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Ο έιεγρνο ωο βαζηθό εξγαιείν ζπκκόξθωζεο 

πξνο κία νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε ηνπ 

απνβιήηνπ ηωλ ζπζζωξεπηώλ
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Σνμηθό

Απόβιεην 

Τπάξρνπλ 
ηερληθέο θαη 
κέζα γηα ηελ 
πιήξε 
αμηνπνίεζή ηνπ.

Ζ κε νξζή 
δηαρείξηζε 
δεκηνπξγεί 
ηδηαίηεξεο 
πεξηβαιινληηθέο 
επηπηώζεηο. 
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Οη επξσπατθέο 

νδεγίεο θαη ην ΠΓ 

115/2004 

μεθαζαξίδνπλ πσο 

νη ζπζζσξεπηέο 

κνιύβδνπ-νμένο 

είλαη επηθίλδπλα 

απόβιεηα θαη σο 

ηέηνηα ΓΔΝ 

απνηεινύλ 

εκπνξεύζηκν 

είδνο. 

Ωζηόζν 

πσινύληαη σο 

πιηθά πνπ έρνπλ 

νηθνλνκηθή αμία. 
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Σα απόβιεηα ησλ 

κπαηαξηώλ ζα 

πξέπεη λα 

δηαρεηξίδνληαη ζε 

πνζνζηό 100%.

ηελ Διιάδα 

αλαθπθιώλνληαη κε 

νξζά 

πεξηβαιινληηθό 

ηξόπν κόλν ην 40% -

45% ησλ πνζνηήησλ 

ησλ κπαηαξηώλ 

νρεκάησλ θαη 

βηνκεραληθήο 

ρξήζεο.

ηε γεηηνληθή καο 

Ηηαιία ην αληίζηνηρν 

πνζνζηό αγγίδεη εδώ 

θαη αξθεηά ρξόληα ην 

100%. 
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Από ηνπο 50.000 

ηόλνπο ηέηνησλ 

απνβιήησλ πνπ 

παξάγνληαη θάζε 

ρξόλν, κόλν νη 

18.000 ηόλνη 

αλαθπθιώλνληαη 

ζσζηά.

Οη ππόινηπνη 

απνξξίπηνληαη ζε:

ρσκαηεξέο, 

ξέκαηα,

ζην βπζό ησλ 

ζαιαζζώλ 

Ή εμάγνληαη παξάλνκα 

ζε γεηηνληθά θξάηε

πεξηβάιινλ. 

Ζ πεξηβαιινληηθή 
ξύπαλζε αξρίδεη 
από ηελ ζηηγκή πνπ 
απνξξίπηνληαη 
παξάλνκα από ηνπο 
θαηόρνπο ηνπο.



ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ



Πνηνη παίξλνπλ, ηειηθά, όιεο απηέο ηηο κπαηαξίεο από ηηο 

πεγέο παξαγσγήο ηνπο θαη πώο ηηο δηαρεηξίδνληαη; 

Ζ δηαξξνή μεθηλά από ηνλ ηόπν ζπγθέληξσζεο ησλ 

απνβιήησλ ζπζζσξεπηώλ.

Σα ζπλεξγεία, γηα λα κελ κπιέμνπλ κε ηε λόκηκε 

δηαδηθαζία, βξίζθνπλ βνιηθόηεξν λα δίλνπλ ηηο 

κπαηαξίεο απηνθηλήησλ πνπ έρνπλ αιιάμεη ζηνπο 

ηζηγγάλνπο θαη ζηνπο ινηπνύο ξαθνζπιιέθηεο.



Πνηνη παίξλνπλ, ηειηθά, όιεο απηέο ηηο κπαηαξίεο από ηηο πεγέο 

παξαγσγήο ηνπο θαη πώο ηηο δηαρεηξίδνληαη; 

αδεηάδνπλ ηα επηθίλδπλα πγξά, όπνπ βξνπλ, γηα λα ειαθξύλνπλ 

ην θνξηίν, αδηαθνξώληαο γηα ηα ξηλίζκαηα κνιύβδνπ πνπ 

απειεπζεξώλνληαη ζηελ αηκόζθαηξα,  

ή ζπάλε ηνπο ζπζζσξεπηέο γηα λα απαιιαρζνύλ από ηα νγθώδε 

πιαζηηθά κέξε θαη λα θάλνπλ ηελ επίζθεςή ηνπο ζηα 

αλαθπθισηήξηα πην πξνζνδνθόξα,

ή βάδνπλ θσηηά κε ειαζηηθά, θαιώδηα θαη όηη άιιν βξνπλ θαη 

ιηώλνπλ ην κόιπβδν κέζα ζε βαξέιηα, απειεπζεξώλνληαο ζηελ 

αηκόζθαηξα δηνμίλεο, δηνμείδην ηνπ ζείνπ θαη κόιπβδν ζε αέξηα 

κνξθή. 

ή (από ηδηνθηήηεο ζθαθώλ) πεηνύλ ζηε ζάιαζζα ηηο παιηέο 

κπαηαξίεο αδηαθνξώληαο γηα ην πςειό πεξηβαιινληηθό θόζηνο

ή ηηο μεθνξηώλνληαη ζε ρσκαηεξέο, ξεκαηηέο ή ζηα δηαιπηήξηα 

παιηώλ κεηάιισλ



Πνηνη παίξλνπλ, ηειηθά, όιεο απηέο ηηο κπαηαξίεο από 

ηηο πεγέο παξαγσγήο ηνπο θαη πώο ηηο δηαρεηξίδνληαη; 

ηα ζθξαπαηδίδηθα, αληί λα δηαζέηνπλ εηδηθνύο 

αδεηνδνηεκέλνπο ρώξνπο γηα ηελ αζθαιή 

ζπγθέληξσζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, ηηο ζηνηβάδνπλ 

ρύκα ζε ζσξνύο, κνιύλνληαο έηζη ην έδαθνο θαη ηελ 

αηκόζθαηξα.

ε αζηπλνκία, ν ζηξαηόο μεξάο, ε ΓΔΖ, ν ΟΔ, ην ΔΚΑΒ, 

ηα ΚΣΔΛ, νη Οξγαληζκνί Αζηηθώλ πγθνηλσληώλ αιιά θαη 

ην ζύλνιν ησλ ΟΣΑ δελ ζηέιλνπλ ηηο παιηέο κπαηαξίεο 

ηνπο ζην θνξέα, αιιά επηιέγνπλ άιιεο πιάγηεο θαη 

αδηαθαλείο κεζόδνπο



Πεξηβάιινλ – Τγεία
Ζ αλζξώπηλε πγεία επεξεάδεηαη από πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ξύπαλζε αέξα, εδάθνπο, 

πδάησλ, επηθίλδπλα ρεκηθά & ζνξύβνπο.

Ζ ύπαξμε πγηνύο πεξηβάιινληνο απνηειεί νπζηώδε 

παξάγνληα γηα ηελ καθξνπξόζεζκε επεκεξία θαη 

πνηόηεηα δσήο.



Οη θίλδπλνη γηα ηε δεκόζηα πγεία 

από ηε δηάρπζε ησλ θπξίαξρσλ ξύπσλ ησλ ειεθηξηθώλ ζηειώλ θαη 

ζπζζσξεπηώλ (κόιπβδνο, θάδκην θαη ληθέιην) 

ε επίδξαζε ηνπ κνιύβδνπ αθνξά θπξίαξρα ην αηκνπνηεηηθό, 

λεπξνινγηθό, αλαπλεπζηηθό, θαξδηαγγεηαθό θαη νπξνπνηεηηθό ζύζηεκα

νη ζπγθεληξώζεηο ηνπ κνιύβδνπ κεηαμύ 10 -20 κg/dl ζε βξέθε θαη παηδηά 

κηθξήο ειηθίαο νδεγνύλ ζε κείσζε ηνπ δείθηε λνεκνζύλεο θαηά 5 

κνλάδεο, 

κειέηεο ζε εξγαδόκελνπο κε ρξόληα έθζεζε ζε κόιπβδν δείρλνπλ 

απμεκέλν θίλδπλν εκθάληζεο θαξθίλνπ ηνπ ζηνκάρνπ, ηνπ πλεύκνλα θαη 

ηεο νπξνδόρνπ θύζηεο. 



Επηπηώζεηο – παξανηθνλνκία  

Σνλ ρώξν ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζπζζσξεπηώλ 

ιπκαίλνληαη παξαθπθιώκαηα πνπ «επηηξέπνπλ» ζηνπο 

επηρεηξεκαηίεο ηνπ ρώξνπ λα θεξδίδνπλ εθαηνκκύξηα 

επξώ από ηε κε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ πξντόλησλ 

ηνπο αιιά θαη ηελ παξάλνκε εμαγσγή ηνπο αθόκα, 

ζπλήζσο ζηε Βνπιγαξία, κηα ρώξα πνπ «ππνδέρεηαη» 

ηα ζπγθεθξηκέλα απόβιεηα ηεο Διιάδαο.

ην θύθισκα απηό εκπιέθνληαη θαη Ρνκά νη 

νπνίνη δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηηο ρσκαηεξέο. 



Γηαηί;

Ο ζσζηόο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν αλαθηάηαη ν κόιπβδνο 

ησλ κπαηαξηώλ θνζηίδεη.

Ζ αλάθηεζε κε ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ 

πξνδηαγξαθώλ (ηνπνζέηεζε θίιηξσλ ζηα εξγνζηάζηα 

αλαθύθισζεο, ηεκαρηζκόο ησλ κπαηαξηώλ, 

εμνπδεηέξσζε ηνπ ειεθηξνιύηε, ζσζηή δηαρείξηζε 

ησλ ππνιεηκκάησλ θ.α.) ζηνηρίδεη 400 επξώ ν ηόλνο, 

ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ε κε νξζή θαη άξα παξάλνκε 

αλάθηεζε ζηνηρίδεη κόιηο 80 επξώ. 



Σα ζηνηρεία θαλεξώλνπλ έλα ηεξάζηην ζύζηεκα εκπνξίαο 

επηθίλδπλσλ απνβιήησλ πνπ παξάγεη καύξν ρξήκα, 

ξππαίλεη αλεμέιεγθηα θαη θξύβεη θηλδύλνπο γηα ηελ πγεία.
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 έιιεηςε πνζνηήησλ απνβιήησλ ζπζζσξεπηώλ 

ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα, πνπ νδεγνύλ ζηελ 

ππνιεηηνπξγία ηωλ εγθαηαζηάζεωλ θαη ζηελ εηζαγωγή 

απνβιήηωλ ζπζζωξεπηώλ από Τξίηεο ρώξεο 

 έιιεηςε ζεζκνζεηεκέλσλ ρώξσλ πγεηνλνκηθήο 

ηαθήο ησλ απνβιήησλ (ζθωξία) από ηελ 

αλαθύθιωζε ηωλ ζπζζωξεπηώλ πνπ νδεγεί ζε 

ππέξνγθν θόζηνο γηα ηελ εμαγωγή ηνπο θαη ζέηεη ην 

πεξηβάιινλ ζε ζνβαξνύο θηλδύλνπο

 έιιεηςε επελδύζεσλ γηα εθζπγρξνληζκό 

ηωλ ππνδνκώλ ηωλ επηρεηξήζεωλ   αλαθύθιωζεο

Κξίζηκα πξνβιήκαηα  πνπ αληηκεηωπίδεη ν θιάδνο



Κξίζηκα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηωπίδεη ν θιάδνο

ηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ

Ραγδαία πηώζε ησλ ηηκώλ ηνπ ράιπβα θαη ηνπ ζηδεξνύρνπ scrap, 

από ην επηέκβξην ηνπ 2008 θαη ε παξάιιειε αύμεζε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο ησλ εηαηξεηώλ αλαθύθισζεο.

Έιιεηςε ρώξσλ ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο κε παξάιιειε παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ελαπόζεζεο ησλ ππνιεηκκάησλ ζε ΥΤΣΤ.

Αζύκθνξε αλαθύθισζε, θαζώο πξνζηίζεηαη ην θόζηνο ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ ππνιεηκκάησλ από ηελ επεμεξγαζία 

απνξξύπαλζεο ησλ ΟΣΚΕ. 

Σα ζπζηήκαηα αλαθύθισζεο δελ ιεηηνπξγνύλ κε όξνπο ειεύζεξεο 

αγνξάο θαη ειεύζεξνπ αληαγσληζκνύ, κε επζύλε ησλ ίδησλ ησλ 

ελαιιαθηηθώλ ζπζηεκάησλ, ηδηαίηεξα κεηά ηε



Κξίζηκα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηωπίδεη ν θιάδνο

Κινπή κεηάιισλ 

Γηεζλέο πξόβιεκα πνπ θαιιηεξγείηαη από ην 

νξγαλσκέλν έγθιεκα κεηαθίλεζεο αγαζώλ ζε 

παλεπξσπατθό επίπεδν θαη απεηιεί ηηο νηθνλνκίεο ησλ 

ρσξώλ ηεο Δπξώπεο

πλδέεηαη  κε ηελ αύμεζε ηεο ηηκήο ησλ κεηάιισλ θαη 

εηδηθόηεξα ηνπ ραιθνύ, θαη κε ηελ θαύζε θαισδίσλ θαη 

άιισλ κεηαιιηθώλ πιηθώλ

Δπηδεηλώλνπλ ηηο ζπλέπεηεο ζε θάζε επίπεδν, 

νηθνλνκηθό, θνηλσληθό, πεξηβαιινληηθό.



ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ



• απεηιεί ηελ επηβίωζε ηωλ λόκηκωλ εηαηξεηώλ αλαθύθιωζεο πνπ 

ιεηηνπξγνύλ ζηε ρώξα καο

• απνδπλακώλεη θάζε πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμε ηωλ εζληθώλ 

ζηόρωλ αλαθύθιωζεο, κεηώλεη ηελ αμηνπηζηία ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηωλ ζπζηεκάηωλ  αλαθύθιωζεο θαη θπξίωο επηδεηλώλεη ηα ήδε 

θξίζηκα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. 

• Μεγάιν κέξνο ηωλ απνβιήηωλ ζπλερίδεη λα νδεγείηαη ζε 

παιαηόηεξεο θαη κε αθαηάιιειε δηαρείξηζε εγθαηαζηάζεηο, ή λα 

απνξξίπηεηαη αλεμέιεγθηα ζην πεξηβάιινλ, ιόγω ηεο αδπλακίαο 

ηεο Πνιηηείαο λα εθαξκόζεη ηελ ζρεηηθή θνηλνηηθή & εζληθή 

λνκνζεζία. 



Πξνο ηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε ηνπ 

απνβιήηνπ ηωλ ζπζζωξεπηώλ

Ζ κέξηκλα γηα ηελ αλάθηεζε ηεο κεγαιύηεξεο δπλαηήο 

πνζόηεηαο απνβιήησλ ζπζζσξεπηώλ 

πποκειμένος να επιηύσοςμε ηην ελασιζηοποίηζη ηυν 

πεπιβαλλονηικών επιπηώζευν πος ηςσόν ήθελε δημιοςπγηθούν 

από ηην ανεξέλεγκηη «απόππιτή» ηοςρ, 

επέβαιιε ηελ αλάγθε ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο



ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

ύκθσλα κε ηε Γηεζλή Πξαθηηθή ε νξγαλσηηθή 

επνπηεία ηεο επαγγεικαηηθήο δηαρείξηζεο αζθείηαη 

ππό ηνλ έιεγρν αηνκηθώλ ή ζπιινγηθώλ ζπζηεκάησλ 

ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, όπσο νξίδεηαη ζηελ νηθεία 

λνκνζεζία.

Σα πζηήκαηα Δλαιιαθηηθήο 

Γηαρείξηζεο 

δεζκεύνληαη κε ηελ έγθξηζή ηνπο, λα αζθήζνπλ ηνλ 

επνπηηθό θαη θαηαγξαθηθό ηνπο ξόιν, εληόο ησλ 

πιαηζίσλ θαη ησλ πνζνηηθώλ ζηόρσλ πνπ 

θαζνξίδνληαη από ηνπο εζληθνύο ζηόρνπο πνπ έρνπλ 

ηεζεί από ηελ ΚΤΑ 41624/2010 (ΦΔΚ 1625Β/11-10-

2010).



ηηο κπαηαξίεο πνπ αλαθπθιώλνληαη ζπγθαηαιέγνληαη:

• ζπζζσξεπηέο εθθίλεζεο (νρήκαηα, κνηνζηθιέηεο, ζθάθε ζαιάζζεο θ.ά.)

• ζπζζσξεπηέο εξκεηηθά θιεηζκέλνη (alarm, εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο θ.ά.) 

• ζπζζσξεπηέο έιμεο (θιαξθ βηνκεραληθά, κεηαθνξάο θ.ά.) 

• ζηαηηθνί ζπζζσξεπηέο (ηξνθνδνζίαο ηειεθσληθώλ εγθαηαζηάζεσλ, UPS θ.ά.) 

• ζπζζσξεπηέο ληθειίνπ-θαδκίνπ (ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε βηνκεραλία).

Οη επηρεηξήζεηο πώιεζεο κπαηαξηώλ, ηα ζπλεξγεία, νη βηνκεραλίεο, νη OTA, 

ηα ζώκαηα αζθαιείαο, νη δεκόζηεο ππεξεζίεο θαη θνξείο θαζώο θαη νη 

εγθαηαζηάζεηο αλαθύθισζεο Oρεκάησλ ζην Tέινο ηνπ Kύθινπ Zσήο ηνπο 

νθείινπλ λα ζπκβιεζνύλ κε ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο θαη λα 

δηαζέηνπλ εηδηθό θάδν ζπιινγήο, ηνλ νπνίν πξνκεζεύνληαη δσξεάλ από ην 

θνξέα. 

Kαηά ηελ παξαιαβή ηνπ γεκάηνπ πιένλ θάδνπ (από αληηδηαβξσηηθό 

πξνππιέλην) πξέπεη λα ππνγξάθεηαη ην έληππν δήισζεο επηθίλδπλσλ 

απνβιήησλ, πνπ απνηειεί απνδεηθηηθό δηαζθάιηζεο ηεο λνκηκόηεηαο θαη 

ζεκαηνδνηεί ηε ζπλέρεηα ηεο πεξηβαιινληηθά νξζήο δηαδηθαζίαο. 



Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

πιινγή ηνπ ζπλόινπ ησλ απνβιήησλ 

ζπζζσξεπηώλ νρεκάησλ θαη βηνκεραλίαο,

κέρξη ηελ 26ε επηεκβξίνπ ηνπ 2012 

Αλαθύθισζε ηνπ 65% θαηά κέζν βάξνο ησλ 

ζπζζσξεπηώλ κνιύβδνπ νμένο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαθύθισζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ κνιύβδνπ ζηνλ πςειόηεξν δπλαηό 

βαζκό πνπ είλαη ηερληθά δπλαηόο ρσξίο 

ππεξβνιηθέο δαπάλεο.

Ο ζηόρνο γηα ηα επηθίλδπλα απόβιεηα, ζύκθσλα 

κε ηελ Κνηλνηηθή Οδεγία 2006/66/Δ.Δ. είλαη ην 

100%. 



Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Όπσο πξνθύπηεη από ηελ εμέιημε ησλ θαηαγεγξακκέλσλ 

πνζνηήησλ πνπ νδεγήζεθαλ πξνο αλαθύθισζε ηα 

ηειεπηαία έηε ζε ζύγθξηζε κε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο 

ΔΤΔ, 

ε αλαθπθισζείζα πνζόηεηα πιεζηάδεη ην 

50% ηνπ ζηόρνπ. 

Δίλαη νινθάλεξν όηη δελ έρεη επηηεπρζεί ζεκαληηθή 

πξόνδνο ζε ζρέζε κε ην ζηόρν, γεγνλόο πνπ δεκηνπξγεί 

αλεζπρίεο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ηνπ 

πξντόληνο ησλ ζπζζσξεπηώλ θαη θαηαγξάθεη ζεκαληηθέο 

απνθιίζεηο από ηνπο ηεζέληεο εζληθνύο ζηόρνπο.



Λακβάλνληαο ππόςε

ηελ άκεζε αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ 
πεξηβάιινληνο, 

ηεο δεκόζηαο πγείαο,

ηεο εζληθήο καο νηθνλνκίαο 

θαη ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, 

ην CISD πξνηείλεη



ην CISD πξνηείλεη

1. Πεξηνξηζκόο παξάλνκωλ  ζπλαιιαγώλ 

(απηώλ πνπ δελ θαηαγξάθνληαη ή/θαη ηωλ 

παξάλνκωλ εμαγωγώλ).

1. Καηαγξαθή ηνπ ζπλόινπ ηωλ απνβιήηωλ 

ζπζζωξεπηώλ πνπ παξάγνληαη ζηελ ρώξα καο. 

2. Έιεγρνο ηήξεζεο ηωλ λόκηκωλ δηαδηθαζηώλ ζπιινγήο 

θαη αλαθύθιωζεο

3. Σπληνληζκόο κεηαμύ όιωλ ηωλ εκπιεθόκελωλ 

Υπεξεζηώλ, θνξέωλ θαη επηρεηξήζεωλ



Παξαθνινύζεζε θαη θαηαγξαθή ησλ 
εξγαζηώλ δηαρείξηζεο ησλ πζζσξεπηώλ 
Σέινπο Κύθινπ Εσήο ζηε Υεξζαία ρώξα. 

πιινγή πζζσξεπηώλ Σέινπο Κύθινπ Εσήο από 
δπζπξόζηηεο πεξηνρέο θαηά ηελ αλαινγία ηνπ 
πνζνζηνύ ηεο επζύλεο ηνπ ζηελ θιίκαθα ηεο 

Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο θαη αλάιεςε ηνπ θόζηνπο 
ησλ ζρεηηθώλ εξγαζηώλ. 

Δλεκέξσζε κειώλ θαη ζπλεξγαηώλ ηνπ 
πζηήκαηνο ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεώζεηο 

ηνπο βάζεη ηεο εθάζηνηε ηζρύνπζαο 
λνκνζεζίαο. 

Πξνβνιή θαη δεκνζηνπνίεζε 
απνηειεζκάησλ ηεο αλαθύθισζεο ησλ 
ζπζζσξεπηώλ κνιύβδνπ ζην επξύηεξν 

θνηλό  



Θέζπηζε λέσλ θαλόλσλ θαη 
αλαγθαίσλ ζεζκηθώλ θαη 

δηνηθεηηθώλ κέηξσλ 

γηα ηελ πεξηζηνιή ηνπ 
θαηλνκέλνπ ηεο παξάλνκεο 

απόξξηςεο απνβιήησλ 
ζπζζσξεπηώλ ή εμαγσγώλ 

ζε Σξίηεο ρώξεο

Υσξνζέηεζε θαη 
δεκηνπξγία ρώξσλ 
πγεηνλνκηθήο ηαθήο 

επηθίλδπλσλ 
απνβιήησλ 

Κίλεηξα γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ εθζπγρξνληζκνύ ησλ 
επηρεηξήζεσλ αλαθύθισζεο κέζσ εηδηθώλ 
δξάζεσλ.



Καηαγξαθή γηα ηελ 
πεξίνδν 2008 - 2012:

Αγνξώλ

αλά είδνο, γηα όια ηα είδε 
πξώηωλ θαη βνεζεηηθώλ πιώλ 

πνπ αγνξάδνπλ πξνο 
επεμεξγαζία , ππό ηνλ έιεγρν 

Οξθωηώλ Λνγηζηώλ 

Πξνκεζεπηώλ 

(όπωο απηή ππνβάιιεηαη ζηελ 
Γεληθή Γξακκαηεία 

Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάηωλ) 
κε ην ζρεηηθό απνδεηθηηθό.



Άκεζε 
αληηκεηώπηζε 
ζνβαξώλ &  
επίκνλωλ 

πεξηβαιινληηθώλ 
πξνβιεκάηωλ

Δλδπλάκσζε 
ειεγθηηθώλ 

κεραληζκώλ 

σο Αλεμάξηεηεο 
Αξρέο κε απόιπηε 
αξκνδηόηεηα θαη 

εμνπζίεο



• ηνλ εληαηηθό έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ όισλ ησλ 
λνκίκσο ιεηηνπξγνύλησλ πζηεκάησλ Δλαιιαθηηθήο 
Γηαρείξηζεο θαη ηνπ Τ.ΓΔ.Τ, σο πξνο:

• ηελ ηήξεζε πεξηβαιινληηθώλ όξωλ

• ηελ ηήξεζε θαλόλωλ πγηνύο αληαγωληζκνύ

Ηζρπξή  
πνιηηηθή 
βνύιεζε 

γηα:

• ηνλ εληνπηζκό ησλ ππεπζύλσλ, κε βάζε ηελ 
επεμεξγαζία ηνπ πιήζνπο ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ, 
όπσο:

• έκθεση παραγωγού αποβλήτων, 

• ετήσια απολογιστική έκθεση ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ, 

• ετήσια απολογιστική έκθεση συλλεκτών

• ηελ παξαδεηγκαηηθή ηηκσξία ησλ 
παξαλνκνύλησλ



ύζηεκα 
επηβξάβεπζεο νξζήο 

ζπκπεξηθνξάο

με βάση το τρίπτυχο

όλνκα, θήκε θαη ληξνπή  

name, fame, shame

Σαθηηθέο 
πεξηβαιινληηθέο 
επηζεσξήζεηο & 
ινηπνί έιεγρνη 
λνκηκόηεηαο

Δπηβνιή απζηεξώλ 
θπξώζεσλ

Αλάθιεζε αδεηώλ 



Δλδπλάκσζε πεξηβαιινληηθώλ επηζεσξήζεσλ & ειέγρσλ

πζηεκαηνπνίεζε 
ζπλεξγαζίαο κεηαμύ:

• Δπηζεσξεηώλ 
Πεξηβάιινληνο

• ΔΟΔΓΑΠ

• ΓΟΔ

• Αζηπλνκία 
Πεξηβάιινληνο

Άκεζε επηβνιή 
θπξώζεσλ & 

απόδνζε πνηληθώλ 
επζπλώλ

(Ν. «Πξνζηαζία 
πεξηβάιινληνο κέζσ 

ηνπ Πνηληθνύ Γηθαίνπ»)

Τπαγσγή ζε 
θαζεζηώο 

πεξηβαιινληηθήο 
επζύλεο 

Ζ επζύλε ζηνλ παξαγσγό  



Δληαίν Μεηξών 
ππόρξεσλ δηαρεηξηζηώλ 

αλά θαηεγνξία 
απνβιήηνπ 

Δλεκέξσζε απηνύ ζε 
εηήζηα βάζε.

Δηήζηνο 
έιεγρνο 
θαηαβνιήο 
ρξεκαηηθήο 
εηζθνξάο θαη 
θαηνρήο 
ζρεηηθώλ 
αδεηώλ 
ιεηηνπξγίαο.

Δληαίν Μεηξών 
ζεκείσλ ζπιινγήο 
ηνμηθώλ απνβιήησλ  

Πηζηνπνηεηηθό 
πεξηβαιινληηθήο 

ελεκεξόηεηαο, 

κε ηξηεηή ηζρύ.

ΘΔΠΗΖ



ην CISD πξνηείλεη

Δεκηνπξγία θιίκαηνο εκπηζηνζύλεο θαη αιιειεγγύεο 

κεηαμύ εκπιεθνκέλσλ θαη λνκίκσο αδεηνδνηεκέλσλ θαη 

ιεηηνπξγνύλησλ ζπληειεζηώλ ηνπ πζηήκαηνο 

Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζζσξεπηώλ 

(ππόρξενη, αλαθπθισηέο, ζπιιέθηεο, κεηαθνξείο, πνιίηεο, 

Διιεληθό Γεκόζην θιπ), 

ρσξίο  λα εκπνδίδεηαη ε αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ 

πγηνύο αληαγσληζκνύ θαη δεκηνπξγηθώλ ζπλεξγαζηώλ.



ην CISD πξνηείλεη

κηα αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ 

ζπζζσξεπηώλ

Μηα νιηζηηθή θαη πεξηεθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, 

ηεο πγείαο, ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο, κε θεληξηθό 

ζεκείν ηελ πξόιεςε ηνπ θηλδύλνπ θαη ηνλ πγηή αληαγσληζκό



Παξαηεξεηήξην Πνιηηώλ 

γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε

Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ 

ζα είλαη εδώ !

Μαξγαξίηα Καξαβαζίιε
e-mail: ritakar@tee.gr

margarita@cisd.gr

info@cisd.gr

Web-site: www.cisd.gr
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