
ΕΕΑΑ: Ιστορικό υψηλό η ανακύκλωση στους μπλε κάδους 

 

 

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), ανακοινώνει τα ετήσια αποτελέσματα για το 

2016, όπως προέκυψαν από τη λειτουργία των προγραμμάτων ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας που 

οργανώνει με τη συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και τους Δήμους της 

χώρας. 

 

Από τα στοιχεία του 2016, προκύπτει σημαντική αύξηση (13%) στην ανακύκλωση υλικών συσκευασίας 

σε σχέση με το 2015.  Αξίζει να τονίσουμε πως η ποσότητα των 547.000 τόνων συσκευασίας και 

χαρτιού εντύπων (συμπεριλαμβανομένων και των ποσοτήτων από τα Βιομηχανικά και Εμπορικά 

Απόβλητα Συσκευασίας- ΒΕΑΣ), που οδηγήθηκαν προς Ανακύκλωση από το σύνολο των 

δραστηριοτήτων της ΕΕΑΑ, αποτελεί το υψηλότερο αποτέλεσμα από την αρχή της λειτουργίας της. 

 

Στο τέλος του 2016, οι μπλε  κάδοι που ήταν τοποθετημένοι στις γειτονιές των Δήμων έφτασαν τους  

157.000, ενώ παράλληλα τα οχήματα που η ΕΕΑΑ έχει παραχωρήσει στους ΟΤΑ για την αποκομιδή των 

ανακυκλώσιμων υλικών ήταν συνολικά 493. Επίσης,  με το 91% των ΟΤΑ να έχουν συνάψει συνεργασία 

με την ΕΕΑΑ, τα έργα Ανακύκλωσης Συσκευασιών εξυπηρετούν πλέον σχεδόν το 94% του πληθυσμού 

της χώρας. 

 

Ακόμα πιο εντατική ήταν και η ανάπτυξη των έργων του Μπλε Κώδωνα, ένα χωριστό ρεύμα 

ανακύκλωσης για τη γυάλινη συσκευασία που καλύπτει τις ανάγκες των σημείων και των περιοχών με 

επαγγελματικές δραστηριότητας όπου καταναλώνεται μεγάλη ποσότητα προϊόντων σε γυάλινη 

συσκευασία (π.χ. εστιατόρια, μπαρ, καφέ κτλ).   Με σχεδόν 7.200 μπλε κώδωνες να έχουν τοποθετηθεί 

συνολικά σε ιδιωτικό και σε δημόσιο χώρο με τη συνεργασία 213 ΟΤΑ για την εξυπηρέτηση 16.024 

επιχειρήσεων, τα αποτελέσματα της ανακύκλωσης των γυάλινων συσκευασιών από τους μπλε κώδωνες 

σημείωσαν σημαντική αύξηση 43% σε σχέση με το 2015. 

 

Είναι αξιοσημείωτο επίσης πως οι συμβεβλημένες με την ΕΕΑΑ επιχειρήσεις έφτασαν ήδη τις 1.893 

γεγονός που αποδεικνύει έμπρακτα την εμπιστοσύνη της επιχειρηματικής κοινότητας στο έργο, την 

αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα της ΕΕΑΑ. 

 

Ο κύριος Γιάννης Ραζής, Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, 

αναφέρει: «Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης συνεχίζει τη δράση της υλοποιώντας 

σημαντικό έργο στον τομέα της  Ανακύκλωσης Συσκευασιών. Το 2016 και παρά τη δυσχερή οικονομική 

συγκυρία πετύχαμε τα υψηλότερα αποτελέσματα μέχρι σήμερα, γεγονός που μας κάνει ιδιαίτερα 

αισιόδοξους για το μέλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, συνεχίζουμε να προωθούμε δυναμικά τα έργα του μπλε 

κάδου και μπλε κώδωνα σε όλη την Ελλάδα, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των Δήμων, των 

επιχειρήσεων και πρωτίστως των πολιτών  που έχουν αγκαλιάσει και συμμετέχουν ενεργά σε αυτή την 

προσπάθεια». 
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