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Disclaimer
Eunomia Research & Consulting has taken due care in the preparation of this report to
ensure that all facts and analysis presented are as accurate as possible within the
scope of the project. However, no guarantee is provided in respect of the information
presented, and Eunomia Research & Consulting is not responsible for decisions or
actions taken on the basis of the content of this report.

Επιτελική Περίληψη
E.1.0 Εισαγωγή
Η Eunomia Research & Consulting πραγματοποίησε την πρώτη Ετήσια Έκθεση Κυκλικής
Οικονομίας (2020) για το ΣΕΠΑΝ με στόχο την εισαγωγή αρχών Κυκλικής Οικονομίας και
την αξιολόγηση των τρεχουσών και μελλοντικών πρακτικών στην Ελλάδα, μέσω της
θέσπισης οριζόντιων και βασικών μέτρων ανά κλάδο καθώς και των αντίστοιχων δεικτών
επίδοσης. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, η αξιολόγηση της προόδου
προς μια Κυκλική Οικονομία επικεντρώνεται σε συγκεκριμένους βασικούς κλάδους,
ειδικότερα: κατασκευές και κατεδαφίσεις, τρόφιμα, πλαστικά, επαναχρησιμοποίηση νερού,
μέταλλα (αλουμίνιο, χάλυβας), λιπαντικά και συσκευασίες.
Συγκεκριμένα, η ομάδα του έργου εξέτασε αν, και με ποιον τρόπο, οι βασικοί κλάδοι που
καθορίστηκαν στο πλαίσιο του έργου εμφανίζουν πρόοδο στην ενσωμάτωση των αρχών
της Κυκλικής Οικονομίας στις δραστηριότητές τους, μέσω διαδικτυακού ερωτηματολογίου,
συνεντεύξεων και απευθείας συναντήσεων με αξιωματούχους των αρμόδιων Υπουργείων
[Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
(ΥΠΑΝ)], βασικούς εμπορικούς φορείς των κλάδων, καθώς και μεμονωμένες επιχειρήσεις
που συνδέονται με τους τομείς προτεραιότητας συμφωνήθηκαν με το SEPAN. Πλήρης
κατάλογος των ενδιαφερόμενων μερών διατίθεται στο Παράρτημα A.1.0.

E.2.0 Αρχές και Οφέλη της Κυκλικής Οικονομίας
Η προσέγγιση μας ακολουθεί τις αρχές της κυκλικής οικονομίας που αποτυπώνεται στο
διάγραμμα «πεταλούδα» του Ιδρύματος Ellen MacArthur (Σχήμα 3-1).
Τα κύρια υλικά κυκλώματα (physical loops) σε μια Κυκλική Οικονομία συχνά γίνονται
οικονομικά ή τεχνικά βιώσιμα, ή θα μπορούσαν να γίνουν στο μέλλον, μόνο χάρη στους
λεγόμενους «παράγοντες ενεργοποίησης» που τα βοηθούν. Σε αυτούς περιλαμβάνονται
ενδεικτικά:






Κατάργηση όλων των γνωστών επικίνδυνων ουσιών όσο το δυνατόν ταχύτερα, για
τη διευκόλυνση της μελλοντικής επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης
(αποτροπή χρήσης παλαιότερου τύπου χημικών ουσιών).
Παροχή καλύτερης πληροφόρησης, στους οργανισμούς προετοιμασίας,
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, π.χ. μέσω των λεγόμενων «διαβατηρίων
προϊόντων/product passport».
Καλύτερη πληροφόρηση, και οικονομική υποστήριξη, σε επιχειρήσεις που θα
μπορούσαν να αναπτύξουν επιχειρηματικά μοντέλα Κυκλικής Οικονομίας.
Καλύτερη πληροφόρηση των καταναλωτών, ώστε να τους παρέχονται συμβουλές σε
θέματα όπως η ανθεκτικότητα και η δυνατότητα αποκατάστασης των προϊόντων.





Σχεδιασμός για: κυκλικότητα, ανθεκτικότητα, αποσυναρμολόγηση/
επανασυναρμολόγηση, παράταση της διάρκειας ζωής και ευκολία επισκευής και
ανακατασκευής - και φυσικά ανακυκλωσιμότητας. Αυτό περιλαμβάνει σπονδυλωτό
σχεδιασμό, και τέλος
Ψηφιακή τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη (AI) για την υποστήριξη
επιχειρηματικών μοντέλων Κυκλικής Οικονομίας, για παράδειγμα για τη
διευκόλυνση της κοινής χρήσης/εκμίσθωσης προϊόντων και για την παρακολούθηση
της κατάστασης των προϊόντων με στόχο τη βελτιστοποίηση της συντήρησης και της
παράτασης της διάρκειας ζωής.

Προκειμένου να οδηγηθούμε προς μια πιο Κυκλική Οικονομία, είναι σημαντικό να
κατανοήσουμε τι σημαίνει «καλό» (κυκλικό) στην πράξη - να εντοπίσουμε δηλαδή τις
καλές πρακτικές της ΕΕ, όπως αναλύονται περαιτέρω στην ακόλουθη ενότητα.
Η επέκταση της κυκλικής οικονομίας δημιουργεί οικονομική αξία μέσω της χρήσης
περισσότερου εργατικού δυναμικού και λιγότερων πόρων. Μια αναπτυσσόμενη
Κυκλική Οικονομία μπορεί να αποφέρει οικονομικά οφέλη όπως δημιουργία θέσεων
εργασίας, μείωση της ανεργίας και αύξηση της παραγωγικότητας μέσω αυξημένης
αποδοτικότητας των υλικών στη συνολική παραγωγικότητα.
Μια έκθεση του 2018 για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τίτλο «Impact of Circular
Economy Policies on Labour Markets» (Ο αντίκτυπος των πολιτικών κυκλικής οικονομίας
στις αγορές εργασίας) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η κυκλική οικονομία θα
μπορούσε να προσθέσει 0,5% στο ΑΕΠ της Ευρώπης και να προκαλέσει καθαρή
αύξηση 700.000 θέσεων εργασίας - κυρίως σε κράτη μέλη της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης - μετατοπίζοντας το εργατικό δυναμικό από τις τρέχουσες
δραστηριότητες εξόρυξης πόρων σε εργοστάσια ανακύκλωσης, καθώς και μονάδες
επισκευής και ανακατασκευής υψηλής έντασης εργασίας.
Η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος είναι ένα από τους βασικά κίνητρα για
την ουσιαστική μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία. Σύμφωνα με το πακέτο κυκλικής
οικονομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προβάλλονται τα ακόλουθα οφέλη: μείωση των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 500 εκατομμύρια τόνους (μεταξύ 2015 και
2035) και εξοικονόμηση 465 ευρώ από λογαριασμούς ενέργειας ανά έτος/ ανά
νοικοκυριό (έως το 2020).

E.3.0 Καλές πρακτικές στην Ευρώπη
Η παρούσα ενότητα παρέχει μια ανασκόπηση των καλών πρακτικών Κυκλικής Οικονομίας
σε ολόκληρη την Ευρώπη.

 Βελτίωση της Κυκλικής Οικονομίας στον κλάδο των κατασκευών και των
κατεδαφίσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Φιλανδία και την Ολλανδία.
o Εκπροσώπηση και συνεργασία σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα του κλάδου
των κατασκευών (UK)
o Παρακολούθηση δεδομένων μέσω της διαδικτυακής πύλης αναφοράς
‘WRAP’s Waste to Landfill Reporting Portal’ η οποία επιτρέπει στους
εγγεγραμμένους να χρησιμοποιούν κοινούς δείκτες μέτρησης για την
παρακολούθηση της εταιρικής τους προόδου (UK)
o Συνεργασία μεταξύ κυβέρνησης, εταιρειών και θεσμικών οργάνων (NL)
o Δημιουργία δεικτών κυκλικότητας (NL)
o ‘Διαβατήριο υλικού’ (product passport), για την παρακολούθηση και την
καταγραφή των υλικών (NL)









o Ειδικοί στόχοι και μέτρα για τη μείωση των αποβλήτων κατασκευών και
κατεδαφίσεων [C&D] που αναπτύσσονται από τα υπεύθυνα ενδιαφερόμενα
μέρη (FL).
Καλές πρακτικές Κυκλικής Οικονομίας στον κλάδο της συσκευασίας
παρατηρούνται στο Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία
o Οικονομική υποστήριξη: το 2009, χορηγήθηκαν 5,5 εκατομμύρια ευρώ ως
επιδοτήσεις για την κατασκευή κέντρων συλλογής/διαλογής και μονάδων
επεξεργασίας βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ), καθώς και για την εφαρμογή του
συστήματος PAYT (Πληρώνω Όσο Πετάω) και άλλων δραστηριοτήτων. (ΒΕ)
o Επικοινωνία: αποτελεσματικές και συνεχείς εκστρατείες ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης των πολιτών. (BE, UK)
o Περιφερειακός συντονισμός: η εναρμόνιση των συστημάτων και η επιβολή
φόρων σε υπερτοπικό επίπεδο έχει μειώσει τα απόβλητα από τουριστικές
δραστηριότητες (BE)
o Σαφείς στόχοι για την πρόοδο υλοποίησης (ΗΒ)
o Συνεργασία σε όλο το μήκος της αλυσίδας αξίας (ΗΒ)
Η Γαλλία, η Νορβηγία και η Γερμανία παρέχουν παραδείγματα καλών πρακτικών
στον κλάδο των πλαστικών που δεν χρησιμοποιούνται σε συσκευασίες.
o Συμβουλές προς φορείς εκμετάλλευσης, υποστήριξη κατάρτισης και
χρηματοδότηση (FR)
o Συνεργασία με άλλες Ευρωπαϊκές και Γαλλικές πρωτοβουλίες για τη
διεξαγωγή μελετών σχετικά με πιθανά μέτρα συλλογής (FR)
o Βελτιστοποίηση αποδοτικότητας της συλλογής, με τη συγκέντρωση μικρών
ποσοτήτων διχτυών αλιείας από διαφορετικούς πελάτες στην ίδια χώρα.
(NO)
o Αποτελεσματική οργάνωση, για την επίτευξη της μέγιστης αξίας των υλικών.
(NO)
o Το υψηλό κόστος υγειονομικής ταφής ύψους περίπου 280 ευρώ/τόνο
παρείχε στις επιχειρήσεις του κλάδου της αλιείας ένα ισχυρό οικονομικό
κίνητρο να διαθέτουν τα απόβλητα των εξοπλισμών τους με τρόπο βιώσιμο
(NO)
o Πλατφόρμα συναλλαγών και εξυπηρέτησης για αγοραστές και πωλητές
υλικών που προέρχονται από εκ νέου λείανση, εκ νέου κοκκοποίηση,
ανακύκλωση (DE)
Η εθνική απαγόρευση των μη κομποστοποιήσιμων πλαστικών σακουλών
μίας χρήσης ενθαρρύνει τη χρήση κομποστοποιήσιμων σακουλών (IT)
Επενδύσεις σε υποδομές, καθώς και επαναχρησιμοποίηση και αναδιανομή στον
κλάδο των υδάτων σημειώνονται σε ολόκληρη την ΕΕ και ιδίως σε χώρες με
προβλήματα έλλειψης νερού, όπως η Ιταλία και η Ισπανία.
o Συνεργασία μεταξύ Δήμων (ES)
o Εφαρμογή προτύπων επαναχρησιμοποίησης νερού (ES)
o Ανάκτηση ιλύος από την επεξεργασία λυμάτων και αξιοποίηση ως
εναλλακτικό καύσιμο στη βιομηχανία, (IT, ES)
o Συμμόρφωση με τα πρότυπα ποιότητας και υγείας για τη διασφάλιση της
ασφάλειας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση νερού (IT, ES)
Στοιχεία Κυκλικής Οικονομίας παρατηρούνται επίσης στον κλάδο των τροφίμων
από την Ιταλία και το Βέλγιο.

o Συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας των συλλεγόμενων βιοαποβλήτων
(IT)
o Πλήρης συμμετοχή των δήμων και εταιρειών διαχείρισης αποβλήτων (IT)
o Αξιολόγηση πρωτοβουλιών και εκστρατειών ευαισθητοποίησης (BE)
o Σαφείς ρόλοι και ευθύνες και ισχυρό χρηματοδοτικό κίνητρο (BE)
 Οι τρεις μελέτες περίπτωσης που παρουσιάζονται για τον κλάδο του αλουμινίου
που δεν χρησιμοποιείται στις συσκευασίες για την Ολλανδία, τη Γερμανία και το
ΗΒ.
o Προώθηση αλλαγών σχεδιασμού μέσω νομοθεσίας (NL)
o Επίβλεψη της διαδικασίας για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας
παραγωγής (NL)
o Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερομένων στην αλυσίδα
εφοδιασμού, με στόχο την ενθάρρυνση πιο δημιουργικών λύσεων στις
τρέχουσες προκλήσεις (DE, UK)
o Ανταμοιβές που ενθαρρύνουν την αλλαγή συμπεριφοράς (ΗΒ)
 Η πρόοδος προς μια Κυκλική Οικονομία στους κλάδους των λιπαντικών και
πετρελαιοειδών σε ολόκληρη την ΕΕ περιλαμβάνουν επενδύσεις σε υποδομές,
επαναχρησιμοποίηση και αναδιανομή, ανακύκλωση η οποία ενισχύεται μέσω
κατάλληλου σχεδιασμού και τεχνολογικής ανάπτυξης, συνεργασίας και
εθελοντικών συμφωνιών.
 Όσον αφορά τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, τα στοιχεία και οι παράγοντες
ενεργοποίησης toyw εντοπίζονται στις ακόλουθες μελέτες:
o ΑΕΚΚ: «Δέσμευση για μείωση των αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής
ταφής κατά το ήμισυ» - WRAP (ΗΒ)
o ΑΕΚΚ: «Από την ανακύκλωση σε μια Κυκλική Οικονομία» (Φινλανδία)
o Πράσινη δημόσια σύμβαση για ανακυκλωμένο χαρτί γραφείου (DE)
o Υποχρεωτικό Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις
(IT) - ένα παράδειγμα υποχρεωτικών Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων μέσω
της ανάπτυξης ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες
Συμβάσεις που εγκρίθηκαν το 2008, ορίζοντας 11 τομείς εστίασης για τις
Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις στην Ιταλία, για τους οποίους έχουν
καθοριστεί ελάχιστες περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

E.4.0 Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα
Η ελληνική κυβέρνηση έχει θεσπίσει μια φιλόδοξη Πράσινη Ατζέντα, υποστηρίζοντας
ενεργά τους δύο αλληλένδετους πράσινους στόχους, δηλαδή την κλιματική ουδετερότητα
πριν από το 2050 και την προώθηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας. Ανέλαβε επίσης
δεσμεύσεις στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας που αφορούν στην έγκαιρη υιοθέτηση της
Οδηγίας 2019/904 για τα Πλαστικά Μιας Χρήσης (SUP) στις 15 Οκτωβρίου 2020, την
ανάπτυξη ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις έως τον
Δεκέμβριο του 2020 και την ενίσχυση της δευτερογενούς αγοράς πρώτων υλών.
Όσον αφορά τις απαιτήσεις της Oδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα (άρθρα 28 και 29,
ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2018/851), το εγκριθέν Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) 2020-

20301 αναμένεται να ανοίξει τώρα το δρόμο καταδεικνύοντας την τρέχουσα κατάσταση
διαχείρισης αποβλήτων και θέτοντας νέους στόχους:









Μέγιστο όριο 10% στην ποσότητα των αστικών αποβλήτων που καταλήγουν σε
χώρο υγειονομικής ταφής έως το 2030 (5 έτη νωρίτερα από την προθεσμία του
2035 της οδηγίας της ΕΕ).
60% ανακύκλωση των Αστικών Στέρεων Αποβλήτων (ΑΣΑ) έως το 2030.
Παύση λειτουργίας των υφιστάμενων παράνομων χώρων υγειονομικής ταφής μέχρι
το 2022.
Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων σε εθνικό επίπεδο έως το 2022.
30 έως 38 μονάδες Μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας (MBT) έως το 2023 (εκτός
από τις υπάρχουσες) (Παράρτημα III, ΕΣΔΑ).
30 μονάδες επεξεργασίας βιολογικών αποβλήτων (τουλάχιστον) έως το 2023
(Παράρτημα III, ΕΣΔΑ).
3 έως 4 μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης (WtE) (ενδεικτικά, κατ’ ελάχιστο).

Εκτός από τους κύριους στόχους, έχουν καθοριστεί συγκεκριμένα βασικά μέτρα, τα οποία
πρέπει να υλοποιηθούν έως το 2030, όπως παρουσιάζεται παρακάτω:












1

«Εκσυγχρονισμός» του υφιστάμενου «περιβαλλοντικού τέλους» με σκοπό την
παροχή κινήτρου για εκτροπή των αποβλήτων από την υγειονομική ταφή.
Εφαρμογή της αρχής «Πληρώνω Όσο Πετάω».
Προώθηση της διαλογής στην πηγή ανακυκλώσιμων υλικών (ανά τύπο υλικού)
Προώθηση της διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων (επέκταση του εξοπλισμού
συλλογής σε εθνικό επίπεδο).
Αύξηση και αναβάθμιση των Κέντρων Διαλογής Υλικών (ΚΔΑΥ).
Αύξηση της αναξιοποίησης ενέργειας από τα υπολείμματα από τις Μονάδες
Μηχανικής/Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΕΑ) και τους σταθμούς διαλογής και
ανάπτυξη μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης.
Ανάπτυξη χώρων υγειονομικής ταφής επικίνδυνων αποβλήτων έως το 2022-2023
Προώθηση της χωριστής συλλογής και ανάπτυξη του συστήματος EPR (Διευρυμένης
Ευθύνης Παραγωγού) για τα πλαστικά γεωργικών χρήσεων.
Προώθηση της χωριστής συλλογής και ανάπτυξη συστημάτων EPR για
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και άλλες ροές αποβλήτων, όπως στρώματα,
έπιπλα, ληγμένα φάρμακα, επικίνδυνα οικιακά απορρίμματα.
Αύξηση των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης του κοινού

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΕ), Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, 2020 - 2030:
https://www.e-nomothesia.gr/kat-periballon/apobleta/praxe-upourgikou-sumbouliou-39-tis-31-8-2020.html

E.5.0 Πρόοδος σε βασικούς τομείς στην Ελλάδα
To παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει τα στοιχεία και τους παράγοντες ενεργοποίησης Κυκλικής Οικονομίας στην χώρα μας.
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Χρήση ανακ/νου
περιεχομένου
και άλλων
βιώσιμων
υλικών

Επενδύσεις σε
υποδομές

Κλάδος

Στοιχεία Κυκλικής Οικονομίας

Παροχή
πληροφοριών

Υλοποιήθηκε - πράσινο
Υλοποιήθηκε εν μέρει - πορτοκαλί
Δεν έχει υλοποιηθεί – κόκκινο
Ν/Α – Μη διαθέσιμο

E.5.1

Κατασκευές & Απόβλητα κατασκευών και
κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)

E.5.1.1

Επισκόπηση κλάδου

Ο κατασκευαστικός κλάδος είναι πολύ σημαντικός για την οικονομία της ΕΕ. Το μερίδιο
της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας του κατασκευαστικού κλάδου στο ΑΕΠ ανέρχεται
σε 16,9% (μέσος όρος ΕΕ-28), ενώ στην Ελλάδα το 2017 έφτασε το 19,0%, υψηλότερο
από το μέσο όρο της ΕΕ-28. Για τον τομέα των κατασκευών και των κατεδαφίσεων, η
ανάλυση εστιάζεται σε δύο επιλεγμένους υπο-τομείς με σημαντικό αντίκτυπο στην
ελληνική οικονομία:
 Βιομηχανία τσιμέντου
 Απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων (AEKK)
Η Ελλάδα αποτέλεσε τον 9ο μεγαλύτερο παραγωγό τσιμέντου και κλίνκερ στην ΕΕ το
2013, με μερίδιο 3,3% στη συνολική παραγωγή, σε σύγκριση με το 2006 όταν είχε
καταταχθεί στην 5η θέση με μερίδιο 6%. Οι δύο μεγαλύτεροι παίκτες στην τοπική
βιομηχανία τσιμέντου είναι η Τσιμέντο TITAN (3 μονάδες) και η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ-Lafarge
Holcim (2 μονάδες). Η ΧΑΛΥΨ-Italcementi (1 μονάδα) είναι ο τρίτος παραγωγός
τσιμέντου στην Ελλάδα, με μικρότερο μερίδιο αγοράς.
Το εγκριθέν ΕΣΔΑ 2020-2030 θέτει διάφορους στόχους σχετικά με τα AEKK όπως: 70%
προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση άλλων υλικών,
συμπεριλαμβανομένων των εργασιών επίχωσης με χρήση αποβλήτων για την
αντικατάσταση άλλων υλικών έως το 2020, αύξηση της γεωγραφικής κάλυψης (μέσω
συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, ΣΕΔ -Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού),
επιβολή του νομικού πλαισίου ή των σχετικών διαδικασιών, όπου απαιτείται, όσον
αφορά την υποχρεωτική ορθή διαχείριση των ΑΕΚΚ για ιδιωτικά και δημόσια έργα, και
βελτίωση της λειτουργίας και της οικονομικής απόδοσης των συστημάτων EPR.

E.5.1.2






Στοιχεία και παράγοντες ενεργοποίησης

Χρήση εναλλακτικών υλικών - βιομηχανία τσιμέντου. Συγκεκριμένα, η τοπική
βιομηχανία τσιμέντου μπορεί να συν-επεξεργαστεί περαιτέρω ποσότητες αδρανών
υλικών από AEKK, αντικαθιστώντας τον ασβεστόλιθο (βασικό στοιχείο του κλίνκερ)
και να επιτρέψει την ανάκτηση μεγαλύτερων ποσοτήτων AEKK που παράγονται στην
Ελλάδα.
Χρήση εναλλακτικών καυσίμων - βιομηχανία τσιμέντου. Στην Ελλάδα, τα ποσοστά
ανακύκλωσης είναι προς το παρόν χαμηλά και θα πρέπει να βελτιωθούν σημαντικά
τα επόμενα δεκαπέντε χρόνια. Η χρήση αποβλήτων ως εναλλακτικού καυσίμου για
την παραγωγή ενέργειας μπορεί να έχει νόημα εάν αυτά τα απόβλητα δεν μπορούν
να ανακυκλωθούν και, στη συνέχεια, έχει νόημα μόνο εάν αυτό προσφέρει το
καλύτερο περιβαλλοντικό αποτέλεσμα συνολικά.
Ανακύκλωση AEKK. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το ποσοστό ανακύκλωσης των AEKK
στην Ελλάδα κυμαινόταν μεταξύ 12% και 15% το 2015. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η
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γεωγραφική κάλυψη των υπαρχόντων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης
αυξάνεται σταδιακά από το 2015, αναμένεται ότι ο ρυθμός ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ
στην Ελλάδα είναι επί του παρόντος υψηλότερος από 15%, αλλά το τρέχον ποσοστό
ανακύκλωσης/ επαναξιοποίησης δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια, λόγω
του γεγονότος ότι ο υπολογισμός των ποσοτήτων ΑΕΚΚ που παράγονται στη χώρα
βασίζεται σε εκτιμήσεις.

E.5.1.3

Πρωτοβουλίες καλής πρακτικής

Μελέτη περίπτωσης
Εθελοντική Συμφωνία Συνεργασίας «Για την
αξιοποίηση δευτερογενών καυσίμων από την
τσιμεντοβιομηχανία, στο πλαίσιο της βιομηχανικής
συμβίωσης και της κυκλικής οικονομίας» μεταξύ
της Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδας και του
YΠΕΝ

Σύντομη περιγραφή
Το πλαίσιο της εθελοντικής συμφωνίας καθορίζει τις ευθύνες
του ελληνικού δημοσίου και της ελληνικής βιομηχανίας
τσιμέντου και τις προδιαγραφές προκειμένου να αυξηθεί η
υποκατάσταση των παραδοσιακών ορυκτών καυσίμων.
Διάρκεια συμφωνίας 7/2019 - 12/2023

Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)

Μια διαδικτυακή υπηρεσία που διαχειρίζεται το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία επιτρέπει την
ηλεκτρονική εγγραφή και επαλήθευση όλων των νομικών
οντοτήτων (επιχειρήσεων και οργανισμών) στη χώρα, καθώς και
την αναφορά των αποβλήτων που παράγονται και
διαχειρίζονται. Ξεκίνησε και τέθηκε σε λειτουργία το 2017 - Η
ανάπτυξή του υποστηρίχθηκε και χρηματοδοτήθηκε από τον
ΣΕΠΑΝ

Εφαρμογή του νομικού πλαισίου για την ορθή
διαχείριση των AEKK - Σχέδια διαχείρισης AEKK

Σύμφωνα με τον νέο ελληνικό Νόμο 4685/2020 (άρθρο 89), κατά
τη διαδικασία αδειοδότησης μιας νέας δραστηριότητας
κατασκευής ή ανακαίνισης κτιρίων, οι υπόχρεοι οφείλουν να
παρέχουν σχέδιο διαχείρισης AEKK και σύμβαση με εγκεκριμένο
σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΕΔ) για τη διαχείριση ΑΕΚΚ
προκειμένου να αποκτήσουν την απαραίτητη οικοδομική άδεια.

Πρότυπα περιβαλλοντικής πιστοποίησης κατά
BREEAM & LEED

Παρατηρείται αυξανόμενο ενδιαφέρον για βιώσιμες κατασκευές
στη χώρα. Υπάρχουν πολλά κατασκευαστικά έργα που είναι
διαπιστευμένα για «πράσινη οικοδόμηση» (BREEAM & LEED)
που περιλαμβάνει την ορθή διαχείριση των AEKK.

E.5.1.4

Τομεακά μέτρα και δείκτες

Τα ακόλουθα κλαδικά μέτρα και δείκτες έχουν επιλεγεί με βάση την τρέχουσα
κατάσταση στην Ελλάδα στον τομέα των AEKK:

CIRCULAR ECONOMY ANNUAL REPORT - FINAL REPORT
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Παράγοντας
ενεργοποίησης

Μέτρο

Σχεδιασμός

Υιοθέτηση σε εθνικό/τοπικό
επίπεδο της υποχρεωτικής
εφαρμογής κυκλικών αρχών σε
εργασίες κατασκευής,
ανακαίνισης και κατεδάφισης
(Εθνικός/ τοπικός
σχεδιασμός/στρατηγική)

Νομοθεσία

Ενίσχυση της εφαρμογής του
νομικού πλαισίου για την
αποτελεσματική εφαρμογή των
Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων
για όλες τις κατασκευές και
εφαρμογή της επιλεκτικής
κατεδάφισης και διαλογής επί
τόπου (υποχρεωτικά για έργα
άνω μιας καθορισμένης
οικονομικής αξίας)

Συνεργασία

Συνεργασία μεταξύ
εμπλεκομένων στον
κατασκευαστικό τομέα και κατά
μήκος της αλυσίδας αξίας, για
ενίσχυση της αποδοτικότητας
των πόρων, (Βιομηχανικής
συμβίωσης/ ανταλλαγή υλικών)

Νομοθεσία

Δημιουργία συστημάτων
εναλλακτικής διαχείρισης για
δομικά προϊόντα (π.χ. PVC), για
την αύξηση της κυκλικότητας
στο τέλος του κύκλου ζωής τους
και την ενθάρρυνση (μέσω ecomodulation fees) καινοτόμων
προϊόντων και υλικών με
χαμηλότερες περιβαλλοντικές
επιπτώσεις

Φορολογικά
κίνητρα

Εισφορές/ φόροι επί ορυκτών
πρώτων υλών (π.χ. τέλη σε
αδρανή υλικά)

Νομοθεσία

Απαγόρευση διάθεσης προς
υγειονομική ταφή αποβλήτων
οικοδομικών εργασιών που
δύναται να ανακυκλωθούν
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Βραχυπρόθεσμα

Μακροπρόθεσμα

Δείκτες

 Αριθμός συμβολαίων με
ελάχιστες απαιτήσεις
για σχεδιασμό
αποσυναρμολόγησης σε
νέα και ανακαινισμένα
κτίρια
 Πλήθος χώρων με
μερική αποδόμηση πριν
από την κατεδάφιση.
 % εγκαταστάσεων με
Σχέδιο Διαχείρισης
Απορριμμάτων
Εγκαταστάσεων.
 Ποσοστό ΑΕΚΚ που
διατίθεται για
επαναχρησιμοποίηση,
κατά βάρος.
 Ποσοστό ΑΕΚΚ που
συλλέγεται για
ανακύκλωση, κατά
βάρος.
 Ποσότητα/% κατά
βάρος χρήσης
δευτερογενών υλικών
σε κατασκευαστικά
έργα.
 Ποσοστό
υποκατάστασης (% κατά
βάρος ή όγκο) για
εναλλακτικά καύσιμα
(στη βιομηχανία
τσιμέντου)

E.5.2

Συσκευασίες

E.5.2.1

Επισκόπηση κλάδου

Τα στοιχεία της Eurostat σχετικά με τα απορρίμματα συσκευασιών για την ΕΕ-15, για
την οποία υπάρχει μεγαλύτερη σειρά δεδομένων, υποδηλώνουν την αυξανόμενη χρήση
πλαστικού και χαρτιού/ χαρτονιού και τη μείωση (οριακά) της χρήσης μετάλλου και
γυαλιού. Ενώ η ποσότητα μεταλλικών και γυάλινων συσκευασιών έχει μειωθεί πολύ
ελαφρά, αυτές οι μειώσεις αντισταθμίζονται από την αύξηση του πλαστικού και του
χαρτιού/ χαρτονιού.
Ο κλάδος συσκευασίας στην Ελλάδα αναπτύσσεται. Η παραγωγή απορριμμάτων
συσκευασίας υπολογίστηκε σε 814.700 τόνους για το έτος 2018, σημειώνοντας
συνολική αύξηση 4% σε σύγκριση με το 2017. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία που
ελήφθησαν από τον EOAN το ποσοστό ανακύκλωσης των απορριμμάτων συσκευασίας
έφτασε το 63,6% το 2018, παρόλο που εξακολουθεί να παραμένει κάτω από το μέσο
όρο της ΕΕ (67,5% το 2017)2 με εξαίρεση το χαρτί και το χαρτόνι που φτάνουν σε
ποσοστό ανακύκλωσης 91,5%. Αυτά τα ποσοστά ανακύκλωσης δεν υπολογίζονται με
βάση τα νέα σημεία υπολογισμού όπως ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 3,
επομένως φαίνονται σχετικά υψηλά.

E.5.2.2

Στοιχεία και παράγοντες ενεργοποίησης

Συνολικά, ο κλάδος συσκευασίας στην Ελλάδα έχει σημειώσει πρόοδο στην
ενσωμάτωση στοιχείων Κυκλικής Οικονομίας στην αλυσίδα αξίας του.
Φάση παραγωγής


Πρόληψη των αποβλήτων στην πηγή - Η πρόληψη των αποβλήτων στην πηγή
αποτελεί επί του παρόντος κοινή πρακτική σε ολόκληρο τον κλάδο συσκευασιών,
διασφαλίζοντας ότι καταλήγουν λιγότερα απόβλητα σε χώρους υγειονομικής ταφής,
μέσω της μείωσης ή της αποτροπής τους κατά τη φάση της παραγωγής.



Πρόσληψη/ μίσθωση εξοπλισμού από προμηθευτές - Σημειώνεται ότι η μίσθωση
εξοπλισμού από προμηθευτές αυξάνεται και γίνεται κοινή πρακτική, μειώνοντας
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα το κόστος κεφαλαίου.

2

Δεδομένα Eurostat - https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Packaging_waste_statistics#Recycling_and_recovery_targets
3
Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτοί οι υπολογισμοί δεν βασίζονται στα νέα σημεία υπολογισμού, όπως
ορίζονται στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/1004 της Επιτροπής που ορίζει κανόνες για τους στόχους
των αστικών αποβλήτων: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1004&from=EN and the implementing act, Implementation
Decision (EU) 2019/665 related to packaging waste: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0665&from=EN
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Μέτρα ελαχιστοποίησης/ ανακύκλωσης νερού - Στην πλειονότητα των
εγκαταστάσεων παραγωγής συσκευασιών, έχουν καθοριστεί δείκτες μείωσης της
κατανάλωσης νερού και επαναχρησιμοποίησης νερού, οι οποίοι παρακολουθούνται
σε ετήσια βάση, ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή ενός συστήματος κλειστού
βρόχου.

Σχεδιασμός/ συμβάσεις προμηθειών συσκευασίας









Χαμηλό βάρος – Οι μεγαλύτερες βιομηχανίες παραγωγής υλικών & συσκευασίας
συνεχίζουν να μειώνουν το βάρος της συσκευασίας όλων των ειδών όπου είναι
δυνατόν, τόσο για τη μείωση του κόστους όσο και για τον αντίκτυπο στις εκπομπές
άνθρακα. Παραδείγματα από τη βιομηχανία στην Ελλάδα, μετά από συνεντεύξεις με
εμπλεκόμενους φορείς, περιλαμβάνουν: Μείωση βάρους κατά 12,5% στη
συσκευασία γυαλιού, μείωση βάρους κατά 7% στη συσκευασία αλουμινίου και
αντικατάσταση γυαλιού από πλαστικό.
Σχεδιασμός/προδιαγραφή για τη δυνατότητα ανακύκλωσης - Μερικοί από τους
μεγάλους παραγωγούς συσκευασιών στην Ελλάδα επικεντρώθηκαν κυρίως στον
σχεδιασμό πλαστικών συσκευασιών, προκειμένου να διευκολύνουν τη διαλογή και
την ανακύκλωση. Στο πλαίσιο αυτό εστιάζουν σε μονομερή-πολυμερή σχέδια, για
παράδειγμα σακουλάκια από 100% PPή δίσκους από 100% PET.
Αποφυγή επικίνδυνων ουσιών (σχεδιασμός/ προδιαγραφή) - Η αποφυγή
επικίνδυνων ουσιών και ‘προβληματικών’ υλικών παραμένει στην κορυφή της
λίστας προτεραιοτήτων όταν γίνεται λόγος για συσκευασίες, και ιδίως σε σχέση με
τα υλικά συσκευασιών που περιέχουν τρόφιμα. Για παράδειγμα, τα οξοβιοαποικοδομήσιμα πλαστικά απαγορεύονται πλέον από τον νόμο στην ΕΕ από το
2021 λόγω της ποσότητας μικροπλαστικών που διαχέονται στο περιβάλλον στο
τέλος της διάρκειας ζωής του προϊόντος.
Καινοτομία και Τεχνολογία Υλικών - Ποικίλα παραδείγματα σε εθνικό επίπεδο
μαρτυρούν στροφή προς την καινοτομία και την τεχνολογία, όπως τα PureCycle
Technologies, NaturALL Bottle Alliance και άλλες πρακτικές.
Συνεργασίες - Ο ΣΥΒΙΠΥΣ (Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών &
Συσκευασίας) ξεκίνησε τη συνεργασία του με τον EUROPEN (Ευρωπαϊκός
Οργανισμός για τις Συσκευασίες και το Περιβάλλον) στο πλαίσιο της Κυκλικής
Οικονομίας. Συνολικά, οι παραγωγοί συσκευασιών στην Ελλάδα συνεργάζονται
στενότερα με τους προμηθευτές τους για να βελτιώσουν την αλυσίδα εφοδιασμού
τους και να ορίσουν προδιαγραφές σύμβασης που πληρούν τους στόχους και τα
πρότυπα προϊόντων της ΕΕ.
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E.5.2.3

Πρωτοβουλίες καλής πρακτικής

Μελέτη περίπτωσης

Σύντομη περιγραφή

Σχεδιασμός και ανάπτυξη
προϊόντων

Ελληνικές εταιρείες Εμφιάλωσης έχουν πάρει πρωτοβουλίες για τον καλύτερο
σχεδιασμό και την ανάπτυξη του προϊόντος, εστιάζοντας στα εξής: χρήση rPET σε
δοχεία αναψυκτικών και νερού, εγκαταστάσεις με κατακόρυφη μείωση
αποβλήτων προς υγειονομική ταφή (zero landfill plants), μείωση του υλικού
συσκευασίας (χαμηλότερο βάρος).

Σχεδιασμός και ανάπτυξη
προϊόντων - ανακυκλώσιμο
σακουλάκι καφέ

Ανακυκλώσιμο σακουλάκι καφέ στα Οινόφυτα (Ελλάδα).
Το ανακυκλώσιμο σακουλάκι καφέ έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Μεμβράνη πολυολεφίνης χωρίς αλουμινόχαρτο (foil), παρόμοια διάρκεια ζωής, η
ετικέτα είναι από το ίδιο υλικό με τη μεμβράνη.

Χάρτινη συσκευασία από
ανανεώσιμο/ ανακυκλωμένο
υλικό
Συνεργασία - εκπαίδευση
ψαράδων για τη συλλογή
πλαστικών από τη θάλασσα
Χωριστή συλλογή - Γωνίες
ανακύκλωσης (Τοπικές αρχές)

E.5.2.4

Χάρτινη συσκευασία από ανανεώσιμο/ ανακυκλωμένο υλικό.
Εταιρείες στο χώρο της συσκευασίας έχουν αντικαταστήσει τη γραμμή παραγωγής
με πιο βιώσιμα υλικά, όπως: χαρτί και PET, αντικαθιστώντας τα δοχεία τροφίμων
ΠΜΧ που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν.
Η Εναλεία εκπαιδεύει ψαράδες να συλλέγουν πλαστικά από τη θάλασσα. Στο
πλαίσιο αυτό, λειτουργεί το πρόγραμμα καθαρισμού θαλάσσιων πλαστικών
«Καθαρισμός της Μεσογείου» [Mediterranean Cleanup] που αναπτύχθηκε από
την «Εναλεία».
Αρκετές Τοπικές Αρχές στην Ελλάδα εισήγαγαν «γωνίες ανακύκλωσης», σύμφωνα
με τον Νόμο 4555/2018 και τον Νόμο 4447/2016, δημιουργώντας 5 ροές για:
Χαρτί/ χαρτόνι, Μέταλλα/ πλαστικά, Γυαλί, (Οργανικά απόβλητα και
κλωστοϋφαντουργικά).

Κλαδικά μέτρα και δείκτες

Τα ακόλουθα κλαδικά μέτρα και δείκτες έχουν επιλεγεί με βάση την τρέχουσα
κατάσταση στην Ελλάδα στον τομέα των συσκευασιών:
Παράγοντας
ενεργοποίησης

Μέτρο

Νομοθεσία

Σύστημα εγγυοδοσίας (DRS)
για αύξηση της ποσότητας, της
ποιότητας και της αξίας των
συσκευασιών που
συλλέγονται για ανακύκλωση
(δοχεία αλουμινίου/ χάλυβα,
πλαστικά μπουκάλια και
εξετάζεται το γυαλί)

Βραχυπρόθεσμα
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Μακροπρόθεσμα

Δείκτες
 Ποσοστό
επαναχρησιμοποίησης/
ανακύκλωσης για τις
συσκευασίες (% κατ’
όγκο, δηλ. λίτρα)
 % συσκευασίας που
συλλέγεται μέσω
συστήματος εγγυοδοσίας
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Παράγοντας
ενεργοποίησης

Μέτρο

Νομοθεσία

Βελτιωμένο σύστημα EPR
(Διευρυμένης Ευθύνης
Παραγωγών) για τις
συσκευασίες προϊόντων, με
σκοπό την αύξηση των
επενδύσεων σε υποδομές και
τη βελτίωση της συλλογής, της
επαναχρησιμοποίησης και της
ανακύκλωσης, με τέλη
οικολογικής διαφοροποίησης
(eco-modulation fees) για την
προώθηση βελτιωμένου
σχεδιασμού συσκευασιών
(δυνατότητα ανακύκλωσης)

Πρότυπα

Εφαρμογή του Προτύπου
Επισήμανσης Συσκευασίας
ώστε να αντικατοπτρίζει τους
εθνικούς όρους διαχείρισης
αποβλήτων

Φορολογικά
κίνητρα

Φόρος χρήσης φυσικών πόρων
- π.χ. συσκευασίες προϊόντων
χωρίς ελάχιστες
προδιαγραφές
ανακυκλωμένου υλικού

E.5.3

Τρόφιμα

E.5.3.1

Επισκόπηση κλάδου

Βραχυπρόθεσμα

Μακροπρόθεσμα

Δείκτες
(DRS), εάν έχει
καθοριστεί (κατά βάρος)
 Ποσοστό προσμίξεων
στον μπλε κάδο κατά
βάρος (τρέχον: 40%)
 Εκτιμώμενο %
παραβατικότητας ‘free
riding’ στο πλαίσιο του
συστήματος EPR (σε
σχέση με την ποσότητα
«που διατίθεται στην
αγορά»)

Απόβλητα τροφίμων σε επίπεδο ΕΕ
Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη εκτίμηση, κάθε χρόνο παράγονται στην ΕΕ 88
εκατομμύρια τόνοι απορριμμάτων τροφίμων, με το σχετικό κόστος (σπατάλη αξίας) να
εκτιμάται σε 143 δισεκατομμύρια ευρώ. Για να επιταχυνθεί η πρόοδος της ΕΕ, η
Επιτροπή θα προτείνει νομικά δεσμευτικούς στόχους για τη μείωση των απορριμμάτων
τροφίμων έως το 2023, όπως απαιτεί η στρατηγική «Farm to Fork». Τα κράτη μέλη
δεσμεύονται επίσης να επιτύχουν τον παγκόσμιο στόχο βιώσιμης ανάπτυξης SDG 12.3
(Δείκτης 12.3.1 - Παγκόσμια απώλεια και απόβλητα τροφίμων και ), θέτοντας σε
εφαρμογή εθνικές στρατηγικές και μέτρα για την καταπολέμηση των αποβλήτων
τροφίμων. Ένας αυξανόμενος αριθμός χωρών εφαρμόζει εθνικές στρατηγικές και
σχέδια δράσης για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων (π.χ. Αυστρία, Βέλγιο,
Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Κροατία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία,
Πορτογαλία, Σλοβενία, Σουηδία και Φινλανδία). Ορισμένες χώρες έχουν επίσης
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θεσπίσει νομοθετικά πλαίσια που εστιάζουν στην πρόληψη των αποβλήτων τροφίμων
(π.χ. Γαλλία, Ιταλία).
Πάνω από το 50% των αποβλήτων τροφίμων που παράγονται στην ΕΕ σημειώνεται σε
επίπεδο νοικοκυριών – τα οποία αποτελούν το βασικό τομέα ενδιαφέροντος για
προγράμματα πρόληψης των αποβλήτων τροφίμων στα κράτη μέλη. Άλλοι τομείς που
συμβάλλουν στα απόβλητα τροφίμων στην ΕΕ είναι η παραγωγή τροφίμων (19%), τα
ξενοδοχεία και οι υπηρεσίες τροφίμων (12%), η καλλιέργεια (11%), το χονδρικό και το
λιανικό εμπόριο (5%). Στην Ελλάδα, η κατανομή της παραγωγής αποβλήτων τροφίμων
θεωρείται παρόμοια, ωστόσο δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία προς απόδειξη αυτού.
Τα βιοαπόβλητα στην Ελλάδα
Οι ποσότητες βιοαποδομήσιμων αποβλήτων (ΒΑΑ) που έχουν οδηγηθεί σε ΧΥΤΑ,
ξεπερνούν κατά σχεδόν 2 εκατ. τόνους τη μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα που ορίζει η
νομοθεσία και το προηγούμενο ΕΣΔΑ. Συγκεκριμένα, κατά το έτος 2018, 2.771.773 τόνοι
ΒΑΑ κατέληξαν σε ΧΥΤΑ, έναντι μέγιστης επιτρεπόμενης ποσότητας 910.000 τόνων ΒΑΑ.
Μεταξύ 2015 και 2018, η χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων αυξήθηκε από το 4,7% στο
5,7% της συνολικής ποσότητας βιοαποδομήσιμων αποβλήτων που παράγονται στη
χώρα.
Σύμφωνα με το εγκριθέν ΕΣΔΑ 2020 -2030, η χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων θα
καταστεί υποχρεωτική από τις 31 Δεκεμβρίου 2022 μέσω της επέκτασης του «καφέ
κάδου» σε εθνικό επίπεδο.

E.5.3.2


Στοιχεία και παράγοντες ενεργοποίησης

Πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων και αναδιανομή τροφίμων
Η βιομηχανία τροφίμων και ποτών καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για την
πρόληψη των αποβλήτων στην πηγή με σκοπό τη μείωση του κόστους, αν και δεν
υπάρχουν ολοκληρωμένες εθνικές πρωτοβουλίες για την προώθηση ή την
υποστήριξη της πρόληψης των αποβλήτων τροφίμων, όπως υπάρχουν σε ορισμένες
χώρες (π.χ. Ηνωμένο Βασίλειο, όπου το WRAP ηγείται της πρωτοβουλίας Courtauld
2025).



4

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) συμμετέχει σε μια σειρά
πρωτοβουλιών σε εθνικό επίπεδο για τη μείωση των αποβλήτων τροφίμων και τη
στήριξη πιο υποβαθμισμένων κοινωνικών ομάδων. Συνεργάζεται στενά με τον
οργανισμό «Μπορούμε»4 μέσω του προγράμματος ««Διάσωση & Προσφορά
Τροφίμων», του οποίου αποστολή είναι ο περιορισμός της σπατάλης τροφίμων και
η αύξηση της επισιτιστικής προσφοράς προς κοινωφελείς φορείς και τους
ωφελούμενους τους.
Ανακύκλωση (Open loop/close loop)

https://www.boroume.gr/, τελευταία επίσκεψη: 14 Ιουλίου 2020.
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Είναι προφανές ότι υπάρχει τεράστιο περιθώριο αύξησης της ποσότητας των
βιοαποβλήτων που συλλέγονται χωριστά από τα νοικοκυριά, και ήδη αρκετοί Δήμοι
υλοποιούν νέα συστήματα συλλογής βιοαποβλήτων, ακολουθώντας μια σειρά
πιλοτικών προγραμμάτων σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, όπως ο Δήμος ΒάρηςΒούλας- Βουλιαγμένης.
Όλοι οι μεγάλοι παραγωγοί τροφίμων έχουν δημιουργήσει συστήματα
ανακύκλωσης στην εφοδιαστική τους αλυσίδα, προκειμένου να μειωθεί η διάθεση
αποβλήτων τροφίμων. Συνήθως συνάπτουν συμβάσεις με φορείς που εμπλέκονται
στη διαχείριση βιοαποβλήτων μέσω εγκαταστάσεων αναερόβιας χώνευσης, για την
παραγωγή βιοαερίου και compost. Δυστυχώς, αυτό είναι πολύ λιγότερο
διαδεδομένο σε μικρότερους παραγωγούς και λιανοπωλητές.


Συνεργασία
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) είναι μέλος της Food Drink
Europe και συμμετέχει σε μια σειρά ευρωπαϊκών έργων (LIFE FOODPRINT, PEFMED,
EUMERCI, CIRCforBIO, ICCEE). Άλλες συνεργατικές πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν, το
Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών και Συσκευασίας (ΣΥ.ΒΙ.Π.Υ.Σ.)
που είναι μέλος της διεθνούς πρωτοβουλίας SAVEFOOD υπό την αιγίδα των FAO και
UNEP.



Επιχειρηματικά μοντέλα Κυκλικής Οικονομίας
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) συνεργάστηκε με 3 εταιρείες
στον τομέα των τροφίμων και ποτών (Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης Α.Ε. (EZA S.A.),
TSAKIRIS Α.Ε. και ΑΣΠΙΣ K. ΔΕΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ ΑΕ) που θα συλλέγουν
βιοαπόβλητα μέσω της παραγωγικής τους διαδικασίας για την παραγωγή
βιοκαυσίμων.

E.5.3.3

Πρωτοβουλίες καλής πρακτικής

Μελέτη περίπτωσης
Πρόγραμμα για την μείωση
της σπατάλης τροφίμων
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Σύντομη περιγραφή
Πρόγραμμα μείωσης της σπατάλης τροφίμων σε αλυσίδα supermarket.
Εφαρμογή οργανωμένου προγράμματος δωρεάς κοντόληκτων τροφίμων σε
οργανισμούς και άτομα που έχουν ανάγκη, μέσω του Προγράμματος
«Τρόφιμα Αγάπης».
Διερεύνηση των αποβλήτων τροφίμων σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού σε
συνεργασία με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, με τη διενέργεια σημαντικής
έρευνας, προκειμένου να μελετηθούν τα απόβλητα τροφίμων που
παράγονται σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού.

Ένα σύστημα Κυκλικής
Οικονομίας για μετατροπή
βιομάζας πολλαπλών πηγών
σε προϊόντα προστιθέμενης
αξίας (CIRCforBIO (Life+))
Προοπτική κύκλου ζωής για
οινοποίηση χαμηλού
αντίκτυπου και εφαρμογή
στην ΕΕ οικολογικών
καινοτόμων τεχνολογιών Σύνδεσμος οινοπαραγωγών
Βόρειας Ελλάδας

E.5.3.4

Ο γενικός στόχος του έργου CIRCforBIO είναι η επίτευξη υψηλών ποσοστών
εξοικονόμησης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από την αντικατάσταση των
ορυκτών καυσίμων με προηγμένα βιοκαύσιμα, καθώς και η προώθηση
πρωτοβουλιών κυκλικής οικονομίας με επίκεντρο τη βιομάζα
Η προτεινόμενη λύση στοχεύει στη διάθεση ενός διαδικτυακού εργαλείου LCA-LCC,
εξειδικευμένου για την αλυσίδα παραγωγής οίνου, το οποίο επιτρέπει στους
οινοπαραγωγούς (όχι ειδικούς στη μεθοδολογία LCA) να πραγματοποιήσουν
(αυτό)αξιολόγηση της διαδικασίας οινοποίησης που εφαρμόζουν, προκειμένου να
εντοπίσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και το κόστος για κάθε στάδιο της
διαδικασίας.

Κλαδικά μέτρα και δείκτες

Προσδιορίστηκε μια σειρά παραγόντων ενεργοποίησης και προοπτικών στον κλάδο των
τροφίμων, όπως: Εισαγωγή κριτηρίων στις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις για την
πρόληψη των αποβλήτων τροφίμων, περαιτέρω ανάπτυξη βιομηχανικής συνεργασίας,
παροχή οικονομικών κινήτρων όπως φορολογικές ελαφρύνσεις, ανάπτυξη εθελοντικών
συμφωνιών και στόχων και μελλοντική υποχρεωτική εγγραφή στην πλατφόρμα του
Εθνικού Μητρώου Αποβλήτων (HMA). Τα ακόλουθα κλαδικά μέτρα και δείκτες έχουν
επιλεγεί με βάση την τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα στον τομέα των τροφίμων:
Παράγοντας
ενεργοποίησης

Μέτρο

Νομοθεσία

Υποχρεωτική συλλογή των αποβλήτων
τροφίμων από νοικοκυριά και
εμπορικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
και επιχειρήσεις υπηρεσιών τροφίμων5
- ενδεχομένως με χρηματοδότηση
μέσω του ΣΕΔ σε μακροπρόθεσμο
επίπεδο

Νομοθεσία

Πλήρης απαγόρευση
βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων σε
χώρους υγειονομικής ταφής, σε
συνδυασμό με στόχους ανακύκλωσης
για βιοαπόβλητα6

Βραχυπρόθεσμα

Μακροπρόθεσμα

Δείκτης
 Αναλογία των
αποβλήτων
τροφίμων (κατά
βάρος) που
αναδιανέμονται
και
ανακυκλώνονται
 Γεωγραφική
κάλυψη
συλλογής των
βιοαποβλήτων
(% των δήμων)

6

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει τους στόχους ανακύκλωσης για τα βιοαπόβλητα έως το
τέλος του 2024, σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα (ΕΕ, 2018/851)
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Παράγοντας
ενεργοποίησης

Μέτρο

Δεδομένα

Χαρτογράφηση των υποδομών
επεξεργασίας για τα συλλεγόμενα
βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα
(εγχώριες και εμπορικές πηγές), με
στόχο την κατανόηση τυχόν ελλείψεων
και επενδυτικών αναγκών σε υποδομές

Επενδύσεις

Επενδύσεις σε υποδομές και
εγκαταστάσεις επεξεργασίας
βιοαποβλήτων - πιθανώς με
χρηματοδότηση από σύστημα
Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού
(EPR) ή το Πράσινο Ταμείο σε
μακροπρόθεσμο επίπεδο.

Πληροφόρηση

Εκστρατεία ενημέρωσης των
καταναλωτών που επικεντρώνεται στην
μείωση της σπατάλης τροφίμων στο
σπίτι και στη κομποστοποίηση στο
σπίτι, εφόσον αυτή είναι εφικτή.

Πρότυπα

Κριτήρια αποχαρακτηρισμού των
αποβλήτων με στόχο την αύξηση της
ποιότητας και τις τελικές αγορές για
compost7

E.5.4

Πλαστικά (μη συσκευασίες)

E.5.4.1

Επισκόπηση κλάδου

Βραχυπρόθεσμα

Μακροπρόθεσμα

Δείκτης
 Ποσοστά
συλλογής και
ανακύκλωσης
βιοαποβλήτων
(% κατά βάρος
από αυτά που
«διατίθενται
στην αγορά»)
 Ποσοστό
προσμήξεων με
απόβλητα
τροφίμων (%
rejects by
weight)

Στην Ελλάδα, η βιομηχανία πλαστικών δραστηριοποιείται στη μεταποίηση, με
εξειδίκευση σε συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς πλαστικών προϊόντων (ενδιάμεση και
τελική) και με υψηλή εξαγωγική δραστηριότητα. Ο κλάδος των πλαστικών περιλαμβάνει
βιομηχανίες μεγάλης αλλά και μικρότερης κλίμακας με κυρίως σύγχρονες
εγκαταστάσεις παραγωγής. Οι εγχώριες δραστηριότητες περιλαμβάνουν την προμήθεια
και κατασκευή πρώτων υλών, την κατασκευή μηχανημάτων, και την παραγωγή μιας
ευρείας γκάμας πλαστικών προϊόντων από σακούλες και μπουκάλια έως σωλήνες και
ανταλλακτικά αυτοκινήτων.

7

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, η Επιτροπή απαιτεί από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να
αναπτύξουν ευρωπαϊκά πρότυπα για βιοαπόβλητα που εισέρχονται σε διαδικασίες βιολογικής
σταθεροποίησης, για λίπασμα και χώνευση, με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές.
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Με συνεισφορά περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ ή 1,6% στο ΑΕΠ (στοιχεία 2018),
1,8% στην απασχόληση και σχεδόν 4% στις εξαγωγές προϊόντων, ο κλάδος των
πλαστικών αποτελεί μια σημαντική βιομηχανία για τη χώρα, αλλά αντιμετωπίζει
προκλήσεις ενόψει της μετάβασης της οικονομίας από το γραμμικό στο κυκλικό
μοντέλο.

E.5.4.2












Στοιχεία και παράγοντες ενεργοποίησης

Πρόληψη των αποβλήτων - Η πρόληψη των αποβλήτων στην πηγή αποτελεί
σήμερα κοινή πρακτική σε ολόκληρη τη βιομηχανία πλαστικών στην Ελλάδα,
διασφαλίζοντας ότι διατίθενται λιγότερα απόβλητα σε χώρους υγειονομικής
ταφής.
Χρήση ανακυκλωμένου περιεχομένου - Η συχνότητα της χρήσης
ανακυκλωμένου περιεχομένου υλικού αυξάνεται στη βιομηχανία πλαστικών που
επικεντρώνεται σε λύσεις συσκευασίας PP/PC/PE για τους τομείς των τροφίμων
και των χημικών ουσιών/χρωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του
ανακυκλωμένου πολυπροπυλενίου (rPP).
Ανακύκλωση (Open / Closed Loop)- Η ανακύκλωση είναι συνήθης πρακτική στη
βιομηχανία πλαστικών, μέσω της αξιοποίησης υπολειμμάτων παραγωγής ως
τροφοδοσία στο εργοστάσιο παραγωγής (π.χ. επανεπεξεργασία) και για
παραγωγή καλής ποιότητας PE (LDPE, HDPE), PP, PS, PET και PVC για χρήση σε
άλλες εφαρμογές.
Επιχειρηματικό μοντέλο κυκλικής οικονομίας – Αναφορικά με τα
επιχειρηματικά μοντέλα κυκλικής οικονομίας στη βιομηχανία πλαστικών
υπάρχει η πιστοποίηση EuCertPlast. Οι προδιαγραφές της EuCertPlast
επικεντρώνονται στην ιχνηλασιμότητα των πλαστικών υλικών (σε όλη τη
διαδικασία ανακύκλωσης και στην αλυσίδα εφοδιασμού). Το ίδιο το σύστημα
πιστοποίησης λειτουργεί σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 15343: 2007.
Συνεργασία - Ο ΣΒΠΕ είναι μέλος της Plastics Europe και συνεργάζεται στενά με
τον Σύνδεσμο και τα μέλη της. Συγκεκριμένα, παίρνει μέρος στην προσπάθεια
του ευρωπαϊκού συνδέσμου βιομηχανίας πλαστικών, μέσω του «Plastics 2030 –
Voluntary Commitment» (Πλαστικά 2030 - Εθελοντική δέσμευση), που εκδόθηκε
από την Plastics Europe 8. Άλλες βασικές συνεργασίες περιλαμβάνουν: τη
συμμετοχή εταιρειών στην ευρωπαϊκή κοινοπραξία CEFLEX, μια ευρωπαϊκή
κοινοπραξία αλυσίδων αξίας ευέλικτων συσκευασιών και πλαστικών, τη
συμμετοχή στο Plastics Recyclers Europe και δημιουργία του Ερευνητικού
κέντρου «Plastics for People (PfP)».
Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) – η οποία συνεχίζει να αναπτύσσεται στη
βιομηχανία πλαστικών στην Ελλάδα.

8

https://www.plasticseurope.org/application/files/7215/1715/2556/20180116121358PlasticsEurope_Voluntary_Commitment_16012018_1.pdf
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Επενδύσεις σε υποδομές –Ενίσχυση εταιριών στο πλαίσιο Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων Χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ, ΕΠΑΝΕΚ, Πράσινο Ταμείο).

E.5.4.3

Πρωτοβουλίες καλής πρακτικής

Μελέτη περίπτωσης

Σύντομη περιγραφή

Γεωργική πρακτική Μεμβράνες θερμοκηπίου

Στην Ελλάδα υπάρχουν επί του παρόντος 7 σημεία για τη χωριστή
συλλογή μεμβρανών θερμοκηπίου, με τα περισσότερα εξ αυτών
εγκατεστημένα στην Κρήτη. Οι μεμβράνες που συλλέγονται
προσφέρονται επί του παρόντος για ανακύκλωση στις εγκαταστάσεις
της Πλαστικά Κρήτης. Η συλλογή και ανακύκλωση μεμβρανών
θερμοκηπίου πραγματοποιείται σε μεγάλο βαθμό στην Κρήτη.

Πλαστικά - «In the Loop»

«In the Loop», που διαχειρίζεται τα Πλαστικά Θράκης ΑΕΒΕ: μια
υπηρεσία ανακύκλωσης που βοηθά στη δημιουργία αξίας από
πλαστικά απόβλητα και είναι διαθέσιμη σε όλους τους σχετικούς
ενδιαφερόμενους, επιχειρήσεις και καταναλωτές

E.5.4.4. Κλαδικά μέτρα και δείκτες
Στη βιομηχανία πλαστικών προσδιορίστηκε μια σειρά από παράγοντες ενεργοποίησης
κυκλικής οικονομίας και προοπτικές, όπως: οικονομικά κίνητρα για παραγωγούς (π.χ.
μέσω επιδοτήσεων και φοροαπαλλαγών), καλύτερη διαχείριση της χωριστής συλλογής
πλαστικών απορριμμάτων (μη συσκευασίας), μεγιστοποίηση της διαλογής των
ανακυκλώσιμων πλαστικών από τα σύμμεικτα απορρίμματα, εφαρμογή συστημάτων
εναλλακτικής διαχείρισης (EPR scheme) για γεωργικά πλαστικά και αλιευτικά εργαλεία
(δίχτυα) και μείωση της κατανάλωσης πλαστικών μίας χρήσης μέσω Πράσινων
Δημοσίων Συμβάσεων. Τα ακόλουθα τομεακά μέτρα και δείκτες έχουν επιλεγεί με βάση
την τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα στον τομέα των πλαστικών:
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Παράγοντας
ενεργοποίησης

Μέτρο

Νομοθεσία

Διερεύνηση της
δυνατότητας για
πιθανή εφαρμογή
εθνικών συστημάτων
EPR (Διευρυμένης
Ευθύνης Παραγωγού)
και σύστημα
εγγυοδοσίας (DRS)
(πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα κάθε
μέτρου,
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας να
χρησιμοποιούνται σε
συνδυασμό) για την
υποστήριξη κυκλικών
συστημάτων για τα
πλαστικά στην
γεωργία και την αλιεία
(δηλ. σχεδιασμός
κυκλικότητας,
κλιμάκωση ανάληψης
και ανακύκλωση)

Πρότυπα

Αύξηση των ποσοστών
συλλογής και
ανακύκλωσης
πλαστικών αποβλήτων
που δεν
χρησιμοποιούνται για
συσκευασίες.

Βραχυπρόθεσμα

Μακροπρόθεσμα

E.5.5

Επαναχρησιμοποίηση νερού

E.5.5.1

Επισκόπηση τομέα

Δείκτες

 Ποσοστό πλαστικών
συσκευασιών
φυτοφαρμάκων και
γεωργικών μεμβρανών
(κατά βάρος) που
καταγράφεται βάσει
του συστήματος
Διευρυμένης Ευθύνης
Παραγωγού (%
διάθεσης στην αγορά,
(PoM)).
 % των πλαστικών
αλιευτικών
εργαλείων/εξοπλισμού
που καταγράφεται
βάσει του συστήματος
EPR (% διάθεσης στην
αγορά, (PoM))
 Εκτιμώμενο %
παραβατικότητας ‘free
riding’ στο πλαίσιο του
συστήματος
Διευρυμένης Ευθύνης
Παραγωγού (σε σχέση
με την ποσότητα που
διατίθεται στην
αγορά)

Το νερό είναι ένας πεπερασμένος πόρος και η λειψυδρία επηρεάζει το 17% της
επικράτειας της ΕΕ9. Επί του παρόντος, ο νέος Κανονισμός (ΕΕ) 2020/741 σχετικά με τις
ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων για τη γεωργική
άρδευση, ο οποίος θα εφαρμοστεί από τον Ιούνιο του 2023, αναμένεται να προωθήσει

9

Πηγή: ΕΚ - Λειψυδρία και ξηρασία στην ΕΕ https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/water_scarcity.pdf
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την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων στην ΕΕ. Στο πλαίσιο του Σχεδίου δράσης για τη
νέα κυκλική οικονομία (2020), η εφαρμογή αυτού του νέου Κανονισμού
περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες της Ευρώπης για την κυκλική οικονομία. 10
Στην Ελλάδα, και ιδιαίτερα σε πολλές νοτιοανατολικές και νησιωτικές περιοχές, υπάρχει
έντονη πίεση στους υδάτινους πόρους, η οποία επιδεινώνεται από την υψηλή ζήτηση
νερού για τουρισμό και άρδευση το καλοκαίρι. Η ενσωμάτωση των επεξεργασμένων
λυμάτων στη διαχείριση των υδάτινων πόρων είναι υψίστης σημασίας για την κάλυψη
μελλοντικών απαιτήσεων. Παρά την ανάγκη αυτή, έχουν υλοποιηθεί λίγα μόνο έργα
επαναχρησιμοποίησης λυμάτων, με τα περισσότερα εξ αυτών να είναι πιλοτικά έργα
άρδευσης καλλιεργειών.

E.5.5.2

Στοιχεία και παράγοντες ενεργοποίησης

Η Ελλάδα είναι ένα από τα έξι κράτη μέλη (Κύπρος, Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία)
που διαθέτουν πρότυπα που καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις για το νερό από
επαναξιοποίηση, πριν μπορέσει να επαναχρησιμοποιηθεί (2018)11. Το ελληνικό νομικό
πλαίσιο σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων που
αναπτύχθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 145116/11, ορίζει μέτρα, όρους
και διαδικασίες σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων.
Ο τρέχων ρυθμός επαναχρησιμοποίησης νερού παραμένει χαμηλός στην Ελλάδα λόγω
των διοικητικών εμποδίων και της πολυπλοκότητας που σχετίζεται με την εφαρμογή
των προτύπων, γεγονός που δημιουργεί ισχυρά αντικίνητρα για την ανάπτυξη νέων
συστημάτων.
Η μόνη εφαρμογή μεγάλης κλίμακας σημειώνεται στη Βόρεια Ελλάδα, όπου η Εταιρεία
Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.), η δεύτερη μεγαλύτερη
εταιρεία ύδρευσης στην Ελλάδα, εξυπηρετεί πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους,
κατάφερε να προωθήσει την επαναχρησιμοποίηση νερού.

E.5.5.3

Πρωτοβουλίες καλής πρακτικής



Μελέτη περίπτωσης



Σύντομη περιγραφή



Η επαναχρησιμοποίηση
επεξεργασμένων αστικών
λυμάτων στη γεωργία



Τα σημαντικότερα έργα που βρίσκονται σήμερα σε εφαρμογή είναι αυτά
της Θεσσαλονίκης, της Χαλκίδας, των Μαλίων, της Λιβαδειάς, της
Άμφισσας, της Καλλικράτειας και της Χερσονήσου.

10

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0741&from=EN

11

Επαναχρησιμοποίηση νερού - Νομοθετικό πλαίσιο στις περιφέρειες της ΕΕ, ΕΕ, 2018
https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Water-reuse.pdf
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Η επαναχρησιμοποίηση
βιομηχανικών λυμάτων
στον βιομηχανικό τομέα

E.5.5.4

Η επαναχρησιμοποίηση βιομηχανικών λυμάτων από εργοστάσια που
ανήκουν στους βιομηχανικούς τομείς είναι μια δράση που βασίζεται στην
αγορά, με βάση τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του βιομηχανικού τομέα
(Παράδειγμα: ΑΓΕΚ Ηρακλής Lafarge - EPSA: Τα λύματα από το εργοστάσιο
EPSA μεταφέρονται και χρησιμοποιούνται στη διαδικασία παραγωγής του
εργοστασίου τσιμέντου Ηρακλής.)

Κλαδικά μέτρα και δείκτες

Προσδιορίστηκε μια σειρά από βασικούς παράγοντες ενεργοποίησης και προοπτικές,
όπως: εισαγωγή οικονομικών κινήτρων και καινοτόμων συστημάτων για την κατάλληλη
συνεκτίμηση του κόστους και των κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών οφελών
της επαναχρησιμοποίησης νερού, συμμόρφωση με ένα συνεκτικό κανονιστικό πλαίσιο
για την επαναχρησιμοποίηση νερού/ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση
νερού, ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για την εκτίμηση του κινδύνου για την
υγεία και τη διαχείριση για την επαναχρησιμοποίηση μη πόσιμου νερού, ISO 16075:
2015, οδηγίες για τη χρήση επεξεργασμένων λυμάτων για έργα άρδευσης, ή οδηγίες
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και εκπαίδευση των τελικών χρηστών,
ενημέρωση/ευαισθητοποίηση και παρουσίαση επιχειρηματικών ευκαιριών στους
γεωργικούς και μη βιομηχανικούς τομείς τροφίμων και ποτών - για να τονιστεί στο
κοινό η σημασία της επαναχρησιμοποίησης του νερού.
Τα ακόλουθα κλαδικά μέτρα και δείκτες έχουν επιλεγεί με βάση την τρέχουσα
κατάσταση στην Ελλάδα στον τομέα της επαναχρησιμοποίησης νερού:
Παράγοντας
ενεργοποίησης

Μέτρο

Νομοθεσία

Βελτίωση των εθνικών
κανονισμών και
ενσωμάτωση του νέου
Κανονισμού της ΕΕ
2020/741 σχετικά με τις
ελάχιστες απαιτήσεις για
την επαναχρησιμοποίηση
νερού

Επιχειρηματική
υποστήριξη

Πρόγραμμα
επιχειρηματικής
υποστήριξης σε
βιομηχανικούς κλάδους
με υψηλές ανάγκες
νερού (π.χ. αλουμίνιο,
γεωργία και παραγωγή
τροφίμων) για την
αύξηση της
αποδοτικότητας στη
χρήση του νερού
(εστίαση στην πρόληψη
και την
επαναχρησιμοποίηση)

Βραχυπρόθεσμα

Μακροπρόθεσμα
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Δείκτης

 Ποσότητα
επαναχρησιμοποίησης
λυμάτων (m3 - λίτρα)
 Εκτιμώμενο ποσοστό
απώλειας νερού (%
κατ’ όγκο)
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Παράγοντας
ενεργοποίησης

Μέτρο

Συνεργασία

Ανάπτυξη οδικού χάρτη
της βιομηχανίας νερού
που εστιάζει στον
σχεδιασμό για την
μείωση του εξωτερικού
κόστους των αποβλήτων,
στη διατήρηση των
πόρων σε χρήση και στην
αναγέννηση του φυσικού
κεφαλαίου

Σχεδιασμός &
Υποδομές

Πρόγραμμα διαχείρισης
διαρροών για τη μείωση
των απωλειών σε όλα τα
δίκτυα διανομής νερού

E.5.6

Αλουμίνιο

E.5.6.1

Επισκόπηση κλάδου

Βραχυπρόθεσμα

Μακροπρόθεσμα

Δείκτης

Στην Ελλάδα, η βιομηχανία αλουμινίου περιλαμβάνει μεγάλες βιομηχανικές μονάδες με
υψηλές ανάγκες κεφαλαίου για την παραγωγή πρώτων υλών (αλουμίνα και πρωτογενές
αλουμίνιο), ενδιάμεσα και τελικά προϊόντα, καθώς και μικρού εργατικού δυναμικού
βιοτεχνίες που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή και εγκατάσταση προϊόντων
κατασκευής αλουμινίου σε όλη τη χώρα.
Η Ελλάδα είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός βωξίτη στην Ευρώπη, ενώ κατατάσσεται 12η
στον κόσμο όσον αφορά την παραγωγή και 11η στα αποθέματα βωξίτη. Το κύριο μέρος
της εξόρυξης πραγματοποιείται στην περιοχή του Παρνασσού-Γκιώνας-Οίτης-Ελικώνα
από εταιρείες των ομίλων IMERYS (ΕΛΜΙΝ Α.Ε.) και Μυτιληναίος (Δελφοί - Δίστομο
Α.Ε.), ενώ υπάρχουν επίσης εκμεταλλεύσιμα αποθέματα βωξίτη στην Εύβοια και στα
Μέγαρα Αττικής. Η ελληνική παραγωγή βωξίτη απορροφάται κυρίως από την
«Αλουμίνιο Α.Ε.» για την παραγωγή αλουμίνας και αλουμινίου, στο εργοστασιακό
συγκρότημα της εταιρείας στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας.
Ο κλάδος αλουμινίου περιλαμβάνει: παραγωγή αλουμίνας, παραγωγή πρωτογενούς και
δευτερογενούς αλουμινίου, βιομηχανία έλασης, βιομηχανία εξώθησης, καλώδια,
χύτευση, ανοδίωση και ηλεκτροστατική βαφή και τελικές χρήσεις (πόρτες/ παράθυρα
και άλλα προϊόντα συσκευασίας).

E.5.6.2

Στοιχεία και παράγοντες ενεργοποίησης



Αποφυγή επικίνδυνων ουσιών - Οι επιχειρήσεις έχουν μειώσει τη χρήση
επικίνδυνων ουσιών.



Ανακύκλωση
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 Τα κατάλοιπα βωξίτη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παράγονται μέσω
της διαδικασίας παραγωγής αλουμίνας, χρησιμοποιούνται πλέον σε άλλες
βιομηχανίες (π.χ. βιομηχανία τσιμέντου).
 Τα δευτερογενή απορρίμματα αλουμινίου επαναρευστοποιούνται ευρέως σε
χυτήρια αλουμινίου.
 Το σκραπ αλουμινίου επαναρευστοποιείται ευρέως σε χυτήρια αλουμινίου. Η
χρήση του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων για ορισμένα κατασκευαστικά έργα,
στοχεύει στη μεγιστοποίηση της ανάκτησης των υπολειμμάτων αλουμινίου και
του αλουμινίου κατεδαφίσεων, ώστε να επιτρέπεται η ανακύκλωση απευθείας
από τον προμηθευτή ή μέσω εργολάβων που δραστηριοποιούνται στη
διαχείριση αποβλήτων.
 Η επεξεργασία και εμπορία κραμάτων αλουμινίου και παραγώγων προϊόντων,
φυσικά, γίνεται ευρέως λόγω της αξίας των υλικών. Η ΕΛΒΑΛ Α.Ε. είναι ο
μεγαλύτερος ανεξάρτητος παραγωγός ανακυκλωμένου (δευτερογενούς)
αλουμινίου στην Ελλάδα.


Συνεργασία και ευαισθητοποίηση – Εντοπίστηκαν μια σειρά από συνεργασίες με
σκοπό την καλύτερη διαχείριση του αλουμινίου και την ανάκτηση σπάνιων γαιών
(κράματα αλουμινίου σκανδίου από υπολείμματα βωξίτη) όπως συνεργάτες,
συμπεριλαμβανομένων των Rusal, Rio Tinto και Alcoa.

E.5.6.3

Πρωτοβουλίες καλής πρακτικής

Μελέτη περίπτωσης

Σύντομη περιγραφή

Ανακύκλωση υπολειμμάτων
βωξίτη

Τα υπολείμματα βωξίτη φιλτράρονται, αφυδατώνονται και στοιβάζονται σε ξηρή
μορφή, ενσωματώνοντας στοιχεία κυκλικής οικονομίας στις δραστηριότητές της
επιχείρησης.

Ανακυκλωμένο περιεχόμενο
για ημιτελή και τελικά
προϊόντα και διαχείριση του
τέλους του κύκλου ζωής

Η χρήση ή/και η αύξηση του ανακυκλωμένου περιεχομένου για τα ενδιάμεσα και τα
τελικά προϊόντα (δηλαδή καλώδια), για το αλουμίνιο και η παροχή λύσεων
διαχείρισης στο τέλος του κύκλου ζωής αποτελούν στοιχεία καλής πρακτικής στον
τομέα του αλουμινίου.

Ανακύκλωση αλουμινίου με
υπερσύγχρονα συστήματα
μείωσης των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Η ανακύκλωση δευτερογενούς αλουμινίου απαιτεί προηγμένα συστήματα
προστασίας του περιβάλλοντος για την μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων. Η
αντιρρυπαντική υποδομή της ΕΛΒΑΛ εξασφαλίζει ασφαλή ανακύκλωση
δευτερογενούς αλουμινίου.

E.5.6.4

Κλαδικά μέτρα και δείκτες

Προσδιορίστηκε μια σειρά από παράγοντες ενεργοποίησης και προοπτικές, όπως:
μεγαλύτερη συνεργασία στον κλάδο, βελτίωση της Έρευνας & Ανάπτυξης για την
υποστήριξη της καινοτομίας σε ολόκληρο τον κλάδο, εισαγωγή οικονομικών κινήτρων
όπως φορολογικές ελαφρύνσεις και δημιουργία εθελοντικών συμφωνιών και στόχων
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στον κλάδο του αλουμινίου. Τα ακόλουθα κλαδικά μέτρα και δείκτες έχουν επιλεγεί με
βάση την τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα στον τομέα του αλουμινίου:

Παράγοντας
ενεργοποίησης

Μέτρο

Συνεργασία

Βιομηχανική συνεργασία για τη βελτίωση της
δέσμευσης σκραπ από σύμμεικτα απόβλητα
και τη μείωση της παραοικονομίας στον
κλάδο των αποβλήτων.

Δημόσιες
συμβάσεις

Υποχρεωτικές Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις
στο δημόσιο τομέα με ελάχιστες
προδιαγραφές για τον σχεδιασμό για
αποσυναρμολόγηση σε νέα και
ανακαινισμένα κτίρια; προδιαγραφές
κάποιου βαθμού επαναχρησιμοποίησης
χάλυβα και αλουμινίου κατεδάφιση; και
απαίτηση για υψηλά επίπεδα
ανακυκλωμένου περιεχομένου σε μεταλλικά
προϊόντα.

Πρότυπο

Τα υπολειμματικά προϊόντα είτε
επαναχρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες για
τη νέα παραγωγή χάλυβα είτε πωλούνται για
άλλους τομείς εφαρμογής.

E.5.7

Χάλυβας

E.5.7.1

Επισκόπηση κλάδου

Βραχυπρόθεσμα

Μακροπρόθεσμα

Δείκτες

 % της παροχής
σκραπ από μικτά
απόβλητα δημοτικά ή ΑΕΚΚ
(για τη βελτίωση
της δέσμευσης
απορριμμάτων)
 % του
ανακυκλωμένου
περιεχομένου
(αλουμίνιο ή/και
χάλυβας) σε
ενδιάμεσα και
τελικά προϊόντα

Ο χάλυβας παραμένει βασικό υλικό για ένα πλήθος προϊόντων και κατασκευών. Οι
τελικές χρήσεις χάλυβα στην ΕΕ εντοπίζονται κυρίως σε: κατασκευές (35%), μεταφορές
(21%), βιομηχανικές (15%), υποδομές (11%) και οικιακές συσκευές (16%). Το σκραπ από
την ανακύκλωση αποτελεί παγκοσμίως ανταγωνιστικό προϊόν στις αγορές
εμπορευμάτων, εξ ου και η ανάγκη διασφάλισης τόσο της εσωτερικής αγοράς με
εύρυθμη λειτουργία για ανακυκλωτές μετάλλων, όσο και της απρόσκοπτης πρόσβασης
στις διεθνείς αγορές. Το 2018, 157 εκατομμύρια τόνοι CO2 εξοικονομήθηκαν στην ΕΕ με
την ανακύκλωση 94 εκατομμυρίων τόνων σκραπ (συμπεριλαμβανομένου του χάλυβα
και του αλουμινίου), ποσότητα ισοδύναμη με τις εκπομπές από όλα τα αυτοκίνητα που
κυκλοφορούν στη Γαλλία, τη Μεγάλη Βρετανία και το Βέλγιο. Οι Έλληνες
κατασκευαστές χάλυβα εφαρμόζουν το μοντέλο επαναξιοποίησης πόρων, το οποίο
επίσης εφαρμόζεται ευρέως από τους κατασκευαστές χάλυβα στην ΕΕ.

E.5.7.2

Στοιχεία και παράγοντες ενεργοποίησης

Στην ελληνική χαλυβουργία υπάρχουν αρκετά στοιχεία κυκλικής οικονομίας:
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Πρόληψη των αποβλήτων στην πηγή - Συνθήκες λειτουργίας που αποσκοπούν
στην ελαχιστοποίηση της παραγωγής σκωρίας (απόβλητα) μεγιστοποιώντας την
παραγωγή προϊόντος.
Επαναχρησιμοποίηση εξοπλισμού/υλικού - Αγορά μεταχειρισμένου
εξοπλισμού (π.χ. από χαλυβουργεία που κλείνουν), ανακαίνιση και χρήση σε
υπάρχουσες και νέες χαλυβουργικές εγκαταστάσεις.
Ανακύκλωση αποβλήτων εσωτερικά (σε κλειστούς βρόχους - close loop) Συστηματικός διαχωρισμός μεταλλικών στοιχείων από σκωρία (απόβλητα) για
ανακύκλωση σε νέο κύκλο παραγωγής.
Ανακύκλωση αποβλήτων εξωτερικά (σε ανοιχτούς βρόχους - open loop) - Η
σκωρία χάλυβα αποστέλλεται στην ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ και στη συνέχεια
χρησιμοποιείται, π.χ. ως αντιολισθητικό υλικό σε ασφαλτικά οδοστρώματα ενώ
η πούδρα από τα φίλτρα σάκων χρησιμοποιείται για την επαναξιοποίηση
ψευδαργύρου.

E.5.7.3

Πρωτοβουλίες καλής πρακτικής

Μελέτη περίπτωσης

Σύντομη περιγραφή

Ανακυκλωμένα προϊόντα
υψηλής ποιότητας

Παραγωγή ανακυκλωμένων προϊόντων υψηλής ποιότητας, όπως αδρανή υλικά
σκωρίας για κατασκευή δρόμων, σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα,
εναλλακτικές πρώτες ύλες για τη βιομηχανία. Λειτουργία μονάδας ανακύκλωσης
Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) που περιλαμβάνει μονάδα υψηλής
τεχνολογίας για την καλύπτοντας όλα τα στάδια της απορρύπανσης, του
τεμαχισμού και της επεξεργασίας των υπολειμμάτων.

Έρευνα και Τεχνολογία

Οι επαγωγικοί κλίβανοι θέρμανσης έχουν αντικαταστήσει τους κλιβάνους αερίου,
οδηγώντας σε σημαντικά μειωμένες εκπομπές άνθρακα κατά τη διαδικασία
παραγωγής, μείωση στην κατανάλωση φυσικού αερίου και μείωση της ζήτησης
ενέργειας ανά τόνο παραγόμενου χάλυβα.

E.5.7.4

Κλαδικά μέτρα και δείκτες

Προσδιορίστηκε μια σειρά βασικών παραγόντων ενεργοποίησης και προοπτικών, όπως:
Εισαγωγή ειδικών νομοθετικών απαιτήσεων για τη βελτίωση της
συλλογής/διαλογής/ανακύκλωσης χάλυβα στην ελληνική αγορά, εισαγωγή
φορολογικών κινήτρων όταν χρησιμοποιείται παλιό μέταλλο (χάλυβας) σε νέα
προϊόντα, ανάπτυξη του σχεδιασμού ελαφρού βάρους, μεγιστοποίηση της
επαναχρησιμοποίησης, μεγιστοποίηση της διαλογής ανακυκλώσιμου χάλυβα από
υπολείμματα. Τα ακόλουθα κλαδικά μέτρα και δείκτες έχουν επιλεγεί με βάση την
τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα στον τομέα του χάλυβα:

Παράγοντας
ενεργοποίησης

Μέτρο

Βραχυπρόθεσμα
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Δείκτες
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Συνεργασία

Βιομηχανική συνεργασία για τη
βελτίωση της δέσμευσης σκραπ από
σύμμεικτα απόβλητα και τη μείωση
της παραοικονομίας στον κλάδο των
αποβλήτων.

Δημόσιες
συμβάσεις

Υποχρεωτικές Πράσινες Δημόσιες
Συμβάσεις για τον δημόσιο τομέα με
ελάχιστες απαιτήσεις για τον
σχεδιασμό για αποσυναρμολόγηση
σε νέα και ανακαινισμένα κτίρια, για
απαίτηση κάποιου βαθμού
επαναχρησιμοποίησης χάλυβα και
αλουμινίου μετά την κατεδάφιση,
και απαίτηση για υψηλά επίπεδα
ανακυκλωμένου περιεχομένου σε
μεταλλικά προϊόντα.

Πρότυπο

Τα υπολειμματικά προϊόντα είτε
επαναχρησιμοποιούνται ως πρώτες
ύλες για τη νέα παραγωγή χάλυβα
είτε πωλούνται για άλλους τομείς
εφαρμογής.

E.5.8

Λιπαντικά

E.5.8.1

Επισκόπηση Κλάδου

 % της παροχής
σκραπ από
μικτά απόβλητα
- δημοτικά ή
ΑΕΕΚ (για τη
βελτίωση της
δέσμευσης
απορριμμάτων)
 % του
ανακυκλωμένου
περιεχομένου
(αλουμίνιο
ή/και χάλυβας)
σε ημιτελή και
τελικά προϊόντα

Τα λιπαντικά έλαια είναι τεχνικά προϊόντα που διαχωρίζουν τα κινούμενα μέρη,
μειώνουν την τριβή, απομακρύνουν ρύπους και υπολείμματα, μεταφέρουν θερμότητα
και αποτρέπουν τη διάβρωση. Η ζήτηση για λιπαντικά έλαια είναι υψηλή σε ολόκληρη
την Ευρώπη. Στην Ελλάδα, περίπου 80.000 τόνοι λιπαντικών καταναλώθηκαν το 2018
για διάφορες εφαρμογές, όπως στα αυτοκίνητα (π.χ. επισκευή οχημάτων), στη
βιομηχανία (π.χ. πετροχημική κατασκευή, λίπανση μηχανών) και στη ναυσιπλοΐα
(λίπανση κινητήρων). Η εθνική εξαγωγική δραστηριότητα στον τομέα των λιπαντικών
ήταν ιδιαίτερα σημαντική το 2018, καθιστώντας την 1η στις εθνικές εξαγωγές. Το 2018,
οι εθνικές εξαγωγές λιπαντικών ανήλθαν σε 27.500 τόνους. Οι εισαγωγές έτοιμων
λιπαντικών το 2018 ανήλθαν σε 35.213 τόνους (πηγή: ICAP).
Έως το 2022, η Επιτροπή θα εξετάσει τα δεδομένα σχετικά με τα πετρελαϊκά απόβλητα
που παρέχονται από τα κράτη μέλη, προκειμένου να εξεταστεί η σκοπιμότητα λήψης
μέτρων για την επεξεργασία των πετρελαϊκών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των
ποσοτικών στόχων για την αναγέννηση των πετρελαϊκών αποβλήτων και τυχόν
περαιτέρω μέτρα για την προώθηση της αναγέννησης πετρελαϊκών αποβλήτων. Τα
κράτη μέλη αναφέρουν στην Επιτροπή τα δεδομένα σχετικά με τα ορυκτά ή συνθετικά
λιπαντικά ή τα βιομηχανικά έλαια που διατίθενται στην αγορά και τα πετρελαϊκά
απόβλητα που συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία για κάθε ημερολογιακό έτος.
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Από την άποψη αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση Βιομηχανιών Επαναδιύλισης, GEIR,
αναπτύσσει επί του παρόντος ένα πρότυπο αναφοράς για τα κράτη μέλη.

E.5.8.2 Στοιχεία και παράγοντες ενεργοποίησης της Κυκλικής
Οικονομίας
Σύστημα EPR (Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγών) για τα πετρελαϊκά απόβλητα
Επιτυγχάνονται οι στόχοι συλλογής και διύλισης που καθορίζονται από το σύστημα EPR
στη χώρα και η Ελλάδα αναγνωρίζεται ως η καλύτερη περίπτωση μεταξύ των κρατών
μελών της ΕΕ.12 Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία του συστήματος EPR στην Ελλάδα,
περίπου το 60% όλων όσων αγοράζονται (60.000 τόνοι, 2017) θα γίνει πετρελαϊκά
απόβλητα13 (36.000 τόνοι, 2017) και από αυτά περίπου το 70% αντιστοιχεί στα
συλλέξιμα14 πετρελαϊκά απόβλητα (25.570τ, 2017). Ο στόχος ανάκτησης των
πετρελαϊκών αποβλήτων (20.160τ, 2017) που έχει τεθεί στη χώρα είναι 80% ο οποίος
επιτεύχθηκε και ξεπεράστηκε (25.250τ, 2017).

E.5.8.3

Πρωτοβουλίες καλής πρακτικής

Μελέτη περίπτωσης
Ο εθνικός ρυθμός διύλισης της
Ελλάδας είναι ο υψηλότερος
μεταξύ των μελών της ΕΕ
Προώθηση της καινοτομίας και
των υψηλών τεχνολογικών
διαδικασιών

E.5.8.4

Σύντομη περιγραφή
Η Ελλάδα μπορεί να χαρακτηριστεί ως παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής με
εθνικό ποσοστό επαναδιύλισης έως 99,1% για συλλέξιμα πετρελαϊκά απόβλητα
(Νόμοι 4042/2012, 2939/2001, 3854/2010 και ΠΔ 82/2004).
Υλοποίηση καινοτόμων έργων (ενδεικτικό παράδειγμα: Πρόγραμμα MARE Ανάπτυξη μιας οικολογικά καινοτόμου διαδικασίας για την επαναξιοποίηση
υλικών από πετρελαϊκά απόβλητα και υπολείμματα πετρελαίου)

Κλαδικά μέτρα και δείκτες

Προσδιορίστηκε μια σειρά βασικών παραγόντων ενεργοποίησης και προοπτικών,
συμπεριλαμβανομένης της εξάλειψης της παράνομης επεξεργασίας λιπαντικών μέσω
αναγνώρισης των σημείων παραγωγής και συλλογής πετρελαϊκών αποβλήτων και
καταγραφή σε μια κεντρική ψηφιακή βάση δεδομένων, καθώς και επιβολή μηχανισμών
παρακολούθησης και ελέγχου, βελτιστοποίηση της συλλογής και αναγέννησης για
λιπαντικά πλοίων, ανάπτυξη του απαραίτητου δικτύου συλλογής σε θαλάσσιες και
λιμενικές εγκαταστάσεις υποδοχής, ναυπηγεία, εφαρμογή κριτηρίων πράσινων
δημοσίων συμβάσεων (τυποποίηση δημοσίων συμβατικών συμφωνιών) και
εκπαίδευση/ευαισθητοποίηση του κοινού. Τα ακόλουθα τομεακά μέτρα και δείκτες

12

https://www.geir-rerefining.org/wp-content/uploads/GEIRpositionpaperWFD_2016_FINAL.pdf
Έτσι, μπορεί να υποτεθεί ότι περίπου το 40% των λιπαντικών λαδιών που αγοράστηκαν και
καταναλώθηκαν στην Ελλάδα χάνεται κατά τη χρήση.
14
Τα πετρελαϊκά απόβλητα που είναι τεχνικά εφικτά να συλλεχθούν.
13
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έχουν επιλεγεί με βάση την τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα στον τομέα των
λιπαντικών:

Παράγοντας
ενεργοποίησης

Μέτρο

Επενδύσεις

Επέκταση της κάλυψης των
εθνικών υποδομών
επαναδιύλισης συλλογής και
επεξεργασίας ώστε να
συμπεριληφθούν τα ναυτιλιακά
πετρελαϊκά απόβλητα

Επενδύσεις

Αύξηση των υποδομών για
μεγιστοποίηση της συλλογής των
λιπαντικών αποβλήτων
(υποθέτουμε ότι είναι 70% στην
Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία
EPR)

Βραχυπρόθεσμα

Μακροπρόθεσμα

Δείκτες
 % ναυτιλιακών
πετρελαϊκών
αποβλήτων
λιπαντικών που
δεσμεύεται βάσει
του συστήματος EPR
 Ποσοστό
δέσμευσης των
πετρελαϊκών
αποβλήτων (% των
διατιθέμενων στην
αγορά κατ’ όγκο)
 Εκτιμώμενο %
παραβατικότητας
στο πλαίσιο του
συστήματος EPR (σε
σχέση με τα
«διατιθέμενα στην
αγορά»)

E.6.0 Προτεραιότητες και συστάσεις κυκλικής
οικονομίας
Οριζόντια μέτρα
Υψηλότερης ακρίβειας δεδομένα αποβλήτων και ιχνηλασιμότητα - Υπάρχει επείγουσα
ανάγκη να διασφαλιστεί ότι πραγματοποιούνται τακτικοί επιτόπιοι έλεγχοι και έρευνες,
πιο αποτελεσματική επιβολής των αντίστοιχων υποχρεώσεων και παροχή ακριβέστερων
δεδομένων.
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Φόρος υγειονομικής ταφής και επιβολή - Εφόσον δεν υπάρχουν αυστηρές κυρώσεις σε
όσους δεν επιτυγχάνουν τους στόχους ανακύκλωσης, το αποφευχθέν κόστος της
επεξεργασίας/ διάθεσης των υπολειπόμενων αποβλήτων είναι πιθανό να προσφέρει το
κύριο κίνητρο για ανακύκλωση. Προς το παρόν, αυτό το «αποφευχθέν κόστος»
παραμένει πολύ χαμηλό για να δώσει ώθηση στην ανακύκλωση. Υπάρχει σαφώς
επείγουσα ανάγκη για αυστηρότερα μέτρα επιβολής για την πρόληψη της άτυπης/
παράνομης διάθεσης αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής ταφής,
όπως ενδείκνυται και στο νέο ΕΣΔΑ 2020-2030.
Ευρύτερα οικονομικά κίνητρα και αντικίνητρα - Πρέπει να ταξινομηθούν αντικίνητρα,
σύμφωνα με την ιεραρχία των αποβλήτων. Mε άλλα λόγια, η υγειονομική ταφή πρέπει
να είναι η πιο ακριβή επιλογή, καθώς είναι ο λιγότερο επιθυμητός τρόπος διαχείρισης
αποβλήτων και πρέπει να ληφθούν υπόψη κίνητρα ή αντικίνητρα προκειμένου να
βελτιωθεί η ποσότητα και η ποιότητα των ανακυκλωμένων υλικών.
Αύξηση χωριστής συλλογής και διαλογής των ανακυκλώσιμων υλικών - Προτείνεται
ότι το σύστημα EPR (Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγών) για τη συσκευασία, για
παράδειγμα, μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά εάν η υφιστάμενη απαίτηση για όλους
τους παραγωγούς συσκευασίας, να εγγραφούν σε Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης
(ΣΣΕΔ ή ΑΣΕΔ) και να πληρώνουν ετήσιες εισφορές (συμπεριλαμβανομένων των
εισαγωγέων) εφαρμοστεί καλύτερα, συμπεριλαμβανομένων όλων των μορφών
συσκευασίας (πρωτογενείς, δευτεροβάθμιες και τριτογενείς). Ιδιαίτερα μέτρα πρέπει να
ληφθούν για τη μείωση των φαινομένων εισφοροδιαφυγής που παρατηρείται αυτήν τη
στιγμή. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν σημαντικές βελτιώσεις στο τρέχον σύστημα
συλλογής, αυξάνοντας τις εισφορές που χρεώνονται στους παραγωγούς (επί του
παρόντος μερικά από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη) για την κάλυψη του πλήρους
κόστους της διαχείρισης του τέλους κύκλου ζωής, συμπεριλαμβανομένων των
απορριμμάτων (σύμφωνα με την πολιτική της ΕΕ, ‘litter’). Αυτά πρέπει να
διαμορφωθούν περαιτέρω, έτσι ώστε οι παραγωγοί με λιγότερες μορφές
ανακυκλώσιμης συσκευασίας, να χρεώνονται με υψηλότερο ποσοστό ώστε να
αντικατοπτρίζουν σωστά την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και να ενθαρρύνουν
αλλαγές στο σχεδιασμό συσκευασιών, οι οποίες περιλαμβάνουν ανακύκλωση,
ανακυκλωμένο περιεχόμενο και επαναχρησιμοποίηση.
Κριτήρια αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων και κριτήρια ποιότητας - Η ανάπτυξη
κριτηρίων αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων (EoW) ή/και ποιοτικών προτύπων για
ορισμένες εφαρμογές αποβλήτων υλικών σε νέα προϊόντα.
Εθελοντικές συμφωνίες για την προώθηση της κυκλικότητας – θα πρέπει να εξεταστεί
η δυνατότητα θέσπισης εθελοντικών συμφωνιών από τη βιομηχανία, ώστε να βελτιωθεί
η αποδοτικότητα των πόρων και τα αποτελέσματα της κυκλικής οικονομίας σε κλάδους
προτεραιότητας, αλλά μόνο ως προσωρινό μέτρο κατά τη διαμόρφωση μέτρων EPR
(Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγών). Οι κλαδικές προτεραιότητες μπορεί να
περιλαμβάνουν τους κλάδους Κατασκευών και Κατεδαφίσεων, Συσκευασίας και
Πλαστικών.
Υποστήριξη επιχειρήσεων κυκλικής οικονομίας - Η υποστήριξη των επιχειρήσεων των
βιομηχανικών κλάδων προτεραιότητας πρέπει να αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα της
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Στρατηγικής Κυκλικής Οικονομίας της Ελλάδας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η
βιομηχανία μπορεί να αξιοποιήσει τις σχετικές ευκαιρίες. Θα πρέπει να αξιοποιηθούν
τα προγράμματα της ΕΕ που προσφέρουν πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία για
την υποστήριξη επιχειρήσεων. Επιπλέον, σημαντική είναι η ανάπτυξη εταιρικών
σχέσεων με επίκεντρο την ανταλλαγή και την ανάπτυξη εμπειρογνωμοσύνης και
γνώσεων. Καθώς και η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ αλυσίδων εφοδιασμού
προϊόντων.
Πρόγραμμα βιομηχανικής συμβίωσης - Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για ένα πρόγραμμα
που να υποστηρίζει ενεργά τη συνεργασία στην ανταλλαγή πόρων, και ιδίως
αποβλήτων και υλικών, αλλά και ενδεχομένως ως προς τη σπατάλη νερού και
ενέργειας.
Φόροι – Να εξεταστούν κίνητρα για τις επιχειρήσεις επισκευής και προετοιμασίας για
επαναχρησιμοποίηση, με σκοπό την τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και
αντικίνητρα για χρήση πρωτογενών υλικών.
Υποχρεωτικές Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες - για όλες τις βασικές ομάδες προϊόντων
που σχετίζονται με τον δημόσιο τομέα, υποχρεωτική Κοστολόγηση Κύκλου Ζωής (LCC)
και προοδευτική μετατόπιση προς την υποχρεωτική χρήση βασικών κριτηρίων
Πράσινων Δημόσιων Προμηθειών (όπως στην Ιταλία).
Χρηματοδότηση και επενδύσεις στον τομέα Έρευνας & Ανάπτυξης - για την ταχύτερη
γνώση και εφαρμογή των λύσεων που αφορούν στη μετάβαση προς κυκλικές ροές
πόρων σε τομείς με υψηλό αντίκτυπο και αλυσίδες εφοδιασμού.
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