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Σρίτθ, 7 Ιανουαρίου 2014 

τοχευμζνεσ Νομοκετικζσ Πρωτοβουλίεσ για τθν Προϊκθςθ τθσ 

Πράςινθσ Διαχείριςθσ Απορριμμάτων 

 

Είναι πλζον φανερό ότι θ Ανακφκλωςθ και θ Ολοκλθρωμζνθ Διαχείριςθ Απορριμμάτων ςτθν 

Ελλάδα προχωροφν με πολφ αργοφσ ρυκμοφσ, ςε ςχζςθ με αυτοφσ άλλων χωρϊν αλλά και ςε 

ςχζςθ με τισ ςθμερινζσ ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ. Όλοι μιλοφν για Πρόλθψθ – Επαναχρθςιμοποίθςθ 

– Ανακφκλωςθ – Κομποςτοποίθςθ χωρίσ όμωσ οι λζξεισ να μετατρζπονται ςε ςυγκεκριμζνεσ 

δράςεισ και ζργα. Ζνασ από τουσ λόγουσ αυτισ τθσ ςταςιμότθτασ ςαφϊσ εντοπίηεται και ςτο 

νομοκετικό ζλλειμμα που υπάρχει και που κα μποροφςε αντιμετωπιςκεί υιοκετϊντασ απλζσ και 

ςτοχευμζνεσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ. Η Οικολογικι Εταιρεία Ανακφκλωςθσ και θ Greenpeace 

κατακζτουν ςε δθμόςιο διάλογο τισ παρακάτω 20 νομοκετικζσ προτάςεισ για να ςυμβάλλουν 

ςτθν επιτάχυνςθ των αναγκαίων εξελίξεων. 

 

ΠΡΟΛΗΨΗ – Ιδζεσ αντί ςκουπίδια 

1. Με βάςθ το τρατθγικό χεδιαςμό για τθν Πρόλθψθ να προβλεφκεί νομοκετικι υποχρζωςθ 

κατάκεςθσ χεδίου ςε επίπεδο Περιφζρειασ, και ςε επίπεδο διμων με ςυγκεκριμζνα 

δεςμευτικά χρονοδιαγράμματα και ςτόχουσ. 

2. Τιοκζτθςθ μζτρων για τθν μείωςθ τθσ πλαςτικισ ςακοφλασ: α) με κατάργθςθ τθσ δωρεάν 

παραλαβισ από τα καταςτιματα και χρζωςθ ελάχιςτθσ τιμισ κόςτουσ ςτουσ καταναλωτζσ, με 

ταυτόχρονθ ιςόποςθ μείωςθ του κόςτουσ των προϊόντων, β) με υιοκζτθςθ κινιτρων για χριςθ 

επαναχρθςιμοποιοφμενθσ τςάντασ (πάνινθσ, διχτάκι, πλαςτικισ), γ) με ενδεχόμενθ μικρι 

φορολόγθςθ τθσ ςακοφλασ μιασ χριςθσ και δθμιουργία ταμείου χρθματοδότθςθσ δράςεων 

πρόλθψθσ, δ) με κίνθτρα για χριςθ κομποςτοποιιςιμθσ ςακοφλασ (πρότυπο ΕΝ 13432), αλλά 

και υποχρζωςθ τθσ χριςθσ τθσ, όπου δεν προςφζρονται εναλλακτικζσ επιλογζσ. 

3. Θεςμοκζτθςθ ςε δθμοτικό επίπεδο ςυςτθματικϊν ανταλλακτθρίων αντικειμζνων (με χάριςμα ι 

ανταλλαγι) από τουσ δθμότεσ. 
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4. Θεςμοκζτθςθ διαλόγου των εμπλεκομζνων ςε τοπικό επίπεδο για ςυνδιαμόρφωςθ & 

υλοποίθςθ ιδεϊν Πρόλθψθσ. 

5. Θζςπιςθ κινιτρων προσ τουσ διμουσ για τθ ςταδιακι επίτευξθ ελάχιςτου ποςοςτοφ κάλυψθσ 

5% των δθμοτϊν με κάδουσ οικιακισ κομποςτοποίθςθσ και ςυςτθματικισ υποςτιριξισ τουσ. 

 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ – Παράταςθ τθσ ηωισ προϊόντων και αντικειμζνων 

6. Άρςθ των πολεοδομικϊν εμποδίων ςτθ χωροκζτθςθ Πράςινων θμείων ι/και Ολοκλθρωμζνων 

Πράςινων θμείων (μαηί με Κζντρα Επαναχρθςιμοποίθςθσ) εντόσ των αςτικϊν χϊρων, αγροτικισ 

γθσ ι και αλλοφ. 

7. τα πλαίςια τθσ Ελλθνικισ Προεδρίασ, ανάλθψθ πρωτοβουλίασ ςε επίπεδο Ε.Ε. για υιοκζτθςθ 

ςυνολικοφ ποςοτικοφ ςτόχου επαναχρθςιμοποίθςθσ αποβλιτων και των πρϊτων ειδικϊν 

ςτόχων για ζπιπλα και υφάςματα. 

8. Θεςμοκζτθςθ όρων λειτουργίασ ςτο λιανεμπόριο για τθ διευκόλυνςθ τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ 

πολλϊν προϊόντων. 

9. Επζκταςθ τθσ ευκφνθσ του παραγωγοφ με υποχρζωςθ δθμιουργίασ ςυςτθμάτων εναλλακτικισ 

διαχείριςθσ για τα ζπιπλα, τον ρουχιςμό και τα ανταλλακτικά αυτοκινιτων, κατά τα πρότυπα 

του ν. 2939, από τισ ςχετικζσ παραγωγικζσ βιομθχανίεσ, το εμπόριο ι τισ αντιπροςωπείεσ. 

10. Θεςμοκζτθςθ κινιτρων για τθ δθμιουργία δραςτθριοτιτων επαναχρθςιμοποίθςθσ πολλϊν 

κατθγοριϊν αντικειμζνων, όπωσ ζπιπλα, ρουχιςμόσ, θλεκτρικζσ ςυςκευζσ, είδθ οικιακισ χριςθσ, 

παιχνίδια, κ.α. με ειδικά κίνθτρα για τισ κοινωνικζσ επιχειριςεισ. 

 

ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ – Σα υλικά κινοφνται ςτουσ οικονομικοφσ τουσ κφκλουσ 

11. Θεςμοκζτθςθ πολεοδομικισ προδιαγραφισ ςτα νζα κτίρια για χωριςτι ςυλλογι τουλάχιςτον 4 

διακριτϊν ρευμάτων υλικϊν (ανακυκλϊςιμα υλικά και υπολείμματα) εντόσ του χϊρου του 

κτιρίου με εςωτερικι πρόςβαςθ για τουσ ενοίκουσ και εξωτερικι πρόςβαςθ για τα ςυςτιματα 

ςυλλογισ των διμων. Επιπλζον κίνθτρα για προςαρμογι των παλαιϊν κτιρίων. Οι δρόμοι δεν 

είναι ο κατάλλθλοσ χϊροσ για τουσ κάδουσ. Ασ το αλλάξουμε. 
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12. υμβολι τθσ Ελλθνικισ Προεδρίασ ςτθν επιτάχυνςθ των διαδικαςιϊν ςε επίπεδο Ε.Ε. για 

ανακεϊρθςθ των ποςοτικϊν ςτόχων των Οδθγιϊν 62/1994/EC (για τισ ςυςκευαςίεσ), τθσ 

Οδθγίασ 31/1999/EC εάν τεκεί από τθν Κομιςιόν (για τθν εκτροπι των βιοαποδομιςιμων από 

τθν ταφι) και τθσ Οδθγίασ Πλαίςιο 98/2008/EC που ιδθ προβλζπεται υποχρεωτικά να γίνει 

μζςα ςτο 2014. 

13. 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. 

 

ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ – Σα οργανικά υλικά ξαναγυρίηουν πάλι ςτθ γθ 

14. Τποχρεωτικι τοποκζτθςθ παντοφ διακριτοφ καφζ κάδου για τθ χωριςτι ςυλλογι των οργανικϊν 

υλικϊν. 

15. Επζκταςθ τθσ ευκφνθσ του παραγωγοφ με υποχρζωςθ δθμιουργίασ ςυςτιματοσ εναλλακτικισ 

διαχείριςθσ για τα οργανικά υλικά, κατά τα πρότυπα του ν. 2939, από τισ βιομθχανίεσ τροφίμων 

και το χοντρεμπόριο τροφίμων. 

16. Ρφκμιςθ τθσ άρςθσ των νομικϊν εμποδίων, που υπάρχουν ςτθν ΚΤΑ - 114218/97 (ΦΕΚ 1016/Β), 

για τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ ανοικτϊν μονάδων κομποςτοποίθςθσ, τουλάχιςτον ςτισ 

δυναμικότθτεσ και το είδοσ οργανικϊν υλικϊν που επιτρζπεται και ςτθν Ε.Ε.  

17. Θεςμοκζτθςθ κινιτρων για τθν τοποκζτθςθ μθχανικϊν κομποςτοποιθτϊν ςε μεγάλουσ 

παραγωγοφσ οργανικϊν αποβλιτων (ξενοδοχεία, νοςοκομεία, καταςκθνϊςεισ, χϊρουσ εςτίαςθσ 

κ.α.) με ςθμαντικό ποςοςτό χρθματοδότθςθσ του εξοπλιςμοφ και μειωμζνα δθμοτικά τζλθ.  

18. Άρςθ πολλϊν πολεοδομικϊν και άλλων εμποδίων ςτθν χωροκζτθςθ μικρϊν μονάδων 

κομποςτοποίθςθσ ςε χϊρουσ των διμων (ςε πάρκα, ανοικτοφσ χϊρουσ, παλιοφσ ΧΑΔΑ κ.α.) και 

γενικότερθ κεςμοκζτθςθ κινιτρων για δθμιουργία μονάδων κομποςτοποίθςθσ ςτουσ διμουσ, 

με υποχρζωςθ χριςθσ και από γειτονικοφσ διμουσ. 
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ΓΕΝΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ – Όλα ξεκινοφν από τθν ενθμζρωςθ 

19. Άμεςθ κεςμοκζτθςθ τθσ εκελοντικισ εφαρμογισ του Πλθρϊνω Όςο Πετάω (ΠΟΠ) για όποιον 

διμο το επικυμεί, διότι ςιμερα αυτό απαγορεφεται!!!! 

20. 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 Σζλοσ Σαφισ, που 

επιβάλλεται από 1/1/2014 (με το ν. 4042). Σαυτόχρονα με τθν ενθμζρωςθ θ μείωςθ του κόςτουσ 

διαχείριςθσ των διμων εκτιμάται ότι κα είναι πολφ μεγαλφτερθ του 4%. 

 

Οι δφο οικολογικζσ οργανϊςεισ ζχουν επεξεργαςτεί τισ παραπάνω νομοκετικζσ προτάςεισ και 

εκτιμάται ότι εάν εφαρμοςκοφν κα ζχουν πολλά άμεςα και ζμμεςα οφζλθ για τουσ διμουσ και τθν 

κοινωνία, όπωσ: α) μείωςθ του κόςτουσ διαχείριςθσ απορριμμάτων, β) δθμιουργία πολλϊν 

χιλιάδων νζων και μόνιμων κζςεων εργαςίασ, γ) αφξθςθ του χρόνου ηωισ των ΧΤΣΤ και μείωςθ του 

κόςτουσ τουσ, δ) τεράςτια ςυμβολι ςτθν επίτευξθ των νομικϊν υποχρεϊςεων τθσ χϊρασ για τθν 

ανακφκλωςθ και κομποςτοποίθςθ, ε) αποφυγι Ευρωπαϊκϊν προςτίμων, ςτ) επίτευξθ ςτθν πθγι 

υψθλϊν ςτόχων εκτροπισ από τουσ ΧΤΣΤ, κ.α. Πιςτεφουμε ότι θ νομοκεςία μπορεί να αποτελζςει 

ζνα πολφ δυνατό χαρτί ςτα χζρια μιασ πολιτείασ που κζλει πράγματι να τρζξει προσ τθν Πράςινθ 

Διαχείριςθ Απορριμμάτων, όπωσ υποχρεϊνουν οι ςχετικζσ Οδθγίεσ και ηθτά θ κοινι λογικι. ΚΑΙ θ 

κοινωνία ΚΑΙ θ οικονομία είναι πλζον ϊριμοι γι’ αυτό. Ασ προχωριςουμε λοιπόν άμεςα ςε 

πράξεισ. 

 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ:  
Φίλιπποσ Κυρκίτςοσ  (ΟΕΑ) 210-8224281, 6936-140795,  
Νίκοσ Χαραλαμπίδθσ (Greenpeace) 210-3806374, 6979-395108  
 


