
                                                               
 

                                                            
 

 

Δελτίου Τύπου 
1η Ημερίδα ECO-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ  

Πως μπορεί να «απογειωθεί» η Ανακύκλωση στην Ελλάδα; 
 

Τρίτη 18 Ιουλίου 2017 

 

Με κεντρικό σύνθημα: Πως μπορεί να «απογειωθεί» η Ανακύκλωση στην Ελλάδα;, 
διοργανώθηκε από την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ), τη Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017  
στην Αθήνα (INNOVATHENS - Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης 
Δήμου Αθηναίων) η 1η Ημερίδα του ECO-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ, με στόχο να συμβάλλει, ώστε να 
επιταχυνθεί η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ και να επιτευχθούν αθροιστικά για τα υπάρχοντα ή/και νέα υλικά 
και προϊόντα, πολύ υψηλότεροι στόχοι ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, 
και τελικά ΕΚΤΡΟΠΗΣ από την ΤΑΦΗ σε σχέση με τα σημερινά πολύ χαμηλά επίπεδα εκτροπής 
από την ταφή στην Ελλάδα. 
 
Στην Ημερίδα απεύθυναν χαιρετισμό ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
κ. Σωκράτης Φάμελλος, ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, κ. Γιώργος 
Πατούλης, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), κ. Δημήτρης 
Πολιτόπουλος, η Αντιπρόεδρος του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής 
(ΕΔΣΝΑ), κα. Αφροδίτη Μπιζά, ο βουλευτής Ηρακλείου («Το Ποτάμι»), κ. Σπύρος Δανέλλης. Εν 
συνεχεία, εκ μέρους της κοινωνίας των πολιτών απεύθυναν επίσης χαιρετισμό ο κ. Νίκος 
Χαραλαμπίδης, Διευθυντής του ελληνικού γραφείου της Greenpeace, η κα. Θεοδότα Νάντσου, 
Υπεύθυνη Πολιτικής του WWF, καθώς και ο κ. Βαγγέλης Κουκιάσας, Εκπρόσωπος του Δικτύου 
Μεσόγειος SOS. 
 
Ακολούθησε εισήγηση, εκ μέρους του ECO-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ, του Δρ. Περιβαλλοντολόγου, κ. 
Φίλιππου Κυρκίτσου, Προέδρου της ΟΕΑ, όπου παρουσιάσθηκε μία Ολοκληρωμένη Πρόταση 
Πολιτικής για την «απογείωση» της ανακύκλωσης στην Ελλάδα. Βλέπε παρουσίαση των 
βασικών διαπιστώσεων και προτάσεων στο τέλος του ΔΤ. Την Ολοκληρωμένη Πρόταση 
Πολιτικής για την «απογείωση» της ανακύκλωσης στην Ελλάδα μπορείτε να τη βρείτε εδώ. 
 
Εν συνεχεία, ακολούθησε βράβευση διακριθέντων διαχειριστών στην Ανακύκλωση – 
Εναλλακτική Διαχείριση. Για το έτος 2017, εκ μέρους του ECO-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ, για 
εφαρμογή Βέλτιστων Καλών Πρακτικών στη διαχείριση βασικών υλικών ή προϊόντων που 
υπάγονται στο Ν. 2939, τιμητική διάκριση έλαβαν: 

 H μονάδα ανακύκλωσης συσσωρευτών της εταιρείας Sunlight Recycling 

 H μονάδα διαχείρισης ΑΕΚΚ (Απόβλητων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων) 
Κωστελίδου Δόμνα & ΣΙΑ 

http://www.ecorec.gr/ecorec/index.php?lang=en
http://ecoparatiritirio.gr/?page_id=3715
https://www.youtube.com/watch?v=baSJYWU9wvA
https://www.youtube.com/watch?v=baSJYWU9wvA
https://www.youtube.com/watch?v=CNDK4gTpsCM
https://www.youtube.com/watch?v=CNDK4gTpsCM
https://www.youtube.com/watch?v=3qnCdxaP7ps
https://www.youtube.com/watch?v=3qnCdxaP7ps
https://www.youtube.com/watch?v=D7l99uzMV78
https://www.youtube.com/watch?v=D7l99uzMV78
https://www.youtube.com/watch?v=Crh0gpgqh_s
https://www.youtube.com/watch?v=w4_zHxXb2NI
https://www.youtube.com/watch?v=w4_zHxXb2NI
https://www.youtube.com/watch?v=SVgP1Xzi6FM
https://www.youtube.com/watch?v=SVgP1Xzi6FM
https://www.youtube.com/watch?v=JL_V4fU5zyk
https://www.youtube.com/watch?v=JL_V4fU5zyk
https://www.youtube.com/watch?v=LDDwjARfGNs
https://www.youtube.com/watch?v=LDDwjARfGNs
http://ecoparatiritirio.gr/downloads/ecoparatiritirio_2017.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Sb-iyqxl_I0
https://www.youtube.com/watch?v=Sb-iyqxl_I0


                                                               
 

                                                            
 

 H εταιρεία συλλογής μεταφοράς ΑΛΕ (Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων) CYTOP 
 

Τέλος, ακολούθησαν τοποθετήσεις και συζήτηση για «το Μέλλον της Ανακύκλωσης στην 
Ελλάδα» από εκπροσώπους από ΥΠΕΝ, ΕΟΑΝ, ΟΤΑ, Δικτύου ΦΟΔΣΑ, Συστημάτων 
Εναλλακτικής Διαχείρισης, Συνδέσμου Επιχειρήσεων Κομποστοποίησης, Οικολογικών 
οργανώσεων. Το βασικό συμπέρασμα από την συζήτηση ήταν ότι θα πρέπει κυρίως πάρα 
πολλά να επιταχυνθούν και αρκετά να αλλάξουν & συμπληρωθούν γύρω από την ΔΣΑ και την 
ανακύκλωση, εάν πράγματι θέλουμε να φθάσουμε σε μονοψήφια ποσοστά ταφής αποβλήτων 
στην χώρα μας.   
 
Την Ημερίδα, η οποία στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία και προσέλκυσε πλήθος ειδικών της 
ΔΣΑ στην Ελλάδα, συντόνισε η δημοσιογράφος κα. Κατερίνα Χριστοφιλίδου. 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
 
Φίλιππος Κυρκίτσος Πρόεδρος της ΟΕΑ και εκπρόσωπος του ECO-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ τηλ. 210-
8224481 και 693-6140795 

 
  



                                                               
 

                                                            
 

Διαπιστώσεις και Προτάσεις ECO-Παρατηρητηρίου για την 
«απογείωση» της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 
Στην ημερίδα παρουσιάσθηκαν οι βασικές εκτιμήσεις για το επίπεδο της Διαχείρισης 
Απορριμμάτων το 2016 στην Ελλάδα. Η προτεινόμενη στόχευση του ECO-
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ είναι να φθάσει η χώρα το 2030 σε μονοψήφιο ποσοστό ταφής 
απορριμμάτων. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να υλοποιηθεί ένα πολύ συγκεκριμένο 
μίγμα τεχνικών & νομικών προτάσεων και ρυθμίσεων, που πολλές από αυτές 
παρουσιάσθηκαν στην ημερίδα για πρώτη φορά στην Ελλάδα.  Οι βασικότερες εκτιμήσεις 
και καινοτόμες προτάσεις που παρουσιάσθηκαν ήταν οι εξής: 
 
Εκτίμηση βασικών μεγεθών Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Ελλάδα το 2016 

 Η ανακύκλωση – κομποστοποίηση είναι 23% όταν στην ΕΕ28 το 2014 είναι 44% 

 Η εκτροπή από την ταφή είναι 20,7% όταν στην ΕΕ28 το 2014 είναι 72% 

 Η ανακύκλωση συσκευασιών είναι 66% όταν στην ΕΕ28 το 2014 είναι 65,5%. 
Χρειάζεται όμως επαλήθευση το υψηλό ποσοστό στην Ελλάδα με ακριβείς και 
σύγχρονες μετρήσεις σύστασης ΑΣΑ  

 Η Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) είναι <1% όταν ο στόχος του ΕΣΔΑ για το 2020 είναι 40% 
     

Προτάσεις για προώθηση της Πρόληψης 

 Παρουσιάσθηκαν τα 24 θεματικά πεδία Πρόληψης Αποβλήτων, που θα πρέπει να 
εστιάσει η πολιτεία και οι δήμοι. 

 Προτάθηκε να υπάρχει υποχρέωση από τους ΟΤΑ για εκπόνηση Τοπικών Σχεδίων 
Πρόληψης, να υλοποιηθεί συγκεκριμένο επικοινωνιακό πρόγραμμα από την ΚΕΔΕ και 
να προβλεφθούν άμεσα πόροι για πιλοτικά προγράμματα. 

 Προτάθηκαν οι προδιαγραφές, που θα πρέπει να έχουν τα Πράσινα Σημεία για να 
μπορούν να προωθούν και την Πρόληψη. 

 
Προτάσεις για προώθηση της Ανακύκλωσης 

 Προτάθηκαν 4 κάδοι/ρεύματα ΔΣΑ παντού (χαρτί, άλλα ανακυκλώσιμα, καφέ ρεύμα 
για οργανικά και υπολείμματα) εκεί που υπάρχει σήμερα κάδος απορριμμάτων και 
τέθηκε και χρονοδιάγραμμα εφαρμογής για τις μεγάλες πόλεις. 

 Προτάθηκε συγκεκριμένη τεχνική πρόταση και χρονοδιάγραμμα για την ενσωμάτωση 
των κάδων/ρευμάτων στα κτίρια. 

 Προτάθηκε να είμαστε σαν χώρα ευέλικτοι σε ειδικές περιπτώσεις συλλογής και για 
εφαρμογή νέων τεχνικών, όπως η διαχωρισμένη συλλογή. 

 Τέθηκε το πρόβλημα του ΣΕΔ Ανταποδοτική Ανακύκλωση, όπου υλοποιεί για χρόνια 
πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών χωρίς να επιτυγχάνει τους προβλεπόμενους 
στόχους και με συνεχώς αυξανόμενο και πολλαπλάσιο κόστος σε σχέση με άλλες 
χώρες της ΕΕ. 

 Προτάθηκαν μία σειρά ειδικών και στοχευμένων προτάσεων για την βελτιστοποίηση 
της εναλλακτικής διαχείρισης όλων των ρευμάτων υλικών/προϊόντων, όπως: α) των 
συσκευασιών, β) των ΑΗΗΕ, γ) Συσσωρευτών & ΑΛΕ, δ) των ελαστικών, ε) των ΑΕΚΚ. 



                                                               
 

                                                            
 

 Προτάθηκε η δημιουργία νέων Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ), όπως: α) 
για το έντυπο χαρτί, β) τις συσκευασίες φυτοφαρμάκων, γ) τα φάρμακα, δ) το 
ρουχισμό, ε) τα έπιπλα & τα ογκώδη, στ) τα επικίνδυνα οικιακά, ζ) τα ανταλλακτικά 
αυτοκινήτων και ηλεκτρικών συσκευών, η) για τα οργανικά υλικά, καθώς και να 
εξετασθούν και άλλα ΣΕΔ από τον ΕΟΑΝ. 

 Επισημάνθηκαν και οι προτεραιότητες του ΕΟΑΝ για τα επόμενα χρόνια. 
 

Προτάσεις για προώθηση της διαχείρισης των οργανικών 

 Παρουσιάσθηκαν αριθμητικά οι στόχοι διαχείρισης οργανικών, που πρέπει να 
επιτευχθούν μέχρι το 2020 και το 2030. 

 Προτάθηκαν ρεαλιστικοί στόχοι, χρονοδιαγράμματα, ρυθμίσεις και τρόποι ανάπτυξης 
και χρηματοδότησης: α) του καφέ κάδου/ρεύματος, β) της οικιακής 
κομποστοποίησης, γ) των Μηχανικών Κομποστοποιητών, δ) πρόταση για άμεση 
υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων ενημέρωσης και βελτιστοποίησης της 
διαχείρισης των υλικών από λαϊκές αγορές και των κλαδεμάτων των ΟΤΑ. 

 Προτάθηκαν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και προδιαγραφές για τις μονάδες 
κομποστοποίησης, που θα γίνουν στην Ελλάδα. 

 Προτάθηκαν πιθανές καινοτόμες επενδύσεις, που θα μπορούσαν να συμβάλλουν 
στην διαχείριση των οργανικών υλικών στην Ελλάδα. 

 Προτάθηκε η δημιουργία ενός νέου ΣΕΔ για τα οργαικώ, που μπορεί να συμβάλλει 
αποφασιστικά για την επιτάχυνση της διαχείρισης των οργανικών και της 
χρηματοδότησης των βασικών υποδομών και της λειτουργάς τους. 

 Προτάθηκε ένα βασικό μοντέλο για την συνολική χρηματοδότηση της 
κομποστοποίησης στην Ελλάδα από 4 βασικές πηγές: α) το νέο ΣΕΔ για τα οργανικά, 
β) την πολιτεία, γ) τους ΟΤΑ και δ) τους μεγάλους παραγωγούς οργανικών 
αποβλήτων. 

 
Προτάσεις για την βελτιστοποίηση της τελικής διαχείρισης συμμείκτων απορριμμάτων 

 Προτάθηκε να δοκιμασθεί και άλλη μεθοδολογία χωροθέτησης εγκαταστάσεων και 
δραστηριοτήτων, όπως ΧΥΤΥ, ΧΥΤΕΑ, μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ), 
μονάδων κομποστοποίησης, ΚΔΑΥ και Πράσινων Σημείων, με βάση την ωφελιμότερη 
προσφορά από δήμο ή ιδιώτη. 

 Προσδιορίσθηκε ο ρόλος των Πράσινων Σημείων για την βελτιστοποίηση της 
διαχείρισης των ΑΣΑ, καθώς και προτάθηκε χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης των 
Πράσινων Σημείων και των Κέντρων Διαλογής και Ταξινόμησης στην Ελλάδα. 

 Παρουσιάσθηκαν αριθμητικά οι στόχοι διαχείρισης οργανικών, που πρέπει να 
επιτευχθούν μέχρι το 2020 και το 2030. 

 Προτάθηκε η 24ωρη λειτουργία των ΜΕΑ, που θα γίνουν στην Ελλάδα τα επόμενα 
χρόνια, ώστε να έχουν μικρότερο κόστος για τους πολίτες, όταν στο μέλλον θα 
αυξηθεί πολύ η ΔσΠ. 

 Προτάθηκε να δοθεί τέλος στην συζήτηση για την καύση συμμείκτων και η όποια 
παραγόμενη ποσότητα RDF ή τύπου RDF να αξιοποιείται σαν εναλλακτικό καύσιμο 
στην τσιμεντοβιομηχανία, τηρώντας τις κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές. 

 Προσδιορίσθηκαν τα χαρακτηριστικά και οι τεχνικές προδιαγραφές των ΜΕΑ, ώστε να 



                                                               
 

                                                            
 

συμβάλλουν αποφασιστικά με κίνητρα προς τους ΟΤΑ για ΔσΠ. 

 Προτάθηκε η μελλοντική αξιοποίηση των σημερινών ΚΔΑΥ στην διαλογή και των 
ΑΣΑ σε ξεχωριστή βάρδια, όταν θα έχει «καθαρίσει» ο κάδος των απορριμμάτων 
από τα πολλά οργανικά. Έτσι, θα απαιτούνται μικρότερες ή λιγότερες ΜΕΑ και θα 
εξοικονομηθούν πόροι για άλλες πιο χρήσιμες επενδύσεις. 

 
Προτάσεις για την ενημέρωση 

 Προτάθηκε ένα βέλτιστο ετήσιο κόστος ενημέρωσης των δημοτών από τους 
δήμους τα 4 ευρώ ανά κάτοικο, καθώς και τρόποι χρηματοδότησης από την 
πολιτεία. Επίσης, προτάθηκαν να αξιοποιούνται οι τρεις βασικοί τρόποι 
ενημέρωσης των δημοτών σε κάθε δήμο. 

 
Προτάσεις για άλλες ρυθμίσεις και εργαλεία 

 Προτάθηκαν συγκεκριμένοι τρόποι αξιολόγησης των ΣΕΔ και των δήμων από τον 
ΕΟΑΝ, όπως και του ΕΟΑΝ από τα ΣΕΔ. 

 Προτάθηκε να συμπεριληφθεί υποχρεωτικά (όπου δεν υπάρχει) στους δημοτικούς 
κανονισμούς των ΟΤΑ η απαγόρευση για τους δημότες της τοποθέτησης υλικών σε 
λάθος κάδο/ρεύμα επί ποινή προστίμου. 

 Προτάθηκε πως μπορεί να βελτιστοποιηθεί η αποκομιδή στους ΟΤΑ και που 
μπορεί να αξιοποιηθεί τυχόν πλεονάζων προσωπικό τους. 

 Προτάθηκε η πρώτη Βιώσιμη & Πράσινη Προμήθεια στον ευρύτερο δημόσιο τομέα 
να είναι το ανακυκλωμένο και χωρίς χλώριο χαρτί στις προμήθειες των σχολικών 
βιβλίων, στα πανεπιστημιακά συγγράμματα, στο έντυπο φωτοτυπικό και 
εκτυπωτικό χαρτί, σε άλλο έντυπο χαρτί. 

 Προτάθηκε η άμεση εφαρμογή του Ειδικού Τέλους Ταφής από 1/1/2018 και 
μάλιστα να έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα για κάθε ΟΤΑ, ώστε να γίνει αποδεκτό. 

 Οι ΟΤΑ είναι δίκαιο να πληρώνουν το ίδιο κόστος ανά τόνο για την ίδια υπηρεσία 
στις ΜΕΑ ή σε άλλες εγκαταστάσεις διαχείρισης και όχι ανάλογα με το πόσο καλά 
κάνουν την ΔσΠ. 

 Προτάθηκαν συγκεκριμένα μέτρα και ρυθμίσεις για την άμεση έναρξη εφαρμογής 
του Πληρώνω Όσο Πετάω και στην χώρα μας με πρώτη ρύθμιση την νομοθετική 
ρύθμιση για να μπορεί ένας ΟΤΑ να εφαρμόζει το ΠΟΠ εθελοντικά. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



                                                               
 

                                                            
 

 

Φωτογραφίες της Ημερίδας 

Χαιρετισμός από Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

 

Χαιρετισμός από Πρόεδρο της ΚΕΔΕ 



                                                               
 

                                                            
 

Χαιρετισμός από Πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) 

 

Χαιρετισμός από Αντιπρόεδρο του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού 

Αττικής (ΕΔΣΝΑ) 

 

 

 

 



                                                               
 

                                                            
 

Χαιρετισμός από βουλευτή Ηρακλείου («Το Ποτάμι») 

 

Χαιρετισμός από Διευθυντή του ελληνικού γραφείου της Greenpeace 

 

 

 

 



                                                               
 

                                                            
 

Χαιρετισμός από Υπεύθυνη Πολιτικής του WWF 

 

Χαιρετισμός από Εκπρόσωπο του Δικτύου Μεσόγειος SOS 

 

 

 

 



                                                               
 

                                                            
 

 

Εισήγηση, εκ μέρους του ECO-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ, του Δρ. 

Περιβαλλοντολόγου, κ. Φίλιππου Κυρκίτσου, Προέδρου της ΟΕΑ 

 

Συντονισμός της Ημερίδας από τη δημοσιογράφο κα. Χριστοφιλίδου 

 

 



                                                               
 

                                                            
 

Τιμητική διάκριση της Sunlight Recycling 

                       
Τιμητική διάκριση της CYTOP 

Τιμητική Διάκριση της Κωστελίδου Δόμνα & ΣΙΑ 



                                                               
 

                                                            
 

 

 

 

 



                                                               
 

                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


