
Αναφορικά µε το ερώτηµά σας, σηµειώνονται τα ακόλουθα: 

Η Ελλάδα είναι σήµερα ουραγός στην ανακύκλωση σε όλη την Ευρώπη, καθόσον κατέχει 
την 24η θέση στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το ποσοστό ανακύκλωσης στη χώρα µας είναι σχεδόν 18%, όταν η νοµική υποχρέωση της 
χώρας είναι να επιτύχει 50% ανακύκλωση έως το 2020, ενώ ο ευρωπαϊκός µέσος όρος 
ανέρχεται σήµερα σε ποσοστό ανακύκλωσης 45%. Αν βέβαια, εξαιρεθεί η ανακύκλωση των 
βιοµηχανικών αποβλήτων, το ποσοστό ανακύκλωσης σε επίπεδο δήµων ανέρχεται σε 
µονοψήφιο ποσοστό.  

Το αποτέλεσµα της µη επίτευξης του ποσοτικού στόχου ανακύκλωσης το 2020 θα 
οδηγήσει στην επιβολή προστίµων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τη χώρα µας. 
Τα πρόστιµα αυτά θα τα πληρώσουµε όλοι µας, ως Έλληνες πολίτες, ενώ ήδη έχουµε 
πληρώσει 115.000.000 ευρώ για τους ΧΑΔΑ και τις υπόλοιπες παραβάσεις στη διαχείριση 
των αποβλήτων και λυµµάτων. 

Οι δεσµευτικοί στόχοι της κυκλικής οικονοµίας είναι ότι το 2025 η ανακύκλωση πρέπει να 
ανεβεί στο 55% και προοδευτικά µέχρι το 2035 στο 65%. Ειδικότερα για τα πλαστικά 
µπουκάλια (που ανήκουν στην κατηγορία των πλαστικών µίας χρήσης) το ποσοστό 
ανακύκλωσης θα πρέπει να ανέλθει σε 77% το 2025 και σε 90% το 2029. Αντίστοιχα, το 2025 
δεν θα µπορούν να πουλιούνται συσκευασίες σε πλαστικά µπουκάλια εάν δεν διαθέτουν 
ανακυκλωµένο πλαστικό έως τουλάχιστον 25% του υλικού τους, ενώ το 2030 το 
ποσοστό ανακυκλωµένου πλαστικού αυξάνεται σε τουλάχιστον 30%. Στη χώρα µας 
περισσότερο από το 80% των αποβλήτων µας τα θάβουµε σε ΧΥΤΑ, όταν η νοµική 
υποχρέωση της χώρα µας είναι το ποσοστό αυτό θα πρέπει να µειωθεί σε 10% το 2035. 

Παράλληλα, σύµφωνα µε τα νέα δεδοµένα που αφορούν το κόστος τιµολόγησης αλλά και το 
τέλος κυκλικής οικονοµίας που έχουν θεσπιστεί από την προηγούµενη Κυβέρνηση, προκύπτει 
ότι, από την έναρξη του έτους 2020, οι Δήµοι θα έχουν σχεδόν διπλάσιο κόστος για να 
θάβουν τα απορρίµµατά τους σε ΧΥΤΑ. Άρα, οι Δήµοι είναι υποχρεωµένοι να 
συµβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της ανακύκλωσης, ώστε να µην αναγκαστούν 
να αυξήσουν σηµαντικά τα δηµοτικά τέλη στους δηµότες, πράγµα που θα αποτελέσει 
αύξηση της έµµεσης φορολογίας για τους πολίτες, κάτι που δεν επιθυµεί η παρούσα 
κυβέρνηση, η οποία εφαρµόζει ένα πολυεπίπεδο πρόγραµµα µείωσης της υπερφορολόγησης 
των πολιτών. 

Άρα, κάτι πρέπει ν’ αλλάξει δραστικά. Να πετύχουµε κάτι καλό για τη χώρα, για τα παιδιά, για 
το περιβάλλον, καθώς έχουν γεµίσει οι χώροι ταφής και αναζητούµε νέους. Λαµβάνοντας 
υπόψη τα ανωτέρω δεδοµένα, το υπουργείο Εσωτερικών έχει ξεκινήσει ένα Πιλοτικό 
Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα σε 5 Δήµους της χώρας (Καλλιθέα, Νέα Σµύρνη, Ιωάννινα, 
Ναύπλιο και Άνδρος) µε το τίτλο «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ». 

Στο πλαίσιο του εν λόγω Προγράµµατος, το υπουργείο έχει κάνει αποδεκτή την δωρεάν 
πρόταση του εγκεκριµένου Συλλογικού Συστήµατος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών 
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ για την τοποθέτηση και λειτουργία 45 Ολοκληρωµένων 
Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης και 5 Πολυχώρων Ανακύκλωσης στους ανωτέρω 5 
Δήµους, ενώ το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο παρακολουθεί και πιστοποιεί τις ποσότητες του 
εν λόγω Προγράµµατος Ανακύκλωσης. 

Κατά συνέπεια, µε την εφαρµογή του προγράµµατος της «ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» 
και χωρίς κανένα κόστος για το Υπουργείο και τους Δήµους, επιτυγχάνονται σηµαντικοί 
στόχοι, οι οποίοι συνοπτικά είναι οι ακόλουθοι: 

• Εφαρµόζεται η µέθοδος της «Διαλογής στην Πηγή» σε χωριστά ρεύµατα υλικών, 
όπως ορίζει η κείµενη νοµοθεσία. 

• Συλλέγονται υλικά µε καθαρότητα 100%, που αξιοποιούνται στη δευτερογενή αγορά 
υλικών ως πρώτη ύλη για παραγωγή νέων υλικών. 

• Αυξάνεται η ανακύκλωση συσκευασιών και εκτρέπονται τα εν λόγω υλικά από τα 
απόβλητα που πρέπει να διαχειριστούν οι Δήµοι. 

• Δίνεται ανταποδοτικό αντίτιµο στους δηµότες. 
• Δηµιουργούνται νέες πράσινες θέσεις εργασίας. 



Τα πρώτα αποτελέσµατα από την εφαρµογή του Προγράµµατος είναι εξαιρετικά σηµαντικά µε 
τη συµµετοχή των δηµοτών των εν λόγω Δήµων, ενώ σύντοµα θα ανακοινωθούν τα 
αποτελέσµατα σε συνεργασία µε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 

Τέλος, όπως έχει σηµειώσει ο ΕΟΑΝ, το Συλλογικό Σύστηµα της ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ είναι αδειοδοτηµένο και εγκεκριµένο από τον ΕΟΑΝ, ενώ σε αρκετές 
εκδηλώσεις του προγράµµατος της «ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» έχει συµµετάσχει και 
έχει µιλήσει Εκπρόσωπος του νέου Διοικητικού Συµβουλίου του ΕΟΑΝ. 

Από το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Εσωτερικών.


