
Δ
ιανύοντας το δεύτερο 
τρίμηνο του 2016, ανα-
ρωτηθήκαμε πολλές 
φορές αν τα χειρότερα 

πέρασαν ή αν είναι μπροστά μας. 
Ο λόγος που μας οδηγεί στις 
σκέψεις αυτές είναι ότι η ανακύ-
κλωση, ως γνωστό, διεξάγεται σε 
ανεπτυγμένες κοινωνίες με κα-
τάλληλες υποδομές, ενώ σήμερα 
η χώρα μας εξακολουθεί να με-
τρά «μαύρες μέρες» ειδικά στον 
κλάδο της ανακύκλωσης. 
Από διοικητικής άποψης, συ-
μπληρώθηκε περίπου ένας 
χρόνος όπου ο Ελληνικός Οργα-
νισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) 
έμεινε «ακέφαλος». Είναι μόλις 
τέσσερις μήνες που το νέο Δι-
οικητικό Συμβούλιο με Πρόεδρο 
τον κ. Δημήτρη Πολιτόπουλο έχει 
αναλάβει να φέρει εις πέρας την 
ορθή διεξαγωγή της ανακύκλω-
σης στη χώρα. Τα προβλήματα 
όμως είναι πολλά…
Συγκεκριμένα για τον κλάδο της 
ανακύκλωσης των μεταλλικών 
απορριμμάτων, το έτος 2016 ξε-
κίνησε με την παύση του μέτρου 
της απόσυρσης των οχημάτων, 
ενώ παράλληλα είμαστε αντιμέ-
τωποι ως εταιρείες ανακύκλωσης 
με την ραγδαία πτώση των τιμών 
των μετάλλων λόγω της πα-
γκόσμιας οικονομικής ύφεσης. 
Ωστόσο, το μέτρο της απόσυρσης 
–με καθυστέρηση τριών μηνών– 
παρατάθηκε προσωρινά μέχρι τις 
20/5/2016, γεγονός το οποίο δί-
νει στους πολίτες τη δυνατότητα 
να αποσύρουν το όχημά τους και 
παράλληλα να χρησιμοποιήσουν 
το όφελος της απόσυρσης στην 
αγορά νέου όμως πολύ σύντομα 
θα δημιουργήσει και πάλι στις 
επιχειρήσεις του κλάδου οικονο-
μικό μαρασμό. 
Οι επιχειρήσεις ανακύκλωσης 
μεταλλικών απορριμμάτων, τις 
οποίες ο Πανελλήνιος Σύνδε-
σμος Ανακυκλωτών Μεταλλι-
κών Απορριμμάτων (ΠΣΑΜΑ) 

εκπροσωπεί ως κλαδικός βιο-
μηχανικός οργανισμός, δεδομέ-
νου ότι το μέτρο της απόσυρσης 
ολοκληρώνεται και παράλληλα η 
πτώση των τιμών των μετάλλων 
τις πλήττει ήδη από το 2008, δεν 
μπορούν πλέον να καλύψουν το 
κόστος της ανακύκλωσης. Εάν 
στα παραπάνω προσθέσουμε 
και το κόστος της διαχείρισης 
των υπολειμμάτων από την 
απορρύπανση - επεξεργασία, η 
ανακύκλωση καθίσταται ασύμ-
φορη. Δυστυχώς, ο κλάδος αυ-
τός συγκεκριμένα που αφορά 

την ανακύκλωση των οχημάτων 
ουδέποτε επιδοτήθηκε από το 
αντίστοιχο σύστημα εναλλακτι-
κής διαχείρισης την ΕΔΟΕ ΑΕ, 
με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις 
– μικρομεσαίες στο μεγαλύτερο 
ποσοστό τους, που μέχρι σήμε-
ρα διεξήγαγαν την ανακύκλωση 
στην Ελλάδα να κλείνουν ή να 
οδεύουν προς εκεί.
Από την άλλη πλευρά, στον κύ-

κλο εργασιών της ανακύκλωσης 
των ηλεκτρικών συσκευών και 
των συσκευασιών, τα αντίστοιχα 
συστήματα εναλλακτικής δια-
χείρισης δεν συμβάλλονται με 
τις περισσότερες επιχειρήσεις 
ανακύκλωσης μεταλλικών απορ-
ριμμάτων, σε αντίθεση με όσα 
ορίζει το γράμμα και το πνεύμα 
του Νόμου. Το μοναδικό εγκε-
κριμένο σύστημα εναλλακτικής 
διαχείρισης ΑΗΗΕ, η Ανακύκλω-
ση Συσκευών ΑΕ, όσον αφορά 
την επεξεργασία των ηλεκτρικών 
συσκευών, συμβάλλεται με μόνο 

έξι εταιρείες, ενώ την ίδια στιγμή 
στη χώρα μας υπάρχουν περισ-
σότερες αδειοδοτημένες εταιρεί-
ες επεξεργασίας ΑΗΗΕ. 
Με τον τρόπο αυτό, οι εν λόγω 
εταιρείες ανακύκλωσης μένουν 
εκτός του κύκλου εργασιών 
στον κλάδο της επεξεργασίας 
των ΑΗΗΕ, γεγονός που προ-
καλεί αθέμιτο ανταγωνισμό. Για 
το ζήτημα αυτό ο ΠΣΑΜΑ έχει 

προβεί σε καταγγελία στην Επι-
τροπή Ανταγωνισμού από το 
2013, οπότε και εκκρεμεί η σχε-
τική απόφαση. Όσον αφορά την 
ανακύκλωση των συσκευασιών, 
αναφερόμενοι αποκλειστικά 
στις μεταλλικές συσκευασίες, η 
Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης 
Ανακύκλωσης ΑΕ ως σύστημα 
εναλλακτικής διαχείρισης συ-
σκευασιών από το 2010 έπαψε 
να συμβάλλεται με μεγάλη μερί-
δα επιχειρήσεων ανακύκλωσης 
μεταλλικών απορριμμάτων, με 
αιτιολογία την πτώση των ποσο-
τήτων και την αδυναμία επιδό-
τησής τους. 
Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέ-
λεσμα οι εταιρείες ανακύκλω-
σης να ανακυκλώνουν μεταλ-
λικές συσκευασίες οι οποίες 
καταφτάνουν σε αυτές από ξε-
νοδοχειακές μονάδες, χώρους 
εστίασης, σούπερ μάρκετ κλπ., 
χωρίς όμως οι ανακυκλώσιμες 
αυτές ποσότητες να καταγράφο-
νται καθώς δεν υπάρχει σύμβα-
ση συνεργασίας με το αντίστοιχο 
σύστημα εναλλακτικής διαχείρι-
σης. 
Το αποτέλεσμα όλων αυτών εί-
ναι η Ελλάδα να μην «πιάνει» 
τον εθνικό στόχο ανακύκλωσης 
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στις μεταλλικές συσκευασίες 
από το 2011 (σύμφωνα με στοι-
χεία του Ε.Ο.ΑΝ.), πληρώνοντας 
υπέρογκα πρόστιμα προς την 
ΕΕ, τα οποία με τη σειρά τους 
βαραίνουν οικονομικά τον Έλ-
ληνα πολίτη.
Συνεχίζοντας, δεδομένων των 
οικονομικά κρίσιμων ημερών 
που βιώνει η χώρα μας, είμαστε 
αντιμέτωποι ή πιο σωστά αντα-
γωνιζόμαστε την παραβατικότη-
τα. Τα φαινόμενα της παραβατι-
κότητας στον κλάδο μας δρουν 
με δύο τρόπους: 
α) Παράνομη εξαγωγή μεταλ-
λικών απορριμμάτων, λόγω της 
έλλειψης υποδομών στα τε-
λωνεία των λιμανιών και στους 
τελωνειακούς σταθμούς στα 
βόρεια σύνορα της χώρας μας, 
με αποτέλεσμα τα προς εξαγω-
γή φορτία να μην υπόκεινται σε 
οποιοδήποτε έλεγχο.
β) Λειτουργία παράνομων μο-
νάδων ανακύκλωσης. Πρόκειται 
για μονάδες, οι οποίες –λόγω 
της αποδιοργάνωσης και μειω-
μένης στελέχωσης των ελεγκτι-
κών μηχανισμών– λειτουργούν 
χωρίς την απαιτούμενη αδει-

οδότηση, δίπλα στις νόμιμες, 
προκαλώντας αφενός αθέμι-
το ανταγωνισμό και αφετέρου 
απώλεια τεράστιων φορολο-
γικών εσόδων για το ελληνικό 

Δημόσιο. 
Σήμερα, το 65 - 70% των μεταλ-
λικών απορριμμάτων το διαχει-
ρίζονται παράνομες εγκαταστά-
σεις, και μόνο το υπόλοιπο 30 
- 35% επεξεργάζεται σύννομα. 
Οι δε νόμιμες εγκαταστάσεις 
πλέον έχουν συγκριτικό μειο-
νέκτημα έναντι των παράνομων, 
λόγω του υψηλού λειτουργικού 
κόστους και της όλο και λιγό-
τερης ύλης που διαχειρίζονται 
προς ανακύκλωση.
Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι το 
2016 μάς βρίσκει εκεί ακριβώς 
που ήμασταν και την προηγού-
μενη χρονιά, με μόνη διαφορά 
ότι οι οικονομικές συνθήκες 
στον κλάδο της ανακύκλωσης 

μεταλλικών απορριμμάτων πλέ-
ον μπορούν να χαρακτηριστούν 
μόνο ως δυσοίωνες. Επιπρόσθε-
τα, μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν 
δείγματα πολιτικής βούλησης 

ώστε να διορθωθούν ασάφειες 
και κενά στη νομοθεσία που 
αφορά την ανακύκλωση. 
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
του κλάδου μας, που τα προη-
γούμενα χρόνια είχαν επενδύσει 
μεγάλα χρηματικά ποσά προκει-
μένου να δραστηριοποιηθούν 
στο χώρο αυτό, είναι δύσκολο 
να συνεχίσουν να προσφέρουν 
τα μέγιστα στην ανακύκλωση, 
αν έστω και την τελευταία αυτή 
στιγμή η πολιτεία και ο Ε.Ο.ΑΝ. 
δεν μεριμνήσουν για το μέλλον 
τους. Πρέπει να γίνει κατανοη-
τό από όλους ότι σε περίπτωση 
που συρρικνωθεί ο κλάδος, τα 
μελλοντικά σχέδια περί ανακύ-
κλωσης και κυκλικής οικονομί-

ας δεν θα υλοποιηθούν ποτέ στη 
χώρα μας, ελλείψει των απαραί-
τητων υποδομών.
Όλες μας οι ελπίδες πλέον ενα-
πόκεινται στη νέα διοίκηση του 
Ε.Ο.ΑΝ., η οποία γνωρίζει από 
την πρώτη στιγμή και το έργο 
μας αλλά κυρίως τα προβλήματά 
μας που χρήζουν λύσης. Ωστό-
σο, αισιοδοξία για τη μελλοντι-
κή στρατηγική του Ε.Ο.ΑΝ. μάς 
προκαλεί η υπόσχεση από τον 
πρόεδρό του για συστηματικό 
έλεγχο του τρόπου λειτουργίας 
και των αποθεματικών των συ-
στημάτων εναλλακτικής διαχεί-
ρισης, καθώς και για λειτουργία 
μητρώων, τα οποία αποτελούν 
πάγια αιτήματα του Συνδέσμου 
μας. 
Χάρη στην εμπειρία των εται-
ρειών - μελών του Συνδέσμου 
μας, που δραστηριοποιούνται 
εδώ και χρόνια στον κλάδο της 
ανακύκλωσης με γνώμονα την 
προστασία του περιβάλλοντος, 
αλλά και με σύμμαχο τη συνερ-
γασία και τον εποικοδομητικό 
διάλογο με τις αρμόδιες αρχές, 
θα μπορούμε να ανακυκλώνου-
με και αύριο.
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Με άρθρο-παρέμβαση ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανακυκλωτών Μεταλλικών Απορριμμάτων (ΠΣΑΜΑ) αναλύει στο περιοδικό Ecotec την κατάσταση που επικρατεί στον 
τομέα της ανακύκλωσης και εκθέτει τα προβλήματα, που αντί να αμβλύνονται, δημιουργούν ολοένα και ασφυκτικότερη κατάσταση στις εταιρείες ανακύκλωσης και 
επιβραδύνουν τους ρυθμούς διαχείρισης των ανακυκλώσιμων υλικών.
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