Η ανακύκλωση συσκευασιών στην Ελλάδα.
Το αδιέξοδο έρχεται, αποφάσεις τώρα!

Υπότιτλος:
Πώς δεν ευδοκιμεί η ανακύκλωση στο κλίμα της
Δημόσιας Διοίκησης
14η Σύνοδος ΦΟΔΣΑ
Αλεξανδρούπολη
30.06.2022

Ας θυμηθούμε τα βασικά…

Αποτελέσματα ή
ποιος υλοποιεί την
ανακύκλωση
συσκευασιών στην
Ελλάδα

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.
Β.Α. ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.
ΕΛΑΙΣ- UNILEVER A.E.
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
ION A.E.
ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ
ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
ΤΕΤΡΑ ΠΑΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΦΑΓΕ ΕΛΛΑΔΑΣ AE
ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ A.E
ΨΥΓΕΙΑ ΘΕΟΔ. ΚΛΙΑΦΑ Α.Ε.
CHIPITA GLOBAL A.E.
COCA-COLA 3E EΛΛΑΔΟΣ A.Β.Ε.Ε.
COLGATE PALMOLIVE (HELLAS) SA
CROWN HELLAS CAN A.E.
NESTLE ΕΛΛΑΣ A.E.
PEPSICO – HELLAS A.E.
VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
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ΚΕΔΕ

Η ΚΕΔΕ εκπροσωπείται από 3 μέλη στο 9μελές ΔΣ της ΕΕΑΑ

Τα έργα μπλε κάδου / μπλε κώδωνα

96% κάλυψη πληθυσμού - 306 Συμβεβλημένοι ΟΤΑ
175 χιλ. ενεργοί μπλε κάδοι (παραδοθέντες 254 χιλ. κάδοι)

10 χιλ. μπλε κώδωνες εξυπηρετούν 22 χιλ. επιχειρήσεις
529 ειδικά οχήματα στους Δήμους
32 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ)
2.600 άμεσες θέσεις εργασίας
275 χιλ. τόνοι ανακυκλώθηκαν από τα Δημοτικά Απόβλητα

(εκ των οποίων 221 χιλ. τόνοι Αποβλήτων Συσκευασίας)

Αποτελέσματα ΕΕΑΑ
3.250 συμβεβλημένες επιχειρήσεις

576 χιλ. τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών αξιοποιήθηκαν συνολικά εκ των οποίων
521 χιλ. τόνοι Αποβλήτων Συσκευασίας (περιλαμβάνονται και οι
πιστοποιούμενες ποσότητες, π.χ. ΒΕΑΣ)

€ 370 εκατ. για επενδύσεις (π.χ. κάδοι, οχήματα, Κέντρα Διαλογής) και δαπάνες
λειτουργίας (2003 μέχρι σήμερα)

Επίτευξη στόχων ΕΕΑΑ
(γραμμή αναφοράς: οι συμβεβλημένες ποσότητες)
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Επίτευξη 2021

25% 37%
Ξύλο
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Επίτευξη Στόχων Χώρας
Το 95% του αποτελέσματος της
χώρας οφείλεται στην ΕΕΑΑ

EUROSTAT 2019: 60,1% ανακύκλωση
συσκευασιών η Ελλάδα

Η μεγάλη αστοχία της Δημόσιας
Διοίκησης

Υψηλή Εισφοροδιαφυγή: 20 χρόνια η Δημόσια
Διοίκηση χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα

ΕΕΑΑ

45%

€22 εκατ.
ετησίως

9%

€5 εκατ.
ετησίως

46%

€23 εκατ.
ετησίως

ΑΑ

Εισφοροδιαφυγή

(*) βάσει στοιχείων Δημόσιας Διοίκησης

Συνοψίζοντας: ποια είναι η εικόνα
σήμερα…
▪

Η χώρα έχει δηλώσει επίτευξη 60,1% στην ανακύκλωση συσκευασιών

▪

Η ΕΕΑΑ επιτυγχάνει διπλάσιο αποτέλεσμα από τη νομική υποχρέωσή της.

▪

Η ΕΕΑΑ καλύπτει το 95% του αποτελέσματος της χώρας.

▪

Στην ΕΕΑΑ έχει συμβληθεί μόνο το 46% των αποβλήτων συσκευασίας (της νομικής
υποχρέωσης).

▪

Το 45% των αποβλήτων συσκευασίας εισφοροδιαφεύγει (δε συμμετέχει σε κανένα
σύστημα επί 20 χρόνια), η εισφοροδιαφυγή ανέρχεται σε €22 εκατ. ετησίως.

▪

Συνεπώς η ΕΕΑΑ βαρύνεται σχεδόν με το σύνολο της εισφοροδιαφυγής. Οι πόροι
(έσοδα ΕΕΑΑ) δεν επαρκούν για τη διατήρηση και προώθηση των έργων
ανακύκλωσης.

Διαχρονική συμβολή στο εθνικό αποτέλεσμα
των δύο συστημάτων
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*Στοιχεία κατά δήλωση ΑΑ (αρ. πρωτ. ΕΟΑΝ 4426/17-11-2020, όπως δημοσιοποιήθηκε σε ιστότοπο)

Σύγκριση κόστους (επιβάρυνσης υπόχρεων
επιχειρήσεων) μεταξύ των δύο συστημάτων
ΑΑ
Έτος 2018

ΕΕΑΑ
Έτος 2018

ΑΑ
Έτος 2019

ΕΕΑΑ
Έτος 2019

Εισφορές I (εκατ.€)

4,0*

20,6

4,8*

21,4

Αποτέλεσμα βασικής
μεθόδου II (τόνοι)

5.475*

174.475

8.229*

179.109

738

118

582

119

Επιβάρυνση υπόχρεων
παραγωγών ανά τόνο
αποτελέσματος από τη
βασική μέθοδο Ι/ΙΙ (€/t)

6Χ

5Χ

Με ποια μέθοδο αξιοποιούνται με βέλτιστο τρόπο οι πόροι της
ανακύκλωσης;
Βασική μέθοδος: ΑΑ→ Σπιτάκια, ΕΕΑΑ→ Μπλε Κάδος – Κώδωνας
*Στοιχεία κατά δήλωση ΑΑ (αρ. πρωτ. ΕΟΑΝ 4426/17-11-2020, όπως δημοσιοποιήθηκε σε ιστότοπο)

Ας μιλήσουμε λοιπόν για τον ελέφαντα στο
δωμάτιο…

Εισφοροδιαφυγή: ποιος έχει την ευθύνη;
Χρηματοδότηση των ΟΤΑ μέσω ΕΟΑΝ: πού είναι;
▪

24/10/2021: Ο Υπουργός ΠΕΝ σε συνάντηση με την παρουσία του ΕΟΑΝ,
συμβούλων του και της ΕΕΑΑ ανακοινώνει ότι η πολιτεία αναλαμβάνει το μερίδιο
ευθύνης της έναντι της εισφοροδιαφυγής και θα χρηματοδοτήσει τους Δήμους
μέσω του ΕΟΑΝ με €10 εκατ.

▪

30/10/2021: Στην ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/100628/1904 όντως προβλέπεται η μεταφορά
του ποσού στον ΕΟΑΝ.

▪

24/11/2021: Ο ΕΟΑΝ επιβεβαιώνει την ως άνω απόφαση του Υπουργού στο
Δήμαρχο Πατρέων σε διαδικτυακή συνάντηση με την παρουσία του Προέδρου της
ΚΕΔΕ και της ΕΕΑΑ.

▪

25/2/2022: από τα πρακτικά του ΔΣ του ΕΟΑΝ: «…Έτσι λοιπόν δεν ισχύει και αυτή η
συζήτηση που έγινε τότε με τον Δήμαρχο Πατρέων και τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ…»

▪

Γραπτή ενημέρωση δεν υπάρχει.

…αλλά χρηματοδότηση υπάρχει τελικά;
Δελτία τύπου ΕΔΣΝΑ

Πρόγραμμα ΤΡΙΤΣΗΣ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Κέντρα ανακύκλωσης,
οικίσκοι, κιόσκια κλπ.:

«Πολυκέντρα Ανακύκλωσης ρευμάτων με
πρόβλεψη ανταποδοτικού (οικονομικού) εργαλείου»

€21 εκατ.

€53 εκατ. για τους 3 μεγάλους Δήμους

Ερώτημα:

Υπάρχει χρηματοδότηση για «πολυκέντρα», αλλά όχι για οχήματα συλλογής ή
κάδους ανακύκλωσης, δηλ. για όποιον παραγωγικό εξοπλισμό ανακύκλωσης
έχουν ανάγκη και τον ζητούν οι Δήμοι;
Χρήσιμη μέτρηση: παρόμοια Μηχανήματα Αντίστροφης Πώλησης (με το γνωστό
οικονομικό κίνητρο) έχει εγκαταστήσει η ΕΕΑΑ σε μεγάλα σουπερμάρκετ.
Ο κάθε «οικίσκος» παράγει 4 τόνους ανακύκλωσης ετησίως. (*)
(*) στοιχεία υποβληθέντα στον ΕΟΑΝ (Απολογιστικές Εκθέσεις ΕΕΑΑ)

Να οργανωθούμε βρε παιδιά…
Η σύγχυση:
• Πολλοί φορείς αναπτύσσουν έργα που συλλέγουν απόβλητα
συσκευασίας (ΕΔΣΝΑ, ΦΟΔΣΑ, ΟΤΑ κλπ.),
• ενώ οι υπόχρεοι παραγωγοί έχουν νομική υποχρέωση να
επιτύχουν συγκεκριμένους στόχους αναφορικά με τα απόβλητα
συσκευασίας.
Τα ερωτήματα:

Ποιος έχει την
συσκευασιών;

ευθύνη

να

σχεδιάζει

για

την

ανακύκλωση

Ποιος έχει υποχρέωση να πράξει και να χρηματοδοτήσει τι;
Ποιος μετρά τα εκτός συστημάτων αποτελέσματα που αφορούν τα
απόβλητα συσκευασίας και πού πιστώνονται;

Ζητείται ισονομία…

Ζητείται ισονομία…
Επεισόδιο υπ΄ αριθμόν 1
▪

10/12/2021. Το ΔΣ του ΕΟΑΝ αποφασίζει α. να αυξήσει τις τιμές εισφοράς
των συμβεβλημένων μόνο για την ΕΕΑΑ και με άμεση ισχύ και β. να
ενημερώσει τους συμβεβλημένους με την ΕΕΑΑ.

▪

Η ΕΕΑΑ ενημερώθηκε 6 ημέρες μετά τις αποφάσεις!

▪

Από τα πρακτικά της συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΟΑΝ: «…να
γνωστοποιήσουμε σε όλους τους υπόχρεους παραγωγούς συσκευασιών που
είναι συμβεβλημένοι με την ΕΕΑΑ, με επιστολή δική μας ποιες είναι οι
υποχρεώσεις ούτως ώστε να μην έχουμε άλλες εισφοροδιαφυγές…».

▪

Κατά τον ΕΟΑΝ
τα μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής αφορούν τις
επιχειρήσεις που είναι συμβεβλημένες με την ΕΕΑΑ, δηλαδή τις επί 20
χρόνια σύννομες επιχειρήσεις που αγόγγυστα έχουν επωμιστεί το βάρος
της ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα!!!

Ζητείται ισονομία…
Επεισόδιο υπ΄ αριθμόν 2
▪

Η επιστολή του ΕΟΑΝ προς τις 3.000 επιχειρήσεις που έχουν συμβληθεί με
την ΕΕΑΑ, αφού ενημερώνει για τις νέες αυξημένες τιμές που επιβάλλονται
στην ΕΕΑΑ, καταλήγει:

▪

«…οδηγεί σε μη απαλλαγή τους υπόχρεους παραγωγούς συσκευασιών από
τη νομική ευθύνη της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων
συσκευασιών (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4819/2021).»

▪

Η ως άνω «προειδοποίηση» ήταν ανακριβής και νομικά έωλη.

▪

Ιδού η έμμεση παραδοχή από την ίδια την πολιτεία…

Ζητείται ισονομία…
Επεισόδιο υπ΄ αριθμόν 3
…πέντε μήνες μετά την αβάσιμη επιστολή του ΕΟΑΝ

▪

χωρίς να έχει προηγηθεί διάλογος ενσωματώνεται τροπολογία στον κλιματικό
νόμο 4936/2022, που προβλέπει νομική εμπλοκή των συμβεβλημένων
επιχειρήσεων για αποφάσεις του συστήματος (άρθρο 43.3α).

▪

Εκ των υστέρων επιχειρείται να μετατεθούν νομικά βάρη στις σύννομες
επιχειρήσεις που έχουν συμβληθεί με την ΕΕΑΑ.

Ζητείται ισονομία…
Επεισόδιο υπ΄ αριθμόν 4
Το Μάρτιο 2022 τυπικά έχει εκκινήσει το 2ο έτος του επιχειρησιακού σχεδίου της
ΑΑ, στο οποίο, σύμφωνα με τη φερόμενη εισήγηση του ΕΟΑΝ προβλέπονται
ίδιες με την ΕΕΑΑ αυξημένες τιμές.
▪

Απόφαση του ΕΟΑΝ για την εφαρμογή των αυξημένων τιμών
εισφοράς της ΑΑ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ δεν υπάρχει μέχρι σήμερα.

Ως εκ τούτου τι συμβαίνει στην αγορά…
▪

Οι συμβεβλημένες επιχειρήσεις με την ΕΕΑΑ λαμβάνουν μηνύματα από το
έτερο σύστημα που προτρέπουν τις επιχειρήσεις να αποχωρήσουν από την
ΕΕΑΑ και να συμβληθούν με εκείνους, καθόσον είναι …φθηνότεροι κατά
15%....

▪

Για την ανακύκλωση στη χώρα μας όχι μόνο δεν απαιτούνται
επιπλέον πόροι, αλλά με τις ευλογίες του ΕΟΑΝ προσφέρονται και
εκπτώσεις!

Οι πρόσφατες πράξεις της Δημόσιας
Διοίκησης επιταχύνουν την κρίση
▪

Οι επαπειλούμενες διοικητικές κυρώσεις στις σύννομες συμβεβλημένες με
την ΕΕΑΑ επιχειρήσεις,

▪

σε συνδυασμό με τη διαφοροποίηση τιμών σε βάρος της ΕΕΑΑ (ανατροπή
της επί 12 χρόνια πρακτικής της Δημόσια Διοίκησης),

▪

οδηγούν εξ αντικειμένου σε μία και μόνη επίπτωση: στην αποχώρηση
επιχειρήσεων από την ΕΕΑΑ.

Κατά συνέπεια μειώνονται οι πόροι που χρηματοδοτούν τους
Δήμους καθώς και τη μόνη αποτελεσματική ανακύκλωση που
αποφέρουν τα υφιστάμενα έργα ανακύκλωσης συσκευασιών
που έχουν οργανώσει οι Δήμοι με την ΕΕΑΑ.

Και τώρα τι κάνουμε;

Ημερολόγιον Καταστρώματος
(κινήσεις ΕΕΑΑ από το Σεπτέμβριο 2020 – σήμερα)
▪

9 επιστολές προς Υπουργούς

▪

7 συναντήσεις με Υπουργούς

▪

8 επιστολές προς ΕΟΑΝ

▪

5 συναντήσεις με ΕΟΑΝ

▪

2 εξώδικα προς ΕΟΑΝ

▪

10 συναντήσεις με ΚΕΔΕ και Δήμους

▪

6 νομικές κινήσεις – καταγγελίες

Όλοι γνωρίζουν!

Αποφάσεις που οφείλει να λάβει η Δημόσια
Διοίκηση (1)

▪

Να αντιμετωπιστεί η
αποτελεσματικά μέτρα.

εισφοροδιαφυγή

με

άμεσα,

αυστηρά

και

▪

Η πολιτεία να αναλάβει το μερίδιο ευθύνης της που αντιστοιχεί στην
απαράδεκτα υψηλή εισφοροδιαφυγή και να χρηματοδοτήσει τους ΟΤΑ για τα
υφιστάμενα έργα ανακύκλωσης.

▪

Να εξεταστεί τώρα το τροποποιημένο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΕΕΑΑ.
Υποβλήθηκε το Δεκέμβριο 2021 κατ’ επιταγή του Νόμου 4819/2021, και δεν
υπάρχει απάντηση από τον ΕΟΑΝ μέχρι σήμερα.

Αποφάσεις που οφείλει να λάβει η Δημόσια
Διοίκηση (2)
Εφαρμογή του Νόμου 4819/2021 (άρθρο 13.3β.) - Όροι λειτουργίας δύο
Συστημάτων
«…Σε περίπτωση λειτουργίας άνω του ενός ΣΣΕΔ για το ίδιο ρεύμα προϊόντων ή
συσκευασιών, τα εν λόγω ΣΣΕΔ εκπληρώνουν τις οικείες υποχρεώσεις
διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού με συντονισμένο τρόπο. Για τον σκοπό
αυτόν, εφαρμόζεται η αρχή της αναλογικής ανάληψης υποχρεώσεων από τα
ΣΣΕΔ σε σχέση με τους συμβεβλημένους υπόχρεους, ώστε να διασφαλίζονται η
κάλυψη του συνόλου της Χώρας, η αποφυγή επικαλύψεων, ο δίκαιος
διαμοιρασμός του κόστους εναλλακτικής διαχείρισης, η βέλτιστη χρήση των
διαθέσιμων πόρων και η εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού. Ο Ε.Ο.ΑΝ.
δύναται να καθορίζει ελάχιστη τιμή εισφοράς για λόγους εύρυθμης λειτουργίας
της εναλλακτικής διαχείρισης του εν λόγω αποβλήτου…»

Άμεση αποκατάσταση της ισορροπίας στη λειτουργία των συστημάτων

Τα έργα ανακύκλωσης
συσκευασιών εν κινδύνω…
▪

30/6/2021 Η ΕΕΑΑ ενημερώνει ΟΤΑ, ΚΕΔΕ και ΕΟΑΝ ότι δε μπορεί να
ανανεώσει συμβάσεις με Δήμους, των οποίων οι συμβάσεις λήγουν, με
τους μέχρι τότε όρους.

▪

Η πρώτη ομάδα αφορά 8 Δήμους και τα έργα συνεχίζονται χωρίς
συμβάσεις με τελική προθεσμία την 30/9.

▪

25/2/2022 Η δεύτερη ομάδα αφορά 24 Δήμους και οι συμβάσεις λήγουν
από τον 8/2022 ως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Ποια τελικά είναι η υποχρέωση της ΕΕΑΑ

▪

Νόμος 4819/2021 «…Οι συνολικοί στόχοι του ΣΕΔ καθορίζονται κατ’
ελάχιστον με αναγωγή των εθνικών στόχων στις ποσότητες ανά κατηγορία
προϊόντος των υποχρέων που είναι συμβεβλημένοι στο ΣΕΔ…»

▪

Στην ΕΕΑΑ συμμετέχει το 46% της συνολικής νομικής υποχρέωσης
αποφέρει το 95% του αποτελέσματος της χώρας.

ενώ

Κατόπιν τούτων η ΕΕΑΑ αναγκάζεται να…
▪

περιορίσει τις δραστηριότητές της αυστηρά στη νομική υποχρέωσή της,
ήτοι:


να αναλάβει μόνο ένα μέρος του κόστους διαλογής, μεταφοράς κλπ.,



να περιορίσει τις δραστηριότητές της σε ένα μόνο μέρος των ΟΤΑ της χώρας,



να επιλέξει ανακύκλωση «αλά κάρτ»,



να χρηματοδοτήσει κάδους και οχήματα μόνο στο ποσοστό των αποβλήτων
συσκευασίας που περιέχεται στο συλλεγόμενο ρεύμα,



να μην ανανεώσει συμβάσεις με ΟΤΑ που λήγουν.

Και όλα αυτά ενώ η ΕΕΑΑ θα εκπληρώνει τη νομική υποχρέωσή της!

Βασικές παραδοχές του
επιχειρησιακού σχεδίου Δεκεμβρίου 2021
▪

▪

▪

▪

Από 5/1/2023 οι πλαστικές φιάλες ποτών, τα κουτιά αλουμινίου και οι
γυάλινες φιάλες δεν περιλαμβάνονται στην υποχρέωση της ΕΕΑΑ και στα
υφιστάμενα έργα ανακύκλωσης, αλλά έχουν ενταχθεί στο σύστημα
εγγυοδοσίας (DRS).
Τροποποιείται το πλαίσιο συνεργασίας με τους ΟΤΑ/ΦΟΔΣΑ, οι οποίοι
αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη των έργων υπό τη χρηματοδότηση της
ΕΕΑΑ
Η νομική υποχρέωση της ΕΕΑΑ καθορίζεται από τις προβλέψεις του
ισχύοντος νομικού πλαισίου (γραμμή αναφοράς: οι συμβεβλημένες
ποσότητες)
Η Δημόσια Διοίκηση διασφαλίζει ότι τηρούνται απαρέγκλιτα οι αρχές της
ισονομίας έναντι των υπόχρεων Παραγωγών, της αναλογικής ανάληψης
υποχρεώσεων και των λοιπών προβλέψεων του ισχύοντος νομικού πλαισίου.

Βασικά μεγέθη και χαρακτηριστικά του
επιχειρησιακού σχεδίου Δεκεμβρίου 2021
▪

Ανάπτυξη ρεύματος για τις συσκευασίες από χαρτί σε όλους τους
συνεργαζόμενους δήμους.

▪

Επέκταση του ρεύματος γυαλιού (Μπλε Κώδωνες)

▪

Μετατροπή του ρεύματος Μπλε Κάδου σε PMD (λοιπές συσκευασίες)

▪

Έξυπνες γωνιές ανακύκλωσης 4 ρευμάτων

▪

Δίκτυο 4 ρευμάτων σε χώρους συνάθροισης κοινού

▪

Προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων πενταετίας €144 εκατ., μηδενικό
έλλειμμα.

Εν κατακλείδι
▪

Αν ο ρυθμιστής (ΕΟΑΝ) δεν αναλάβει τον κατά Νόμο ρόλο του αποκαθιστώντας
την αρχή της ισονομίας και δεν εφαρμόσει τις αρχές που επιβάλλει ο Νόμος,

▪

τα υφιστάμενα έργα ανακύκλωσης κινδυνεύουν με κατάρρευση.

▪

Η πολιτεία ας αποφασίσει πώς θα καλύψει το κενό που αφήνουν – με ευθύνη της
- η εισφοροδιαφυγή και τυχόν μη αποτελεσματικές μέθοδοι ανακύκλωσης.

Η ανακύκλωση συσκευασιών έχει εισέλθει σε πορεία απαξίωσης και φθοράς
με κύρια ευθύνη της αρμόδιας Δημόσιας Διοίκησης.

