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Κοινωνία

Απειλή λουκέτου στα μισά συστήματα
εναλλακτικής διαχείρισης
Τι αναφέρει ο πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης
Τράτσα Μάχη
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Με προβλήματα λειτουργούν περίπου τα μισά από τα 22 συστήματα εναλλακτικής
διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών και θα πρέπει είτε να βάλουν λουκέτο είτε να
συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες. Αυτό ανέφερε την Τετάρτη, μιλώντας σε
δημοσιογράφους ο πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) κ.
Δημήτρης Πολιτόπουλος. «Ο ρόλος του ΕΟΑΝ πρέπει να αναβαθμιστεί και να έχει
τον πρώτο ρόλο στην ανακύκλωση: να ελέγχει, να δίνει κατευθύνσεις και να
αποφασίζει για το πώς και πού πρέπει να πάνε οι πόροι» επεσήμανε.
Όπως υποστήριξε ο ίδιος, ένα από αυτά τα συστήματα, η Ελληνική Εταιρεία
Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (μπλε κάδοι), έχει αποθεματικά ύψους 29 εκατ. ευρώ, τα
οποία… κοιμούνται και δεν αξιοποιούνται.
Ωστόσο, τα σοβαρότερα προβλήματα, σύμφωνα με τον κ. Πολιτόπουλο, εντοπίζονται
στα συστήματα της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης συσκευασιών (υπάρχει και σχετική
απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας) και του ΣΥΔΕΣΥΣ, σύστημα που
διαχειρίζεται μεταχειρισμένους συσσωρευτές.
Μέσα στο ερχόμενο καλοκαίρι αναμένονται αλλαγές στις ρυθμίσεις που αφορούν τις
σχέσεις του ΕΟΑΝ με τα συστήματα διαχείρισης (νόμος 2939/2011), προανήγγειλε ο
πρόεδρος του ΕΟΑΝ.
Είναι πολλά τα λεφτά…
Τα έσοδα των 22 συστημάτων ανακύκλωσης (στοιχεία 2015) υπολογίζονται σε
περίπου 45 εκατ. ευρώ ετησίως, εκ των οποίων το 2%, δηλαδή περίπου 900.000 ευρώ,
καταλήγουν στον ΕΟΑΝ.
Σήμερα το αποθεματικό του οργανισμού είναι περίπου 3,5 εκατ. ευρώ και τα
λειτουργικά του έξοδα φθάνουν τις 500.000.
Ωστόσο, είναι αξιοσημείωτο ότι η ανακύκλωση υλικών στην Ελλάδα βρίσκεται ακόμη
σε χαμηλά επίπεδα - το 2011 αντιστοιχούσε στο 15% της παραγωγής, ενώ οι
ποσότητες οργανικών που ανακτήθηκαν μέσω χωριστής συλλογής αντιστοιχούσαν σε
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μόλις 3%. Ο νέος Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) θέτει στόχο για
το 2020 74% ανάκτηση και 26% διάθεση.
Δύο νέα μητρώα για τα σκουπίδια
Στη δημιουργία δύο μητρώων για τον έλεγχο της διαχείρισης των απορριμμάτων
προχωρά ο ΕΟΑΝ. Ο οργανισμός αναμένεται ότι θα έχει στα χέρια του την τεχνική
μελέτη έως τις 15 Απριλίου, προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στη σύνταξη κοινής
υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ).
Το πρώτο, το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ), η σύνταξη του οποίου έχει ήδη
ξεκινήσει, θα διαχειρίζεται ο ίδιος ο οργανισμός και θα αφορά ανακυκλώσιμα υλικά
που παράγονται. Τα στοιχεία που θα δηλώνονται από τους παραγωγούς
(βιομήχανους, εισαγωγείς, εμπόρους κτλ.) θα διασταυρώνονται με τα στοιχεία των 22
συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης υλικών.
Στόχος είναι η μείωση της εισφοροδιαφυγής των παραγωγών. Μάλιστα, σύμφωνα με
τον κ. Πολιτόπουλο, ο αριθμός μητρώου ΕΜΠΑ γα αυτές τις επιχειρήσεις θα αποτελεί
προϋπόθεση προκειμένου να μπορούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς. Επιπλέον,
το ΕΜΠΑ θα συνδέεται με το Taxis, καθώς και με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο
(ΓΕΜΗ).
Σήμερα εκτιμάται ότι στην αγορά κυκλοφορούν περί τις 800.000 τόνους
ανακυκλώσιμων υλικών, εκ των οποίων συλλέγονται οι 500.000. «Αν πλησιάσουμε
στις 800.000 τόνους θα αυξηθούν και τα έσοδα, τα οποία μπορούν να διατεθούν στη
διαχείριση της ανακύκλωσης» ανέφερε ο κ. Πολιτόπουλος.
Το δεύτερο μητρώο που σχεδιάζεται από τον ΕΟΑΝ θα αφορά την καταγραφή όλων
των αποβλήτων που παράγονται στην Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένων και των
επικίνδυνων) και αναμένεται ότι θα λειτουργήσει προς το τέλος του έτους.
Παράλληλα, από τις 6 Μαρτίου ο ΕΟΑΝ ξεκινά συναντήσεις με τις Περιφέρειες
προκειμένου να ενημερώσει για τα οφέλη της διαφορετικής διαχείρισης που έχει
σχεδιαστεί.
Περιορισμός στην πλαστική σακούλα σε δύο νησιά
Δύο πιλοτικά προγράμματα μείωσης της χρήσης πλαστικής σακούλας αναμένεται να
στηρίξει ο ΕΟΑΝ σε δύο ελληνικά νησιά, τη Σαντορίνη και την Τήνο.
Οι δήμοι των δύο νησιών έχουν στείλει σχετικό αίτημα στον οργανισμό, ο οποίος, όπως
ανέφερε σήμερα ο κ. Πολιτόπουλος, θα συμβάλει χορηγώντας μια πάνινη σακούλα σε
κάθε οικογένεια των νησιών και όλο το εκπαιδευτικό υλικό. Οι δήμοι θα αναλάβουν
την εκπαίδευση των πολιτών, ενώ αναμένεται συμφωνία με τα σουπερμάρκετ, τα
οποία, σε συνεργασία με τον ΕΟΑΝ, θα ορίζουν αντίτιμο για την πλαστική σακούλα.
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Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα πρέπει να ενσωματώσει στην εθνική νομοθεσία τη νέα
οδηγία για τη μείωση της χρήσης της «ελαφριάς» πλαστικής σακούλας των
σουπερμάρκετ. Τα κράτη-μέλη καλούνται να μειώσουν την ετήσια κατανάλωση στις
90 σακούλες ανά άτομο έως το τέλος του 2019 και στις 40 έως το τέλος του 2025.
Στην Ελλάδα σήμερα κάθε πολίτης χρησιμοποιεί περίπου 240 σακούλες τον χρόνο. Αν
οι στόχοι δεν μπορούν να επιτευχθούν εντός χρονοδιαγράμματος θα πρέπει να
διασφαλιστεί ότι έως το τέλος του 2018 οι πλαστικές σακούλες θα χρεώνονται. «Αυτό
προσπαθούμε να εφαρμόσουμε πιλοτικά σε Σαντορίνη και Τήνο» επεσήμανε ο κ.
Πολιτόπουλος.
Παράλληλα, πρόσφατα ξεκίνησε να λειτουργεί στον ΕΟΑΝ μια ηλεκτρονική
εξειδικευμένη πλατφόρμα, η οποία επιτρέπει στους πολίτες να ενημερώνονται
άμεσα για συγκεκριμένα θέματα ανακύκλωσης. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη δωρεάν
για τους χρήστες έξυπνων κινητών τηλεφώνων, μέσω του Apple Store και Google
Play. Εντός δύο εβδομάδων θα είναι προσβάσιμη και μέσω adroid. Στη συγκεκριμένη
πλατφόρμα μπορεί ο πολίτης που θέλει να ανακυκλώσει ένα συγκεκριμένο προϊόν να
αναζητήσει το κοντινότερο σημείο στην περιοχή του.
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