
[1] 

 

 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

 

 

 

Αθήνα 

Σεπτέμβριος 2013 

 

 

 



[2] 

 

Πρόλογος 
 

Μια βιώσιμη πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας αλλά 

και τη διατήρηση των φυσικών πόρων απαιτεί την πρόληψη και εναλλακτική διαχείριση των 

αποβλήτων όπως προβλέπεται και από την ιεράρχηση των δράσεων και των εργασιών της 

διαχείρισης των αποβλήτων που καθορίζεται στον νόμο 4042/2012.  

Ο πρωταρχικός στόχος του ΕΟΑΝ είναι η προώθηση της ανακύκλωσης σε διάφορα ρεύματα 

αποβλήτων που επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή των τελικών χρηστών και καταναλωτών στην 

αλυσίδα διαχείρισης των αποβλήτων. Η συμμετοχή είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί η ανακύκλωση 

και η ανάκτηση υλικών απαιτεί το διαχωρισμό των αποβλήτων στην πηγή για την πλήρη αξιοποίηση 

των ανακτώμενων υλικών. 

Το θεσμικό πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης στηρίζεται στο νόμο 2939/2001 (ΦΕΚ 179 

Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - ίδρυση 

Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΑΝ)», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν.3854/2010 (ΦΕΚ 94 Α). Σκοπός του Νόμου είναι η κατά 

προτεραιότητα πρόληψη δημιουργίας στερεών αποβλήτων (για όσα ρεύματα αποβλήτων 

υπάγονται σε αυτόν), η επαναχρησιμοποίηση τους, η ανακύκλωσή τους, η ανάκτηση της 

ενέργειας καθώς η χωρίς προβλήματα τελική διάθεση τους. Η Ελλάδα συμπεριέλαβε στο 

θεσμικό πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης και μια σειρά ρευμάτων αποβλήτων, για τα 

οποία υπάρχουν σαφείς ποσοτικοί στόχοι ανακύκλωσης και αξιοποίησης στην Ευρωπαϊκή 

νομοθεσία. 

Εκτός από τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασίας (Ν. 2939/2001), έχουν εκδοθεί 

Προεδρικά Διατάγματα (ΠΔ) και Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) σχετικά με τους όρους 

και τις προϋποθέσεις της εναλλακτικής διαχείρισής για τα επιμέρους ρεύματα που αναλύονται 

στη συνέχεια. 

Με την παρούσα έκθεση παρουσιάζονται αναλυτικά τα στατιστικά στοιχεία στον κλάδο της 

ανακύκλωσης και συγκεκριμένα, στο Α μέρος τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και η 

παραγωγή και ανακύκλωση αποβλήτων στη χώρα μας από την έναρξη λειτουργίας των 

συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, στο Β μέρος οι υποδομές εναλλακτικής διαχείρισης και 

στο Γ μέρος οι εκτιμώμενες θέσεις εργασίας από τις εργασίες διαχείρισης αποβλήτων. 
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Α. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

1. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 

 

i. Νομικό πλαίσιο 
 

Στην Ε.Ε. οι πρώτες προσπάθειες ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασιών ξεκίνησαν τη 

δεκαετία του 1980 με την Οδηγία 85/339 και αφορούσαν τις συσκευασίες υγρών τροφίμων 

και συγκεκριμένα τις φιάλες μπύρας όπου τα κράτη μέλη έπρεπε να μεριμνούν για την 

ελάττωση του βάρους και/ή του όγκου των συσκευασιών που περιέχονται στα προς οριστική 

διάθεση οικιακά απορρίμματα. Αργότερα οι προσπάθειες αυτές συστηματοποιήθηκαν με την 

Οδηγία 94/62/ΕΚ που καθιέρωσε τις γενικές αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις 

συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασιών. Η οδηγία αυτή ενσωματώθηκε στο εθνικό 

δίκαιο με τον νόμο 2939/2001 που ορίζει τους στόχους ανακύκλωσης ανά ρεύμα αποβλήτων.  

Οι ποσοτικοί στόχοι για τα απόβλητα συσκευασιών όπως ορίζονται στην ΚΥΑ 9268/469/07 

θέτουν ότι μέχρι το τέλος του 2011, το ποσοστό των αποβλήτων συσκευασίας που πρέπει να 

ανακυκλώνεται κατά βάρος, κυμαίνεται σε ποσοστό μεταξύ 55 % τουλάχιστον και 80 % το 

πολύ. Ο στόχος ανάκτησης ανέρχεται στο 60% τουλάχιστον κατά βάρος, των αποβλήτων 

συσκευασίας. Ανά υλικό οι στόχοι είναι οι παρακάτω: 

 

ΥΛΙΚΟ 
ΣΤΟΧΟΙ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΓΥΑΛΙ 60% 

ΧΑΡΤΙ – 
ΧΑΡΤΟΝΙ 

60% 

ΜΕΤΑΛΛΑ 50% 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ 22,5% 

ΞΥΛΟ 15% 
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ii. Συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης 
 

Μέχρι το 2012 έχουν εγκριθεί τρία (3) συλλογικά και ένα (1) ατομικό σύστημα εναλλακτικής 

διαχείρισης για τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασίας.  

 

1. Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «Σ.Σ.Ε.Δ.- 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» της ΕΕΑΑ Α.Ε.  

Με την υπ’ αριθμό 106453/2003 (ΦΕΚ 391 Β') Υπουργική Απόφαση εγκρίθηκε το Συλλογικό 

Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Μετά την πρώτη 

εξαετή (2003-2009) λειτουργία του η έγκρισή του ανανεώθηκε με την υπ’ αριθμό 118019/18-

3-09 Υπουργική Απόφαση για την περίοδο 2009-2015. Το σύστημα είναι πανελλαδικής 

εμβέλειας και το πεδίο εφαρμογής του αφορά τα απόβλητα μη επικίνδυνων συσκευασιών. Η 

κύρια δράση του αφορά την ανάπτυξη των μπλε κάδων στους οποίους εναποτίθενται τα 

απόβλητα συσκευασίας. Επιπλέον, το σύστημα απογράφει και επιδοτεί τα συλλεγόμενα 

βιομηχανικά–εμπορικά απόβλητα συσκευασίας (ΒΕΑΣ) και υλοποιεί ειδικές δράσεις. 

Σημειώνεται ότι στους μπλε κάδους ανακυκλώνεται και το έντυπο χαρτί, χωρίς να υπάρχει 

σχετική νομική υποχρέωση για το Σύστημα. 

 

2. Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών Ορυκτελαίων «Κέντρο 

Εναλλακτικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Α.Ε. -ΚΕΠΕΔ ΑΕ».  

Το ΚΕΠΕΔ ΑΕ εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 105857/2003 ( ΦΕΚ 391 Β' ) Υπουργική Απόφαση 

και δραστηριοποιείται στην εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών ορυκτελαίων σε 

πανελλαδικό επίπεδο. Το ΚΕΠΕΔ έχει υποβάλει αίτηση ανανέωσης της έγκρισης του 

συστήματος η οποία βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης.  

 

3. Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών 

«ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ».  

Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 193471/2008 (ΦΕΚ 2711 Β΄) 

Υπουργική Απόφαση. Ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2009 και δραστηριοποιείται 

συμπληρωματικά στην εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών σε πανελλαδικό επίπεδο. 

Για το ΣΣΕΔ «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.», το ΔΣ του ΕΟΑΝ με την υπ. αριθμό 380/12-

4-2012 Απόφασή του, έχει ανακαλέσει την έγκριση Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής 

http://www.minenv.gr/anakyklosi/system/00/FEK.391B.egkrisi.EEAA.KEPED.pdf
http://www.herrco.gr/
http://www.eltepe.gr/etairparousiash_syndetair_keped.htm
http://www.minenv.gr/anakyklosi/system/00/FEK.391B.egkrisi.EEAA.KEPED.pdf
http://www.antapodotiki.gr/
http://www.minenv.gr/anakyklosi/system/00/fek%20eggrisis%20aa.pdf
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Διαχείρισης. Το ΣΣΕΔ «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» λειτουργεί σήμερα με βάση την 

υπ. αριθμό 743/2012 Απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

Σημειώνεται ότι για την έγκριση του ΣΣΕΔ εκκρεμεί η  δικαστική απόφαση από το Συμβούλιο 

της Επικρατείας. 

 

4. Ατομικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ιδιωτικής ετικέτας της Α.Β. 

Βασιλόπουλος Α.Ε. 

Το ατομικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών της Ιδιωτικής Ετικέτας και 

Εισαγωγής Προϊόντων «ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ» εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 106156/2004 (ΦΕΚ 

1108 Β) Υπουργική Απόφαση. Το σύστημα υπέβαλλε με τον αρ. πρωτ. 149208/1306/ 6-4-2010 

αίτημα ανανέωσης της έγκρισής του στο γραφείο εναλλακτικής διαχείρισης (ΓΕΔΣΑΠ) του 

ΥΠΕΚΑ και νεότερη επικαιροποιημένη μελέτη στον ΕΟΑΝ με αριθμό πρωτοκόλλου 1570/13-

9-13, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης. 

 

iii. Στατιστικά στοιχεία 
 

Τα στοιχεία για την ανακύκλωση συσκευασιών καλύπτουν την περίοδο 2004 – 2012, αρχής 

γενομένης του έτους έναρξης λειτουργίας του συστήματος ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Τα παρακάτω 

στοιχεία προέρχονται από τις ακόλουθες πηγές: 

i. Μελέτη του ΥΠΕΚΑ1 για την εκτίμηση των παραγόμενων αποβλήτων συσκευασιών 

στην Ελλάδα καθώς και τις εκτιμήσεις του ΣΣΕΔ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» για την ετήσια 

ποσοστιαία μεταβολή των παραγόμενων ποσοτήτων συσκευασιών (ανά υλικό) βάσει 

της σύγκρισης αντιπροσωπευτικού δείγματος συμβεβλημένων εταιρειών. 

ii. Τις ετήσιες εκθέσεις που υποβάλλουν τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης όπως 

προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία όπου περιλαμβάνονται οι ποσότητες 

αποβλήτων συσκευασίας οι οποίες συλλέχθηκαν και οδηγήθηκαν προς ανακύκλωση.  

iii. Εκτιμήσεις ή καταγραφή ποσοτήτων αποβλήτων συσκευασιών (χαρτί, γυαλί, 

μέταλλα) από παράγοντες της αγοράς που δεν καταγράφονται από τα εγκεκριμένα 

συστήματα. 

 

 

                                                      
1 «Δημιουργία Τράπεζας Πληροφοριών Απογραφής Συσκευασιών και Απορριμμάτων Συσκευασίας» 

http://www.ab.gr/
http://www.minenv.gr/anakyklosi/system/00/egkrisi.Basilopoulos.pdf
http://www.minenv.gr/anakyklosi/system/00/egkrisi.Basilopoulos.pdf
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Πίνακας 1: Παραγωγή και ανάκτηση αποβλήτων συσκευασιών (σε τόνους) για την περίοδο 2004-2012 

Έτος Παραγωγή 

αποβλήτων 

συσκευασιών 

Ανακτώμενες 

ποσότητες αποβλήτων 

συσκευασιών 

Ποσοστό 

ανάκτησης  

2004 1.038.000 381.000 36,71% 

2005 1.050.500 444.000 42,27% 

2006 1.056.000 451.500 42,76% 

2007 1.050.000 504.000 48,00% 

2008 1.050.000 460.163 43,83% 

2009 1.008.000 527.400 52,32% 

2010 927.400 545.634 58,83% 

2011 866.100 540.630 62,42% 

2012i 770.700 471.600 61,20% 

Πηγή: Ετήσιες Εκθέσεις Αναφοράς προς Ε.Ε. για τα απόβλητα συσκευασιών βάσει της απόφασης 2005/270/ΕΕ 

Σχετικά με τον πίνακα 1 σημειώνονται τα εξής: 

i. Τα στοιχεία του 2012  προέρχονται από τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων των 

συστημάτων που βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης.  

ii. Ο στόχος της ανάκτησης στο 60% κατά βάρος των αποβλήτων συσκευασίας επετεύχθη 

το 2011 & το 2012. 

iii. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία για την παραγωγή αποβλήτων συσκευασίας κάθε έτος 

βασίζονται σε εκτιμήσεις καθώς δεν υπάρχουν επίσημα καταγεγραμμένα στοιχεία και 

είναι δύσκολος ο ακριβής υπολογισμός των ποσοτήτων αυτών.  
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Διάγραμμα 1: Παραγωγή και ανάκτηση αποβλήτων συσκευασιών (σε τόνους) και ποσοστό ανάκτησης 

για την περίοδο 2004-2012 

 
*Η μαύρη γραμμή αντιπροσωπεύει τους ποσοτικούς στόχους όπως έχουν τεθεί στο νόμο 2939/01 και 

στην ΚΥΑ 9268/469/07. Συγκεκριμένα μέχρι το τέλος του 2005 πρέπει να ανακυκλώνεται τουλάχιστον 

το 25% κατά βάρος και να αξιοποιείται τουλάχιστον το 50% κατά βάρος των υλικών συσκευασιών ενώ 

μέχρι το τέλος του 2011 πρέπει να ανακυκλώνεται τουλάχιστον το 55% κατά βάρος και να ανακτάται 

τουλάχιστον το 60% κατά βάρος των υλικών συσκευασιών. 

 

Η εξέλιξη της ανακύκλωσης για τα επιμέρους υλικά των αποβλήτων συσκευασιών (γυαλί, 

χαρτί-χαρτόνι, πλαστικό, μέταλλα και ξύλο) παρουσιάζεται στα παρακάτω διαγράμματα 3-7. 

Για τα επιμέρους υλικά σημειώνονται τα εξής: 

i. Στο χαρτί-χαρτόνι δεν υπολογίζεται το έντυπο χαρτί το οποίο συλλέγεται μέσω των μπλε 

κάδων αλλά δεν προσμετρείται στις ανακτώμενες ποσότητες του χαρτιού-χαρτονιού. Ένα 

μεγάλο ποσοστό χαρτιού-χαρτονιού (70% για το 2011) συγκεντρώνεται μέσω των 

Βιομηχανικών και Εμπορικών Αποβλήτων Συσκευασιών.  

ii. Ειδικά για το λευκοσίδηρο και το αλουμίνιο (μέταλλα) μεγάλες ποσότητες 

ανακυκλώνονται στις χαλυβουργίες και σε εργοστάσια αλουμινίου, χωρίς να 

καταγράφονται από τα εγκεκριμένα συστήματα, με αποτέλεσμα να παρέχονται 

συμπληρωματικά στοιχεία από τις ενώσεις των βιομηχανιών των παραπάνω υλικών.  

iii. Το γυαλί συλλέγεται κυρίως μέσω των ειδικών δράσεων που αναπτύσσει τοΣΣΕΔ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ σε σημεία συλλογής όπου παρατηρείται υψηλή κατανάλωσή του, 

καθώς και από τη ΓΙΟΥΛΑ Υαλουργική Βιομηχανία Α.Ε. που είναι η μοναδική υαλουργία 

στη χώρα, και σε μικρότερο βαθμό από τα Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης που έχουν 

τα συστήματα ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ και ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ. Το 

αποτέλεσμα είναι η χωριστή συλλογή του γυαλιού να προσεγγίζει το 80% (για το έτος 2011). 
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Διάγραμμα 2: Παραγωγή και ανάκτηση χαρτιού-χαρτονιού (σε τόνους) και ποσοστό ανακύκλωσης για 

την περίοδο 2004-2012 

 
Πηγή: Eurostat, Environmental Data Centre on Waste, ΓΕΔΣΑΠ (για το 2012) 

Διάγραμμα 3: Παραγωγή και ανάκτηση πλαστικού (σε τόνους) και ποσοστό ανακύκλωσης για την 

περίοδο 2004-2012 

 
Πηγή: Eurostat, Environmental Data Centre on Waste, ΓΕΔΣΑΠ (για το 2012) 

Διάγραμμα 4: Παραγωγή και ανάκτηση μετάλλων (σε τόνους) και ποσοστό ανακύκλωσης για την περίοδο 

2004-2012 

 
Πηγή: Eurostat, Environmental Data Centre on Waste, ΓΕΔΣΑΠ (για το 2012) 
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Διάγραμμα 5: Παραγωγή και ανάκτηση γυαλιού (σε τόνους) και ποσοστό ανακύκλωσης για την περίοδο 

2004-2012 

 
Πηγή: Eurostat, Environmental Data Centre on Waste, ΓΕΔΣΑΠ (για το 2012) 

Διάγραμμα 6: Παραγωγή και ανάκτηση ξύλου (σε τόνους) και ποσοστό ανακύκλωσης για την περίοδο 

2004-2012 

 
Πηγή: Eurostat, Environmental Data Centre on Waste, ΓΕΔΣΑΠ (για το 2012) 

*Η μαύρη γραμμή αντιπροσωπεύει τους ποσοτικούς στόχους όπως έχουν τεθεί στο νόμο 2939/01 και 

στην ΚΥΑ 9268/469/07. Συγκεκριμένα μέχρι το τέλος του 2005 πρέπει να ανακυκλώνεται τουλάχιστον 

το 15% κατά βάρος όλων των υλικών συσκευασιών ενώ μέχρι το τέλος του 2011 πρέπει να επιτευχθεί 

η ανακύκλωση 60% κατά βάρος για χαρτί-χαρτόνι και γυαλί, 50% κατά βάρος για μέταλλα, 22,5% κατά 

βάρος για πλαστικό και 15% κατά βάρος για ξύλο. 

 

Όσον αφορά τα επιμέρους υλικά σημειώνονται τα εξής: 

i. Στο χαρτί-χαρτόνι επιτυγχάνονται σταθερά οι ποσοτικοί στόχοι με το ποσοστό 

ανακύκλωσης να ξεπερνά τα τελευταία χρόνια το 90%.  

ii. Στο πλαστικό, από το 2009 επιτυγχάνεται κάθε χρόνο ο ποσοτικός στόχος για τη χώρα. 
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iii. Για τα μέταλλα (αλουμίνιο και λευκοσίδηρος), το 2011 και το 2012 δεν επετεύχθη ο 

νέος ποσοτικός στόχος για ποσοστό ανακύκλωσης 50% κατά βάρος των παραγόμενων 

υλικών συσκευασίας. Σημειώνεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό των μεταλλικών 

συσκευασιών που διακινούνται στη χώρα ανακυκλώνεται χωρίς να καταγράφεται από 

τα εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, επομένως το τελικό ποσοστό 

ανακύκλωσης ενδέχεται να είναι μεγαλύτερο από ότι καταγράφεται στις εκθέσεις 

αναφοράς που αποστέλλονται στην Ε.Ε. 

iv. Στο γυαλί δεν επετεύχθη το 2011 και το 2012  ο νέος ποσοτικός στόχος που ορίζει 

ποσοστό ανακύκλωσης 60% κατά βάρος των παραγόμενων υλικών συσκευασίας ενώ 

τα προηγούμενα χρόνια το ποσοστό ανακύκλωσης ήταν σταθερά πάνω από τον 

ποσοτικό στόχο.  

v. Στο ξύλο επιτυγχάνεται σταθερά ο ποσοτικός στόχος με το ποσοστό ανακύκλωσης να 

κυμαίνεται μεταξύ 30-75%.  

Τα στοιχεία που αφορούν τις εξαγωγές αποβλήτων συσκευασίας, βάσει του Κανονισμού 

1013/2006, προέρχονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

(Υ.Π.Ε.Κ.Α.), το οποίο καταγράφει τις σχετικές ποσότητες των αποβλήτων αυτών, όπως αυτές 

δηλώνονται από τον κοινοποιούντα ή το πρόσωπο που οργανώνει την μεταφορά αποβλήτων, 

ανάλογα με την προβλεπόμενη στον Κανονισμό διαδικασία, ότι πρόκειται να εξαχθούν με 

σκοπό την ανακύκλωση.  

Διάγραμμα 7: Εξαγωγές αποβλήτων συσκευασίας ανά υλικό εκτός Ελλάδας για την περίοδο 2005-11 

 
Πηγή: Eurostat, Environmental Data Centre on Waste 
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2. ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ 

 

i. Νομικό πλαίσιο 
 

Από το 1997 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει το θεσμικό πλαίσιο για την αποσυναρμολόγηση 

και ανακύκλωση των οχημάτων με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο, που ορίζει σαφείς και 

ποσοτικοποιημένους στόχους για την επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση 

υλικών. Επιπλέον υποχρεώνει τους κατασκευαστές οχημάτων να λαμβάνουν υπόψη, στον 

σχεδιασμό νέων οχημάτων, τη δυνατότητα ανακύκλωσης τους, όταν φτάσουν στο τέλος του 

κύκλου ζωής τους. 

Στην Ελλάδα, η ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) ξεκίνησε με την 

έναρξη λειτουργίας του συστήματος της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ) 

, τον Δεκέμβριο του 2004. Το πλαίσιο ανακύκλωσης των ΟΤΚΖ καθορίζεται με βάση το 

Προεδρικό Διάταγμα 116/2004 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει όπου εναρμονίζεται η Οδηγία 

2000/53/ΕΚ.  

Για τα Οχήματα στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους (ΟΤΚΖ), οι ποσοτικοί στόχοι (όπως ορίζονται 

στο ΠΔ 116/2004) θέτουν ότι η επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση ορίζεται στο 85% κατά 

μέσο βάρος, ανά όχημα και ανά έτος. Η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση ορίζεται στο 

80% το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2006. Οι στόχοι αυτοί προβλέπεται να αυξηθούν μέχρι 

το 2015 ώστε η επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση να φτάσει το 95% και η 

επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση το 85%, κατά μέσο βάρος, ανά όχημα και ανά έτος. 

Τα ποσοστά αυτά θα ισχύουν για όλα τα οχήματα ανεξάρτητα του έτους παραγωγής τους. 

 

ii. Συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης 

 

Η εταιρία Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ) είναι το εγκεκριμένο 

σύστημα, για τη διαχείριση των ΟΤΚΖ σύμφωνα με την 105136/2004 (ΦΕΚ 907Β) Υπουργική 

Απόφαση η οποία και ανανεώθηκε με την με αριθμό πρωτοκόλλου  638/11-4-2013 απόφαση 

του ΔΣ του ΕΟΑΝ.  

 

http://www.edoe.gr/
http://www.minenv.gr/anakyklosi/system/00/FEK.907.egkrisi.EDOE.pdf
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iii. Στατιστικά στοιχεία 
 

Τα στοιχεία για την επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση ΟΤΚΖ καλύπτουν την περίοδο 2006 – 

2012, με βάση την πρώτη έκθεση αναφοράς που απεστάλη στην Ε.Ε.  Σημειώνεται ότι: 

i. Τα  στοιχεία για την επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση ΟΤΚΖ παρέχονται από τις 

ετήσιες εκθέσεις που υποβάλει η ΕΔΟΕ, ενώ το σύστημα συνεργάζεται με 

αδειοδοτημένα διαλυτήρια, μονάδες τεμαχισμού και επεξεργασίας υπολειμμάτων 

άλεσης ώστε να παρέχονται στοιχεία για ολόκληρο τον κύκλο ζωής των ΟΤΚΖ.  

ii. Ένα όχημα μετά το τέλος κύκλου χρήσης του οδηγείται σε μία μονάδα ανακύκλωσης 

οχημάτων προκειμένου αυτή να φροντίσει για την ασφαλή για το περιβάλλον διάθεσή 

του. Στην εγκατάσταση ανακύκλωσης γίνεται ή απορρύπανσή του και κατόπιν αυτό 

οδηγείται σε μονάδες τεμαχισμού προκειμένου να γίνει ανάκτηση των μεταλλικών και 

μη μεταλλικών μερών αυτού. 

iii. Οι ποσότητες υλικών που παράγονται μετά την απορρύπανση των ΟΤΚΖ αλλά δεν 

επεξεργάζονται στο ίδιο έτος υπολογίζονται στους ποσοτικούς στόχους του ιδίου 

έτους.  

iv. Η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση περιλαμβάνει τα υλικά και τμήματα των 

ΟΤΚΖ που επαναχρησιμοποιούνται ή ανακυκλώνονται. Η επαναχρησιμοποίηση και 

ανάκτηση περιλαμβάνει επιπλέον τις ποσότητες που χρησιμοποιούνται για ανάκτηση 

ενέργειας. 

Πίνακας 2: Ποσότητες ΟΤΚΖ (σε τόνους) και ποσοστά επαναχρησιμοποίησης, ανάκτησης και 

ανακύκλωσης για την περίοδο 2006-2012 

ΕΤΟΣ ΟΤΚΖ 

(ΒΑΡΟΣ) 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗ

ΣΗ + ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

% 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗ

ΣΗ + ΑΝΑΚΤΗΣΗ  

ΠΟΣΟΣΤΟ  

% 

2006 23.952 19.714  82,3% 19.714 82,3% 

2007 41.733 35.104 84,1% 35.104 84,1% 

2008 51.828 44.434 85,7% 44.434 85,7% 

2009 115.849 100.184 86,5% 101.216 87,4% 

2010 92.158 77.867 84,5% 79.722 86,5% 

2011 104.590 93.156 85,2% 94.210 87,7% 

2012i 78.433 64.951 82,8% 67.360 85,9% 

Πηγή: Ετήσιες Εκθέσεις Αναφοράς προς Ε.Ε. για τα ΟΤΚΖ βάσει της απόφασης 2005/293/ΕΕ 
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Διάγραμμα 8: Ποσότητες ΟΤΚΖ (σε τόνους) και ποσοστά επαναχρησιμοποίησης, ανάκτησης και 

ανακύκλωσης για την περίοδο 2006-2012 

 

*Οι γραμμές αντιπροσωπεύουν τους ποσοτικούς στόχους όπως ορίζονται στο ΠΔ 116/2004. Η γραμμή 

που αντιστοιχεί στο 85% ορίζει τον ποσοτικό στόχο επαναχρησιμοποίησης και ανάκτησης ενώ η γραμμή 

που αντιστοιχεί  στο 80% ορίζει τον ποσοτικό στόχο επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης. 

 

Σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση των ΟΤΚΖ σημειώνονται τα ακόλουθα: 

i. Οι ποσοτικοί στόχοι για τα ΟΤΚΖ επιτυγχάνονται σταθερά τα τελευταία χρόνια. Για την 

επίτευξη όμως του στόχου του 95% από το 2015, απαιτείται επιπλέον η εναλλακτική 

διαχείριση του ελαφρύ κλάσματος τεμαχισμού. 

ii. Όσον αφορά το ελαφρύ κλάσμα τεμαχισμού σημειώνεται ότι η εταιρεία Αειφόρος ΑΕ 

έχει ολοκληρώσει την εγκατάσταση  πλήρους γραμμής διαχείρισης του υπολείμματος 

η οποία λειτούργησε δοκιμαστικά εντός του 2011 και κανονικά από το 2012 για την 

ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών. Για την επίτευξη του στόχου του 95% απαιτείται 

εκτός της ανακύκλωσης και η θερμική επεξεργασία μέρους του ελαφρύ κλάσματος 

τεμαχισμού. 
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3. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

 

i. Νομικό πλαίσιο 
 

Στην Ε.Ε υπολογίζεται ότι περίπου 3.250.000 τόνοι ελαστικών αφαιρούνται από αυτοκίνητα και 

φορτηγά στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών-μελών και χαρακτηρίζονται ως απόβλητα. Τα 

ελαστικά των αυτοκινήτων, πέρα από το καουτσούκ το οποίο χρησιμοποιούν, περιέχουν και 

ποσότητες μετάλλου, όπως χάλυβας και σίδηρος, σε ποσοστό που φτάνει και το 15% του βάρους του 

ελαστικού που μπορούν να ανακτηθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν. Παρά τον όγκο αποβλήτων 

που παράγονται, μέχρι σήμερα, δεν έχει θεσπιστεί ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη διαχείριση των 

μεταχειρισμένων ελαστικών. 

Στην Ελλάδα τη διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών διέπει το ΠΔ 109/2004. Οι ποσοτικοί 

στόχοι που έχουν θεσπιστεί ορίζουν ότι μέχρι την 31η Ιουλίου 2006, η ανάκτηση των 

μεταχειρισμένων αποβλήτων ελαστικών οχημάτων πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 65% των 

αποσυρόμενων ελαστικών. Εντός του ίδιου χρονικού ορίου, η ανακύκλωση πρέπει να φτάνει 

τουλάχιστον το 10%. 

 

ii. Συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης 

 

Η ECO-ELASTIKA ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2002 από τις πέντε μεγαλύτερες εταιρείες 

εισαγωγής ελαστικών στην Ελλάδα με σκοπό τη δημιουργία ενός συλλογικού συστήματος 

εναλλακτικής διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών. Το 2004 έλαβε έγκριση από το ΥΠΕΧΩΔΕ 

με αριθμό 106157/2004 (ΦΕΚ 1145Β). Μετά την πρώτη περίοδο λειτουργίας του η έγκρισή του 

ανανεώθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ.  804/22-12-2011 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ για την περίοδο 

2011-2017.  

 

iii. Στατιστικά στοιχεία 
 

Τα στοιχεία για την ανακύκλωση των μεταχειρισμένων ελαστικών καλύπτουν την περίοδο 

2004 – 2012. Τα παρακάτω στοιχεία προέρχονται από τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, που 

στέλνει το εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ελαστικών ECO - ELASTIKA στον ΕΟΑΝ. 

http://www.ecoelastika.gr/
http://www.minenv.gr/anakyklosi/system/00/apofasi.egkrisis.ECO.elastika.pdf


[16] 

 

Πίνακας 3: Ποσότητες ανάκτησης, συλλογής και επαναχρησιμοποίησης χρησιμοποιημένων ελαστικών 

την περίοδο 2004-2012 

Προορισμός 2004-5 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ενεργειακή αξιοποίηση 

εντός Ελλάδας 
5.525 3.708 6.639 8.067 8.335 6.660 3.045 4.158 

Ανακύκλωση 14.220 30.311 36.649 43.958 29.976 26.711 23.423 23.484 

Εξαγωγές     6.514 8.145 7.534 6.404 

Επαναχρησιμοποίηση  323 262 282 347 558 584 449 

Σύνολο ανάκτησης 19.745 34.342 43.550 52.330 45.172 42.074 34.586 34.110 

Συλλογή ελαστικών 26.780 41.380 46.697 52.330 46.367 41.520 33.184 30.976 

Πηγή: Ετήσιες Εκθέσεις Πεπραγμένων του Συστήματος «ECO-ELASTIKA» 

Σχετικά με τον πίνακα  4 σημειώνονται τα εξής: 

i. Οι ποσότητες ανακύκλωσης περιλαμβάνουν και ποσότητες μεταχειρισμένων 

ελαστικών οι οποίες αποθηκεύονται προσωρινά με σκοπό την ανακύκλωση τα 

επόμενα έτη. 

ii. Η επαναχρησιμοποίηση αναφέρεται σε ποσότητες ελαστικών που εξάγονται ως 

ολόκληρα τεμάχια με σκοπό να χρησιμοποιηθούν ως ελαστικά. 

 

Διάγραμμα 9: Ποσότητες ανακύκλωσης, ανάκτησης και συλλογής χρησιμοποιημένων ελαστικών την 

περίοδο 2004-2012 

 
*Οι γραμμές αντιπροσωπεύουν τους ποσοτικούς στόχους όπως ορίζονται στο ΠΔ 109/2004. Η γραμμή 

που αντιστοιχεί στο 65% ορίζει τον ποσοτικό στόχο ανάκτησης ενώ η γραμμή που αντιστοιχεί στο 15% 

ορίζει τον ποσοτικό στόχο ανακύκλωσης. 
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Όσον αφορά τα μεταχειρισμένα ελαστικά σημειώνονται τα ακόλουθα: 

i. Οι ποσότητες ανακύκλωσης που αναφέρονται στο διάγραμμα 10 περιλαμβάνουν 

ποσότητες ελαστικών οι οποίες αποθηκεύονται προσωρινά με σκοπό την ανακύκλωση 

τα επόμενα χρόνια. Το 2012 υπήρχαν συνολικά 40.000 τόνοι αποθηκευμένες 

ποσότητες ολόκληρων ή προτεμαχισμένων μεταχειρισμένων ελαστικών σε 

προαύλιους χώρους μονάδων επεξεργασίας με τις οποίες έχει σύμβαση το σύστημα 

καθώς και σε χώρους προσωρινής αποθήκευσης συλλεκτών. 

ii. Η ζήτηση για τα υλικά που προκύπτουν από την ανακύκλωση των μεταχειρισμένων 

ελαστικών έχει μειωθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια. Για το λόγο αυτό αναζητούνται 

τρόποι χρησιμοποίησης των υλικών σε δραστηριότητες για τις οποίες υπάρχει ζήτηση 

στην Ελλάδα όπως πχ στην κατασκευή αυτοκινητόδρομων. Για τις χρήσεις αυτές 

απαιτείται τόσο συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου όσο και κατάρτιση των 

απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών. 

iii. Όσον αφορά την ανάκτηση ενέργειας από ελαστικά σημειώνεται ότι θα πρέπει να 

εξεταστούν οι δυνατότητες αξιοποίησης των μεταχειρισμένων ελαστικών και από 

άλλες εγχώριες μονάδες σε συνδυασμό με δράσεις ενημέρωσης του πληθυσμού. 
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4. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

i. Νομικό πλαίσιο 

 

Η ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ( ΑΗΗΕ ) έχει 

ιδιαίτερη σημασία τόσο για την ανάκτηση υλικών, όσο για τη διαχείριση των επικίνδυνων 

υλικών που εμπεριέχονται στις περισσότερες συσκευές. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την 

εναλλακτική διαχείριση των ΑΗΗΕ ορίζεται από την Οδηγία 2002/96/ΕΚ ενώ η Οδηγία 

2002/95/ΕΚ αφορά τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Το συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο αντικαθίσταται 

σταδιακά από την Οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα ΑΗΗΕ και την Οδηγία 2011/65/ΕΕ για 

τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών.  

Στην Ελληνική νομοθεσία το ΠΔ 117/2004 έχει ενσωματώσει τις οδηγίες 2002/95/ΕΚ και 

2002/96/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο. Οι ποσοτικοί στόχοι, με βάση το ΠΔ 117/2004 , ορίζονται στον 

παρακάτω πίνακα 4.  Σημειώνεται ότι από 15 Αυγούστου 2015 οι ποσοτικοί στόχοι ανά 

κατηγορία ΑΗΗΕ τροποποιούνται.  

Επιπλέον, μέχρι το τέλος του 2006, έπρεπε να επιτευχθεί χωριστή συλλογή τουλάχιστον 

τεσσάρων (4) κιλών ΑΗΕΕ οικιακής προέλευσης κατά μέσο όρο, ανά κάτοικο και ανά έτος. Ο 

στόχος αυτός θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι το τέλος του 2015. Από το 2016 ο τρόπος 

υπολογισμού του ποσοστού συλλογής αλλάζει και το ελάχιστο ποσοστό συλλογής ΑΗΗΕ που 

πρέπει να επιτυγχάνεται σε ετήσια βάση πρέπει να είναι το 45% του μέσου ετήσιου βάρους 

του ΗΗΕ (Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) που διατέθηκε στην αγορά την 

προηγούμενη τριετία ενώ από το 2019 ο στόχος αυτός αυξάνεται στο 65%. Σημειώνεται ότι η 

αξιοποίηση περιλαμβάνει την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση μαζί με την ανάκτηση 

ενέργειας.  
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Πίνακας 4: Ποσοτικοί στόχοι ανά κατηγορία ΑΗΗΕ (επίτευξη μέχρι το τέλος του 2006) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (% 
ΜΕΣΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΑΝΑ 
ΣΥΣΚΕΥΗ) 

ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (% ΜΕΣΟΥ 
ΒΑΡΟΥΣ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΗ) 

1. Μεγάλες οικιακές συσκευές 80% 75% 

2. Μικρές οικιακές συσκευές 70% 50% 

3. Εξοπλισμός πληροφορικής 
και τηλεπικοινωνιών 

75% 65% 

4. Καταναλωτικά είδη 75% 65% 

5. Φωτιστικά είδη 70% 50% 

5α Λαμπτήρες εκκενώσεως 
αερίου 

- 80% 

6. Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά 
εργαλεία 

70% 50% 

7. Παιχνίδια, εξοπλισμός 
ψυχαγωγίας και αθλητισμού 

70% 50% 

8. Ιατροτεχνολογικές συσκευές - - 

9. Όργανα παρακολούθησης 
και ελέγχου 

70% 50% 

10. Συσκευές αυτόματης 
διανομής 

80% 75% 

Πηγή: ΠΔ 117/2004 

 

ii. Συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης 
 

Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί δύο (2) συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης για τα 

απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Τα συστήματα αυτά είναι τα ακόλουθα: 

1. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. 

Η εταιρία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. είναι ο εγκεκριμένος φορέας με την υπ’ αριθμό 

105134/2004 (ΦΕΚ 905 Β) Υπουργική Απόφαση, για την εναλλακτική διαχείριση όλων των 

κατηγοριών ΑΗΗΕ, οικιακής και μη οικιακής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων και των 

ιστορικών αποβλήτων (παλιότερων συσκευών). Μετά την πρώτη περίοδο λειτουργίας του η 

έγκρισή του ανανεώθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ.  598/31-10-2011 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ 

για την περίοδο 2011-2017.  

http://www.electrocycle.gr/site/
http://www.minenv.gr/anakyklosi/system/00/egkrisi.eltepe_ahhe.pdf
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2. ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. 

Το σύστημα «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ » εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2009 με την υπ’ αριθμό 

116764/2009 (ΦΕΚ 317 Β) Υπουργική Απόφαση και με σκοπό την πανελλαδική οργάνωση 

της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων φωτιστικών ειδών και λαμπτήρων. Με 

απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ (αρ. πρωτ. 623/11-06-2012), στο πεδίο δραστηριότητας του 

συστήματος προστέθηκαν και οι μικρές συσκευές. 

 

iii. Στατιστικά στοιχεία 
 

Τα στοιχεία για την ανακύκλωση ΑΗΗΕ καλύπτουν την περίοδο 2005 – 2012. Τα παρακάτω 

στοιχεία προέρχονται από τις ετήσιες εκθέσεις που υποβάλλουν τα συστήματα εναλλακτικής 

διαχείρισης όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, όπου περιλαμβάνονται οι 

ποσότητες ΑΗΗΕ οι οποίες συλλέχθηκαν και οδηγήθηκαν προς ανακύκλωση και τα οποία 

στοιχεία δηλώνονται κατόπιν στην Ε.Ε. μέσω των εκθέσεων αναφοράς.  

Πίνακας 5: Ποσοτικά στοιχεία αξιοποίησης ΑΗΗΕ ανά κατηγορία για την περίοδο 2005-2012 σε τόνους 

(εντός παρένθεσης παραβάλλεται το ποσοστό αξιοποίησης ανά κατηγορία) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. Μεγάλες οικιακές 
συσκευές  

85 
(97%) 

7.437 
(97%) 

19.104 
(82%) 

28.592 
(81%) 

40.756 
(87%) 

28.559 
(88%) 

23.304 
(90%) 

18.286 
(90%) 

2. Μικρές οικιακές 
συσκευές  

74 
(92%) 

257 
(92%) 

220 
(82%) 

642 
(81%) 

1.085 
(83%) 

1.766 
(82%) 

1.637 
(81%) 

2.122 
(79%) 

3. Εξοπλισμός 
πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών  

45 
(89%) 

788 
(89%) 

2.515 
(95%) 

5.431 
(94%) 

7.281 
(92%) 

7.475 
(95%) 

6.296 
(95%) 

4.751 
(96%) 

4. Καταναλωτικά είδη  2,8 
(89%) 

754 
(89%) 

1.613 
(82%) 

3.592 
(82%) 

5.695 
(85%) 

7.033 
(87%) 

6.222 
(88%) 

6.600 
(92%) 

5. Φωτιστικά είδη  0 0 40,3 
(90%) 

78 
(84%) 

133 
(88%) 

180 
(85%) 

250 
(93%) 

303 
(94%) 

5α. Λαμπτήρες 
εκκενώσεως αερίου* 

0 0 17,6 
(87%) 

11,3 
(94%) 

11 
(94%) 

65 
(93%) 

67 
(94%) 

413,5 
(99%) 

6. Ηλεκτρικά και 
ηλεκτρονικά εργαλεία  

28 
(98%) 

18 
(98%) 

76 
(99%) 

113 
(96%) 

103 
(96%) 

59 
(94%) 

94 
(96%) 

70 
(96%) 

7. Παιχνίδια, 
εξοπλισμός ψυχαγ. και 
αθλητισμού  

0,07 
(94%) 

57 
(94%) 

93 
(53%) 

116 
(43%) 

348 
(61%) 

168 
(63%) 

152 
(60%) 

242 
(85%) 

8. Ιατροτεχνολογικές 
συσκευές  

0 34 
(87%) 

35 
(92%) 

147 
(88%) 

128 
(93%) 

127 
(94%) 

112 
(90%) 

116 
(95%) 

http://www.fotokiklosi.gr/
http://www.minenv.gr/anakyklosi/system/00/fek%20317-%20eggrisi%20fotokiklosis.pdf
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9. Όργανα 
παρακολούθησης και 
ελέγχου  

0 0 4,1 
(98%) 

80 
(92%) 

30 
(86%) 

46 
(92%) 

174 
(93%) 

588 
(99%) 

10. Συσκευές 
αυτόματης διανομής  

4,2 
(99%) 

11 
(99%) 

518 
(98%) 

242 
(93%) 

313 
(93%) 

120 
(91%) 

175 
(95%) 

225 
(96%) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

239 9.356 24.236 39.044 55.883 45.598 38.483 33.411 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΑΗΗΕ (οικιακού τομέα) 

100 9.599 28.733 44.305 62.847 44.552 39.887 36.021 

ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΝΑ 
ΚΑΤΟΙΚΟ (ΣΕ ΚΙΛΑ) 

0,01 0,86 2,57 3,94 5,57 3,94 3,69 3,33 

*Για την κατηγορία 5α εντός παρένθεσης παραβάλλεται το ποσοστό ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης 

Πηγή: Εκθέσεις Αναφοράς προς Ε.Ε. για τα ΑΗΗΕ βάσει της απόφασης 2005/369/ΕΚ και εκθέσεις πεπραγμένων για 

τα έτη 2011,2012 των ΣΣΕΔ Ανακύκλωσης Συσκευών και Φωτοκύκλωση  

Σχετικά με τον πίνακα  5 σημειώνονται τα εξής: 

i. Τα στοιχεία του 2011 & 2012 προέρχονται από τις εκθέσεις πεπραγμένων των 

συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.  Τα στοιχεία των προηγούμενων ετών 

προέρχονται από τις εκθέσεις αναφοράς προς την Ε.Ε.  

ii. Οι αναγραφόμενες ποσότητες και τα αντίστοιχα ποσοστά αναφέρονται στις 

ποσότητες ανάκτησης από την επεξεργασία ΑΗΗΕ που δηλώνονται βάσει των 

ισοζυγίων μάζας από τις μονάδες επεξεργασίας και διαφέρουν από τις ποσότητες που 

συλλέγονται ή επεξεργάζονται. Σημειώνεται ότι ΄μέχρι το 2012 δεν έγινε ανάκτηση 

ενέργειας από υλικά ΑΗΗΕ.  

iii. Η χωριστή συλλογή αφορά μόνο τα ΑΗΗΕ που συλλέγονται από τον οικιακό τομέα και 

υπολογίζεται με βάση τα ετήσια στοιχεία απογραφής πληθυσμού που δίνει η Eurostat2 

για την περίοδο 2005-2010 και με βάση τα αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού 

το 2011 που αφορούν το μόνιμο πληθυσμό για τα έτη 2011&2012. 

 

                                                      
2 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_gind&lang=en# 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_gind&lang=en
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Διάγραμμα 10: Σύνολο αξιοποίησης ΑΗΗΕ (σε τόνους) και χωριστή συλλογή ΑΗΗΕ οικιακής 

προέλευσης (σε κιλά ανά κάτοικο) για την περίοδο 2005-2012 

 

*Η οριζόντια γραμμή των 4 κιλών/κάτοικο αντιπροσωπεύει τον ποσοτικό στόχο χωριστής συλλογής 

ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης όπως ορίζεται στο ΠΔ 117/2004.  

 

Όσον αφορά τα ΑΗΗΕ σημειώνονται τα ακόλουθα: 

i. Ένα μέρος των ΑΗΗΕ οδηγούνται απευθείας στις χαλυβουργίες χωρίς να υποστούν 

επεξεργασία για την απορρύπανσή τους, με αποτέλεσμα οι ποσότητες αυτές να μην 

προσμετρούνται στη συλλογή ή στην ανάκτηση. 

ii. Παρατηρείται σε ένα ποσοστό των ΑΗΗΕ που συλλέγεται μέσω του συστήματος να 

έχουν αφαιρεθεί τμήματα των συσκευών που περιέχουν ποσότητα υλικών υψηλής 

αξίας (πχ χαλκός). 
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5. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ 

 

i. Νομικό πλαίσιο 

 

Τα τελευταία χρόνια υπολογίζεται ότι καταναλώθηκαν στην Ε.Ε. περίπου 5,8 εκ. τόνοι 

λιπαντικών ελαίων . Κατά τη διάρκεια της χρήσης τους τα έλαια χάνουν τις ιδιότητές τους, 

με αποτέλεσμα να απορρίπτονται ως απόβλητα και να αντικαθίστανται με νέα έλαια. Στην 

Ελλάδα εκτιμάται ότι το 60% των λιπαντικών ελαίων που διατίθενται στην αγορά γίνεται 

απόβλητο.    

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΛΕ ορίζεται από την Οδηγία 

75/439/ΕΟΚ. Η Ελληνική νομοθεσία για τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) ορίζεται από 

το  ΠΔ 82/2004, που θέτει ως ποσοτικούς στόχους ότι μέχρι το τέλος του 2006, πρέπει να 

συλλέγεται τουλάχιστον το 70% κατά βάρος όλων των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και εξ 

αυτών να αναγεννάται τουλάχιστον το 80% κατά βάρος.  

ii. Συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης 
 

Η ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. Α.Ε. (νυν ΕΝΔΙΑΛΕ – Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων) 

δραστηριοποιείται από το 1998 στην συλλογή αποβλήτων λιπαντικών ελαίων. Το σύστημα 

πήρε έγκριση με την υπ’ αριθμό 105135/2004 (ΦΕΚ 905Β) Υπουργική Απόφαση ενώ ο 

επικαιροποιημένος φάκελος που έχει καταθέσει για την ανανέωση της έγκρισης βρίσκεται σε 

διαδικασία αξιολόγησης. 

iii. Στατιστικά στοιχεία 
 

Τα στοιχεία για την αναγέννηση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) καλύπτουν την 

περίοδο 2004 – 2012, αρχής γενομένης του έτους έναρξης λειτουργίας του συστήματος 

ΕΛΤΕΠΕ. Τα παρακάτω στοιχεία προέρχονται από τις ακόλουθες πηγές: 

i. Τις ετήσιες εκθέσεις που υποβάλλει το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης όπως 

προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία όπου περιλαμβάνονται οι ποσότητες ΑΛΕ οι 

οποίες συλλέχθηκαν και οδηγήθηκαν προς αναγέννηση.  

ii. Εκτιμήσεις και μελέτες από παράγοντες της αγοράς σχετικά με την ποσότητα των 

λιπαντικών ελαίων που καταναλώνονται στην ελληνική αγορά. 

http://www.eltepe.gr/
http://www.eltepe.gr/
http://www.minenv.gr/anakyklosi/system/00/egkrisi.eltepe_ahhe.pdf
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Πίνακας 6: Παραγωγή, Συλλογή & Αναγέννηση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων για την περίοδο 2004-

2012 (εντός παρένθεσης είναι το ποσοστό συλλογής επί της παραγωγής ΑΛΕ) 

ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΕ ΣΥΛΛΟΓΗ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΛΕ 

2004i 85.000 34. 330 (40,4%) 

2005 60.000 29.950 (49,9%) 

2006 60.000 36.040 (60,1%) 

2007 61.800 36.440 (59%) 

2008 57.960 38.990 (67,1%) 

2009 49.320 32.923 (66,8%) 

2010 61.140 32.500 (53,2%) 

2011 55.500 27.492 (49,5%) 

2012ii 51.000 22.780 (44,7%) 

Πηγή: Έκθεση Αναφοράς προς Ε.Ε. για τα ΑΛΕ βάσει της απόφασης 94/741/ΕΚ , εκθέσεις πεπραγμένων για του 

ΣΣΕΔ ΕΛΤΕΠΕ και κλαδική μελέτη ICAP   

Σχετικά με τον πίνακα  6 σημειώνονται τα εξής: 

i. Τα στοιχεία για το 2004 αφορούν το Β’ εξάμηνο του έτους. 

ii. Τα στοιχεία για το 2012 προέρχονται από την έκθεση πεπραγμένων του 2012 . 

iii. Σημειώνεται ότι το σύνολο των ΑΛΕ που συλλέγεται οδηγείται προς αναγέννηση. 

iv. Για την παραγωγή ΑΛΕ συνυπολογίζονται οι δηλώσεις των υπόχρεων διαχειριστών 

στο σύστημα και οι κλαδικές μελέτες της ICAP για τον κλάδο των λιπαντικών. Ειδικά 

για τη συλλογή σημειώνεται ότι το σύστημα δεν συλλέγει τα απόβλητα λιπαντικών 

ελαίων που παράγονται στον κλάδο της ναυτιλίας. 

Διάγραμμα 11: Παραγωγή, συλλογή και αναγέννηση ΑΛΕ και ποσοστό συλλογής για την περίοδο 2004-12  
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6. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ & 
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 

 

i. Νομικό πλαίσιο 
 

Στην Ε.Ε. κάθε χρόνο παράγονται και τελικά απορρίπτονται περίπου 160.000 τόνοι φορητών 

μπαταριών. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε 410 g το χρόνο ανά κάτοικο. Οι μπαταρίες 

αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται κάθε χρόνο στην Ε.Ε. υπολογίζονται σε 110.000 τόνους , 

με ένα ποσοστό περίπου 80-95% να ανακυκλώνεται.  

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο νομοθεσίας ρυθμίζεται από την Οδηγία 2006/66/ΕΚ ενώ η αντίστοιχη 

εθνική νομοθεσία είναι η ΚΥΑ 41624.2057.Ε103/2010. Το πλαίσιο νομοθεσίας περιλαμβάνει 

τόσο τις φορητές ηλεκτρικές στήλες όσο και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και 

συσσωρευτών βιομηχανίας και οχημάτων. 

Οι ποσοτικοί στόχοι, με βάση την ΚΥΑ 41624/2010, είναι οι ακόλουθοι:  

 Για τις φορητές ΗΣ&Σ μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2012 πρέπει να επιτευχθεί ποσοστό 

συλλογής τουλάχιστον 25% και μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2016 ποσοστό συλλογής 

τουλάχιστον 45%.  

 Η συλλογή του συνόλου των αποβλήτων ΗΣ&Σ οχημάτων και βιομηχανίας πρέπει να 

επιτευχθεί μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2012.  

ii. Συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης 
 

Τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης για τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και 

συσσωρευτών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας είναι τα ακόλουθα: 

1. ΑΦΗΣ 

Η εταιρεία ΑΦΗΣ ΑΕ ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2004 με σκοπό την οργάνωση συλλογικού 

συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 

σύμφωνα με τον νόμο 2939/6.8.2001 (ΦΕΚ 179A). Η A.Φ.Η.Σ. Α.Ε. έλαβε έγκριση με την υπ’ 

αριθμό 106155/2004 (ΦΕΚ 1056 Β) Υπουργική Απόφαση για να οργανώσει και να 

λειτουργήσει Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών 

και Συσσωρευτών για ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια.  Η έγκριση του συστήματος 

http://www.afis.gr/
http://www.minenv.gr/anakyklosi/system/00/egrisi.SSEDFHSS.pdf
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ανανεώθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 70/20-01-12 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ για την περίοδο 

2011-2017. 

2.  ΣΥΔΕΣΥΣ 

Η εταιρεία Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Ανώνυμη Εταιρεία, με το 

διακριτικό τίτλο ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε, ιδρύθηκε την 14/3/2004 με σκοπό την οργάνωση συστήματος 

για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών μολύβδου – οξέως και 

νικελίου – καδμίου. Το σύστημα αυτό, που αφορά τους συσσωρευτές οχημάτων και 

βιομηχανίας και πήρε έγκριση με την υπ’ αριθμό 106158/2004 (ΦΕΚ 1124 Β) Υπουργική 

Απόφαση.  

ΕΠΕΝΔΙΣΥΣ Re-Battery 

Το Νοέμβριο 2011 εγκρίθηκε από τον Ε.Ο.ΑΝ. η ίδρυση και λειτουργία του Συστήματος 

Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών (Μολύβδου- Οξέως) Οχημάτων και Βιομηχανίας με 

την επωνυμία «Εταιρεία Πανελλαδικής ΕΝαλλακτικής ΔΙαχείρισης ΣΥΣσωρευτών Re-Battery 

Α.Ε.» και υπό τον διακριτικό τίτλο « Re-Battery Α.Ε » (αριθμό πρωτ. 803/22-12-2011). 

3. ΣΕΔΙΣ-Κ 

Στην Περιφέρεια Κρήτης υπήρχε το συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης 

συσσωρευτών ΣΕΔΙΣ – Κ. Το σύστημα αυτό ξεκίνησε τη λειτουργία του με την υπ’ αριθμό 

150237 /2006 (ΦΕΚ 1398 Β) Υπουργική Απόφαση και σήμερα βρίσκεται σε διαδικασία 

εκκαθάρισης. 

iii. Στατιστικά στοιχεία 
 

Τα στοιχεία για την ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 

αφορούν την περίοδο 2005-2012 και προέρχονται από τις παρακάτω πηγές: 

i. Τις ετήσιες εκθέσεις που υποβάλλουν τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης όπως 

προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία όπου περιλαμβάνονται οι ποσότητες 

αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών οι οποίες συλλέχθηκαν και 

οδηγήθηκαν προς ανακύκλωση.  

ii. Εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς και του ΕΟΑΝ σχετικά με ποσότητες αποβλήτων 

ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που παράγονται στην ελληνική αγορά. 

http://www.sydesys.gr/gp/index.aspx
http://www.minenv.gr/anakyklosi/system/00/egkrisi.SYDESYS.pdf
http://www.re-battery.gr/home
http://www.minenv.gr/anakyklosi/system/00/egkrisi.SEDIS-K.%28FEK.1398.B_2006%29.pdf
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Πίνακας 7: Ποσότητες φορητών ηλεκτρικών στηλών που εισέρχονται στην ελληνική αγορά, συλλέγονται 

και ανακυκλώνονται και ποσοστό συλλογής για την περίοδο 2005-2012 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΟΡΗΤΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 

ΣΤΗΛΩΝ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 

ΣΤΗΛΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

2005 2370 81 62  

2006 2197 218 176  

2007 2051 442 474 20% 

2008 1951 497 183 24,1% 

2009 1970 629 648 31,6% 

2010 2206 712 743 34,9% 

2011 1850 657 625 32,7% 

2012 1671 682 832 35,7% 

Πηγή: Ετήσιες Εκθέσεις Πεπραγμένων του Συστήματος «ΑΦΗΣ» 

 

Σχετικά με τον πίνακα  7 σημειώνονται τα εξής: 

i. Το ποσοστό συλλογής κάθε έτος υπολογίζεται ως η συλλογή του ιδίου έτους προς τον 

μέσο όρο των πωλήσεων στην αγορά των τριών προηγούμενων διαδοχικών ετών. 

 

Διάγραμμα 12: Ποσότητες φορητών ηλεκτρικών στηλών που πωλούνται στην αγορά, συλλέγονται και 

ανακυκλώνονται και ποσοστό συλλογής για την περίοδο 2005-2012. 
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Πίνακας 8: Παραγωγή και Συλλογή αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου – οξέως (σε τόνους) για την 

περίοδο 2004-12 (εντός παρένθεσης είναι το ποσοστό συλλογής επί της παραγωγής αποβλήτων) 

ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ-ΟΞΕΩΣ 

ΣΥΛΛΟΓΗ  ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 

ΜΟΛΥΒΔΟΥ-ΟΞΕΩΣ 

2004-05 35.556 21.040 (59,2%) 

2006 37.911 18.167 (47,9%) 

2007 39.593 7.505 (19,0%) 

2008 41.393 9.560 (23,1%) 

2009 46.300 13.071 (28,2%) 

2010 44.139 17.908 (40,6%) 

2011 46.879 17.116 (36,5%) 

2012 47.870 17.958 (37,5%) 
Πηγή: Ετήσιες Εκθέσεις Πεπραγμένων Συστημάτων “ΣΥΔΕΣΥΣ”, “ΣΕΔΙΣ-Κ” & “REBATTERY” και εκτιμήσεις 

της αγοράς συσσωρευτών και ΕΟΑΝ 

Σχετικά με τον πίνακα 8 σημειώνεται ότι τα στοιχεία για τη συλλογή αποβλήτων 

συσσωρευτών μολύβδου οξέως βασίζονται στις εκθέσεις πεπραγμένων που κατέθεσαν τα 

Συστήματα. Σημειώνεται ότι το ΣΕΔΙΣ-Κ σταμάτησε τη λειτουργία του το 2011 και βρίσκεται 

σε διαδικασία εκκαθάρισης ενώ το REBATTERY ξεκίνησε να λειτουργεί το τέλος του 2011. 

 

Διάγραμμα 13:Παραγωγή & Συλλογή αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου –οξέως την περίοδο 2004-12 

 

 

Όσον αφορά τα απόβλητα συσσωρευτών μολύβδου οξέως σημειώνονται τα ακόλουθα: 

i. Τα στοιχεία για την παραγωγή αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου οξέως βασίζονται 

σε εκτιμήσεις που γίνονται από τα συλλογικά συστήματα, παράγοντες της αγοράς και 

εκτιμήσεις του ΕΟΑΝ βάσει μεθοδολογίας του Διεθνούς Συμβουλίου Συσσωρευτών 

(Battery Council International). 

ii. Υπολογίζεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό των συσσωρευτών μολύβδου-οξέως συλλέγεται, 

διακινείται και ανακυκλώνεται παρανόμως με αποτέλεσμα οι ποσότητες αυτές να μην 

καταγράφονται από τα εγκεκριμένα συστήματα. 
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7.  ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ 

i. Νομικό πλαίσιο 
 

Τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) είναι από τα πιο βαριά και 

ογκώδη απόβλητα που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιπροσωπεύουν το 25% - 

30% περίπου του συνόλου των παραγόμενων αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 

αποτελούνται από υλικά, όπως σκυρόδεμα, σίδηρο, τούβλα, γύψο, ξύλο, γυαλί, μέταλλα, 

πλαστικά, αμίαντο και χώμα, υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν. 

 

Τα ΑΕΚΚ προκύπτουν από δραστηριότητες όπως η κατασκευή των κτιρίων και των δημοσίων 

υποδομών, ολική ή μερική κατεδάφιση κτιρίων και υποδομών και η κατασκευή και συντήρηση 

των οδών.  

 

Τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) εμπίπτουν στα «άλλα 

προϊόντα» του Νόμου 2939/01 (ΦΕΚ 179 Α) και σύμφωνα με τον ίδιο νόμο (άρθρα 15 και 17) 

επιβάλλεται η θέσπιση μέτρων με στόχο την επαναχρησιμοποίηση ή/και αξιοποίηση των 

υλικών αυτών. Οι ρυθμίσεις της ΚΥΑ 36259/ 1757/Ε103/2010 για την εναλλακτική διαχείριση 

των ΑΕΚΚ εφαρμόζονται τόσο στα απόβλητα που δημιουργούνται από τα ιδιωτικά όσο και 

από τα δημόσια έργα και αποσκοπούν στη μείωση της τελικής διάθεσης των ΑΕΚΚ. Τέλος η 

Οδηγία 2008/98 που έχει εναρμονιστεί στο εθνικό δίκαιο με τον Νόμο 4042/12 ορίζει το 

γενικότερο πλαίσιο για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ. 

 

ii. Συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης 

 

Τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης για τα ΑΕΚΚ που έχουν εγκριθεί το 2012 είναι 5 

(πέντε).  

Το 2011 εγκρίθηκε το πρώτο σύστημα για την ανακύκλωση Αποβλήτων Εκσκαφών 

Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (αριθμό πρωτ. 717/7-12-2011), το ΣΣΕΔ «Ανακύκλωση 

Αδρανών Βορείου Ελλάδας Α.Ε» με το διακριτικό τίτλο ΑΝ.Α.Β.Ε. Α.Ε., με γεωγραφική 

εμβέλεια εφαρμογής τους νομούς Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Πιερίας, Κιλκίς, Ημαθίας και 

Χαλκιδικής. 

 

http://www.minenv.gr/anakyklosi/v.menu/aekk/aekk_2.html
http://www.minenv.gr/anakyklosi/general/alla.proionta.html
http://www.minenv.gr/anakyklosi/general/alla.proionta.html
http://www.minenv.gr/anakyklosi/law/00/law2939.pdf
http://et.diavgeia.gov.gr/f/eoedsap/ada/456%CE%9146%CE%A88%CE%9F%CE%96-173
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Το 2012 ακολούθησε η έγκριση άλλων τεσσάρων Συλλογικών Συστημάτων. Το ΣΣΕΔ «ΣΑΝΚΕ 

ΕΠΕ» (αριθμό πρωτ. 66/18-01-2012) και (αριθμό πρωτ. 426/26-04-2012) εγκρίθηκε στις 

αρχές του 2012 με γεωγραφική εμβέλεια εφαρμογής την Εύβοια, τη Βοιωτία και την Αττική. 

Το ΣΣΕΔ «ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.» (αριθμό πρωτ. 427/26-04-2012) έχει γεωγραφική εμβέλεια την 

Αττική. 

 

Στην περιοχή της Β. Ελλάδας έχει εγκριθεί επίσης το σύστημα «Ι. ΚΟΥΦΙΔΗΣ & Ι. ΚΤΕΝΙΔΗΣ 

Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ο.Ε.» (αριθμό πρωτ. 1050/28-09-

2012) με γεωγραφική εμβέλεια τον νομό Χαλκιδικής. Τέλος το ΣΣΕΔ «Ανακύκλωση ΑΕΚΚ 

Κεντρικής Μακεδονίας Α.Ε.» (αριθμό πρωτ. 1183/19-10-2012) δραστηριοποιείται στην 

περιοχή της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα στους νομούς Ημαθίας, 

Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sanke.gr/
http://www.sanke.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/f/eoedsap/ada/%CE%92%CE%9F%CE%A7446%CE%A88%CE%9F%CE%96-%CE%9E%CE%97%CE%9F
http://www.sedpekat.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/f/eoedsap
http://et.diavgeia.gov.gr/f/eoedsap/ada/%CE%924%CE%A4%CE%9C46%CE%A88%CE%9F%CE%96-%CE%986%CE%A9
http://et.diavgeia.gov.gr/f/eoedsap/ada/%CE%924%CE%A4%CE%9C46%CE%A88%CE%9F%CE%96-%CE%986%CE%A9
http://et.diavgeia.gov.gr/f/eoedsap/ada/%CE%9243%CE%9946%CE%A88%CE%9F%CE%96-%CE%97%CE%9E%CE%9E
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8. ΠΟΡΕΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ 
ΣΤΟΧΩΝ 

 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την πορεία επίτευξης στόχων ανά ρεύμα αποβλήτων για την 

περίοδο 2004-2012. Σχετικά με την εξήγηση των συμβόλων σημειώνονται τα εξής: 

 

Σημαίνει ότι έχουν επιτευχθεί οι ποσοτικοί στόχοι που έχουν τεθεί από τη σχετική 

νομοθεσία 

 

Σημαίνει ότι ΔΕΝ έχουν επιτευχθεί οι ποσοτικοί στόχοι που έχουν τεθεί από τη σχετική 

νομοθεσία 

 

Σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ποσοτικοί στόχοι για το έτος αναφοράς ή το σύστημα δεν 

λειτουργούσε ή δεν είχε δώσει στοιχεία 

 

 

Για τα ρεύματα αποβλήτων σημειώνονται τα εξής: 

 

1. O ποσοτικός στόχος της ανάκτησης για το σύνολο των συσκευασιών έχει επιτευχθεί 

όλα τα προηγούμενα έτη. Για τα επιμέρους ρεύματα, τα τελευταία χρόνια 

επιτυγχάνεται ο στόχος για το χαρτί, το πλαστικό και το ξύλο αλλά το 2011 & το 2012 

δεν επιτεύχθηκε  ο αντίστοιχος στόχος στο γυαλί και στα μέταλλα.  

2. Οι στόχοι για τα ΟΤΚΖ έχουν επιτευχθεί όλα τα έτη.  

3. Για τα μεταχειρισμένα ελαστικά έχει επιτευχθεί όλα τα έτη τόσο ο στόχος ανάκτησης 

όσο και ο στόχος ανακύκλωσης. 

4. Για τα ΑΗΗΕ οι επιμέρους στόχοι ανάκτησης για όλες τις κατηγορίες είχαν επιτευχθεί 

τα προηγούμενα έτη αλλά μόνο το 2009 η συλλογή των οικιακών ΑΗΗΕ ανά κάτοικο 

ήταν πάνω από τον ποσοτικό στόχο των 4κιλών/κάτοικο. 

5. Στα ΑΛΕ αναγεννάται πλήρως η ποσότητα που συλλέγεται αλλά δεν επιτυγχάνεται ο 

στόχος συλλογής για κανένα έτος αναφοράς. 

6. Ο στόχος για τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών & συσσωρευτών αρχίζει να ισχύει από 

το 2012 όπου επιτυγχάνεται ο στόχος για τις φορητές ηλεκτρικές στήλες αλλά όχι για 

τους συσσωρευτές μολύβδου-οξέως. 
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Β. ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

1. ΚΔΑΥ (ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ) 
 

Τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα και 

έχουν την ευθύνη της διαλογής και ανάκτησης των αποβλήτων συσκευασιών ξεχωριστά ανά 

ρεύμα αποβλήτου. Συγκεκριμένα το περιεχόμενο των μπλε κάδων με τα απόβλητα 

συσκευασίας μεταφέρεται, με ευθύνη των συνεργαζόμενων Δήμων, στα ΚΔΑΥ, τα οποία 

λειτουργούν είτε με ευθύνη είτε με χρηματοδότηση της ΕΕΑΑ. Εκεί, πραγματοποιείται η 

διαλογή των υλικών συσκευασίας και ο διαχωρισμός τους σε επιμέρους κατηγορίες όπως: 

χαρτί-χαρτόνι συσκευασίας, χάρτινες συσκευασίες υγρών, χαρτί εντύπων, πλαστικές 

συσκευασίες (PET, HDPE), πλαστικό φιλμ, λοιπά πλαστικά (PP/PS), γυάλινες φιάλες και 

δοχεία, συσκευασίες από αλουμίνιο και λευκοσίδηρο. 

 
Ο αριθμός των ΚΔΑΥ ανέρχεται σε 28 σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το 2011 επεξεργάστηκαν 

συνολικά 350 χιλ. τόνους υλικών και ανακτήθηκαν 162 χιλ. τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών και 

80 χιλ. τόνοι χαρτιού (που δεν περιλαμβάνεται στους ποσοτικούς στόχους ανάκτησης).   

 

Πίνακας 9: ΚΔΑΥ ανά περιφέρεια (στοιχεία 2012) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

1 ΚΔΑΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΑ) 16 ΚΔΑΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

2 ΚΔΑΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΑΣΑ) 17 ΚΔΑΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 

3 ΚΔΑΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 18 ΚΔΑΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

4 ΚΔΑΥ ΦΥΛΗΣ (WATT) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

5 ΚΔΑΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ (WATT) 19 ΚΔΑΥ ΛΑΜΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 20 ΚΔΑΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 

6 ΚΔΑΥ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 
7 ΚΔΑΥ ΙΩΝΙΑΣ 21 ΚΔΑΥ ΠΑΤΡΑΣ 

8 ΚΔΑΥ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

9 ΚΔΑΥ ΣΙΝΔΟΥ 22 ΚΔΑΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

10 ΕΡΓΟ ΣΟΤΑΝΘ 23 ΚΔΑΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

11 ΚΔΑΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
12 ΚΔΑΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 24 ΚΔΑΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ΘΡΑΚΗΣ 25 ΚΔΑΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

13 ΚΔΑΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 26 ΚΔΑΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
14 ΕΡΓΟ ΔΙΑΔΥΜΑ 27 ΚΔΑΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 28 ΚΔΑΥ ΧΑΝΙΩΝ 

15 ΚΔΑΥ ΗΠΕΙΡΟΥ     
Πηγή: EEAA 
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Χάρτης 1: Χωροταξική κατανομή ΚΔΑΥ (στοιχεία 2012) 
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2. ΔΙΑΛΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ ΟΤΚΖ 
 

Το σύστημα ΕΔΟΕ για την ανακύκλωση των ΟΤΚΖ συνάπτει συμβάσεις συνεργασίας με κέντρα 

επεξεργασίας ΟΤΚΖ σε όλη τη χώρα και μονάδες τεμαχισμού, προκειμένου σταδιακά να 

δημιουργηθούν και να λειτουργήσουν κατάλληλες υποδομές για την ανακύκλωση των ΟΤΚΖ . 

Στο τέλος του 2012 λειτουργούσαν συνολικά 128 σημεία συλλογής εκ των οποίων 107 κέντρα 

επεξεργασίας και 21 σημεία συλλογής. Τα σημεία παράδοσης  ανά περιφέρεια φαίνονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

 
Πίνακας 10: Σημεία παράδοσης ΟΤΚΖ ανά περιφέρεια (στοιχεία 2012) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 9 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 34 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 5 

ΗΠΕΙΡΟΣ 7 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 16 

ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 2 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 9 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 8 

ΑΤΤΙΚΗ 16 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 10 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 3 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 3 

ΚΡΗΤΗ 6 

ΣΥΝΟΛΟ 128 
Πηγή: ΕΔΟΕ 

 

Οι εγκαταστάσεις τεμαχισμού είναι συνολικά 7 (επτά) . 

Πίνακας 11: Μονάδες τεμαχισμού τμημάτων ΟΤΚΖ ανά περιφέρεια (στοιχεία 2012) 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

1. ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ/ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

2. ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

3. ΕΚΟΜΕΤΑΛ ΕΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

4. Α. ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΑΕ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

5. ΑΝΤΥΜΕΤ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗ 

6. ΑΝΑΜΕΤ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗ 

7. ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

Πηγή: ΕΔΟΕ 
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Το 2012 λειτούργησε στη Θεσσαλονίκη η εγκατάσταση επεξεργασίας ελαφρού κλάσματος 

της εταιρείας «ΑΕΙΦΟΡΟΣ», η οποία έχει δυναμικότητα 20.000-25.000 τόνων υπολειμμάτων 

τεμαχισμού ανά έτος, ενώ αναμένεται η πλήρης παραγωγική ένταξή της κατά το έτος 2013. 

 

Χάρτης 2: Χωροταξική κατανομή σημείων συλλογής και μονάδων επεξεργασίας ΟΤΚΖ (στοιχεία 2012) 
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3. ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
 

Το 2012 λειτουργούσαν εντός της Ελλάδας 7 (επτά) μονάδες αξιοποίησης μεταχειρισμένων 

ελαστικών οι οποίες δραστηριοποιούνται είτε στην ανακύκλωση των μεταχειρισμένων 

ελαστικών είτε στην ενεργειακή ανάκτηση.  Σημειώνεται ότι η TYRES HERCO λειτουργούσε 

μέχρι το 2011. Οι μονάδες ανά περιφέρεια παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

Πίνακας 12: Μονάδες αξιοποίησης μεταχειρισμένων ελαστικών ανά περιφέρεια (στοιχεία 2012) 

ΜΟΝΑΔΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

1. ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΑΕΒΕ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

2. ΕΛΒΑΝ ΑΒΕΕ ΑΤΤΙΚΗ 

3. ΤΙΤΑΝ ΑΕ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

4. HELESI ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

5. TYRES HERCO ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

6. ΑΞΕΛ ΕΠΕ ΑΤΤΙΚΗ 

7. RETIRE ΑΒΕΕ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

Πηγή: ECO-ELASTIKA 

 
Χάρτης 3: Χωροταξική κατανομή μονάδων επεξεργασίας μεταχειρισμένων ελαστικών (στοιχεία 2012) 
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4. ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΗΗΕ & ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 
 

Το 2012 λειτουργούσαν στην Ελλάδα 7 (επτά) μονάδες επεξεργασίας ΑΗΗΕ ενώ εντός του 

2012 ξεκίνησε στην Ελλάδα μια μονάδα επεξεργασίας και ανακύκλωσης λαμπτήρων 

(Οικοκύκλιος). Οι μονάδες ανά περιφέρεια παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

Πίνακας 13: Μονάδες επεξεργασίας ΑΗΗΕ και ανακύκλωσης λαμπτήρων (στοιχεία 2012) 

ΜΟΝΑΔΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

1. ΕΚΑΝ ΑΒΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

2. ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΒΕΕ ΑΤΤΙΚΗ 

3. ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΒΒΕ&ΝΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

4. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΧΥΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 

5. H.E.R. SA ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΨΥΓΕΙΩΝ 

ΑΒΕΕ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

7. ΕΔΙΣΑΚ ΚΡΗΤΗ 

8. ΟΙΚΟΚΥΚΛΙΟΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

Πηγή: Ανακύκλωση Συσκευών & Φωτοκύκλωση 

 

Χάρτης 4: Χωροταξική κατανομή μονάδων επεξεργασίας ΑΗΗΕ (στοιχεία 2012) 



[39] 

 

 

5. ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ 
 

Το 2012 λειτουργούσαν 7 (επτά) κέντρα συλλογής ΑΛΕ για την προσωρινή αποθήκευση των 

ΑΛΕ από το σύστημα ΕΛΤΕΠΕ (νυν ΕΝΔΙΑΛΕ). Επίσης είναι ενεργές στην Ελλάδα 7 (επτά) 

μονάδες αναγέννησης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων. Οι μονάδες ανά περιφέρεια 

παρουσιάζονται παρακάτω: 

 
Πίνακας 14: Μονάδες αναγέννησης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων ανά περιφέρεια (στοιχεία 2012) 

ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

1. CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Λ.Π. ATTIKH 

2. DENVER SLOPS AEBE ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

3. ΣΙΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

4. ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ Δ.-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΧΑΙΑΣ ΑΕ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

5. ΣΚΑΜΑΓΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

6. ΠΕΤΡΟΛΙΝ ΑΕΒΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

7. GREEN OIL ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

Πηγή: ΕΛΤΕΠΕ 

 

Χάρτης 5: Χωροταξική κατανομή μονάδων ΑΛΕ (στοιχεία 2012) 
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6. ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 
 

Το 2012 λειτουργούσαν 6 (έξι) μονάδες επεξεργασίας συσσωρευτών μολύβδου οξέως. 

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει στη χώρα μας μονάδα επεξεργασίας συσσωρευτών Ni-Cd ή άλλων 

μπαταριών. Σημειώνεται ότι η μονάδα ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ Ι.  λειτουργούσε μέχρι και το 2011 και θα 

ξεκινήσει κανονική λειτουργία το επόμενο διάστημα. Οι μονάδες ανά περιφέρεια 

παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

Πίνακας 15: Μονάδες επεξεργασίας συσσωρευτών μολύβδου-οξέως ανά περιφέρεια (στοιχεία 2012) 

ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

1. EVROS LEAD ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

2. Ι. ΜΑΥΡΟΥΛΗΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

3. Ι. ΧΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ ΑΤΤΙΚΗ 

4. ΑΜΕΚΩΝ ΑΕ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

5. ΒΙΔΑΛΗΣ Ε – ΒΙΔΑΛΗ ΟΕ ΚΡΗΤΗ 

6. ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Πηγή: ΣΥΔΕΣΥΣ 
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Χάρτης 6: Χωροταξική κατανομή μονάδων επεξεργασίας συσσωρευτών (στοιχεία 2012) 

 

7. ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕΚΚ 
 

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται ενδεικτικά οι μονάδες επεξεργασίας που 

δραστηριοποιούνται στη διαχείριση των ΑΕΚΚ και του ασφαλτομίγματος, η θέση των 

μονάδων καθώς και αν συνεργάζονται με εγκεκριμένα συλλογικά συστήματα. Σημειώνεται ότι 

ο παρακάτω πίνακας δεν είναι εξαντλητικός.  

 

Πίνακας 16: Μονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ ανά νομό (στοιχεία 2012) 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΕΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(ΝΟΜΟΣ) 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
ΣΣΕΔ 

POLYECO A.E. Ν. Αττικής ΣΑΝΚΕ 

ΑΤΤΙΚΗ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ ΕΠΕ Ν. Αττικής ΣΑΝΚΕ 

ΑΤΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΑΚΕΔΑ) 

Ν. Αττικής ΣΑΝΚΕ 

ΑΦΟΙ ΖΑΓΑΡΗ ΧΡΩΜΤΕΚ ΕΠΕ Ν. Αττικής  

ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΜΕΛΟΥ Ο.Ε. Ν. Αττικής   

ΑΦΟΙ ΦΡΑΓΚΟΥ Ε.Π.Ε. Ν. Αττικής   

Γ. ΚΑΡΟΥΤΣΟΣ  - Δ. ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗ Ο.Ε. - 
ΑΤΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Ν. Αττικής ΣΑΝΚΕ 

ΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε. Ν. Αττικής ΣΕΔΠΕΚΑΤ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. Ν. Αττικής   

ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. Ν. Αττικής ΣΑΝΚΕ    
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ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΕΒΕ Ν. Αττικής   

ΛΙΑΚΑΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. Αττικής  

ΝΕΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. Ν. Αττικής   

ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. Αττικής ΣΑΝΚΕ 

ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. Αχαϊας   

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Ν. Βοιωτίας   

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Γ. Ε.Ε. Ν. Δράμας   

ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. Ευβοίας ΣΑΝΚΕ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ Ν. Ηλείας   

ΑΝΥΚ ΑΒΕΕ Ν. Ηρακλείου   

ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. Ν. Θεσσαλονίκης ΕΚΚΑ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Α.Ε. 

Ν. Θεσσαλονίκης ΑΝΑΒΕ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ Α.Ε. Ν. Θεσσαλονίκης   

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Ν. Καβάλας   

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΠΕΤΣΑΣ Ν. Κυκλάδων   

ΑΙΚ. ΠΑΝΑΧΡΑΝΤΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Ν. Κυκλάδων   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡ. ΔΡΟΣΟΣ Ν. Κυκλάδων   

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΝΙΚΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Ο.Ε. Ν. Κυκλάδων  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Ν. Λακωνίας  

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Ν. Λασιθίου  

ΑΛΦΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. Ν. Ροδόπης   

ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΤΕΘ Ν. Ροδόπης   

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΦΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
"ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ" 

Ν. Χαλκιδικής ΣΣΕΔ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΜΠΛΟΥΜΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ  Ν. Χαλκιδικής ΕΚΚΑ 

ΚΑΝΔΗΛΙΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. Χανίων   

ΑΛΦΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. Ν. Ροδόπης  

ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε. Ν. Ηρακλείου  

ΝΙΚ. ΚΑΪΣΙΔΗΣ Α.Β.Τ.Ε. Ν. Θεσσαλονίκης ΑΝΑΒΕ 

Συνολικά οι μονάδες επεξεργασίας και ανακύκλωσης ανά περιφέρεια αναγράφονται στον 

παρακάτω πίνακα 17. Σημειώνεται ότι στις παρακάτω μονάδες επεξεργασίας δεν 

περιλαμβάνονται οι μονάδες συλλογής, μεταφοράς και εμπορίας σκραπ καθώς και τα 

εργοστάσια ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας. 

 

Πίνακας 17: Μονάδες επεξεργασίας και ανακύκλωσης ανά περιφέρεια (στοιχεία 2012) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΔΑΥ ΟΤΚΖ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΗΗΕ ΑΛΕ 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 

ΑΕΚΚ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & 

ΘΡΑΚΗ 

1 9 2  1 1 5 19 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

7 34  1 1 1 6 50 

ΔΥΤΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

1 5 1   1  8 

ΗΠΕΙΡΟΣ 
1 7      8 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 
3 16  1 2   22 

ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 
2 2      4 
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ΔΥΤΙΚΗ 
ΕΛΛΑΔΑ 

1 9   1  1 12 

ΣΤΕΡΕΑ 
ΕΛΛΑΔΑ 

2 8 2 1 1 1 1 16 

ΑΤΤΙΚΗ 
5 16 2 1 1 1 14 40 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 
3 10  2   2 17 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 
 3  1    4 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 
 3     4 7 

ΚΡΗΤΗ 
2 6  1  1 5 15 

ΣΥΝΟΛΟ 28 128 7 8 7 6 38 222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ. ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

1.   ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
 

Στον τομέα της ανακύκλωσης συσκευασιών οι περισσότερες θέσεις εργασίας προέρχονται από 

τα έργα του μπλε κάδου όπως αυτά έχουν οργανωθεί και λειτουργούν στη χώρα μας ενώ 

αρκετές θέσεις εργασίας προέρχονται από τη συλλογή και μεταφορά των Βιομηχανικών και 

Εμπορικών Αποβλήτων Συσκευασίας (ΒΕΑΣ). Επιπλέον οι ειδικές δράσεις της Ελληνικής 

Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), οι εργασίες του ΚΕΠΕΔ και η λειτουργία των 

Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης απασχολούν πρόσθετο εργατικό δυναμικό.  

Ειδικότερα, οι θέσεις από τα έργα του μπλε κάδου δημιουργούνται στα Κέντρα Διαλογής 

Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) όπου γίνεται η διαλογή και η ανάκτηση των υλικών που 
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περιέχονται στον μπλε κάδο. Στα ΚΔΑΥ που λειτουργούν σε όλη τη χώρα εκτιμάται ότι 

απασχολούνται περίπου 650 άτομα. Όσον αφορά τις εργασίες συλλογής του περιεχόμενου του 

μπλε κάδου υπολογίζεται ότι απασχολούνται περίπου 1.200 άτομα, που αποτελούν 

προσωπικό των Δήμων. Στη συλλογή και μεταφορά των ΒΕΑΣ εκτιμάται ότι απασχολούνται 

περίπου 300 άτομα ενώ οι ειδικές δράσεις που αναπτύσσει η ΕΕΑΑ, κυρίως για τη συλλογή του 

γυαλιού συνεισφέρουν επιπλέον 45 θέσεις εργασίας. Όσον αφορά τα Κέντρα Ανταποδοτικής 

Ανακύκλωσης, η συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων καθώς και η λειτουργία,  διαχείριση,  

συντήρηση και ο προγραμματισμός των κέντρων αυτών απασχολούν ανθρώπινο δυναμικό 

που αντιστοιχεί σε 60 θέσεις εργασίας. Τέλος στα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης 

απασχολούνται 46 άτομα.  

Συγκεντρωτικά οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται από την εναλλακτική διαχείριση 

συσκευασιών είναι οι παρακάτω: 

ΚΔΑΥ για τη διαλογή του μπλε κάδου 650 

Συλλογή ΒΕΑΣ 300 

Ειδικές δράσεις ΕΕΑΑ 45 

Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης 60 

Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης 46 

Σύνολο θέσεων εργασίας 1.101 

Εργασίες συλλογής μπλε κάδου (εργαζόμενοι στους Δήμους) 1.200 

2. ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ 
 

Στα ΟΤΚΖ οι περισσότερες θέσεις εργασίας προέρχονται από τα κέντρα επεξεργασίας των 

ΟΤΚΖ όπου γίνεται η απορρύπανση και διάλυση των αυτοκινήτων καθώς και στα 

τεμαχιστήρια (shredder). Σημειώνεται ότι πολλά τεμαχιστήρια λειτουργούν μέσα στις ίδιες τις 

εγκαταστάσεις των διαλυτηρίων. Επιπλέον ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων απασχολείται 

στις εργασίες συλλογής, μεταφοράς και χύτευσης του σκραπ που προκύπτει από τη διάλυση 

των ΟΤΚΖ. Τέλος οι εργασίες συλλογής και μεταφοράς των επικίνδυνων αποβλήτων που 

περιέχονται στα ΟΤΚ απασχολούν πρόσθετο εργατικό δυναμικό.   

Ειδικότερα τα κέντρα επεξεργασίας των ΟΤΚΖ (διαλυτήρια και τεμαχιστήρια) και τα σημεία 

συλλογής των ΟΤΚΖ εκτιμάται ότι δημιουργούν 770 θέσεις πλήρους απασχόλησης. Στη 

συλλογή και μεταφορά του σκραπ καθώς και σε χυτήρια σκραπ που προέρχονται από τη 

διάλυση και τον τεμαχισμό των ΟΤΚΖ εκτιμάται ότι απασχολούνται 100 άτομα. Επιπλέον στις 

εταιρείες διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων καθώς και στις εργασίες συλλογής και 
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μεταφοράς απασχολείται ανθρώπινο δυναμικό που αντιστοιχεί σε 15 θέσεις εργασίας ενώ το 

σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης απασχολεί 5 άτομα.  

Συγκεντρωτικά οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται από την εναλλακτική διαχείριση των 

ΟΤΚΖ είναι οι παρακάτω: 

Κέντρα επεξεργασίας ΟΤΚΖ – Σημεία συλλογής 770 

Συλλογή-Μεταφορά-Επεξεργασία σκραπ 100 

Συλλογή-Μεταφορά-Επεξεργασία επικίνδυνων αποβλήτων 15 

Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης 5 

Σύνολο θέσεων εργασίας 900 

 

 

 

 

 

 

3. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
 

Όσον αφορά τα μεταχειρισμένα ελαστικά οι θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί αφορούν 

αφενός την επεξεργασία των μεταχειρισμένων ελαστικών στις μονάδες αξιοποίησης και 

αφετέρου τις θέσεις εργασίας που συνδέονται με τη συλλογή, μεταφορά και αποθήκευση των 

μεταχειρισμένων ελαστικών. Επιπλέον αναφέρεται το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται 

στο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Σημειώνεται ότι οι θέσεις εργασίας που αναφέρονται 

παρακάτω αφορούν το προσωπικό που ασχολείται αποκλειστικά με τις εργασίες 

εναλλακτικής διαχείρισης των μεταχειρισμένων ελαστικών. 

Συγκεντρωτικά οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται από την εναλλακτική διαχείριση των 

μεταχειρισμένων ελαστικών είναι οι παρακάτω: 

Μονάδες αξιοποίησης μεταχειρισμένων ελαστικών 57 

Συλλογή-Μεταφορά μεταχειρισμένων ελαστικών 96 

Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης 6 

Σύνολο θέσεων εργασίας 159 
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4. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 

Στα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού οι θέσεις εργασίας που έχουν 

δημιουργηθεί αφορούν την επεξεργασία των ΑΗΗΕ στις μονάδες επεξεργασίας, τις θέσεις 

εργασίας που συνδέονται με τη συλλογή και μεταφορά των παραπάνω αποβλήτων και τέλος 

το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. 

Σημειώνεται ότι οι θέσεις εργασίας που αναφέρονται παρακάτω αφορούν το προσωπικό που 

ασχολείται αποκλειστικά με τις εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΗΗΕ. 

Συγκεντρωτικά οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται από την εναλλακτική διαχείριση των 

ΑΗΗΕ είναι οι παρακάτω: 

Μονάδες αξιοποίησης ΑΗΗΕ 236 

Συλλογή-Μεταφορά ΑΗΗΕ 788 

Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης 37 

Σύνολο θέσεων εργασίας 1.061 

 

5. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ 
 

Στα απόβλητα λιπαντικών ελαίων οι θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί αφορούν 

αφενός την αναγέννηση των ΑΛΕ στις μονάδες αναγέννησης και αφετέρου τις θέσεις εργασίας 

που συνδέονται με τη συλλογή, μεταφορά των ΑΛΕ από τους αδειοδοτημένους συλλέκτες. 

Επιπλέον αναφέρεται το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στο σύστημα εναλλακτικής 

διαχείρισης και στα κέντρα συλλογής του συστήματος. Σημειώνεται ότι οι θέσεις εργασίας που 

αναφέρονται παρακάτω αφορούν το προσωπικό που ασχολείται αποκλειστικά με τις εργασίες 

εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΛΕ. 

Συγκεντρωτικά οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται από την εναλλακτική διαχείριση των 

ΑΛΕ είναι οι παρακάτω: 

Μονάδες αναγέννησης ΑΛΕ 81 

Συλλογή-Μεταφορά ΑΛΕ 99 

Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης 11 

Σύνολο θέσεων εργασίας 191 
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6. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ & ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 
 

Στα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (ΗΣ&Σ) οι θέσεις εργασίας που έχουν 

δημιουργηθεί αφορούν αφενός την επεξεργασία των αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου-

οξέως στις μονάδες επεξεργασίας και αφετέρου τις θέσεις εργασίας που συνδέονται με τη 

συλλογή, μεταφορά των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών από τους 

αδειοδοτημένους συλλέκτες. Επιπλέον αναφέρεται το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται 

στα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. Σημειώνεται ότι οι θέσεις εργασίας που 

αναφέρονται παρακάτω αφορούν το προσωπικό που ασχολείται αποκλειστικά με τις εργασίες 

εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. 

Συγκεντρωτικά οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται από την εναλλακτική διαχείριση των 

αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών είναι οι παρακάτω: 

Μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου-οξέως 145 

Συλλογή-Μεταφορά αποβλήτων ΗΣ&Σ 82 

Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης 22 

Σύνολο θέσεων εργασίας 249 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 

Για λόγους σύγκρισης εξετάζεται η ανάκτηση των αποβλήτων συσκευασιών σε τρεις χώρες 

της Ε.Ε. με παρόμοια πληθυσμιακά και οικονομικά στοιχεία3. Η σύγκριση γίνεται για το 

διάστημα 2007-2010 με στοιχεία που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη στην Eurostat.  

Πίνακας 18: Σύγκριση παραγωγής ανάκτησης και ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασιών (σε τόνους) 

για την περίοδο 2007-2010 σε Πορτογαλία, Τσεχία, Ουγγαρία και Ελλάδα 

 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΤΣΕΧΙΑ 

 
Παραγωγή Ανάκτηση Ανακύκλωση Παραγωγή Ανάκτηση Ανακύκλωση 

2007 1.713.272 1.012.759 967.465 962.682 685.483 633.927 

2008 1.784.849 1.178.626 1.088.187 967.626 717.310 649.317 

2009 1.719.274 1.131.921 1.030.551 894.353 678.170 615.614 

                                                      
3 Οι χώρες είναι Πορτογαλία (πληθυσμός 10.487.000, μέσο εισόδημα $23.385), Ουγγαρία (πληθυσμός 

9.942.000, μέσο εισόδημα $19.637), Τσεχία (πληθυσμός 10.513.000, μέσο εισόδημα $27.190). Τα αντίστοιχα 

στοιχεία για την Ελλάδα είναι πληθυσμός 10.815.000 και μέσο εισόδημα $24.505. 



[48] 

 

2010 1.664.296 1.020.580 923.991 922.726 719.083 646.015 

Μ.Ο. 07-10 1.720.423 1.085.972 1.002.549 936.847 700.012 636.218 

 
ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

 
Παραγωγή Ανάκτηση Ανακύκλωση Παραγωγή Ανάκτηση Ανακύκλωση 

2007 968.067 528.286 448.953 1.050.000 504.000 504.000 

2008 1.004.580 567.914 510.369 1.050.000 460.163 460.163 

2009 977.814 537.809 499.790 1.008.000 527.400 527.400 

2010 744.211 416.654 384.959 927.400 544.080 544.080 

Μ.Ο. 07-10 923.668 512.666 461.018 1.008.850 508.911 508.911 

 

Πηγή: Eurostat, Environmental Data Centre on Waste 

Διάγραμμα 14: Σύγκριση παραγωγής, ανάκτησης και ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασιών (τόνοι) και 

ποσοστού ανακύκλωσης για την περίοδο 2007-2010 σε Πορτογαλία, Τσεχία, Ουγγαρία και Ελλάδα 

 
 

58,27%

67,91%

49,91%

50,44%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΤΣΕΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Παραγωγή

Ανάκτηση

Ανακύκλωση

Ποσοστό 

ανακύκλωσης


