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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η παρούσα Έκθεση Προγραμματισμού 2019 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’ 170/8-11-2017) «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» και 

εγκρίθηκε στην 143η/26.3.2019 Συνεδρίαση του ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ. Στον παρόντα 

προγραμματισμό δράσεων γίνεται αναφορά στην υλοποίηση δράσεων που είχαν 

προβλεφθεί στην Έκθεση Προγραμματισμού του έτους 2018, που εγκρίθηκε με την με αρ. 

πρωτ. 110/9.2.2018 Απόφαση του ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ., καθώς και στις νέες δράσεις ως απόκριση 

σε πρόσφατες αλλαγές και κυρίως στις εθνικές και κοινοτικές θεσμικές απαιτήσεις. 

Η Έκθεση Προγραμματισμού όπως προβλέπεται περιλαμβάνει πρόβλεψη για τους στόχους 

που πρέπει να επιτευχθούν ανά ρεύμα αποβλήτου σύμφωνα με το ΕΣΔΑ καθώς και το 

σχεδιασμό του ΕΟΑΝ για την επίτευξη αυτών, τα προγράμματα πρόληψης και εναλλακτικής 

διαχείρισης που πρόκειται να εκπονηθούν και να εφαρμοστούν εκ μέρους του ΕΟΑΝ, τα 

προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού που πρόκειται να εκτελέσει 

καθώς και τον οικονομικό προϋπολογισμό του έτους αναφοράς. 

Όπως είχε αναφερθεί στον προγραμματισμό του έτους 2018, οι στόχοι της εναλλακτικής 

διαχείρισης στην χώρα αποτυπώνονται στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)1, 

ενώ οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις απορρέουν από Κοινοτικές Οδηγίες (όπως 1994/62/ΕΚ, 

2012/19/ΕΕ, 2015/720/ΕΕ, 2000/53/ΕΚ, 2006/66/ΕΚ, 2008/98/ΕΚ) και πλέον τις 

αναθεωρήσεις αυτών. Τα συγκεκριμένα νομικά κείμενα θέτουν τους στόχους σε ορίζοντα 

δεκαετίας (2030) με ενδιάμεσους στόχους το 2020 και 2025 και προβλέπουν συγκεκριμένους 

στόχους ανά υλικό που εντάσσεται στην εναλλακτική διαχείριση.  

Ο ΕΟΑΝ ως ο βασικός φορέας άσκησης της πολιτικής για την εναλλακτική διαχείριση στη χώρα, 

έχει σαν κύριο στόχο την θεσμοθέτηση των μέτρων εκείνων που θα μπορέσουν να αποφέρουν 

τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται από την εθνική 

και κοινοτική νομοθεσία.  

Η Έκθεση Προγραμματισμού έτους 2019 περιλαμβάνει μια εκτενή αναφορά σε απολογιστικά 

στοιχεία ετών 2017 και 2018 (όπου ήταν διαθέσιμα). Στην ενότητα Α.1. περιλαμβάνεται η 

αναλυτική παρουσίαση της πορείας της εναλλακτικής διαχείρισης στην χώρα από το 2016 

και εντεύθεν, όπως αυτή αξιολογείται με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στις Ετήσιες 

Εκθέσεις των ΣΣΕΔ και την επεξεργασία επιμέρους στοιχείων από τη Δ/νση Εναλλακτικής 

Διαχείρισης του Οργανισμού. Στην ενότητα Α2 παρουσιάζονται οι δράσεις που έχουν 

σχεδιαστεί για την ενδυνάμωση της απόδοσης της εναλλακτικής διαχείρισης κατά το έτος 

2019. 

                                                           
1 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.» 
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Στις ενότητες Β-Ε που ακολουθούν αναλύονται οι δράσεις που έχουν προγραμματισθεί στους 

τομείς:  

 Παρακολούθηση ΣΣΕΔ και βελτιστοποίηση λειτουργίας τους  (ενότητα Β) 

 Προγράμματα Πρόληψης και Έρευνας (ενότητα Γ) 

 Προγράμματα Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης (ενότητα Δ) 

 Οργάνωση και λειτουργία Ε.Ο.ΑΝ. (ενότητα Ε). 

.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 2018- ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2019 
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’ 170/8-

11-2017) «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» και σε συνέχεια της Έκθεσης 

Προγραμματισμού έτους 2018 που εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 110/9.2.2018 Απόφαση 

του ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ. 

Με την εφαρμογή του Ν. 4496/2017 από τις αρχές του 2018, ο Οργανισμός πλέον εισέρχεται 

σε μια νέα εποχή, κατά την οποία αντιμετωπίζει τις πολλαπλές προκλήσεις από την αρχή 

ισχύος αρκετών νέων ρυθμίσεων για την υποβολή και έγκριση Επιχειρησιακών Σχεδίων 

σύμφωνα με τις νέες προβλέψεις του Νόμου, καθώς και τις νέες προβλέψεις στην διοικητική 

δομή του Οργανισμού, καθώς πλέον αυξάνονται οι Διευθύνσεις και το τακτικό προσωπικό 

του Ε.Ο.ΑΝ. ως απόρροια της διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων του. 

 
Αξιολόγηση Επιχειρησιακών Σχεδίων και Έγκριση συμμόρφωσης  
Σε εφαρμογή του ν. 4496/17, ο οποίος τροποποίησε τον ν. 2939/01 για την εναλλακτική 

διαχείριση αποβλήτων συσκευασίας και άλλων προϊόντων, όλα τα Συστήματα Εναλλακτικής 

Διαχείρισης έχουν υποβάλει αναθεωρημένα επιχειρησιακά σχέδια στον Ε.Ο.ΑΝ. με εξαετή 

διάρκεια. Στην παρούσα φάση προχωρά η εξέταση και έγκρισή τους, λαμβάνοντας υπόψη τις 

διατάξεις της νέας νομοθεσίας και τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες με ειδική έμφαση στη 

χωριστή συλλογή για τα επιμέρους ρεύματα, στη στοχοθεσία και στους τρόπους επίτευξης 

των στόχων ανά ρεύμα αποβλήτου, στη συνεργασία των συστημάτων με τους ΟΤΑ Α’ 

βαθμού, στην ενημέρωση –ευαισθητοποίηση του κοινού και των εμπλεκόμενων φορέων και 

στη χρηματική εισφορά ανακύκλωσης που θα καλούνται να καταβάλουν οι παραγωγοί 

προκειμένου να καλύψουν το κόστος των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης, λαμβάνοντας 

υπόψη και τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού των προϊόντων τους. 

Ο πρώτος χρόνος λειτουργίας του ΕΟΑΝ, με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ήταν ιδιαίτερα 

επιφορτισμένος με τον καθορισμό του πλαισίου κυρίως ως προς την αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης με το ν.4496/17 (κατευθυντήριες οδηγίες προς τα ΣΣΕΔ), για την εφαρμογή 

των διατάξεων του Νόμου, ώστε να προωθηθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η αξιολόγηση 

της συμμόρφωσης και η εξέταση των αιτήσεων ανανέωσης των εγκρίσεων των 22 

λειτουργούντων Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης. Δίνεται πλέον ιδιαίτερη βαρύτητα 

στην εκ των προτέρων αξιολόγηση και τροποποίηση των όρων λειτουργίας των Φορέων που 

θα λειτουργούν τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης. Από τον Μάιο του 2018 οπότε 

κατατέθηκαν τα Επιχειρησιακά Σχέδια των ΣΕΔ ο Οργανισμός  μεριμνά για τον έλεγχο 

συμμόρφωσης και την αξιολόγηση τους, αποστέλλοντας αναλυτικές παρατηρήσεις και 

προτάσεις για συμμόρφωση, διενεργώντας συζητήσεις και καθοδηγώντας για την εφαρμογή 

των σχετικών προβλέψεων του νόμου.  
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Προώθηση Διαλογής στη πηγή 
Η διαλογή στη πηγή κατά 50% στο σύνολο των ΑΣΑ, αποτελεί κυρίαρχη πολιτική στο Ε.Σ.Δ.Α. 

Η διακριτή συλλογή τεσσάρων ρευμάτων αποβλήτων υλικών, ήτοι χαρτί, γυαλί, μέταλλα, 

πλαστικά θα συμβάλει στη μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται στη ταφή.  Για το σκοπό 

αυτό ο Ε.Ο.ΑΝ. συμμετείχε ενεργά σε πολλές συναντήσεις για την ενημέρωση όλων των 

δημόσιων υπηρεσιών σχετικά με τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης για εφαρμογή της διαλογής 

στη πηγή. Στο πλαίσιο αυτό έγιναν συναντήσεις με το Υπ. Εθνικής Άμυνας, Τουρισμού, 

Οργανισμό Λιμένα Πειραιά, Frapport, κα. Για το σκοπό αυτό το ΥΠΕΝ απέστειλε έγγραφο στις 

δημόσιες υπηρεσίες, τα ΝΠΔΔ, τις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς με σκοπό τη 

διασφάλιση της χωριστής συλλογής των επιμέρους υλικών συσκευασίας και τουλάχιστον για 

χαρτί, πλαστικό, μέταλλο και γυαλί καθώς και στους εποπτευόμενους από το δημόσιο 

χώρους συνάθροισης κοινού. Επιπρόσθετα απεστάλη έγγραφο της ΓΓ Περιβάλλοντος σε όλες 

τις αδειοδοτούσες αρχές της χώρας προκειμένου να ενταχθούν σχετικοί όροι στην Απόφαση 

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη χωριστή συλλογή των αποβλήτων υλικών. 

Ο Ε.Ο.ΑΝ σε συνεργασία με τη ΚΕΔΕ και το δίκτυο ΦΟΔΣΑ υλοποίησε εκπαιδευτικές ημερίδες 

για θέματα ανακύκλωσης ανά Περιφέρεια οι οποίες απευθύνονται στους Δημάρχους, 

Αντιδημάρχους Καθαριότητας, Δημοτικούς Συμβούλους και τους εργαζόμενους των 

υπηρεσιών καθαριότητας των δήμων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη εφαρμογής 

διαλογής στη πηγή. 

Σημαντική επίσης είναι η προσπάθεια του Ε.Ο.ΑΝ. στη τεκμηρίωση των θεμάτων 

ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας. Για το σκοπό αυτό ανέθεσε μελέτη για τη σύσταση 

των στερεών αποβλήτων (Μελέτη με τίτλο «Ανάλυση σύστασης Αστικών Στερεών 

Αποβλήτων (ΑΣΑ) από διαφορετικές περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας») η οποία θα 

επιβεβαιώσει ή θα καταδείξει τυχόν μεταβολή του παρανομαστή, δηλ. της παραγόμενης 

ποσότητας αποβλήτων συσκευασίας στη χώρα.  Η μελέτη αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 

του 2019. 

 

Εφαρμογή του μέτρου για το περιορισμό της λεπτής σακούλας μεταφοράς 
Παράλληλα, το 2018 ήταν και ο πρώτος χρόνος λειτουργίας του μέτρου περιορισμού της 

χρήσης της λεπτής σακούλας μεταφοράς, καθώς τέθηκε σε ισχύ η επιβολή περιβαλλοντικού 

ανταποδοτικού τέλους στην λεπτή σακούλα > 15 μm  - 50 μm. Το μέτρο εισηγήθηκε ο Ε.Ο.ΑΝ 

και εφαρμόστηκε σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ. Στο πλαίσιο ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης επαγγελματιών και του κοινού, ο Ε.Ο.ΑΝ σχεδίασε και υλοποίησε δράσεις 

δημοσιοποίησης, ενημέρωσης φορέων (Επιμελητήρια) και ακολούθως πιλοτικά 

προγράμματα για τη μείωση της χρήσης της λεπτής σακούλας μεταφοράς μέσω της 

διανομής επαναχρησιμοποιήσιμων τσαντών μεταφοράς. Τα πιλοτικά προγράμματα θα 

αξιοποιηθούν για το σχεδιασμό και υλοποίηση μίας ευρύτερης δράσης για την εφαρμογή 

του προγράμματος ανταπόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους σε όλο τον πληθυσμό της 

χώρας, μέσω Διεθνούς Διαγωνισμού, που θα υλοποιηθεί εντός του τρέχοντος έτους, για τη 

προμήθεια και διανομή των ανωτέρω ειδών στα επόμενα τρία έτη. Για την υλοποίηση του 

σημαντικού αυτού εγχειρήματος ο Ε.Ο.ΑΝ. συνεργάζεται με τη Γενική Γραμματεία , αρμόδια 
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αρχή για τη διενέργεια Διεθνών Διαγωνισμών προμηθειών υπογράφοντας εντός του 2018 

σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας. 

Οργάνωση του Ε.Ο.ΑΝ.  
Σημαντικός χρόνος απαιτήθηκε για τη διαχείριση οργανωτικών και διοικητικών ζητημάτων 

του Οργανισμού, καθώς ο Ε.Ο.ΑΝ. με το νέο Οργανόγραμμα και τις υποχρεώσεις που 

προκύπτουν ως Φορέας Γενικής Κυβέρνησης κλήθηκε να αντιμετωπίσει σημαντικές αλλαγές 

στον τρόπο λειτουργίας του. Κατά το έτος 2018 ο Ε.Ο..ΑΝ συμμετείχε δύο φορές στους 

κύκλους κινητικότητας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αφού είχε ήδη 

ετοιμάσει τα Περιγράμματα των θέσεων εργασίας  για το σύνολο των 51 θέσεων αορίστου 

χρόνου του Οργανισμού. Ήταν ιδιαίτερη επιτυχία το γεγονός ότι μέσα από την διαδικασία 

αυτή μετατάχθηκαν ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2018 9 νέοι υπάλληλοι. Παράλληλα 

εκδόθηκε ο Κανονισμός Προσωπικού του Ε.Ο.ΑΝ. και ετοιμάσθηκε η ΚΥΑ για τον 

προσδιορισμό των απαιτούμενων ανά ειδικότητα προσόντων, των κριτηρίων κατάταξης, κ.α. 

για την έκδοση ακολούθως προκήρυξης για την πρόσληψη (29) ατόμων με σκοπό την κάλυψη 

των κενών οργανικών θέσεων σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4496/17. Εντός του 2019 

αναμένεται η έκδοση της σχετικής διακήρυξης για το διαγωνισμό, καθώς και η έκδοση ΠΥΣ 

για την έγκριση εκκίνησης διαδικασίας πρόσληψης Νομικού Συμβούλου, θέση που 

προβλέπεται από τον ισχύον Οργανισμό, ενώ τέλος αναμένεται η κάλυψη των θέσεων 

ευθύνης μέσω σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Προσωπικού. Εντός του 

τρέχοντος έτους αναμένεται η μετεγκατάσταση του Οργανισμού σε νέα γραφεία (στη 

παρούσα φάση διενεργείται αξιολόγηση υποβληθέντων προσφορών) και συμπλήρωση της 

απαιτούμενης τεχνικής υποδομής και εξοπλισμού. 

Επεξεργασία νέων θεσμικών εργαλείων  
Ο Ε.Ο.ΑΝ επεξεργάστηκε Μεθοδολογία υπολογισμού διοικητικών κυρώσεων – προστίμων 

που θα επιβάλλονται σε παραβάτες του άρθρου 20Α του ν. 2939/2001 – με εξαίρεση τους 

ΟΤΑ A’ βαθμού, η οποία εγκρίθηκε με την 115/26.4.2018 απόφαση του ΔΣ. Η μεθοδολογία 

είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας του φορέα.  

Παράλληλα ο Ε.Ο.ΑΝ. επεξεργάστηκε μεθοδολογία προσδιορισμού διοικητικών κυρώσεων 

που θα επιβάλλονται σε ΟΤΑ Α’ βαθμού που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους που 

αφορούν την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών. Η 

μεθοδολογία εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 135.3/10.01.2019 Απόφαση του ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ 

και αναμένεται να αποτελέσει τη βάση για την έκδοση σχετικής ΚΥΑ των Υπουργών 

Περιβάλλοντος και Εσωτερικών, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2019.. 

Ο Ε.Ο.ΑΝ. επεξεργάστηκε σχέδιο Κανονισμού Προσωπικού το οποίο εγκρίθηκε με την με αρ. 

πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/21322/1338/13.4.2018 (ΦΕΚ 1370 Β/24.4.2018) Απόφαση του Υπουργού 

και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ εντός του τρέχοντος έτους 

εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 139/19.2.2019 Απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ η συμπλήρωση του 

εγκεκριμένου Κανονισμού σε ότι αφορά στη διαδικασία κάλυψης θέσεων ευθύνης και τη 

διαδικασία αξιολόγησης προσωπικού. Αναμένεται η σχετική τροποποίηση της ως άνω 

Απόφασης. 

Εντός του τρέχοντος έτους αναμένεται η έκδοση Οικονομικού Κανονισμού του Οργανισμού 

καθώς και η έκδοση Κανονισμού Προμηθειών για τα ΣΣΕΔ. Επιπλέον επιδιώκεται η 
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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), και ακολούθως έγκριση αυτού με απόφαση 

του ΔΣ του ΕΟΑΝ και έκδοση σε ΦΕΚ. 

Ο Οργανισμός, όπως προαναφέρθηκε έχει επίσης επεξεργαστεί κατευθύνσεις προς τα ΣΣΕΔ 

για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις με το ν. 4496/17 (απαιτούμενη τεκμηρίωση για τη 

συμμόρφωση του φορέα ΣΣΕΔ/ΑΣΕΔ, οδηγίες για τις δαπάνες που περιλαμβάνονται στο 

διοικητικό κόστος των φορέων ΣΣΕΔ/ΑΣΕΔ, κα). 

Εκπόνηση Οδηγών 
Ο Ε.Ο.ΑΝ. αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα ορθής περιβαλλοντικής πληροφορίας έχει ήδη 

μεριμνήσει για την εκπόνηση Οδηγών όπως:  

 Οδηγός για το ΕΜΠΑ,  

 Οδηγός για την εφαρμογή του μέτρου μείωσης της χρήσης της λεπτής πλαστικής 

σακούλας μεταφοράς,  

 Εγχειρίδιο με οδηγίες ορθών πρακτικών πρόληψης παραγωγής ΑΗΗΕ καθώς και 

 Οδηγός επισκευής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

Oι ανωτέρω Οδηγοί είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. 

 
Αναβάθμιση –Ανάπτυξη νέων Εργαλείων /ΕΜΠΑ–ΗΜΗΤΑ (Εργαλεία 
παρακολούθησης ) 
Μια σημαντική εξέλιξη που έδωσε ιδιαίτερη ώθηση στην εναλλακτική διαχείριση κατά το 

έτος 2018 ήταν η πλήρης εφαρμογή του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (ΕΜΠΑ), το οποίο 

και με τις τροποποιήσεις που έγιναν αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο για τον 

Ε.Ο.ΑΝ. για την παρακολούθηση και έλεγχο των υπόχρεων παραγωγών. Ήδη έχει 

παρατηρηθεί αύξηση των εγγεγραμμένων παραγωγών, ενώ και η δημοσιοποίηση μέσω των 

Επιμελητηρίων και την αποστολή εγγράφων προς όλους τους φορείς για τις υπάρχουσες 

κυρώσεις από την μη τήρηση των απαιτήσεων για εγγραφή δρα ανασταλτικά στην 

εισφοροδιαφυγή. Ειδικότερα έως 31.12.16 είχαν εγγραφεί 2.225 παραγωγοί, έως 31.12.17 

4025 (81% αύξηση) και έως 31.12.2018 5008 (24,5% αύξηση). Μέχρι σήμερα (26.2.19) είχαν 

εγγραφεί 5.124 παραγωγοί. Το περιθώριο βελτίωσης είναι πολύ μεγάλο, αλλά οι πρώτες 

ενδείξεις είναι πολύ ενθαρρυντικές. 

Στην παρούσα φάση τελεί υπό σχεδιασμό η δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου τοπικής 

αυτοδιοίκησης (Η.ΜΗ.ΤΑ). Κατόπιν των απαιτούμενων νομοθετικών ρυθμίσεων, στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα αυτή θα καλούνται οι ΟΤΑ Α’ βαθμού να καταχωρίζουν τις 

ποσότητες αποβλήτων συσκευασίας και άλλων αποβλήτων ειδικών ρευμάτων (όπως 

απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) που διαχειρίζονται, τις συνεργασίες με 

Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης που έχουν συνάψει καθώς και τον σχετικό εξοπλισμό 

για την εναλλακτική διαχείριση που διαθέτουν (μέσα συλλογής, οχήματα κλπ). Με τον τρόπο 

αυτό θα μπορεί να υπάρχει καταγραφή και παρακολούθηση των αποβλήτων συσκευασιών 

και άλλων αποβλήτων που εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση σε επίπεδο Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να εντοπίζονται άμεσα τα προβλήματα και να προωθούνται 

λύσεις. 
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Τέλος υλοποιήθηκε ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων για αποτύπωση 

μονάδων επεξεργασίας εναλλακτικής διαχείρισης και ανενεργών δημόσιων λατομικών 

χώρων προς αποκατάσταση, διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού σε όλους τους 

εμπλεκόμενους δρώντες. 

Τέλος εντός του τρέχοντος έτους αναμένεται η ολοκλήρωση του σχεδιασμού και η ανάπτυξη 

της νέας ιστοσελίδας του Ε.Ο.ΑΝ.  

 

Υλοποίηση Δράσεων Δημοσιότητας  

 

Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης του κοινού για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, 

υλοποιήθηκαν σημαντικές δράσεις. Ειδικότερα ο Ε.Ο.ΑΝ. υλοποίησε 4 πιλοτικά 

προγράμματα στους Δήμους Βόλβης, Χαλανδρίου, Ναυπακτίας και Αλοννήσου για τη 

διανομή στο κοινό υφασμάτινων τσαντών πολλαπλών χρήσεων, επαναχρησιμοποιήσιμων 

πλαστικών σακουλών μεταφοράς και μεταλλικών τροχήλατων μέσων μεταφοράς 

(καροτσάκια). Η δράση αυτή αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση του κοινού για την ανάγκη 

μείωσης των λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς.  

Παράλληλα σχεδιάζονται και ήδη υλοποιούνται δράσεις προβολής στα ΜΜΜ (μέσω 

τηλεματικής κυρίως για τη χρήση της λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς) και ΜΜΕ 

καθώς και συμμετοχή του Ε.Ο.ΑΝ. σε ένθετο σε εκπομπή στη Δημόσια Τηλεόραση. Σκοπός 

η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών σε θέματα πρόληψης δημιουργίας 

αποβλήτων και ανακύκλωσης με στόχο την συμμετοχή τους στις σχεδιαζόμενες δράσεις.  

Ο Ε.Ο.ΑΝ συμμετέχει σε ημερίδες, ενώ διοργανώνει και ο ίδιος ανάλογες εκδηλώσεις 

(ημερίδα για τη χρήση των πλαστικών και το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο, εσπερίδα για την 

κυκλική οικονομία, τη διαχείριση αποβλήτων και το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης). 

Επιπρόσθετα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE REWEEE το οποίο αποσκοπεί 

στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΕΕ) 

διοργανώθηκαν εκδηλώσεις προώθησης της επισκευής ΗΗΕ (Repair Café) και εκδόθηκαν 

οδηγίες ορθών πρακτικών πρόληψης παραγωγής ΑΗΗΕ καθώς και οδηγοί επισκευής 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού οι οποίοι απευθύνονται στους πολίτες και 

διατίθενται από την ιστοσελίδα του Οργανισμού.  

Τέλος τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων σε συνεργασία με τον Ε.Ο.ΑΝ. ή κατόπιν σχετικής έγκρισης, στο πλαίσιο της 

υποχρέωσης τους για την ενημέρωση των εμπλεκομένων φορέων και την εκπαίδευση του 

κοινού, διοργανώνουν ημερίδες, στοχευμένες εκπαιδεύσεις σε ΟΤΑ Α’ βαθμού για την 

επίτευξη των στόχων συλλογής αποβλήτων και την υιοθέτηση ορθών πρακτικών διαχείρισης 

καθώς και ενημερωτικά προγράμματα σε σχολεία για την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε 

θέματα ανακύκλωσης. Σημειώνεται επίσης ότι οι φορείς ΣΣΕΔ στο πλαίσιο υποβολής στον 

ΕΟΑΝ ετήσιας έκθεσης προγραμματισμού για το επόμενο έτος, η οποία δημοσιοποιείται, 

είναι υποχρεωμένοι να περιγράφουν το αναλυτικό ετήσιο πρόγραμμα ενημέρωσης –
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ευαισθητοποίησης του κοινού, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τις δράσεις, το σκοπό, τα 

μέσα υλοποίησης και τον προϋπολογισμό του κόστους (άρθρο 4Α του ν. 4496/17).  

 
Διενέργεια Ελέγχων –Επιβολή Κυρώσεων 
Κατά το προηγούμενο έτος επιβλήθηκαν κυρώσεις σε σχέση με τη μη τήρηση υποχρεώσεων  

εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ., ενώ υλοποιήθηκαν οι απαιτούμενες δράσεις για την ανάθεση 

οικονομικού –διαχειριστικού ελέγχου για συγκεκριμένα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής 

Διαχείρισης. Ο Ε.Ο.ΑΝ. έχει επεξεργαστεί το πρώτο ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχων για το έτος 

2019 το οποίο θα τεθεί προς έγκριση άμεσα στο ΔΣ. Παράλληλα αναμένεται η διενέργεια 

οικονομικών –διαχειριστικών ελέγχων σε επιλεγμένα ΣΣΕΔ.  

Το σύνολο των ανωτέρω δράσεων παρουσιάζεται στις ενότητες Α.2-Ε του παρόντος. 

 
ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2018 
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπήρξε ιδιαίτερη κινητικότητα κατά το έτος 2018, καθώς ήταν η 

χρονιά κατά την οποία πλέον ψηφίστηκαν τα τελικά κείμενα 4 Οδηγιών σχετικά με την 

διαχείριση στερεών αποβλήτων και την εναλλακτική διαχείριση, οριοθετώντας έτσι μια 

καινούργια σελίδα στην περιβαλλοντική πολιτική της Ευρώπης προς μια κυκλική οικονομία. 

Αναλυτικά, οι Οδηγίες είναι οι εξής και πρέπει να σημειωθεί ότι ο Ε.Ο.ΑΝ. συνέβαλλε με 

παρατηρήσεις και αποστολή στοιχείων για τη τεκμηρίωση των θέσεων της χώρας στο 

αντικείμενο της εναλλακτικής διαχείρισης: 

1. Οδηγία (ΕΕ) 2018/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής 

Μαΐου 2018, για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο 

τέλος του κύκλου ζωής τους, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους 

συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και 

2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού  

2. Οδηγία (ΕΕ) 2018/850 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής 

Μαΐου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής 

των αποβλήτων  

3. Οδηγία (ΕΕ) 2018/851 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής 

Μαΐου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα  

4. Οδηγία (ΕΕ) 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής 

Μαΐου 2018, για τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα 

απορρίμματα συσκευασίας. 

Παράλληλα κατά το ίδιο έτος ψηφίστηκε η «Στρατηγική για Πλαστικά» της ΕΕ και 

ακολούθησε η Οδηγία για την μείωση πλαστικών μιας χρήσης.  

Σε εθνικό επίπεδο έλαβαν χώρα σημαντικές θεσμικές αλλαγές όπως ο Νόμος 4555/2018 

(ΦΕΚ 133 Α) «Πρόγραμμα Κλεισθένης». Με το ν. 4555/2018 διαμορφώνεται ένα θεσμικό 

πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) 

που αποβλέπει στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, στη μείωση της παραγωγής 

αυτών, στην εκ νέου εισαγωγή τους στον κύκλο των προϊόντων. Μεταξύ των άλλων 

προβλέπονται οι αρμοδιότητες των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και των ΦΟΔΣΑ.  
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Στο προσεχές διάστημα αναμένονται και άλλες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο, όπως: 

 ΚΥΑ για τον Κανονισμό Τιμολόγησης ΦΟΔΣΑ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του ν. 
4496/2017,και 

 Νομοθετική ρύθμιση για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας μέσω της αποτροπής 
της ταφής. 

Στη βάση των ρυθμίσεων αυτών προτείνονται αλλαγές στην τιμολογιακή πολιτική των 
απορριμμάτων που συνδέονται με το ν. 4496/2017, τις διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό 
λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ν. 4555/2018), το Εθνικό Σχέδιο 
Διαχείρισης Αποβλήτων και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων.  

Οι εν λόγω ρυθμίσεις εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία και 
τα κίνητρα που θεσπίζονται αποσκοπούν στη μείωση των αποβλήτων και την ενδυνάμωση 
της ανακύκλωσης, σε συνάρτηση με την απόδοση της διαλογής στην πηγή, την εκτροπή 
οργανικών αποβλήτων από την ταφή, την αύξηση της συλλογής αποβλήτων συσκευασιών 
ανά κάτοικο, την πραγματοποιηθείσα ανακύκλωση και την αποτροπή ταφής 
ανεπεξέργαστων απορριμμάτων. 

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4496/17 

 Αυξημένη ανάγκη παροχής οδηγιών και κατευθύνσεων προς τα ΣΣΕΔ, στο πλαίσιο 

αξιολόγησης των υποβληθέντων φακέλων αναθεωρημένων επιχειρησιακών 

σχεδίων, με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του ν. 

4496/17.  

 Καθυστέρηση στην προσαρμογή στις αλλαγές που επιφέρει ο νόμος 4496/17 τόσο 

ως προς τις απαιτήσεις για τους φορείς των ΣΣΕΔ όσο και ως προς την οργάνωση της 

ανακύκλωσης και τους σχετικούς στόχους για τα διάφορα ρεύματα αποβλήτων. 

 Δυσχέρειες κατά την προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις από τους εμπλεκόμενους 

δρώντες (ΟΤΑ Βαθμού, δημόσιες αρχές/υπηρεσίες, κα).  

 Έλλειμμα ενημέρωσης ως προς τις δυνατότητες και υποχρεώσεις του νόμου. 

 Οργανωτικές και διοικητικές δυσχέρειες του Ε.Ο.ΑΝ. οφειλόμενες κυρίως στην 

υποστελέχωση και στις απαιτούμενες αλλαγές λόγω της ένταξης του στους φορείς 

γενικής κυβέρνησης. 

 Αυξημένες απαιτήσεις λόγω διαχείρισης και παρακολούθησης του μέτρου μείωσης 

της λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς. 

 Ανάγκη απόκτησης τεχνογνωσίας εκ μέρους του Ε.Ο.ΑΝ. για την οργάνωση και 

υλοποίηση του διεθνούς διαγωνισμού για τη παροχή μέσων πολλαπλής μεταφοράς 

και επαναχρησιμοποιημένων τσαντών. 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4496/17 

 Εφαρμογή νέων θεσμικών εργαλείων που θα συμβάλουν στην αύξηση της διαλογής 

στη πηγή και συνεπώς στην ανακύκλωση σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο (π.χ. 

Κανονισμός Τιμολόγησης ΦΟΔΣΑ, ΚΥΑ διοικητικών κυρώσεων στους ΟΤΑ Α’ βαθμού, 

( οικολογικός σχεδιασμός). 

 Ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Αναθεωρημένων Επιχειρησιακών Σχεδίων –

Δυνατότητες προώθησης σημαντικών αλλαγών, ιδιαιτέρως σε ότι αφορά στην 

εφαρμογή της διακριτής διαλογής στη πηγή (υποχρεωτική εφαρμογή). 



13 
 

 Ενίσχυση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και μέσω της δημόσιας 

τηλεόρασης 

 Ωρίμανση της απαίτησης για αλλαγή στην οργάνωση της ανακύκλωσης. 

 Υλοποίηση του έργου «Τεχνική Βοήθεια για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου 

Διαχείρισης Αποβλήτων» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Υπηρεσία Στήριξης 

Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της ΕΕ και το Γερμανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, 

Προστασίας της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας. Συνδρομή στην εφαρμογή της 

διαλογής στη πηγή μέσω της παροχής κατευθύνσεων στους ΟΤΑ Α’ βαθμού. 

 Επικαιροποίηση ΤοΣΔΑ. 

 Υλοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης περιβαλλοντικών υποδομών και 

περιβαλλοντικής βιομηχανίας από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

Αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών στην ανακύκλωση. 

 Ολοκλήρωση στελέχωσης ΕΟΑΝ μέσω του ΕΣΚ και μέσω σχετικής προκήρυξης για 

νέες προσλήψεις. 

 Ορισμός Προϊστάμενων  Τμημάτων και Διευθύνσεων του Ε.Ο.ΑΝ. κατόπιν σχετικής 

πρόσκλησης. 

 Αποκτηθείσα εμπειρία κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του νόμου 4496/17 

 Συνεργασία με την παραγωγική κοινότητα προκειμένου τα επόμενα χρόνια, 

υιοθετώντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, να ενσωματώσουν στη παραγωγή 

συσκευασιών και ποσοστό δευτερογενών υλικών προς όφελος της οικονομίας και 

της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. 
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A. ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
 

Όπως είχε αποτυπωθεί στον προγραμματισμό του έτους 2018, οι στόχοι της εναλλακτικής 

διαχείρισης στην χώρα αποτυπώνονται στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)2, 

ενώ οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις απορρέουν από Κοινοτικές Οδηγίες (όπως 1994/62/ΕΚ, 

2012/19/ΕΕ, 2015/720/ΕΕ, 2000/53/ΕΚ, 2006/66/ΕΚ, 2008/98/ΕΚ) και πλέον τις 

αναθεωρήσεις αυτών. Τα συγκεκριμένα νομικά κείμενα θέτουν τους στόχους σε ορίζοντα 

δεκαετίας (2030) με ενδιάμεσους στόχους το 2020 και 2025 και προβλέπουν συγκεκριμένους 

στόχους ανά υλικό που εντάσσεται στην εναλλακτική διαχείριση, οι οποίοι αναλύονται 

παρακάτω.  

Ο ΕΟΑΝ ως ο βασικός φορέας άσκησης της πολιτικής για την εναλλακτική διαχείριση στη χώρα, 

έχει σαν κύριο στόχο την θεσμοθέτηση των μέτρων εκείνων που θα μπορέσουν να αποφέρουν 

τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται από την εθνική 

και κοινοτική νομοθεσία. Στις παρακάτω ενότητες αναφέρεται η επίτευξη αυτών των στόχων 

με στοιχεία που αφορούν στα αποτελέσματα του έτους 2017, όπως αυτά αποτυπώνονται στις 

Ετήσιες Εκθέσεις των ΣΕΔ που υπέβαλαν στον ΕΟΑΝ το 2018. Μια αναλυτική περιγραφή των 

πεπραγμένων του Οργανισμού ως προς την παρακολούθηση των στόχων μέσω των Εκθέσεων 

των ΣΕΔ θα αποτυπωθεί στην Απολογιστική Έκθεση του ΕΟΑΝ για το έτος 2018, η οποία 

αναμένεται να οριστικοποιηθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους. Κάποια από 

τα κύρια αποτελέσματα που αφορούν στην επίτευξη στόχων ανά ρεύμα εναλλακτικής 

διαχείρισης, παρουσιάζονται κατωτέρω. Επιπλέον, περιλαμβάνονται και προσωρινά στοιχεία 

για το έτος 2018, όπου ήταν διαθέσιμα, τα οποία δεν έχουν στην παρούσα φάση 

οριστικοποιηθεί. 

Η πρόβλεψη για τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν ανά ρεύμα αποβλήτου σύμφωνα 

με το ΕΣΔΑ καθώς και τον σχεδιασμό του Ε.Ο.ΑΝ. για το έτος 2019 περιγράφεται στις 

ακόλουθες ενότητες. Σημειώνεται ότι η πρόβλεψη για τους στόχους το 2019 για ορισμένα 

ρεύματα αποβλήτων (απόβλητα συσκευασίας, ΑΗΕΕ, συσσωρευτές και ΑΕΚΚ) παραμένει 

ίδια με αυτή που είχε διατυπωθεί στο πλαίσιο του Προγραμματισμού 2018 γιατί με βάση τα 

στοιχεία για την επίτευξη των στόχων (σύμφωνα με της Ετήσιες Εκθέσεις των ΣΣΕΔ 2018 για 

το έτος 2017) προκύπτει ότι αυτοί δεν έχουν ακόμα επιτευχθεί μολονότι παρατηρείται 

αύξηση.  

  

                                                           
2 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.» 
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Α.1. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016, 2017 ΚΑΙ 20183 

ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  

Α.1.1 Στόχοι για τα Απόβλητα συσκευασίας / Προβλήματα – προοπτική για επίτευξη 
Οι εθνικοί στόχοι για τα απόβλητα συσκευασίας διαμορφώνονται διαχρονικά όπως 

παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας Α.1.1.1: Εθνικοί στόχοι για τα απόβλητα συσκευασίας 

 
Ελάχιστος στόχος                     
περιόδου 2005-

2010 

Στόχοι ΕΣΔΑ έως 2020 

Ελάχιστοι στόχοι*                              Στόχοι Σχεδιασμού 

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. 

* αναφέρονται στους στόχους που περιλαμβάνονται στην ΚΥΑ 9268/469/2007 

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 2004-2016, ενώ για το 

έτος 2017 βασίζονται στα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις απολογιστικές εκθέσεις των 

Σ.Ε.Δ. για το εν λόγω έτος. Σημειώνεται, ότι οι στόχοι που αναγράφονται στα διαγράμματα 

αφορούν τους κοινοτικούς στόχους και αντίστοιχα τους ελάχιστους στόχους του ΕΣΔΑ, όπως 

αυτοί αποτυπώνονται στην 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». 

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 

                                                           
3 Με βάση προσωρινά στοιχεία για το έτος 2018, όπου είναι διαθέσιμα. 
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μελέτης σύστασης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων σε απόβλητα συσκευασίας, 

προκειμένου να επικαιροποιήσει τη συνολική παραγωγή αποβλήτων συσκευασίας στη χώρα.   

Στο Διάγραμμα Α.1.1.1 που ακολουθεί αποτυπώνεται η επίδοση της χώρας σε ότι αφορά στο 

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

ισούται με το 60% κατά βάρος των παραγόμενων αποβλήτων συσκευασίας. Με τον όρο 

ανάκτηση αποβλήτων περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες ανάκτησης, ήτοι η ανακύκλωση, η 

ανάκτηση ενέργειας και άλλες μορφές ανάκτησης. Στο ΕΣΔΑ δεν έχουν τεθεί στόχοι 

συνολικής ανάκτησης, παρά μόνο ανακύκλωσης. 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 

αδυναμία των ΟΤΑ να καλύψουν τα  λειτουργικά έξοδα της συλλογής των ανακυκλώσιμων εν 

μέσω οικονομικής κρίσης καθώς και η ελλιπής ενημέρωση - ευαισθητοποίηση του κοινού. 

Σημάδια ανάκαμψης παρουσιάζονται πλέον το 2016 και το 2017, οπότε και η επίδοση της 

χώρας στην ανάκτηση αποβλήτων συσκευασίας ξεπέρασε εμφανώς το στόχο του 60%, 

φτάνοντας το 67,2% και το 71,6% αντίστοιχα.  

 

 

Διάγραμμα Α.1.1.1: Ποσοστά ανάκτησης ΑΣ συνολικά για περίοδο 2004-2017 

Στο Διάγραμμα Α.1.1.2 ακολούθως, 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 (ελάχιστος στόχος ΕΣΔΑ). 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 
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με επιδόσεις που ξεπερνούν το 60%, ενώ το 2017 η συνολική ανακύκλωση των αποβλήτων 

συσκευασίας έφτασε το ποσοστό του 68.6%, 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 εθνικός 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.  

 

Διάγραμμα Α.1.1.2: Ποσοστά ανακύκλωσης ΑΣ συνολικά για περίοδο 2004-2017 

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 Α.1.1.3, 

επιτυγχάνονται σταθερά οι κοινοτικοί ποσοτικοί στόχοι, με το ποσοστό ανακύκλωσης να 

ξεπερνά κατά πολύ το όριο του 60%, ενώ τα έτη 2016 και 2017 προσέγγισε το 100%, 

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.   
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Διάγραμμα Α.1.1.3: Ποσοστά ανακύκλωσης ΑΣ από χαρτί για περίοδο 2004-2017 

Όσον αφορά στο πλαστικό, όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα Α.1.1.4, από το 2009 και μετά 

επιτυγχάνεται κάθε έτος ανελλιπώς ο κοινοτικός ποσοτικός στόχος για τη χώρα και μάλιστα 

παρατηρείται ότι έχει διαρκώς ανοδική πορεία, ξεπερνώντας το 41% το 2017, επίδοση όμως 

που υπολείπεται ακόμη σημαντικά από το νέο εθνικό στόχο που θέτει ο ΕΣΔΑ (70%) έως το 

τέλος του 2020.  

 

Διάγραμμα Α.1.1.4: Ποσοστά ανακύκλωσης ΑΣ από πλαστικό για περίοδο 2004-

2017 
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Διάγραμμα Α.1.1.5: Ποσοστά ανακύκλωσης ΑΣ από μέταλλο για περίοδο 2004-2017 

Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα Α.1.1.5, 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 70% το 2017 και επιτυγχάνοντας έτσι το στόχο 

σχεδιασμού του ΕΣΔΑ.  

Σε ότι αφορά στην ανακύκλωση των αποβλήτων γυάλινων συσκευασιών, ο νέος ποσοτικός 

στόχος που ορίζει ποσοστό ανακύκλωσης 60% κατά βάρος δεν επιτεύχθηκε για κανένα από 

τα έτη 2011 έως και 2017, αποτελώντας το μεγαλύτερο πρόβλημα στην ανακύκλωση των 

συσκευασιών. Για το λόγο αυτό δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στη χωριστή συλλογή αποβλήτων 

γυάλινης συσκευασίας, χωρίς μέχρι στιγμής όμως να έχει αποδώσει τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα σε σχέση με τον ισχύοντα στόχο και το στόχο του ΕΣΔΑ για το 2020.  
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Διάγραμμα Α.1.1.6: Ποσοστά ανακύκλωσης ΑΣ από γυαλί για περίοδο 2004-2017 

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 τριών τελευταίων ετών υπολείπεται σημαντικά του στόχου που 

θέτει το ΕΣΔΑ για το 2020 (70%). 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0

50

100

150

200

250

300

350

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ποσότητες και ποσοστά ανακύκλωσης ΑΣ από γυαλί για την 
περίοδο 2004-2017

Παραγωγή (σε χιλ. τόνους) Ανακύκλωση (σε χιλ. τόνους)
Στόχος Ανακύκλωσης (%) Επίδοση Ανακύκλωσης (%)



21 
 

 

Διάγραμμα Α.1.1.7: Ποσοστά ανακύκλωσης ΑΣ από ξύλο για περίοδο 2004-2017 

Στη συνέχεια, δίνονται πίνακες με τα ποσοτικά στοιχεία της επίδοσης και του βαθμού επίτευξης 

των εθνικών στόχων ανακύκλωσης και ανάκτησης αποβλήτων υλικών συσκευασίας, συνολικά και 

ανά υλικό για τα έτη 2016, 2017 και για το έτος 2018, με βάση τα προσωρινά διαθέσιμα στοιχεία. 

Στο σημείο αυτό επαναλαμβάνεται ότι ο ΕΟΑΝ είναι σε διαδικασία εκπόνησης 

ολοκληρωμένης μελέτης σύστασης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων σε απόβλητα 

συσκευασίας, προκειμένου να επικαιροποιήσει τα δεδομένα για τη συνολική παραγωγή 

αποβλήτων συσκευασίας. 

Πίνακας Α.1.1.2:  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 

μορφές 

Ανακύκλωσης 

Ανάκτηση 

ενέργειας  

Σύνολο 

ανάκτησης & 

αποτέφρωσης  

% 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   
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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 

*: O στόχος αφορά στους ελάχιστους στόχους ΕΣΔΑ και στόχους της ΚΥΑ 9268/469/2007, όπως 
προαναφέρθηκε 

 

Πίνακας Α.1.1.3:  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 2017 

Υλικό 

Παραγόμενα 

απόβλητα 

συσκευασίας 

Ανακύκλωση 

υλικών 

‘Άλλες 

μορφές 

Ανακύκλωσης 

Ανάκτηση 

ενέργειας  

Σύνολο 

ανάκτησης & 

αποτέφρωσης  

% Ανακύκλωση % Ανάκτηση 

Στόχος* Επίδο

ση 

Στόχος

* 

Επίδοση 

Γυαλί 95.800 34.500 0 0 34.500 60 36,0   

Πλαστικό 188.200 77.860 0 12.600 90.460 22,5 41,4   

Χαρτί & Χαρτόνι 357.400 355.790 0 8.400 364.190 60 99,5   

Μέταλλα 

Αλουμίνιο 21.700 7.250 0 0 7.250  33.4   

Χάλυβας 64.800 53.700 0 0 53.700  82,9   

Σύνολο 86.500 60.950 0 0 60.950 50 70,5   

Ξύλο 53.000 3.200 7.600 2.200 13.000 15 20,4   

Άλλα 5.600 0 0 0 0  0   

ΣΥΝΟΛΟ 786.500 532.300 7.600 23.200 563.100 55 68,6 60 71,6 

*: O στόχος αφορά στους ελάχιστους στόχους ΕΣΔΑ και στόχους της ΚΥΑ 9268/469/2007, όπως 
προαναφέρθηκε 

 

Πίνακας Α.1.1.4:  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 2018 

Υλικό 

Παραγόμενα 

απόβλητα 

συσκευασίας 

Ανακύκλωση 

υλικών 

‘Άλλες 

μορφές 

Ανακύκλωσης 

Ανάκτηση 

ενέργειας  

Σύνολο 

ανάκτησης & 

αποτέφρωσης  

% Ανακύκλωση 

Ελάχιστ

ος 

Στόχος* 

Επίδο

ση 

Στόχος 

Σχεδιασ

μού * 

Επίδο

ση 

Γυαλί 95.800 34.960 0 0 34.960 60 36,5 70 36,5 

Πλαστικό 188.200 82.080 0 0 82.080 22,5 43,6 70 43,6 

Χαρτί & Χαρτόνι 357.400 341.250 0 0 341.250 60 95,5 92 95,5 
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Μέταλλα 

Αλουμίνιο 21.700 8.020 0 0 8.020  37,0  37,0 

Χάλυβας 64.800 55.660 0 0 55.660  85,9  85,9 

Σύνολο 86.500 63.680 0 63.680 60.950 50 73,6 70 73,6 

Ξύλο 53.000 3.870 10.000 0 3.870 15 26,2 80 26,2 

Άλλα 5.600 0 0 0 0  0  0 

ΣΥΝΟΛΟ 786.500 525.840 10.000 0 535.840 55 68,1 80,2 68,1 

*Με το άρθρο 10 του 2939/2001 ως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του Ν.4496/2017 οι φορείς 

ΣΕΔ Συσκευασιών υποχρεούνται 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. 

Οι προσπάθειες για την περαιτέρω επίτευξη των στόχων αποβλήτων συσκευασίας, ώστε να 

επιτευχθούν οι στόχοι σχεδιασμού του ΕΣΔΑ κρίνεται σκόπιμο να εστιασθούν στις παρακάτω 

δράσεις:  

■ Αύξηση των συνολικών ποσοτήτων των αποβλήτων συσκευασίας που ανακυκλώνονται 

(χρειάζονται συντονισμένες προσπάθειες από ΣΣΕΔ, ΟΤΑ, ΦοΔΣΑ και όλους τους άλλους 

συνεργαζόμενους φορείς) και ειδικότερα: 

 Αύξηση των ανακτώμενων ποσοτήτων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας, (οι 

οποίες προέρχονται από δράσεις συλλογής δημοτικών αποβλήτων  συσκευασίας 

ήτοι «μπλε κάδο», μπλε κώδωνα και ΚΑΑ)  

 Αύξηση της ανακύκλωσης της γυάλινης συσκευασίας μέσω ανάπτυξης δικτύου 

συλλογής σε αστικό χώρο (όχι μόνο στοχευμένα), καθώς η επιτευχθείσα απόδοση  

υπολείπεται αρκετά των στόχων 

 Περαιτέρω αύξηση των Βιομηχανικών και Εμπορικών Αποβλήτων Συσκευασίας 

(ΒΕΑΣ), η οποία για το έτος 2017 ήδη ήταν αυξανόμενη σε σχέση με το 2016 κατά 

10%. 

■ Ποιοτική αναβάθμιση της ανακύκλωσης  

Προώθηση της χωριστής συλλογής των αποβλήτων συσκευασίας, και ειδικότερα 

διαλογή στην πηγή σε τέσσερα ρεύματα, γυαλί, χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο. Σύμφωνα 

με την ετήσια απολογιστική έκθεση της ΕΕΑΑ για το  2017, έλαβαν χώρα πιλοτικά 

προγράμματα χωριστής συλλογής σε μικρό αριθμό Δήμων (9 ΟΤΑ, 4 ΦοΔΣΑ) ενώ ο 

αριθμός των εξυπηρετούμενων ΟΤΑ  προβλέπεται να αυξηθεί το αμέσως επόμενο 

χρονικό διάστημα με στόχο η χωριστή συλλογή να εφαρμοστεί στο 70% τουλάχιστον των 

ΟΤΑ Α΄ βαθμού σε βάθος εξαετίας (ήτοι έως το 2024). Αυτές οι κατευθύνσεις 

προωθούνται μέσω των παρατηρήσεων που γίνονται κατά την εξέταση των 

Επιχειρησιακών Σχεδίων των ΣΕΔ. 

 
Α.1.2 Στόχοι για τα Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) 
Οι στόχοι για το συγκεκριμένο ρεύμα της εναλλακτικής διαχείρισης, όπως δίνονται από την 

ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία (ΠΔ 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α/2004), ορίζονται ως εξής: 
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■ Επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση σε ποσοστό 95% 

■ Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση σε ποσοστό 85%. 

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

τις 31/12/2017 αποδίδεται στα παρακάτω διαγράμματα, στα οποία έχουν συμπεριληφθεί 

και προσωρινά στοιχεία για το έτος 2018. Επισημαίνεται ότι για μέχρι το έτος 2015 η επίδοση 

ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης, καθώς και η επίδοση ανακύκλωσης και 

επαναχρησιμοποίησης έχουν υπολογιστεί με βάση τα επεξεργασθέντα εντός του εκάστου 

έτους ΟΤΚΖ, ενώ από το 2016 οι επιδόσεις αυτές υπολογίζονται με βάση τα παραληφθέντα 

ΟΤΚΖ. Σημειώνεται δε, ότι για το έτος 2015 η επίδοση είναι χαμηλή, διότι η τιμή των 

μετάλλων ήταν ιδιαίτερα χαμηλή, με αποτέλεσμα να υπάρχει συσσώρευση των ΟΤΚΖ σε 

μονάδες επεξεργασίας και μειωμένη παράδοση τους σε τελικούς αποδέκτες (χαλυβουργίες). 

Επίσης, σταδιακά φάνηκαν και οι επιπτώσεις της διακοπής  εφαρμογής του μέτρου της 

απόσυρσης, καθώς όλο και λιγότερα οχήματα παραδίδονται προς επεξεργασία. 

Στα παρακάτω διαγράμματα, οι επιδόσεις που έχουν υπολογιστεί με βάση τα παραληφθέντα 

ΟΤΚΖ σημειώνονται με (Π). 

 
Διάγραμμα Α.1.2.1:  Επίδοση Ανάκτησης και Επαναχρησιμοποίησης ΟΤΚΖ ετών 2006-2018 
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Διάγραμμα Α.1.2.2:  Επίδοση Ανακύκλωσης και Επαναχρησιμοποίησης ΟΤΚΖ ετών 2006-

2018 

Κατά τη διάρκεια του 2017 παρελήφθησαν από το δίκτυο της ΕΔΟΕ 39.761 ΟΤΚΖ (εκδόθηκαν 

Πιστοποιητικά Καταστροφής ΠΚ) και έγινε επεξεργασία 40.492 ΟΤΚΖ, καθαρού βάρους 

39.249 τόνων. Στον παρακάτω πίνακα περιλαμβάνονται οι ποσότητες και ποσοστά 

ανάκτησης ΟΤΚΖ, βάσει των παραλαβών ΟΤΚΖ από τις εγκαταστάσεις τεμαχισμού. 

Σημειώνεται ότι δεν είναι διαθέσιμα στην παρούσα φάση και δεν συμπεριλαμβάνονται 

στοιχεία που αφορούν ποσότητες (τμημάτων) των ΟΤΚΖ που έχουν εξαχθεί εντός του έτους 

αναφοράς για ανακύκλωση/ανάκτηση. 

Πίνακας Α.1.2.1: Ποσότητες και ποσοστά ανάκτησης για το έτος 2017 (σε τόνους) βάσει των 
παραλαβών των ΟΤΚΖ από τις εγκαταστάσεις τεμαχισμού. 

Όπως φαίνεται και από τον πίνακα Α.1.2.1. η επίδοση της χώρας σε σχέση με τους στόχους 

επαναχρησιμοποίησης – ανακύκλωσης (85%) και επαναχρησιμοποίησης – ανάκτησης (95%) 

κυμάνθηκε στο 91,64% και 99,50% αντίστοιχα.   

Αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια του 2018, με βάση τα προσωρινά διαθέσιμα στοιχεία, 

παρελήφθησαν από το δίκτυο της ΕΔΟΕ 47.141 ΟΤΚΖ (εκδόθηκαν Πιστοποιητικά 
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Επίδοση ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης 

ΟΤΚΖ 2006-2018

Επεξεργασθέντα ΟΤΚΖ

Στόχος επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης (%)

Επίδοση επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης (%)

Επαναχρησιμοποίηση 
(tn) 

Ανακύκλωση (tn) Ανάκτηση (tn) Επαναχρησιμοποίηση 
και ανακύκλωση (tn)/ 

ποσοστό 

Επαναχρησιμοποίηση 
και ανάκτηση 
(tn)/ποσοστό 

8.825 26.597 29.638 35.421 38.462 

Παραληφθέντα ΟΤΚΖ (αριθμός)      39.761   

Συνολικό Βάρος ΟΤΚΖ (τόνοι)           38.654 91,64% 99,50% 
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Καταστροφής ΠΚ) καθαρού βάρους 45.971 τόνων. Σημειώνεται ότι δεν είναι διαθέσιμα στην 

παρούσα φάση και δεν συμπεριλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν ποσότητες (τμημάτων) 

των ΟΤΚΖ που έχουν εξαχθεί εντός του έτους αναφοράς για ανακύκλωση/ανάκτηση. 

Πίνακας Α.1.2.2: Ποσότητες και ποσοστά ανάκτησης για το έτος 2018 (προσωρινά στοιχεία) 

(σε τόνους) βάσει των παραλαβών των ΟΤΚΖ από τις εγκαταστάσεις τεμαχισμού. 

Επαναχρησιμοποίηση 
(tn) 

Ανακύκλωση 
(tn) 

Ανάκτηση 
(tn) 

Επαναχρησιμοποίηση 
και ανακύκλωση(tn) / 

ποσοστό 

Επαναχρησιμοποίηση 
και ανάκτηση (tn) / 

ποσοστό 

7.841 37.516 41.942 45.357 49.783 

Παραληφθέντα ΟΤΚΖ (αριθμός)      47.141   

Συνολικό Βάρος ΟΤΚΖ (τόνοι)           45.971 98,66 % 108,29 % 

Όπως φαίνεται και από τον πίνακα Α.1.2.2., το 2018, με βάση τα προσωρινά διαθέσιμα 

στοιχεία επιτεύχθηκε ο στόχος της επαναχρησιμοποίησης – ανακύκλωσης του 85%, καθώς 

και ο στόχος για την επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση του 95%. Σημειώνεται δε, ότι το > 

100% ποσοστό επαναχρησιμοποίησης/ανάκτησης που παρατηρείται για το έτος 2018 

εξηγείται με την αντίστοιχη συσσώρευση ΟΤΚΖ προς επεξεργασία από προηγούμενα έτη, τα 

οποία οδηγούνται ετεροχρονισμένα προς τελική επαναχρησιμοποίηση, όπως αναφέρθηκε 

και σε προηγούμενη παράγραφο. 

 

Σημειώνεται πάντως, ότι ο αριθμός των αποσυρόμενων ΟΤΚΖ μειώθηκε κατακόρυφα το 2016 

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. 

Στο πλαίσιο του νέου Επιχειρησιακού Σχεδίου για το ΣΣΕΔ ΕΔΟΕ έχει ζητηθεί η προώθηση για 

την τελική επεξεργασία του fluff (ελαφρού κλάσματος τεμαχισμού που προέρχεται από την 

διαδικασία τεμαχισμού) από τις αντίστοιχες μονάδες, ώστε να υπάρχει αύξηση του τελικού 

ποσοστού ανακύκλωσης. 

 

Α.1.3 Στόχοι για τις Ηλεκτρικές Στήλες και Συσσωρευτές / Προβλήματα – προοπτική για 
επίτευξη 

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, όπως αποτυπώνονται στην Οδηγία 

2006/66/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την  Οδηγία 2018/849/ΕΚ, ΗΣΣ, 14-6-2018, και την ΚΥΑ 

41624.2057.Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625Β/11-10-2010), οι στόχοι για τις ΗΣΣ είναι οι εξής: 

■ 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 
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υψηλότερο δυνατό βαθμό που είναι τεχνικά 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. 

 

I. Φορητές Ηλεκτρικές Στήλες 
 
Η διαχρονική πορεία της επίδοσης της χώρας στη συλλογή και ανάκτηση των αποβλήτων 

φορητών ηλεκτρικών στηλών αποτυπώνεται στο διάγραμμα Α.1.3.1. που ακολουθεί. Στο 

διάγραμμα συμπεριλαμβάνονται και στοιχεία για το έτος 2018, με βάση τα προσωρινά 

διαθέσιμα. 
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Διάγραμμα Α.1.3.1: Ποσότητες φορητών ηλεκτρικών στηλών που πωλούνται στην αγορά, 

συλλέγονται και ανακυκλώνονται και ποσοστό συλλογής για την περίοδο 

2005-2018 

 

Πιο συγκεκριμένα για τα έτη 2016 έως 2017, οι ποσότητες των προϊόντων που διακινήθηκαν 

στην ελληνική αγορά, οι συλλεχθείσες ποσότητες και η επίδοση της συλλογής (%) δίνονται 

στον πίνακα Α.1.3.1. με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις του 

ΣΣΕΔ ΑΦΗΣ. Στον πίνακα συμπεριλαμβάνονται και τα στοιχεία για το 2018, με βάση τα 

προσωρινά διαθέσιμα στοιχεία. 

Πίνακας Α.1.3.1: Ποσότητες και ποσοστά συλλογής αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών για τα έτη 2016-

2018  

Έτος 
Δηλωθείσα ποσότητα 

προϊόντων στην αγορά 
(tn) 

Συλλεχθείσα Ποσότητα 
αποβλήτων (tn) 

Στόχος 
συλλογής (%) 

Επίδοση 
Συλλογής (%) 

2016 1.599 632 45% 38,9% 

2017 1.692 570 45% 34,6% 

2018* 1.710 553 45% 33,1% 

* Προσωρινά στοιχεία 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο ΕΟΑΝ, ο στόχος συλλογής του 25% για 

τα έτη 2014 και 2015 επετεύχθη 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 
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ώστε να επιτευχθεί ο νέος στόχος συλλογής του 45%, γεγονός που υποδεικνύει ανάγκη 

περαιτέρω εντατικοποίησης των προτεινόμενων μέτρων, ενώ το 2017 η επίδοση συλλογής 

εξακολουθεί να μην έχει φτάσει στα επιθυμητά όρια. Δεδομένου ότι οι φορητές μπαταρίες 

είναι κυρίως καταναλωτικό προϊόν, το ΣΣΕΔ έχει επιλέξει την προσέγγιση του κοινού μέσω 

τηλεοπτικής καμπάνιας η οποία άρχισε να υλοποιείται από το τέλος του 2017.  

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.  

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 2016, 2017 και 2018, με 

βάση τα προσωρινά διαθέσιμα στοιχεία.  

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. 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 ανά έτος (διακινούμενη ποσότητα 

συσσωρευτών) σε σχέση με τη συλλεχθείσα ποσότητα όπως αυτή καταγράφεται από τα ΣΣΕΔ 

(διακινούμενη ποσότητα αποβλήτου).  Στο διάγραμμα συμπεριλαμβάνονται και ποσότητες 

για το έτος 2018, με βάση τα προσωρινά διαθέσιμα στοιχεία. 
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Διάγραμμα Α.1.3.2. Παραγωγή & Συλλογή αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου – οξέως την 

περίοδο 2004-2018 

Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται οι δηλωθείσες ποσότητες των συσσωρευτών 

μολύβδου – οξέος που διακινήθηκαν στην ελληνική αγορά για τα έτη 2016 – 2018, 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. Στον πίνακα 

συμπεριλαμβάνονται και ποσότητες για το έτος 2018, με βάση τα προσωρινά διαθέσιμα 

στοιχεία. 

Πίνακας Α.1.3.2: Ποσότητες διακινούμενων προϊόντων και ποσότητες παραγόμενων αποβλήτων και 

ποσοστά συλλογής αποβλήτων συσσωρευτών Pb-οξέος για τα έτη 2016-2018 

Έτος 
Δηλωθείσες Ποσότητες 

προϊόντων στην αγορά (tn) 
Εκτιμώμενες παραγόμενες 

ποσότητες αποβλήτων (tn)* 
Επίτευξη συλλογής 

(tn)  

2016 21. 891 47.750* 36.498 

2017 19.936 47.540* 40.250 

2018*** 14.869 47.540* 35.296** 

*Η εκτίμηση βασίζεται σε μεθοδολογία του ΥΠΕΝ, η οποία χρησιμοποιήθηκε και στον ΕΣΔΑ, με 
επικαιροποίηση των περισσότερων στοιχείων. Στο πλαίσιο λειτουργίας του ΕΜΠΑ και ανάλυσης 
λεπτομερειακών στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ θα γίνει προσπάθεια να προσεγγιστεί καλύτερα η 
ποσότητα αυτή.  

** Σημειώνεται ότι κατόπιν οδηγίας από το ΥπΕΝ σχετικά με τα Έντυπα Αναγνώρισης Επικίνδυνων 

Αποβλήτων ΗΣ-Σ που χρησιμοποιούνται για τη συνοριακή μεταφορά (28/02/2018), δεν καταγράφονται 

πλέον από τα ΣΣΕΔ οι ποσότητες που εισάγονται προς ανακύκλωση. 

*** Προσωρινά στοιχεία 
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Στον Πίνακα Α.1.3.3 δίνεται ο μέσος όρος απόδοσης ανακύκλωσης των επτά (7) εργοστασίων 

ανακύκλωσης συσσωρευτών μολύβδου-οξέος που λειτουργούν στην Ελλάδα.  

Πίνακας Α.1.3.3: Μέσος όρος απόδοσης ανακύκλωσης των εργοστασίων ανακύκλωσης 
συσσωρευτών Pb-οξέος για τα έτη 2016-2018 

Έτος Μέσος όρος απόδοσης ανακύκλωσης 

2016 76,2% 

2017 81,3% 

2018 Μη διαθέσιμα 

Β. Συσσωρευτές Νικελίου Καδμίου 

Η ανακύκλωση των συσσωρευτών Νικελίου-Καδμίου, Ni-Cd, δεν έχει θετική αξία και η 

Ελληνική αγορά 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 συσσωρευτών 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 λειτουργίας σε ακραίες συνθήκες (π.χ. υψηλές θερμοκρασίες).   

Πίνακας Α.1.3.4: Ποσότητες διακινούμενων προϊόντων και ποσότητες συλλεχθέντων αποβλήτων 
συσσωρευτών νικελίου-καδμίου για τα έτη 2016-2018 

Έτος 
Δηλωθείσες Ποσότητες προϊόντων στην 

αγορά (tn) Επίτευξη συλλογής (tn)  

2016 26 24* 

2017 87 118* 

2018** 10 9 

*  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.  

*** Προσωρινά στοιχεία 

Επιπρόσθετα, το 2017 διατέθηκαν στην ελληνική αγορά 307 τεμάχια ( περίπου 21,5 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 2017 213 τεμάχια ή περίπου 14,9 tn και το 2016 447 τεμάχια ή περίπου 

31,3 tn. Στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν στοιχεία για το 2018. 

Οι προσπάθειες για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων στο ρεύμα των αποβλήτων ηλεκτρικών 

στηλών και συσσωρευτών κρίνεται σκόπιμο να εστιαστούν στους παρακάτω τομείς: 
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 Θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι δράσεις επικοινωνίας για την περαιτέρω αύξηση 

του ποσοστού συλλογής των φορητών ηλεκτρικών στηλών 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.   

 Εντατικοποίηση ελέγχων σε συστήματα και τρίτα μέρη με εφαρμογή κυρώσεων. 

Συνεργασία με Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, Περιφέρειες και άλλες υπηρεσίες 

εφόσον απαιτείται. 

 Αναπροσαρμογή / επανεξέταση της χρηματικής εισφοράς ανακύκλωσης των 

συσσωρευτών Ni-Cd, λόγω του ιδιαίτερα υψηλού κόστους διαχείρισής τους. 

 

Α.1.4 Στόχοι για τα Μεταχειρισμένα Ελαστικά Οχημάτων  

Σύμφωνα με το  ΠΔ 109/2004  ο στόχος είναι 65% ανάκτηση με ανακύκλωση τουλάχιστον 

10%.  

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για το έτος 2017 του συλλογικού φορέα Συστήματος 

Εναλλακτικής Διαχείρισης Μεταχειρισμένων Ελαστικών Οχημάτων, οι ποσότητες των  

αποσυρόμενων ελαστικών οχημάτων εκτιμώνται σε 41.182 τόνους για το 2017. Από αυτά 

συλλέχθηκαν συνολικά 38.538 τόνοι. 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, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται 

και οι αντίστοιχες ποσότητες για το έτος 2016, καθώς επίσης και στοιχεία για το έτος 2018, 

με βάση τα προσωρινά, έως σήμερα διαθέσιμα στοιχεία:  

Πίνακας Α.1.4.1: Ποσότητες και ποσοστά μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων προς ανάκτηση για 

τα έτη 2016-2018 

Προώθηση Μεταχειρισμένων 
ελαστικών προς ανάκτηση 

2016 2017 2018* 

Ποσότητα  
(σε τόνους) 

Ποσοστό 
(%) 

Ποσότητα  
(σε τόνους) 

Ποσότητα  
(σε τόνους) 

Ποσότητα  
(σε τόνους) 

Ποσοστό 
(%) 

Ανάκτηση Ενέργειας (εγχώρια) 4.317 12% 4.510 12% 5.448 13% 

Εξαγωγή ολόκληρων ελαστικών για 
ανάκτηση ενέργειας 

4.610 13% 2.326 6% 1.552 4% 

Προώθηση τεμαχισμένων ελαστικών 
για ανάκτηση ενέργειας* 

8.045 22% 6.553 18% 4.666 10% 

Πώληση τρίμματος ελαστικού, 
μετάλλων, λινών για ανακύκλωση 

18.818 53% 23.540 64% 31.386 73% 

 ΣΥΝΟΛΟ 35.790 100% 36.931 100% 43.052 100% 

* Προσωρινά στοιχεία 
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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 Α.1.4.1:  Επίδοση Ανάκτησης Μεταχειρισμένων Ελαστικών Οχημάτων 2011 – 

2018  

 

Οι κατευθύνσεις που δόθηκαν  από τον ΕΟΑΝ στο ΣΕΔ κινήθηκαν προς την εξέταση της 

δυνατότητας ένταξης περισσοτέρων τύπων μεταχειρισμένων ελαστικών, με διεύρυνση του 

πεδίου εφαρμογής του ΠΔ 109/2004. Στο νέο επιχειρησιακό σχέδιο που υπέβαλε το ΣΣΕΔ 

ECEOLASTIKA έχουν συμπεριληφθεί τα ελαστικά με διάμετρο έως 1600mm. 

Α.1.5 Στόχοι για τα Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) / 
Προβλήματα – προοπτική για επίτευξη 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΚΥΑ 36259/1757/E103 μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2020 η 

επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση άλλων υλικών αποβλήτων και αξιοποίηση 

πρέπει να ανέλθει κατ’ ελάχιστον στο 70 %, ως προς το συνολικό βάρος των παραγομένων 

ΑΕΚΚ στη χώρα. 

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

τέλος του 2017 τα Σ.Σ.Ε.Δ. Α.Ε.Κ.Κ κάλυπταν το 68% περίπου στο σύνολο των περιφερειακών 

ενοτήτων της χώρας, ενώ σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/2010 θα έπρεπε από 1/1/2014 να 
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έχει καλυφθεί όλη η Επικράτεια με γεωγραφικές επεκτάσεις μέσω των νέων εγκρίσεων των 

ΣΣΕΔ.  

Με βάση τις ετήσιες εκθέσεις για το έτος 2017 που υπέβαλαν τα εγκεκριμένα ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ, ο 

συνολικός όγκος των Α.Ε.Κ.Κ που οδηγήθηκαν προς αξιοποίηση μέσω ΣΣΕΔ ανήλθε σε 963.516 

τόνους.  

Στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από όλα τα ΣΣΕΔ των ΑΕΕΚ για το 2018. 

Η μέχρι σήμερα επίδοση της χώρας στην ανακύκλωση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και 

κατεδαφίσεων για τα έτη 2016-2017 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:   

Πίνακας Α.1.5.1: Συνολικές ποσότητες ΑΕΚΚ που οδηγήθηκαν σε μονάδες επεξεργασίας για 

την περίοδο 2016-2017 

Έτος 
Απόβλητα 
Εκσκαφών 

Απόβλητα 
Κατασκευών - 
Κατεδαφίσεων 

Σύνολο ΑΕΚΚ 
Ενεργά ΣΕΔ 

ΑΕΚΚ 
% γεωγραφικής 

κάλυψης 

2016 370.930 154.346 525.276 9 40% 

2017 444.963 518.553 963.516 9 68% 

 

Όπως γίνεται εμφανές από τον ανωτέρω πίνακα, μεταξύ 2017 και 2016 παρατηρείται 

σημαντική αύξηση τόσο των συνολικών ποσοτήτων ΑΕΚΚ που οδηγήθηκαν προς επεξεργασία 

μέσω των ΣΣΕΔ (αύξηση 83,4%), όσο και των επιμέρους ροών (αύξηση 236% στα απόβλητα 

κατασκευών – κατεδαφίσεων, αύξηση 20% 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 2016 247.802 τόνοι και β) για το έτος 2017 667.177 

τόνοι. 

Οι κατευθύνσεις που δίνονται στα ΣΕΔ  αφορούν κυρίως στην προσπάθεια που πρέπει να 

γίνει για περαιτέρω αύξηση της γεωγραφικής κάλυψης της χώρας από Συστήματα 

Εναλλακτικής Διαχείρισης.  

Επίσης, γίνονται συντονισμένες προσπάθειες από διάφορες Υπηρεσίες για την θεσμοθέτηση 

της υποχρέωσης εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ των παραγόμενων από τα δημόσια 

έργα. 
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Α.1.6 Στόχοι για τα Απόβλητα Έλαια 
Οι εθνικοί στόχοι για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων 

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

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

διαθέσεως χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων. Σύμφωνα με το ανωτέρω οι εθνικοί στόχοι 

για τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων έχουν ως εξής:  

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

των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων κα εξ’ αυτών να αναγεννάτε τουλάχιστον το 80% κατά 

βάρος. Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων που δεν αναγεννώνται οδηγούνται προς άλλες 

εργασίες διάθεσης (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τους ως καύσιμα) σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Π.Δ. 

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. 
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Διαγράμματα Α.1.6.1 και Α.1.6.2: Ποσοστά συλλογής και αναγέννησης ΑΛΕ συνολικά ετών 

2004-2018 

Πιο συγκεκριμένα, για τα έτη 2016 και 2017, καθώς και για το έτος 2018 σύμφωνα με τα 

προσωρινά, στην παρούσα φάση διαθέσιμα στοιχεία, 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 Α.1.6.1: Εκτιμώμενες ποσότητες διακινούμενων λιπαντικών ελαίων για τα έτη 2016-

2018**(σε χιλ. τόνους) 

Έτος 
Λιπαντικά 

Οχημάτων 

Λιπαντικά 

Βιομηχανίας 

Λιπαντικά Ναυτιλίας* 

Σύνολο ΛΕ 

Σύνολο ΛΕ 

στην 

Ελληνική 

Αγορά 

Εγχώρια 

Ναυτιλία 

Διεθνή 

Ναυτιλία 
Σύνολο 

2016 33,7 12,8 13,3    59,78 

2017 33,7 14,6 12,1 6,4 18,5 66,8 60,3 

2018** 49,2 13,8    63,1 

 Γίνεται η Παραδοχή ότι περίπου το 50% των Λιπαντικών Ναυτιλίας αφορούν στη Διεθνή Ναυτιλία 
και δεν εμπίπτουν στο πεδίο της εναλλακτικής διαχείρισης 

** Προσωρινά στοιχεία 

Για τα έτη 2016 και 2017 για τις εκτιμήσεις χρησιμοποιήθηκαν και τα στοιχεία του Εθνικού 

Μητρώου Παραγωγών. Για τα προσωρινά στοιχεία του 2018 χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία 

που υπέβαλε το συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης για τα ΑΛΕ. 
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Πίνακας Α.1.6.2: Ποσότητες και ποσοστά συλλογής και αναγέννησης ΑΛΕ για τα έτη 2016-2018* (σε 

χιλ. τόνους) 

Έτος 
Παραγωγή ΑΛΕ              

(60% των ΛΕ) 
Συλλογή Αναγέννηση 

Συλλογή Αναγέννηση 

Στόχος Επίδοση Στόχος Επίδοση 

2016 35,9 25,0 24,5 70% 69,6% 80% 98,1% 

2017 36,2 25,6 25,3 70% 70,7% 70% 98,8% 

2018* 33,7 25,6 25,4 70% 76,0% 80% 99,1% 

* Προσωρινά στοιχεία 

Παρατηρούμε ότι για το έτος 2017 συλλέχθηκαν και οδηγήθηκαν σε μονάδες αναγέννησης 

25.570 τόνοι ΑΛΕ. H συλλογή ΑΛΕ για το 2017 βελτιώθηκε σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, 

με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται ποσοστό συλλογής 71% κατά βάρος των απόβλητων 

λιπαντικών ελαίων και να επιτυγχάνεται ο στόχος της συλλογής (70%). Ο στόχος ανάκτησης 

αυξήθηκε στο 99%, πολύ υψηλότερος του εθνικού στόχου του 80%. 

Με βάση τα προσωρινά διαθέσιμα στοιχεία για το έτος 2018, παρατηρούμε ότι συλλέχθηκαν 

25.618 τόνοι ΑΛΕ, επιτυγχάνοντας έτσι ποσοστό συλλογής 76% κατά βάρος των απόβλητων 

λιπαντικών ελαίων. Ως προς τον στόχο αναγέννησης, παρέμεινε σε πολύ υψηλά επίπεδα 

(99%), όπως και τα προηγούμενα έτη. 

Οι βασικότεροι λόγοι για την αδυναμία καταγραφής των συνολικών παραγόμενων 

ποσοτήτων ΑΛΕ διαχρονικά είναι οι εξής:  

 η αδυναμία ενσωμάτωσης των λιπαντικών ναυτιλίας στην εναλλακτική διαχείριση των 

ΑΛΕ και 

 η παράνομη διακίνηση ΑΛΕ λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους (εμπορική αξία, 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμο).  

Έχει επίσης παρατηρηθεί ότι σε μεγάλες βιομηχανίες και οργανισμούς συγκεντρώνονται τα 

ΑΛΕ από κοινού με πετρελαιοειδή κατάλοιπα (ελαφρά ή βαρέα καύσιμα τα οποία κατά την 

παραγωγική διαδικασία είναι εκτός προδιαγραφών ή προκύπτουν από καθαρισμούς 

δεξαμενών καυσίμων), με αποτέλεσμα να υπάρχει απώλεια των ΑΛΕ για εναλλακτική 

διαχείριση. Επιπλέον υπάρχει ελλιπής έλεγχος της διακίνησης των ΑΛΕ. 

 

Α.1.7 Στόχοι για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (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 
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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 είναι, σύμφωνα με την ΚΥΑ 23615/2014, μέχρι τις 14 Αυγούστου 2018, οι ακόλουθοι: 

Κατηγορίες του 

Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 

23615/2014 

Ανάκτηση 

Προετοιμασία για 

επαναχρησιμοποίηση και 

ανακύκλωση 

Κατ. 1 & 10 85% 80% 

Κατ. 2, 5, 6, 7, 8 & 9 75% 55% 

Κατ. 3 & 4 80% 70% 

Κατ. 5α - 80% (ανακύκλωση) 

 

Από 15 Αυγούστου 2018 οι ελάχιστοι στόχοι ανάκτησης είναι οι ακόλουθοι: 

Κατηγορίες του 

Παραρτήματος ΙΙΙ της ΚΥΑ 

23615/2014 

Ανάκτηση 

Προετοιμασία για 

επαναχρησιμοποίηση και 

ανακύκλωση 

Κατ. 1 85% 80% 

Κατ. 2 80% 70% 

Κατ. 3 - 
80% 

(ανακύκλωση) 

Κατ. 4 85% 80% 

Κατ. 5&6 75% 55% 

 

Επισημαίνεται ότι  κατά τη συνάντηση των εμπειρογνωμόνων για τα ΑΗΗΕ (‘Expert Group on 

WEEE’) που έλαβε χώρα στις Βρυξέλες στις 30/1/20184, η Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη 

συμφώνησαν τα κάτωθι: 

 Αναφορικά με τη μετάβαση στον ανοιχτό κατάλογο (‘open scope’) και την εφαρμογή 

των έξι νέων κατηγοριών ΗΗΕ, η υποβολή αναφορών (εκθέσεων) των Κρατών Μελών 

                                                           
4 Τα πρακτικά της συνάντησης μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα:  
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting&meetingId=2
732 

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting&meetingId=2732
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting&meetingId=2732
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προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έτος 2018 θα γίνει με βάση τις δέκα κατηγορίες 

ΗΗΕ της Οδηγίας 2012/19/ΕΕ και η κατηγοριοποίηση σε έξι κατηγορίες θα ισχύσει, 

σε ό,τι αφορά την υποβολή σχετικών αναφορών, από το έτος 2019. 

 Αναφορικά με τους ελάχιστους στόχους ανάκτησης που προβλέπονται στο άρθρο 11 

της Οδηγίας 2012/19/ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο, τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να 

επιτύχουν τους στόχους που προβλέπονται στο μέρος 2 του Παραρτήματος V μέχρι 

τις 14/8/2018 και αυτούς που προβλέπονται στο μέρος 3 του Παραρτήματος V από 

τις 15/8/2018, η Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη συμφώνησαν σε μια ρεαλιστική 

προσέγγιση όσον αφορά την υποβολή αναφορών (εκθέσεων) για ολόκληρο το έτος 

αναφοράς 2018, με βάση τους ελάχιστους στόχους ανάκτησης που αναφέρονται στο 

μέρος 2 του Παραρτήματος V της Οδηγίας 2012/19/ΕΕ, δηλαδή σύμφωνα με τους 

στόχους που ορίζονται για την περίοδο μέχρι τις 14 Αυγούστου 2018.   

Τα στοιχεία για την εναλλακτική διαχείριση ΑΗΗΕ καλύπτουν την περίοδο 2005 - 2017 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. Στην 

παρούσα έκθεση συμπεριλαμβάνονται και προσωρινά στοιχεία που διαθέτει ο ΕΟΑΝ κατόπιν 

συνεργασίας με τους φορείς ΣΣΕΔ για τα ΑΗΗΕ για το έτος 2018. Η μέχρι σήμερα επίδοση της 

χώρας στη χωριστή συλλογή των ΑΗΗΕ απεικονίζεται ακολούθως.  

 

Διάγραμμα Α.1.7.1: Συλλογή ΑΗHΕ οικιακής προέλευσης 
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Σημειώνεται ότι 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 του ΗΗΕ που 

διατέθηκε στην αγορά κατά τα προηγούμενα τρία έτη.   

Για τα έτη 2016 και 2017, καθώς και για το έτος 2018 με βάση τα προσωρινά διαθέσιμα 

στοιχεία, τα στοιχεία επίδοσης και βαθμού επίτευξης του εθνικού στόχου συλλογής ΑΗΗΕ 

έχουν ως εξής: 

Πίνακας Α.1.7.1: Στοιχεία της επίδοσης και βαθμού επίτευξης του εθνικού στόχου 

συλλογής οικιακών ΑΗΗΕ για τα έτη 2016-2018* 

 ΕΤΟΣ 2016 ΕΤΟΣ 2017 ΕΤΟΣ 2018* 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΗΗΕ 
(ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ) 

53.646 τόνοι 55.831 τόνοι 58.051 τόνοι 

ΜΕΣΟ ΕΤΗΣΙΟ ΒΑΡΟΣ ΗΗΕ ΠΟΥ 
ΔΙΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΡΙΕΤΙΑ (ΑΠΟ 
ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΑ 
ΔΥΟ ΣΣΕΔ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ) 

114.471 τόνοι 120.450 τόνοι 125.745 τόνοι 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 46,9% 46,3% 46,2% 

* Προσωρινά στοιχεία 

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.  Τα στοιχεία επίδοσης για το έτος 2018 δεν είναι, στην παρούσα 

φάση, διαθέσιμα. 

Πίνακας Α.1.7.2: Ποσοστά ανάκτησης και ποσοστά προετοιμασίας για 

επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσης από επεξεργασία ΑΗΗΕ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

2016 2017 

Ανάκτηση 
Ανακύκλωση και 
προετοιμασία για 

επαναχρησιμοποίηση 
Ανάκτηση 

Ανακύκλωση και 
προετοιμασία για 

επαναχρησιμοποίηση 

1. Μεγάλες οικιακές 
συσκευές 

91,6% 82,3% 85,4% 81,8% 

2. Μικρές οικιακές 
συσκευές 

89,2% 84,8% 87,7% 77,8% 

3. Εξοπλισμός 
πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών 

96,5% 93,9% 81,1% 68,0% 
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4α. Καταναλωτικά 
είδη 

94,3% 92,6% 73,4% 67,9% 

4β. Φωτοβολταϊκά 
πλαίσια 

Μ Μ Μ Μ 

5. Φωτιστικά είδη 80,1% 80,1% 100% 93,3% 

5α. Λαμπτήρες 
εκκενώσεως αερίου 

93,1% 92,7% - 92,7% 

6. Ηλεκτρικά και 
ηλεκτρονικά 
εργαλεία 

98,9% 97,3% 92,7% 82,1% 

7. Παιχνίδια, 
εξοπλισμός 
ψυχαγωγίας και 
αθλητισμού 

73,3% 71,7% 66,9% 60,2% 

8. Ιατροτεχνολογικές 
συσκευές 

100% 99,6% 94,9% 83,2% 

9. Όργανα 
παρακολούθησης 
και ελέγχου 

89,8% 89,0% 94,1% 84,4% 

10. Συσκευές 
αυτόματης διανομής 

100% 97,8% 92,6% 89,2% 

Από τον παραπάνω πίνακα (σε συνδυασμό με τους στόχους της ΚΥΑ 23615/2014) συνάγεται 

ότι 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 το έτος 2017 αντίστοιχα οι στόχοι επιτυγχάνονται, με εξαίρεση τις κατηγορίες (3), (4) και 

(7). Ειδικά για τις κατηγορίες (3) και (4), η υστέρηση στους στόχους οφείλεται στη δυσκολία  

εύρεσης αποδεκτών με κατάλληλες τεχνολογίες που θα διασφαλίζουν την περιβαλλοντικά 

ορθή διαχείριση του παραγόμενου γυαλιού CRT εντός του έτους αναφοράς.  Σχετικά με τη 

μη επίτευξη του στόχου ανάκτησης της κατηγορίας (7), κύριος λόγος αποτελεί το υψηλό 

ποσοστό παραγόμενων υπολειμμάτων από την κατηγορία αυτή, καθώς και σε μικρότερο 

ποσοστό το προαναφερόμενο πρόβλημα διαχείρισης του γυαλιού CRT (εμπεριεχόμενο σε 

παιχνίδια με οθόνες). 

Σημειώνεται ότι τον τελευταίο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τις αναφορές των μονάδων 

επεξεργασίας έχουν πραγματοποιηθεί ενέργειες για την εξεύρεση λύσεων διαχείρισης έτσι 

ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος μη κάλυψης των αυξημένων νέων στόχων ανάκτησης 

και ανακύκλωσης που επιφέρει η νέα κατηγοριοποίηση. 

Σημειώνεται ότι με βάση τα προσωρινά διαθέσιμα στοιχεία για το 2018, οδηγήθηκαν προς 

επεξεργασία εντός του έτους 59.518 τόνοι ΑΗΗΕ, σε σχέση με 56.641 τόνους ΑΗΗΕ που 

οδηγήθηκαν σε μονάδες επεξεργασίας εντός του 2017. 

Βασικά θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελούν τα εξής: 
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■ Νέο σχεδιασμό για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ΗΗΕ που εντάσσονται στο 

ανοιχτό πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 23615/2014 (νέες κατηγορίες ΑΗΗΕ). 

■ Αύξηση των ποσοτήτων συλλογής προκειμένου να επιτευχθεί ο φιλόδοξος στόχος του 65% 

του μέσου ετήσιου βάρους του ΗΗΕ που διατέθηκε στην αγορά την προηγούμενη 

τριετία, ή εναλλακτικά το 85% των ΑΗΗΕ που παράγονται ανά βάρος.  

■ Έγκριση ΣΣΕΔ για φωτοβολταϊκά πλαίσια. 
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Α.2. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΣΔΑ 2020 

Ο ΕΟΑΝ υλοποιεί δράσεις για την επίτευξη των στόχων που τίθενται από την νομοθεσία και 

παρακολουθούνται μέσω της αξιολόγησης της πορείας των Επιχειρησιακών Σχεδίων των 

ΣΣΕΔ καθώς και για την περαιτέρω ανάπτυξη της εναλλακτικής διαχείρισης στην χώρα και οι 

οποίες περιλαμβάνουν κυρίως την: 

I. Εφαρμογή της διαλογής στη πηγή. 
II. Αύξηση των ποσοτικών στόχων ανακύκλωσης 

III. Ενημέρωση –ευαισθητοποίηση /εκπαίδευση σε θέματα ανακύκλωσης, μείωσης της 
χρήσης της λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς. 

IV. Διενέργεια Διεθνούς Διαγωνισμού για την αξιοποίηση των εσόδων από την επιβολή 
περιβαλλοντικού τέλους για τη χρήση της λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς, 
διανομή τσαντών και μέσων μεταφοράς. 

V. Διενέργεια Ελέγχων –Επιβολή Προστίμων 
VI. Ολοκλήρωση νομοθετικών/θεσμικών ενεργειών  

VII. Ενέργειες για την ενίσχυση της οργάνωσης και λειτουργίας του ΕΟΑΝ 
 

Οι δράσεις 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, και .διακρίνονται στις κάτωθι 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 ). 

4.  Μέτρα/δράσεις, οι οποίες υλοποιήθηκαν κατά το έτος 2018 και σε κάποιες 

περιπτώσεις συνεχίζονται και στο έτος 2019 (  ). 
 

Α.2.1. Δράσεις για την αύξηση των ποσοτικών στόχων (απόβλητα συσκευασίας) (Ε.Ο.ΑΝ.,  
ΣΣΕΔ/ΑΣΕΔ, ΟΤΑ, άλλοι φορείς) 

 
Υλοποίηση κατά το έτος 

2018 

Προγραμματισμός 
για 2019 

Εφαρμογή της διαλογής στην πηγή σε τέσσερα 

ρεύματα  

Παροχή κατευθύνσεων για διαλογή στη πηγή σε 
τέσσερα ρεύματα 

Ενίσχυση της διαλογής στη πηγή με πύκνωση κάδων 

Αύξηση της γεωγραφικής κάλυψης  

 
 
 
 Δόθηκαν 
κατευθύνσεις μέσω 
Επιχειρησιακών Σχεδίων 
και μέσω εγγράφων 
προς Φορείς 

 

■ 

Σταδιακή 
εφαρμογή από 
εμπλεκόμενους 

μέσω έγκρισης ΕΣ 
των ΣΕΔ 

 

Δημιουργία Πράσινων Σημείων (ΠΣ) και Κέντρων 

Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης, Διαλογής στη Πηγή 

(ΚΑΕΔΙΣΠ) 

 Συμμετοχή σε 
Ομάδες εργασίας για 
χρηματοδότηση / 
αδειοδότηση 

Σταδιακή 
εφαρμογή από 
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εμπλεκόμενους 

 

Παροχή κατευθύνσεων στα ΣΣΕΔ κατά τη σύνταξη 
των επιχειρησιακών τους σχεδίων σχετικά με τη 
δημιουργία ΠΣ και ΚΑΕΔΙΣΠ  

Ενημέρωση/υποστήριξη για τη δημιουργία Πράσινων 
Σημείων (ΠΣ) και Κέντρων Ανακύκλωσης, 
Εκπαίδευσης, Διαλογής στη Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ) 

   
Σταδιακή 

εφαρμογή από 
εμπλεκόμενους 

■  
 

Κατευθύνσεις στα ΣΣΕΔ κατά τη σύνταξη των 

επιχειρησιακών τους σχεδίων σχετικά με τη 

δημιουργία δημοτικών ΚΔΑΥ 

  

 

■  

Δημιουργία δημοτικών ΚΔΑΥ   -  

Σταδιακή 
εφαρμογή από 
εμπλεκόμενους 

▲▲ 

Υλοποίηση πιλοτικών συστημάτων «Πληρώνω όσο 

Πετάω» (ΠΟΠ) από ΟΤΑ  
-  

Σταδιακή 
εφαρμογή από 
εμπλεκόμενους 

 

 
Α.2.2. Κατευθύνσεις / Δράσεις για την προώθηση της διαλογής στην πηγή με τέσσερα 
ρεύματα αποβλήτων υλικών συσκευασίας (Ε.Ο.ΑΝ., ΟΤΑ, ΥΠΕΝ, άλλα Υπουργεία) 

 
Υλοποίηση κατά το έτος 

2018 

Προγραμματισμός 
για 2019 

Συντονισμός ενεργειών με συναρμόδια Υπουργεία και 
φορείς για την προώθηση της χωριστής συλλογής 
υλικών συσκευασίας. Συσκέψεις εργασίας με ΥΠΕΝ–
ΥΠΕΣ, Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικής Άμυνας, ΟΛΠ, 
Αεροδρόμια, για την εφαρμογή της χωριστής 
συλλογής υλικών συσκευασίας από τους φορείς 
λειτουργίας χώρων συνάθροισης κοινού σύμφωνα και 
με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του Ν. 4496/2017. 

  ■ (συνεχίζεται) 

Έκδοση των απαιτούμενων κατευθύνσεων/ 

εγκυκλίων από ΥΠΕΝ 
   

Αναθεώρηση και έναρξη υλοποίησης των Τοπικών 

Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) 
  

Παροχή κατευθύνσεων για σύνταξη πρότυπων 

συμβάσεων ΟΤΑ –ΣΣΕΔ  
 Μέσω ΕΣ 

 

■ (συνεχίζεται) 

Παροχή κατευθύνσεων για σύνταξη πρότυπων 

συμβάσεων ΟΤΑ –ΣΣΕΔ –Φορέων Κοινωνικής 

Αλληλέγγυας Οικονομίας 

 Μέσω ΕΣ 

 

■ (συνεχίζεται) 
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Α.2.3. Κατευθύνσεις / 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: 

 
Υλοποίηση κατά το 

έτος 2018 

Προγραμματισμός 
για 2019 

Παροχή κατευθύνσεων μέσω ΕΣ για την  : Ανάπτυξη / 
πύκνωση σημείων χωριστής συλλογής για το Γυαλί - 
Συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με τις ποσότητες 
επιστρεφόμενων γυάλινων συσκευασιών /  

  

■ Παρακολούθηση 
μέσω της εφαρμογής 

των ΕΣ, μετά την 
ανανέωση των 
εγκρίσεων τους 

Παροχή κατευθύνσεων μέσω ΕΣ για τα ΟΤΚΖ για τη 
ρύθμιση θέματος  του ελαφρού κλάσματος τεμαχισμού 

  

■ Παρακολούθηση 
μέσω της εφαρμογής 

των 

 ΕΣ, μετά την 
ανανέωση των 
εγκρίσεων τους 

Παροχή κατευθύνσεων μέσω ΕΣ για Απόβλητα Έλαια – 
Αύξηση της συλλογής ναυτιλιακών ελαίων σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής 
Πολιτικής 

  

■ Παρακολούθηση 
μέσω της εφαρμογής 

των ΕΣ, μετά την 
ανανέωση των 
εγκρίσεων τους 

Παροχή κατευθύνσεων μέσω ΕΣ για  

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 – οξέος: κυρίως με 

έλεγχο της διαχείρισης των αποβλήτων 

συσσωρευτών, για τη μείωση της παράνομης 

διακίνησης αυτών 

Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 
(ΑΗΗΕ) 

Επίτευξη στόχου συλλογής από το 2019  

Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων 
(ΑΕΚΚ) 

Επίτευξη στόχων νομοθεσίας 

  

 

 

 

 

 

 

 

■ Παρακολούθηση 
μέσω της εφαρμογής 

των ΕΣ, μετά την 
ανανέωση των 
εγκρίσεων τους 
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Α.2.4. Λοιπές δράσεις για την αποτύπωση, τον έλεγχο και την παρακολούθηση των 
στοιχείων ανακύκλωσης – Ανάπτυξη δεικτών (Ε.Ο.ΑΝ. σε συνεργασία με ΥΠΕΝ) 

 
Υλοποίηση κατά το 

έτος 2018 

Προγραμματισμός 
για 2019 

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». 

Ολοκλήρωση Μελέτης εντός του 2019 

  

 

■  

Υλοποίηση μελέτης 

Παρουσίαση, αξιολόγηση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων 

Εθνικού Μητρώου Παραγωγών Αποβλήτων (ΕΜΠΑ) για το 2017 

– αναβάθμιση ΕΜΠΑ,  αναμόρφωση για πλαστική σακούλα  

  

 

■  

 

 

Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την αποτελεσματική 

υποστήριξη και παρακολούθηση των πρωτοβουλιών των ΟΤΑ 
 ΗΜΗΤΑ ■  

Θεσμοθέτηση αναγκαιότητας καταγραφής  στοιχείων από ΟΤΑ 
σε Βάση Δεδομένων  

   

Σχεδιασμός και υλοποίηση Βάσης Δεδομένων για αποτύπωση 
μονάδων επεξεργασίας  εναλλακτικής διαχείρισης και 
ανενεργών δημόσιων λατομικών χώρων προς αποκατάσταση  

  
 

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) 

 
Υλοποίηση κατά 

το έτος 2018 

Προγραμματισμός 
για 2019 

- 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 και ανάκληση της έγκρισης των 

ΣΕΔ. 

  

 

 

■ 
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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  
  

■ (εφαρμογή) 

Εισήγηση για παραμετροποίηση προστίμων σε όλους τους 

εμπλεκόμενους στην εναλλακτική διαχείριση (Απόφαση ΔΣ) 
  

 

Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης για το ΕΜΠΑ    

Εκπόνηση και εκτύπωση Οδηγού για την εκπλήρωση 
υποχρεώσεων παραγωγών σύμφωνα με τον Ν. 4496/2017 

  
 

Εισήγηση ΚΥΑ επιμέτρησης του επιβαλλόμενου προστίμου σε ΟΤΑ 

Α΄Βαθμού (σε εφαρμογή της παραγρ. 8 του άρθρου 20 Α του ν. 

2939/01) προς συναρμόδια υπουργεία ΥΠΕΝ και Υπ. Εσωτερικών. 

Έκδοση ΚΥΑ 

  

 

 

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     

Πρότυπος Κανονισμός Προμηθειών ΣΕΔ (Απόφαση ΔΣ ΕΟΑΝ)  ■ 

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 

 
Υλοποίηση κατά το 

έτος 2018 

Προγραμματισμός 
για 2019 

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) 
  

 

■ 

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).  

Ολοκλήρωση της διαδικασίας ανανέωσης ή μη της έγκρισης 

λειτουργίας των ΣΣΕΔ για όλα τα ρεύματα εντός του πρώτου 

εξαμήνου του 2019 

 Διαδικασία 
συνεχής 

■ 

 

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) 

 

 

Εφόσον 
υποβληθεί 

▲ 

Β.2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΣΣΕΔ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΣΕΔ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΥΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

 
Υλοποίηση κατά το 

έτος 2018 

Προγραμματισμός 
για 2019 

Συσκευασίες φυτοπροστατευτικών Συζητήσεις εργασίας ▲ 

Ανταλλακτικά οχημάτων / ηλεκτρικών συσκευών  ▲ 

Είδη οικιακού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού (στρώματα)  ▲ 

Έντυπο χαρτί  ▲ 

Υπολείμματα τροφών  ▲ 

Κυνηγητικά Φυσίγγια   ▲ 

Φωτοβολταϊκά Συζήτηση με ΣΣΕΔ ■ 

Γεωγραφική επέκταση φορέων ΣΕΔ ΑΕΕΚ  
 (παράλληλα 

με 
ανανεώσεις) 

 

■ 

Β.3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΕΔ 2017 –ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2018  

 
Υλοποίηση κατά το έτος 

2018 

Προγραμματισμός 
για 2019 
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Αξιολόγηση ετήσιων εκθέσεων ΣΣΕΔ και ΑΣΕΔ  α)για το έτος 

2018 (προθεσμία υποβολής εκθέσεων έως 30.4.2018), β)  

για το έτος 2019 (προθεσμία υποβολής έως 30.4.2019) 

 (γίνεται 

αποσπασματικά) 

■ 

Αξιολόγηση Έκθεσης Ετήσιου Προγραμματισμού 

(προθεσμία υποβολής εκθέσεων έως 30.11.2019) 

 (γίνεται 

αποσπασματικά) 

▲ 

Β.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜATΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ 

 
Υλοποίηση κατά το έτος 

2018 

Προγραμματισμός 
για 2019 

Εκπόνηση Προγράμματος Ελέγχων για το 2019    (εκκρεμεί έγκριση 

από ΔΣ) ■ 

Σύνταξη και εκπόνηση Εγχειριδίου Γενικών Αρχών Ελέγχου   

(εκκρεμεί έγκριση 

από ΔΣ) 

■ 

Τυποποίηση Φύλλων Ελέγχου και Εκθέσεων Ελέγχου 

(Εξειδίκευση Φύλλων Ελέγχου ανά σημείο Ελέγχου) 
  

 

■ 

Ολοκλήρωση διενέργειας Οικονομικού-Διαχειριστικού 

Ελέγχου στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης 

Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ 

ΑΕ) 

  

 

Διενέργεια Έκτακτου Ειδικού Ελέγχου στο Συλλογικό 
Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ. ΑΕ 

  
 

Προκήρυξη για διενέργεια Οικονομικού-Διαχειριστικού 

ελέγχου στα  ΣΣΕΔ Re-Battery και ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ για χρήσεις 

2011-2016  
  

 

■ 

Υλοποίηση διενέργειας ελέγχων σε Συστήματα 

Εναλλακτικής Διαχείρισης  για τα οποία έχουν ληφθεί 

αποφάσεις από ΔΣ από προηγούμενα έτη (ΑΗΗΕ, ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ 

Re-Battery) 

 

 

■ 

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

 

■ 

 

Έλεγχοι σε εμπόρους σακουλών πλαστικής σακούλας βάσει 
απαιτήσεων ΚΥΑ 180036/2017 και ν. 4496/2017  

(υπεραγορές και καταστήματα εστίασης, διατροφής κλπ) 

  

■ 

13 έλεγχοι 1/2019 

Μνημόνιο Συνεργασίας με Σώμα Επιθεωρητών 
Περιβάλλοντος Νοτίου Ελλάδος για σύσταση μικτών 
κλιμακίων με σκοπό τη διενέργεια των ελέγχων  

 
▲ 

Συνεργασία Ε.Ο.ΑΝ. με ΓΓΕκΠΚ με σκοπό την εφαρμογή της 
ΚΥΑ 180036/2017 (πλαστική σακούλα) κατά τη διενέργεια 
των ελέγχων 

 
▲ 
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Συμμετοχή στην πλατφόρμα ΕMPACT για το περιβαλλοντικό 
έγκλημα, δράση 2.3 δράση για τα απόβλητα συσσωρευτών 

 ▲ 

 

 

Β.5. ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ 

 
Υλοποίηση κατά το έτος 

2018 

Προγραμματισμός 
για 2019 

Αναμόχλευση και κατάληξη των υποθέσεων που βρίσκονται 

σε εκκρεμότητα από 2017  
 

■ 

Επιβολή κυρώσεων σε μη συμμορφούμενους (μετά από 

εισήγηση και απόφαση ΔΣ) 
 (κάποιες 

περιπτώσεις) 

■ 
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Γ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  - 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Γ.1. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΑΚΟΥΛΑ 

Γ.1.1. Εφαρμογή ΚΥΑ 180036/2017 για πλαστική σακούλα και ν.4496/2016  

 
Υλοποίηση κατά το 

έτος 2018 

Προγραμματισμός 
για 2019 

Εκπόνηση προγράμματος δράσης για την υλοποίηση 
πολιτικής για μείωση χρήσης λεπτής σακούλας μεταφοράς 
2019 

  

■ 

Σύνταξη Οδηγού για εφαρμογή μέτρου μείωσης πλαστικής 
σακούλας μεταφοράς 

   

Σχεδιασμός και εφαρμογή πιλοτικών για διανομή 
σακουλών σε 4 Δήμους της χώρας 

   

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

1. Υπογραφή προγραμματικής με ΓΓΕμπορίου 
2. Σχεδιασμός Τεύχους για διενέργεια διεθνούς 

διαγωνισμού προμήθειας επαναχρησιμοποιήσιμων 
τσαντών 

3. Συνεργασία με ΕΕΤΑΑ για διανομή τσαντών σε ΟΤΑ 

Ολοκλήρωση διενέργειας Διεθνούς Διαγωνισμού με τη 
μορφή της «Συμφωνίας Πλαίσιο» εντός του 2019. Εκκίνηση 
διαδικασία διανομής τσαντών και μέσων μεταφοράς εντός 
του ίδιου έτους 

  

  

 Μνημόνιο 
συνεργασίας 

 

 

■■ 

■ 

 

Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης του 
κοινού –Πρόγραμμα δημοσιότητας για α΄εξάμηνο 2019 

  
■ 

 
Γ.1.2. Προώθηση της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων  

 
Υλοποίηση κατά 

το έτος 2018 

Προγραμματισμός 
για 2019 

Εκπόνηση Οδηγού Πρόληψης Αποβλήτων για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση 
 ▲ 

Εκπόνηση αντιπροσωπευτικού Τοπικού Σχεδίου Πρόληψης για 

ένα δήμο 
 ▲ 

Σύνταξη και υλοποίηση προγράμματος δράσης / διαφήμισης  
2019 

 
■ 
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Γ.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ - ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
Υλοποίηση κατά 

το έτος 2018 

Προγραμματισμός 
για 2019 

Υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE14 

ENV/GR/000858 “Development and Demonstration of Waste 

Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Prevention and Reuse 

Paradigms” 

  

■▲ 

Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο LIFE - IP  
▲ (συνυποβολή 

με άλλους 
φορείς) 
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Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ -ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Δ.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
Προγραμματισμός για 

2019 

Προγραμματισμός δημοσιότητας 2019  ■ 

Ενημέρωση του κοινού μέσω της υλοποίησης ειδικού 
ενημερωτικού Ένθετου στο πλαίσιο εβδομαδιαίας εκπομπής στη 
τηλεόραση (ΕΤ 1). Πρόβλεψη για περίπου 32 εκπομπές 
(2/εβδομάδα) που θα αφορούν στη παρουσίαση του ΕΟΑΝ, των 
Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, των μέτρων για τη μείωση 
της λεπτής πλαστικής σακούλας, του ρόλου των ΟΤΑ, κλπ 

■ 

Διαγωνισμός υπηρεσιών στήριξης δημοσιότητας 2019 ■ 

Σχεδιασμός, ανάπτυξη νέας ιστοσελίδας Ε.Ο.ΑΝ. ■ 

Συνέδριο για την ενημέρωση ΟΤΑ σε συνεργασία ΚΕΔΕ, ΟΤΑ, 

ΦοΔΣΑ  
■ 

Συμμετοχή σε Συνέδρια (ΦοΔΣΑ, ΚΕΔΕ, κα) ■ 

Συμμετοχή στη ΔΕΘ 2019 ■ 

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)  
▲■ 

Διοργάνωση στην Αθήνα συνάντηση EWEN-WEEE Forum (9/19) ■ 
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Ε. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ε.Ο.ΑΝ. 

Ε.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 -20  

 Προγραμματισμός για 2019 

Έγκριση ισολογισμού & αποτελεσμάτων χρήσης 2018 ■ 

Έγκριση συνοπτικού ΠΥ 2020 ■ 

Έγκριση Αναλυτικού προϋπολογισμού 2020 ■ 

Ε.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Υλοποίηση κατά το 

έτος 2018 

Προγραμματισμός 
για 2019 

Σύνταξη Απολογιστικής Έκθεσης Ε.Ο.ΑΝ α)έτους 2017, β) 
έτους 2018 

Καθυστέρηση στην 
υποβολή 

■ 

Σύνταξη Έκθεσης Προγραμματισμού 2020 Ε.Ο.ΑΝ.  ■ 

Ε.3. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΟΑΝ  

 
Υλοποίηση κατά το 

έτος 2018 

Προγραμματισμός 
για 2019 

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. 

Ολοκλήρωση της διαδικασίας στελέχωσης του φορέα μέσω 

συμμετοχής στο ΕΣΚ (πρόβλεψη για μετάταξη συνολικά 19 

ατόμων) 

 Έκλεισε ο 1ος 
κύκλος 

κινητικότητας 
με πρόσληψη 

9 ατόμων 

■ αναμένονται τα 4 

επιλεγέντα άτομα  του 
2ου κύκλου 

κινητικότητας 

Εκκίνηση διαδικασίας πρόσληψης Νομικού Συμβούλου 
(υποβολή για έγκριση ΠΥΣ). Ολοκλήρωση διαδικασία 
πρόσληψης εντός του 2019 

 
■ 

 



55 
 

Ε.4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ –ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΕΟΑΝ  

 
Υλοποίηση κατά το 

έτος 2018 

Προγραμματισμός 
για 2019 

Προετοιμασία για μετακίνηση σε νέα γραφεία. Ολοκλήρωση 

διαδικασίας εγκατάστασης εντός του 2019 

 Δημοσιεύθη
κε η 

πρόσκληση 

■ 

Σύνταξη Κανονισμού Προσωπικού / Τροποποίηση 
Κανονισμού  

  
■ 

Ορισμός Προϊσταμένων Τμημάτων και Διευθύνσεων κατόπιν 
πρόσκλησης σύμφωνα με το Κανονισμό Προσωπικού 

 
■ 

Σύνταξη Οικονομικού Κανονισμού ΕΟΑΝ  ■ 

Διαδικασίες για ανάθεση υπηρεσιών / έργου για διάφορα 

ζητήματα  

Συνεχιζόμενα 

  

■ 

Σύνταξη – έγκριση Κανονισμού λειτουργίας ΔΣ -  ■ 

Εκπόνηση άλλων μελετών υποστηρικτικών του έργου του 

ΕΟΑΝ 
-  

■ 

 

 

Ε.5 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

 
Υλοποίηση κατά το 

έτος 2018 

Προγραμματισμός 
για 2019 

Επιμόρφωση προσωπικού για θέματα συμβάσεων και 

διεθνών διαγωνισμών 
  

■ 

Επιμόρφωση για θέματα κυκλικής οικονομίας   ■▲ 

Επιμόρφωση για θέματα ελέγχων    ■▲ 

Προετοιμασία για συνάντηση EWEN-WEEE Forum   ■ 

 

Επισυνάπτεται του παρόντος ο προϋπολογισμός του έτους 2019 όπως αυτός εγκρίθηκε με 

την με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/1450/17/8.1.2019 (ΦΕΚ 93Β’/24.1.2019) Απόφαση του Υπουργού 

και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αν. Υπουργού 

Οικονομικών για « Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, Α) του Εθνικού 

Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Π.Α.Α.), Β) του Ελληνικού Οργανισμού 

Ανακύκλωσης (Ε.O.A.Ν.)». 

 

  


