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Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) 

Βασικός σκοπός είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της πολιτικής 

για την πρόληψη και την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών 

και των άλλων προϊόντων. 

Ρεύματα Αποβλήτων που εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση 

 Απόβλητα Υλικά Συσκευασίας 

 Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 

 Απόβλητα Ελαίων 

 Απόβλητα Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών 

 Μεταχειρισμένα Ελαστικά Οχημάτων 

 Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής 

 Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων 

Σκοπός του ΕΟΑΝ 



Βασικές Αρχές Εναλλακτικής Διαχείρισης 

 Η αρχή της ιεράρχησης των 
δράσεων και εργασιών 
διαχείρισης των αποβλήτων 

 Η αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» 

 Η αρχή της ευθύνης όλων των 
εμπλεκομένων οικονομικών 
παραγόντων 

 Η αρχή της διευρυμένης 
ευθύνης του παραγωγού 

 Η αρχή της δημοσιότητας  

 



Διευρυμένη ευθύνη παραγωγού: Διάγραμμα ροής 

Συλλογή 

Διαλογή /Επεξεργασία 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

OTA 

ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Παραγωγικές 
δραστηριότητες 

Φορέας 

ΣΕΔ 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ / ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ 

Συμβάσεις Συμβάσεις 

Συμβάσεις 

Απόβλητα Δευτερογενή υλικά  

 

€ 

€ 

€ 

€ 

Συμβάσεις 

Ανακύκλωση 

Ανάκτηση Ενέργειας 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 



Ποσοτικοί στόχοι ανακύκλωσης αποβλήτων 
συσκευασίας 

  
Στόχοι ΕΣΔΑ έως 2020 Στόχοι νέας 

Οδηγίας έως 

2025 

Στόχοι νέας 
Οδηγίας έως 

2030 Ελάχιστοι Σχεδιασμού 

Ανάκτηση επί του 
συνόλου 

60% κ.β. - - - 

Ανακύκλωση επί του 
συνόλου 

55%-80% κ.β. 80,2% κ.β. 65% κ.β. 70% κ.β. 

Ανακύκλωση γυαλιού 60% κ.β. 70% κ.β. 70% κ.β. 75% κ.β. 

Ανακύκλωση 
χαρτιού/χαρτονιού 

60% κ.β. 92% κ.β. 75% κ.β. 85% κ.β. 

Ανακύκλωση μετάλλου 50% κ.β. 70% κ.β. - - 

Ανακύκλωση 
αλουμινίου 

- - 50% κ.β. 60% κ.β. 

Ανακύκλωση 
σιδηρούχων μετάλλων 

- - 70% κ.β. 80% κ.β. 

Ανακύκλωση 
πλαστικού 

22,5% κ.β. 70% κ.β. 50% κ.β. 55% κ.β. 

Ανακύκλωση ξύλου 15% κ.β. 80% κ.β. 25% κ.β. 30% κ.β. 



Βαθμός επίτευξης στόχων ανακύκλωσης αποβλήτων 
συσκευασίας 

  
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
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ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
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ΜΕΤΑΛΛΑ               

ΓΥΑΛΙ               

ΞΥΛΟ               







Εγκεκριμένα ΣΕΔ Συσκευασιών / Στοιχεία 2017 

Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης 

Συμβεβλημένοι 
παραγωγοί 

συσκευασίας  επί 
συνόλου (%) 

Ανακύκλωση επί 
συνόλου (%) 

ΣΣΕΔ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ της ΕΕΑΑ 84,5% 88% 

ΣΣΕΔ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 13,8% 8,5% 

ΑΣΕΔ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 0,7% 3% 

ΣΣΕΔ ΚΕΠΕΔ 1% 0,5% 

 Εντός του 2019, ανανέωση εγκρίσεων όλων των ΣΕΔ με βάση τις 

νέες απαιτήσεις του Ν.4496/2017. 



Βασικά Στάδια στην Εναλλακτική Διαχείριση 
Αποβλήτων Συσκευασίας 

 Συλλογή 

 Μεταφορά 

 Προκαταρκτικές Εργασίες: Έλεγχος, Διαλογή 

 α) Ανάκτηση: Ανακύκλωση, Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση,     

                           Ανάκτηση Ενέργειας, άλλη ανάκτηση 

     β) Επαναχρησιμοποίηση 



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 



Συλλογή Αποβλήτων Συσκευασίας 

 Υποχρέωση οργάνωσης από τους 

φορείς ΣΕΔ της χωριστής συλλογής 

των επιμέρους υλικών συσκευασίας 

από γυαλί, πλαστικό, μέταλλο και 

χαρτί, σύμφωνα με τις προβλέψεις 

των οικείων ΤΣΔΑ και ΠΕΣΔΑ. 

     (παρ. 3, άρθρο 7, Ν.2939/2001 ως ισχύει) 

 

  Διασφάλιση χωριστής συλλογής των επιμέρους υλικών 

συσκευασίας  από γυαλί, πλαστικό, μέταλλο και χαρτί από τους 

φορείς λειτουργίας χώρων συνάθροισης κοινού, δημόσιες 

υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς και 

ΟΤΑ. (παρ. 2 & 3, άρθρο 12, Ν.2939/2001 ως ισχύει) 

 

 

Νέες απαιτήσεις 

 

 



Μεταφορά Αποβλήτων Συσκευασίας 



Μεταφορά Αποβλήτων Συσκευασίας 



Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) 

Είναι εγκαταστάσεις όπου με 

συνδυασμό μεθόδων 

μηχανικής – χειρωνακτικής 

διαλογής, διαχωρίζονται 

ανάμικτα μη επικίνδυνα 

στερεά απόβλητα ή ομάδες 

υλικών και ακολούθως 

γίνεται δεματοποίηση των 

διαχωρισθέντων υλικών, 

ανάλογα με τις απαιτήσεις 

της αγοράς. 









 



Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας 

 Ως βάρος των αποβλήτων συσκευασίας που ανακυκλώθηκαν 

νοείται το βάρος των εισερχομένων στην τελική διεργασία 

ανακύκλωσης (εισροή) (παρ. 5 άρθρο 10, Ν.2939/2001 ως ισχύει) 

 Σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του υπό συζήτηση σχεδίου 

εκτελεστικής απόφασης της ΕΕ το σημείο μέτρησης του βάρους 

ανά διαφορετικό υλικό είναι:  



Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας 

Γυαλί:       προδιαλεγμένο γυαλί που δεν υπόκειται σε περαιτέρω 

επεξεργασία πριν την εισαγωγή του στον κλίβανο της 

υαλουργίας ή σε διεργασία παραγωγής φίλτρων, προϊόντων 

λείανσης, μονωτικών και δομικών υλικών 

Μέταλλο: προδιαλεγμένο μέταλλο που δεν υπόκειται σε περαιτέρω 

επεξεργασία πριν την εισαγωγή του σε κλίβανο / χυτήριο 

Χαρτί / Χαρτόνι: προδιαλεγμένο χαρτί / χαρτόνι που δεν υπόκειται σε 

περαιτέρω επεξεργασία πριν την εισαγωγή του σε διεργασία 

παραγωγής χαρτοπολτού 

Πλαστικό: α) πλαστικό διαχωρισμένο ανά πολυμερές που δεν 

υπόκειται σε περαιτέρω επεξεργασία πριν την εισαγωγή του 

σε διεργασία πελετοποίησης, εξώθηση ή διαμόρφωση   

                 β) νιφάδες πλαστικού (flakes) που δεν υπόκειται σε 

περαιτέρω επεξεργασία πριν την χρήση τους σε τελικό 

προϊόν 



Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας 

Ξύλο: α) προδιαλεγμένο ξύλο που δεν υπόκειται σε περαιτέρω 

επεξεργασία πριν την αξιοποίησή του για την παραγωγή 

μοριοσανίδας,                                                                                         

β) προδιαλεγμένο ξύλο που εισάγεται σε διεργασία παραγωγής 

λιπάσματος. 

Ύφασμα: προδιαλεγμένο ύφασμα που δεν υπόκειται σε περαιτέρω 

επεξεργασία πριν την αξιοποίησή του για παραγωγή ινών, 

κόκκων ή ράκοι. 

Σύνθετη συσκευασία / συσκευασία από πολλαπλά υλικά: Πλαστικό, 

μέταλλο, ξύλο, χαρτί / χαρτόνι και άλλα μεμονωμένα υλικά που 

προκύπτουν από την επεξεργασία των σύνθετων συσκευασιών ή 

των συσκευασιών από πολλαπλά υλικά που δεν υπόκεινται σε 

περαιτέρω επεξεργασία πριν φτάσουν στο σημείο μέτρησης που 

ορίζεται παραπάνω για κάθε ένα μεμονωμένο υλικό. 

 



Υποχρεώσεις των ΟΤΑ Α’ βαθμού 

 Οι ΟΤΑ Α΄ Βαθμού φέρουν την ευθύνη της εναλλακτικής διαχείρισης των 

δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας. Ειδικότερα, οργανώνουν την 

εναλλακτική διαχείριση είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με φορείς ΣΣΕΔ 

ή/και ΚΟΙΝΣΕΠ (παρ. 1 & 2, άρθρο 8, Ν.2939/2001 ως ισχύει) 

 Εφόσον οργανώνουν αυτοτελώς την εναλλακτική διαχείριση των 

δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας, υποβάλουν στον ΕΟΑΝ:  

 σχέδιο εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασίας για 

έγκριση (παρ. 2 άρθρο 8, Ν.2939/2001 ως ισχύει) 

 ετήσια απολογιστική έκθεση και έκθεση προγραμματισμού (παρ. 4 

άρθρο 8, Ν.2939/2001 ως ισχύει) 

 Εφόσον οργανώνουν την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών 

αποβλήτων συσκευασίας σε συνεργασία με φορείς ΣΣΕΔ υπογράφουν 

6ετείς συμβάσεις συνεργασίας (παρ. 5 άρθρο 8, Ν.2939/2001 ως ισχύει) 

 Οι ΟΤΑ Α΄ Βαθμού λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την ομαλή και 

αποδοτική λειτουργία της εναλλακτικής διαχείρισης (κυρίως δε στην 

εφαρμογή συστημάτων επιστροφής και συλλογής με υποχρεωτική συμμετοχή του 

τελικού χρήστη) (παρ. 8, άρθρο 8, Ν.2939/2001 ως ισχύει) 

 



Βασικότερες επιπτώσεις νέων μέτρων στους ΟΤΑ 
Α΄Βαθμού 

 Προβλέπεται η κάλυψη μέρους του κόστους συλλογής, 
καθώς τα ΣΣΕΔ Συσκευασιών θα αποδίδουν στους ΟΤΑ Α΄ 
Βαθμού το βελτιστοποιημένο κόστος συλλογής (ευρώ / τόνο 
συλλεχθέντων αποβλήτων συσκευασίας) 

 Επανεξετάζονται τα κριτήρια κάλυψης του κόστους 
μεταφοράς σε ΚΔΑΥ, με ενδεχόμενη επέκταση εφαρμογής 
του μέτρου (αυτή τη στιγμή καλύπτεται η θαλάσσια μεταφορά και 
η διαπεριφερειακή). 

 Δίνεται η δυνατότητα αύξησης των εσόδων του Δήμου 
μέσω της πώλησης των ανακυκλώσιμων υλικών που 
συλλέγονται στην διοικητική του περιφέρεια 

 Τίθενται στόχοι ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας 
αντίστοιχοι με τους εθνικούς τους οποίους καλείται κάθε 
ΟΤΑ Α΄Βαθμού να επιτύχει. 



Στοιχεία Επικοινωνίας 
 

 

 

 

 

  

Πατησίων 147 
Αθήνα, Τ.Κ. 11251 

Τηλ.: +30 210 8643737 

Φαξ.: +30 210 8665988 

e-mail: info@eoan.gr 

Ιστοσελίδα: www.eoan.gr 

 

 

Ευχαριστώ πολύ για την 

προσοχή σας! 
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