
Η ανακύκλωση συσκευασιών στη χώρα.
Το σήμερα και το αύριο.

11η Σύνοδος ΦΟΔΣΑ
Ιούνιος  2017
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Το σήμερα
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Ποσότητες Έσοδα

Μείωση πόρων για την ανακύκλωση κατά 34%
(μεταξύ των ετών 2008 – 2016)



Τα έργα μπλε κάδου / μπλε κώδωνα
(2016)

• 94% κάλυψη πληθυσμού - 297 συμβεβλημένοι ΟΤΑ

• 157 χιλ. ενεργοί μπλε κάδοι (παραδοθέντες 206 χιλ. κάδοι)

• 7.123 μπλε κώδωνες εξυπηρετούν περίπου 16 χιλ. επιχειρήσεις

• 493 οχήματα στους Δήμους

• 32 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ)

• 2.300 άμεσες θέσεις εργασίας

• 241 χιλ. τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών αξιοποιήθηκαν από τα

Δημοτικά Απόβλητα, εκ των οποίων 183 χιλ. τόνοι Απόβλητα

Συσκευασίας.



Σύνολο Δραστηριοτήτων ΕΕΑΑ
(2016)

• 547 χιλ. τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών αξιοποιήθηκαν

συνολικά, εκ των οποίων 489 χιλ. τόνοι Απόβλητα

Συσκευασίας, (περιλαμβάνονται και οι πιστοποιούμενες ποσότητες, π.χ. ΒΕΑΣ).

• €330 εκατ. για επενδύσεις (π.χ. κάδοι, οχήματα, Κέντρα

Διαλογής) και δαπάνες λειτουργίας (2003 μέχρι σήμερα).



Βασικά Οικονομικά Μεγέθη 2011-2016
(εκατ. €)

Δείκτης 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Λειτουργικές
Δαπάνες 18,3 15,8 14,3 14,2 15,6 17,3

Επενδύσεις 7,9 6,2 6,5 8,2 5,2 5,2

Σύνολο Εκροών 26,2 22,0 20,8 22,5 20,8 22,5

Σύνολο Εισροών 23,3 21,7 20,8 21,5 19,4 20,2

Ταμειακό
Έλλειμμα/Πλεόνασμα -2,9 -0,3 -0,1 -1,0 -1,4 -2,4

Το έλλειμμα καλύπτεται από το αποθεματικό που δημιουργήθηκε τα πρώτα έτη

Περιλαμβάνεται  εκκαθάριση απαιτήσεων και υποχρεώσεων.



(Υπερ - Κάλυψη Στόχων ΕΕΑΑ
(επί συμβεβλημένων ποσοτήτων)
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Μόνη υστέρηση στο γυαλί



Η Ελλάδα έχει μία από τις μικρότερες επιβαρύνσεις επί
της συσκευασίας

ΥΛΙΚΑ ΒΕΛΓΙΟ
(2016)

ΑΥΣΤΡΙΑ*
(2015)

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ*
(2015)

ΓΑΛΛΙΑ
(2015)

ΙΣΠΑΝΙΑ
(2015)

ΕΕΑΑ*
(2016)

Εισφορές υπόχρεων
επιχειρήσεων προς
το σύστημα
(εκατ. €)

72,1 145,9 50,4 671,5 472,0 19,2

Ποσότητες που
αξιοποιήθηκαν (χιλ.t) 701 761 729 3.270 1.300 475

Ανά αξιοποιούμενο
τόνο
(€ / t)

102,85 191,72 69,14 205,35 363,08 40,50

Πληθυσμός
(εκατ. κάτοικοι) 10,9 8,4 10,6 65,1 46,7 10,8

Ανά κάτοικο
ετησίως (€/κατ.) 6,61 17,37 4,75 10,31 10,11 1,78

Πηγή:
FOST Plus

Απολογιστική
Έκθεση 2016

ARA Απολογιστική
Έκθεση 2015

SPV Απολογιστική Έκθεση
2015

ECO
EMBALLAGES
Απολογιστική
Έκθεση 2015

ECO-EMBES
Απολογιστική
Έκθεση 2015

ΕΕΑΑ
Απολογιστική
Έκθεση 2016

* Περιλαμβάνει και τις ποσότητες ΒΕΑΣ



Το νομοσχέδιο



Νομοσχέδιο: Τα θετικά σημεία

 Δεν είναι τόσο προβληματικό, όσο ήταν τα πρώτα σχέδια
πριν από ένα χρόνο.

 Σύνδεση τελών με την απόδοση στην ανακύκλωση

 Υποχρέωση χώρων συνάθροισης κοινού για υποδομή
χωριστής συλλογής

 Πλαστική σακούλα: εναρμόνιση με την οδηγία της ΕΕ



Νομοσχέδιο: Τα πιο προβληματικά
σημεία 1

 Γενικά το νομοσχέδιο δε στοχεύει στα πραγματικά
προβλήματα, π.χ. απουσία αρμόδιων αρχών, ανεπαρκείς
έλεγχοι, εκκρεμείς αποφάσεις.

 Επιβολή μοναδικού και ενιαίου μοντέλου συλλογής σε
όλους τους Δήμους της χώρας.

 Δεν προκύπτει από το νομοσχέδιο ότι οι Δήμοι
μπορούν να αποφασίζουν για το κατάλληλο μοντέλο
συλλογής, ενώ οι Δήμοι θα φέρουν το βάρος της
υλοποίησης.



Νομοσχέδιο: Τα πιο προβληματικά
σημεία 2

 Οριζόντια μέτρα κατά των συστημάτων που είναι μη
εφαρμόσιμα, μη τεκμηριωμένα, δεν προκύπτουν από την
πράξη και θα προκαλέσουν προβλήματα στη λειτουργία
τους.

 Όσον αφορά την ΕΕΑΑ, ο έλεγχος επί των συστημάτων
και επί των εμπλεκομένων στην εναλλακτική διαχείριση
είναι όχι μόνο επιθυμητός, αλλά και αναγκαίος. Αυτή
είναι η πρώτιστη ευθύνη των αρμόδιων αρχών (π.χ.
ΕΟΑΝ) και δε μπορεί να μετατεθεί σε τρίτους με ασαφή
σχήματα.



Το αύριο
(που έπρεπε να είχε έλθει χτες)



Από πού μπορεί να προέλθει αύξηση στην ανακύκλωση
αποβλήτων συσκευασίας:

 Ρεύμα ανακυκλωσίμων (μπλε κάδοι κλπ.) – βελτίωση
απόδοσης λειτουργίας (κυρίως στη συλλογή)

 Αύξηση συμμετοχής των παραγωγών αποβλήτων στη
διαλογή στην πηγή:
 Ενημέρωση – εκπαίδευση – παρακίνηση τοπικής

κοινωνίας

 Κίνητρα/αντικίνητρα (π.χ. Προγράμματα ΠΟΠ ) εκκινώντας
από τους μεγάλους παραγωγούς

 Κοινά απορρίμματα: ανάκτηση υλικών συσκευασίας στις
μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων.



Αρκεί η ανακύκλωση συσκευασιών;

 Η περιεκτικότητα των Αστικών Στερεών Αποβλήτων σε
απόβλητα συσκευασιών (ΑΣ) είναι περίπου 20% κατά
βάρος(*).

 Η ανακύκλωση συσκευασιών είναι ήδη στο 66% του
συνόλου των ΑΣ.

 Συνεπώς χωρίς ανακύκλωση του ζυμώσιμου κλάσματος, οι
Εθνικοί Στόχοι που αφορούν το σύνολο των απορριμμάτων
δεν πρόκειται να επιτευχθούν, όσο και αν η πολιτεία
ασχοληθεί με τις συσκευασίες.

(*) ΕΕΑΑ: Αναλύσεις ΑΣΑ σε Πάτρα, Καλαμάτα, Λεκανοπέδιο Αττικής



Ανοικτά θέματα 1
(πριν ή μετά το νομοσχέδιο)

 Επιχειρησιακό Σχέδιο ΕΕΑΑ 2015-2020 – Απάντηση
ΕΟΑΝ

 Απαιτείται οικονομική ισορροπία για τη διατήρηση των
υφιστάμενων έργων

 Εισφοροδιαφυγή – επιπλέον πόροι για την ανακύκλωση



Εισφοροδιαφυγή
Εκτίμηση 2016(*)

58%

42%

2016
Συμβεβλημένες Ποσότητες Εισφοροδιαφεύγουσες Ποσότητες

(*) Ποσότητες Αγοράς με βάση τα στοιχεία του ΥΠΕΝ



Ανοικτά θέματα 2
(πριν ή μετά το νομοσχέδιο)

 Δίκτυα συλλογής: συσχέτιση δικτύων ανακυκλώσιμων και
κοινών απορριμμάτων – πύκνωση - συντήρηση

 Συλλογή: συσχέτιση συλλογής ανακυκλώσιμων και κοινών
απορριμμάτων - συνέπεια στη συχνότητα αποκομιδής –
αύξηση αριθμού δρομολογίων – μέγιστη αξιοποίηση του
στόλου των 500 οχημάτων

 Μαζικές δράσεις ενημέρωσης: στόχευση στην καθαρότητα
των ρευμάτων

 Γυαλί: ενδυνάμωση της συμμετοχής του κλάδου (HORECA)
(έλεγχοι – κίνητρα/αντικίνητρα)



Με δυο λόγια…

 Οι στόχοι έχουν επιτευχθεί με ένα από τα μικρότερα κόστη
στην ΕΕ, αλλά

 Οι πόροι που διατίθενται δεν επαρκούν (ελλειμματική
λειτουργία ΕΕΑΑ)

 Για τη διατήρηση και τη βελτίωση των υφιστάμενων έργων
απαιτούνται επιπλέον: αντικατάσταση παγίων (κάδοι,
οχήματα κλπ.), δράσεις ενημέρωσης, ενίσχυση των
δράσεων για το γυαλί κλπ.

Για να συνεχίσει να υπάρχει η σημερινή ανακύκλωση
απαιτούνται €35 - 40 εκατ. ετησίως, δηλαδή διπλασιασμός
των σημερινών πόρων.



Προτάσεις για τις βασικές πηγές
χρηματοδότησης (ΕΣ της ΕΕΑΑ)

 Εισφοροδιαφυγή
 Τιμή εισφοράς γυαλιού
 Τιμή εισφοράς λοιπών υλικών
 Άλλες πηγές χρηματοδότησης, π.χ. προς ΟΤΑ για

υποδομή ανακύκλωσης
 Διαθέσιμα ΕΕΑΑ

Ουδεμία απάντηση από τις αρμόδιες αρχές.



Και τα πιο δύσκολα έρχονται…

 Νέες απαιτήσεις από το νομοσχέδιο

 Νέοι στόχοι της ΕΕ για το 2025 και το 2030 (Κυκλική
Οικονομία).



Συνεπώς την 1η Σεπτεμβρίου 2017, μετά την
ψήφιση του νέου νόμου…

 Τα ανοικτά θέματα θα είναι εδώ καθόσον επιμένουν
διαχρονικά,

 η ΕΕΑΑ και η ΚΕΔΕ θα είναι εδώ με δεκατετραετή εμπειρία
και με πρόθεση να συνεχίσουν να φέρουν την ευθύνη τους,

 οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει είναι παρούσες για να
οργανώσουν την υλοποίηση των νέων προβλέψεων και
κυρίως για να λάβουν αποφάσεις στα πραγματικά και
δύσκολα ζητήματα.



Δείκτης αξιοποίησης οχημάτων
(δρομολόγια/όχημα/ημέρα)


