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ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ



ΒΑΣΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ



ΠΡΟΛΗΨΗ – ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΙΝΑΙ:

•Στην κορυφή της ιεραρχίας διαχείρισης αποβλήτων
της ΕΕ

•Αποτελεί σήμερα το βασικό πεδίο δραστηριο-
ποίησης και εφαρμογής σε όλες σχεδόν τις χώρες
της ΕΕ και αλλού

•Είναι ενσωματωμένες στην Ελληνική νομοθεσία και
άρα αποτελούν υποχρεώσεις της Ελλάδας

•Παρά τα παραπάνω σήμερα λίγοι εμπλεκόμενοι με
την Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων γνωρίζουν  το
ουσιαστικό περιεχόμενο των εννοιών



Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΟΤΙ

Οι δυνατότητες
δραστηριοποίησης σε τοπικό

δημοτικό επίπεδο
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

με δράσεις Πρόληψης –
Επαναχρησιμοποίησης –

Ανακύκλωσης –
Κομποστοποίησης στην



Ευρωπαϊκές Πολιτικές ΔΣΑ που συμβάλλουν και
στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

● Οικολογική Σήμανση – Για να επιλέγουμε πράσινα
● Πρότυπο EMAS – Για να επιχειρούμε πράσινα
● Πράσινη σχεδίαση προϊόντων – Για να παράγουμε

πράσινα προϊόντα
● Πληρώνω Όσο Πετάω – Για να μην πετάμε τίποτα
● Στοχευμένες πολιτικές μείωσης ή απαγόρευσης  –

Για να προχωρήσουμε πιο γρήγορα
● Επένδυση στην περιβαλλοντική συμπεριφορά

καταναλωτών – Προϋπόθεση για ένα καλύτερο



Κοινωνικές Επιχειρήσεις και Εναλλακτική
Διαχείριση Αποβλήτων στην Ευρώπη

● Αποτελούν βασικό παράγοντα στη ΔΣΑ για τις κεντρικές αρχές και την τοπική
αυτοδιοίκηση.

● Αποτελούν μία βασική ενασχόληση της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και
πάρα πολλών ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών πρωτοβουλιών.

● Μόνο στο σχετικό διεθνές δίκτυο Κοινωνικών Επιχειρήσεων Rreuse
(www.rreuse.org) εντάσσονται 4.000-4.500 κοινωνικές επιχειρήσεις,
απασχολούνται περίπου 200.000 εργαζόμενοι – εκπαιδευόμενοι με διάφορες
σχέσεις απασχόλησης και ανακυκλώνουν – επαναχρησιμοποιούν
περισσότερους από ένα εκατομμύριο τόνους υλικών, προϊόντων και
αντικειμένων ετησίως, που το πιο πιθανόν θα κατέληγαν στα απορρίμματα.

● Οι κοινωνικοί φορείς και οι πολίτες με αυξανόμενο ρυθμό αποδέχονται,
ενισχύουν και συμμετέχουν ενεργά σε τοπικό επίπεδο στις Κοινωνικές
Επιχειρήσεις και τις σχετικές δραστηριότητες σχετικά με Πρόληψη –
Επαναχρησιμοποίηση – Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση

http://www.rreuse.org/


Παραδείγματα σχετικών Κοινωνικών Επιχειρήσεων στην ΕΕ
Το 2014 δημιουργήθηκε στην Γερμανία το πρώτο super market χωρίς συσκευασίες.

Ολοκληρωμένη εφαρμογή της Οικιακής Κομποστοποίησης σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση.

Χρήση μηχανικών κομποστοποιητών σε μεγάλους παραγωγούς οργανικών αποβλήτων σε συνεργασία
με την τοπική αυτοδιοίκηση.

Κοινωνικές πρωτοβουλίες για αξιοποίηση πλεονασματικών μερίδων φαγητού. Ανάπτυξη πολύ
πετυχημένης πρωτοβουλίας και στην Ελλάδα.

Λειτουργία κλασσικών Πράσινων Σημείων ή Ολοκληρωμένων Πράσινων Σημείων (ΟΠΣ) από δήμους,
κοινωνικές επιχειρήσεις ή/και ιδιώτες.

Δημιουργία Κέντρων για επισκευή και μεταπώληση προϊόντων και αντικειμένων. Πολλές φορές
απασχολούνται ΑΜΕΑ ή/και άτομα από ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Δημιουργία μαγαζιών πώλησης προϊόντων δεύτερο χέρι (π.χ. Ρουχισμός, ηλεκτρικές συσκευές, Η/Υ &
περιφερειακά, έπιπλα κ.α.)

Κοινωνικές, δημοτικές ή/και ιδιωτικές πρωτοβουλίες για ανταλλαγή ή πώληση προϊόντων με καθιέρωση
υπαίθριων παζαριών.

Δημιουργία ιστοσελίδας όπου μπορούν οι δημότες να χαρίσουν, ανταλλάξουν ή/και πουλήσουν προϊόντα
ή αντικείμενα, που δεν χρειάζονται.



Πολλά πρέπει να γίνουν στην Ελλάδα
Ας ξεκινήσουμε με τα παρακάτω

Η πολιτεία να είναι συνεπής στις δεσμεύσεις της σε σχέση με την
εφαρμογή του νόμου 4019/2012 για την κοινωνική
επιχειρηματικότητα και τις εξαγγελίες για την ενίσχυσή της.

Οι χρηματοδοτήσεις για την ΔΣΑ να επιμερισθούν και σε δράσεις
Πρόληψης – Επαναχρησιμοποίησης – Ανακύκλωσης –
Κομποστοποίησης σε τοπικό επίπεδο με τουλάχιστον ισότιμη
αντιμετώπιση της Κοινωνικής Οικονομίας σε σχέση με τις ιδιωτική
οικονομία.

Στα κριτήρια επιλογής υποψήφιων αναδόχων για σχετικά έργα -
δράσεις σε τοπικό επίπεδο θα πρέπει να προστεθούν: α) οι θέσεις
απασχόλησης, β) ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας και γ) η
απασχόληση ατόμων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.



Ποιο από τα δύο θέλουμε;
● Να δημιουργήσουμε λίγες θέσεις εργασίας και να
πληρώνουμε 200 – 350 €/τόνο τη διαχείριση των
αποβλήτων μας με μεγάλες και ακριβές μονάδες
επεξεργασίας και ΧΥΤΥ;

●ή

● Να δημιουργήσουμε πολλές θέσεις εργασίας και να
πληρώνουμε 0 – 150 €/τόνο για ένα πολύ μεγάλο
μέρος των αποβλήτων μας με Πρόληψη –
Επαναχρησιμοποίηση – Ανακύκλωση –



Εάν θέλουμε το δεύτερο
Θα πρέπει να δουλέψουμε συστηματικά προς

την κατεύθυνση της Πρόληψης –
Επαναχρησιμοποίησης – Ανακύκλωσης –
Κομποστοποίησης σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή
προς την ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ένα από τα καταλληλότερα εργαλεία και
τρόπους για να προχωρήσουμε γρήγορα προς
την ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ είναι



Ευχαριστώ για
την προσοχή σας

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης
www.ecorec.gr

http://www.ecorec.gr/



