
Ανακύκλωση Συσκευασιών: 

Αποτελέσματα και επόμενα βήματα 

ενόψει νέου νομικού πλαισίου.

Ιούνιος 2019



Νομικό πλαίσιο

 Ν. 4496/2017 (τροποποιεί τον νόμο 2939/2001)

 Οδηγία (ΕΕ) 2018/852 για τα απόβλητα συσκευασίας 

(τροποποίηση της οδηγίας 94/62)

 Οδηγία (ΕΕ) 2018/851 για τα απόβλητα (τροποποίηση της 

οδηγίας 98/2008)

 Οδηγία (ΕΕ) 2019/904 για τα πλαστικά μιας χρήσης 

(single use plastics – SUP)

 Επιπλέον νέοι κανονισμοί της ΕΕ σχετικά με τη μέθοδο 

υπολογισμού της ανακύκλωσης



Στόχοι ανακύκλωσης συσκευασιών 

σύμφωνα με ΕΣΔΑ

ΥΛΙΚΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ 2020 ΣΤΟΧΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2020

Χαρτί / χαρτόνι 60% 92%

Πλαστικό 22,5% 70%

Μέταλλο 50% 70%

Γυαλί 60% 70%

Ξύλο 15% 80%

Σύνολο 55% 80,2%



Στόχοι ανακύκλωσης συσκευασιών 

σύμφωνα με την οδηγία 852/2018

ΥΛΙΚΟ ΣΤΌΧΟΣ 2025 ΣΤΌΧΟΣ 2030

Χαρτί / χαρτόνι 75% 85%

Πλαστικό 50% 55%

Σιδηρούχα μέταλλα 70% 80%

Αλουμίνιο 50% 60%

Γυαλί 70% 75%

Ξύλο 25% 30%

Σύνολο 65% 70%



Στόχοι Οδηγίας 2019/904 για τα πλαστικά 

μιας χρήσης (SUP)

Οι πιο βασικοί στόχοι: 

 Απαγόρευση ορισμένων πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης

 77% χωριστή συλλογή πλαστικών φιαλών (ως 3lt.) μιας χρήσης ως το 2025

 90% ως το 2029

 25% ανακυκλωμένο υλικό στις φιάλες ΡΕΤ ως το 2025 

 30% ανακυκλωμένο υλικό στις φιάλες ΡΕΤ ως το 2025 

 Συμμετοχή Παραγωγών στο κόστος καθαρισμών και μέτρων ευαισθητοποίησης

 ΔΕΠ για τα πλαστικά εργαλεία μιας χρήσης κλπ. 



Προτεινόμενα μέτρα 
(συγκεντρωτικά)

Μείωση της 

κατανάλωσης

Περιορισμός 

αγοράς
Επανασχεδιασμός Σήμανση

Διευρυμένη 

ευθύνη του 

παραγωγού

Χωριστή 

συλλογή

Μέτρα 

ευαισθητοποίησης

Περιέκτες τροφίμων X X X

Κυπελλάκια X X X

Μπατονέτες X

Μαχαιροπίρουνα, πιάτα, 

αναδευτήρες, καλαμάκια
X

Ξυλάκια για μπαλόνια

Μπαλόνια

X

X X X

Πακέτα και 

περιτυλίγματα
X X

Περιέκτες ποτών, τα 

καπάκια και τα 

καλύμματά τους

- Φιάλες ποτών

X X X

X X X X

Φίλτρα προϊόντων 

καπνού
X X

Είδη υγιεινής:

- υγρά μαντηλάκια

- σερβιέτες

X X X

X X

Λεπτές πλαστικές 

σακούλες μεταφοράς
X X

Αλιευτικά εργαλεία X X



Στόχοι ανακύκλωσης για απόβλητα 

συσκευασίας (συνδυαστικά βάσει ΕΣΔΑ, οδηγιών 852 και 904)

ΥΛΙΚΟ ΕΣΔΑ 2020 ΕΕ-852 2025 ΕΕ-904 2025

Χαρτί / χαρτόνι 60% 75%

Πλαστικά 22,5% 50%

Πλαστικές φιάλες* 77%

Σιδηρούχα μέταλλα 70%

Αλουμίνιο 50%

Μέταλλο 50%

Γυαλί 60% 70%

Ξύλο 15% 25%

Επί συνόλου 55% 65%

* Συλλογή



Αποτελέσματα



Μείωση πόρων για την ανακύκλωση περίπου 30% στα έτη 

2018/2008 κυρίως εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.
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Ποσότητες Έσοδα

Συμβεβλημένες Ποσότητες και Έσοδα 

από εισφορές



Το υψηλότερο μέχρι σήμερα αποτέλεσμα
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Για λόγους ορθής σύγκρισης των αποτελεσμάτων, έχει αφαιρεθεί η χρήση εναλλακτικού καυσίμου (2013 – 2017)



• 95% κάλυψη πληθυσμού - 303 συμβεβλημένοι ΟΤΑ

• 173 χιλ. ενεργοί μπλε κάδοι 

• 9,5 χιλ. μπλε κώδωνες εξυπηρετούν περίπου 21 χιλ. επιχειρήσεις

• 520 οχήματα στους Δήμους

• 120 χιλ. δρομολόγια

• 35 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ)

• 2.600 άμεσες θέσεις εργασίας

• 248 χιλ. τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών αξιοποιήθηκαν από τα Δημοτικά 

Απόβλητα, εκ των οποίων 189 χιλ. τόνοι Απόβλητα Συσκευασίας (ΑΣ).

Τα έργα μπλε κάδου / μπλε κώδωνα 
(μεγέθη στο δωδεκάμηνο 2018 ή την 31/12/2018)



 552 χιλ. τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών αξιοποιήθηκαν συνολικά εκ των οποίων

493 χιλ. τόνοι Αποβλήτων Συσκευασίας (περιλαμβάνονται και οι

πιστοποιημένες ποσότητες, π.χ. Βιομηχανικά Εμπορικά Απόβλητα

Συσκευασίας-ΒΕΑΣ)

 € 356 εκατ. για επενδύσεις (π.χ. κάδοι, οχήματα, Κέντρα Διαλογής) και

δαπάνες λειτουργίας (από το 2003 μέχρι σήμερα)

Σύνολο Δραστηριοτήτων ΕΕΑΑ 

(2018)



Επίτευξη Στόχου
(συμβεβλημένες ποσότητες στην ΕΕΑΑ)

Η επίτευξη του στόχου της ΕΕΑΑ (νομική υποχρέωση), προκύπτει από την

διαίρεση του αποτελέσματος (αποβλήτων συσκευασίας) που καταγράφηκε προς

το σύνολο των συμβεβλημένων με την ΕΕΑΑ ποσοτήτων:

 Αριθμητής: Αποτέλεσμα ΕΕΑΑ (ανακυκλωθείσες ποσότητες ΑΣ)

 Παρονομαστής: Συμβεβλημένες ποσότητες στην ΕΕΑΑ (ΑΣ)

Επίτευξη 2018 =
Αποτέλεσμα 2018

Συμβεβλημένες 𝜋𝜊𝜎ό𝜏𝜂𝜏𝜀𝜍 2018
=

493 𝜒𝜄𝜆. 𝜏ό𝜈𝜊𝜄

385 𝜒𝜄𝜆. 𝜏ό𝜈𝜊𝜄
= 128%



Επίτευξη στόχων ΕΕ 2025 με βάση τα 

αποτελέσματα 2018
(συμβεβλημένες στην ΕΕΑΑ ποσότητες)
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Χαρτί/Χαρτόνι Γυαλί Πλαστικά Αλουμίνιο Λευκοσίδηρος Ξύλο Σύνολο

Ε.Ε. 2025 Επίτευξη ΕΕΑΑ

Παρατηρείται η γνωστή  υστέρηση στο γυαλί, καθώς και εμφανίζεται υστέρηση στο αλουμίνιο 

εξαιτίας της «άτυπης» ανακύκλωσης (γυρολόγοι κλπ.).



Συνεισφορά ΕΕΑΑ στην 

Επίτευξη του Εθνικού Στόχου (ΕΕ 2025)

Η παρούσα εκτίμηση της ΕΕΑΑ για την επίτευξη του εθνικού στόχου προκύπτει 

από την διαίρεση του αποτελέσματος της ΕΕΑΑ (και μόνον) προς το σύνολο των 

αποβλήτων συσκευασίας της αγοράς:

 Αριθμητής: Αποτέλεσμα ΕΕΑΑ (ανακυκλωθείσες ποσότητες)

 Παρονομαστής: Ποσότητες αποβλήτων συσκευασίας στη χώρα (*)

Επίτευξη 2018 = 
Αποτέλεσμα 2018

ποσότητες αγοράς 2018(∗)
= 

493 𝜒𝜄𝜆. 𝜏ό𝜈𝜊𝜄

791 𝜒𝜄𝜆. 𝜏ό𝜈𝜊𝜄
= 62%

(*) Εκτίμηση με βάση τα πλέον πρόσφατα γνωστά στοιχεία του ΥΠΕΝ προς την ΕΕ (2016) και 

την επικαιροποίησή τους από ΕΕΑΑ (2018).



Επίτευξη στόχων ΕΕ 2025 με βάση τα αποτελέσματα 

ΕΕΑΑ 2018 (Ποσότητες ΑΣ βάσει στοιχείων ΥΠΕΝ - εκτίμηση ΕΕΑΑ)
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Χαρτί/Χαρτόνι Γυαλί Πλαστικά Αλουμίνιο Λευκοσίδηρος Ξύλο Σύνολο

Ε.Ε. 2025 Επίτευξη

Στοιχεία ΕΟΑΝ προσαρμοσμένα στις μεταβολές της αγοράς ως το 2018. Μόνη πηγή ανακύκλωσης η ΕΕΑΑ.

7 χρόνια πριν από τη μέτρηση η επίτευξη είναι γενικά καλή. 

Παρατηρείται υστέρηση σε γυαλί (σημαντική) και πλαστικά (μικρή) 

καθώς και το πρόβλημα της άτυπης ανακύκλωσης του αλουμινίου.



Πλαστικές φιάλες μιας χρήσης

Υφιστάμενη κατάσταση 
Αποτελέσματα ΕΕΑΑ 2018 / Στόχοι ΕΕ 2025 (νέα οδηγία 2019/904)

Επίτευξη ΕΕΑΑ 

2018 

(χιλ. t)

Εκτίμηση 

Συμβεβλημένων 

ποσοτήτων 

στην ΕΕΑΑ

(χιλ. t)

Επίτευξη ΕΕΑΑ 

2018 ως προς 

τις 

συμβεβλημένες

(%)

Εκτίμηση 

συνόλου 

αγοράς 

(στόχος 

χώρας)

(χιλ. t)

Επίτευξη 2018 

ως προς το 

σύνολο της 

χώρας

(%)

17,4 25-30 60-65% 40-45 40-45%

Στόχος ΕΕΑΑ: Επιπλέον περ. 3 - 5 χιλ. τόνοι προκειμένου να καλυφθεί το 77%

Εθνικός στόχος: Επιπλέον 13 -16 χιλ. τόνοι προκειμένου να καλυφθεί το 77%

Προκύπτει η ανάγκη να δημιουργηθεί χωριστή αναφορά για τις φιάλες PET, 

ενδεχομένως και χωριστή κοστολόγηση για αυτό το υλικό

* Κατά παραδοχή οι «πλαστικές φιάλες μιας χρήσης για ποτά» αφορούν κυρίως στις φιάλες PET.



Επόμενα βήματα: Αναθεωρημένο 

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΕΕΑΑ



Τρέχον Επιχειρησιακό Σχέδιο (ΕΣ)

 Υποβλήθηκε το Μάιο 2018

 Ακολούθησαν συμπληρωματικά στοιχεία κατόπιν επιστολών του ΕΟΑΝ

(Ιούλιος 2018)

 Στη συνέχεια (Οκτ./Νοεμ. 2018) έγιναν συναντήσεις με τον ΕΟΑΝ και τον

Αναπλ. Υπουργό Περιβάλλοντος (Δεκ. 2018). Ζητήθηκαν:

 Επιτάχυνση των έργων ανάπτυξης τεσσάρων ρευμάτων (χαρτί, γυαλί, 

πλαστικά, μέταλλα).

 Επιπλέον αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης των ΟΤΑ από την ΕΕΑΑ 

αναφορικά με τη συλλογή.

 Ανάπτυξη επιπρόσθετων υποδομών σε νησιωτικούς ΟΤΑ και άλλα. 

 Λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω κοινοποιήθηκε στον ΕΟΑΝ τροποποίηση του 

Σχεδίου (Φεβρουάριος 2019) και υποβλήθηκε εκ νέου το Μάιο 2019 κατόπιν 

αιτήματος ΕΟΑΝ.



Στόχοι ΕΣ

 Ολοκλήρωση κάλυψης πληθυσμού

 Βιώσιμη διατήρηση όλων των υφιστάμενων έργων ανακύκλωσης 

(π.χ. επαρκής ρυθμός αντικατάστασης εξοπλισμού)

 Συνέχιση επίτευξης στόχων ΕΕ 2025

 Ενδυνάμωση συλλογής αποβλήτων συσκευασίας από γυαλί

 Εντατικό πρόγραμμα ενημέρωσης και προβολής

 Κάλυψη προβλέψεων Νόμου 4496/2017

 Επαναπροσδιορισμός τιμών υλικών συσκευασίας (κοστολόγηση 

ανακύκλωσης)



Βασικές Λειτουργικές Παραδοχές

 Συχνότητα αποκομιδής ανά ρεύμα: χαρτί κάθε 7 μέρες, πλαστικά κάθε 10 

μέρες, μέταλλα κάθε 15 μέρες (παραδοχή από ΕΟΑΝ)

 Αναλογία κάδων: 1 κάδος / 75 κατοίκους

 Αναλογία κωδώνων γυαλιού: 1 κώδωνας / 750 κατοίκους

 Σημαντική αύξηση (40%) του συντελεστή χρήσης των υφιστάμενων οχημάτων 

(από 0,9 δρομολόγια/όχημα/μέρα σε 1,24) (παραδοχή από ΕΟΑΝ)



 Παραδοχή: η ανάπτυξη των χωριστών ρευμάτων θα φτάσει το 50% 

του πληθυσμού στο τέλος της 6ετίας. 

 Αλλά: οι Δήμοι έχουν τον πρώτο λόγο σχετικά με την οργάνωση 

της συλλογής (ρεύματα, χρονοδιάγραμμα κλπ.).

 Προβλέπεται επιπλέον ενίσχυση των ΟΤΑ για τη συλλογή των 

αποβλήτων συσκευασίας (επιπλέον της παροχής κάδων και 

οχημάτων, καθώς και της οικονομικής στήριξης για τη μεταφορά σε 

απόσταση  και τη θαλάσσιας μεταφορά που ήδη ισχύουν)

 Υποχρέωση της ΕΕΑΑ: απόβλητα συσκευασίας και μόνο.

Ρεύματα συλλογής



 220 νέα οχήματα, αξίας περ. €22 εκατ. (κυρίως για ανανέωση 

του στόλου)

 230 χιλ. επιπλέον κάδοι, αξίας περ.  €32 εκατ. (αριθμός κάδων 

τελικού δικτύου ~310 χιλ.) (περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη 

ρευμάτων)

 10 χιλ. κώδωνες για επιχειρήσεις και αστικό ιστό, περ.  €4 εκατ.

(αριθμός κωδώνων τελικού δικτύου ~20 χιλ.)

 €40 εκατ. για τη συλλογή ρεύματος γυαλιού και χωριστών 

ρευμάτων

 €16 εκατ. για κατασκευή σταθμών μεταφόρτωσης και χώρων 

προδιαλογής υλικών (νησιωτικοί ΟΤΑ κλπ.) και επενδύσεις στα 

ΚΔΑΥ 

Εξοπλισμός Συλλογής – Έργα Δημοτ. Αποβλήτων
(τεμάχια ή δαπάνες στην εξαετία)



Προϋπολογισμός 6ετίας

 Σύνολο δαπανών εξαετίας περ. €233 εκατ.

 Σύνολο εσόδων από εισφορές στην εξαετία περ. €220 εκατ. Οι σημερινές

εισφορές στην εξαετία αντιστοιχούν σε περ. €120 εκατ. δηλαδή απαιτείται

διπλασιασμός των πόρων στην εξαετία.

 Οι επιπλέον πόροι στην εξαετία θα προέλθουν

 κατά €13 εκατ. από τα διαθέσιμα της ΕΕΑΑ,

 κατά €25 εκατ. από την προβλεπόμενη αύξηση ποσοτήτων

συσκευασιών στην αγορά (αύξηση κατανάλωσης) και

 κατά €75 εκατ. από τη μεταβολή των εισφορών (απόφαση Δημόσιας

Διοίκησης).

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη ΕΣ



Προϋποθέσεις υλοποίησης

επιχειρησιακού σχεδίου

 Αξιολόγηση και επαναπροσδιορισμός του Σχεδίου σε ετήσια βάση. Κύριοι λόγοι:

 Η εισφοροδιαφυγή είναι παρούσα και μεγάλη (πάνω από 40%).

 Τα (ετήσια) έσοδα από τις εισφορές δεν είναι σταθερά,

 Οι τιμές διάθεσης των δευτερογενών υλικών μεταβάλλονται διεθνώς,

 Η Δημόσια Διοίκηση οφείλει να  διασφαλίζει :

 τη διαφανή λειτουργία των συστημάτων και 

 την εξυπηρέτηση των υπόχρεων επιχειρήσεων στη βάση της αρχής της 

ισονομίας

 την αποδοτική χρήση των πόρων της ανακύκλωσης (συγκριτική αξιολόγηση 

μεθόδων ανακύκλωσης εντός χώρας και με την ευρωπαϊκή πρακτική)

 Αρχή της ισορροπίας του οικονομικού ισοζυγίου, δηλ. οι πόροι πρέπει να είναι 

σε συγχρονισμό με τις δαπάνες.



Νέες απαιτήσεις για το άμεσο μέλλον…

• Έχουν τεθεί νέοι αυξημένοι στόχοι

• Υπάρχει σημαντική εμπειρία και αποτελέσματα μέχρι σήμερα, αλλά

• Ενδυνάμωση της συμμετοχής πολιτών και επαγγελματιών (HORECA), όχι μόνο

με εντατικά προγράμματα ενημέρωσης, αλλά κυρίως με αλλαγές στον τρόπο

χρέωσης της διαχείρισης απορριμμάτων (κίνητρα/αντικίνητρα, ΠΟΠ κλπ.)

• Πρόκληση η συλλογή ρευμάτων: πιο πολύπλοκη οργάνωση και συγχρόνως

ανάγκη για μεγαλύτερη συνέπεια και αύξηση της αποτελεσματικότητας.

• Απαιτούνται επιπλέον σημαντικοί πόροι για την ανακύκλωση συσκευασιών

• Η Δημόσια Διοίκηση να μεριμνήσει για την έγκαιρη λήψη αποφάσεων,

εκκινώντας από τις άμεσες εκκρεμότητες.


