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το πρόβλημα  
 



39 τόνοι πλαστικού/ μέρα 

134 Μεσογειακά θαλάσσια είδη έχουν καταπιεί πλαστικά (WWF) 

 

35-50 μέτρα βάθος έχει φτάσει η θαλάσσια ρύπανση στο Αιγαίο 
(Α.Κ. Λασκαρίδης) 



Ζήτηση πλαστικών 
στην Ευρώπη το 2015 

Παραγωγή πλαστικών 
αποβλήτων ΕΕ το 2015 



Διαχείριση πλαστικών αποβλήτων στην Ευρώπη  



• Στην ΕΕ, 150.000 έως 500.000 τόνοι πλαστικών 
αποβλήτων καταλήγουν κάθε χρόνο στους ωκεανούς. 
Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει μικρό μόνο 
ποσοστό των παγκόσμιων θαλάσσιων απορριμμάτων. 

• Τα πλαστικά απόβλητα από ευρωπαϊκές πηγές 
καταλήγουν σε ιδιαίτερα ευαίσθητες θαλάσσιες 
περιοχές, όπως η Μεσόγειος Θάλασσα και τμήματα 
του Αρκτικού Ωκεανού.  

• Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, οι πλαστικές ύλες 
συσσωρεύονται στη Μεσόγειο σε πυκνότητα 
συγκρίσιμη με περιοχές που εμφανίζουν τη 
μεγαλύτερη συσσώρευση πλαστικών στους 
ωκεανούς. 

Στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική 
οικονομία  



Στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική 
οικονομία  

• Περίπου 25,8 εκατ. τόνοι πλαστικών αποβλήτων παράγονται κάθε χρόνο 
στην Ευρώπη. Λιγότερο από το 30 % των εν λόγω αποβλήτων συλλέγεται 
για ανακύκλωση. Σημαντικό τμήμα του ποσού αυτού μεταφέρεται από το 
έδαφος της ΕΕ για να υποβληθεί σε επεξεργασία σε τρίτες χώρες, στις 
οποίες μπορεί να εφαρμόζονται διαφορετικά περιβαλλοντικά πρότυπα.   
 

  

• Η ζήτηση για ανακυκλωμένα 
πλαστικά αντιπροσωπεύει σήμερα 
μόνο το 6 % της ζήτησης πλαστικών 
στην Ευρώπη.  

  

 

 



Υφιστάμενη κατάσταση – Πλαστικά στην ΕΕ 

• Τα πλαστικά (μιας χρήσης) αποτελούν φθηνά προϊόντα, 
εύκολα/βολικά στη χρήση 

 

• Έλλειψη οικονομικών κινήτρων  για περιορισμό χρήσης 

 

• Χαμηλά ποσοστά συλλογής & ανακύκλωσης 

 

• Πλημμελείς υποδομές 

 

• Καταναλωτικές συνήθειες 

 

• Εγκαταλειμμένος/χαμένος αλιευτικός εξοπλισμός 

Τα πλαστικά 

αντιστοιχούν στο 

57% των 

θαλάσσιων 

απορριμμάτων 

Το 27% των 

θαλάσσιων 

απορριμμάτων 

έχουν σχέση με 

την αλιεία 



Καταμέτρηση των πλαστικών στις 
περιφερειακές θάλασσες της ΕΕ  

Κατηγορία πλαστικών μιας χρήσης %  

Μπουκάλια 21 

Φίλτρα τσιγάρων 19 

Μπατονέτες 12 

Περιτυλίγματα γλυκών – πακέτα γκοφρέ  9 

Υγρά μαντηλάκια, σερβιέτες 8 

Πλαστικές σακούλες 6 

Μαχαιροπήρουνα, αναδευτήρες, καλαμάκια 4 

Κύπελλα ποτών 3 

Μπαλόνια, καλαμάκια για μπαλόνια 2 

Περιέκτες τροφίμων 2 

Τα πλαστικά μιας χρήσης αντιστοιχούν 
στο 50% των θαλάσσιων απορριμμάτων 
 

Οι εν λόγω 10 κατηγορίες αντιστοιχούν 
στο 86% του συνόλου των πλαστικών 
μιας χρήσης 



Η κατάσταση στη χώρα μας 

Παρέλαση 25ης Μαρτίου 2018 

στην Αθήνα 



Παρουσίαση HELMEPA στην Ημερίδα LIFE DEBAG – Δεκέμβριος 2018 
 

Top 10 απορρίμματα στην Ελλάδα το 2017 



Διαχείριση δημοτικών αποβλήτων στην Ελλάδα 
«Επισκόπηση Περιβαλλοντικής Εφαρμογής στην Ελλάδα», DG ENVI 

Πηγή : Eurostat 
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οι σύγχρονες προκλήσεις  
 



Κυκλική Οικονομία : Διατήρηση αξίας προϊόντων, υλικών 
και πρώτων υλών και μείωση παραγωγής αποβλήτων 

2.000.000 θέσεις εργασίας Τα προϊόντα δεν είναι μελλοντικά σκουπίδια. ΣΤΡΟΦΗ 
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Κυκλική Στρατηγική 

ΠΡΟΛΗΨΗ 
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 
ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ 
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ 
ΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
ΑΝΑΚΤΗΣΗ 





Ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες 
16.1.2018 



Ολοκληρωμένη προσέγγιση 



Δράσεις για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 Καλύτερη χρήση οικονομικών κινήτρων: 

o για την ανταμοιβή της χρήσης των ανακυκλωμένων πλαστικών 

o για την αύξηση του κόστους της υγειονομικής ταφής και της αποτέφρωσης 

 Καλύτερη χρήση των δημοσίων συμβάσεων 

 Οι νέοι κανόνες Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού να ανταμοίβουν την βιώσιμη 
σχεδίαση προϊόντων  

 Να βελτιωθούν τα ισχύοντα συστήματα έγκρισης ανακυκλωμένων πλαστικών 
για χρήσεις σε επαφή με τρόφιμα 

 Πανευρωπαϊκή εκστρατεία για δέσμευση της βιομηχανίας ως προς την αύξηση 
της χρήσης ανακυκλωμένων υλικών 

 Έναρξη παγκόσμιας συνεργασίας για τα θαλάσσια απορρίμματα (UN, G7, G20) 
 



Δράσεις για την βιομηχανία 

Να αναλάβει εθελοντικές δεσμεύσεις για την αύξηση του 

ανακυκλωμένου πλαστικού στη συσκευασία των νέων προϊόντων 

 

Να προωθήσει την αντικατάσταση των πλαστικών μιας χρήσης 

βάσει της ανάλυσης του κύκλου ζωής (LCA) 

 

Να περιορίσει τις πλαστικές συσκευασίες όπου δεν είναι 

απαραίτητο 



Στόχοι ΕΕ της Στρατηγικής για τις Πλαστικές Ύλες 

 Προώθηση καλύτερου σχεδιασμού προϊόντων 

 Επέκταση και βελτίωση του συστήματος χωριστής συλλογής πλαστικών 

 Τόνωση της ζήτησης για ανακυκλωμένα πλαστικά 

 Όλες οι πλαστικές συσκευασίες είτε να επαναχρησιμοποιούνται 

είτε να είναι ανακυκλώσιμες  

 55% των πλαστικών απορριμμάτων να ανακυκλώνονται  

 Δυνατότητα διαλογής και ανακύκλωσης    X 4 (έναντι 2015) 

 2030 



Πλαστικά Μιας Χρήσης (SUP) – Οδηγία 2019/904/ΕΕ 

 Στόχος η μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης 

από SUP και αλιευτικά εργαλεία 

 Ορισμένες προτάσεις : 

o Μείωση κατανάλωσης ορισμένων SUP 

o Απαγόρευση διάθεσης άλλων 

o Θέσπιση ειδικών απαιτήσεων 

o Δημιουργία ΣΕΔ για διακριτά ρεύματα 

o προώθηση των συστημάτων επιστρεφόμενων 

συσκευασιών (DRS) 

 Πρόληψη, Επαναχρησιμοποίηση, Ανάκτηση 
 Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο εντός 2020 



Μέτρα Διαχείρισης πλαστικών Αποβλήτων ΕΕ 

 Χωριστή Συλλογή 

 77% των πλαστικών φιαλών 2025 (DRS – EPR) και 90% το 2030 

 55% ανακύκλωση πλαστικών συσκευασιών 

 Υψηλή ποιότητα ανακτώμενων και δευτερογενών υλικών 

 Διευρυμένη ευθύνη παραγωγού 

o Για διακριτά πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης 

o Οικονομική ευθύνη παραγωγών για συλλογή και επεξεργασία, απορρύπανση, 

ευαισθητοποίηση 

o Απαιτήσεις νέας Οδηγίας 2018/851/ΕΕ για ΣΕΔ 

o Καθορισμός από τα ΚΜ στόχων για ΣΕΔ και επίπεδο ποιότητας 



Νέοι κανόνες για τα απόβλητα 
στόχοι ανακύκλωσης για τα αστικά απόβλητα 

Έως το 2025 Έως το 2030 Έως το 2035 

2030 

(Ελλάδα) 

2035 

(Ελλάδα) 
2040 (Ελλάδα) 

55 % 60 % 65 % 

Σταδιακή κατάργηση της υγειονομικής ταφής  
Έως το 2035, η ποσότητα των αστικών αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής 
πρέπει να μειωθεί στο 10 % ή λιγότερο της συνολικής ποσότητας των παραγόμενων αστικών 
αποβλήτων. 
 Αποθαρρύνεται η επεξεργασία συμμείκτων (ΜΒΕ)  
Από το 2027, το παραγόμενο CLO από σύμμεικτα, δεν μετράει σαν ανακύκλωση. 
Στη νέα ΠΠ 2021-2027 δεν χρηματοδοτούνται οι ΜΒΕ μονάδες 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΩΣ 31/12/2023 



Νέοι κανόνες Οδηγιών για τα απόβλητα 
στόχοι ανακύκλωσης για τους περιέκτες ποτών και συσκευασίες 

ΟΔΗΓΙΑ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

Συσκευασίες 

(2018/852/ΕΕ) 

Ανακύκλωση 55% πλαστικών συσκευασίας 2030 

Ανακύκλωση 60% αλουμινίου συσκευασίας 2030 

Ανακύκλωση 70% συνόλου συσκευασίας 2030 

Εφαρμογή Χωριστής Συλλογής 2021 

Οδηγία Πλαίσιο 

(2018/851/ΕΕ) 

 

Οικονομική Ευθύνη Παραγωγών για τα κόστη χωριστής 

συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας στο τέλος κύκλου ζωής 
2023 

Οδηγία ΠΜΧ 

(2019/904) 

Χωριστή συλλογή 77% πλαστικών μπουκαλιών είτε 

εφαρμόζοντας DRS είτε άλλη φόρμα EPR 
2025 

Ευθύνη παραγωγών περιεκτών ποτών για κάλυψη κόστους 

διαχείρισης απορριμμάτων συμπεριλαμβανομένων θαλασσίων 
2023 

Απαίτηση ελάχιστου ανακυκλωμένου περιεχομένου περιεκτών 

PET 25% και 30% αντιστοίχως για τα έτη-στόχους: 
2025 - 2030 
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η επόμενη μέρα  
 



Πηγή: ΕΟΑΝ 

Προτεραιότητά μας 
 

Υιοθέτηση της Οδηγίας 2019/904/ΕΕ για τα πλαστικά μίας χρήσης 

H Σημασία για την Ελλάδα 

Οδηγία 2019/904/ΕΕ 

Στρατηγική για τα πλαστικά 

Κυκλική Οικονομία 

Αποτελεί μία βασική πρωτοβουλία 
στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ 
για τις πλαστικές ύλες. 

1 

Είναι πλήρως εναρμονισμένη με 
τους στόχους του ΥΠΕΝ για την 
Κυκλική Οικονομία  

2 

Λειτουργεί συμπληρωματικά στην υφιστάμενη 
νομοθεσία του τομέα των αποβλήτων 

3 

Ρυθμίζει τα θέματα διαχείρισης των 
αποβλήτων που προέρχονται από 
αλιευτικά εργαλεία 

5 

Συμπληρώνει την Οδηγία πλαίσιο 
για τη θαλάσσια στρατηγική 4 



Η Επόμενη μέρα - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
 Διϋπουργική Ομάδα – Επιτροπή Παραγωγικών Φορέων 

 Επιχειρησιακό Σχέδιο με Χρονοδιάγραμμα και Στόχους (όπως): 

  Κριτήρια Πράσινων και Κυκλικών Δημόσιων Συμβάσεων για 5+5 

ομάδες προϊόντων άμεσα και 20% συνόλου Δημ. Συμβάσεων 

  Κίνητρα σε επιχειρήσεις που επενδύουν σε κυκλική οικονομία και 

βιομηχανική συμβίωση. 

  Επαναχρησιμοποίηση Νερού & Ιλύος Βιολογικών Καθαρισμών 

  Οικολογικός Σχεδιασμός (Ανάλυση Κύκλου Ζωής, πλαστικά) 

  Οδηγός Κυκλικής Πόλης (συνεργασία με ΕΕΤΑΑ) 

 Αξιοποίηση LIFE IP Circular Economy Implementation, 8 έτη, 16 Μ€  



Χρονοδιάγραμμα δράσης για Πλαστικά Μιας Χρήσης 

 Σχέδιο Νόμου (ή ΚΥΑ) για Πλαστικά Μιας Χρήσης  30.06.2020 

 Διάλογος με φορείς 

 Επεξεργασία πρότασης για νομοθετική ρύθμιση και για 

 Κίνητρα στις επιχειρήσεις του χώρου για προσαρμογή τους 

στην κυκλική οικονομία με εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού 

και επανακατάρτιση των εργαζομένων. 

 30.4.2020 



Όχι Αύριο. Σήμερα! 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας 


