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Εποπτεία Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης 

Βασική αρμοδιότητα του ΕΟΑΝ είναι η εποπτεία των Συστημάτων Εναλλακτικής 
Διαχείρισης (ΣΕΔ), η οποία περιλαμβάνει:  

Λήψη απόφασης για αρχική έγκριση, ανανέωση ή μη της έγκρισης, 
τροποποίηση της έγκρισης, αναστολή ή /και ανάκληση της έγκρισης 
λειτουργίας των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης  

Παρακολούθηση / Επίβλεψη της λειτουργίας των ΣΣΕΔ 

Έλεγχος της ορθής λειτουργίας των ΣΣΕΔ και των αντίστοιχων φορέων ΣΣΕΔ 



2019 

ΣΣΕΔ Συσκευασιών 

 ΣΣΕΔ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ της ΕΕΑΑ 

 ΣΣΕΔ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

 ΣΣΕΔ ΚΕΠΕΔ 

 ΑΣΕΔ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 



2019 

Αξιολόγηση Επιχειρησιακών Σχεδίων ΣΕΔ 
Συσκευασιών 
 Όλοι οι φορείς ΣΕΔ Συσκευασιών όφειλαν να υποβάλλουν αναθεωρημένο 

φάκελο επιχειρησιακού σχεδίου με βάση της απαιτήσεις του Ν.4496/2017 

 Ο ΕΟΑΝ εξέτασε και αξιολόγησε τα επιχειρησιακά σχέδια των ΣΕΔ 
Συσκευασιών ως προς την πληρότητα και κυρίως ως προς το περιεχόμενο 

 Ο ΕΟΑΝ απέστειλε κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τις απαιτούμενες 
τροποποιήσεις των επιχειρησιακών σχεδίων 

 Ο ΕΟΑΝ βρίσκεται στην τελική φάση αξιολόγησης των αναθεωρημένων 
επιχειρησιακών σχεδίων  με βάση τις κατευθύνσεις που έχει δώσει αλλά και 
της βιωσιμότητας ή μη των προτεινόμενων ΣΣΕΔ 

 



2019 

Ε.Ε.Α.Α Α.Ε. 

i. Οργάνωση χωριστής συλλογής των επιμέρους υλικών συσκευασίας σε 4 
διακριτά ρεύματα (χαρτί, γυαλί, μέταλλο, πλαστικό) σε πανελλαδική 
κλίμακα εντός εξαετίας 

ii. Καταβολή στους δήμους ενός βελτιστοποιημένου κόστους συλλογής σε 
ευρώ ανά τόνο συλλεχθέντων αποβλήτων συσκευασίας 

iii. Θέσπιση κριτηρίων για αύξηση του ανωτέρω ποσού σε δήμους-Φο.Δ.Σ.Α, 
όταν επιτυγχάνουν αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης των συσκευασιών.  

iv. Καθορισμός των κατηγοριών και του ύψους των χρηματικών εισφορών 
λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων και κριτήρια ανακυκλωσιμότητας με 
βάση τις υφιστάμενες κάθε φορά υποδομές 

  

Κατευθύνσεις ΕΟΑΝ για επιχειρησιακά σχέδια        
ΣΕΔ Συσκευασιών 
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ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. 
i. Παρακολούθηση, έλεγχος και εποπτεία όλων των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης 

έως τη μονάδα ανακύκλωσης 

ii. Κατοχή από το σύστημα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής των ΚΑΑ και 
δυνατότητα σύνδεσης του Ε.Ο.ΑΝ. με αυτή. 

iii. Δυνατότητα διαχείρισης των συλλεγόμενων στα ΚΑΑ αποβλήτων συσκευασίας από τους 
δήμους, εφόσον το επιθυμούν.  

iv. Πανελλαδική κάλυψη του ΣΣΕΔ, η οποία θα πρέπει να προσδιοριστεί με βάση 
πληθυσμιακά και γεωγραφικά κριτήρια  

v. Καθορισμός των κατηγοριών και του ύψους των χρηματικών εισφορών λαμβάνοντας 
υπόψη μεταξύ άλλων και κριτήρια ανακυκλωσιμότητας με βάση τις υφιστάμενες κάθε 
φορά υποδομές 

vi. Δεν θα επιτρέπονται οι διαφημίσεις εταιρειών επί των ΚΑΑ  

vii. Η κατασκευή και λειτουργία περισσότερων περιβαλλοντικών πάρκων θα επιτραπεί μόνο 
εφόσον ικανοποιείται το σημείο iv 

 

Κατευθύνσεις ΕΟΑΝ για επιχειρησιακά σχέδια        
ΣΕΔ Συσκευασιών 
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ΚΕΠΕΔ Α.Ε. 

Ο φάκελος βρίσκεται υπό εξέταση αλλά είναι υποχρεωτικά: 

i. Πανελλαδική κάλυψη του ΣΣΕΔ για όλα τα υλικά 

ii. Καθορισμός των κατηγοριών και του ύψους των χρηματικών εισφορών 
λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων και κριτήρια ανακυκλωσιμότητας 

 

 

Κατευθύνσεις ΕΟΑΝ για επιχειρησιακά σχέδια        
ΣΕΔ Συσκευασιών 
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ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 

Ο φάκελος βρίσκεται υπό εξέταση αλλά είναι υποχρεωτικά: 

i. Παρακολούθηση, έλεγχος και εποπτεία όλων των εργασιών εναλλακτικής 
διαχείρισης έως τη μονάδα ανακύκλωσης 

 

 

 

Κατευθύνσεις ΕΟΑΝ για επιχειρησιακά σχέδια        
ΣΕΔ Συσκευασιών 
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Τι αλλάζει για τους Δήμους 

Οι δήμοι: 

i. Θα αμείβονται για την συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών εντός δήμου 

ii. Θα αμείβονται για τη μεταφορά  των ανακυκλώσιμων υλικών εκτός δήμου. 

iii. Θα έχουν την δυνατότητα πώλησης των ανακυκλώσιμων υλικών τόσο από την 
συλλογή των τεσσάρων ρευμάτων όσο και από την συλλογή των ΚΑΑ 

iv. Θα έχουν την δυνατότητα πρόσθεσης των ποσοτήτων ΒΕΑΣ στην επίτευξη των 
στόχων τους, εφόσον συνεργάζονται με ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 

v. Θα αμείβονται για την συλλογή ή/και μεταφορά άλλων αποβλήτων υλικών 
(ενδεικτικά ηλεκτρικές-ηλεκτρονικές συσκευές και λάστιχα) 
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Σχέδιο ΚΥΑ συμμόρφωσης Δήμων του ν. 4496/2017 

§8. «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. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας καθορίζεται η μέθοδος επιμέτρησης του επιβαλλόμενου προστίμου 
λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της παραγράφου 13, καθώς και άλλα σχετικά 
κριτήρια και ιδίως δημογραφικά, γεωμορφολογικά, διοικητικά, οικονομικά, 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά.» 

Ν.4496/2017, Άρθρο 20Α  
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§1. «Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄ Βαθμού φέρουν την ευθύνη της εναλλακτικής 
διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 2.» 

Σε συνδυασμό με το άρθρο 7 παρ.3 «Η οργάνωση από τους φορείς ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ αποβλήτων 
συσκευασιών της χωριστής συλλογής των επιμέρους υλικών συσκευασίας, από γυαλί, πλαστικό, 
μέταλλα και χαρτί, είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις προβλέψεις του οικείου Τοπικού Σχεδίου 
Διαχείρισης και του οικείου εγκεκριμένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων 
(ΠΕΣΔΑ).» 

§4. «Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2, οι ΟΤΑ, εφόσον οργανώνουν αυτοτελώς την 
εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών, υποχρεούνται να καταρτίζουν 
και να υποβάλουν στον Ε.Ο.ΑΝ., μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους, λεπτομερή έκθεση σχετικά με 
τον τρόπο εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους, καθώς και αναλυτικά οικονομικά και ποσοτικά 
στοιχεία για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Επιπλέον, υποβάλλουν έκθεση για τον 
προγραμματισμό των ενεργειών τους για το επόμενο ημερολογιακό έτος, σύμφωνα με την 
παράγραφο 11 του άρθρου 4Α.» 

 

 

Ν.4496/2017, Άρθρο 8  
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 Η.ΜΗ.Τ.Α.  
Ηλεκτρονικό ΜΗτρώο Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

 Εξοπλισμός Ανακύκλωσης:  - Οχήματα 

        - Κάδοι 

 Υποδομές Ανακύκλωσης Συσκευασιών – Πράσινα Σημεία 

 Υποδομές Βιοδιασπώμενων – Μονάδες κομποστοποίησης 

 Συνεργασίες Ανακύκλωσης – Σ.Σ.Ε.Δ., Κ.Δ.Α.Υ., Φο.Δ.Σ.Α.,  Κοιν.Σ.Επ., Εμπόρους 

 

 Εξοπλισμός Συμμείκτων Αποβλήτων :  - Οχήματα 

       - Κάδοι 

 Συνεργασίες Συμμείκτων Αποβλήτων 

 

 Αναφορές ποσοτήτων 

 Συλλογής συμμείκτων αποβλήτων 

 Συλλογής δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας ανά μέθοδο συλλογής 

 Ανάκτησης ανακυκλώσιμων ανά μέθοδο συλλογής και ανά είδος υλικού 



2019 

Ο ρόλος των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 

Συμμετοχή των ΚΟΙ.Ν.ΣΕΠ. στην διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών 

• Υπογραφή τριμερούς σύμβασης ΣΣΕΔ δήμου και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 

• Δυνατότητα διαχείρισης των ανακυκλώσιμων υλικών εφόσον εφαρμόζονται τα τέσσερα 
ρεύματα με χρήση ταινιόδρομου 
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• Βελτίωση της τοπικής οικονομίας και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

• Βελτίωση της αύξησης των στόχων της ανακύκλωσης που υποχρεούνται να 
πετύχουν οι δήμοι. 

• Δυνατότητα αγοράς Βιομηχανικών Εμπορικών Αποβλήτων Συσκευασιών 
(ΒΕΑΣ) στα όρια του δήμου, με αποτέλεσμα την αύξηση των συλλεγέντων 
υλικών. 

• Διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών από τα ΚΑΑ. 

 

Ο ρόλος των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 
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Περιεχόμενο αποφάσεων έγκρισης ΣΕΔ Συσκευασιών 
Με την απόφαση έγκρισης κάθε ΣΕΔ Συσκευασιών επιβάλλονται όροι που αφορούν 
ιδίως: 
 Τον προσδιορισμό των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων 

εναλλακτικής διαχείρισης και τις προθεσμίες για την επίτευξή τους 
 Την εφαρμοστέα βασική μέθοδο συλλογής αποβλήτων συσκευασίας με την οποία 

επιτυγχάνονται οι στόχοι του ΣΕΔ 
 Τον τρόπο επιβεβαίωσης των ποσοτήτων αποβλήτων συσκευασίας που 

ανακυκλώνονται 
 Την υποχρέωση παρακολούθησης της επίδοσης του ΣΕΔ σε σχέση με την επίτευξη 

των στόχων του 
 Τις χρηματικές εισφορές που καταβάλλουν οι συμβεβλημένοι με το ΣΣΕΔ παραγωγοί 

και ο τρόπος και οι προϋποθέσεις αναπροσαρμογής τους 
 Τις υποχρεώσεις δημοσιοποίησης στοιχείων 
 Τη μη υπέρβαση του ανώτατου ύψους αποθεματικού του φορέα ΣΣΕΔ 
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Πρόθεση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης είναι η έγκριση των 
επιχειρησιακών σχεδίων των συστημάτων ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ εφόσον: 

οι φορείς ΣΣΕΔ / ΑΣΕΔ δεν κωλυσιεργούν στην κατάθεση του τελικού 
Επιχειρησιακού Σχεδίου χωρίς λόγο και ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι 
διαδικασίες επεξεργασίας και έχουν δοθεί οι κατευθύνσεις από τον 
Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης 

συμμορφώνονται οι Φορείς ΣΣΕΔ / ΑΣΕΔ ή / και τα ΣΣΕΔ / ΑΣΕΔ που 
λειτουργούν με τις απαιτήσεις του ν. 2939/2001 ως ισχύει και του ν. 
4496/2017 

Βασικές συνιστώσες για την έγκριση ή μη των ΣΕΔ 
Συσκευασιών 


