
Αειφορία
Το µεγάλο ξεβόλεµα!
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Net Zero emissions 

ως το 2050
Στην Αττική υπάρχουν σενάρια για πιθανή 
αύξηση της µέσης θερµοκρασίας κατά 
0.15-0.48⁰C  (πηγή:Intergovernmental Panel 
on Climate Change “IPCC”) και µείωση των 
βροχοπτώσεων κατά 4.5mm-6.5mm µε 
αντίκτυπο στην ποιότητα του αέρα, τη 
δηµόσια υγεία και τη ζήτηση για ενέργεια 



Χρησιµοποιούµε πολύ περισσότερο πλαστικό απ' ότι χρειαζόµαστε
• Καθηµερινά στη χώρα µας χρησιµοποιούνται κατά µέσο όρο 1.000.000 πλαστικά ποτήρια µόνο για καφέ.
• 2 δις πλαστικά µπουκάλια το χρόνο 
• Υπολογίζεται ότι στις ελληνικές θάλασσες καταλήγουν ετησίως 11.500 τόνοι πλαστικών (WWF).
• “More masks than jellyfish”



Μαγειρεύουµε και 
παραγγέλνουµε πολύ 

περισσότερο φαγητό από 
όσο χρειαζόµαστε

Ο κάθε Έλληνας πετάει κατά µέσο όρο 142 
κιλά φαγητό το χρόνο (UN – Food Waste Index 2021)



Χρησιµοποιούµε περισσότερες σακούλες από όσες χρειαζόµαστε

• Στόχος Ε.Ε 40 σακούλες/capita 
  έως το 2025 
• Τεράστια άνοδος στις 
  Βιοαποκοδοµίσηµες (350 εκατ. Τεµάχια 
  από µηδαµινή βάση) 
• Επαναχρησιµοποιούµενες 32 εκατ.  
  Τµχ 2018-2020 (ΙΕΛΚΑ)
• Συνεχίζεται η εξαίρεση λαϊκών και
  µικρών σηµείων



• Ο EU-27 µ.ο αστικών αποβλήτων είναι 
502kg/capita (2019 Eurostat)

• Ελλάδα 524kg/capita 

• ΕΟΑΝ συνέλεξε 814.000 τόνους 
συσκευασίες (2018) εκ των οποίων 
ανακύκλωσε τους 506.980 τόνους. Μαζί µε 
την κοµποστοποίηση το % πράσινης 
διαχείρισης δεν ξεπερνά το 20% των αστικών 
αποβλήτων στην Ελλάδα. ∆ηλαδή πάνω από 
5.5 εκατ. τόνοι κατέληξαν σε υγειονοµική 
ταφή. 

Συνεπώς…

παράγουµε πολύ περισσότερα σκουπίδια!



Να αυξήσουµε το ποσοστό 
ανακύκλωσης των συσκευασιών 
(ΗΠΑ 28%, Ευρώπη από το 30,3% 
των συσκευασιών που 
ανακυκλώνονται µόνο το 19% 
επαναχρησιµοποιείται (Ellen Mac 
Arthur Foundation)
To 2019 EU 502 kg/capita 
απορρίµµατα από τα οποία 239 kg/-
capita ανακυκλώνονται (30,3%) ή 
κοµποστοποιούνται(23,92%) 
(σύνολο 48%) – (Eurostat)

Όλοι µαζί – να φτάσουµε στο Ευρωπαϊκό Μ.Ο.



• απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά προϊόντων που κατασκευάζονται από οξοδιασπώµενη πλαστική ύλη, καθώς και οι 9 συγκεκριµένες κατηγορίες 

πλαστικών προϊόντων µιας χρήσης: µπατονέτες, µαχαιροπίρουνα, πιάτα, καλαµάκια, αναδευτήρες ποτών, πλαστικά στηρίγµατα µπαλονιών, περιέκτες 

τροφίµων από διογκωµένο πολυστυρένιο 

• σήµανση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε πλαστικά ποτήρια, υγρά µαντηλάκια, καπνικά προϊόντα και είδη ατοµικής υγιεινής 

• εισφορά σε ποτήρια µ.χ, µπουκάλια και µεταλλικά κουτάκια 

• υποχρέωση εναλλακτικών επαναχρησιµοποιούµενων στη µαζική εστίαση

• διεύρυνση περιβαλλοντικής σήµανσης σε όλα τα προϊόντα µιας χρήσης

Τί αλλάζει µε τη νέα νοµοθεσία (2019/904/ΕΕ-ν. 4376/2020)

Ιούλιος 
2021 

Ιανουάριος
 2022

• διευρυµένη ευθύνη παραγωγού για κάλυψη περιβαλλοντικής διαχείρισης

• σύστηµα εγγυοδοσίας για πλαστικά µπουκάλια
Ιανουάριος

 2023



Το µεγάλο ξεβόλεµα 
µας αφορά όλους



Εθνική Ενεργειακή Στρατηγική + Αειφορία σε επίπεδο ∆ήµου =

Το Ελληνικό Green Deal
Εθνικό Σχέδιο 

για την Ενέργεια και 

το Κλίµα (ΕΣΕΚ) και 

Εξοικονόµηση Ενέργειας

Κοινωνική Ενεργειακή 
πολιτική – δυνατότητα 
στις ευπαθείς οµάδες 
πρόσβασης σε 
αυτοπαραγωγή και 
ενεργειακές κοινότητες. 

Στήριξη των τοπικών 
προϊόντων

Εξασφάλιση πόσιµου 
νερού σε δηµόσιους 
χώρους

Ενεργειακός τοµέας 

Θέρµανση – Ψύξη 

(ηλιακά, γεωθερµία) 

Έξυπνες – όµορφες 

βιώσιµες πόλεις και 

ενεργειακά αυτόνοµα 

πράσινα νησιά

Πλήρης αναδιοργάνωση 

το τρόπου λειτουργίας 

του ευρύτερου ∆ηµόσιου 

Τοµέα και Ψηφιακός 

µετασχηµατισµός



Sustainable 
branding
 τα προϊόντα µε 

τοποθέτηση στην 

αειφορία αναπτύσσονται 

5,6 φορές γρηγορότερα 

από αυτά που δεν έχουν 

ανάλογα claims (Stern 

Center for Sustainable 

Business)

Τα FMCG είναι 

υπεύθυνα για το 1/3 των 

παγκόσµιων εκποµπών 

θερµοκηπίου

• Αειφόρος 
συσκευασία
� Από 100% 
ανακυκλωµένο υλικό ή 
100% ανακυκλώσιµο 
υλικό ή οργανικά υλικά 
ή mono-material ή πιο 
φιλικά υλικά 
(αντικατάσταση 
άκαµπτου πλαστικού µε 
χαρτί ή bio-based plas-
tics, pha )

� Προσπάθεια για 
Επαναχρησιµοποιούµεν
η ή κυκλική χρήση

Παραγωγή 

µε το ελάχιστο 

ενεργειακό αποτύπωµα 

(dry factories – L’Oreal)



Χρήση πράσινης ενέργειας 

(ΑΠΕ net metering στις 

στέγες) και µείωση της κ.κ 

εκποµπής αερίων (3% πάνω 

από τον EU µ.ο)

Εξασφάλιση 
υψηλότερων δεικτών 
ανακύκλωσης

Ηλεκτροκίνηση (Τοποθέτηση 
φορτιστών – Οχήµατα-Zero 
carbon fleet (Waitrose µέχρι 
το 2045) -1/4 της ρύπανσης 
gas emission

Συνέργεια µε 
επιστηµονικούς φορείς – 
συµπαράσταση στη 
τοπική αυτοδιοίκηση

Μείωση ενεργειακού 

αποτυπώµατος (Φωτισµός 

-Led, ψύξη – καλύµµατα και 

φρέον, 

∆ιαχείριση Απορριµµάτων 

(στην Αγγλία οι µεγάλες 

αλυσίδες παράγουν 810.000 

τόνους συσκευασίες - κυρίως 

πλαστικά) 

Εκπαίδευση:
• καταναλωτικού κοινού 
για κουλτούρα κυκλικής 
οικονοµίας
• τοπικών παραγωγών 
για αειφόρα συστήµατα 
παραγωγής

Μείωση της επιπλέον 
συσκευασίας για το 
delivery



 Εθνική Ενεργειακή Στρατηγική + Αειφορία σε επίπεδο ∆ήµου = Το Ελληνικό Green Deal

Αντικατάσταση 
της «µίας χρήσης» 
µε «πολλαπλών 
χρήσεων» 
σακούλες, 
ποτήρια, 
µπουκάλια

Συνειδητή 
επιλογή αειφόρων 
προϊόντων για 
κατανάλωση

Ορθολογισµός στη 
σπατάλη τροφής

Εξασφάλιση 
υψηλότερων 
δεικτών 
ανακύκλωσης

Εκπαίδευση από 
τα παιδιά µας Ηλεκτροκίνηση



Επείγουσα Ανάγκη 

για ένα βιώσιµο,

ανθεκτικό και δίκαιο

αγροδιατροφικό
σύστηµα

Προστασία των 
τοπικών παραγωγών 
και της 
βιοποικιλότητας: όχι 
στην εντατικοποίηση, 
την µονοκαλλιέργεια 
και την αλόγιστη 
χρήση 
φυτοφαρµάκων

Η γεωργία – 
κτηνοτροφία 
προκαλεί το 25% των 
παγκόσµιων αέριων 
ρύπων
Στην Ευρώπη 
το 71% των 
αγροτικών εκτάσεων 
χρησιµοποιείται για 
παραγωγή 
ζωοτροφών

Κοινή Αγροτική 
Πολιτική (ΚΑΠ) 
µε στόχο την 
υποστήριξη της 
βιωσιµότητας και 
όχι µόνο µόνο µε 
κριτήριο την 
καλλιεργούµενη 
έκταση

∆ιαχείριση 
Νερού

Κατάρτιση 
παραγωγών

Ευφυής 
παραγωγή

Πράσινη 
ενέργεια

Περιοχές 
Νatura

Χρήση 
τεχνολογίας



Ανακύκλωση στο σούπερ µάρκετ»: 6 Συστήµατα για τον κρητικό καταναλωτή

Καπάκια Μπαταρίες Ηλεκτρικές 
συσκευές

Ρούχα Έλαια
µαγειρικής

Λαµπτήρες



∆ιαχείριση απορριµµάτων κατά 95%

Κυκλική χρήση 
τελάρων

Οργανικά 
Απόβλητα

Φυτικά 
Απόβλητα

Φιλµ Χαρτί



Εµπεδώνουµε την Κυκλική Οικονοµία 

Αυτό παραγωγή 
(net metering)

∆ιάθεση (Φορτιστές – 
Ενεργειακές κοινότητες)

Το κλείσιµο του κύκλου: 
1 δέντρο για κάθε εργαζόµενοΑνακύλωση νερού



Υγειονοµική κρίση = 
Χρυσή ευκαιρία 
για ένα βιώσιµο Restart!


