Ανακύκλωση –ΦΟΔΣΑ
Κοινωνική ενεργοποίηση και συμμετοχή

Χριστίνα Ευθυμιάτου
Χημικός Μηχανικός, μέλος ΔΣ Ελληνικού
Οργανισμού Ανακύκλωσης -ΕΟΑΝ
Σύνοδος ΦΟΔΣΑ, Τρίκαλα,30/6/2017

Η σημασία της ανακύκλωσης σε
περίοδο οικονομικής και
περιβαλλοντικής κρίση

Οι οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις για την
χώρα –από την επίτευξη των στόχων του νέου ΕΣΔΑ
στην ανακύκλωση
Πίνακας . Εθνικοί στόχοι για τα απόβλητα συσκευασίας

Ελάχιστος στόχος
περιόδου 20052010

Ελάχιστο στόχος
από 2011 και
εντεύθεν

Ανάκτηση επί του
συνόλου

50% - 65% κ.β.

60% κ.β.

Ανακύκλωση επί του
συνόλου

25% - 45% κ.β.

55% κ.β.

Ανακύκλωση γυαλιού

15% κ.β.

60% κ.β.

Ανακύκλωση
χαρτιού/χαρτονιού

15% κ.β.

60% κ.β.

Ανακύκλωση μετάλλου

15% κ.β.

50% κ.β.

Ανακύκλωση
πλαστικού

15% κ.β.

22,5% κ.β.

Ανακύκλωση ξύλου

15% κ.β.

15% κ.β.

Στόχος ΕΣΔΑ για
το έτος 2020

80,2% κ.β.
70% κ.β.
92% κ.β.
70% κ.β.
70% κ.β.
80% κ.β.

Οι οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις για την
χώρα –από την επίτευξη των στόχων του νέου ΕΣΔΑ
στην ανακύκλωση
1. Αύξηση του κύκλου εργασιών του τομέα της ανακύκλωσης και της
απασχόλησης

Ο ετήσιος τζίρος του τομέα επεξεργασίας των ανακυκλώσιμων υλικών
εκτιμάται σε 1 δις περίπου (με βάση μελέτη του ΥΠΕΚΑ το 2014, ως το 14%
του συνολικού τομέα περιβάλλοντος 8,4 δις, και μόνο τις ιδιωτικές εταιρίες
του κλάδου). Ο τζίρος αυτός προέρχεται αφενός από την αξιοποίηση
/πώληση των τελικών προϊόντων που ανακτώνται μέσω της επεξεργασίας
των ανακυκλώσιμων υλικών, και κατά ένα μέρος από τις επιδοτήσεις των
αρμόδιων φορέων που βασίζονται στις εισφορές δεδομένου ότι όλοι οι
διαχειριστές παραγωγοί εισαγωγείς είναι υποχρεωμένοι είτε να οργανώσουν
είτε να συμμετέχουν σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης (το κόστος
εισφοράς ανέρχεται στο 0,05-0,1 του τζίρου των υπόχρεων το οποίο
μετακυλίεται στον καταναλωτή).
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Ο εκτιμώμενος τζίρος το 2020 με την επίτευξη των στόχων του νέου
ΕΣΔΑ εκτιμάται ότι μπορεί να αυξηθεί κατά 50% και να φτάσει το 1,5
δις, με βάση
την ποσοτική αύξηση ανακύκλωσης και συμμετοχής των παραγωγών στα
συστήματα, αλλά και
την ποιοτική αναβάθμιση , και επομένως καλύτερη ποιότητα /τιμή
ανακτώμενων προϊόντων




Η αύξηση του τζίρου αυτού μπορεί να δώσει περί τις 6.000 περίπου νέες
θέσεις εργασίας (εκτίμηση με βάση αντίστοιχες προβλέψεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2050 –Έκθεση της Γενική Διεύθυνση
Περιβάλλοντος στις αρχές του 2017, http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-12-18_el.htm)
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2. Ειδικότερα για τα απόβλητα συσκευασίας

Η ενίσχυση της λειτουργίας του ΕΟΑΝ με ανθρώπινο δυναμικό, η καλύτερη
συνεργασία με τα συστήματα, την τοπική αυτοδιοίκηση και τις οργανώσεις
της κοινωνίας των πολιτών, μπορεί να συμβάλει μέχρι το 2020 στην
επίτευξη των στόχων του νέου ΕΣΔΑ για την ανακύκλωση υλικών
συσκευασίας, η οποία ανερχόταν το 2015 σε 395 χιλ. τόννους ετησίως.
 Εκτιμάται ότι η επίτευξη των αυξημένων στόχων ανακύκλωσης και η
ενίσχυση της συνεργασίας των παραγωγών με τα συστήματα συλλογικής
διαχείρισης αλλά και τις πρωτοβουλίες ΟΤΑ και κοινωνικών εγχειρημάτων,
μπορεί να οδηγήσει μετά το 2020 να ανακυκλώνονται ετησίως στην χώρα
μας τουλάχιστον 736 χιλ τόνοι υλικών συσκευασίας ετησίως.
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Η αυξημένη αυτή ποσότητα ανακυκλωνόμενων συσκευασιών υπολογίζεται
αντίστοιχα ότι θα συμβάλει σε :
- εξοικονόμηση πολύτιμων πρώτων υλών
- εξοικονόμηση απόρριψης στο περιβάλλον των ποσοτήτων αυτών;
- εξοικονόμηση 1600 εκ KWh ή του ισοδύναμου των 65.000 τόνων
πετρελαίου, που θα χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή της ενέργειας
που απαιτείται για την παραγωγή των υλικών συσκευασίας από πρώτες
ύλες με αντίστοιχη ελάφρυνση των οικονομικών πόρων της χώρας και τη
δυνατότητα στροφής τους σε άλλες επενδυτικές και λειτουργικές
κατευθύνσεις (περί τα 100 εκατομμύρια ετησίως)
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- εξοικονόμηση 3 εκ m3 XYTA περίπου ετησίως (και του αντίστοιχου
κόστους επεκτάσεων /νέων έργων αλλά και προστίμων)
Παράλληλα η επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης θα σημάνει ετήσια
εξοικονόμηση για τους ΟΤΑ της χώρας του αντίστοιχου τέλους ταφής
για τα υλικά αυτά (35ευρώ/τόννο –ήτοι 12 εκ ευρώ ετησίως) και του
κόστους διαχείρισής τους σε μορφή σύμμεικτου απορρίμματος (80
ευρώ/τν –ήτοι 27 εκ ευρώ περίπου ετησίως)

Οι βασικές έννοιες της κοινωνικής
οικονομίας
-ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4430/2016

Οι βασικές έννοιες της κοινωνικής οικονομίας
-ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4430/2016






Ως «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία» ορίζεται το σύνολο των
οικονομικών δραστηριοτήτων που στηρίζονται σε μία εναλλακτική μορφή
οργάνωσης των σχέσεων παραγωγής, διανομής, κατανάλωσης και
επανεπένδυσης, βασισμένη στις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας, της
αλληλεγγύης, της συνεργασίας, καθώς και του σεβασμού στον άνθρωπο και
το περιβάλλον.
2.Ως «συλλογική ωφέλεια» ορίζεται η από κοινού εξυπηρέτηση των
αναγκών των μελών του Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας,
μέσα από τη διαμόρφωση ισότιμων σχέσεων παραγωγής, τη δημιουργία
θέσεων σταθερής και αξιοπρεπούς εργασίας, τη συμφιλίωση προσωπικής,
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
3.Ως «κοινωνική ωφέλεια» ορίζεται η εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών
τοπικού ή ευρύτερου χαρακτήρα με την αξιοποίηση της κοινωνικής
καινοτομίας, μέσα από δραστηριότητες «βιώσιμης ανάπτυξης» ή
παροχής «κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος» ή κοινωνικής
ένταξης.
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Ως «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία» ορίζεται το σύνολο των
οικονομικών δραστηριοτήτων που στηρίζονται σε μία εναλλακτική μορφή
οργάνωσης των σχέσεων παραγωγής, διανομής, κατανάλωσης και
επανεπένδυσης, βασισμένη στις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας, της
αλληλεγγύης, της συνεργασίας, καθώς και του σεβασμού στον άνθρωπο και
το περιβάλλον.
2.Ως «συλλογική ωφέλεια» ορίζεται η από κοινού εξυπηρέτηση των
αναγκών των μελών του Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας,
μέσα από τη διαμόρφωση ισότιμων σχέσεων παραγωγής, τη δημιουργία
θέσεων σταθερής και αξιοπρεπούς εργασίας, τη συμφιλίωση προσωπικής,
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
3.Ως «κοινωνική ωφέλεια» ορίζεται η εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών
τοπικού ή ευρύτερου χαρακτήρα με την αξιοποίηση της κοινωνικής
καινοτομίας, μέσα από δραστηριότητες «βιώσιμης ανάπτυξης» ή
παροχής «κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος» ή κοινωνικής
ένταξης.

Κοινωνική καινοτομία και βιώσιμη ανάπτυξη:
πυλώνες της κοινωνικής οικονομίας




Ως «κοινωνική καινοτομία» ορίζεται η παραγωγή προϊόντων και η παροχή
υπηρεσιών, οι οποίες αποσκοπούν στην ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών,
τη συμφιλίωση παραγωγής και κατανάλωσης, την εναρμόνιση προσφοράς
και ζήτησης και τη διαμόρφωση νέου τύπου κοινωνικών σχέσεων
βασιζομένων στη συλλογικότητα και στην ισοτιμία και όχι στον
ανταγωνισμό.
Ως «βιώσιμη ανάπτυξη» ορίζονται οι οικονομικές δραστηριότητες,
εμπορικές ή ανταλλακτικές, που προωθούν την αειφορία του
περιβάλλοντος, την κοινωνική και οικονομική ισότητα, καθώς και την ισότητα
των φύλων, προστατεύουν και αναπτύσσουν τα κοινά αγαθά και προωθούν
τη διαγενεακή και πολυπολιτισμική συμφιλίωση, δίνοντας έμφαση στις
ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών.

Κοινωνική οικονομία και βιώσιμη ανάπτυξη –
ενδεικτικές δραστηριότητες









Η προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και της
βιοποικιλότητας.
Η αειφόρος γεωργία και κτηνοτροφία
Η τοπικά και περιφερειακά υποστηριζόμενη γεωργία ή κτηνοτροφία
Το δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο..
Η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε μικρή κλίμακα και την
ανάπτυξη τεχνολογίας που μειώνει την κατανάλωση ενέργειας.
Η μείωση της παραγωγής αποβλήτων και απορριμμάτων σε τοπικό
επίπεδο, με συμμετοχή των πολιτών, μέσα από την επαναχρησιμοποίηση,
αξιοποίηση, ανακύκλωση των αποβλήτων ή μέσα από τον επανασχεδιασμό
του τρόπου παραγωγής και διανομής των προϊόντων.
Η κατασκευή και συντήρηση υποδομών και ενέργειας σε δημοκρατική
συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες.

Κοινωνική οικονομία και βιώσιμη ανάπτυξη –
ενδεικτικές δραστηριότητες








Η ανάπτυξη δεξιοτήτων και μεταφορά τεχνογνωσίας.
Ο εναλλακτικός, θεματικός και ήπιος τουρισμός.
Ο σχεδιασμός και διάθεση καινοτόμων και ελεύθερων ψηφιακών προϊόντων
και υπηρεσιών ή κάθε μορφή τεχνολογίας
Η παραγωγή, μεταποίηση, τπροώθηση ή διατήρηση της παραγωγικής ή
πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε τόπου.
Η παραγωγή και προώθηση της ανεξάρτητης πολιτισμικής δημιουργίας.
Η περιβαλλοντική αναβάθμιση των οικισμών και του κτιριακού αποθέματος.
Η διαχείριση ακίνητης περιουσίας με κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.

Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
Με βάση το Άρθρο 3 του ν. 4430/31.10.2016
Μπορούν να είναι
 α. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ) του άρθρου 14,
 β. οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) -άρθρο
12 του ν. 2716/1999 (Α΄ 96), τις διατάξεις του ν. 1667/1986 (Α΄196), του
άρθρου 12 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58) και του παρόντος νόμου,
 γ. οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων, που συστήνονται με το άρθρο 24,
 δ. οποιοδήποτε άλλο μη μονοπρόσωπο νομικό πρόσωπο, .., όπως ιδίως
αγροτικοί συνεταιρισμοί του ν. 4384/2016 (Α΄ 78), αστικοί συνεταιρισμοί του
ν. 1667/1986, Αστικές Εταιρίες των άρθρων 741 επ. του Αστικού Κώδικα,
εφόσον σωρευτικά συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις
Δεν έχουν ιδρυθεί και δεν διοικούνται άμεσα ή έμμεσα από Ν.Π.Δ.Δ. ή
Ο.Τ.Α. α΄ή β΄ βαθμού ή από άλλο νομικό πρόσωπο του ευρύτερου
δημόσιου τομέα.

Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
Βασικές προϋποθέσεις








Αναπτύσσουν δραστηριότητες συλλογικής (για τα μέλη τους) ΑΛΛΑ ΚΑΙ
και κοινωνικής (για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο) ωφέλειας,
Μεριμνούν για την πληροφόρηση και τη συμμετοχή των μελών τους
Εφαρμόζουν δημοκρατικό σύστημα λήψης αποφάσεων, σύμφωνα με την
αρχή ένα μέλος μία ψήφος, ανεξάρτητα από τη συνεισφορά κάθε μέλους.
Αποβλέπουν στην ενδυνάμωση των οικονομικών δραστηριοτήτων τους και
τη μεγιστοποίηση της παραγόμενης κοινωνικής ωφέλειας μέσω της
οριζόντιας και ισότιμης δικτύωσης με άλλους φορείς ΚΑΛΟ.
Δημιουργούν ενώσεις /συμπράξεις φορέων με αντίστοιχα χαρακτηριστικά

Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
Προϋποθέσεις στη διανομή πλεονάσματος
Το καταστατικό τους προβλέπει περιορισμούς στη διανομή του πλεονάσματος
ως εξής:
 i. ποσοστό τουλάχιστον 5% διατίθεται για το σχηματισμό
αποθεματικού,
 ii. ποσοστό έως 35% αποδίδεται στους εργαζόμενους του Φορέα, εκτός
κι αν τα 2/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσουν αιτιολογημένα
τη διάθεση του ποσοστού αυτού σε δραστηριότητες του στοιχείου iii
 iii. το υπόλοιπο διατίθεται για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και
τη διεύρυνση της παραγωγικής του δραστηριότητας.
Τα μέλη του Φορέα που δεν είναι εργαζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα στη
διανομή των κερδών.

Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
Προϋποθέσεις σχετικά την απασχόληση






Υποχρεούνται, από τη δεύτερη χρήση λειτουργίας τους, να παρουσιάζουν
ετήσια δαπάνη μισθοδοσίας τουλάχιστον ίση με το 25% του κύκλου
εργασιών της προηγούμενης χρήσης τους (από τη χρονιά και μετά που
ο κύκλος εργασιών και τυχόν έσοδα επιχορηγήσεων ξεπεράσουν το 300 %
του ετήσιου κόστους μισθοδοτικής δαπάνης πλήρους απασχόλησης, με
βάση τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό χωρίς επιδόματα)
Τηρούν Μητρώο Εθελοντών, στο οποίο καταγράφονται τα μη μέλη,
που λειτουργούν ως εθελοντές και υποστηρίζουν τις δράσεις του Φορέα,
που ορίζεται σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Εφαρμόζουν σύστημα σύγκλισης στην αμοιβή της εργασίας, κατά το
οποίο ο ανώτατος καθαρός μισθός δεν μπορεί να υπερβαίνει περισσότερο
από τρεις φορές τον κατώτατο, εκτός και αν τα 2/3 των μελών της Γενικής
Συνέλευσης αποφασίσουν διαφορετικά.

Με στόχο το 2020
Γιατί η συμμετοχή της κοινωνικής
οικονομίας απαραίτητη στη διαχείριση των
απορριμμάτων;

Νέοι απαιτητικοί Ποσοτικοί στόχοι
ανακύκλωσης βάσει νέου ΕΣΔΑ για το 2020
Στόχοι του νέου ΕΣΔΑ:
1. Ανακυκλώσιμα Υλικά

Ανακύκλωση γυαλιού 65% κ.β, χαρτιού/χαρτονιού 65% κ.β., μετάλλου
65% κ.β., πλαστικού 65% κ.β.
2. Απόβλητα συσκευασίας -ανάκτηση επί του συνόλου

Ανακύκλωση επί του συνόλου 80,2% κ.β.

Ανακύκλωση γυαλιού 70% κ.β.,χαρτιού/χαρτονιού 92% κ.β., μετάλλου
70% κ.β., πλαστικού 70% κ.β.,ξύλου 80% κ.β.
3. Βιοαπόβλητα
•
Χωριστή συλλογή 40% κ.β.
4. Βιοαποδομήσιμα Απόβλητα
•
Μείωση ποσότητας που οδηγείται σε ΧΥΤΑ / ΧΥΤΥ στο 35% κ.β. σε σχέση
με τα επίπεδα παραγωγής του 1997
Για την επίτευξη των στόχων, απαραίτητη η ενεργοποίηση όλων των τομέων της
οικονομίας: δημόσιο (δημοτικό), ιδιωτικό (συστήματα) αλλά ΚΑΙ κοινωνικό

Προτεραιότητα η εναλλακτική διαχείριση
αποβλήτων συσκευασιών και άλλων
προϊόντων
Εμφαση σε δραστηριότητες που απαιτούνται ώστε οι
χρησιμοποιημένες συσκευασίες και άλλα προϊόντα να
επιστρέφουν στο ρεύμα της αγοράς
 Συλλογή, συμπεριλαμβανομένης της εγγυοδοσίας (το
τέλος -πόρος ανακύκλωσης),
 Μεταφορά, μεταφόρτωση, αποθήκευση,
 Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση,
 Ανακύκλωση και άλλου είδους ανάκτηση.
Σε όλα αυτά ανοίγονται δυνατότητες για εμπλοκή του τομέα
κοινωνικής οικονομίας

Σχέδιο Νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση για την
τροποποίηση του Ν. 2939/01 για την εναλλακτική
διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων


http://www.opengov.gr/minenv/?p=8146 Διαβούλευση, 11/ 2016



Υιοθετούνται στην πράξη οι βασικές αρχές της οδηγίας 2008/98/ΕΕ
περί αποβλήτων και της κυκλικής οικονομίας
Επιχειρείται προσαρμογή με βάση τις νέες πολιτικές επιλογές περί
διαχείρισης αποβλήτων στη χώρα μας, το νέο Εθνικό Σχέδιο
Διαχείρισης Αποβλήτων(ΕΣΔΑ) και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο
Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων (αλλά και το νέο Νόμο για την
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία)
Τροποποιούνται επίσης και ενσωματώνονται τα ΠΔ που ρυθμίζουν
τη λειτουργία του ΕΟΑΝ, τη υφιστάμενη δομή και διάρθρωσή του
ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στο ρόλο που καλείται να
διαδραματίσει, ως αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση του
σχεδιασμού, τον έλεγχο και παρακολούθηση της λειτουργίας της
ανακύκλωσης. Εμφαση στο άνοιγμα στην κοινωνία (με εκδηλώσεις
όπως η σημερινή ημερίδα)





Βασικές Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου: Όροι
και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση
των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών (1 από 2)
Η εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών
οργανώνεται από:
α) τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄ Βαθμού ή
β) τα Συστήματα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων
συσκευασιών (ΣΣΕΔ που οργανώνονται από περισσότερους παραγωγούς
συσκευασιών) σε συνεργασία με ΟΤΑ Α΄ βαθμού ή ΦΟΔΣΑ,
γ) από τα Ατομικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΑΣΕΔ /μεμονωμένοι
παραγωγοί) αποβλήτων συσκευασιών ή
αλλά και
δ) τους φορείς κοινωνικής οικονομίας εφόσον προβλέπεται στα Τοπικά Σχέδια
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) ή υπάρχει έγγραφη συμφωνία αυτών με
τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού.

Βασικές Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου: Όροι
και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των
δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών (2 από 2)
Καθιερώνεται η χωριστή συλλογή 4 ρευμάτων τουλάχιστον: χαρτιού,
μετάλλων, πλαστικών και γυαλιού. Στόχος τα περισσότερα ρεύματα για την
καλύτερη ποιότητα ανακυκλώσιμων /μείωση του κόστους
Με κριτήριο τον τρόπο συλλογής από τις πηγές παραγωγής (π.χ. Νοικοκυριά,
καταστήματα, επιχειρήσεις) τα συστήματα διακρίνονται σε:
 Συλλογή πόρτα – πόρτα
 Συλλογή με κάδους ανά ομάδες νοικοκυριών
 Πράσινα Σημεία
 Συνδυασμό των παραπάνω
Για την οργάνωση της ανακύκλωσης από τον ίδιο τον ΟΤΑ Α΄ βαθμού, ο ΟΤΑ
θα υποβάλλει στον Ε.Ο.ΑΝ. αίτηση που συνοδεύεται από το Τοπικό του Σχέδιο
 Για την οργάνωση σε συνεργασία με ΣΣΕΔ προβλέπονται εξαετείς συμβάσεις
συνεργασίας των ΟΤΑ με τον/ τους φορείς ΣΣΕΔ, αλλά και
 Συμβάσεις και μεταξύ ΣΣΕΔ και φορέων κοινωνικής οικονομίας

Πράσινα σημεία και ΚΑΕΔΙΣΠ
Πράσινο Σημείο (ΠΣ): ορίζεται χώρος οργανωμένος από Ο.Τ.Α. Α’
βαθμού, ο οποίος είναι οριοθετημένος και διαμορφωμένος με την
κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό, ώστε οι πολίτες να αποθέτουν
χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα ή
χρησιμοποιημένα αντικείμενα, προκειμένου αυτά να προωθηθούν για
ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση.
Διακρίνονται σε μικρά ΠΣ και σε μεγάλα ΠΣ ανάλογα με τον όγκο και
τις κατηγορίες των ανακυκλώσιμων υλικών που δέχονται, τη
λειτουργία τους και την έκταση που καταλαμβάνουν.
Στα Πράσινα Σημεία δύνανται να πραγματοποιούνται δράσεις
εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του κοινού.
Κέντρο Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης, Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ):
ορίζεται χώρος οργανωμένος από φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας
οικονομίας, για τον οποίον ισχύουν κατά τα λοιπά όσα ισχύουν για τα
Πράσινα Σημεία και επιπλέον πραγματοποιούνται υποχρεωτικά
δράσεις εκπαίδευσης για τη Διαλογή στην Πηγή.

Χωροθέτηση Πράσινων Σημείων
Μικρά Πράσινα Σημεία
Α) Εγκαθίσταται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου μετά την
περιβαλλοντική τους αδειοδότηση,
Β) σε οικόπεδα ή γήπεδα που ανήκουν στον οικείο ΟΤΑ ή που
νοικιάζονται από αυτόν ή που του παραχωρούνται για το σκοπό αυτό,
Γ) εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως, εντός οριοθετημένων οικισμών ή
οικισμών προϋφιστάμενων του 1923 ή σε γήπεδα του άρθρου 8Α του
ΠΔ 31/85 όπως ισχύει,
Δ) απαγορεύονται σε περιοχές των άρθρων 2 και 9 του από 6.3.1987
ΠΔ όπως ισχύει καθώς και σε περιοχές που διέπονται από ειδικές
προστατευτικές διατάξεις για το περιβάλλον, την πολιτιστική,
αρχιτεκτονική και φυσική κληρονομιά.
ΚΑΕΔΙΣΠ
Εγκαθίσταται σύμφωνα με τα οριζόμενα για τα ΠΣ και διέπονται από
τους ίδιους όρους και περιορισμούς.

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση


Ένταξη των ΠΔ και ΚΑΕΔΙΣΠ στην ομάδα 4 «Συστήματα
Περιβαλλοντικών Υποδομών» ως «Πράσινα Σημεία
συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΕΔΙΣΠ» (α/α 9β) της ΥΑ ΔΙΠΑ/
οικ.37674 (ΦΕΚ 2471 Β΄10.8.2016)
Υποκατηγορία Α2 (αφορά Μεγάλα ΠΣ και ΚΑΕΔΙΣΠ)
α) Q ≥ 1000 t εκτός ορίων οικισμών και πόλεων
β) Q ≥ 200 t εντός ορίων οικισμών και πόλεων
Υποκατηγορία Β (αφορά Μικρά ΠΣ και ΚΑΕΔΙΣΠ)
α) 15 t <Q < 1000 t εκτός ορίων οικισμών και πόλεων
β) Q < 200 t εντός ορίων οικισμών και πόλεων
Q: Ικανότητα αποθήκευσης

Μπορεί να περιλαμβάνουν δεματοποίηση / συμπίεση (συμπαγοποίηση) και
στην περίπτωση αστοχιών χειροδιαλογή


Οι Γωνιές Ανακύκλωσης δεν χρήζουν περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Ορισμοί
Γωνιά Ανακύκλωσης (ΓΑ): ορίζεται δημόσιος ή ιδιωτικός χώρος πολύ
μικρής έκτασης, όπου οι πολίτες εναποθέτουν χωριστά συλλεγέντα
ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα τα οποία εν συνεχεία συλλέγονται
από τον οικείο O.T.A. Α’ βαθμού.
Κινητό Πράσινο Σημείο (ΚΙΠΣ): ορίζεται το αυτοκινούμενο ή
ρυμουλκούμενο όχημα, το οποίο διαθέτει ξεχωριστά μέσα συλλογής,
όπως κάδοι ή container για κάθε επιμέρους υλικό που συλλέγεται.

Βασικές Τροποποιήσεις Ν-Σ: Υποχρεώσεις υπηρεσιών
του δημοσίου και φορέων λειτουργίας χώρων
συνάθροισης κοινού και μαζικής εστίασης






Οι δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οι δημόσιες
επιχειρήσεις και οργανισμοί, υποχρεούνται να διασφαλίζουν τη χωριστή
συλλογή των επιμέρους υλικών συσκευασίας
Οι φορείς λειτουργίας (κάτοχοι της άδειας λειτουργίας) χώρων συνάθροισης
κοινού όπως κινηματογράφοι, θέατρα, αθλητικές εγκαταστάσεις με κερκίδες,
εμπορικά κέντρα, συνεδριακά κέντρα, τουριστικές εγκαταστάσεις,
εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, νοσοκομεία, κλινικές, αεροδρόμια, λιμάνια,
κεντρικοί σιδηροδρομικοί σταθμοί, τα επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία,
καθώς και οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς
πλήρους γεύματος με δυνατότητα άνω των 100 εξυπηρετούμενων ατόμων,
θα υποχρεούνται να διασφαλίζουν τη χωριστή συλλογή των επιμέρους
υλικών συσκευασίαςς.

Δυνατότητα συνεργασίας με φορείς Κοινωνικής Οικονομίας

Βασικές Τροποποιήσεις Ν-Σ: Υποχρεώσεις
παραγωγών, διακινητών συσκευασίας και υπηρεσιών
του δημοσίου


Οι παραγωγοί συσκευασιών υποχρεούνται να υποβάλλουν στον Ε.Ο.ΑΝ. και
στα ΣΣΕΔ αληθή στοιχεία για τις ποσότητες συσκευασιών που διαθέτουν
στην αγορά μέσω ηλεκτρονικών μητρώων που αναπτύσσονται (ΕΜΠΑ)



Οι διακινητές συσκευασμένων προϊόντων υποχρεούνται να μην διακινούν
προϊόντα των οποίων οι παραγωγοί δεν είναι φορείς ΑΣΕΔ ή δεν έχουν
ενταχθεί σε ΣΣΕΔ.

Ο κοινωνικός έλεγχος και η συμμετοχή των πολιτών βασικός σύμμαχος

Ο ρόλος των ΟΤΑ και των πολιτών στην
ανακύκλωση: Συστήματα Διαλογής στην Πηγή
Βασικός συντελεστής επιτυχίας ενός προγράμματος ΔσΠ είναι η σωστή
οργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης και πληροφόρησης.
Βασικά στοιχεία προγράμματος:
 Να πείσει τους κατοίκους ότι ο φορέας ενδιαφέρεται πραγματικά και
διαχρονικά για την επιτυχία του προγράμματος
 Να ενεργοποιηθούν οι πολίτες και οι οργανώσεις τους για την πορεία του
προγράμματος, να την παρακολουθούν /ελέγχουν
 Να αναλύει τα οικολογικά και κοινωνικά οφέλη της ανακύκλωσης,
προκειμένου να ενθαρρύνει τους κατοίκους της περιοχής να συμμετάσχουν
σε αυτή
 Να δώσει τις κατάλληλες πληροφορίες για τους τρόπους με τους οποίους
μπορούν και τους λόγους για τους οποίους οφείλουν να συμμετάσχουν. Οι
πληροφορίες αυτές θα πρέπει να αναφέρονται:
 στα υλικά που συλλέγονται
 στο χρόνο και τον τρόπο συλλογής των υλικών
 στο είδος των προσμείξεων που δεν θα πρέπει να περιέχονται στα
διαχωρισμένα υλικά
Δυνατότητα συνεργασίας με φορείς Κοινωνικής Οικονομίας

Συστήματα Εναλλακτικής διαχείρισης (ο
ιδιωτικός τομέας /οι παραγωγοί στην
ανακύκλωση)









Σ.Ε.Δ. σε συλλογική βάση (Σ.Σ.Ε.Δ.) /περισσότεροι παραγωγοί:
λειτουργούν υπό τον τύπο ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας
περιορισμένης ευθύνης ή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή
αστικής εταιρείας
Σ.Ε.Δ. σε ατομική βάση (Α.Σ.Ε.Δ) /ένας παραγωγός
Τα ΣΕΔ εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς δημοσίου
συμφέροντος (διαχείριση του κοινωνικού πόρου της
ανακύκλωσης)
Ο Ελληνικός Οργανισμός ΑΝανακύκλωσης είναι υπεύθυνος για
να εγκρίνει και εποπτεύει / ελέγχει τη λειτουργία των Σ.Ε.Δ, μέσω
των ετήσιων απολογιστικών εκθέσεων
Δυνατότητα για συμβάσεις και μεταξύ ΣΣΕΔ και φορέων κοινωνικής
οικονομίας (για την καταγραφή των αποτελεσμάτων σε εθνικό
επίπεδο αλλά και την κατανομή του πόρου της ανακύκλωσης /με τη
συμφωνία του ΟΤΑ)

Εγκεκριμένα από τον ΕΟΑΝ Συστήματα
Εναλλακτικής Διαχείρισης
1. Συσκευασίες & Απόβλητα Συσκευασιών

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

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

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.
2. Απόβλητα Ελαίων

Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων ΑΕ (ΕΝΔΙΑΛΕ ΑΕ) πρώην ΕΛΤΕΠΕ ΑΕ
3. Μεταχειρισμένα Ελαστικά

Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Παλαιών Ελαστικών (ECOELASTIKA Α.Ε.)
4. Απόβλητα Ηλεκτρικών Στηλών & Συσσωρευτών

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

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

Εταιρεία Πανελλαδικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Re-Battery Α.Ε

Ολοκληρωμένη Συλλογική Εναλλακτική Διαχείριση Συσσωρευτών Πανελλαδικής Εμβέλειας Α.Ε.
(COMBATT A.E)
Δυνατότητα συνεργασίας με φορείς Κοινωνικής Οικονομίας σε όλα τα ρεύματα απορριμμάτων

Εγκεκριμένα από τον ΕΟΑΝ Συστήματα
Εναλλακτικής Διαχείρισης
5. Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής

Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ)
6. Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ανακύκλωση Α.Ε.Κ.Κ. Αττικής Α.Ε.
Δυνατότητα συνεργασίας με φορείς Κοινωνικής Οικονομίας σε όλα τα ρεύματα απορριμμάτων

Βασικές Τροποποιήσεις Ν-Σ Έλεγχοι (1 από 2)
1. Ο Ε.Ο.ΑΝ. οργανώνει και διενεργεί ελέγχους που αναφέρονται:
 α) Στην τήρηση και εφαρμογή των προγραμμάτων εναλλακτικής
διαχείρισης.
 β) Στη λειτουργία των ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ και της αξιοπιστίας των παρεχόμενων
από τους φορείς ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ δεδομένων.
 γ) Στην υλοποίηση της υποχρέωσης των παραγωγών συσκευασιών ή των
παραγωγών/διαχειριστών άλλων προϊόντων για την οργάνωση και
λειτουργία ΑΣΕΔ ή την ένταξη τους σε ΣΣΕΔ.
 δ) Στις πληροφορίες που παρέχονται στον Ε.Ο.ΑΝ. από τους υπόχρεους
παραγωγούς, σχετικά με τις διακινούμενες στην ελληνική αγορά ποσότητες
συσκευασιών και άλλων προϊόντων.
Ο κοινωνικός έλεγχος και η συμμετοχή των πολιτών βασικός σύμμαχος

Βασικές Τροποποιήσεις Ν-Σ Έλεγχοι (2 από 2)






ε) Στη νόμιμη διακίνηση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, των
αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων άλλά και τη νόμιμη χρήση
της σήμανσης.
η) Στην τήρηση, από τους φορείς διαχείρισης αποβλήτων των όρων και
υποχρεώσεων που απορρέουν από τη νομοθεσία για την εναλλακτική
διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων.
θ) Στην τήρηση, από τους ΟΤΑ των όρων και υποχρεώσεων που ορίζονται
από τον παρόντα νόμο και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ΄
εξουσιοδότησή του και

Κατά τη διενέργεια των ελέγχων ο Ε.Ο.ΑΝ. μπορεί να ζητά τη συνδρομή του
Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, των αρμόδιων για την
περιβαλλοντική αδειοδότηση αρχών, των περιβαλλοντικών ελεγκτών, των
διωκτικών οικονομικών αρχών της χώρας, της ΕΛΤΕ καθώς και κάθε άλλης
 αρμόδιας δημόσιας αρχής.
Ο κοινωνικός έλεγχος και η συμμετοχή των πολιτών βασικός σύμμαχος

Βασικές Τροποποιήσεις Ν-Σ: Όροι και
προϋποθέσεις λειτουργίας των ΣΕΔ
Σκοπός η βελτιστοποίηση της λειτουργίας των φορέων ΣΕΔ, η διαφάνεια, ο
καλύτερος έλεγχος και ο εξορθολογισμός του κόστους των υπηρεσιών, η
εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την αποφυγή φαινομένων άνισης
μεταχείρισης
 Μειώνονται τα ειδικά αποθεματικά που σχηματίζουν τα ΣΕΔ, τα οποία
οφείλουν να χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς τους, σύμφωνα με τους
όρους που θα καθορίσει ο Ε.Ο.ΑΝ.
 Παρακολουθείται η λειτουργία των ΣΕΔ, πέραν των προβλεπόμενων
ελέγχων, με την υποβολή και αξιολόγηση εκθέσεων από τον ΕΟΑΝ, με
βασικό εργαλίο την επίτευξη των στόχων της ανακύκλωσης
 Εισάγονται όρια στα διοικητικά κόστη των φορέων ΣΣΕΔ.
 Θεσπίζεται το ασυμβίβαστο της ιδιότητας του μετόχου ή εταίρου φορέα
ΣΣΕΔ, με την ιδιότητα του μετόχου, του μέλους οργάνου διοίκησης ή του
υπαλλήλου επιχείρησης η οποία εκτελεί εργασίες επεξεργασίας ή συλλογής
και μεταφοράς αποβλήτων.
 Τίθεται η απαγόρευση οι φορείς των συλλογικών συστημάτων εναλλακτικής
διαχείρισης (ΣΣΕΔ) να εκτελούν εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης
(συλλογής και μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας), εκτός εάν έχει για
το σκοπό αυτό δοθεί σχετική έγκριση από τον ΕΟΑΝ.
Ο κοινωνικός έλεγχος και η συμμετοχή των πολιτών
βασικός σύμμαχος

Η εμπειρία της ΚοινΣΕπ Καλλονή –Κελλιά στην Τήνο,
2012 -2016
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
σκοπού σύμφωνα με το Ν. 4019/11
Περιβαλλοντική εκπαίδευση στην
5 μελήςΤήνου.
ΔΕ με 3ετή διάρκεια θητείας
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
Μιhttps://www.youtube.com/watch?v=QeZ
GDkHdZ58α κίνηση πρωτοπόρα,
εθελοντική και περιβαλλοντολογική για την

παραγωγικού

http://kalloni-tinos.gr/

Οι εγκαταστάσεις

Ο πρώτος εξοπλισμός

Η δημιουργία θέσης εργασίας

Ο εξοπλισμός σήμερα










1. Δύο μεταλλικά κοντέινερ, διαστάσεων 2,20μ x 2,75μ
x 12μ
2. Μία ζυγαριά ακριβείας 350κλ
3. Μία πρέσα διαστάσεων 0,75μ x 0,90m χ 2,30μ
(60kN/400V/2,2 kW/50Hz)
4. Δώδεκα δεξαμενές συλλογής τηγανέλαιου ενός
τόνου η κάθε μία
5. Ένα πιεστικό καθαρισμού
6. Ένα καρότσι μεταφοράς
7. Νέα πρέσα που δεματοποιεί μπάλα 350kg
8. Αυτοκίνητο συλλογής ανακυκλώσιμων
9. Εκατό κώδωνες για τη συλλογή γυαλιού

Νέα Πρέσα 1000 τόνων(ετησίως)

Το αυτοκίνητο

Ανακύκλωση γυαλιού

(Συνεργασία με Δήμο Τήνου και
Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης)

Εκπαιδεύσεις Σχολείων

Επιμόρφωση ανέργων

Οι χρηματικοί πόροι σε σχέση με τις αποδόσεις
Κοιν.Σ.Επ. «Καλλονή Κελλιά» Τήνου
Προϋπολογισμός : 10.000 €
Κόστος Εγκατάστασης : 20.000 €
Συλλεχθέντα Ανακυκλώσιμα :
ΧΑΡΤΙ/ ΧΑΡΤΟΝΙ : 22.000 κιλά
ΓΥΑΛΙ : 93.000 κιλά
ΠΛΑΣΤΙΚΟ & ΜΕΤΑΛΛΟ : 39.000 κιλά
ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΑ : 71.000 λίτρα

:

Η πορεία
ΑΝΑΚΥΚΛ
ΩΜΕΝΑ
0,5%

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ
99,5%

2013

ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕ
ΝΑ
1,9%

2014

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙ
ΜΑ…

Οι προβλέψεις
ΕΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ *

ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΑ *

2013

2.000

11

2014

2.000

38

2015

1.780

52

2016

1.788

122

2017

1.800

250
* σε τόνους προϊόντων

Το κοινωνικό κεφάλαιο /
Οι χορηγοί







Καινοτομία

Συλλογική συμμετοχή της κοινωνίας της Τήνου με
διαλογή
στην
πηγή,
περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση, με σχεδόν μηδενικό κόστος
μεταφοράς του συλλεχθέντος προϊόντος από την
πηγή στο χώρο ανακύκλωσης.
Κατά συνέπεια μικρό κόστος λειτουργίας
εγκατάστασης, χαμηλό κόστος εξοπλισμού
Έτοιμο διαχωρισμένο ανακυκλώσιμο προϊόν
χωρίς μηχανικές εγκαταστάσεις
Διανομή
μέρους
των
εσόδων
στους
συμμετέχοντες στη συλλογή και διακίνηση των
ανακυκλώσιμων προϊόντων

…το κίνητρο.

