
-1- 

ΠΡΟΣΑΕΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΕΩΝ 
ΓΙΑ ΣΟ ΝΟΜΟΧΕΔΙΟ 

 
 

Ακινα, 5 Δεκεμβρίου 2014 
 

1. Για τθ διαδικαςία 
 
Το νομοςχζδιο τζκθκε ςε διαβοφλευςθ από το ΥΠΕΚΑ: 
 

 Χωρίσ να ηθτθκεί θ γνϊμθ του ΕΟΑΝ, ο οποίοσ και νομοκετικά, αλλά και ουςιαςτικά είναι 
ςφμφωνα με το νόμο, ο αρμόδιοσ φορζασ να ειςθγείται ανάλογεσ προτάςεισ, αφοφ ςε 
αυτόν ςυμμετζχουν: α) το ΥΠΕΚΑ με όλα τα ζμπειρα ςτελζχθ του και με πλειοψθφία ςτο 
ΔΣ, β) εκπρόςωποι άλλων ςυναρμόδιων υπουργείων, γ) εκπρόςωποι τθσ τοπικισ 
αυτοδιοίκθςθσ, δ) εκπρόςωποι του επιχειρθματικοφ κόςμου, και ε) εκπρόςωποσ των 
οικολογικϊν οργανϊςεων.  

 Χωρίσ να ηθτθκεί θ γνϊμθ των Συςτθμάτων Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ (ΣΕΔ) και των 
διμων για αρκετά τεχνικά, οικονομικά και διαχειριςτικά κζματα που τουσ αφοροφν και 
για τα οποία ζχουν πολυετι εμπειρία. 

 Χωρίσ να γίνει κάποια πολιτικι διαβοφλευςθ με τισ περιφζρειεσ, παρά το γεγονόσ ότι 
τουσ αφαιρεί αρμοδιότθτεσ. 

 Χωρίσ να τθρθκεί ο ελάχιςτοσ χρόνοσ διαβοφλευςθσ των 4 εβδομάδων, που ορίηει το 
άρκρο 6 του νόμου 4048/2012. 

 
Με δεδομζνεσ τισ παραπάνω παραλιψεισ, τϊρα καλοφνται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείσ να 
το κάνουν ςε 6 θμζρεσ αρχικά (και ςε 16 θμζρεσ μετά τθν παράταςθ). Αντικειμενικά, ο 
διακζςιμοσ χρόνοσ για να ςυνεννοθκοφν τόςοι πολλοί για τόςα πολλά και ςοβαρά κζματα, 
από τα οποία εξαρτάται ςε ςθμαντικό βακμό το μζλλον τθσ Ανακφκλωςθσ και γενικότερα τθσ 
Διαχείριςθσ Απορριμμάτων ςτθν χϊρα μασ, δεν είναι επαρκισ. 
 
 

2. Βαςικζσ παρατθριςεισ και προτάςεισ 
 
Τα ςθμαντικότερα ςθμεία που μπορζςαμε να διακρίνουμε μζχρι ςτιγμισ ςε αυτό το 
νομοςχζδιο είναι τα ακόλουκα: 
 
 

2.1 4 ρεφματα για χαρτί, γυαλί, πλαςτικό, μζταλλα 
 
Προκρίνονται 4 διακριτά ρεφματα ςυςκευαςίασ για χαρτί, γυαλί, πλαςτικό, μζταλλα, χωρίσ 
να εξετάηονται τα πραγματικά προβλιματα, δεδομζνα και θ δζουςα ιεράρχθςθ των αναγκϊν 
για τθν Διαλογι ςτθν Πθγι (ΔςΠ) και τθν ανακφκλωςθ ςιμερα ςτθν χϊρα μασ. Αυτά τα 
δεδομζνα κακϊσ και οι προτάςεισ μασ, ζχουν ωσ εξισ: 
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1. Πρζπει να δοφμε και πζρα από τισ ςυςκευαςίεσ. Εφόςον το νομοςχζδιο επικαλείται 

τθν επίτευξθ ςτόχων τθσ Οδθγίασ 98/2008 για τθν χωριςτι διαλογι δεν υπάρχει λόγοσ 
να περιορίςουμε το περιεχόμενο των υλικϊν αυςτθρά μόνο ςτισ ςυςκευαςίεσ. Η 
Οδθγία 98/2008 αναφζρεται ςε Διαλογι ςτθν Πθγι (ΔςΠ) ςτο ςφνολο του χαρτιοφ, 
γυαλιοφ, πλαςτικϊν και μετάλλου. 

2. Αδικαιολόγθτθ και εν δυνάμει αναποτελεςματικι θ δζςμευςθ για χωριςτι ςυλλογι 
με 4 ρεφματα. Τα 4 χωριςτά ρεφματα ανακυκλϊςιμων υλικϊν ςυςκευαςίασ δεν 
προκφπτουν ωσ υποχρζωςθ από τθν Οδθγία 98/2008. Η Οδθγία μπορεί να δεχκεί και 
λιγότερα ρεφματα αναμεμιγμζνων ανακυκλϊςιμων υλικϊν ι και ζνα ρεφμα, όπωσ 
γίνεται μζχρι τϊρα ςτθν Ελλάδα με τον ζνα μπλε κάδο. Η απάντθςθ δίνεται ξεκάκαρα 
ςτισ οδθγίεσ ερμθνείασ τθσ Οδθγίασ 98/2008, που εξζδωςε θ Κομιςιόν τον Ιοφνιο του 
2012, όπου ςτο κεφάλαιο 4.3.4 θ Κομιςιόν δζχεται επίςθμα ότι ακόμθ και ζνα ιδιαίτερο 
ρεφμα αναμεμιγμζνων ανακυκλϊςιμων υλικϊν καλφπτει τθν απαίτθςθ τθσ Οδθγίασ για 
χωριςτι ςυλλογι, αρκεί να ςυνοδεφεται με περαιτζρω διαχωριςμό, ϊςτε να 
παραχκοφν κακαρά υλικά υψθλισ αξίασ. Το πνεφμα του Ευρωπαϊκοφ νομοκζτθ τθσ 
Οδθγίασ 98/20014 ςαφϊσ και είναι το καλισ ποιότθτασ αποτζλεςμα και όχι με ποιο 
τρόπο κα το επιτφχει κάκε χϊρα. Τον ακριβι τρόπο και τον αρικμό των ρευμάτων 
επιτρζπει θ Οδθγία να τον επιλζξει θ κάκε χϊρα ανάλογα με τισ ειδικότερεσ ςυνκικεσ 
τθσ και τουσ διακζςιμουσ πόρουσ τθσ. Το κρίςιμο ςθμείο λοιπόν για να είμαςτε κατ’ 
αρχιν ςφννομοι ςαν χϊρα ςε ςχζςθ με τθν απαίτθςθ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ, είναι να 
παράγονται υψθλισ κακαρότθτασ υλικά από τα ΚΔΑΥ.  

3. Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία. Με τθν Οδθγία 98/2008 ζχουμε πλιρωσ εναρμονιςτεί με 
τον νόμο 4042/2012. Οι οικολογικζσ οργανϊςεισ υποςτθρίξαμε πλιρωσ αυτιν τθν 
εναρμόνιςθ, ϊςτε να γίνει όπωσ ζλεγε θ Οδθγία και όχι όπωσ είχε κατατεκεί αρχικά ςτο 
ςχζδιο εναρμόνιςθσ από το ΥΠΕΚΑ. Θυμίηουμε ότι το αρχικό ςχζδιο εναρμόνιςθσ το 
2012 (το προςχζδιο του νόμου 4042) περιείχε απλϊσ «..ενκάρρυνςθ για χωριςτι 
ςυλλογι..» και όχι υποχρζωςθ για χωριςτι ςυλλογι όπωσ λζει θ Οδθγία 98/2008. 
Ευτυχϊσ, οι επιςθμάνςεισ οικολογικϊν οργανϊςεων και άλλων φορζων ζγιναν ζγκαιρα 
και ελιφκθςαν υπόψθ με αποτζλεςμα τισ απαραίτθτεσ αλλαγζσ. 

4. Η υιοκζτθςθ νζων ρευμάτων μπορεί να γίνει χωρίσ νζα νομοκεςία. Η Οδθγία 98/2008 
δεν απαγορεφει ςε κάποιο κράτοσ μζλοσ να νομοκετιςει όςα ρεφματα κζλει για τα 
ανακυκλϊςιμα υλικά. Όμωσ για να επιβλθκοφν ςτα ΣΕΔ χωριςτά ρεφματα δεν 
χρειάηεται νομοκετικι ρφκμιςθ. Μπορεί θ πολιτεία, μζςω του ΕΟΑΝ, να επιβάλει ςτα 
ΣΕΔ όςα ρεφματα νομίηει ότι χρειάηονται. Άρα, το εφλογο πολιτικό ερϊτθμα «για πιο 
λόγο τώρα να νομοθετήςουμε 4 ρεφματα;» κα ζπρεπε να απαντάται τεκμθριωμζνα 
ςτθν αιτιολογικι ζκκεςθ του νομοςχεδίου. Αντίκετα, απουςιάηει κάποια τεχνικι ι 
οικονομικι τεκμθρίωςθ. (Αυτό το κενό προςπαθοφμε να καλφψουμε με τα επόμενα 
ςημεία.) 

5. Ρεφμα πλαςτικοφ και μετάλλου. Οδθγόσ για τθν όποια νομοκετικι ι άλλθ παρζμβαςθ 
κάνει θ πολιτεία πρζπει να είναι θ επίτευξθ των απαραίτθτων ποςοτικϊν ςτόχων. Για 
εμάσ είναι ςαφζσ, από τεχνικισ και οικονομικισ άποψθσ, ότι τα δφο ρεφματα 
(πλαςτικοφ και μετάλλων) δεν χρειάηεται ςε καμία περίπτωςθ να είναι διακριτά. Το 
όφελοσ του διακριτοφ ρεφματοσ υπάρχει εφόςον μποροφμε μετά τθν αποκομιδι να 
πάμε κατ’ ευκείαν ςτουσ τελικοφσ διαχειριςτζσ, ϊςτε να μθδενιςτεί το κόςτοσ διαλογισ 
και να μειωκεί το κόςτοσ μεταφοράσ. Αυτά τα ρεφματα πρζπει να πάνε αναγκαςτικά 
για περαιτζρω διαλογι (τα πλαςτικά είναι περίπου 10 διαφορετικά πολυμερι και τα 
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μζταλλα τουλάχιςτον 2) και μάλιςτα, χωρίσ ςυμπίεςθ. Συνεπϊσ, τυχόν υποχρεωτικι δια 
νόμου δθμιουργία αυτϊν των δυο ρευμάτων, κα οδθγιςει ςε αφξθςθ του κόςτουσ τθσ 
ανακφκλωςθσ χωρίσ αφξθςθ των ανακτϊμενων ποςοτιτων (από τα 2 ρεφματα και τα 
ΒΕΑΣ), ενϊ κα αυξθκοφν οι απϊλειεσ λόγω κλοπισ. Στθν Κφπρο, ςτθν ανακφκλωςθ 
ςυςκευαςιϊν ζχουν ζνα ρεφμα για πλαςτικά και μζταλλα μαηί με τισ μικτζσ 
ςυςκευαςίεσ και επειδι αυτζσ είναι μικροφ βάροσ, ςυνδυάηεται κάδοσ και ςακοφλα 
(ανάλογα τθν περιοχι) για τθ ςυλλογι τουσ και μετά οδθγοφνται αναγκαςτικά για 
διαλογι. Να επιςθμάνουμε ότι ςτθν Κφπρο ζχουν πολφ πιο ευνοϊκά κτιριακά και 
χωροταξικά δεδομζνα, μεγαλφτερο κατά κεφαλι ΑΕΠ και μικρό ποςοςτό μθ 
επικυμθτϊν υλικϊν ςτα ρεφματα ςυλλογισ. Άρα, ακόμθ και ςτθν Κφπρο, με πολφ 
ευνοϊκότερουσ όρουσ, όχι μόνο δεν προχωριςανε ςε χωριςτά ρεφματα για πλαςτικά 
και μζταλλα, αλλά προςκζςανε ςε αυτά και τισ μικρζσ ςυςκευαςίεσ (γάλακτοσ, χυμϊν 
κ.α.).  

6. Ρεφμα γυαλιοφ. Το γυαλί είναι μία ειδικι περίπτωςθ και απαιτεί ειδικι διαχείριςθ. Στο 
γυαλί δεν επιτυγχάνουμε τουσ ςτόχουσ τθσ Οδθγίασ και ταυτόχρονα το ςυγκριτικά πολφ 
περιςςότερο γυαλί παράγεται ςτθν εςτίαςθ και διαςκζδαςθ. Άρα, πολφ λογικά 
προτείνουμε να μπει ςτοχευμζνο ρεφμα για το γυαλί (με κάδο και όχι με ςακοφλα γιατί 
το γυαλί είναι βαρφ και υπάρχει πρόβλθμα τραυματιςμϊν). Ο ςθμερινόσ μπλε κάδοσ κα 
μαηεφει ελάχιςτο γυαλί από περιοχζσ κατοικίασ και ο ςτοχευμζνοσ κάδοσ (ι καμπάνα) 
μπορεί να μαηεφει τισ μεγάλεσ ποςότθτεσ από εςτίαςθ και διαςκζδαςθ. Αυτι θ δράςθ 
τθσ ςτοχευμζνθσ ςυλλογισ κα πρζπει να ςυνοδευτεί και από ςθμαντικζσ ςτοχευμζνεσ 
δράςεισ ενθμζρωςθσ των παραγωγϊν γυαλιοφ. Άρα, λζμε ναι ςε ςτοχευμζνο ρεφμα 
γυαλιοφ (εςτίαςθ και διαςκζδαςθ), ναι ςε ςτοχευμζνεσ επενδφςεισ και ενζργειεσ για να 
επιτφχουμε και το ςτόχο για το γυαλί, λζμε όχι ςε ζνα ρεφμα γυαλιοφ ςτθν κατοικία. 

7. Μικτζσ ςυςκευαςίεσ. Οι μικτζσ ςυςκευαςίεσ (κυρίωσ γάλακτοσ και χυμϊν) δθμιουργοφν 
προβλιματα με τουσ ξεχωριςτοφσ κάδουσ. Αποτελοφνται από 85-90% από χαρτί, 5-10% 
από πλαςτικό και πολλζσ και από 5% από αλουμίνιο. Αυτζσ οι ςυςκευαςίεσ ςε όποιο 
κάδο και να πάνε πρζπει ςτθ ςυνζχεια υποςτοφν περαιτζρω διαλογι. Με τον 
υπάρχοντα μπλε κάδο και τθν εν ςυνεχεία διαλογι ςτα ΚΔΑΥ λφνεται αυτό το 
πρόβλθμα. Στθν περίπτωςθ υποχρεωτικισ δθμιουργίασ 4 ρευμάτων υλικϊν, όπωσ ςτο 
προτεινόμενο νομοςχζδιο, οι μικτζσ ςυςκευαςίεσ απλϊσ κα αυξάνουν τθν 
πολυπλοκότθτα και το κόςτοσ τθσ ανακφκλωςθσ. 

8. Γενικό ρεφμα χαρτιοφ. Το χωριςτό ρεφμα τθ χρθςιμότθτα του οποίου μζνει να 
εξετάςουμε, είναι το χαρτί. Εδϊ, πρζπει να ζχουμε πάντα ςτο μυαλό μασ ότι το χαρτί 
είναι το υλικό ςτο οποίο ιδθ πετυχαίνουμε τουσ ςτόχουσ τθσ Οδθγίασ με ελάχιςτθ 
προςπάκεια, ακόμθ και εάν ανακεωρθκεί με πιο φιλόδοξουσ ςτόχουσ από τουσ 
ςθμερινοφσ. Σε άλλεσ εποχζσ (προ κρίςθσ), οι 4 οικολογικζσ οργανϊςεισ είχαμε 
προτείνει 4 ρεφματα, όχι για τισ ςυςκευαςίεσ, αλλά για το ςφνολο των απορριμμάτων. 
Ζνα ρεφμα για τα οργανικά (ο καφζ κάδοσ που προτείνουμε και τϊρα ςαν απόλυτα 
αναγκαίο), ζνα για τα υπολείμματα, ζνα για το χαρτί (ζντυπο και ςυςκευαςίασ, με 
ςυμμετοχι ςτο κόςτοσ και του ζντυπου χαρτιοφ) και ζνα για τισ υπόλοιπεσ 
ςυςκευαςίεσ. Τότε όμωσ δεν υπιρχε εκτεταμζνθ κλοπι του χαρτιοφ και των υλικϊν, τα 
υπολείμματα ςτουσ μπλε κάδουσ ιταν 10-20% (ςιμερα είναι 30-45%). Με τα δεδομζνα 
εκείνθσ τθσ εποχισ, με καλι ενθμζρωςθ ενδεχομζνωσ να μποροφςαμε να μειϊςουμε τα 
μθ επικυμθτά υλικά ςτο ρεφμα του χαρτιοφ, που κα ιταν με ξεχωριςτό κάδο. (Εκείνθ 
τθν εποχι, δεν υπιρχε κάποια εμπειρία ςτθν Ελλάδα για πόρτα – πόρτα ςυλλογι του 
χαρτιοφ). Άρα, εάν πιγαιναν όλα καλά τότε κα μποροφςαμε να μειϊςουμε τα μθ 
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επικυμθτά υλικά του κάδου για το χαρτί ςε περίπου 5% για να μποροφν να το δζχονται 
απ’ ευκείασ οι χαρτοβιομθχανίεσ και τότε πράγματι κα μποροφςαμε να μειϊςουμε το 
κόςτοσ ςυλλογισ, διαλογισ και μεταφοράσ και κα ιταν κάτι πολφ κετικό για τθν 
ανακφκλωςθ. Σιμερα, με δεδομζνο ότι όλεσ αυτζσ οι προχποκζςεισ δεν ιςχφουν πλζον, 
εκτιμοφμε ότι ζνα γενικό χωριςτό ρεφμα του χαρτιοφ με κάδο δεν υπάρχει περίπτωςθ 
να λειτουργιςει προσ όφελοσ τθσ ανακφκλωςθσ. Απλϊσ: α) κα πλθρϊςουμε οι 
καταναλωτζσ για να γίνει προμικεια των επιπλζον αναγκαίων κάδων (όπου και εάν κα 
μπουν κάδοι), β) κα κλζβεται περιςςότερο το χαρτί είτε από τον κάδο του χαρτιοφ είτε 
από τθν ςυλλογι Πόρτα – Πόρτα (άρα λιγότερα ζςοδα από πωλιςεισ ςτα ΚΔΑΥ) και γ) 
κα πλθρϊνουμε επιπλζον ωσ καταναλωτζσ για να το μετριςουμε ςτα ΒΕΑΣ. Δθλαδι το 
μόνο που κα καταφζρουμε ςιμερα με ζνα γενικό ξεχωριςτό ρεφμα για το χαρτί είναι να 
αυξιςουμε ςθμαντικά το κόςτοσ. Οι ανακτϊμενεσ ποςότθτεσ κα μείνουν περίπου οι 
ίδιεσ ςτθ χωριςτι ςυλλογι και ςτα ΒΕΑΣ. Εκτιμάμε ότι δεν πρζπει να μπει ςιμερα 
γενικό ξεχωριςτό ρεφμα για το χαρτί, όμωσ εκτιμάμε ότι αξίηει να δοκιμάςουμε 
πιλοτικά ςε κάποιουσ  διμουσ τόςο το διακριτό ρεφμα χαρτιοφ με κάδο όςο και με 
ςυλλογι Πόρτα - Πόρτα για να αξιολογιςουμε τα αποτελζςματα και μετά να πάρουμε 
τισ καλφτερεσ αποφάςεισ χωριςτοφ ι μθ ρεφματοσ. Ο ΕΟΑΝ ζχει τθν εμπειρία και τθν 
τεχνογνωςία για τον ςχεδιαςμό τζτοιων πιλοτικϊν εφαρμογϊν αλλά και για τθν 
εκτίμθςθ των αποτελεςμάτων.  

9. Ρεφμα χαρτιοφ ςε νθςιά και απομακρυςμζνεσ περιοχζσ. Ζνα χωριςτό ρεφμα χαρτιοφ 
ςε νθςιά και απομακρυςμζνεσ περιοχζσ, που δεν ζχουν κοντινζσ υποδομζσ ΚΔΑΥ και 
πρζπει να μεταφερκοφν ςε μεγάλθ απόςταςθ τα υλικά, κα μποροφςε υπό 
προχποκζςεισ να λειτουργιςει κετικά μειϊνοντασ το κόςτοσ τθσ ανακφκλωςθσ. Σε 
αυτζσ τισ περιπτϊςεισ προτείνουμε να εφαρμοςκεί θ χωριςτι ςυλλογι του χαρτιοφ με 
ξεχωριςτό κάδο ι άλλο τρόπο και με ταυτόχρονεσ δράςεισ ενθμζρωςθσ για να ζχει 
μεγάλο βακμό κακαρότθτασ. Στισ μικρζσ περιοχζσ είναι πολφ πιο εφκολθ θ ενθμζρωςθ 
και θ ςωςτι ςυμπεριφορά των δθμοτϊν. Εκεί, θ χωριςτι ςυλλογι για το χαρτί ζχει 
πάρα πολλζσ πικανότθτεσ να λειτουργιςει κετικά. 

10. Ρεφμα χαρτιοφ ςε νθςιά κοντά ςτθν θπειρωτικι Ελλάδα. Νθςιά με ςυνεχείσ ςυνδζςεισ 
με τθν θπειρωτικι Ελλάδα, όπωσ Αίγινα, Κζα, Σαλαμίνα κ.α. κα μποροφςαν να μθν 
ζχουν ξεχωριςτό κάδο για το χαρτί και να ζχουν τον υπάρχοντα μπλε κάδο και να 
γίνεται διαλογι των υλικϊν ςτα κοντινά τουσ ΚΔΑΥ (π.χ. Κορωπί, Ελευςίνα, 
Αςπρόπυργο), όπωσ ςιμερα. 

11. υμβολι και ζντυπου χαρτιοφ. Το ζντυπο χαρτί (εφθμερίδεσ – περιοδικά) για άλλθ μία 
φορά δεν καλείται να ςυμβάλλει ςτθν ανακφκλωςθ. Η Οδθγία 98/2008 και ο νόμοσ 
4019 προβλζπουν ςτόχουσ για το ςφνολο του χαρτιοφ και όχι μόνο για το χαρτί 
ςυςκευαςίασ. Και ο υπό διαβοφλευςθ νόμοσ δεν κζτει τουσ παραγωγοφσ ζντυπου 
χαρτιοφ μπροςτά ςτισ ευκφνεσ τουσ. Οι παραγωγοί ζντυπου υλικοφ κα πρζπει να 
ςυμβάλλουν ςτθν ανακφκλωςθ χαρτιοφ είτε με δικό τουσ ΣΕΔ είτε ςε ςυνεργαςία με 
υπάρχοντα ΣΕΔ. Για το ζντυπο χαρτί ςαφϊσ και χρειάηεται νομοκετικι ρφκμιςθ και για 
το λόγο αυτό, για να διευκολφνουμε εάν υπάρχει πολιτικι βοφλθςθ να ρυκμιςτεί το 
κζμα αυτό, ζχουμε ςτθ διάκεςθ των ενδιαφερομζνων ςχετικό ςχζδιο ΠΔ, που είναι 
ζτοιμο από το 2004, για τθν νομοκζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ να ςυμβάλλει ςτο κόςτοσ 
ανακφκλωςθσ και το ζντυπο χαρτί. 

12. Μεγάλοι χώροι ςυνάκροιςθσ. Στουσ μεγάλουσ χϊρουσ ςυνάκροιςθσ, όπου υπάρχει 
διακζςιμο προςωπικό, πράγματι κα μποροφςε να λειτουργιςει κετικά θ χωριςτι 
ςυλλογι γυαλιοφ και χαρτιοφ και υπόλοιπων ανακυκλϊςιμων υλικϊν, με τθν 
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προχπόκεςθ ότι γίνονται επί τόπου δράςεισ ενθμζρωςθσ και υπάρχουν ειδικοί κάδοι 
που εμποδίηουν τα μθ επικυμθτά υλικά να ειςζλκουν ςτουσ προςτατευμζνουσ κάδουσ 
των χϊρων αυτϊν. 

13. Επζκταςθ του μπλε κάδου. Μεγάλο μζροσ τθσ επζνδυςθσ που πρζπει να κάνουμε για 
να βελτιωκεί θ ανακφκλωςθ ςτθν Ελλάδα είναι θ επζκταςθ του μπλε κάδου ςε διμουσ, 
όπου δεν υπάρχουν μπλε κάδοι και ςε νθςιωτικζσ και απομακρυςμζνεσ περιοχζσ, 
κακϊσ επίςθσ και να πυκνϊςει ςταδιακά ο μπλε κάδοσ ςε όλθ τθν Ελλάδα με ςτόχο ζνα 
μ.ο. 50-60 κατοίκουσ ανά μπλε κάδο για όλθ τθν Ελλάδα. Και για αυτά δεν χρειάηεται 
νομοκετικι ρφκμιςθ, αλλά αποφάςεισ του ΕΟΑΝ και τροποποίθςθ των επιχειρθςιακϊν 
ςχεδίων των ΣΕΔ. 

14. Ανεπάρκεια οικονομικών πόρων για τθν ανακφκλωςθ. Η αξιοποίθςθ των λιγοςτϊν 
διακζςιμων πόρων πρζπει να γίνεται με κριτιριο τθν απόδοςθ/ αποτελεςματικότθτα 
ωσ προσ τισ ανάγκεσ/ υποχρεϊςεισ τθσ ανακφκλωςθσ ςιμερα. Το νομοςχζδιο δεν 
προβλζπει πωσ κα χρθματοδοτθκοφν όλεσ οι προτεινόμενεσ δράςεισ. Μόνο για τθν 
προμικεια κάδων και οχθμάτων για χαρτί, γυαλί, πλαςτικά και μζταλλο εκτιμάται ότι 
απαιτοφνται επιπλζον οικονομικοί πόροι τθσ τάξθσ των 8-13 εκατομμφρια ευρϊ 
ετθςίωσ, ανάλογα τισ τελικζσ επιλογζσ. Εάν ςε αυτό το ποςό προςτεκεί και κάποια 
μικρι αφξθςθ του κόςτουσ αποκομιδισ και μεταφοράσ (εάν τθν κάνουν οι διμοι) ι 
ςθμαντικι αφξθςθ του κόςτουσ αποκομιδισ και μεταφοράσ (εάν τθν κάνουν τα ΣΕΔ), 
τότε εάν επιμείνει το ΥΠΕΚΑ ςτθν προϊκθςθ του νομοςχεδίου, όπωσ είναι ςτθν 
διαβοφλευςθ, κα πρζπει να εκτιμθκεί πολφ ςοβαρά από ςιμερα θ ενδεχόμενθ 
ςταδιακι αφξθςθ τθσ ειςφοράσ για τθν ανακφκλωςθ ςτα πλαίςια των εξαετϊν 
επιχειρθςιακϊν ςχεδίων των ΣΕΔ. Αυτι θ αφξθςθ του κόςτουσ κα βαρφνει αναγκαςτικά 
τουσ καταναλωτζσ. 

15. Οι μπλε κάδοι είναι ςιμερα πολφ βρώμικοι. Ζνα μεγάλο πρόβλθμα του μπλε κάδου 
ςιμερα είναι ότι το 30-45% του περιεχόμενου τουσ αποτελείται ςχεδόν από κλαςικά 
ςκουπίδια, που πάνε ςτα ΚΔΑΥ διαλζγονται και μετά επιςτρζφουν ςτο ΧΥΤΑ, 
αυξάνοντασ το κόςτοσ για τα ΣΕΔ και τουσ διμουσ και άρα για τουσ καταναλωτζσ – 
δθμότεσ. Από μόνο του αυτό το πρόβλθμα, εάν δεν αντιμετωπιςκεί ςε ικανοποιθτικό 
βακμό, μπορεί να τινάξει ςτον αζρα οποιαδιποτε τοποκζτθςθ ξεχωριςτϊν ρευμάτων 
για χαρτί, πλαςτικά κ.α. υλικά. Εάν και οι νζοι ξεχωριςτοί κάδοι γεμίηουν ςε ςθμαντικό 
ποςοςτό (είναι πολφ πιο πικανό ςτα μεγάλα αςτικά κζντρα) με ςκουπίδια, τότε κα 
πρζπει να οδθγοφνται όλοι οι κάδοι ςτα ΚΔΑΥ για διαλογι. Επίςθσ, κα πρζπει να λθφκεί 
υπόψθ ότι οι χαρτοβιομθχανίεσ δεν δζχονται ποςότθτεσ χαρτιοφ εάν οι προςμείξεισ 
υπερβαίνουν το 5%. Άρα, θ παράμετροσ των προςμίξεων κα πρζπει να αντιμετωπιςκεί 
άμεςα. 

16. Δράςεισ για να μειωκοφν οι προςμίξεισ ςτουσ μπλε κάδουσ. Δφο βαςικζσ δράςεισ για 
να αντιμετωπιςκεί ςε ςθμαντικό βακμό αυτό το  πρόβλθμα των μθ επικυμθτϊν υλικϊν 
ςτουσ μπλε κάδουσ είναι: α) θ κεςμοκζτθςθ υλοποίθςθσ πολφπλευρθσ, ςυςτθματικισ 
και ςτοχευμζνθσ ενθμζρωςθσ προσ τουσ δθμότεσ, β) θ υποχρζωςθ ενςωμάτωςθσ ςτουσ 
κανονιςμοφσ κακαριότθτασ των διμων τθσ υποχρεωτικισ ςυμμετοχισ των δθμοτϊν 
ςτθν ΔςΠ ανακυκλϊςιμων υλικϊν και οργανικϊν και γ) ανάπτυξθ μθχανιςμϊν ελζγχου 
εφαρμογισ τθσ ΔςΠ από τουσ διμουσ προσ τουσ δθμότεσ. 

17. Οι Διμοι μζνουν πάλι ςτο απυρόβλθτο. Το νομοςχζδιο δεν κζτει μπροςτά ςτισ 
ευκφνεσ τουσ, τουσ διμουσ, που δεν ςυνεργάηονται με επίςθμα ΣΕΔ για τθν 
ανακφκλωςθ, ενϊ είναι και αυτοί υπόχρεοι με βάςθ το νόμο 2939 να κάνουν ΔςΠ των 
ανακυκλϊςιμων υλικϊν. Άρα, κα πρζπει είτε να υποχρεϊνονται να κάνουν μόνοι τουσ 
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ανακφκλωςθ, είτε να ςυνεργαςτοφν με επίςθμα ΣΕΔ, αλλιϊσ κα πρζπει να 
προβλζπονται κυρϊςεισ, που απουςιάηουν από το προτεινόμενο νομοςχζδιο. 

18. Συχόν οφζλθ ςε περίπτωςθ που επιλεγοφν τα 4 ρεφματα. Το αρχικό βαςικό ερϊτθμα 
παραμζνει «για πιο λόγο να νομοθετήςουμε τώρα 4 ρεφματα και γιατί μόνο για 
ςυςκευαςίεσ;». Με τα παραπάνω προςπακιςαμε να δείξουμε ότι θ γενικι οριηόντια 
νομοκζτθςθ των 4 ρευμάτων δεν είναι οφτε υποχρεωτικι, οφτε αναγκαία, οφτε 
χριςιμθ, οφτε κα αυξιςει ςιμερα τισ ανακτϊμενεσ ποςότθτεσ, αλλά αντίκετα κα 
αυξιςει ςθμαντικά το ςθμερινό κόςτοσ ανακφκλωςθσ κατά αρκετά εκατομμφρια ευρϊ 
ετθςίωσ. Αυτά κα κλθκοφν να πλθρϊςουν όλοι οι καταναλωτζσ. Τυχόν ςθμαντικι 
αφξθςθ του κόςτουσ τθσ ανακφκλωςθσ ανά τόνο κα κάνει τθν επεξεργαςία των 
ςφμμεικτων απορριμμάτων ςε μεγάλεσ μονάδεσ επεξεργαςίασ πιο ελκυςτικι και 
προςιτι και κα ζχουν ςοβαρά επιχειριματα για να διεκδικιςουν πολφ μεγαλφτερεσ 
εγγυθμζνεσ ποςότθτεσ, δεςμεφοντασ τθν κοινωνία για δεκαετίεσ. Ζνα τζτοιο ςενάριο 
απζχει από τθν κοινι λογικι, θ οποία ελπίηουμε ότι κα πρυτανεφςει. 

 
υμπεραςματικά 
Είναι προφανζσ ότι τα προβλιματα τθσ ανακφκλωςθσ ςτθν Ελλάδα είναι πολλά και ειδικά και 
δεν είναι πρϊτθσ προτεραιότθτασ επιλογι θ τοποκζτθςθ ξεχωριςτοφ κάδου για το χαρτί 
τουλάχιςτον ςτισ αςτικζσ περιοχζσ. Θα ιταν κετικι θ τοποκζτθςθ ξεχωριςτοφ κάδου για το 
χαρτί ςτα περιςςότερα νθςιά και απομακρυςμζνεσ περιοχζσ. Δεν πρόκειται να ςυμβάλλει ςε 
κάτι θ τοποκζτθςθ ξεχωριςτϊν κάδων για το πλαςτικό και το μζταλλο. Στθ χρθματοδότθςθ 
τθσ ανακφκλωςθσ κα πρζπει οπωςδιποτε να ςυμβάλλουν και οι παραγωγοί ζντυπου 
χαρτιοφ. Επίςθσ, κα ιταν κετικι θ ςτοχευμζνθ τοποκζτθςθ ξεχωριςτοφ κάδου για το γυαλί 
ςτισ περιοχζσ εςτίαςθσ και διαςκζδαςθσ, όπου παράγονται οι ςυντριπτικά μεγαλφτερεσ 
ποςότθτεσ γυαλιοφ. Τζλοσ, κα πρζπει να προβλεφκοφν και κυρϊςεισ για τουσ διμουσ που 
δεν ανταποκρίνονται ςτισ νομοκετθμζνεσ ευκφνεσ τουσ. 
 
 

2.2 Δεν προτείνονται αναγκαία υποςτθρικτικά μζτρα για τθν ΔςΠ 
των οργανικών 
 
Ενϊ το νομοςχζδιο κινοφμενο προσ τθν ςωςτι κατεφκυνςθ ανεβάηει τον ποςοτικό ςτόχο τθσ 
ΔςΠ των οργανικϊν ςε 20% μζχρι το 2020, δεν προτείνει τα αναγκαία μζτρα για τθν επίτευξι 
του, με τον ίδιο τρόπο που προςπακεί να επιβάλλει τα χωριςτά ρεφματα των ςυςκευαςιϊν. 
Θα περίμενε κανείσ, ότι ςτο ίδιο πνεφμα με τα προτεινόμενα μζτρα για τισ ςυςκευαςίεσ, να 
πρότεινε και επιπλζον μζτρα για τθν επίτευξθ του αυξθμζνου ςτόχου τθσ χωριςτισ ςυλλογισ 
των οργανικϊν. 
 
Εκτιμοφμε ότι ο ποςοτικόσ ςτόχοσ ΔςΠ των οργανικϊν για το 2020 κα μποροφςε να ανζβει 
ακόμθ και ςτο 30%, εάν ςυνδυαηόταν και με τθν εφαρμογι 4 επιπλζον μζτρων, που είναι τα 
εξισ: 
 
1. Υποχρζωςθ για όλουσ τουσ διμουσ τθσ χϊρασ για υιοκζτθςθ χωριςτοφ καφζ κάδου ι 

χωριςτοφ ρεφματοσ για τα οργανικά το αργότερο μζχρι το 2020 και ςταδιακι κάλυψθ 
των δθμοτϊν ςε χωριςτι ςυλλογι οργανικϊν κατά 50% μζχρι το 2017 και κατά 100% 
μζχρι το 2020. Ταυτόχρονα κα πρζπει να προβλεφκεί να υποχρεϊνονται οι διμοι για 
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υλοποίθςθ επικοινωνιακϊν δράςεων για τθν αποτελεςματικότθτα τθσ χωριςτισ 
ςυλλογισ των οργανικϊν από τουσ δθμότεσ. 

2. Οι Μονάδεσ Επεξεργαςίασ Απορριμμάτων (ΜΕΑ), που προβλζπεται να δθμιουργθκοφν ςε 
όλθ τθν Ελλάδα ςτα πλαίςια των παλαιϊν ι των νζων ΠΕΣΔΑ, κα πρζπει υποχρεωτικά να 
προςδιορίςουν, με βάςθ τα πραγματικά οικονομικά τουσ δεδομζνα κόςτουσ διαχείριςθσ, 
ζνα μικρότερο «Τζλοσ Ειςόδου» για τα προδιαλεγμζνα οργανικά υλικά ςε ςχζςθ με τα 
ςφμμεικτα απορρίμματα, που κα παραδίδονται ςτισ μονάδεσ. Στισ τελικζσ οικονομικζσ 
τουσ προςφορζσ κα πρζπει υποχρεωτικά να αιτιολογοφν πλιρωσ το μειωμζνο «Τζλοσ 
Ειςόδου» για τα  προδιαλεγμζνα οργανικά υλικά και το μεγαλφτερο «Τζλοσ Ειςόδου» για 
τα  ςφμμεικτα απορρίμματα. Αυτό το μζτρο από μόνο του κα δϊςει ςοβαρά κίνθτρα 
ςτουσ διμουσ για ΔςΠ των οργανικϊν.  

3. Θζςπιςθ υποχρζωςθσ των διμων για ςταδιακι επίτευξθ ελάχιςτου ποςοςτοφ κάλυψθσ 
5% των δθμοτϊν με κάδουσ οικιακισ κομποςτοποίθςθσ και ςυςτθματικισ υποςτιριξισ 
τουσ, μζχρι το 2020. 

4. Θζςπιςθ υποχρζωςθσ των διμων για ςταδιακι επίτευξθ ελάχιςτου ποςοςτοφ κάλυψθσ 
25% των μεγάλων παραγωγϊν οργανικϊν αποβλιτων (εςτίαςθ, ξενοδοχεία, 
καταςκθνϊςεισ, νοςοκομεία κ.α.) με ΔςΠ των οργανικϊν και κομποςτοποίθςθσ με χριςθ 
μθχανικϊν κομποςτοποιθτϊν και ςυςτθματικισ υποςτιριξισ τουσ, μζχρι το 2020. Το 
μζτρο αυτό μπορεί να υποςτθριχκεί: α) με τισ χρθματοδοτικζσ δράςεισ, που 
δρομολογοφνται ιδθ ςτα πλαίςια του ΣΕΣ και β) με εφαρμογι του Πλθρϊνω Όςο Πετάω 
ςτουσ μεγάλουσ παραγωγοφσ οργανικϊν αποβλιτων, όπου κα αναλάβουν οι ίδιοι τθν 
χρθματοδότθςθ των τοπικϊν δράςεων και κα τουσ μειωκοφν τα δθμοτικά τζλθ 
αναλογικά με τθ μείωςθ των παραγόμενων αποβλιτων τουσ. 

 
Τα παραπάνω μζτρα για τα οργανικά κα λειτουργιςουν απόλυτα κετικά και για τθν 
ανάκτθςθ και ΔςΠ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν. Εφόςον τα οργανικά υλικά κα εκτρζπονται 
ςταδιακά όλο και περιςςότερο ςτθν πθγι ι ςτον καφζ κάδο, τόςο κα είναι κακαρότερα τα 
υλικά και ςτον μπλε κάδο, αλλά κυρίωσ κα είναι κακαρότερα τα υλικά και ςτον υπάρχοντα 
πράςινο κάδο των ςθμερινϊν ςκουπιδιϊν. Ζτςι, ςτο προςεχζσ μζλλον κα μπορεί να γίνεται 
διαλογι των πράςινων κάδων ςτα υπάρχοντα ΚΔΑΥ ςε διαφορετικι βάρδια από τθν διαλογι 
των ανακυκλϊςιμων υλικϊν. Με αυτό τον τρόπο, τα υπάρχοντα 27 ΚΔΑΥ ςε όλθ τθν Ελλάδα 
κα μποροφν να ςυμβάλλουν ςτθν προεπεξεργαςία των υπολειμμάτων και να ανακτϊνται 
πολφ περιςςότερα ανακυκλϊςιμα υλικά ςε περιοχζσ τθσ χϊρασ που δεν ζχουν κοντά ΜΕΑ.   
 
 

2.3 το νομοςχζδιο πρζπει να προςτεκοφν και ώριμεσ – αναγκαίεσ 
τομζσ και διαρκρωτικά μζτρα για τθν επιτυχία τθσ ανακφκλωςθσ και 
εναλλακτικισ διαχείριςθσ 
 
Η Οικολογικι Εταιρεία Ανακφκλωςθσ και γενικότερα οι οικολογικζσ οργανϊςεισ ζχουν 
προτείνει εδϊ και χρόνια να υιοκετθκοφν από τθν πολιτεία βαςικά διαρκρωτικά μζτρα για 
να επιταχυνκεί θ ανακφκλωςθ ςτθν χϊρα μασ. Κάποια άμεςα και ϊριμα μζτρα, που κα 
μποροφςαν να υιοκετθκοφν από ςιμερα ςτο υπό διαβοφλευςθ νομοςχζδιο είναι τα εξισ: 
 
1. Εκελοντικι εφαρμογι του Πλθρϊνω Όςο Πετάω από τουσ διμουσ (υπάρχει ζτοιμθ 

νομοκετικι ρφκμιςθ από τον ΕΟΑΝ). 
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2. Νομοκετικι υποχρζωςθ ςτα νζα κτίρια για ειδικό χϊρο ςτα όρια του οικοπζδου, με 
εςωτερικι πρόςβαςθ για τουσ ενοίκουσ και εξωτερικι πρόςβαςθ για τα ςυςτιματα 
ςυλλογισ των διμων, όπου κα τοποκετοφνται οι αναγκαίοι κάδοι για τοποκζτθςθ 
ανακυκλϊςιμων υλικϊν, οργανικϊν και υπολειμμάτων. Παράλλθλα, υιοκζτθςθ μζτρων 
και κινιτρων για προςαρμογι και των παλαιϊν κτιρίων, όπου είναι τεχνικά εφικτό 
(υπάρχει ζτοιμθ νομοκετικι ρφκμιςθ από τον ΕΟΑΝ). 

3. Νομοκετικι διευκόλυνςθ για τθν άμεςθ δυνατότθτα χωροκζτθςθσ των Πράςινων 
Σθμείων ι και των Ολοκλθρωμζνων Πράςινων Σθμείων ςε αςτικό χϊρο και κατοικθμζνεσ 
περιοχζσ για τθν διευκόλυνςθ των πολιτϊν, ακόμθ και ςε περιοχζσ natura και για τθν 
αποτελεςματικότερθ προςταςία τουσ (υπάρχει ζτοιμθ νομοκετικι ρφκμιςθ από τον 
ΕΟΑΝ). 

4. Μζτρα για τθν μείωςθ τθσ πλαςτικισ ςακοφλασ, που ςιμερα φκάνουν τισ περίπου 
50.000-70.000 τόνουσ ετθςίωσ. Η μείωςθ τθσ πλαςτικισ ςακοφλασ είναι πρϊτθσ 
προτεραιότθτασ πολιτικι για τθν ΕΕ. Προτείνονται τα εξισ μζτρα: α) Κατάργθςθ τθσ 
δωρεάν παραλαβισ από τα καταςτιματα και χρζωςθ ελάχιςτθσ τιμισ κόςτουσ ςτουσ 
καταναλωτζσ, με ταυτόχρονθ ιςόποςθ μείωςθ του κόςτουσ των προϊόντων, που ςιμερα 
επιβαρφνονται με το κόςτοσ τθσ πλαςτικισ ςακοφλασ, β) Υιοκζτθςθ κινιτρων για χριςθ 
επαναχρθςιμοποιοφμενθσ τςάντασ (πάνινθσ, διχτάκι, πλαςτικισ), γ) Μικρι φορολόγθςθ 
τθσ ςακοφλασ μιασ χριςθσ (π.χ. 5-10 λεπτά του ευρϊ) και δθμιουργία ταμείου 
χρθματοδότθςθσ δράςεων πρόλθψθσ, δ) Κίνθτρα για χριςθ κομποςτοποιιςιμθσ 
ςακοφλασ (πρότυπο ΕΝ 13432), αλλά και υποχρζωςθ τθσ χριςθσ κομποςτοποιιςιμθσ 
ςακοφλασ, όπου δεν προςφζρονται εναλλακτικζσ επιλογζσ. 

5. Νομοκετικι κζςπιςθ κινιτρων και αντικινιτρων προσ τουσ διμουσ για τθν υποχρζωςθ 
επίτευξθσ των εκνικϊν ςτόχων ανακφκλωςθσ, που τουσ αναλογοφν και υποχρζωςθ 
ζνταξθσ όρων ςτουσ κανονιςμοφσ κακαριότθτασ των διμων για υποχρεωτικι διαλογι 
ςτθν πθγι των ανακυκλϊςιμων & κομποςτοποιιςιμων υλικϊν από τουσ δθμότεσ. Οι 
εκνικζσ ευκφνεσ κα πρζπει να επιμεριςκοφν και ςτουσ διμουσ και ςτουσ δθμότεσ. 

6. Θεςμοκζτθςθ κινιτρων και ενκάρρυνςθ για υλοποίθςθ από τουσ διμουσ, ςυςτθματικϊν 
δράςεων ευαιςκθτοποίθςθσ – ενθμζρωςθσ των δθμοτϊν (για τθν επιτυχία τθσ 
πρόλθψθσ, επαναχρθςιμοποίθςθσ, Διαλογισ ςτθν Πθγι – ΔςΠ, ανακφκλωςθσ, 
κομποςτοποίθςθσ). Όςοι διμοι διακζτουν π.χ. το 4% του ςυνολικοφ κόςτουσ διαχείριςθσ 
των απορριμμάτων τουσ για ενθμζρωςθ κα μποροφςαν να επιδοτοφνται ςε κάποιο 
ποςοςτό από το Ειδικό Τζλοσ Ταφισ, που κα ζπρεπε να επιβλθκεί από 1/1/2014 (με το ν. 
4042). Ταυτόχρονα, με τθν ενθμζρωςθ μπορεί να επιτευχκεί μείωςθ του κόςτουσ 
διαχείριςθσ των διμων πολφ μεγαλφτερθ του 4%. 

 
 

2.4 Δεν ρυκμίηονται τα πολλά προβλιματα που υπάρχουν ςτθν 
λειτουργία των ΕΔ για τα ΑΕΚΚ 
 
Για να ρυκμιςτεί ςυνολικά το κζμα τθσ ανακφκλωςθσ των ΑΕΚΚ προτείνεται θ άμεςθ 
διαβοφλευςθ με τα υπάρχοντα ΣΕΔ και άλλουσ ενδιαφερόμενουσ και εμπλεκόμενουσ φορείσ, 
ϊςτε ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα να ςυμφωνθκοφν οι τελικζσ επιλογζσ. Η λφςθ των 
προβλθμάτων με τα ΑΕΚΚ εκτιμοφμε ότι βρίςκεται ςτα εξισ ςθμεία, που κα πρζπει να 
ςυμφωνθκοφν: 
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 Όλεσ οι ςχετικζσ επιχειριςεισ ενδιαφζρονται για τθν αδειοδότθςθ μονάδων ΑΕΚΚ. Άρα, 
δεν ζχει νόθμα να υποχρεϊνονται οι επιχειρθματίεσ να δθμιουργιςουν πρϊτα ζνα ΣΕΔ 
για να ςυνεργαςτεί με τθν μονάδα ΑΕΚΚ, που ζχουν ι πρόκειται να δθμιουργιςουν.  

 Όλα τα υπάρχοντα ΣΕΔ να ενςωματωκοφν ςε ζνα εκνικό ΣΕΔ, το οποίο κα λειτουργεί 
ςυντονιςτικά και ρυκμιςτικά για τθν ζνταξθ νζων μονάδων ΑΕΚΚ ςε όλθ τθν Ελλάδα και 
τθν καλι και ςφννομθ λειτουργίασ τουσ. Το ζνα ΣΕΔ κα ζχει υποχρζωςθ δθμιουργίασ 
μονάδων ΑΕΚΚ ςε κάκε Ελλθνικι περιφζρεια και κάλυψθ όλων των νθςιϊν τθσ Ελλάδασ. 
Υπάρχει και εναλλακτικι πρόταςθ για κζςπιςθ ενόσ ΣΕΔ  ανά περιφζρεια, αλλά εκτιμάμε 
ότι θ επιλογι του ενόσ εκνικοφ ΣΕΔ κα είναι πολφ πιο λειτουργικι και με πολφ λιγότερα 
προβλιματα. 

 Όποιοσ επιχειρθματίασ κζλει να αναλάβει το ρίςκο να δθμιουργιςει μία μονάδα ΑΕΚΚ ςε 
κάποια περιφζρεια, κα μπορεί να το κάνει εφόςον ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ 
αδειοδότθςθσ, που προβλζπονται από τουσ ςχετικοφσ νόμουσ. Εν ςυνεχεία κα μπορεί να 
ςυμβάλλεται με το Εκνικό ΣΕΔ για τα ΑΕΚΚ. 

 Το ΥΠΕΚΑ, ο ΕΑΟΝ και ενδεχομζνωσ και άλλα ςυναρμόδια υπουργεία, κα πρζπει να 
επιςπεφςουν τισ διαδικαςίεσ εφαρμογισ των νομικϊν υποχρεϊςεων για τθν ομαλι 
λειτουργία τθσ εναλλακτικισ διαχείριςθσ των ΑΕΚΚ (διαδικαςίεσ και υποχρεϊςεισ ςε 
πολεοδομίεσ, ενθμζρωςθ υπόχρεων κ.α.). 

 Ο ΕΟΑΝ κα πρζπει να κεςπίςει μζγιςτεσ χρεϊςεισ ανά κατθγορία ΑΕΚΚ και ανά 
περιφζρεια ι περιοχι τθσ χϊρασ. Οι μζγιςτεσ αυτζσ τιμζσ κα ανακεωροφνται περιοδικά 
εφόςον αλλάηουν τα οικονομικά δεδομζνα, ϊςτε πάντα να μποροφν να είναι βιϊςιμεσ οι 
μονάδεσ ΑΕΚΚ ςτισ διάφορεσ περιοχζσ. Ο ανταγωνιςμόσ των μονάδων ΑΕΚΚ κα μπορεί να 
μειϊνει ςτθν πράξθ αυτζσ τισ μζγιςτεσ τιμζσ χρζωςθσ ανά περιοχι.  

 
 

2.5 Ρφκμιςθ εκκρεμοτιτων ςτθν ανακφκλωςθ των Φωτοβολταϊκών  
 
Θα ιταν κετικό να ρυκμιςτοφν ςτο νομοςχζδιο και κάποια ϊριμα εκκρεμι κζματα ςχετικά 
με τθν ανακφκλωςθ των φωτοβολταϊκϊν (Φ/Β), ςχετικά α) με τθν κατάταξθ των μικρϊν Φ/Β 
ςτθν κατθγορία των ΑΗΗΕ μθ οικιακισ προζλευςθσ, ϊςτε να απεγκακίςτανται από 
επαγγελματίεσ (όπωσ είναι το ορκό) για να οδθγθκοφν για ανακφκλωςθ, β) να 
ςυμπεριλθφκοφν ςτθν νομοκεςία οι inverters ςτον ςυνολικό εξοπλιςμό των Φ/Β, και γ) να 
διευκρινιςκεί ότι το κόςτοσ ανακφκλωςθσ των Φ/Β, που διατζκθκαν ςτθν αγορά πριν τθν 
14/2/2014 πρζπει να καλυφκεί από τουσ χριςτεσ τουσ, που δεν το πλιρωςαν ςτθν αγορά 
των Φ/Β.   
 
 

2.6 Διευκρινιςεισ και προτάςεισ ανά άρκρο 
 

 Άρκρο 1 Οι διμοι και τα διακριτά ρεφματα: Στο άρκρο 1 για τα τζςςερα ρεφματα υλικϊν 
κεωρείται μόνο θ περίπτωςθ τθσ ςυνεργαςίασ Διμου και ΣΕΔ. Το άρκρο δεν 
περιλαμβάνει και τθν περίπτωςθ κάποιοσ διμοσ να κάνει μόνοσ του ΔςΠ των 
ανακυκλϊςιμων υλικϊν, όπωσ προβλζπεται υποχρεωτικά από το άρκρο 8 του νόμου 
2939.  

 Άρκρο 1 Ευκφνθ ςυλλογισ και ευκφνθ επίτευξθσ ςτόχων: Στο άρκρο 1 προβλζπεται ότι 
τθν ευκφνθ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ τθν ζχουν οι διμοι και τθν ευκφνθ επίτευξθσ των 
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ςτόχων ςε κάκε περίπτωςθ τα ΣΕΔ. Εδϊ βλζπουμε να υπάρχει νομικι αντίφαςθ και 
πρζπει πζρα από τθν όποια νομικι διευκρίνιςθ να υπάρξει ουςιαςτικι και λογικι 
διευκζτθςθ του κζματοσ, που πρζπει να είναι επικυμθτι θ εκελοντικι ςυμφωνία μεταξφ 
των εμπλεκομζνων ΣΕΔ, διμων και Πολιτείασ. 

 Άρκρο 2 Τποχρζωςθ ετιςιων εκκζςεων να ζχουν και οι διμοι που κάνουν μόνοι τουσ 
ανακφκλωςθ. 

 Άρκρο 4 τισ υποχρεώςεισ των χώρων ςυνάκροιςθσ κοινοφ να εξεταςκεί να 
ςυμπεριλθφκοφν και οι χώροι υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ και τα κζντρα 
διαςκζδαςθσ για υποχρζωςθ χωριςτισ ςυλλογισ γυαλιοφ και οργανικών. Επίςθσ, 
πρζπει να προβλεφκοφν οι διαδικαςίεσ διλωςθσ των ανακτθκζντων ποςοτιτων και οι 
κυρώςεισ που κα επιβάλλονται με τθν μθ ςυμμόρφωςθ. 

 Άρκρο 5 Να μθν προβλεφκεί θ προςωρινι διακοπι κάποιου ΕΔ ωσ μζτρο: Η 
προςωρινι διακοπι ενόσ ΣΕΔ δθμιουργεί μεγάλα προβλιματα. Τι κα κάνουν οι υπόχρεοι 
κατά τθν προςωρινι διακοπι; Θα πάνε ςε άλλο ΣΕΔ; Μετά τθν λιξθ τθσ προςωρινισ 
διακοπισ κα πρζπει να ξαναγυρίςουν ςτο παλιό ΣΕΔ ι να μείνουν ςτο νζο που πιγαν; 
Και ποιοσ κα τουσ υποχρεϊνει να ξανα-αλλάξουν ΣΕΔ; Πιο πολλά τα προβλιματα από τθν 
ρφκμιςθ παρά τα οφζλθ. Οι υπόλοιπεσ ρυκμίςεισ είναι αρκετζσ για τθν επιβολι 
κυρϊςεων. Επίςθσ, κα πρζπει να εξεταςκεί και το κζμα επιβολισ κυρϊςεων και ςτουσ 
διμουσ, που δεν ςυμμορφϊνονται με τισ υποχρεϊςεισ τουσ. 

 Άρκρο 6 Επιμεριςμόσ προςτίμου: Δεν είναι βζβαιο ότι ςε κάκε πρόςτιμο από ΕΕ για 
κάποιο υλικό φταίει 100% το αντίςτοιχο ΣΕΔ. Θα μποροφςαν να φταίνε ςε κάποιο βακμό 
και θ Διοίκθςθ ι και οι διμοι. Σε περίπτωςθ που φταίνε και άλλοι εκτόσ του ΣΕΔ ποιοσ κα 
επιμερίςει το πόςο φταίει το ΣΕΔ, ϊςτε να πλθρϊςει το αντίςτοιχο ποςοςτό του 
προςτίμου; Σε κάκε περίπτωςθ κζλει και άλλθ ςκζψθ για τον προςδιοριςμό τθσ 
μεκοδολογίασ επιμεριςμοφ του προςτίμου και διαβοφλευςθ με τα ενδιαφερόμενα και 
εμπλεκόμενα ΣΕΔ και διμουσ. 

 Άρκρο 9 Μεταφορζσ πόρων μεταξφ ομοειδών ΕΔ: Στθν περίπτωςθ των ςυςκευαςιϊν 
κα πρζπει να υπολογίηονται οι κακαρζσ τουσ ποςότθτεσ και όχι οι ποςότθτεσ από τα 
ΒΕΑΣ, που πικανόν καταγράφονται από τα ΣΕΔ. Επίςθσ, ο ΕΟΑΝ κα πρζπει να πιςτοποιεί 
τισ πραγματικζσ ποςότθτεσ κάκε ΣΕΔ για να μπορεί να γίνει θ μεταφορά πόρων. Στθν 
περίπτωςθ των ΑΕΚΚ πωσ μπορεί να εφαρμοςκεί ζνα τζτοιο μζτρο για ΣΕΔ ςτθν ίδια 
περιφζρεια; Μιπωσ πρζπει να υπάρξει ειδικι ρφκμιςθ για τα ΑΕΚΚ και να ενταχκεί ςτθν 
ςυνολικι ρφκμιςθ των ΑΕΚΚ; 

 Άρκρο 10 Εγγυιςεισ καλισ λειτουργίασ: Στθν πραγματικότθτα ο ΕΟΑΝ κα κατζχει ζνα 
μεγάλο ποςό των ΣΕΔ ςτερϊντασ ςυνεχϊσ μζροσ των αποκεματικϊν τουσ. Αυτό κα 
προτείναμε ότι κα πρζπει να οριςκεί ςτο 5% των ςυνολικϊν ετιςιων ειςφορϊν του κάκε 
ΣΕΔ ςε ςχζςθ με το 50% που εμπεριζχεται ςτο νομοςχζδιο. Στο 5% είναι άλλωςτε και το 
φψοσ των εγγυθτικϊν ςε ζργα, που προκθρφςςονται από τθν Πολιτεία. 

 Άρκρο 11 Μείωςθ αποκεματικοφ: Καλόν είναι να ςυηθτθκεί διεξοδικά με τα ΣΕΔ, το 
φψοσ του αποκεματικοφ τουσ, με γνϊμονα α) τθν ομαλι λειτουργία των ΣΕΔ, β) τισ 
ανάγκεσ τουσ ςε ενδεχόμενθ υλοποίθςθ επενδφςεων και γ) τθν ςωςτι λειτουργία τθσ 
κεντρικισ διοίκθςθσ και του κράτουσ. Το ςθμείο αυτό κζλει προςοχι και ειδικι ρφκμιςθ 
ςτισ περιπτϊςεισ, όπωσ του ΣΕΔ για τα ΑΗΗΕ, όπου όταν κα αρχίςει να ανακυκλϊνει 
φωτοβολταϊκά κα απαιτθκοφν απότομα τεράςτιοι ςυγκριτικά οικονομικοί πόροι, αφοφ θ 
ςυντριπτικά μεγάλθ ποςότθτα Φ/Β κα αποςυρκεί ςε περίπου 20 χρόνια και ςε διάςτθμα 
2-3 χρόνων. Άρα, κα πρζπει να υπάρχει τότε ζνα μεγάλο αποκεματικό από τισ 
διαχρονικζσ ειςφορζσ των Φ/Β, που κα τοποκετθκοφν τα επόμενα 20 χρόνια για να 



-11- 

ξοδευτεί ςε μεγάλο βακμό μζςα ςε 2-3 χρόνια. Προτείνουμε ότι κα πρζπει να υπάρξει 
ειδικι ρφκμιςθ για το αποκεματικό για τθν ανακφκλωςθ των Φ/Β. 

 Άρκρο 12 Επιτροπι διαβοφλευςθσ: Το διαχρονικά πολιτικά ορκό είναι ο Πρόεδροσ του 
ΕΟΑΝ να είναι και πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαβοφλευςθσ και αναπλθρωτισ του ο 
Γενικόσ Διευκυντισ του ΕΟΑΝ, όχι το αντίκετο. Προτείνουμε επίςθσ μζλθ τθσ επιτροπισ 
να είναι και εκπρόςωποι από τισ Περιφζρειεσ, τουσ ΦοΣΔΑ και τουσ καταναλωτζσ. 

 Άρκρο 13 Ποιοι ςυμμετζχουν ςτθ διοίκθςθ των ΕΔ για τα ΑΕΚΚ: Το μζτρο μπορεί να  
ιςχφςει μόνο για τα ΣΕΔ για τα ΑΕΚΚ; Μιπωσ κα πρζπει να ιςχφςει για όλα, που είναι και 
το ςωςτότερο; 

 Άρκρο 15 Πωσ κα γίνει ο επιμεριςμόσ των εκνικών ςτόχων ςτα ομοειδι ΕΔ;: Θζλει 
νομικι τεκμθρίωςθ το κζμα, αφοφ τα ΣΕΔ ζχουν υποχρζωςθ επίτευξθσ των ςτόχων μόνο 
για τουσ υπόχρεοφσ τουσ. Όταν κάποιοσ υπόχρεοσ δεν ςυμβάλλεται με ζνα ΣΕΔ, τότε 
πρζπει να τον υποχρεϊςει θ πολιτεία να ςυμβλθκεί και όχι να λζμε ότι αυξάνει ο ςτόχοσ 
των υπαρχόντων ΣΕΔ. Ακόμθ, ςτα ΣΕΔ ςυςκευαςιϊν πρζπει να βγουν από τον εκνικό 
ςτόχο τα ΒΕΑΣ, και τα ΣΕΔ να καλφψουν αναλογικά τον υπόλοιπο εκνικό ςτόχο με βάςθ 
τισ ποςότθτεσ των υπόχρζων τουσ. Θζλει ςυηιτθςθ ςτον ΕΟΑΝ το κζμα, διότι υπάρχουν 
νομικά κενά και θ καλφτερθ λφςθ κα πρζπει να εξευρεκεί με τθν εκελοντικι ςυμφωνία 
των ΣΕΔ. Για το κζμα του 10% ωσ όριο ςτο Διοικθτικό κόςτοσ μιπωσ κα ζπρεπε να 
εξετάηεται διεξοδικά το εφλογο φψοσ του διοικθτικοφ κόςτουσ ςε κάκε οικονομικό ζλεγχο 
των ΣΕΔ; Προτείνουμε να ςυηθτθκεί το κζμα και με τα ΣΕΔ. 
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3. Προτάςεισ 
 
3.1 Προτάςεισ χωρίσ ανάγκθ νομοκετικισ ρφκμιςθσ 
 
Οι παρακάτω προτάςεισ μποροφν να υιοκετθκοφν χωρίσ νομοκετικι ρφκμιςθ με αποφάςεισ 
του ΕΟΑΝ ςε ςυνεργαςία με τα εμπλεκόμενα ΣΕΔ. 
 

 Να επεκτακεί το υπάρχον δίκτυο των μπλε κάδων ςτουσ διμουσ που ςιμερα δεν ζχουν 
(νθςιά, απομακρυςμζνεσ περιοχζσ) ι να δρομολογιςουν οι ίδιοι οι διμοι δράςεισ ΔςΠ 
των ανακυκλϊςιμων υλικϊν. 

 Να πυκνϊςει το υπάρχον δίκτυο των μπλε κάδων για να εξυπθρετοφνται ευκολότερα οι 
δθμότεσ. 

 Προτείνεται να υλοποιθκοφν πιλοτικά προγράμματα με ξεχωριςτοφσ κάδουσ ι με 
ξεχωριςτά ρεφματα με Πόρτα – Πόρτα ςυλλογι για το χαρτί ςε 5-6 αντιπροςωπευτικοφσ 
αςτικοφσ διμουσ για να δοφμε τθν αποτελεςματικότθτα του μζτρου τθσ χωριςτισ 
ςυλλογισ για χαρτί. Με τθν ολοκλιρωςθ των πιλοτικϊν και τθν αξιολόγθςι τουσ μπορεί 
να αποφαςιςτεί θ επζκταςθ θ όχι του χωριςτοφ κάδου για το χαρτί, κακϊσ και ο τρόποσ 
χρθματοδότθςθσ. 

 Τεχνικά είναι πολφ δφςκολθ ζωσ αδφνατθ θ αποτελεςματικι λειτουργία τθσ χωριςτισ 
ςυλλογισ ςε κατοικθμζνεσ περιοχζσ ςτθν Ελλάδα ςιμερα των πλαςτικϊν και μετάλλων 
με ειδικοφσ κάδουσ για χωριςτι ςυλλογι. Προτείνεται να ςυλλζγονται ςε ενιαίο κάδο 
μαηί με το χαρτί και το γυαλί, μζχρι να ολοκλθρωκοφν κετικά τα πιλοτικά προγράμματα 
του χωριςτοφ κάδου για το χαρτί, οπότε ςτθν περίπτωςθ αυτι τα πλαςτικά, τα μζταλλα, 
το γυαλί από κατοικίεσ και οι μικτζσ ςυςκευαςίεσ κα μποροφςαν να τοποκετοφνται ςε 
ξεχωριςτό κάδο. 

 Να ςυνεχιςτεί και να ολοκλθρωκεί θ ςτοχευμζνθ τοποκζτθςθ ξεχωριςτοφ κάδου για το 
γυαλί ςτισ περιοχζσ όπου παράγεται το γυαλί (εςτίαςθ, διαςκζδαςθ) με ταυτόχρονθ 
όμωσ ςτοχευμζνθ ενθμζρωςθ. 

 Το μζτρο του χωριςτοφ ρεφματοσ για το χαρτί μπορεί να υιοκετθκεί ςε μθ εφκολα 
ςυνδεδεμζνα με τθν θπειρωτικι Ελλάδα νθςιά και απομακρυςμζνεσ περιοχζσ με 
παράλλθλεσ δράςεισ ενθμζρωςθσ. 

 Να ςυηθτθκοφν άμεςα ςτον ΕΟΑΝ οι τρόποι χρθματοδότθςθσ των παραπάνω προτάςεων 
για τθν αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ ανακφκλωςθσ ςτθν Ελλάδα, ςε ςυνεργαςία 
με τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ (ΣΕΔ, διμοι, κ.α.). 

 
 

3.2 Προτάςεισ με ανάγκθ νομοκετικισ ρφκμιςθσ 
 

 Οι παραγωγοί ζντυπου υλικοφ κα πρζπει να ςυμβάλλουν υποχρεωτικά ςτθν ανακφκλωςθ 
χαρτιοφ είτε με δικό τουσ ΣΕΔ είτε ςε ςυνεργαςία με υπάρχοντα ΣΕΔ. 

 Στουσ μεγάλουσ χϊρουσ ςυνάκροιςθσ κοινοφ να γίνεται χωριςτι ςυλλογι υλικϊν είτε ςε 
τρία ρεφματα, χαρτί, γυαλί και όλα τα υπόλοιπα υλικά (μικτζσ ςυςκευαςίεσ, πλαςτικά, 
μζταλλα), που εν ςυνεχεία κα οδθγοφνται για περαιτζρω διαλογι ςε ΚΔΑΥ, είτε ςε δφο 
ρεφματα χαρτί και όλα τα υπόλοιπα. Η επιλογι για 3 ι 2 ρεφματα κα γίνεται ανάλογα τθν 
ποςότθτα γυαλιοφ που διατίκεται ςτουσ χϊρουσ.   
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 Θα πρζπει να προβλεφκοφν κυρϊςεισ για τουσ διμουσ, που δεν υλοποιοφν 
προγράμματα ΔςΠ είτε ςε ςυνεργαςία με τα ςχετικά ΣΕΔ είτε μόνοι τουσ. 

 Θεςμοκζτθςθ υποχρζωςθσ για υλοποίθςθ πολφπλευρθσ, ςυςτθματικισ και ςτοχευμζνθσ 
ενθμζρωςθσ και από τουσ διμουσ προσ τουσ δθμότεσ τουσ, 

 Υποχρζωςθ για ενςωμάτωςθ ςτουσ κανονιςμοφσ κακαριότθτασ των διμων τθσ 
υποχρεωτικισ ςυμμετοχισ των δθμοτϊν ςτθν ΔςΠ ανακυκλϊςιμων υλικϊν και 
οργανικϊν και ζλεγχο εφαρμογισ από τουσ διμουσ επί ποινι προςτίμων προσ τουσ 
δθμότεσ. 

 Προτείνεται ο ποςοτικόσ ςτόχοσ ΔςΠ των οργανικϊν για το 2020 να ανζβει ςτο 30%. 

 Υποχρζωςθ για όλουσ τουσ διμουσ τθσ χϊρασ για υιοκζτθςθ χωριςτοφ καφζ κάδου ι 
χωριςτοφ ρεφματοσ για τα οργανικά το αργότερο μζχρι το 2020 και ςταδιακι κάλυψθ 
των δθμοτϊν ςε χωριςτι ςυλλογι οργανικϊν κατά 50% μζχρι το 2017 και κατά 100% 
μζχρι το 2020. Ταυτόχρονα κα πρζπει να προβλεφκεί να υποχρεϊνονται οι διμοι για 
υλοποίθςθ επικοινωνιακϊν δράςεων για τθν αποτελεςματικότθτα τθσ χωριςτισ 
ςυλλογισ των οργανικϊν από τουσ δθμότεσ. 

 Οι Μονάδεσ Επεξεργαςίασ Απορριμμάτων (ΜΕΑ), που προβλζπεται να δθμιουργθκοφν ςε 
όλθ τθν Ελλάδα ςτα πλαίςια των παλαιϊν ι των νζων ΠΕΣΔΑ, κα πρζπει υποχρεωτικά να 
προςδιορίςουν, με βάςθ τα πραγματικά οικονομικά τουσ δεδομζνα κόςτουσ διαχείριςθσ, 
ζνα μικρότερο «Τζλοσ Ειςόδου» για τα προδιαλεγμζνα οργανικά υλικά ςε ςχζςθ με τα 
ςφμμεικτα απορρίμματα, που κα παραδίδονται ςτισ μονάδεσ. Στισ τελικζσ οικονομικζσ 
τουσ προςφορζσ κα πρζπει υποχρεωτικά να αιτιολογοφν πλιρωσ το μειωμζνο «Τζλοσ 
Ειςόδου» για τα  προδιαλεγμζνα οργανικά υλικά και το μεγαλφτερο «Τζλοσ Ειςόδου» για 
τα  ςφμμεικτα απορρίμματα. 

 Θζςπιςθ υποχρζωςθσ των διμων για ςταδιακι επίτευξθ ελάχιςτου ποςοςτοφ κάλυψθσ 
5% των δθμοτϊν με κάδουσ οικιακισ κομποςτοποίθςθσ και ςυςτθματικισ υποςτιριξισ 
τουσ, μζχρι το 2020. 

 Θζςπιςθ υποχρζωςθσ των διμων για ςταδιακι επίτευξθ ελάχιςτου ποςοςτοφ κάλυψθσ 
25% των μεγάλων παραγωγϊν οργανικϊν αποβλιτων (εςτίαςθ, ξενοδοχεία, 
καταςκθνϊςεισ, νοςοκομεία κ.α.) με ΔςΠ των οργανικϊν και κομποςτοποίθςθσ με χριςθ 
μθχανικϊν κομποςτοποιθτϊν και ςυςτθματικισ υποςτιριξισ τουσ, μζχρι το 2020. 

 Εκελοντικι εφαρμογι του Πλθρϊνω Όςο Πετάω από τουσ διμουσ (υπάρχει ζτοιμθ 
νομοκετικι ρφκμιςθ από τον ΕΟΑΝ). 

 Νομοκετικι υποχρζωςθ ςτα νζα κτίρια για ειδικό χϊρο ςτα όρια του οικοπζδου, με 
εςωτερικι πρόςβαςθ για τουσ ενοίκουσ και εξωτερικι πρόςβαςθ για τα ςυςτιματα 
ςυλλογισ των διμων, όπου κα τοποκετοφνται οι αναγκαίοι κάδοι για τοποκζτθςθ 
ανακυκλϊςιμων υλικϊν, οργανικϊν και υπολειμμάτων. Παράλλθλα, υιοκζτθςθ μζτρων 
και κινιτρων για προςαρμογι και των παλαιϊν κτιρίων, όπου είναι τεχνικά εφικτό 
(υπάρχει ζτοιμθ νομοκετικι ρφκμιςθ από τον ΕΟΑΝ). 

 Νομοκετικι διευκόλυνςθ για τθν άμεςθ δυνατότθτα χωροκζτθςθσ των Πράςινων 
Σθμείων ι και των Ολοκλθρωμζνων Πράςινων Σθμείων ςε αςτικό χϊρο και κατοικθμζνεσ 
περιοχζσ για τθν διευκόλυνςθ των πολιτϊν, ακόμθ και ςε περιοχζσ natura και για τθν 
αποτελεςματικότερθ προςταςία τουσ (υπάρχει ζτοιμθ νομοκετικι ρφκμιςθ από τον 
ΕΟΑΝ). 

 Μζτρα για τθν μείωςθ τθσ πλαςτικισ ςακοφλασ, που ςιμερα φκάνουν τισ περίπου 
50.000-70.000 τόνουσ ετθςίωσ. Η μείωςθ τθσ πλαςτικισ ςακοφλασ είναι πρϊτθσ 
προτεραιότθτασ πολιτικι για τθν ΕΕ. Προτείνονται τα εξισ μζτρα: α) Κατάργθςθ τθσ 
δωρεάν παραλαβισ από τα καταςτιματα και χρζωςθ ελάχιςτθσ τιμισ κόςτουσ ςτουσ 
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καταναλωτζσ, με ταυτόχρονθ ιςόποςθ μείωςθ του κόςτουσ των προϊόντων, που ςιμερα 
επιβαρφνονται με το κόςτοσ τθσ πλαςτικισ ςακοφλασ, β) Υιοκζτθςθ κινιτρων για χριςθ 
επαναχρθςιμοποιοφμενθσ τςάντασ (πάνινθσ, διχτάκι, πλαςτικισ), γ) Μικρι φορολόγθςθ 
τθσ ςακοφλασ μιασ χριςθσ (π.χ. 5-10 λεπτά του ευρϊ) και δθμιουργία ταμείου 
χρθματοδότθςθσ δράςεων πρόλθψθσ, δ) Κίνθτρα για χριςθ κομποςτοποιιςιμθσ 
ςακοφλασ (πρότυπο ΕΝ 13432), αλλά και υποχρζωςθ τθσ χριςθσ κομποςτοποιιςιμθσ 
ςακοφλασ, όπου δεν προςφζρονται εναλλακτικζσ επιλογζσ. 

 Θεςμοκζτθςθ κινιτρων και ενκάρρυνςθ για υλοποίθςθ από τουσ διμουσ, ςυςτθματικϊν 
δράςεων ευαιςκθτοποίθςθσ – ενθμζρωςθσ των δθμοτϊν (για τθν επιτυχία τθσ 
πρόλθψθσ, επαναχρθςιμοποίθςθσ, Διαλογισ ςτθν Πθγι – ΔςΠ, ανακφκλωςθσ, 
κομποςτοποίθςθσ). Όςοι διμοι διακζτουν π.χ. το 4% του ςυνολικοφ κόςτουσ διαχείριςθσ 
των απορριμμάτων τουσ για ενθμζρωςθ κα μποροφςαν να επιδοτοφνται ςε κάποιο 
ποςοςτό από το Ειδικό Τζλοσ Ταφισ, που κα ζπρεπε να επιβλθκεί από 1/1/2014 (με το ν. 
4042). 

 Άμεςθ ανάλθψθ πρωτοβουλίασ από τον ΕΟΑΝ και το ΥΠΕΚΑ για επεξεργαςία και 
υιοκζτθςθ νομοκετικοφ πλαιςίου για τα ΑΕΚΚ με βάςθ τισ κατευκφνςεισ, που 
αναφζρκθκαν ςτο 2.4. 

 Θζματα φωτοβολταϊκϊν, ςχετικά: α) με τθν κατάταξθ των μικρϊν Φ/Β ςτθν κατθγορία 
των ΑΗΗΕ μθ οικιακισ προζλευςθσ, ϊςτε να απεγκακίςτανται από επαγγελματίεσ (όπωσ 
είναι το ορκό) για να οδθγθκοφν για ανακφκλωςθ, β) να ςυμπεριλθφκοφν ςτθ νομοκεςία 
και οι inverters ςτον ςυνολικό εξοπλιςμό των Φ/Β, και γ) να διευκρινιςκεί ότι το κόςτοσ 
ανακφκλωςθσ των Φ/Β, που διατζκθκαν ςτθν αγορά πριν τθν 14/2/2014 κα καλυφκεί 
από τουσ χριςτεσ τουσ, που δεν το πλιρωςαν ςτθν αγορά των Φ/Β.   

 Αναλυτικζσ παρατθριςεισ για επιμζρουσ τροποποιιςεισ ανά άρκρο του νομοςχεδίου 
παρουςιάηονται ςτο κεφάλαιο 2.6. 

 


