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Δέσμη Μέτρων Κυκλικής οικονομίας 

 Οι νέοι κανόνες στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία: 

- θα συμβάλλουν στην πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων και, όταν αυτό 
δεν είναι εφικτό,  

- θα αυξήσουν σημαντικά την ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων και 
των απορριμμάτων συσκευασίας 

- θα καταργήσουν σταδιακά την υγειονομική ταφή και θα προωθήσουν τη 
χρήση των οικονομικών μέσων, όπως τα προγράμματα διευρυμένης 
ευθύνης του παραγωγού 

 Η νέα νομοθεσία ενισχύει την «ιεράρχηση των αποβλήτων» και 
συγκεκριμένα απαιτεί από τα κράτη μέλη να λάβουν ειδικά μέτρα που να 
δίνουν προτεραιότητα στην πρόληψη, στην επαναχρησιμοποίηση και 
στην ανακύκλωση, παρά στην υγειονομική ταφή και στην αποτέφρωση, 
καθιστώντας έτσι δυνατή την υλοποίηση της κυκλικής οικονομίας. 



Νέοι κανόνες για τα απόβλητα 
 
 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. 

 Κίνητρα  

 Χρήση αποτελεσματικών οικονομικών μέσων και άλλων μέτρων για 
την υποστήριξη της ιεράρχησης των αποβλήτων.  

 Οι παραγωγοί καθίστανται υπεύθυνοι για τα προϊόντα τους όταν αυτά 
γίνονται απόβλητα.  

 Νέες απαιτήσεις για προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του 
παραγωγού θα οδηγήσουν σε βελτίωση των επιδόσεών τους και της 
διαχείρισης. Επιπλέον, πρέπει να δημιουργηθούν υποχρεωτικά 
προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για όλες τις 
συσκευασίες έως το 2024. 

 Πρόληψη 

 Έμφαση στην πρόληψη παραγωγής των αποβλήτων και εισαγωγή 
σημαντικών στόχων για τη σπατάλη τροφίμων στην ΕΕ και για την 
ανάσχεση των θαλάσσιων απορριμμάτων, ώστε να συμβάλει στην 
επίτευξη των στόχων αειφόρου ανάπτυξης του ΟΗΕ σε αυτούς τους 
τομείς. 

 

 



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 % 

Χωριστή συλλογή  
•Υποχρέωση χωριστής συλλογής για : 

- χαρτί -χαρτόνι, γυαλί, μέταλλα και πλαστικό 
 
•Νέοι κανόνες χωριστής συλλογής θα ενισχύσουν την ποιότητα των 
δευτερογενών πρώτων υλών και την αξιοποίησή τους: 

-χωριστή συλλογή επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων ως το 2025  
- χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων έως το 2023  
-χωριστή συλλογή κλωστοϋφαντουργικών έως το 2025 

 



Νέοι κανόνες για τα απόβλητα 
στόχοι ανακύκλωσης για τα απόβλητα συσκευασίας 

  Έως το 2025 Έως το 2030 

Όλες οι συσκευασίες 65 % 70 % 

Πλαστικά 50 % 55 % 

Ξύλο 25 % 30 % 

Σιδηρούχα μέταλλα 70 % 80 % 

Αλουμίνιο 50 % 60 % 

Γυαλί 70 % 75 % 

Χαρτί και χαρτόνι 75 % 85 % 



Κυκλική Οικονομία 

Στρατηγική για τις 
πλαστικές ύλες 

Πρόταση 
Οδηγίας για τα 
πλαστικά μιας 
χρήσης και τα 
αλιευτικά 
εργαλεία 



 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 



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 



Συμμετοχή 

«Εσείς τι κάνετε για τα 
πλαστικά  απορρίμματα?»* 
 57% διαχωρίζει τα 

απόβλητα για ανακύκλωση 
(Μ.Ο. ΕΕ 65%) 
 

 24% αποφεύγει τα 
προϊόντα μιας χρήσης όπως 
πλαστικά ποτήρια κλπ 
(Μ.Ο. ΕΕ 34%) 

 
 15% αποφεύγει την αγορά 

υπερβολικά 
συσκευασμένων 
προϊόντων (Μ.Ο. ΕΕ 24%) 

32,8 

36,8 

38,2 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 
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39 

Ανάκτηση πλαστικών 
αποβλήτων συσκευασίας* 

(%)  

2014 

2015 

2016 

*Ελάχιστος στόχος 22,5% *έρευνα του Ευρωβαρόμετρου  για την Ελλάδα 



Πρόταση Οδηγίας για τη μείωση των 
επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών στο 
περιβάλλον  
 

Τρείς κατηγορίες πλαστικών αντικειμένων: 

1. Αυτά για τα οποία υπάρχουν βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις  
στόχος να προτιμηθούν οι λιγότερο επιβλαβείς 

 

2. Αυτά για τα οποία δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις         
στόχος ο περιορισμός της βλάβης μέσω καλύτερης ενημέρωσης 

 

3. Αυτά που συλλέγονται ήδη με αποδοτικό τρόπο              στόχος 
να διασφαλιστεί η χωριστή συλλογή και να οδηγηθούν στην 
ανακύκλωση 

 



Εναλλακτικές προσεγγίσεις 

Απαγόρευση χρήσης 

(άρθρο  5) 

Μείωση της κατανάλωσης 

(άρθρο  4) 

 

Απαιτήσεις για τα προϊόντα 

(άρθρο  6) 

Θέσπιση στόχων χωριστής 
συλλογής 

(άρθρο  9) 

Σήμανση 

(άρθρο  7) 
Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση 

(άρθρο  10) 

Διευρυμένη ευθύνη παραγωγού  

(άρθρο  8) 

για αλιευτικό εξοπλισμό 

Διευρυμένη ευθύνη παραγωγού   

(άρθρο  8) 

(3  προσεγγίσεις) 



Πρόταση Οδηγίας (1/5) 

Πεδίο εφαρμογής: πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης, προϊόντα που 
κατασκευάζονται από οξο -διασπώμενα  πλαστικά και αλιευτικά 
εργαλεία που περιέχουν πλαστικό 

 

Άρθρο 4: Μείωση κατανάλωσης πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης  

Απαίτηση λήψης μέτρων για τη σημαντική μείωση στην κατανάλωση των περιεκτών 
τροφίμων και των κυπέλλων που είναι πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης. 

- Περιέκτες τροφίμων (κουτιά με ή χωρίς κάλυμμα, όπως περιέκτες τροφίμων που 
χρησιμοποιούνται για ταχυφαγεία) 

- Πλαστικά ποτήρια μιας χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των καλυμμάτων και των 
καπακιών 

 



Πρόταση Οδηγίας  (2/5) 

Άρθρο 5: Περιορισμοί στη διάθεση στην αγορά  

 

Απαγόρευση διάθεσης στην αγορά  προϊόντων μιας χρήσης  καθώς και 
προϊόντων που κατασκευάζονται από οξο – διασπώμενα πλαστικά. 

Τα πλαστικά προϊόντα που καλύπτονται από το άρθρο: 

-μπατονέτες 

-μαχαιροπίρουνα 

-αναδευτήρες ποτών 

-καλαμάκια 

-δοχεία τροφίμων, περιέκτες ποτών,  ποτήρια από διογκωμένο 
πολυστυρένιο 

-ράβδοι που στηρίζουν μπαλόνια 

 

 



Πρόταση Οδηγίας (3/5) 
Άρθρο 6: Απαιτήσεις προϊόντος 

Προϊόντα μιας χρήσης που  διαθέτουν καπάκια και καλύμματα  από πλαστικό  
μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνο  αν τα καπάκια ή τα καλύμματα 
παραμένουν προσαρτημένα στον περιέκτη  κατά τη διάρκεια της χρήσης του 
προϊόντος. 

 Πρέπει να διασφαλίζεται ότι από το 2025 οι φιάλες από ΡΕΤ περιέχουν 
τουλάχιστον 25% ανακυκλωμένο πλαστικό. 

Από το 2030 οι φιάλες για ποτά περιέχουν τουλάχιστον 30 % ανακυκλωμένο 
πλαστικό. 

 

Άρθρο 7:  Απαιτήσεις σήμανσης 

Ορίζονται απαιτήσεις σήμανσης για ορισμένα πλαστικά μιας χρήσης 
προκειμένου να αποφευχθεί η ακατάλληλη διάθεσή τους. 

Θεσπίζονται από την Επιτροπή εναρμονισμένες προδιαγραφές σήμανσης επί 
των συσκευασιών ή στα ίδια τα προϊόντα. 

Προϊόντα που καλύπτει το άρθρο  είναι: σερβιέτες, ταμπόν, υγρά μαντηλάκια 
προσωπικής φροντίδας ή οικιακής χρήσης, προϊόντα καπνού, φίλτρα, κύπελλα. 

 

 



Πρόταση Οδηγίας (4/5) 

Άρθρο 8: Διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού  

Θέσπιση συστημάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για ορισμένα πλαστικά 
προϊόντα μιας χρήσης και αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστικό 

•δοχεία τροφίμων 

•πακέτα  και περιτυλίγματα  

•περιέκτες ποτών 

•κύπελλα 

•Λεπτές σακούλες μεταφοράς 

Συστήματα ΔΕΠ & επιπλέον κάλυψη 
μέρους κόστους δράσεων 

(ευαισθητοποίηση, συλλογή, 
καθαρισμός) 

•υγρά μαντηλάκια 

•μπαλόνια 

•προϊόντα καπνού με φίλτρα 

•φίλτρα  

Κάλυψη κόστους δράσεων 
(ευαισθητοποίηση, συλλογή 

δεδομένων, 
καθαρισμός/μεταφορά/επεξεργασία) 

•προϊόντα καπνού με φίλτρα 

•φίλτρα  

Κάλυψη κόστους δράσεων 
(ευαισθητοποίηση, συλλογή 

δεδομένων, 
καθαρισμός/μεταφορά/επεξεργασία) &  

δημόσιου δικτύου συλλογής, 
μεταφοράς, επεξεργασίας 

•αλιευτικά εργαλεία Συστήματα ΔΕΠ  



Πρόταση Οδηγίας (5/5) 

Άρθρο 9: Χωριστή συλλογή 

Το αργότερο έως το 2025 συλλέγεται χωριστά για ανακύκλωση ποσοστό 77%  
πλαστικών μπουκαλιών ποτών που διατίθενται στην αγορά 
(συμπεριλαμβάνονται καπάκια και καλύμματα) 

Το αργότερο έως το 2029 συλλέγεται χωριστά για ανακύκλωση ποσοστό 90 %  
πλαστικών μπουκαλιών ποτών που διατίθενται στην αγορά 

 

Άρθρο 10:  Μέτρα ευαισθητοποίησης 

Λαμβάνονται μέτρα ενημέρωσης των καταναλωτών καθώς και παροχής 
κινήτρων  για τη μείωση της απόρριψης. 

Η ενημέρωση αφορά: 

-τη διαθεσιμότητα επαναχρησιμοποιήσιμων προϊόντων, συστημάτων 
επαναχρησιμοποίησης και επιλογών διαχείρισης αποβλήτων 

-τον αρνητικό αντίκτυπο των προϊόντων αυτών όταν καταστούν απόβλητα στο 
περιβάλλον και ιδίως στο θαλάσσιο περιβάλλον 

-τον αρνητικό αντίκτυπο της μη ορθής διάθεσης στα αποχετευτικά δίκτυα  

 

 



Προκλήσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο 
πλαίσιο της Οδηγίας για τα πλαστικά μιας 
χρήσης 

Δίκτυο  χωριστής 
συλλογής 

Εκτίμηση κόστους 
καθαρισμού – 

Τρόπος 
συγκέντρωσης 

«εισφοράς» από 
τα Σ.Δ.Ε.Π. 

Για παραλιακούς 
Δήμους, 

οργάνωση 
λειτουργίας της 

παραλίας 

Ευαισθητοποίηση 
- Ενημέρωση 

Άρθρο 8 Άρθρο 9 Άρθρο 10 Άρθρα 8,9 



Δράσεις  

 Σύνδεση πρωτοβουλιών με το τουριστικό προϊόν, (παραλίες χωρίς πλαστικά ποτήρια ή 
καλαμάκια) 

 

 Πιλοτικές δράσεις: 

◦ Αντικατάσταση πλαστικών καλαμακίων με βιοδιασπώμενα καλαμάκια σε νησιά 

◦ Πρόγραμμα LIFE de-bag για την πλαστική σακούλα (Σύρος)  

◦ Πιλοτικά προγράμματα ΕΟΑΝ για την μείωση της πλαστικής  

      σακούλας: Τήνος, Σαντορίνη, Αλόννησος 

◦ Διανομή άμεσα επαναχρησιμοποιούμενων τσαντών και μέσων 

       σε Χαλάνδρι, Αλόννησο, Ναυπακτία, Βόλβη 

◦ Σε εξέλιξη διαγωνισμός για την παροχή τσαντών ή άλλων  

      μέσων μεταφοράς προϊόντων σε όλα τα νοικοκυριά 

◦ Πιλοτικό πρόγραμμα Πράσινου Ταμείου «Αθήνα με δημόσιες κρήνες» 

       και επέκτασή του σε όλους τους Δήμους της χώρας, στο πλαίσιο της πρόληψης 
αποβλήτων πλαστικών φιαλών 

 

 Εκστρατείες ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης με πρωτοβουλία ΥΠΕΝ - ΕΟΑΝ 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας !!! 

 

 


