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Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ακόμη
μια χρονιά συνεχίζει με αίσθημα ευθύνης να αποτελεί
τον κύριο φορέα ανακύκλωσης συσκευασιών στη χώρα
μας. Από το 2003 που δραστηριοποιηθήκαμε μέχρι σήμερα,
με σταθερά βήματα έχουμε καταφέρει να κάνουμε συνείδηση την αξία της ανακύκλωσης στον Έλληνα πολίτη και αυτό
αποδεικνύεται με σαφή, μετρήσιμα στοιχεία.
Το 2018 ήταν μια ακόμη επιτυχημένη χρονιά για την Ανακύκλωση Συσκευασιών στους Μπλε Κάδους, γεγονός το οποίο
αποτυπώνεται και στα σχετικά αποτελέσματα. Από τα στοιχεία
προκύπτει ότι για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, η ανακύκλωση υλικών συσκευασίας
αυξήθηκε (κατά 1% σε σχέση με το 2017). Συγκεκριμένα από
το σύνολο των δραστηριοτήτων της ΕΕΑΑ αξιοποιήθηκαν περισσότεροι από 550 χιλιάδες τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών.
Επίσης, με 304 ΟΤΑ να έχουν συνάψει συνεργασία με την
ΕΕΑΑ, η κάλυψη της χώρας είναι πια σχεδόν καθολική, καθώς τα έργα ανακύκλωσης συσκευασιών εξυπηρετούν πλέον το 96% του πληθυσμού. Στο τέλος του 2018, οι μπλε
κάδοι που ήταν τοποθετημένοι στις γειτονιές ανέρχονταν
στους 165.000 με την ΕΕΑΑ να έχει παραχωρήσει στους
ΟΤΑ για την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών συνολικά 519 οχήματα συλλογής μέχρι σήμερα, τα οποία εκτελούν
δρομολόγια προς τα 35 συνεργαζόμενα Κέντρα Διαλογής
Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ).
Ταυτόχρονα εστιάσαμε στην ανακύκλωση γυάλινης συσκευασίας με την τοποθέτηση μπλε κωδώνων να σημειώνει ολοένα
και μεγαλύτερες επιδόσεις. Συνολικά έχουν τοποθετηθεί περισσότερροι από 8.600 κώδωνες σε ιδιωτικούς και σε δημόσιους χώρους, γεγονός που αποδεικνύει έμπρακτα το ειδικό
βάρος και την ένταση της προσπάθειας.
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Αναμφισβήτητα, ο μπλε κάδος και ο μπλε κώδωνας, με την
καθοριστική συνεργασία των ΟΤΑ, έχουν μπει σχεδόν σε
κάθε γειτονιά, και είναι το κύριο μέσο των πολιτών για να ανακυκλώνουν. Παράλληλα, οι δραστηριότητες της ΕΕΑΑ, εκτός
από τα προφανή περιβαλλοντικά οφέλη, έχουν και έντονα
αναπτυξιακό χαρακτήρα, καθώς από την έναρξη λειτουργίας
της (2003) μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί 356 εκατομμύρια
ευρώ για τους σκοπούς της (κάδοι, οχήματα, Κέντρα Διαλογής, λειτουργία έργων κλπ.).
Με αυτά τα αποτελέσματα ως παρακαταθήκη επιτυχούς λειτουργίας και ως απόρροια της άριστης συνεργασίας τόσο
με τις συμβεβλημένες εταιρείες όσο και με τους ΟΤΑ, συνεχίζουμε να προωθούμε αποτελεσματικά την ανάπτυξη του
Συστήματος της Ανακύκλωσης Συσκευασιών στη χώρα μας,
μεριμνώντας παράλληλα για τη διαρκή εξέλιξή του.
Στην ΕΕΑΑ δεν στεκόμαστε μόνο στις μετρήσιμες επιδόσεις
και τους ποσοτικούς στόχους. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε
στοχευμένες δράσεις για την εκπαίδευση και ενημέρωση των
πολιτών, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά, προκειμένου η ανακύκλωση να αποτελέσει μέρος της καθημερινότητας όλων μας. Η
διάσταση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία σε μια συγκυρία που
η ανάγκη για ενίσχυση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
όλων των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, τόσο παγκοσμίως
όσο και στη χώρα μας είναι επιτακτική.
Στις σελίδες που ακολουθούν θα βρείτε το συνολικό έργο
της ΕΕΑΑ για το 2018, τόσο με ποιοτικά όσο και ποσοτικά
δεδομένα.
Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΕΑΑ
Λουκάς Κόμης
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Xαιρετισμός
Σωκράτη Φάμελλου
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
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Για το λόγο αυτό από το 2015 επιλέξαμε την υλοποίηση μεγάλων μεταρρυθμίσεων στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων και κυκλικής οικονομίας που
ολοκληρώθηκαν πρόσφατα, με βάση την ευρωπαϊκή
πολιτική, τις παγκόσμιες συμφωνίες για την Κλιματική
Αλλαγή και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης ΟΗΕ2030.

Η χώρα μας συγκαταλέγεται πλέον στις πρωτοπόρες
χώρες της ΕΕ που διαθέτουν Εθνική Στρατηγική για
την κυκλική οικονομία. Μετά τον Νόμο 4496/2017
για την εναλλακτική διαχείριση, προχωρήσαμε στον
καθορισμό των αρμοδιοτήτων της Αυτοδιοίκησης και
στην χρηματοδότηση και έναρξη λειτουργίας πολλών
εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων. Αναλάβαμε σημαντικές πρωτοβουλίες για τη μείωση χρήσης
της πλαστικής σακούλας, την ταχεία εφαρμογή της
χωριστής συλλογής οργανικών αποβλήτων και την
κατασκευή και λειτουργία πράσινων σημείων. Όλες
οι πρωτοβουλίες μας στοχεύουν στην ανάπτυξη της
ανακύκλωσης και της διαλογής στην πηγή.

Μεγάλες αλλαγές προχωράνε και στην Ευρώπη, με
την έγκριση του πακέτου Οδηγιών για τα στερεά απόβλητα, τη νέα στρατηγική για τις πλαστικές ύλες και
την Οδηγία για τα πλαστικά μιας χρήσης. Όλες οι
πρωτοβουλίες δημιουργούν πολύ απαιτητικούς στόχους, για την αυριανή κοινωνία της ανακύκλωσης με
σημαντικές υποχρεώσεις για τα συστήματα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού.

Οι πρόσφατες ρυθμίσεις για την τιμολογιακή πολιτική
στη διαχείριση απορριμμάτων και την εισαγωγή της
περιβαλλοντικής εισφοράς ενίσχυσης δράσεων κυκλικής οικονομίας, που είναι άμεσης εφαρμογής, θα
δώσουν τη δυνατότητα μείωσης των δημοτικών τελών
στους δήμους που θα πρωτοπορούν στην ανακύκλωση. Και αυτό θα αποτελεί ένα ακόμα κίνητρο για την
ενίσχυση της ανακύκλωσης από τη μεριά των πολιτών.

ανακύκλωση αποτελεί τον καθρέφτη της προόδου της χώρας μας. Απεικονίζει την περιβαλλοντική μας απόδοση, την αξιοποίηση της
καινοτομίας, την κινητοποίηση της κοινωνίας και το
επίπεδο αειφορίας και βιωσιμότητας της οικονομίας.

Ο Ν.4496/2017 είχε ήδη εισαγάγει σημαντικές
αλλαγές προς όφελος τόσο της ανακύκλωσης όσο
και των υπόχρεων παραγωγών και των συστημάτων
εναλλακτικής διαχείρισης. Αλλαγές που καταπολεμούν την εισφοροδιαφυγή, εισάγουν την εποπτεία
των συστημάτων από τους ίδιους τους υπόχρεους με
πλήρη διαφάνεια, αξιοποιούν ψηφιακά εργαλεία και
βάσεις δεδομένων (ΗΜΑ, ΕΜΠΑ) και εξασφαλίζουν
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τον υγιή ανταγωνισμό στην αγορά της ανακύκλωσης.
Οι αλλαγές αυτές έχουν συμβάλει στην αύξηση κατά
25% την τελευταία διετία των συμβάσεων συνεργασίας με υπόχρεους παραγωγούς, διευρύνοντας τα έσοδα για την ανακύκλωση προς όφελος και των τοπικών
κοινωνιών και των δήμων, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζουν τη χρηματοδότηση των δήμων για τη συλλογή
των ανακυκλώσιμων. Όλα τα εργαλεία οφείλουν να
αξιοποιούνται με έναν όρο: Την υποστήριξη του τοπικού σχεδίου κάθε δήμου και τη μεγιστοποίηση της
ανακύκλωσης.
Σε αυτό το πλαίσιο παρακολουθούμε και υποστηρίζουμε την ενίσχυση του έργου της ΕΕΑΑ, του φορέα
Εναλλακτικής Διαχείρισης με τη μεγαλύτερη απόδοση ανάκτησης και ανακύκλωσης, που συνεισφέρει
στο μεγαλύτερο ποσοστό και στην ικανοποίηση των
εθνικών στόχων. Η αύξηση της ανακύκλωσης, των
εξυπηρετούμενων ΟΤΑ και πολιτών αλλά και των συμβάσεων συνεργασίας με υπόχρεους παραγωγούς,
αποτελούν ζωτική ανάγκη για τη χώρα μας.
Παρά την πρόοδο που έχει γίνει, υπάρχουν ακόμα
πολλές ανάγκες και δυνατότητες, εφόσον χάνουμε
στην ταφή τη μεγάλη πλειοψηφία των καταναλωτικών
πόρων και υστερούμε στη διαλογή στην πηγή και
στην εκτροπή από την ταφή. Αυτός είναι άλλωστε
και ο λόγος των σημαντικών μεταρρυθμίσεων που
ολοκληρώσαμε, αλλά και των νέων Επιχειρησιακών
Σχεδίων των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης,
που βρίσκονται σε στάδιο τελικής έγκρισης, ώστε
να ενσωματώσουν το εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό
πλαίσιο.
Η λειτουργία της ΕΕΑΑ έχει ισχυρό θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα στη χώρα μας και πολύχρονη
εμπειρία και αποτελέσματα. Όμως η Ευρωπαϊκή
νομοθεσία αλλά και το επίπεδο διαχείρισης απορριμμάτων στην χώρα μας θέτουν σε όλους μας
υψηλότερες και ποιοτικά διαφορετικές απαιτήσεις.
Η κοινωνία μας απαιτεί να τα πάμε πολύ καλύτερα
στην ανακύκλωση. Και σε αυτό συνηγορεί και η κατάσταση του περιβάλλοντος και η διαθεσιμότητα των

φυσικών πόρων, αλλά και η ανάγκη παραγωγικής
ανασυγκρότησης της χώρας μας.
Αυτό το ποιοτικό άλμα και η υλοποίηση της στρατηγικής για την κυκλική οικονομία μπορεί και πρέπει
να στηριχτούν στο ανθρώπινο δυναμικό, στην τεχνογνωσία της ΕΕΑΑ και της Αυτοδιοίκησης. Για το λόγο
αυτό προετοιμάζουμε ενίσχυση του εξοπλισμού
ανακύκλωσης στους ΟΤΑ, νέα διακριτά ρεύματα
και επέκταση των ρευμάτων συλλογής για καθαρά
υλικά, στοχευμένα προγράμματα, αξιοποίηση της εγγυοδοσίας και δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της ΕΕΑΑ, με
τελικό ζητούμενο την ενεργό συμμετοχή των πολιτών
και των επιχειρήσεων στην ανακύκλωση.
Σήμερα ανοίγονται νέες προκλήσεις. Για τη σύνδεση
του οικολογικού σχεδιασμού με τις εισφορές των
υπόχρεων, για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων,
την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης του
πλαστικού, τη μείωση των πλαστικών στη θάλασσα
και την ενσωμάτωση των αρχών της κυκλικής οικονομίας. Η ανάπτυξη της εγχώριας περιβαλλοντικής βιομηχανίας και η τόνωση της ζήτησης δευτερογενών
υλικών αποτελούν ειδικά κεφάλαια του σχεδίου μας
για την κυκλική οικονομία.    
Η ανακύκλωση δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό καθήκον. Η κυκλική οικονομία αποτελεί κεντρικό κεφάλαιο του αναπτυξιακού σχεδίου της χώρας, σε αυτή
τη νέα φάση μετά την κρίση. Η ανακύκλωση μπορεί
να φέρει σημαντικά αποτελέσματα και στην ποιότητα ζωής και περιβάλλοντος της χώρας μας αλλά και
στην οικονομία και την απασχόληση. Για όλους αυτούς τους λόγους δεν πρέπει να λείπει κανείς από
αυτή τη συμμαχία και την κοινωνική συμφωνία για την
ανακύκλωση.

Σωκράτης Φάμελλος
Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
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Mήνυμα
Προέδρου ΚΕΔΕ
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ανακύκλωση πρέπει να γίνει τρόπος ζωής για
κάθε πολίτη. Να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της καθημερινότητάς του. Ως Πρόεδρος της
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος που εκπροσωπεί
το σύνολο των Δήμων της χώρας, αλλά και Δήμαρχος
Αμαρουσίου, θέλω να εκφράσω την ιδιαίτερη ικανοποίηση μου γιατί με τη συμμετοχή μας ως εταίροι
στην Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης,
συμβάλλουμε στο να γίνει ο στόχος αυτός, μέρα με
τη μέρα, πράξη.
Στο πλαίσιο αυτό, για μια ακόμη χρονιά καταφέραμε
να έχουμε αύξηση της ποσότητας των υλικών συσκευασίας που ανακυκλώθηκαν. Καταφέραμε με συστηματική προσπάθεια, να μπει η ανακύκλωση ακόμη περισσότερο στη συνείδηση των τοπικών κοινωνιών. Όμως
ακόμη έχουν να γίνουν πολλά.
Είναι ανάγκη να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται
προγράμματα ανακύκλωσης και διαχείρισης προσαρ-
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μοσμένα στις τοπικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες
αλλά και αποκέντρωσης από το υπερσυγκεντρωτικό
Κράτος. Η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού δεν μπορεί να
επωμίζεται ευθύνες και βάρη εξαιτίας της διαχρονικής αδράνειας ή της καθυστέρησης της πολιτείας στο
θέμα της ανακύκλωσης.
Απαιτείται ένα σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο, που
θα επιτρέπει στους Δήμους και τις τοπικές κοινωνίες
να αποφασίζουν τον τρόπο που θα διαχειρίζονται
και θα αξιοποιούν τα απορρίμματά τους με βάση την
ανακύκλωση. Πρέπει να δοθούν ουσιαστικές αρμοδιότητες στις τοπικές κοινωνίες. Η κεντρική εξουσία θα
πρέπει να αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να υπάρξει εθνική
ανάπτυξη χωρίς την τοπική ανάπτυξη.
Η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού έχει αποδείξει ότι μπορεί
να αποτελέσει την κινητήρια δύναμη. Αυτό προϋποθέτει ότι θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην υλοποίηση
περιβαλλοντικών έργων και δράσεων που θα επιφέ-

ρουν μεγάλο κοινωνικό όφελος. Είναι ανάγκη να
δοθούν οικονομικά κίνητρα στους πολίτες με διάφορες μορφές επιδότησης (π.χ. με ανάλογη μείωση των
δημοτικών τελών) αλλά και αντικίνητρα σε όσους
κινούνται στην αντίθετη κατεύθυνση.
Μόνο έτσι θα μπορέσει η χώρα μας να συμπορευτεί
με την υπόλοιπη Ευρώπη. Να αφήσει πίσω τη γραφειοκρατία και το συγκεντρωτισμό και να προχωρήσει
μπροστά. Εάν δεν αλλάξει το μοντέλο της διακυβέρνησης δεν θα μπορέσουμε να οικοδομήσουμε μια
νέα Ελλάδα.
Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος έδωσε μάχη, και
τη χρονιά που πέρασε, για τον εκσυγχρονισμό του
θεσμικού πλαισίου που διέπει και τη δραστηριότητα
της ανακύκλωσης. Έχουν γίνει πολλά βήματα όμως
μπορούν να γίνουν ακόμη περισσότερα. Γνωρίζουμε
τις ανάγκες και διαθέτουμε τη γνώση για να προχωρήσουμε μπροστά, αξιοποιώντας τις τεχνολογίες

περιβάλλοντος και την ευρωπαϊκή εμπειρία.
Στόχος μας είναι το σύνολο των Δήμων της χώρας να
συμμετάσχει στο συνεργατικό σχήμα με την ΕΕΑΑ,
αλλά και η ΕΕΑΑ να συμβάλλει ακόμη περισσότερο
στην ενίσχυση και αναβάθμιση του εξοπλισμού τους
για την περαιτέρω προώθηση της ανακύκλωσης και
την επίτευξη των εθνικών στόχων που έχουν τεθεί.
Ως Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος θα συνεχίσουμε να καταθέτουμε τις προτάσεις μας και να
συμμετέχουμε ενεργά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων για την ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και ενημέρωση των πολιτών, προκειμένου η ανακύκλωση να αποτελέσει μέρος της συνείδησης όλων.
Γιώργος Πατούλης
Δήμαρχος Αμαρουσίου
Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος

ANNUAL REPORT 2018

09

Ταυτότητα
Η ΕΕΑΑ αποτελεί ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ
των παραγωγών και εισαγωγέων προïόντων που διατίθενται στην ελληνική αγορά, των κατασκευαστών συσκευασίας και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) της χώρας, οι οποίοι είναι οι κατά νόμο υπεύθυνοι φορείς για τη
συλλογή δημοτικών αποβλήτων. Στο τέλος του 2018, οι συμβεβλημένες επιχειρήσεις με την ΕΕΑΑ ανέρχονταν στις 2.336 και οι συνεργαζόμενοι ΟΤΑ σε όλη
την Ελλάδα, στους 304. Ως προς τη μετοχική της σύνθεση, το 35% των μετοχών
ανήκει στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) ενώ το υπόλοιπο ανήκει σε
βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις που σύμφωνα με τον Νόμο είναι υποχρεωμένες να μεριμνούν για τη συλλογή και την αξιοποίηση των συσκευασιών
των προïόντων τους.
Η ΕΕΑΑ δεν λειτουργεί κερδοσκοπικά αλλά προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, όπως προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
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Σκοπός
Η ΕΕΑΑ αποσκοπεί:
•
•

Στην εκπλήρωση της νομικής υποχρέωσης των συμβεβλημένων επιχειρήσεων.
Στη βέλτιστη αξιοποίηση των οικονομικών πόρων που διαθέτουν οι συμβεβλημένες εταιρείες
προς όφελος της ανακύκλωσης.
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Μετοχική Σύνθεση

Ευρωπαϊκές Συνεργασίες
Expra (www.expra.eu)

Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)
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Η ΚΕΔΕ συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο του Συστήματος κατά 35% και εκπροσωπείται στο 9μελές Διοικητικό
Συμβούλιο της ΕΕΑΑ με 3 μέλη.
Οι επιχειρήσεις από τη βιομηχανία και το εμπόριο που συμπληρώνουν τη μετοχική σύνθεση της ΕΕΑΑ μέσω της
εταιρίας Αξιοποίηση Υλικών Συσκευασίας (ΑΥΣ) είναι οι εξής:

•

Β.Α. ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

•

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.

•

CHIPITA A.B.E.E

•

ION A.E.

•

COCA-COLA ΕΛΛΗΝΙΚ. ΕΤΑΙΡ. ΕΜΦΙΑΛΩΣ. Α.Ε.

•

ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.

•

COLGATE - PALMOLIVE ΕΜΠΟΡ. (ΕΛΛΑΣ) Μ. Ε.Π.Ε.

•

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ.

•

CROWN HELLAS CAN AE BIOMHX. EIΔΩΝ ΣΥΣΚ. Α.Ε.

•

ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.

•

NESTLE EΛΛΑΣ Α.Ε .

•

ΤΕΤΡΑ ΠΑΚ ΑΕΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜ. ΣΥΣΚΕΥΑΣ. ΠΡΟΙΟΝΤ

•

PEPSICO - HBH Ε.Π.Ε.

•

ΦΑΓΕ Α.Ε.

•

VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

•

ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

•

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.

•

ΨΥΓΕΙΑ ΘΕΟΔ. ΚΛΙΑΦΑ Α.Ε.

•

ΕΛΑΪΣ - UNILEVER HELLAS A.E.
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Η ΕΕΑΑ είναι μέλος του ευρωπαϊκού συλλογικού οργανισμού
ΕΧPRA (Extended Producer Responsibility Alliance), ο οποίος
περιλαμβάνει τα Εθνικά Συστήματα Ανακύκλωσης που έχουν
συσταθεί από τους υπόχρεους διαχειριστές συσκευασίας και
λειτουργούν μη κερδοσκοπικά. Η συμμετοχή στον EXPRA παρέχει πρόσβαση σε τεχνογνωσία για τη βέλτιστη αξιοποίηση
αποβλήτων συσκευασίας, καθώς και τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης διαπραγμάτευσης γύρω από τα κοινά ζητήματα
που απασχολούν τα Συστήματα Ανακύκλωσης σε επίπεδο Ευρωπαïκής ‘Ενωσης.

Pro-Europe (www.pro-e.org)

Η ΕΕΑΑ είναι επίσης μέλος του ευρωπαϊκού συλλογικού οργανισμού PRO EUROPE (Packaging Recovery Organization
Europe), ο οποίος διαχειρίζεται το πανευρωπαϊκό σήμα
Ανακύκλωσης, γνωστό ως Green Dot (Πράσινο Σήμα).
Το Πράσινο Σήμα– που υπάρχει στις περισσότερες συσκευασίες των προϊόντων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα - υποδηλώνει ότι η συγκεκριμένη συσκευασία έχει συνεισφέρει οικονομικά στο ΣΣΕΔ– ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ για την
εκπλήρωση της νομικής υποχρέωσης.

Ποσοτικοί στόχοι

Οι στόχοι που έχουν τεθεί από την ΕΕ (Οδηγία 2018/852
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) για την
ανακύκλωση συσκευασιών προς επίτευξη μέχρι 31.12.2025
είναι οι εξής:
- 65% κατά βάρος (κ.β) στο σύνολο των αποβλήτων
συσκευασίας και στα επί μέρους υλικά:
• 50% κ.β για τις πλαστικές συσκευασίες
• 25% κ.β για τις ξύλινες συσκευασίες
• 70% κ.β για τις συσκευασίες από σίδηρο
• 50% κ.β για τις συσκευασίες από αλουμίνιο
• 70% κ.β για τις γυάλινες συσκευασία
• 75% κ.β για τις συσκευασίες από χαρτί / χαρτόνι

ANNUAL REPORT 2018
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Οργανισμοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) - ή άλλοι αρμόδιοι δημοτικοί φορείς
- και η EΕΑΑ υπογράφουν συμβάσεις συνεργασίας με στόχο την αποτελεσματική οργάνωση και διαχείριση της ανακύκλωσης των αποβλήτων συσκευασίας, σύμφωνα με
τον Νόμο 2939/01 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το πλαίσιο συνεργασίας ΟΤΑ και ΕΕΑΑ περιλαμβάνει δύο εναλλακτικούς τρόπους:

Α’ Τρόπος
Συνεργασίας

14

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Σύστημα
ΚΔΑΥ

Σύστημα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΟΤΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ

Σύστημα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΠΡΟΒΟΛΗ

Σύστημα/ΟΤΑ

Εξοπλισμός Συλλογής

Η ΕΕΑΑ παρέχει στους Δήμους τους κάδους ανακύκλωσης καθώς και τα οχήματα συλλογής και εξασφαλίζει
την υποδομή διαλογής (Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών).

Διαλογή - Ενημέρωση

Παράλληλα, η ΕΕΑΑ καλύπτει τις δαπάνες επένδυσης
(όπου απαιτείται) και λειτουργίας των Κέντρων Διαλογής
Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) καθώς και την ενημέρωση - ευαισθητοποίηση των πολιτών σε συνεργασία με
τους ΟΤΑ.

Β’ Τρόπος Συνεργασίας
Οι ΟΤΑ σχεδιάζουν, οργανώνουν και λειτουργούν με δική τους
ευθύνη τα έργα ανακύκλωσης και αξιοποίησης υλικών συσκευασίας. Σε αυτή την περίπτωση, το Σύστημα καλύπτει τις δαπάνες εξοπλισμού συλλογής, ενώ η οικονομική ενίσχυση που παρέχει στον
ΟΤΑ είναι ανάλογη με τις πιστοποιημένες ποσότητες των ανακτώμενων υλικών που παραδίδονται προς αξιοποίηση σύμφωνα με τις
διαδικασίες που έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ - ΔΙΑΛΟΓΗ - ΠΩΛΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

ΟΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΟΤΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ / ΟΤΑ

Συλλογή, μεταφορά, παραλαβή και
διαχείριση υπολείμματος

Οι ΟΤΑ με δική τους ευθύνη πραγματοποιούν τη συλλογή και τη μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών στα
ΚΔΑΥ, καθώς και την παραλαβή και διαχείριση του υπολείμματος διαλογής που τους αναλογεί.
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Διάγραμμα 2

Συμβεβλημένες
Επιχειρήσεις – Μέλη
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Οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη συμβληθεί με την ΕΕΑΑ,
καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της νομικής και οικονομικής
υποχρέωσης για την ανακύκλωση συσκευασιών στην Ελλάδα.
Υπογραμμίζεται ότι οι πόροι του Συστήματος προέρχονται
αποκλειστικά από τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις. Το μέσο
ετήσιο έσοδο από κάθε νέα σύμβαση ανήλθε στα 530€ για
το 2018. Τα συνολικά έσοδα από εισφορές αυξήθηκαν κατά
περίπου 2% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Διάγραμμα 1

Στο Διάγραμμα 2 απεικονίζεται το μέγεθος της εισφοράς των Συμβεβλημένων
ανά κλάδο δραστηριοποίησης. Το μεγαλύτερο μέρος (60%) των εισφορών
προέρχεται από επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων και ποτών.

Υλικά συσκευασίας
συμβεβλημένων επιχειρήσεων
Το 2018, οι συμβεβλημένες επιχειρήσεις με το Σύστημα διέθεσαν περίπου
385.000 τόνους υλικών συσκευασίας
στην αγορά.

Στο Διάγραμμα 1 παρουσιάζεται η εξέλιξη των υπογεγραμμένων συμβάσεων από την ίδρυση του Συστήματος
ως το τέλος του 2018. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018,
το σύνολο των επιχειρήσεων που είχαν υπογράψει Σύμβαση Συνεργασίας με το Σύστημα ήταν 2336.

ΥΛΙΚΟ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Xαρτί - Χαρτόνι

Ποσότητες συμβεβλημένων
(χιλ. τόνοι)
143

Χάρτινη Συσκευασία Υγρών

12

Πλαστικά

97*

Αλουμίνιο

18

Σίδηρος

22

Γυαλί

74

Ξύλο

17

Λοιπά

2

ΣΥΝΟΛΟ

385

*Περιέχει και «πλαστική σακούλας μεταφοράς»
ANNUAL REPORT 2018
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Το Σύστημα
Τα απόβλητα συσκευασίας που αφορούν στο Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) προέρχονται από πολλές πηγές και ακολουθούν διαφορετικές διαδρομές μετά τη χρήση
και την απόρριψή τους. Με οδηγό τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές, η ΕΕΑΑ έχει αναπτύξει ένα ευέλικτο
πλαίσιο δράσης με σκοπό την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων που τοποθετούνται στην αγορά
από τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις για την ανακύκλωση υλικών συσκευασίας. Οι δραστηριότητες της ΕΕΑΑ
περιλαμβάνουν:

18

Ο Μπλε Κώδωνας λειτουργεί με αποκλειστικό στόχο την ανακύκλωση
των γυάλινων συσκευασιών που προκύπτουν από τα δημοτικά απόβλητα. Απευθύνεται κυρίως σε μεγάλους παραγωγούς και σημεία επαγγελματικών δραστηριοτήτων όπου καταναλώνονται προϊόντα σε γυάλινη
συσκευασία, για παράδειγμα, κέντρα διασκέδασης, ξενοδοχειακά
συγκροτήματα, μπαρ, καφετέριες, εστιατόρια. Σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι να δημιουργηθεί όσο το δυνατόν πιο καθαρό και
αμιγές ρεύμα αποβλήτων συσκευασίας από γυαλί κοντά στο σημείο
παραγωγής τους.

Έργα Μπλε Κάδου
Ο Μπλε Κάδος αποτελεί τη βασική μέθοδο της ΕΕΑΑ
για την επίτευξη των στόχων και αφορά στο μέρος
της ανακύκλωσης που προέρχεται από τα δημοτικά
απορρίμματα. Τα έργα Μπλε Κάδου απευθύνονται
στο ευρύ κοινό, δηλαδή σε όλους τους κατοίκους
της χώρας και αναπτύσσονται σε συνεργασία με τους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο.
Οι κάτοικοι καλούνται να εναποθέτουν τα ανακυκλώσιμα υλικά (απόβλητα συσκευασίας από χαρτί-χαρτόνι, πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο και λευκοσίδηρο) στον
Μπλε Κάδο. Αξιοσημείωτες είναι και οι ποσότητες
χαρτιού εντύπων - υλικό που επίσης απορρίπτεται στον
Μπλε Κάδο και ανακυκλώνεται - παρότι οι ποσότητες
αυτές δεν προσμετρούνται στην επίτευξη των στόχων
συσκευασίας.
Τα ανακυκλώσιμα υλικά συλλέγονται και μεταφέρονται από τους Δήμους στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) όπου διαχωρίζονται και
προωθούνται προς ανακύκλωση. Η ΕΕΑΑ προωθεί

Έργα Μπλε Κώδωνα

την ανάπτυξη της συγκεκριμένης μεθόδου με σκοπό την
κάλυψη του συνόλου του πληθυσμού της χώρας και τον
διαρκή εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης υποδομής.
Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως στα νησιά ή όπου οι συνεργαζόμενοι ΟΤΑ επιλέγουν άλλο σχεδιασμό από
αυτόν του ενιαίου ρεύματος ανακυκλώσιμων συσκευασιών, όπως για παράδειγμα στην Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας και στην Π.Ε. Χανίων, τα έργα ανακύκλωσης ακολουθούν πιο σύνθετες μεθόδους συλλογής σε
συνεργασία με τους ΟΤΑ (δύο ή τρία ρεύματα).

Ειδικά ‘Εργα Ανακύκλωσης
H EEAA εκτός από τα έργα του μπλε κάδου και του μπλε κώδωνα
και γενικά τα έργα που υλοποιεί με τους Δήμους, έχει αναπτύξει
και συμπληρωματικά έργα, όπως η πιστοποίηση / καταγραφή της
ανακύκλωσης στα Βιομηχανικά και Εμπορικά Απόβλητα Συσκευασίας (ΒΕΑΣ), η ενεργειακή αξιοποίηση μέσω χρήσης εναλλακτικού
καυσίμου, η οργανική ανακύκλωση ξύλινης συσκευασίας, η καταγραφή προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση ξύλινων συσκευασιών, η ανάκτηση υλικών συσκευασίας από την επεξεργασία κοινών
απορριμμάτων κ.λπ. Τα έργα αυτά αναπτύσσονται με σκοπό να συνεισφέρουν στην επίτευξη των Στόχων όλες οι δυνατές πηγές αξιοποίησης και να σχηματισθεί η όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα
για την ανακύκλωση στη χώρα μας, η οποία στη συνέχεια τίθεται
υπόψη των αρμόδιων αρχών.
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Πώς αξιοποιούνται
οι ανακυκλώσιμες συσκευασίες;

O Μπλε Κάδος
O Μπλε Κάδος αποτελεί πλέον αναγνωρίσιμο στοιχείο του αστικού αλλά και εξωαστικού τοπίου, έχοντας κερδίσει την αποδοχή των πολιτών αλλά και των επιχειρήσεων ως ο αποτελεσματικός τρόπος ανακύκλωσης συσκευασιών. Στην Ελλάδα υπάρχουν τοποθετημένοι περίπου 165.000 Μπλε Κάδοι, σε συνεργασία πάντα με τους
Δήμους.

Συσκευασία
Χαρτιού

Συσκευασία
γυαλιού

Συσκευασία
Αλουμινίου

Συσκευασία
λευκοσίδηρου

Συσκευασία
πλαστικού

νέο κουτάκι
αλουμινίου

νέο κουτάκι
ή προϊόντα
χάλυβα

σακούλες,
βαρέλια,φιάλες,
νήμα για ύφασμα
fleece κ.λπ.

Το σύστημα ανακύκλωσης του Μπλε Κάδου περιλαμβάνει τρία στάδια:

1

Διαλογή
στην πηγή
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Οι κάτοικοι καλούνται, αφού
συλλέξουν τις χρησιμοποιημένες
συσκευασίες χωριστά στο
νοικοκυριό, να τις αποθέσουν
στον Μπλε Κάδο της γειτονιάς
τους. Ο Μπλε Κάδος
χρησιμοποιείται για την
ανακύκλωση κάθε είδους υλικού
συσκευασίας (πλαστικό, γυαλί,
χαρτί - χαρτόνι, αλουμίνιο,
λευκοσίδηρο), γεγονός που
κάνει έτσι τη διαδικασία
ανακύκλωσης για τους πολίτες
πιο απλή και την τοποθέτηση των
κάδων στον δημόσιο χώρο πιο
λειτουργική.

2

Αποκομιδή

Τα υλικά που
συγκεντρώνονται
στους Μπλε Κάδους
συλλέγονται σε
συστηματική βάση
από ειδικά οχήματα
που η ΕΕΑΑ έχει
διαθέσει στους ΟΤΑ
και μεταφέρονται στα
Κέντρα Διαλογής
Ανακυκλώσιμων
Υλικών.

3

νέο χαρτοκιβώτιο νέο μπουκάλι

Περαιτέρω
διαχωρισμός
στα ΚΔΑΥ

Με τη βοήθεια
ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού αλλά και με
προσεκτική χειροδιαλογή, τα
υλικά που φτάνουν στα ΚΔΑΥ
διαχωρίζονται σε περισσότερες
από 15 κατηγορίες υλικών όπως:
χαρτί-χαρτόνι συσκευασίας,
χάρτινες συσκευασίες υγρών,
χαρτί εντύπων, διάφορα είδη
πλαστικών συσκευασιών (PET,
HDPE κ.ά.), πλαστικό φιλμ,
γυάλινα μπουκάλια και δοχεία,
συσκευασίες από αλουμίνιο και
λευκοσίδηρο.

Συσκευασίες από γυαλί,
(μπουκάλια από χυμούς,
βαζάκια από σάλτσες,
αναψυκτικά, αλκοολούχα
ποτά, κρασί, τρόφιμα κ.ά.)

Πώς ανακυκλώνουμε σωστά;

1

Διαχωρίζουμε
καθημερινά στο σπίτι τα
υλικά συσκευασίας μας
από τα υπόλοιπα
απορρίμματα.

2

Αδειάζουμε εντελώς
τις συσκευασίες μας
από τα υπολείμματα.
Διπλώνουμε τα
χαρτοκιβώτια.

3

Ρίχνουμε τις
συσκευασίες χύμα
μέσα στους κάδους και
όχι μέσα σε δεμένες
σακούλες.

Τι ανακυκλώνουμε στον Μπλε Κάδο;

4

Δεν πετάμε ΠΟΤΕ
κοινά απορρίμματα
στους Μπλε Κάδους
της Ανακύκλωσης
Συσκευασιών.

Συσκευασίες από χαρτί και χαρτοκιβώτια
(γάλα, χυμοί, δημητριακά, πίτσα, μπισκότα,
ζάχαρη, απορρυπαντικά, χαρτοσακούλες
κ.ά.)

Συσκευασίες από πλαστικό
(μπουκάλια από νερό και
αναψυκτικά, γιαούρτι, βούτυρο,
λάδι, απορρυπαντικά, είδη
καθαρισμού, σαμπουάν,
αφρόλουτρα, φιλμ
περιτυλίγματος, αποσμητικά,
πλαστικές σακούλες κ.ά.)

Συσκευασίες από λευκοσίδηρο (γάλα
εβαπορέ, κονσέρβες, τροφές για κατοικίδια,
τοματοπολτό κ.ά.) Συσκευασίες από αλουμίνιο
(αναψυκτικά, μπίρες κ.ά.)
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Συνολική Παρουσία της ΕΕΑΑ

O Μπλε Κάδος το 2018

ΚΑΔΟΙ (ΕΝΕΡΓΟΙ)

Το 2018 συνεχίστηκε η ανάπτυξη του Συστήματος και η ένταξη νέων περιοχών στην Ανακύκλωση Συσκευασιών
με τους Μπλε Κάδους και τους Μπλε Κώδωνες.

ΟΧΗΜΑΤΑ

165.000

519
ΚΩΔΩΝΕΣ

8.600
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εξυπηρετούμενος
πληθυσμός
Εξυπηρέτηση του

96%

του πληθυσμού της χώρας

304
ΟΤΑ

Λειτουργία

35

Κέντρων Διαλογής
σε όλη τη χώρα

550.000
τόνοι υλικών συσκευασίας και
χαρτιού εντύπων οδηγήθηκαν
προς ανακύκλωση το 2018
(συμπεριλαμβανομένων και των
ποσοτήτων από τα ΒΕΑΣ)

2.600
θέσεις εργασίας πλήρους
απασχόλησης

Πραγματοποίηση
περισσότερων από

125.000
δρομολογίων συλλογής
ανακυκλώσιμων υλικών από
τους ΟΤΑ.
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Ο Μπλε κάδος ανά περιφέρεια

Ηπειρωτική Ελλάδα

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 283.689
ΟΧΗΜΑΤΑ: 4
ΚΑΔΟΙ: 5.437
ΑΝΑΚΤΗΣΗ Α.Σ. (τόνοι): 3.909

ΗΠΕΙΡΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 290.611
ΟΧΗΜΑΤΑ: 11
ΚΑΔΟΙ: 3.882
ΑΝΑΚΤΗΣΗ Α.Σ. (τόνοι): 4.924
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ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 593.757
ΟΧΗΜΑΤΑ: 24
ΚΑΔΟΙ: 8.893
ΑΝΑΚΤΗΣΗ Α.Σ. (τόνοι): 5.401

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 543.162
ΟΧΗΜΑΤΑ: 28
ΚΑΔΟΙ: 13.539
ΑΝΑΚΤΗΣΗ Α.Σ. (τόνοι): 9.777

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 608.182
ΟΧΗΜΑΤΑ: 5
ΚΑΔΟΙ: 9.431
ΑΝΑΚΤΗΣΗ Α.Σ. (τόνοι): 7.261

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 1.858.391
ΟΧΗΜΑΤΑ: 91
ΚΑΔΟΙ: 29.543
ΑΝΑΚΤΗΣΗ Α.Σ.(τόνοι): 28.402

ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 713.968
ΟΧΗΜΑΤΑ: 29
ΚΑΔΟΙ: 10.938
ΑΝΑΚΤΗΣΗ Α.Σ. (τόνοι): 10.454
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 522.257
ΟΧΗΜΑΤΑ: 32
ΚΑΔΟΙ: 9.116
ΑΝΑΚΤΗΣΗ Α.Σ. (τόνοι): 8.291
ΑΤΤΙΚΗ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 3.756.595
ΟΧΗΜΑΤΑ: 190
ΚΑΔΟΙ: 45.545
ΑΝΑΚΤΗΣΗ Α.Σ. (τόνοι): 45.719

25

Ο Μπλε κάδος ανά περιφέρεια

Νησιωτική Ελλάδα

ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 203.583
ΟΧΗΜΑΤΑ: 17
ΚΑΔΟΙ: 4.291
ΑΝΑΚΤΗΣΗ Α.Σ. (τόνοι): 4.914

26
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 197.722
ΟΧΗΜΑΤΑ: 29
ΚΑΔΟΙ: 7.119
ΑΝΑΚΤΗΣΗ Α.Σ. (τόνοι): 10.213

ΚΡΗΤΗ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 615.109
ΟΧΗΜΑΤΑ: 45
ΚΑΔΟΙ: 13.314
ΑΝΑΚΤΗΣΗ Α.Σ. (τόνοι): 16.718

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 152.075
ΟΧΗΜΑΤΑ: 11
ΚΑΔΟΙ: 3.881
ΑΝΑΚΤΗΣΗ Α.Σ. (τόνοι): 3.049

Νησιωτικοί Δήμοι με ενεργά
έργα ανακύκλωσης το 2018
ΑΓΚΙΣΤΡΙ

ΚΩΣ

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ

ΛΕΙΨΟΙ

ΣΑΜΟΣ

ΑΜΟΡΓΟΣ

ΛΕΡΟΣ

ΣΙΦΝΟΣ

ΑΝΔΡΟΣ

ΛΕΣΒΟΣ

ΣΚΙΑΘΟΣ

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ

ΛΕΥΚΑΔΑ

ΣΚΟΠΕΛΟΣ

ΓΑΥΔΟΣ

ΛΗΜΝΟΣ

ΣΚΥΡΟΣ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΜΗΛΟΣ

ΣΠΕΤΣΕΣ

ΘΑΣΟΣ

ΜΥΚΟΝΟΣ

ΣΥΡΟΣ

ΘΗΡΑ

ΝΑΞΟΣ

ΤΗΝΟΣ

ΙΟΣ

ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ

ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ

ΚΕΑ

ΠΑΞΟΙ

ΧΙΟΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΠΑΡΟΣ

ΨΑΡΑ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

ΠΑΤΜΟΣ

ΚΥΘΗΡΑ

ΠΟΡΟΣ

ΚΥΘΝΟΣ

ΡΟΔΟΣ
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Συνολικά η εξέλιξη του προγράμματος
του Μπλε Κώδωνα αποτυπώνεται
στον παρακάτω πίνακα:

2017

2018

Μεταβολή %

230

243

6%

Τοποθετημένοι Κώδωνες

8.073

8.606

7%

Εξυπηρετούμενες επιχειρήσεις

17.890

20.000

7%

Ποσότητες

11.917

13.493

13%

Εξυπηρετούμενοι Δήμοι
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O Μπλε Κώδωνας
Σημαντικές ποσότητες γυάλινων φιαλών προκύπτουν
σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς χώρους. H
ΕΕΑΑ έχει καθιερώσει από το 2013 ένα χωριστό
ρεύμα ανακύκλωσης για το γυαλί με στόχο να
εξυπηρετήσει τις ανάγκες επιχειρήσεων όπως
ξενοδοχεία, εταιρείες catering, μπαρ, εστιατόρια,
καφετέριες κ.ά. Το βασικό μέσο για τη χωριστή
συλλογή του γυαλιού είναι ο Μπλε Κώδωνας.
Το 2018 ήταν μια θετική χρονιά για την ανακύκλωση
του γυαλιού, καθώς η ΕΕΑΑ ανέπτυξε περαιτέρω το
δίκτυο της γυάλινης συσκευασίας τοποθετώντας
Μπλε Κώδωνες σε κοινόχρηστους χώρους με τη
συνεργασία των Δήμων.
Πάνω από 8.600 μπλε κώδωνες έχουν τοποθετηθεί
συνολικά σε ιδιωτικό και σε δημόσιο χώρο με τη
συνεργασία 243 ΟΤΑ για την εξυπηρέτηση περίπου
20.000 επιχειρήσεων.
Τα αποτελέσματα της ανακύκλωσης των γυάλινων
συσκευασιών από τους μπλε κώδωνες σημείωσαν
σημαντική αύξηση 13% σε σχέση με το 2017.

Ουσιαστικό ρόλο στην προσπάθεια διαδραματίζει η συστηματική ενημέρωση των
επιχειρήσεων με επισκέψεις από συνεργάτες της ΕΕΑΑ και διανομή αντίστοιχου
έντυπου πληροφοριακού υλικού. Συγκεκριμένα, το 2018 έγιναν περισσότερες
από 50.000 ενημερωτικές επισκέψεις, που αντιστοιχούν σε 3-4 επισκέψεις ανά
επιχείρηση κατά μέσο όρο.
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Ειδικά Έργα Ανακύκλωσης
Εκτός από τα έργα του Μπλε Κάδου και του Μπλε Κώδωνα, η ΕΕΑΑ
οργανώνει δραστηριότητες καταγραφής και πιστοποίησης ανακύκλωσης από τρίτες πηγές. Πιο συγκεκριμένα:

ΒΕΑΣ
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Τα Βιομηχανικά και Εμπορικά Απόβλητα Συσκευασίας (ΒΕΑΣ) αποτελούν την πιο σημαντική από τις λοιπές πηγές ανακύκλωσης και αφορούν στην ιδιωτική, δηλαδή τη
μη δημοτική (εκτός του μηχανισμού συλλογής των ΟΤΑ), ανακύκλωση που προκύπτει από τρίτους. Η ανακύκλωση αυτή πιστοποιείται από την ΕΕΑΑ σύμφωνα με τις
εγκεκριμένες από τις αρμόδιες αρχές διαδικασίες, για λογαριασμό των αρμόδιων
αρχών. Οι έλεγχοι, οι καταγραφές και οι πιστοποιήσεις που οργανώνει η ΕΕΑΑ γίνονται από εξειδικευμένους ελεγκτικούς οίκους. Τα καταγεγραμμένα αποτελέσματα στα
ΒΕΑΣ είναι σε άμεση συνάρτηση με τις συνθήκες της εγχώριας αλλά και της διεθνούς
αγοράς, καθώς ουσιαστικά απεικονίζουν εν μέρει την εμπορική δραστηριότητα των
βιομηχανικών και των εμπορικών επιχειρήσεων. Συνολικά το 2018 πιστοποιήθηκε από
την ΕΕΑΑ ανακύκλωση 276 χιλιάδων τόνων ΒΕΑΣ (χάρτινες, πλαστικές και μεταλλικές συσκευασίες).

Παράδοση υλικών σε βιομηχανίες
Ανακύκλωσης

Το 2018 καταγράφηκε επιπλέον ανακύκλωση 731 τόνων κουτιών αλουμινίου και
4,8 χιλιάδων τόνων γυάλινων φιαλών, σε συνεργασία με τις εταιρείες ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. (ΕΛΒΑΛ Α.Ε.) και Β.Α. ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Ε.

Ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασίας
από ξύλο

Δεδομένης της έλλειψης τελικού αποδέκτη για την αξιοποίηση της ξύλινης συσκευασίας
στην Ελλάδα, υλοποιήθηκε και το 2018 η εναλλακτική λύση της διάθεσης των ξύλινων
συσκευασιών (κατά κύριο λόγο ξύλινης παλέτας) για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού
προϊόντος /φυτοχώματος - compost. Παράλληλα συνεχίστηκε η καταγραφή τής
προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση ξύλινης συσκευασίας. Το 2018 συνολικά
πιστοποιήθηκε η ανακύκλωση 13,9 χιλιάδων τόνων ξύλινης συσκευασίας.

Ανάκτηση Αποβλήτων Συσκευασίας
από επεξεργασία απορριμμάτων
Το 2018 υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ της ΕΕΑΑ και της ΔΙΑΔΥΜΑ για την πιστοποίηση των υλικών συσκευασίας που προέρχονται από τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Για το 2018 συνολικά ανακτήθηκαν
και οδηγήθηκαν προς ανακύκλωση 5,1 χιλ. τόνοι συσκευασίας εκ των οποίων 1,2 χιλ.
τόνοι μεταλλικές συσκευασίες, 2,2 χιλ. τόνοι συσκευασίες από χαρτί/χαρτόνι και 1,7
χιλ. τόνοι συσκευασίες από πλαστικό.
Επίσης καταγράφηκαν τα υλικά συσκευασίας που ανακτώνται από το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης που λειτουργεί με την ευθύνη του ΕΔΣΝΑ εντός της 1ης Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων (Ο.Ε.Δ.Α.) στη Δυτ. Αττική.
Συγκεκριμένα για το 2018 συνολικά ανακτήθηκαν και οδηγήθηκαν προς ανακύκλωση
9,1 χιλ. τόνοι αποβλήτων συσκευασίας εκ των οποίων 2,9 χιλ. τόνοι μεταλλικές συσκευασίες, 2,3 χιλ. τόνοι συσκευασίες από χαρτί/χαρτόνι, 0,5 χιλ. τόνοι συσκευασίες
από γυαλί και 3,4 χιλ. τόνοι πλαστικές συσκευασίες.
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Αποτελέσματα Δραστηριοτήτων
Το 2018 είναι έτος που σημειώνεται άνοδος των αποτελεσμάτων της ανακύκλωσης.
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•

Σημειώθηκε 1% αύξηση της ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας σε σχέση με το 2017.

•

8.606 μπλε κώδωνες γυαλιού (ρεύμα γυαλιού)
είχαν τοποθετηθεί ως το τέλος του 2018 σε
243 Δήμους και σε 1.950 ιδιωτικούς χώρους.
Συνολικά εξυπηρετούνται 20.000 επιχειρήσεις
που παράγουν απόβλητα συσκευασίας από γυαλί (χώροι εστίασης και διασκέδασης, ξενοδοχειακά συγκροτήματα κλπ.)

•

Σχεδόν 356 εκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί
από την ΕΕΑΑ μέχρι σήμερα από την έναρξη του
Συστήματος για επενδύσεις (κάδους, οχήματα,
Κέντρα Διαλογής) και λειτουργικές δαπάνες των
έργων ανακύκλωσης.

(1) Περιλαμβάνονται οι ΟΤΑ ή οι φορείς διαχείρισης δημοτικών αποβλήτων με τους οποίους υπάρχει συνεργασία. Ο πληθυσμός των
ετών 2012 - 2016 βασίζεται στην απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ το 2011 (ενώ οι πληθυσμοί 2009 - 2011 είναι βάσει ΕΛΣΤΑΤ 2001).
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Διαδικασίες Ελέγχου
Η ΕΕΑΑ εφαρμόζει ειδικές διαδικασίες μετρήσεων, ελέγχων
και παρακολούθησης για να διασφαλίσει την αξιοπιστία των
αποτελεσμάτων της ανακύκλωσης συσκευασιών. Αυτές οι διαδικασίες έχουν τεθεί υπόψη των αρμόδιων αρχών ή έχουν
υποδειχθεί από αυτές. Πιο συγκεκριμένα:

Έργα Μπλε Κάδου
(Κέντρα Διαλογής)
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Ζυγίσεις, καταγραφές και έλεγχοι
στις εισερχόμενες ποσότητες που:
•
•
•

Παραδίδονται από τους ΟΤΑ απευθείας στα ΚΔΑΥ.
Μεταφέρονται μέσω χώρων μεταφόρτωσης.
Προέρχονται από τους νησιωτικούς ΟΤΑ.

Έργα Μπλε Κώδωνα
•
•
•

Καταγραφή και έλεγχος των δρομολογίων συλλογής.
Καταγραφή και έλεγχος των συλλεγόμενων ποσοτήτων στην είσοδο των αποδεκτών γυάλινων φιαλών.
Έλεγχος ισοζυγίων μάζας με βάση τα τιμολόγια πώλησης.

ΒΕΑΣ
•
•
•

Καταγραφή και έλεγχος φορτώσεων ή εκφορτώσεων ΒΕΑΣ στις εγκαταστάσεις των συνεργατών.
Αναλύσεις για τον προσδιορισμό του ποσοστού συσκευασίας.
Εκκαθάριση ποσοτήτων με βάση τα τιμολόγια πώλησης για την αποφυγή διπλοεγγραφής ποσοτήτων από τα
ΚΔΑΥ στα ΒΕΑΣ και αντίστροφα.

Δειγματοληπτική διασταύρωση βάρους φορτίου.

Ανακτώμενες ποσότητες
•
•
•
•
•

Μετρήσεις για τον προσδιορισμό των αναμενόμενων ποσοτήτων ανακτώμενων υλικών και υπολείμματος.
Πλήρης ζύγιση και καταγραφή των ανακτώμενων υλικών.
Μετρήσεις συσκευασίας που ενδεχομένως να διαφεύγει στο υπόλειμμα.
Μετρήσεις για τον προσδιορισμό της ποιότητας των ανακτώμενων προϊόντων.
Έλεγχος ισοζυγίων μάζας.

Πωληθείσες ποσότητες
•
•

Διασταύρωση στοιχείων με βάση τα τιμολόγια πώλησης των υλικών
συσκευασίας που προωθούνται στη δευτερογενή αγορά.
Έλεγχος ισοζυγίων μάζας ώστε οι πιστοποιημένες πωληθείσες ποσότητες να
διασταυρώνονται.

Ξύλινη Συσκευασία
•
•
•
•

Ποιοτική καταγραφή με την παρουσία επιθεωρητών για να διαπιστωθεί ότι το υλικό που θρυμματίζεται
αποτελεί ξύλο συσκευασίας.
Δειγματοληπτική καταγραφή φορτώσεων υλικών στη μονάδα του συλλέκτη-επεξεργαστή.
Δειγματοληπτική καταγραφή εκφόρτωσης υλικών στις μονάδες των τελικών αποδεκτών.
Εξαγωγή ποσοστού χρησιμοποιημένης ξύλινης συσκευασίας που καταλήγει σε παραγωγή νέου προϊόντος
(προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση).

Έργα Ανάκτησης από πράσινο κάδο (ΕΜΑΚ)
•
•

Δειγματοληπτική καταγραφή των προς πώληση αποβλήτων συσκευασίας κατά τη διάρκεια της φόρτωσης.
Αναλύσεις σε δέματα έτοιμων προϊόντων για τον προσδιορισμό του ποσοστού συσκευασίας τους.

Συνολικά για όλα τα έργα του Συστήματος το 2018
πραγματοποιήθηκαν 51.000 ώρες ελέγχων από
εξειδικευμένους οίκους (TÜV AUSTRIA, BUREAU
VERITAS, EUROCERT).
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Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση
και Επικοινωνία

3

Επικοινωνία Συστήματος -15 χρόνια Ελληνική
Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης :
Διάρκεια Καμπάνιας:
Μάιος 2018
Εμβέλεια: Πανελλαδική
Περιεχόμενο Καμπάνιας:
•
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Εμβέλεια: Τοπική
Προωθητικές Ενέργειες σε:
•

H ΕΕΑΑ ανέπτυξε και υλοποίησε σειρά από ειδικά επικοινωνιακά προγράμματα με στόχο την ευαισθητοποίηση
των πολιτών για τη σωστή συμμετοχή τους στην ανακύκλωση συσκευασιών. Αναλυτικότερα, οι δράσεις για το
2018 ανα κοινό ήταν οι εξής:

1

Προωθητικές Ενέργειες:
Επικοινωνία Ορθής Χρήσης Μπλε Κάδου

Έντυπη Καμπάνια στα σώματα των κυριακάτικων εφημερίδων.
Καμπάνια Internet, με δημιουργικά banners,σε ενημερωτικούς ιστότοπους μεγάλης επισκεψιμότητας
Εσωτερικό και εξωτερικό
ντύσιμο μετρό με μηνύματα
ανακύκλωσης για ένα μήνα
Μονόλεπτα ραδιοφωνικά
ενημερωτικά δελτία για ένα
μήνα
Εμμεση αρθρογραφία με
την ιστορία του μπλε κάδου.

Καμπάνια ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ:
Επικοινωνία Ορθής Χρήσης
Μπλε Κάδου
Διάρκεια Καμπάνιας:
Μάιος 2018
Περιεχόμενο Καμπάνιας:
•
•
•

Ραδιοφωνικό πρόγραμμα σε Νάξο
Εντυπη καμπάνια σε Νάξο
Καμπάνια internet σε Νάξο

•

4

Διανομή ενημερωτικού πακέτου σε όλα τα
νοικοκυριά 3 νέων ΟΤΑ (Δήμο Ανωγείων,
Αμφιλοχίας και Σκοπέλου) όπου αναπτύχθηκαν έργα ανακύκλωσης, που περιλαμβάνει: την τσάντα ανακύκλωσης, ειδικό
έντυπο με χρήσιμες πληροφορίες σχετικά
με την ανακύκλωση συσκευασιών και επιστολή του Δημάρχου προς τους πολίτες.
Το προηγούμενο έτος διανεμήθηκαν 8.585
ενημερωτικά πακέτα σε ισάριθμα νοικοκυριά.
Ειδικά για το πρόγραμμα Ανακύκλωσης
Συσκευασιών στον μπλε κώδωνα, πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές επισκέψεις σε

•

καταστήματα μαζικής εστίασης (εστιατόρια,
μπαρ, καφέ) σε 230 Δήμους της χώρας με
στόχο την προώθηση της ανακύκλωσης
γυαλινων συσκευασιών. Ενημερώθηκαν περίπου 20.000 επιχειρήσεις από 3-4 φορές
στη διάρκεια του έτους.
Προωθητικές ενέργειες σε σταντ, διανομή
ενημερωτικού υλικού και παιχνίδι ανακύκλωσης στο Νηπιοτροφείο του Δήμου Καλλιθέας και στην Ειρηνοδρομία του Δήμου
Αγ. Δημητρίου.

Τηλεοπτική Καμπάνια
Περιεχόμενο Καμπάνιας:
•
Mε σύνθημα «Ανακύκλωσε - Κάνε το τρόπο
Ζωής» η ΕΕΑΑ υλοποίησε δυναμική ενημερωτική εκστρατεία για τα οφέλη της Ανακύκλωσης
Συσκευασιών και την ορθή χρήση του μπλε κάδου σε συνεργασία με τον ΣΚΑΪ με μηνύματα και
αφιερώματα στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, τους
ραδιοφωνικούς σταθμούς ΣΚΑΪ, ΣΠΟΡ FM και
το site www.skai.gr αλλά και παράλληλες ενημερωτικές δράσεις σε Δήμους της χώρας.
• Τηλεοπτική Προβολή: SPOTS, Ρεπορτάζ και
Αφιερώματα σε τηλεοπτικές εκπομπές και

•
•

κεντρικά δελτία ειδήσεων.
Ραδιοφωνική Προβολή: SPOTS, Συνεντεύξεις και αναφορές σε ραδιοφωνικές εκπομπές.
Internet: Banners, άρθρα και προβολές Δελτίων Τύπου.
Εκδηλώσεις σε Δήμους ανά την Ελλάδα.
Συγκεκριμένα οι Δήμοι που οργανώθηκαν
οι ενημερωτικές εκδηλώσεις ήταν οι εξής:
Θεσσαλονίκη, Αρτα, Θερμαϊκός, Ρέθυμνο,
Λάρισα, Κως, Τρίκαλα, Αιγάλεω, Δράμα,
Βέροια.
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Εκπαιδευτική Κοινότητα

1. Τοποθέτηση Μόνιμου Ενημερωτικού Υλικού,
σε κεντρικά σημεία Δήμων της χώρας
• Ορθοστάτες με ενημερωτικά Φυλλάδια
• Αφίσες
2. Συμμετοχή σε σχετικές εκδηλώσεις

5.1 Εκπαιδευτικές / Ψυχαγωγικές Ενέργειες για παιδιά
•

•

Ψυχαγωγικές– εκπαιδευτικές εκδηλώσεις,
όπως το Λούνα Παρκ της Ανακύκλωσης. Το
2018 υλοποιήθηκαν 49 εκδηλώσεις σε συνεργασία με Δήμους της χώρας. Περισσότερα από
15.000 παιδιά υπολογίζεται ότι συμμετείχαν
σε αυτές τις εκδηλώσεις.
Συναυλία: «Jazz της Ανακύκλωσης για μικρούς

και μεγάλους». Eκδήλωση με έντονο το
μουσικό στοιχείο όπου οι ανακυκλώσιμες
συσκευασίες μετατρέπονται σε μουσικά
όργανα και οι πολίτες καλούνται να γνωρίσουν μέσα από τη μουσική τα υλικά που
δέχεται ο μπλε κάδος (Ρόδο, Κω, Παλλήνη, Ηράκλειο, Δράμα και Καλλιθέα).

5.2 Εκπαιδευτικά Προγράμματα στα Σχολεία
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•

Εφαρμογή του προγράμματος «Ανακύκλωση
στο σχολείο – Αλλάζοντας συμπεριφορές». Η
ανάπτυξη του προγράμματος Ανακύκλωσης Συσκευασιών περιλαμβάνει την τοποθέτηση μπλε
κάδου 360 λίτρων εντός της σχολικής κοινότητας καθώς και εκπαιδευτικές παρουσιάσεις για
την ευαισθητοποίηση των μαθητών. Το 2018
πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1.377 παρουσιάσεις, σε σχολεία της Αττικής και της Θεσσαλονίκης και 34.400 μαθητές ενημερώθηκαν
για τα οφέλη της Ανακύκλωσης και την ορθή
χρήση του μπλε κάδου, ενώ τοποθετήθηκαν και
300 κάδοι σε σχολεία.
Εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος
με τίτλο «ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΠΩΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΕΙΣ ΣΩΣΤΑ ΣΤΟΝ ΜΠΛΕ ΚΑΔΟ»,
το οποίο είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο
Παιδείας και απαρτίζεται από 5 διδακτικές ενότητες, μαζί με πλήθος εκπαιδευτικών τεχνικών
όπως παιχνίδια, ασκήσεις, παιχνίδια ρόλων. Τα

•

•

σχολεία έχουν λάβει εκπαιδευτικό φάκελο
που περιέχει τα εξής: χρονοδιάγραμμα
και πλάνο μαθημάτων Ανακύκλωσης Συσκευασιών, αναλυτικό οδηγό μαθημάτων
με βοηθήματα, ενημερωτικό έντυπο για
την Ανακύκλωση Συσκευασιών, αφίσα και
εκπαιδευτικό βίντεο. Παράλληλα, αναπτύχθηκε – για τις ανάγκες του προγράμματος
– μία ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα
ώστε να αντλείται περαιτέρω υποστηρικτικό υλικό.
Επισκέψεις Μαθητών στα ΚΔΑΥ της ΕΕΑΑ
όπου οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να
δουν από κοντά όλη τη διαδικασία. Το
2018 πραγματοποιήθηκαν 50 τέτοιες επισκέψεις σε όλη την Ελλάδα.
Συμμετοχή – Υποστήριξη του Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α’βάθμιας και
Β’βάθμιας Εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη
σε θέματα Ανακύκλωσης.

Το 2018 η ΕΕΑΑ με τη συνεργασία της Ανατολικής ΑΕ ΟΤΑ δημιούργησε νέο εκπαιδευτικό υλικό για την Ανακύκλωση Συσκευασιών στο Νηπιαγωγείο. Το υλικό του Νηπιαγωγείου περιλαμβάνει παρουσίαση, διαδραστικό παιχνίδι και επιδαπέδιο παιχνίδι. Το υλικό που δημιουργήθηκε, ήταν προσαρμοσμένο στο γνωστικό, συναισθηματικό
και ψυχοκοινωνικό υπόβαθρο των νηπίων. Επίσης παρήχθηκε και ένα νέο εκπαιδευτικό πακέτο για τους Παιδικούς
Σταθμούς το οποίο περιλαμβάνει:
•
•
•

Εικονογραφημένο παραμύθι, με ενσωματωμένες δραστηριότητες για την υλοποίηση Βιωματικών Δραστηριοτήτων
Δημιουργία Οδηγού για τους εκπαιδευτικούς
Δημιουργία Οδηγού για τους γονείς

3. Πιλοτικά Σεμινάρια εκπαίδευσης εργαζομένων στις Υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων
Θερμαϊκού, Χαλκηδόνας, Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Πυλαίας - Χορτιάτη, Θέρμης, Ωραιοκάστρου, Θεσσαλονίκης, Δέλτα.

Συμμετοχή σε σχετικές εκδηλώσεις - Συνέδρια
•

•

ΟΤΑ και Λοιποί Φορείς

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

Συμμετοχή σε περιβαλλοντικές δράσεις με
θέμα την ανακύκλωση στους Δήμους Ιωαννιτών,
Παλλήνης και Δήμο Παύλου Μελά με σκοπό τη
βράβευση σχολείων που συμμετείχαν σε πρωταθλήματα Ανακύκλωσης Συσκευασιών. Η ΕΕΑΑ
χορήγησε δώρα επιβράβευσης στα σχολεία.
Συμμετοχή και υποστήριξη ειδικών συνεδρίων
και σχετικών εκδηλώσεων για την Ανακύκλωση
Συσκευασιών με ομιλίες στο πλαίσιο των εκδηλώσεων:
Ημερίδα Επιμελητηρίου & Δήμου Κιλκίς
Συνέδριο «Επενδύσεις στην Ελλάδα και αναπτυξιακή προοπτική»
12η Πανελλήνια Σύνοδος ΦΟΔΣΑ
Ημερίδα του Eco - Παρατηρητηρίου Κυκλικής
Οικονομίας
28ο Συνέδριο της ΠΑΝΔΟΙΚΟ
ΕΜΠ - διαγωνισμός καινοτόμων ιδεών «Green
Tech Challenge» που διοργάνωσε το ΕΜΠ.
Περίπτερο στο 2ο Forum Tεχνολογίας και Περιβάλλοντος Verde Tec στο Μec Παιανίας. Η
οργανωτική επιτροπή της έκθεσης βράβευσε την
ΕΕΑΑ ως το πιο αποδοτικό Σύστημα.
Χορηγός στα BEST CITY AWARDS 2018, τα
οποία πραγματοποιήθηκαν για 3η συνεχή χρονιά υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ. Η ΕΕΑΑ βράβευσε
τη ΔΕΔΙΣΑ και τη Νάξο για τις καινοτόμες δράσεις τους και τις τεχνολογίες για έξυπνες και
βιώσιμες πόλεις. Στην εκδήλωση συμμετείχαν
περίπου 300 εκπρόσωποι Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοικησης.
Συμμετοχή στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ – HELEXPO) με ειδικά σχεδιασμένο
περίπτερο σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης και το ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ Ανακύκλωσης.
Επίσης πραγματοποιήθηκε Ημερίδα με θέμα

•

•

•

•

«Ορθολογική Διαχείριση Απορριμμάτων και
προστασία του περιβάλλοντος» όπου συμμετείχε η ΕΕΑΑ με ομιλητή.
Συμμετοχή στο 4ο Φεστιβάλ Ανακύκλωσης
που διοργανώθηκε από το Δήμο Θεσσαλονίκης στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ– HELEXPO.
Στόχος της δράσης ήταν η ανάδειξη της ανακύκλωσης και η ευαισθητοποίηση των μαθητών, δημοτών και επισκεπτών. Στη διάρκεια της
διοργάνωσης έγιναν 2 Ημερίδες και η ΕΕΑΑ
συμμετείχε με ομιλητή.
Στήριξη του συλλόγου «Οι φίλοι της Νέας
παραλίας» με θέμα «Μόδα και Ανακύκλωση»
για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα ανακύκλωσης υπό την αιγίδα του Δήμου
Θεσσαλονίκης.
Συμμετοχή με περίπτερο στην Ergo Marathon
Expo στο πλαίσιο του 36ου Αυθεντικού Μαραθωνίου.
Στήριξη για 10η συνεχή χρονιά του θεσμού
του Αυθεντικού Μαραθωνίου με την αποκομιδή και αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων
υλικών που χρησιμοποιήθηκαν από τους διαγωνιζόμενους δρομείς και τους θεατές. Η
συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας έγινε στο πλαίσιο του επίσημου εθελοντικού Προγράμματος Ανακύκλωσης του
Μαραθωνίου από τους εθελοντές της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης Ινστιτούτο «Ομάδα
για τον Κόσμο», αλλά κι άλλους εθελοντές
που δραστηριοποιήθηκαν στη σημαντική αυτή
διοργάνωση και οι οποίοι ξεπέρασαν τους
120. Το αποτέλεσμα αυτής της οργανωμένης
δράσης ήταν η συλλογή 8,7 τόνων υλικών συσκευασίας.
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Ενέργειες ευαισθητοποίησης
με Συμβεβλημένες επιχειρήσεις
•

•
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•

Διανομή ενημερωτικού υλικού στο
προσωπικό συμβεβλημένων επιχειρήσεων (Μασούτης, Jannsen, Procter &
Gamble, Johnson & Johnson, Mercedes
Benz).
Διοργάνωση ειδικών ενημερωτικών
δράσεων στα γραφεία των επιχειρήσεων με κοινό - στόχο τους εργαζόμενους.
Διοργάνωση ενημερωτικών δράσεων
σε συνεργασία με τις συμβεβλημένες
επιχειρήσεις στα καταστήματά τους με
κοινό-στόχο το ευρύ κοινό.

•

•

•

Δημοσίευση καταχώρησης με τα ονόματα όλων των εταιριών που έχουν συμβληθεί με την ΕΕΑΑ.
Καταχώρηση με ειδικά σχεδιασμένο εικαστικό για τα «15 χρόνια της ΕΕΑΑ»
σε κλαδικά περιοδικά.
Υποστήριξη του προγράμματος της
COCA-COLA Foundation με τίτλο
"Recycle at the Βeach" το οποίο πραγματοποιήθηκε από τον Ιούλιο έως τον
Οκτώβριο του 2018 στους Δήμους
Θερμαϊκού, Θεσσαλονίκης, Μαραθώνα, Νάξου και Χανίων.

Η ΕΕΑΑ τοποθέτησε μπλε κάδους για τη συλλογή
ανακυκλωσίμων στις εξής εκδηλώσεις:

RELEASE FESTIVAL 2018

Συναυλία ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ

MADE IN BEER FESTIVAL 2018

ΑΜΙΤΑ ΜΟΤΙΟΝ 2018

SUMMER NOSTOS FESTIVAL 2018 (ΙΣΝ)

BURGER FEST 2018

Συναυλία ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ – ΠΑΥΛΙΔΗΣ

ATHENS BAR SHOW 2018

ROCKWAVE FESTIVAL 2018

CHRISTMAS THEATER 2018

Συναυλία Β. ΚΑΡΡΑ - ΧΟΛΙΔΗ (Ασπροβάλτα),

PLISSKEN FESTIVAL 2018

Συναυλία ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΜΑΛΑΜΑΣ

Συναυλία PETER MURPHY

RELEASE ATHENS AUTUMN EDITION 2018 FESTIVAL

Συναυλία ΠΥΞ ΛΑΞ

Εκδήλωση Pepper Radio (Gazarte)

EJEKT FESTIVAL 2018

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 2018

SNF RUN 2018 (ΙΣΝ)

Συνολικά συλλέχθηκαν περίπου 80 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών.
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Διάφορα
•

•
•

•

•

Λειτουργία και ενημέρωση fan page
ΕΕΑΑ στο δημοφιλή χώρο του
Facebook με τίτλο «Ανακύκλωση Συσκευασιών στον μπλε κάδο - RECYCLE»
με πάνω από 97.000 followers.
Ετήσια απολογιστική έκδοση με τίτλο
«15 χρόνια ΕΕΑΑ»
Δημιουργία 3 ηλεκτρονικών τευχών
newsletter με σκοπό την προβολή των
δράσεων της ΕΕΑΑ με παραλήπτες από
διάφορους χώρους όπως κεντρικοί φορείς, δημόσια διοίκηση, ΟΤΑ, συμβεβλημένες επιχειρήσεις.
Παραγωγή ειδικών επικοινωνιακών εργαλείων (π.χ. ενημερωτικών εντύπων,
αφισών και ορθοστατών).
Δημιουργία νέου εταιρικού βίντεο δι-

•

•

•
•

άρκειας 80 sec στο πλαίσιο του εορτασμού των «15 χρόνων ΕΕΑΑ»
Η ΕEAA ανταποκρίθηκε σε 220 γραπτά αιτήματα πολιτών μέσω ιστοσελίδας, ηλεκτρονικής διεύθυνσης και του
facebook και απαντήθηκαν περισσότερα από 1.050 τηλεφωνικά ερωτήματα
πολιτών.
Δημιουργικός σχεδιασμός και αποστολή χριστουγεννιάτικης κάρτας σε συμβεβλημένες επιχειρήσεις, οργανισμούς
τοπικής αυτοδιοίκησης και δημόσια
διοίκηση.
Δημιουργικός σχεδιασμός νέου εταιρικού λογοτύπου «15 χρόνια ΕΕΑΑ»
Εκδοση 5 δελτίων τύπου.
Εκτύπωση: Μάιος 2019

www.herrco.gr

Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. ¦ Χειμάρρας 5, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25

210 80 10 962-3

210 80 12 272

info@herrco.gr

