Ο ρόλος του ΕΟΑΝ στην
Εναλλακτική Διαχείριση και
την Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ρουμπίνη Μαρίνη
Δρ. Μετ/γος Μηχανικός
Δ/νση Επιθεωρήσεων και Ελέγχων
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Ελληνικός Οργανισμός
Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)
Πρόκειται για ΝΠΙΔ με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, που υπάγεται στην
εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Σκοπός του ΕΟΑΝ
Βασικός σκοπός είναι ο σχεδιασμός
και η εφαρμογή της πολιτικής για την
πρόληψη και την εναλλακτική
διαχείριση των αποβλήτων
συσκευασιών και των άλλων
προϊόντων, καθώς και η εισήγηση
στον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας για το σχεδιασμό της
πολιτικής

Πρώτες ύλες

Σχεδιασμ
ός

Κυκλική οικονομία

Δομή του Ε.Ο.ΑΝ.
Διοικητικό
Συμβούλιο
Νομική
Υπηρεσία
Διευθύνων
Σύμβουλος

Δ/νση
Εναλλακτικής
Διαχείρισης

Δ/νση Έρευνας,
Πρόληψης &
Επικοινωνίας

Δ/νση
Επιθεωρήσεων &
Ελέγχων

Δ/νση
Οικονομικών,
Διοικητικών
Υπηρεσιών &
Πληροφορικής

Βασικές Αρχές
Εναλλακτικής Διαχείρισης
Η αρχή της ιεράρχησης των δράσεων και
εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων
Η αρχή της διευρυμένης ευθύνης του
παραγωγού
Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»
Η αρχή της ευθύνης όλων των
εμπλεκομένων οικονομικών παραγόντων
H αρχή της δημοσιότητας των μέτρων που
λαμβάνονται προς τους χρήστες και
καταναλωτές
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Διευρυμένη ευθύνη παραγωγού

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ / ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ

Συμβάσεις

€

Φορέας
ΣΕΔ
€

Συμβάσεις

Συμβάσεις

ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Συμβάσεις

OTA
Παραγωγικές
δραστηριότητες

Απόβλητα

€

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

€

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Συλλογή

Ανακύκλωση

Διαλογή /Επεξεργασία

Ανάκτηση Ενέργειας

Δευτερογενή υλικά

Προς μια Κυκλική Οικονομία
Η εναλλακτική διαχείριση βασίζεται στην αρχή της διευρυμένης
ευθύνης του παραγωγού, η οποία χρησιμοποιεί οικονομικά
κίνητρα ώστε να ενθαρρύνει τους παραγωγούς να σχεδιάσουν
πιο φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα, καθιστώντας τους
υπεύθυνους για το κόστος της διαχείρισης των προϊόντων όταν
αυτά καταστούν απόβλητα

η κυκλική
οικονομία
αποτελεί
τεράστια μη
αντιστρεπτή
παγκόσμια
τάση
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Τα «γρανάζια» της κυκλικής
οικονομίας
Δημόσιες
Υπηρεσίες
ΟΤΑ
Τοπικές
Κοινωνίες

Υ.Π.ΕΝ.
Ε.Ο.ΑΝ.

Παραγωγοί
Διακινητές

πολίτηςκαταναλωτής

Συστήματα
Εναλλακτικής
Διαχείρισης
Φορείς
Διαχείρισης
αποβλήτων
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Θεσμικό Πλαίσιο

Εναλλακτικής Διαχείρισης
Ν. 2939/2001: Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και
άλλων προϊόντων – Ίδρυση ΕΟΕΔΣΑΠ και άλλες διατάξεις

Ν. 3854/2010: Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των
συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής
Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις

Ν. 4042/2012:

Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την
Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση
με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής

Ν. 4496/2017: 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

Ρεύματα Αποβλήτων
Εναλλακτικής Διαχείρισης

Απόβλητα Υλικών Συσκευασίας –
ν.2939/2001 & ν.4396/2017

Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
(AHHE) - ΚΥΑ 23615/2014
Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων - ΠΔ 82/2004
Απόβλητα Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών - ΚΥΑ
41624/2010

Μεταχειρισμένα Ελαστικά Οχημάτων - ΠΔ 109/2004
Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (OTKZ) - ΠΔ 116/2004
Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και
Κατεδαφίσεων (AEKK) - ΚΥΑ 36259/2010

Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης
 Η οργάνωση σε ατομική ή συλλογική βάση της εναλλακτικής διαχείρισης
των χρησιμοποιημένων συσκευασιών ή των αποβλήτων των
συσκευασιών και άλλων προϊόντων με σκοπό την κατά προτεραιότητα
προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση
Πρόκειται για εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με ευθύνη οργάνωσης
και παρακολούθησης της λειτουργίας όλων των εργασιών εναλλακτικής
διαχείρισης
Βασίζονται στην αρχή της Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού
Συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι «παραγωγοί*» που διακινούν προϊόντα
στην ελληνική αγορά
Υπάρχουν Συστήματα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και Συστήματα
Ατομικής Εναλλακτικής Διαχείρισης
Αρμόδια αρχή για την έγκριση και λειτουργία τους είναι ο ΕΟΑΝ

*παραγωγός (και εισαγωγέας) συσκευασιών ή παραγωγός και διαχειριστής άλλων προϊόντων

Υφιστάμενα

Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης

Απόβλητα που καλούνται να διαχειριστούν οι ΟΤΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ:
χαρτί, μέταλλο,
πλαστικό, γυαλί
ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απόβλητα
Λιπαντικών
Α.Ε.Κ.Κ.

ΟΤΚΖ
Εγκαταλελειμμένα
Οχήματα

ΑΗΗΕ ΟΙΚΙΑΚΗΣ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Φορητές
Ηλεκτρικές
Στήλες
Μεταχειρισμένα
Ελαστικά

Δημοτικά Απόβλητα Συσκευασίας
Οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού φέρουν την ευθύνη της εναλλακτικής διαχείρισης
των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας.
(άρθρο 8 του ν.2939/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 8 του
ν.4496/2017)

Η οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των
δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών
πραγματοποιείται από:
 τους ΟΤΑ Α’ βαθμού
 τους ΟΤΑ Α’ βαθμού σε συνεργασία με
τους φορείς ΣΣΕΔ αποβλήτων
συσκευασιών ή και τους φορείς
κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας,
εφόσον αυτό προβλέπεται στα Τοπικά
Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων ή υπάρχει
έγγραφη συμφωνία αυτών με τους ΟΤΑ Α’
βαθμού

Πρώτες ύλες

Σχεδιασμ
ός

Κυκλική οικονομία
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Συλλογή Αποβλήτων Συσκευασίας
Υφιστάμενα συστήματα διαλογής στην πηγή:


Μπλε κάδοι για σύμμικτα αστικά απόβλητα συσκευασίας



Μπλε κώδωνες για γυαλί



Κίτρινοι κάδοι για χαρτί / χαρτόνι



Κέντρα ανταποδοτικής ανακύκλωσης (RVM)



Συλλογή πόρτα - πόρτα

Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων
Συσκευασίας
 Πρόβλεψη για δημιουργία συστήματος
Διαλογής στην Πηγή με κάδους ανά ομάδα
νοικοκυριών ή πόρτα – πόρτα, τεσσάρων
διαφορετικών ρευμάτων, όπου είναι
τεχνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά
εφικτό και με τη σύμφωνη γνώμη των ΟΤΑ
 Ανάπτυξη δικτύου Πράσινων Σημείων (ΠΣ)
-> μικρά, μεγάλα, κινητό ΠΣ και Γωνιές
Ανακύκλωσης
 Δημιουργία Κέντρων Ανακύκλωσης και
Εκπαίδευσης στη Διαλογή στην Πηγή
(ΚΑΕΔΙΣΠ)
Βασική παράμετρος η επίτευξη των στόχων

Χαρτί
Πλαστικό
Μέταλλα
Γυαλί

Ποσοτικοί στόχοι ανακύκλωσης
1. Ανακυκλώσιμα Υλικά

Ανακύκλωση γυαλιού
Ανακύκλωση
χαρτιού/χαρτονιού
Ανακύκλωση μετάλλου
Ανακύκλωση πλαστικού

Κατ’ελάχιστο
στόχος έως το
2020
50% κ.β.

Στόχοι ΕΣΔΑ για
2020

Στόχοι έως το 2025
851/2018/ΕΕ

Στόχοι έως το 2030
851/2018/ΕΕ

65% κ.β.

60% κ.β.

65% κ.β.

50% κ.β.

65% κ.β.

60% κ.β.

65% κ.β.

50% κ.β.

65% κ.β.

60% κ.β.

65% κ.β.

50% κ.β.

65% κ.β.

60% κ.β.

65% κ.β.

2. Απόβλητα Συσκευασίας

Ανάκτηση επί του
συνόλου
Ανακύκλωση επί του
συνόλου
Ανακύκλωση γυαλιού
Ανακύκλωση
χαρτιού/χαρτονιού
Ανακύκλωση μετάλλου
Ανακύκλωση πλαστικού
Ανακύκλωση ξύλου

Ελάχιστο στόχος
από το 2011 και
εντεύθεν

Στόχοι ΕΣΔΑ για
2020

Στόχοι έως το 2025 Στόχοι έως το 2030
852/2018/ΕΕ
852/2018/ΕΕ

60% κ.β.
55% - 80% κ.β.

80.2% κ.β.

65% κ.β.

75% κ.β.

60% κ.β.

70% κ.β.

75% κ.β.

85% κ.β.

60% κ.β.

92% κ.β.

75% κ.β.

85% κ.β.

50% κ.β.

70% κ.β.

75% κ.β.

85% κ.β.

22.5% κ.β.

70% κ.β.

55% κ.β.

55% κ.β.

15% κ.β.

80% κ.β.

60% κ.β.

75% κ.β.

Ποσοτικοί στόχοι ανακύκλωσης
συσκευσιών
(Οδηγία 94/62/ΕΕ852/2018 & ΕΣΔΑ)

έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, τουλάχιστον
το 65 % κ.β. του συνόλου των
απορριμμάτων συσκευασίας θα
ανακυκλώνεται

έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030, τουλάχιστον
το 70 % κ.β. του συνόλου των
απορριμμάτων συσκευασίας θα
ανακυκλώνεται

Νέα πρόκληση: Βιοαπόβλητα
Βιοαπόβλητα

(ν.4042/2012)

Ελάχιστος στόχος
2015

Ελάχιστος στόχος
2020

Στόχοι ΕΣΔΑ για 2020

5% κ.β.

10% κ.β.

40% κ.β.

Χωριστή συλλογή

Βιοαποδομήσιμα Απόβλητα

(ΚΥΑ 29407/3508/2002)

Στόχοι ΕΣΔΑ για 2020
Ποσότητες που οδηγείται σε
ΧΥΤΑ / ΧΥΤΥ

Μείωση αποβλήτων που οδηγούνται σε ταφή στο 35% κ.β. σε σχέση με
τα επίπεδα παραγωγής του 1997

Ένα επιτυχημένο μοντέλο: Μείωση της
πλαστικής σακούλας μεταφοράς

ΣΤΟΧΟΣ: Η μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών
σακουλών μεταφοράς (<50μm) με επιδιωκόμενο ετήσιο επίπεδο
κατανάλωσης 90 λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς κατά
κεφαλήν
Το περιβαλλοντικό τέλος έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και μέσω της
ΑΑΔΕ αποδίδονται κατ’αρχήν στον ΕΟΑΝ
Τα έσοδα χρηματοδοτούν δράσεις προώθησης, ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης του κοινού για την αποτελεσματική συμμετοχή
του στην επίτευξη των εθνικών στόχων

Νέα πρόκληση: Απαγόρευση Πλαστικών μιας
χρήσης
Οδηγία (ΕΕ) 2019/904

ενσωμάτωση
στην
Ελληνική
νομοθεσία
μέχρι 2020



Η πρόληψη και η μείωση
της θαλάσσιας ρύπανσης
από πλαστικά απορρίμματα που
προέρχονται από ορισμένα πλαστικά
αντικείμενα μίας χρήσης
και αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν
πλαστική ύλη



Η προώθηση της μετάβασης σε μία
κυκλική οικονομία
με καινοτόμα και βιώσιμα επιχειρησιακά
μοντέλα, προϊόντα και υλικά

Έλεγχοι - Κυρώσεις
 Ο ΕΟΑΝ διενεργεί ελέγχους σχετικά με την τήρηση από τους ΟΤΑ των όρων
και υποχρεώσεων που ορίζονται στον ν.4496/2017 (άρθρο 19Α)
 Για τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις των
παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 8 επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια
(1000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ (άρθρο 20Α)

ΚΥΑ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/51775/1521/8-6-2019 (ΦΕΚ 2218Β’)
Προσδιορισμός Διοικητικών Κυρώσεων σε παραβάτες ΟΤΑ Α’ βαθμού
Η επιμέτρηση του επιβαλλόμενου προστίμου γίνεται με βάση την κατάταξη της σοβαρότητας της
παράβασης:
Ι : Χαμηλή
ΙΙ: Σημαντική
ΙΙΙ: Πολύ Σημαντική
ΙV: Υψηλή
V: Πολύ Υψηλή

Ο κύκλος των 7+1ε

εναλλακτική διαχείριση

ευθύνη παραγωγού

ενημέρωση

Ε.Ο.Α.Ν.

εκπαίδευση

εμπιστοσύνη
Ο. Τ. Α.
ευαισθητοποίηση πολίτη

επαναχρησιμοποίηση

ελαχιστοποίηση

Ευχαριστώ για την
προσοχή σας!!!
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων
«Άλλαξε τις συνήθειες σου, μείωσε τα απόβλητά σου»

Πατησίων 147
112 51 Αθήνα

e-mail: info@eoan.gr

www.eoan.gr
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