιο των
ανωτέρω αποτελούν σημαντικό τμήμα των ενεργειών που περιγράφονται στο
πλαίσιο του παρόντος προγραμματισμού.
Η παρούσα Έκθεση Προγραμματισμού αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης και επεξεργασίας
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ., λίγο μετά τη δημοσίευση του ν. 4496/2017 το
Νοέμβριο του 2017, που προβλέπει ρητά την υποχρέωση της υποβολής της εκ μέρους του
Ε.Ο.ΑΝ. Συντάχθηκε από ομάδα εργασίας απαρτιζόμενη από μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ. η οποία είχε την ευθύνη για την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ), όπως αυτές διατυπώθηκαν στις από
21/12/2017 (106η συνεδρίαση ΔΣ), 28/12/2017 (107η συνεδρίαση ΔΣ), 10/1/2018 (108η
συνεδρίαση ΔΣ), 25/1/2018 (109η συνεδρίαση ΔΣ) συνεδριάσεις του, καθώς και των
προτάσεων της υπηρεσίας του Ε.Ο.ΑΝ.. Η παρούσα τελική Έκθεση εγκρίθηκε στην
συνεδρίαση του ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ στις 9/2/2018 (110η συνεδρίαση ΔΣ). Σε ότι αφορά στο
προϋπολογισμό του 2018 συζητήθηκε στις 12/9/2017 (97η συνεδρίαση ΔΣ) και
αποφασίσθηκε στις 18/12/2017 (105η συνεδρίαση ΔΣ), ενώ εγκρίθηκε με την με Αριθμ.
52257/27.12.2017 Απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας για « Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, Α) του Εθνικού
Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Π.Α.Α.), Β) του Ελληνικού
Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.O.A.Ν.)» (ΦΕΚ Β’ 4786).
Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4496/2017 η Έκθεση Προγραμματισμού υποβάλλεται έως
τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους για το επόμενο έτος και περίληψη αυτής αναρτάται στην
ιστοσελίδα του Ε.Ο.ΑΝ.. Παρόλα αυτά κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής της υποχρέωσης
αυτής, η υποβολή της ανωτέρω έκθεσης γίνεται με μικρή καθυστέρηση αφενός γιατί η
βαρύνουσα σημασία ενός ολοκληρωμένου και προσεκτικά τεκμηριωμένου
Προγραμματισμού για το έτος 2018 απαίτησε σημαντική εργασία εκ μέρους της υπηρεσίας
και του Δ.Σ., αφετέρου η επεξεργασία της ξεκίνησε μετά τη δημοσίευση του νόμου το
Νοέμβριο του 2017.
Επιπλέον σημειώνεται ότι τον Ιανουάριο του 2018 δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του φορέα
(www.eoan.gr) η Ετήσια Έκθεση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης για τη περίοδο
2015-2016. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19, παρ. 3 ο φορέας υποβάλλει το
αργότερο έως τις 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος
ετήσια έκθεση που περιλαμβάνει ζητήματα σχετικά με την επίτευξη ή μη των εθνικών
στόχων, την παρουσίαση τυχόν αποκλίσεων από αυτούς, προτάσεις για την επίτευξη τους ,
κλπ.
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ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4496/20171
Με τον νέο νόμο επιχειρούνται αλλαγές για τη βελτίωση του τρόπου εφαρμογής της
εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων και ενσωματώνονται αρχές της κυκλικής
οικονομίας.
Μολονότι τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης2, στην πλειοψηφία τους επιτυγχάνουν
τους στόχους τους με βάση τα επιχειρησιακά τους σχέδια, σε εθνικό επίπεδο η ανακύκλωση
σε ποσοστά είναι πολύ χαμηλή. Η συλλογή στους Δήμους των ανακυκλώσιμων υλικών
συσκευασίας που συλλέγονται μέσω του δικτύου των μπλε κάδων 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, θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι καταγράφηκε 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’’. Δίνεται η δυνατότητα της οργάνωσης εκ μέρους τους της
εναλλακτικής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας με σαφείς κανόνες, της
συμμετοχής τους σε φορείς συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ως μετόχων ή εταίρων,
ενώ η πρόβλεψη για την κάλυψη του συνολικού κόστους διαχείρισης των αποβλήτων από
τα ΣΣΕΔ (άρθρο 4 Β του ν. 4496/2012), αποτελεί ένα επιπλέον σημαντικό κίνητρο για τον
εξορθολογισμό και την ανάπτυξη της χωριστής συλλογής. Μεταξύ των άλλων. Δίνεται η
δυνατότητα μέσω των πράσινων σημείων, ενός θεσμού που για πρώτη φορά εισάγεται από
την πολιτεία, οι Δήμοι να συλλέγουν, δεματοποιούν, δημοπρατούν και διαθέτουν στην
αγορά τα ανακυκλώσιμα υλικά που οι πολίτες προσκομίζουν στους χώρους αυτούς.
Παράλληλα, προβλέπεται η ποιοτική αναβάθμιση της ανακύκλωσης με τη διαλογή στην
πηγή σε τέσσερα ρεύματα γυαλί, χαρτί, πλαστικό, μέταλλα των αποβλήτων υλικών, η οποία
θα συμπεριληφθεί στα νέα επιχειρησιακά σχεδίων των συστημάτων των αποβλήτων
συσκευασιών που θα εγκριθούν εντός του 2018.

1

«Έκθεση
Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης 2015-2016», Δεκέμβριος 2017,
https://www.eoan.gr/el/content/580/etisia-ekthesi-eoan-2015-2016
2
ο ν. 4496/2017 αναφέρεται σε Φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) τον
οποίο ορίζει ως το νομικό πρόσωπο που λειτουργεί υπό τον τύπο ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας
περιορισμένης ευθύνης ή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή αστικής εταιρείας και έχει ως
αποκλειστικό σκοπό την οργάνωση και λειτουργία εγκεκριμένου από τον Ε.Ο.ΑΝ. ΣΕΔ σε συλλογική
βάση (ΣΣΕΔ) καθώς και σε Φορέα Ατομικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ΣΕΔ τον οποίο
ορίζει ως το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι παραγωγός ή διαχειριστής άλλων προϊόντων και
οργανώνει και λειτουργεί για τα απόβλητα του εγκεκριμένου από τον Ε.Ο.ΑΝ. ΣΕΔ σε ατομική βάση
(ΑΣΕΔ).
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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 αντικίνητρα για αυτούς που
δεν παρουσιάζουν πρόοδο.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Οι αλλαγές που υιοθετούνται με τον Ν. 4496/2017 στοχεύουν στην ποιοτική και ποσοτική
αναβάθμιση της ανακύκλωσης, με τον εξορθολογισμό της λειτουργίας των ΣΣΕΔ και ΑΣΕΔ
και παράλληλα την μείωση του κόστους διαχείρισης προς όφελος εν τέλει και των πολιτών.
Ιδίως αποσαφηνίζεται ο οργανωτικός ρόλος των Φορέων Συστημάτων Εναλλακτικής
Διαχείρισης, που αποτελεί ουσιώδη επιλογή για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς,
αντιμετωπίζονται περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων, προβλέπεται η υποχρέωση
δημοσιοποίησης στοιχείων καθώς και η εποπτεία των συστημάτων από τους υπόχρεους
(εσωτερικός έλεγχος) ενώ τίθενται τα εχέγγυα της διαφανούς λειτουργίας αυτών. Επίσης,
υιοθετούνται ρυθμίσεις για την μείωση των μη παραγωγικών πόρων της ανακύκλωσης και
τον εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας τους και την διοχέτευση των πόρων που
εισπράττονται για την επίτευξη των στόχων. Στο πλαίσιο αυτό μεταξύ των άλλων
προβλέπεται η απορρόφηση των ειδικών αποθεματικών, ειδικότερα προβλέπεται η
απορρόφηση των ειδικών αποθεματικών που υπερβαίνουν το 35% των εσόδων όπως
ορίζεται στη παρ. 14 του άρθρου 4Α του ν. 4496/17, ενώ για την εύρυθμη λειτουργία της
αγοράς, την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού και τη παροχή δυνατότητας για συμμετοχή
και άλλων επιχειρηματιών 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 αυτών με φορείς
της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας στα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης (ΤΟΣΔΑ), οι
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) αλλά και άλλοι φορείς που
αναφέρονται στον νόμο 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 με σκοπό την 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.
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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.
Ενδεικτικά αναφέρεται, και με βάση το νέο οργανόγραμμα του ΕΟΑΝ, στις νέες Διευθύνσεις
που έχουν προστεθεί σε αυτό προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς και τους
στόχους του ΕΟΑΝ, ότι 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 καταχωρίζουν 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.
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.
Με τον νόμο 4496/2017 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.
Επιπλέον μέσω του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (ΕΜΠΑ), ο ΕΟΑΝ θα ελέγχει την
εισφοροδιαφυγή, η οποία σήμερα εκτιμάται από τα συστήματα ότι κυμαίνεται από 1040%, 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.
Τη διετία 2015-2016 παρά την υποστελέχωση του ΕΟΑΝ, επιτελέστηκε ένα σημαντικό έργο
που
αναφέρεται
στην
Έκθεση
του
Ε.Ο.ΑΝ.
2015-2016
(https://www.eoan.gr/el/content/580/etisia-ekthesi-eoan-2015-2016) και σε συνδυασμό με
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το νέο νομοθετικό πλαίσιο διαφαίνεται ότι θα υπάρξει βελτίωση όλων των παραμέτρων
που θα μας οδηγήσουν στην αύξηση των στόχων της ανακύκλωσης.

9

Α. ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΩΝ –ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Ν. 4496/2017
Α.1. ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Για το καθορισμό των στόχων για το έτος 2018 λήφθηκαν υπόψη το Εθνικό Σχέδιο
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)3, οι υποχρεώσεις που απορρέουν από Κοινοτικές Οδηγίες
(όπως 2012/19/ΕΕ, 2015/720/ΕΕ, 2000/53/ΕΚ, 2006/66/ΕΚ, 2008/98/ΕΚ), 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, καθώς και την Ετήσια Έκθεση του Ε.Ο.ΑΝ 2015-2016.
Οι στόχοι για το 2018 προκύπτουν λαμβάνοντας υπόψη τη στοχοθεσία για το 2020 ανά
ρεύμα αποβλήτου συσκευασίας, η οποία αποτυπώνεται στο πίνακα που ακολουθεί:
Στόχος ΕΣΔΑ για το έτος 2020

Ανάκτηση επί του συνόλου
Ανακύκλωση επί του συνόλου

80,2% κ.β.

Ανακύκλωση γυαλιού

70% κ.β.

Ανακύκλωση χαρτιού/χαρτονιού

92% κ.β.

Ανακύκλωση μετάλλου

70% κ.β.

Ανακύκλωση πλαστικού

70% κ.β.

Ανακύκλωση ξύλου

80% κ.β.

Το 2016 η συνολική ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας έφτασε το ποσοστό του
66,1%4 που αποτελεί και την υψηλότερη επίδοση που έχει καταγραφεί έως σήμερα, ενώ
έως το τέλος του 2020, ο στόχος είναι η επίτευξη ποσοστού ανακύκλωσης αποβλήτων
συσκευασίας της τάξης του 80%. Για την αύξηση κατά δεκαπέντε σχεδόν ποσοστιαίων
μονάδων, έως το 2020, του ποσοστού ανακύκλωσης απαιτείται συστηματική και σημαντική
προσπάθεια.

3

Με βάση τη παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 4496/2017 «οι φορείς ΣΣΕΔ και ΑΣΕΔ υποχρεούται
στη σταδιακή επίτευξη των ποσοτικών στόχων του ΕΣΔΑ που εγκρίθηκε με την 49/15.12.2015 Πράξη
του Υπουργικού Συμβουλίου με αναγωγή στις ποσότητες συσκευασιών των παραγωγών που έχουν
ενταχθεί σε αυτά.»
4
Αναμένεται επικαιροποίηση των στοιχείων μετά την εκπόνηση μελέτης με θέμα «Ανάλυση
σύστασης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) από διαφορετικές περιοχές της
Ελληνικής
Επικράτειας». Το ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ. έχει αποφασίσει από το 2017 τη διενέργεια σχετικού διαγωνισμού
που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους, όπως και η ανάθεση και η ολοκλήρωση
της σχετικής μελέτης.
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Το 2018 αποτελεί σημείο «επανεκκίνησης» για τα ζητήματα της ανακύκλωσης με δεδομένη
τη τροποποίηση του νόμου 2939/2001 με το νόμο 4496/2017. Κατά το τρέχον έτος
επιδιώκεται να ξεκινήσει η υλοποίηση των προβλέψεων του νόμου πρωτίστως μέσω της
αξιολόγησης και έγκρισης των νέων επιχειρησιακών σχεδίων των Συστημάτων Εναλλακτικής
Διαχείρισης και του σχεδιασμού για την εφαρμογή των νέων υποχρεώσεων και
δυνατοτήτων των ΟΤΑ.

Α.1.1 Στόχοι για τα Απόβλητα συσκευασίας
■ Αύξηση των συνολικών ποσοτήτων των αποβλήτων συσκευασίας που συλλέγονται αλλά
αύξηση των επί μέρους αποβλήτων υλικών, ιδιαίτερα αυτών που η ανακύκλωσή τους
βρίσκεται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα
■ Ειδικότερα για τα δημοτικά απόβλητα συσκευασίας επιδιώκεται η:
▪ Αύξηση σε περίπου 185.000 tn (συλλογή υλικών συσκευασίας στον «μπλε κάδο»
μη συμπεριλαμβανομένου των Βιομηχανικών και Εμπορικών Αποβλήτων
Συσκευασίας (ΒΕΑΣ) και του ρεύματος γυαλιού) από 159.000 t5 -162.000 περίπου
το έτος 2017
▪ Αύξηση στο συλλεγόμενο γυαλί σε περίπου 57.000 t (εθνικός στόχος: 60% επί του
παραγόμενου γυαλιού). Σημειώνεται ότι παρατηρείται σημαντική υστέρηση στην
επίτευξη του στόχου για το συλλεγόμενο γυαλί ήδη για το τρέχον αλλά και για τα
προηγούμενα έτη. Το ποσό των 57.000 t αφορά στην επίτευξη του ανωτέρω
στόχου.
▪ Περαιτέρω αύξηση των Βιομηχανικών και Εμπορικών Αποβλήτων Συσκευασίας
(ΒΕΑΣ)
■ Ποιοτική αναβάθμιση της ανακύκλωσης
▪ Προώθηση χωριστής συλλογής αποβλήτων υλικών συσκευασίας, και ειδικότερα
διαλογή στην πηγή σε τέσσερα ρεύματα, γυαλί, χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο
▪ Ενίσχυση της ανακύκλωσης του γυαλιού
Α.1.2 Στόχοι για τα Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)
■ Επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση σε ποσοστό 95%
■ Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση σε ποσοστό 85%.

Α.1.3 Στόχοι για τις Ηλεκτρικές Στήλες και Συσσωρευτές
■ Συλλογή τουλάχιστον του 45% κ.β., εκφραζόμενο ως προς τις ποσότητες φορητών
ΗΣ&Σ που κυκλοφορούν στην αγορά (μέσος όρος της τελευταίας τριετίας).
■ Συλλογή του συνόλου (100%) των αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων και
βιομηχανίας.
Οι ελάχιστες αποδόσεις ανακύκλωσης που τίθενται είναι οι ακόλουθες:
▪ Ανακύκλωση του 65% κατά μέσο βάρος των ΗΣ και συσσωρευτών
μολύβδου−οξέος, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης
του
περιεχομένου μολύβδου στον υψηλότερο δυνατό βαθμό που είναι τεχνικά
5

Δεν έχει υποβληθεί έκθεση του ΣΣΕΔ Ανταποδοτική Ανακύκλωση για το έτος 2017. Τα στοιχεία δεν
είναι οριστικοποιημένα
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▪

▪

εφικτός χωρίς υπερβολικές δαπάνες.
Ανακύκλωση του 75% κατά μέσο βάρος των ΗΣ 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 ΗΣ και συσσωρευτών.

Α.1.4 Στόχοι για τα Μεταχειρισμένα Ελαστικά Οχημάτων
■ Ένταξη περισσοτέρων τύπων μεταχειρισμένων ελαστικών, με διεύρυνση του πεδίου
εφαρμογής του ΠΔ 109/2004, καθώς ήδη και από τα προηγούμενα έτη
υπερκαλύπτονται οι ποσοτικοί στόχοι της κείμενης νομοθεσίας (σύμφωνα με ΠΔ
109/2004 ο στόχος είναι 65% ανάκτηση με ανακύκλωση τουλάχιστον 10%).
Α.1.5 Στόχοι για τα Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
■ Αύξηση της γεωγραφικής κάλυψης της χώρας από Συστήματα Εναλλακτικής
Διαχείρισης μέσω της αξιολόγησης των υποβληθέντων αιτήσεων για έγκριση
Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης για τα Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών &
Κατεδαφίσεων
■ Εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ των παραγόμενων από τα δημόσια έργα
Α.1.6 Στόχοι για τα Απόβλητα Έλαια
■ Συλλογή ΑΕ σε ποσοστό 70%
■ Αναγέννηση κατά 100% των ΑΕ που έχουν συλλεχθεί

Α.1.7 Στόχοι για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
■ Συλλογή σε ποσοστό 45% (υπολογιζόμενο βάσει του συνολικού βάρους των ΑΗΗΕ για
το έτος 2018 ως ποσοστό του μέσου ετήσιου βάρους του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού (ΗΗΕ) που διατέθηκε σε κυκλοφορία κατά τα τρία προηγούμενα έτη στη
χώρα).
■ Οι ελάχιστοι στόχοι ανάκτησης (από 15 Αυγούστου 2018) είναι οι ακόλουθοι:
Κατηγορίες του
Παραρτήματος ΙΙΙ της
οδηγίας 2012/19/ΕΕ
Κατ. 1
Κατ. 2
Κατ. 3
Κατ. 4
Κατ. 5&6

Ανάκτηση

Προετοιμασία για
ανακύκλωση και
ανακύκλωση

85%
80%
85%
75%

80%
70%
80%
55%
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Α.2. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΣΔΑ 2020
Τα μέτρα που περιγράφονται κατωτέρω απαιτούν τη συμμετοχή και σύμπραξη πέραν του
Ε.Ο.ΑΝ. των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, των ΟΤΑ, των ΦοΔΣΑ, του ΥΠΕΝ, καθώς
και άλλων φορέων κατά περίπτωση. Ο ρόλος του Ε.Ο.ΑΝ. για την επίτευξη των στόχων
προσδιορίζεται στο νέο θεσμικό πλαίσιο (ειδικότερα στο άρθρο 10, 15, 17 του Ν.
4496/2017).
Τα προτεινόμενα μέτρα/δράσεις διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:
1. Μέτρα/δράσεις των οποίων η υλοποίηση προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί εντός
του τρέχοντος έτους από τον Ε.Ο.ΑΝ (ακολουθούνται από το σύμβολο ■)
2. Μέτρα/δράσεις των οποίων η υλοποίηση προγραμματίζεται να ξεκινήσει εντός του
τρέχοντος έτους από τον Ε.Ο.ΑΝ (ακολουθούνται από το σύμβολο ▲)
3. Μέτρα/δράσεις των οποίων η υλοποίηση αποτελεί συναρμοδιότητα του Ε.Ο.ΑΝ με
άλλους φορείς ή αρμοδιότητα άλλων φορέων (ακολουθούνται από το σύμβολο •)
Α.2.1. Δράσεις για την αύξηση των ποσοτικών στόχων (απόβλητα συσκευασίας) (Ε.Ο.ΑΝ.,
ΣΣΕΔ/ΑΣΕΔ, ΟΤΑ, άλλοι φορείς)
Παροχή κατευθύνσεων για διαλογή στη πηγή σε τέσσερα ρεύματα
Εφαρμογή της διαλογής στην πηγή σε τέσσερα ρεύματα

■

•

Ενίσχυση της διαλογής στη πηγή με πύκνωση κάδων

•

Αύξηση της γεωγραφικής κάλυψης

•

Εφαρμογή συστημάτων πόρτα -πόρτα

•

Δημιουργία Πράσινων Σημείων (ΠΣ) και Κέντρων Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης,
Διαλογής στη Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ)

•

Ενημέρωση/υποστήριξη για τη δημιουργία Πράσινων Σημείων (ΠΣ) και Κέντρων
Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης, Διαλογής στη Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ)
Κατευθύνσεις στα ΣΣΕΔ κατά τη σύνταξη των επιχειρησιακών τους σχεδίων
σχετικά με τη δημιουργία ΠΣ και ΚΑΕΔΙΣΠ
Ανάθεση εκπόνησης μελέτης για την χρηματοδότηση ως Υπηρεσία Γενικού
Οικονομικού Συμφέροντος (Υ.Γ.Ο.Σ) των Πράσινων Σημείων
Δημιουργία δημοτικών ΚΔΑΥ

■▲
■

■
▲▲

Κατευθύνσεις στα ΣΣΕΔ κατά τη σύνταξη των επιχειρησιακών τους σχεδίων
σχετικά με τη δημιουργία δημοτικών ΚΔΑΥ

■

Υλοποίηση πιλοτικών συστημάτων «Πληρώνω όσο Πετάω» (ΠΟΠ) από ΟΤΑ

•

Βελτίωση της οργάνωσης και της λειτουργίας των διαδικασιών συλλογής και
μεταφοράς αποβλήτων, όπως η βελτιστοποίηση δρομολογίων των
απορριμματοφόρων μεταφοράς αποβλήτων

•
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Α.2.2. Δράσεις για την προώθηση της διαλογής στην πηγή με τέσσερα ρεύματα
αποβλήτων υλικών συσκευασίας (Ε.Ο.ΑΝ., ΟΤΑ, ΥΠΕΝ, άλλα Υπουργεία)
Συντονισμός ενεργειών με συναρμόδια Υπουργεία και φορείς για την προώθηση
της χωριστής συλλογής υλικών συσκευασίας. Συσκέψεις εργασίας αρχικά με
ΥΠΕΝ–ΥΠΕΣ και στη συνέχεια με τα Υπουργεία Τουρισμού, Μεταφορών,
Παιδείας, Υγείας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, την ΚΕΔΕ, Επιμελητήρια και
επαγγελματικούς φορείς, για την εφαρμογή της χωριστής συλλογής υλικών
συσκευασίας από τους φορείς λειτουργίας χώρων συνάθροισης κοινού, ήτοι
τους κατόχους της αντίστοιχης άδειας λειτουργίας, σύμφωνα και με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του Ν. 4496/2017, όπως κινηματογράφοι, θέατρα,
κέντρα εμπορικού & τουριστικού ενδιαφέροντος, αθλητικές εγκαταστάσεις με
κερκίδες, συνεδριακά κέντρα, εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, νοσοκομεία,
κλινικές, αεροδρόμια, λιμάνια, τράπεζες, επιχειρήσεις μαζικής εστίασης
παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος, κατά την έννοια της παρ. 5Δ
του άρθρου 2 της 47829/23.6.2017 με δυνατότητα άνω των 100
εξυπηρετούμενων ατόμων και γενικότερα περιοχές με χώρους συνάθροισης
κοινού.

•■▲

Έκδοση των απαιτούμενων κατευθύνσεων/ εγκυκλίων

•

Αναθεώρηση και έναρξη υλοποίησης των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης
Αποβλήτων (ΤΣΔΑ)

•

Σύνταξη πρότυπων συμβάσεων ΟΤΑ –ΣΣΕΔ

■

Σύνταξη πρότυπων συμβάσεων ΟΤΑ –ΣΣΕΔ –Φορέων Κοινωνικής Αλληλέγγυας
Οικονομίας

■

Προώθηση της τροποποίησης των Δημοτικών Κανονισμών Καθαριότητας

•

Α.2.3. Δράσεις για την αντιμετώπιση ειδικότερων θεμάτων εναλλακτικής διαχείρισης
(Ε.Ο.ΑΝ, ΣΕΔ, άλλοι φορείς)
Υιοθέτηση μέτρων για την αύξηση της συλλογής/ διαλογής στην πηγή καθώς και την
ανάκτηση / ανακύκλωση αυτών. Ειδικότερα και κατά προτεραιότητα:
o Γυαλί: Ανάπτυξη / πύκνωση σημείων χωριστής συλλογής - Συγκέντρωση
στοιχείων σχετικά με τις ποσότητες επιστρεφόμενων γυάλινων συσκευασιών

•▲

o ΟΤΚΖ –ρύθμιση θέματος του ελαφρού κλάσματος τεμαχισμού

•▲

o Απόβλητα Έλαια – Αύξηση της συλλογής ναυτιλιακών ελαίων σε συνεργασία
με το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

•▲

o Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών:
✓ Επίτευξη στόχου συλλογής αποβλήτων φορητών συσσωρευτών:
κυρίως με ενδυνάμωση προγράμματος ευαισθητοποίησης, ποιοτική
αναβάθμιση συλλογής και επέκτασης δικτύου
✓ Επίτευξη στόχου συλλογής αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου –

•▲
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οξέος: κυρίως με έλεγχο της διαχείρισης των αποβλήτων
συσσωρευτών, για τη μείωση της παράνομης διακίνησης αυτών

Α.2.4. Λοιπές δράσεις για την αποτύπωση, τον έλεγχο και την παρακολούθηση των
στοιχείων ανακύκλωσης – Ανάπτυξη και υιοθέτηση συστήματος δεικτών (Ε.Ο.ΑΝ. σε
συνεργασία με ΥΠΕΝ)
Διενέργεια διαγωνισμού, Ανάθεση και Ολοκλήρωση της από το 2017
αποφασισθείσας από το ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ μελέτης με θέμα: «Ανάλυση σύστασης
Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) από διαφορετικές περιοχές της Ελληνικής
Επικράτειας»
Παρουσίαση, αξιολόγηση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων Εθνικού Μητρώου
Παραγωγών Αποβλήτων (ΕΜΠΑ) για το 2017.
Αναμόρφωση για πλαστική σακούλα -επεξεργασία /αξιολόγηση καταγραφών
2017

■

■

Αξιοποίηση στοιχείων του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) Συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία διαχείρισης στερεών αποβλήτων του
ΥΠΕΝ.

•■

Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποδοχής των στοιχείων από ΗΜΑ και
συμπλήρωση νέων πεδίων για την αποτελεσματική υποστήριξη και
παρακολούθηση των πρωτοβουλιών των ΟΤΑ

■

Συγκέντρωση, επεξεργασία στοιχείων αναφορικά με την υποχρέωση υποβολής
Εθνικών Εκθέσεων για τα απόβλητα που υπόκεινται στη διαχείριση
συσκευασιών, ΑΗΗΕ, ΟΤΚΖ, Ηλ. Στήλες και Συσσωρευτές και ΑΕΚΚ

■

Ανάπτυξη δεικτών αξιολόγησης των ετήσιων εκθέσεων που υποβάλλονται από
τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ). Οι δείκτες θα παρέχουν τη
δυνατότητα παρακολούθησης της επίτευξης των στόχων των ΣΕΔ, αλλά και της
εσωτερικής τους λειτουργίας μέσω παρακολούθησης κρίσιμων οικονομικών
μεγεθών.

▲

Ανάπτυξη δεικτών για την αξιολόγηση των ΟΤΑ, και ιδίως για την επίτευξη
στόχων πρόληψης – επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης,
συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης, ΔσΠ, εκτροπής από την ταφή, που
θα αποτελέσουν και τη βάση για παροχή κίνητρων στους ΟΤΑ.

▲

Α.2.5. Νομοθετικό έργο – Κανονιστικές Πράξεις (Ε.Ο.ΑΝ., ΥΠΕΝ)
Εισήγηση Προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης:
-

-

Γενικές προδιαγραφές για την χορήγηση εγκρίσεων συστημάτων
εναλλακτικής διαχείρισης (σε εφαρμογή της παραγ. 2.εε. του άρθρου 5
του Ν. 2939/01, όπως ισχύει).

■

Σύνταξη Κανονισμού για έγκριση / ανανέωση / τροποποίηση / αναστολή
15

και ανάκληση της έγκρισης των ΣΕΔ.
-

Εκπόνηση προγραμμάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. αα,
ββ και γγ του άρθρου 5 του Ν. 2939/01 όπως ισχύει (αφορούν ιδίως
χωριστή συλλογή με συμμετοχή χρήστη καταναλωτή)

Επεξεργασία του περιεχομένου της έκθεσης προγραμματισμού και της ετήσιας
έκθεσης που υποχρεούνται να υποβάλλουν τα ΣΕΔ, του τρόπου αξιολόγησης και
δημοσιοποίησης αυτών (παρ. 10 και 11 του άρθρου 4Α του ν. 4496/2017),
απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ και έκδοση σε ΦΕΚ

■

Σύνταξη προδιαγραφών αξιολόγησης επιχειρησιακών σχεδίων και των ετήσιων
απολογιστικών εκθέσεων (σύνδεση με τους σχετικούς δείκτες)

■

Εισήγηση για παραμετροποίηση προστίμων

■

Εισήγηση ΚΥΑ επιμέτρησης του επιβαλλόμενου προστίμου σε ΟΤΑ Α΄Βαθμού (σε
εφαρμογή της παραγρ. 8 του άρθρου 20 Α του ν. 2939/01)

•■

Εισήγηση σχεδίου ΚΥΑ για ΑΕΚΚ

•■

Προεργασία για ορισμό μελών για Επιτροπή Διαβούλευσης (άρθρο 24 Ζ του
ν.4496/17) από τον Υπουργό ΠΕΝ μετά από υπόδειξη των μελών εκ μέρους των
Φορέων

•■

Κατάρτιση Κανονισμού Τιμολόγησης από ΦΟΔΣΑ (άρθρο 9 του ν.4496/2017)
Εκπόνηση κατευθύνσεων για τον κανονισμό προμηθειών των ΣΣΕΔ και έγκριση
τους από τον ΕΟΑΝ

•■
■

Συμμετοχή εκπροσώπου του Ε.Ο.ΑΝ σε Ομάδα Εργασίας για την απλοποίηση της
αδειοδότησης των περιβαλλοντικών εγκαταστάσεων.

•▲

Βελτίωση της οργάνωσης και της λειτουργίας των διαδικασιών συλλογής και
μεταφοράς αποβλήτων, με εισήγηση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης για την
τοποθέτηση GPS επί αυτών (με πρωτοβουλία του Ε.Ο.ΑΝ.).

•▲

Επεξεργασία και εισήγηση νομοθετικής ρύθμισης για τοποθέτηση κάδων
τεσσάρων ρευμάτων για τη συλλογή των ανακυκλώσιμων εντός των ορίων των
οικοπέδων των κτιρίων

■
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Β. ΈΓΚΡΙΣΗ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕΔ –ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΔ
Β.1. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ –ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Έλεγχος τήρησης από τα ΣΣΕΔ της σχετικής ρύθμισης του ν. 4496/2017 περί
λήξης ισχύος αδειών συλλογής μεταφοράς.

■

Έλεγχος συμμόρφωσης ΣΣΕΔ με ασυμβίβαστα -ενέργειες ( έως 8.3.2018
/προθεσμία συμμόρφωσης)

■

Έλεγχος αναθεωρημένων επιχειρησιακών - εφαρμογής διάταξης (παρ. 14 άρθρο
4Α) σχετικά με διάθεση πλεονάζοντος ειδικού αποθεματικού (έως 8.5.2018)

■

Αξιολόγηση / έγκριση των επιχειρησιακών σχεδίων των ΣΕΔ, σε συμμόρφωση με
τις απαιτήσεις του ν. 4496/2017 (έως 8.11.2018 εφόσον έχει υποβληθεί πλήρες
φάκελος).

■

Αξιολόγηση / έγκριση σχεδίων εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων
συσκευασίας που τυχόν υποβληθούν από ΟΤΑ Α΄Βαθμού (σε εφαρμογή του
άρθρου 8 του ν. 2939/01 όπως ισχύει)

▲

Β.2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΣΣΕΔ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΣΕΔ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΥΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Συσκευασίες φυτοπροστατευτικών

•▲

Ανταλλακτικά οχημάτων / ηλεκτρικών συσκευών

▲

Έντυπο χαρτί

▲

Υπολείμματα τροφών

•▲

Τηγανέλαια

■

Φυσίγγια

•■

Φωτοβολταϊκά

■

Γεωγραφική επέκταση φορέων ΣΕΔ ΑΕΕΚ

▲

Β.3.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΕΔ 2017 –ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2018
Αξιολόγηση ετήσιων εκθέσεων ΣΣΕΔ και ΑΣΕΔ (προθεσμία υποβολής εκθέσεων
έως 30.4.2018)

■

Αξιολόγηση Έκθεσης Ετήσιου Προγραμματισμού (προθεσμία υποβολής
εκθέσεων έως 30.11.2018)

▲
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Β.4.ΠΡΟΓΡΑΜΜATΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
Ολοκλήρωση ελέγχων που έχουν δρομολογηθεί σε Συστήματα Εναλλακτικής
Διαχείρισης το 2017

■

Ανάθεση σύμβασης για τη διενέργεια ελέγχων σε Συστήματα Εναλλακτικής
Διαχείρισης για τους οποίους έχουν ληφθεί αποφάσεις από ΔΣ εντός του 2017

■

Προκήρυξη για διενέργεια ελέγχων εντός του 2018

■

Β.5. ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ
Επιστροφή εκκρεμών υποθέσεων κυρώσεων

•▲■

Επιβολή κυρώσεων

▲■
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Γ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Γ.1. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΑΚΟΥΛΑ
Γ.1.1. Εφαρμογή ΚΥΑ για πλαστική σακούλα και ν.4496/2016
Σχεδιασμός Διαχείρισης εσόδων από το περιβαλλοντικό τέλος

■

Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης του κοινού

■

Διαδικασίες εκ μέρους του ΕΟΑΝ για την παροχή στους καταναλωτές
επαναχρησιμοποιούμενων τσαντών (εκπαίδευση για διενέργεια σχετικού
διαγωνισμού, κα).

•▲■

Έλεγχος συμμόρφωσης παραγωγών πλαστικής σακούλας για σήμανση κατ’
εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 23 του ν. 4496/2017

•▲■

Γ.1.2. Προώθηση της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων
Εκπόνηση Οδηγού Πρόληψης Αποβλήτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

•▲

Εκπόνηση αντιπροσωπευτικού Τοπικού Σχεδίου Πρόληψης για ένα δήμο

•▲
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Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ -ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Δ.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Προγραμματισμός δημοσιότητας 2019 (μέχρι 10/2018)

■

Οριστικοποίηση
και
υλοποίηση
προγράμματος
δημοσιότητας
και
ευαισθητοποίησης του 2018 (Προβολή σε ΜΜΕ και ΜΜΜ, Ανάπτυξη
διαδικτυακής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του ΕΟΑΝ για προβολή δράσεων
πρόληψης και ανακύκλωσης)

■

Διαγωνισμός υπηρεσιών στήριξης δημοσιότητας 2018

■

Συνέδριο για την ενημέρωση ΟΤΑ σε συνεργασία ΚΕΔΕ, ΟΤΑ, ΦοΔΣΑ

•■

Ημέρα Περιβάλλοντος (5/6/2018) Διοργάνωση Συναυλιών με «οικολογικό
εισιτήριο»

•■

Συμμετοχή σε Συνέδρια (ΦοΔΣΑ, ΚΕΔΕ, κα)

■

Συμμετοχή στη ΔΕΘ

■

Συμμετοχή εκπροσώπων του Ε.Ο.ΑΝ σε συνέδρια, ημερίδες και εκδηλώσεις

■

Διοργάνωση εκδήλωσης στο πλαίσιο της Εβδομάδας Πρόληψης Αποβλήτων

•■

Συνεργασία με Υπ. Παιδείας για την ενίσχυση της ανακύκλωσης (Δημοτικά, ΤΕΙ,
Πολυτεχνικές Σχολές, Πανεπιστήμια)

•▲■
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Ε. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ε.Ο.ΑΝ.
Ε.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 -19
Έγκριση ισολογισμού & αποτελεσμάτων χρήσης 2017

■

Έγκριση συνοπτικού ΠΥ 2019

■

Έγκριση Αναλυτικού προϋπολογισμού 2019

■

Ε.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Σύνταξη Απολογιστικής Έκθεσης Ε.Ο.ΑΝ

■

Σύνταξη Έκθεσης Προγραμματισμού 2019 Ε.Ο.ΑΝ.

■

Ε.3. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΟΑΝ
Επεξεργασία και εισήγηση σχεδίου Έκδοση ΚΥΑ για καθορισμό προσόντων,
κριτηρίων και λοιπών στοιχείων για την προκήρυξη ΑΣΕΠ (άρθρο 23, παρ. 7 ν.
4496/2017)

•■

Έκδοση προκήρυξης για προσλήψεις προσωπικού σε εφαρμογή της παρ. 7 του
άρθρου 23 του ν. 4496/2017, μετά τον έλεγχο νομιμότητας από το ΑΣΕΠ και
την έγκριση της επιτροπής του Άρθρου 2 της 33/27-12-2006 (ΦΕΚ Α’ 280) ΠΥΣ
για προσλήψεις ΑΣΕΠ .
Τοποθετήσεις υπαλλήλων.

•■

Αξιολόγηση αιτήσεων υποψηφίων, σύνταξη πινάκων κατάταξης, κατάρτιση
οριστικού πίνακα προσληπτέων μετά τον έλεγχο νομιμότητας του ΑΣΕΠ

•■

Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από την προκήρυξη κινητικότητας και
στελέχωση με τη διαδικασία μετατάξεων.

■

Εξέταση υποψηφιοτήτων από πρόσκληση προσωπικού

■

Έγκριση προσλήψεων προσωπικού

■

Παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες εξειδικευμένους σε
ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς.

■

Ε.4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ –ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΟΑΝ
Προετοιμασία για μετακίνηση σε νέα γραφεία

■

Διαδικασίες για ανάθεση υπηρεσιών / έργου για διάφορα ζητήματα όπως
φύλαξη κτιρίου, υπηρεσία αποδελτίωσης, υπηρεσίες σε ορκωτό λογιστή χρήσης
2017, αστική ευθύνη, καθαριότητα, τεχνικής υποστήριξης πληροφοριακών
συστημάτων, λογιστική υποστήριξη, υπηρεσία μαγνητοφώνησης πρακτικών
2018 και 2019

■
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Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου

■

Σύμβαση στήριξης λειτουργίας ΕΜΠΑ 2019

■

Σύνταξη – έγκριση Κανονισμού λειτουργίας ΔΣ

■

Εκπόνηση άλλων μελετών υποστηρικτικών του έργου του ΕΟΑΝ

■

Ε.5 ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ / ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ορισμός εκπροσώπων φορέα στις μόνιμες επιτροπές της Ε.Ε. για θέματα
ανακύκλωσης και πρόληψης

■

Υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE14 ENV/GR/000858
“Development and Demonstration of Waste Electrical & Electronic Equipment
(WEEE) Prevention and Reuse Paradigms”

■▲

Διερεύνηση καταγγελιών από πολίτες, ΣΣΕΔ κ.α. για ΟΤΑ, εταιρείες, μη
συμβεβλημένους παραγωγούς κλπ. και ολοκλήρωση διαδικασιών ελέγχου σε
εταιρείες στις οποίες έχουν ήδη γίνει συστάσεις προς συμμόρφωση.

■▲

Ολοκλήρωση της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων σε παραγωγούς που
εγγράφηκαν εκπρόθεσμα στο ΕΜΠΑ
Συνεργασία με INTRASTAT και ΑΑΔΕ για θέματα εισαγωγών (π.χ. μεταχειρισμένα
ελαστικά και οχήματα, ΗΗΕ) και εξαγωγών (π.χ. παράνομες εξαγωγές οχημάτων)
Επικαιροποίηση του Οδηγού Εγγραφής στο ΕΜΠΑ λόγω προσθήκης νέων
κατηγοριών (σακούλες μεταφοράς, φωτοβολταϊκά) και λόγω αναδιατύπωσης
ορισμών βάσει του ν. 4496/2017

■
▲•

■

Επισυνάπτεται του παρόντος ο προϋπολογισμός του έτους 2018 όπως αυτός εγκρίθηκε με
την με Αριθμ. 52257/27.12.2017 Απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για « Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018,
Α) του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Π.Α.Α.), Β) του
Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.O.A.Ν.)» (ΦΕΚ Β’ 4786).
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